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ینی ئ آ    مجوهع شعر        

: اشعار پیامبر اکرم( دوم ) جلد   
« قطعه شعر رد اقلب اهی مختلف شعری    ۲۰۶ شامل   »  

 
        گزینش، جمع آوری و   تدوین : انصر زارعی       
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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 »

کُ ا  نْ اللّهُمَّ  الحُجَّه  الحَسَبْلِوَليِّکَ  وَعَلي    نْنِ  عَلَيهِ  وَفِيکُلِّ  فِي آبائِهِ  صَلَواتُکَ  السَّاعَةِ  وَلِيـَّاً    هذِهِ  سَاعَةِ 

   !ضَکَ طَوعاً وَ تُمَتـِّعَهُ فِيها طَوِيالًرْتُسکِنَهُ اَ وَحافِظاً وَ قائداً وَ ناصِراً وَ دَليلًا وَعَيناً حَتَّي

حمد و سپاس خدایی را که توفیق و لیاقتمان بخشید تا در زمرۀ محبیین اهل بیت عصمت                

طهارت   برداریم، السالم  علیهمو  چند کوچک  هر  قدمی  خود  مزجات  بضاعت  در حد  و  گرفته   قرار 

السَّالَمُالْحَمْدُ   عَلَیْهِمُ  الْأَئِمَّةِ  وَ  َأمِیرِالْمُؤْمِنِینَ  بِوِالَیَةِ  الْمُتَمَسِّکِینَ  مِنَ  الَّذِی جَعَلَنَا  جَعَلَ   ،لِلَّهِ  الَّذِی  لِلَّهِ  الَْحمْدُ 

عَ طَالِبٍ  أَبِی  بْنِ  عَلِیِّ  أَمِیِرالْمُؤْمِنِینَ  بِوِالَیَةِ  نِعْمَتِهِ  تَمَامَ  وَ  دِینِهِ  السَّالَمکَمَالَ  بود    لَیْهِ  از  مدتی  تعدادی 

پروری نسبت  ههای جداگانه ضمن ابراز محبت و ذرّگان سایت آستان وصال با ارسال پیامبازدیدکننده

کتب   کنار  در  سایت،  کتاب  قسمت  در  که  داستند  تقاضا  داشتیم  سایت  در  که  وظایفی  انجام  به 

های تخصصی شعر مربوط به هر یک از اهل  کتاب  ؛تاریخی، روایی و مقتل بارگذاری شده در سایت

این در اختیار بازدیدکنندگان سایت قرار دهیم؛ لذا در پاسخ به دستور    pdfبیت را تدوین و بصورت  

عزیزان بر آن شدیم که بخشی از اشعار بارگذاری شده در سایت را بصورت کتاب تدوین و بر روی 

از آنجائیکه فضای مح اما  بودند نمیود صفدسایت قرار دهیم  با فضای سایت متفاوت  -حات کتاب 

به عنوان مثال در توضیح یا   !های لحاظ شده در سایت را در کتاب رعایت کنیمتوانستیم تمام ویژگی

اصالح اشعاری که نیاز به اصالح داشتند در سایت متن کامل روایات تاریخی با ارجاعی ساده برای 

نقد و  نیست، در قسمت  امکان در کتاب مقدور  این  خوانندگان در دسترس و قابل مشاهده بود که 

ها اشاره شده و دلیل و استنادات به آن  ؛دروایات معتبر بوبا  بررسی اشعار نیز بعضی از ابیات که مغایر  

در کتاب ممکن نبود لذا در تدوین و جمع آوری این  نیز  کردیم که این امکان  حذف آن را بازگو می

ناچار   به  توضیحی  کتاب  هیچ  ابیاتبدون  از  محتوایی    یبعضی  یا  تاریخی  روایی،  ایرادات  دارای  که 

تند و یا ابیاتی که به دلیل یکی از ایرادات ذکر شده بودند حذف شدند و تنها ابیاتی که مشکل نداش

اند با اشارۀ مختصری در پاورقی همان صفحه تقدیم خوانندگان کتاب گردیده است که  تغییر داده شده

می پوزش  اشعار  اینگونه  سراینده  شعرای  از  پیش  پیشا  بابت  این  خدمت طلبیماز  این  که  انشاهلل  ؛ 

 السالم قرار گیرد.بیت علیهم کوچک مورد قبول ایزدمنان و اهل

 
 .28الي   24. سوره طه؛ آيات  1



   5   وَسَلَم وآلِهِعَلَیهِاهللصَلَّیَ، اشعار پیامبر اکرم دومدرآستان وصال؛ جلد 
 

000
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول:

 اشعار والدت پیامبر اکرم

 صلی الله علیه و آله و سلم
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 عشق خـوریم به بدرالدجایمی سوگند            عشق خوریم به قـالو بالی سوگـند می

 عشقهای در کوچه دربه و دوش خانه به             هوای عشق حال و ایم زنده بهما زنده

 نور سرمدی   رحـمـت حـق؛ تابید نـور 

 مـســتـیــم بـاز از جـلـوات مـحــمـدی

 که گفت هزاران شکار کرد یاعلی  یک              کردمار  و کده را تار بت   یک جلوه کرد و

 ها را خـمار کردلب تا گشود مـیـکـده            کردای زمین و زمان را دچار با غمزه 

 ترینشکن ای بت  لوای تو هـستـیم در

 ترین ای بت شکـن پـای تو خاکیم زیر

 عشق مقام و کرد به قدره سجدباید که             را با تـمـام عـشـق انـد تـا که توآورده

 عشق قوامرا گرفته رنگ خودش تازه             شد هـزار مـرتـبه بر احـترام عشق پا 

 و  حـد بـباردکه رحـمـت بـی  تو آمـدی

 مــحــمــد بــبــارد و  نام عــلـی بـه آل

 ستون دین تکـیـه به کوه قـامت تو زد              مـقـتـداتـرین  تـویی در چـارده مـسـیـر

 آفـرین  پیـوسته های خلـق توبر لحـظه            آستـین  ای مـنـتـهـای قـدرت حـق زیر

 شود دلـم مـبـتـال که بـاز دسـتی بکـش 

 شود  که خاک دلـم کـیـمیا یک دم بزن

 دارهازنـده هـمه شـباین  عالـیـجـنـاب            ما نـدارها روی سر دسـتـی بـکـش به 

 جمعـنـد دور روی تو امـشب نگـارها             قــرارهــابــرهـم زدی بـسـاط دل بـی

 خورشید و ماه معـتکـف بر جـمال تو 

 خـوان بـالل تو  سـر خـوریم بـرریـزه

 شب گرفتو   بساط نوکریش روزحاال             را به لب گرفتکه جام مستیتان شیعه 

 یک نسب گرفت  مذهب ما تو آمدی و            گرفتاینجا لقـب  شیعه از شایسته بود 

 ایــم، عــاشـق آل مـحــمـدیــمتا زنــده

 مـا بــنــدگـان صــادق آل مـحـمــدیــم

 گـرفت  نوکـر شـدم که زنـدگـیـم آبـرو              آقام شد که نوکـریم رنگ و بو گرفت

 گرفت به مو  که دعای دلم موشکر خدا            گرفت او چشمان همه هرچه داشتم من 

 خـواستم گـدای تو باشم فقـط همین می

 کاش من برای تو باشم فقـط هـمین ای
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 حـضرِت محـمد بود دلـشدگـان،بهـاِر             منتـظـر آن شکـوِه سرمد بود بهـشت،

 بـه آزادگـی مـقــیّـد بـود  تـمـاِم عـمـر،             اســوۀ خـوبـی یـگـانـه اسـوۀ اخــالق؛

 مردد بود   یک جهان،  خداست یا که نبی؟،            بر بسیـِط زمین؟ صدای آمدِن کیست،

 خارج از حـد بود  پایکوبِی عـشاق،و             روِز آمدنش ،نیکوستبسی خجسته و  

 به ناِم احمد بود  نِکو رو، ز نسِل نور،            دنیاست از فراتر مقامش چقدر شأن و 

 میـاِن سلـسـلـۀ عـابـدان، سـرآمـد بـود            جالل صاحِب کمال و جا،همه وهمیشه 

 محـمـد بود ای همه انـبـیاء،که پـیـشـو            ردۀ اولیای پیـش از خودکه هـمنه این 

 
 
 

 دست لرزان شد  ز نام تو دید وصفحه  به             قـلم به دست گـرفـتم، قـلم مـسلـمان شد

 جان شدصاحب  افتاد و جلوشاعرش  ز            العـیـنی  طرفـةدست رهـا شد به  قـلم ز

 انسان شد  فجر و همان که سورۀ طه و            خطابش کرد  «ما یسطرون  و  » نوشت آنچه

 شد نمـایان  نبی  شکـافـت عـرش خـدا و            الـفـیل لبهای سال عـام شـکـفـت غـنـچۀ

 مـقـدمـش هـمـۀ کـائـنات مـیـزان شد  ز             بخشیدعبد صالحی  خدا به عبد خودش،

 او فـراوان شد هـای الـهـی درو جـلـوه            اقرء اقرء یا احمد  صدا زدش که بخوان،

 خـدا بـلبـلی غـزلخوان شد میان عـرش             «خط ننوشت مکتب نرفت و من که به نگار»

 خـاتم رسوالن شد اگر چه طـبق عـدد،            رسـوالن حـق پـیـام آوردچه بـعـد  اگر

 خدا را یگانه مهـمان شد «ستوده» فقـط            که نبود هیکس ولی یکی که نبی بود و

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفشاعر: عادل حسین قربان          قالب شعر: غزل           وزن شعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                قالب شعر: غزل                         ناشناسشاعر:   
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 است؟ چهرۀ عبدهللا  ست که دراین چه نوری           است ماه چهره انگار… نه، انگار ندارد،

 زن اقــوام عـرب را بُـرده دل مـرد و            را بردهشب  که تاریکی  ستاین چه نوری 

ها را ست یـهـودیراهـی مـکـه نـموده            را کرده همه دنیا  ست که پُراین چه نوری   

 همه انگشت به لب خیره به عبداللهـند             فقـط اهل کتاب آگاهـند ؟چیست جریان 

 ست که در آمنه پیدا شده است چند وقتی           نوری که معما شده است   همه حیرت زده،

 چـارده کـنـگـره از کـاخ مـدائن افـتـاد             افتادجن  ملک و دل انس و تا در شور

 و ناگـهـان آتش آتـشـکـده خـاموش شد            شد وغیر از این هر خبری بود فراموش 

 !شان عکـس مـحـمد افـتادته جـام همه             افتاد طـالـع نـیـک امـیـران جـهـان بـد

 به تـغـزل آورد  رو شد و مـثـنـوی رام           آوردبوی خوش گل خودش طفل همراه 

 ابرویی خم   تنی معـتدل، قامتی راست،            ها محـکـمقـدم زبان نـرم، چهـره آرام،

 هـم  از ند ولی دورکه لب سـاحـل امـن            دو تا قـوی سیاه عاشق نه!  گـفتم ابرو، 

 آب حــیــات زمــزم  لـب پــائــیـنـی او            کـــوثـــرآب بــقــاء  لـب بـــاالیــی او

 ست کرامت نه زیاد است نه کم آنچه کرده            اوسطها خیـراالمـور دست، تفـسـیرگر

 به انگشت فلک هم خاتم   هم نگین است           »چون »لما« زینت »لوالک خلقُت االفالک

 مریم است وآسیه رده با  هـمسرش هم            عـالـم برتر دخـتـرش از سه زن برتر 

 »من لم یعلم» را ولی افسوس که علم او            »من لم یعرف»  را ولی افسوس که قدر او

 است  القمر شقپیش او خوارترین معجزه             است بیشتر منزلتش  هرچه گفـتیم کم و

 »زد نامحرمسینۀ  بر غیب آمد و دست«           عـشق محـمـد دم زد  هرکه با نیـتی از

 ستجمع دست علی و دست محمد کافی           ستکافی باشد علی باشد و محرم راز،

 قرای ُخم است  من خـطـبۀ شاهد گـفـتۀ           است «اکملت لکم دینکم  »معنی   علیو 

فعلنفاعالتن فعالتن فعالتن وزن شعر:        مثنوی ن      قالب شعر: غزلملکیاحسین  محمدشاعر:   
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 دریـغ  را بپـذیـرند؟! سـنـد بیـعـت خود            دریغ منـکـران شـاهد عـیـنی غـدیرند!

 گویددیـده عـیان می بـاطن او آنچه در            گـویدبا دگـران می  خـصلت او  از بـاز

 گویدمی جـوان سردار از جـوانـمردی            بالداش می که به جنگاوری پیش پیری

 گوید می هم از سود و زیان   با عرب باز           »است و زیان در بغضش علی»سود در ُحّب 

 گویدمی که با چند بیان است یک کالم             »عـلٌی موالکم فهذا » حرف این است:

 

خ  مولود این از  گردد و بسیار خوشحال استخودش می دور زمین        است  سال  چارصد   هزارو پی  فرُّ

 نزولش تا همیشه ناخوش احوال است  که شیطان از        ست نبی کافی تائید میالد جمله در این فقط

 است  دوتاشان هم تماشا هست هم فال دیدار که         بارانـند  زمیـن و آسمان مکه طوری نـور

 دراین اجالل،اقبال است   خشکیدن که خاموشی و        طفلبه وقت آمدن این  ایران راپریشان کرده 

 است الل  و بیان او کر هم در گنگم جهان اَر  من         یا احمد و محمودامین یا مصطفی  یامحمـد 

 مثقال است خورشید این وسط ناچیز ْکه سینه ریز         به پایش ریختنـد از نورها آن قدر از باال

 َصلّوا هم به دنبال است و  پیش است برایش حضرت از        اواز پیش حتی  نگهبان دارد اسمش از پس و 

 میم روی شانۀ دال است  به علم َجْفر، دست         که پایانشزند برهم چنین اسمی می  جهان را

 است  خال لبشباالی  ست و  پایین لبش نقطه که          لَن را در دافعه جاذبه لب دارد وبه رخ در 

 است  است اشغال  مثل فلسطین عشق تو  ازدلم          اگـرچه نیـسـتم مثل قَــَرن گـرم اویس اما

 اکمال است  خم ولیکن روز اتمام است و غدیر        اگر امروز آغـاز است بر دین خـدا با تو

 مشکالت شیعه حاّلل است بر ایوان نجف  که         تََرک برداشت ایوان مدائن پیش تو یعـنی

 قطعا سنجش حال است  افراد، مالک سنجش        مست است  روز جزا شعر تا این اکنون مستم و هم

 کال است محمد میوۀوصف هنوز این شعر در          دانمپایان آمـــد این ابیات اما خوب می  به
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 شد عسل نازل سخـنان بود،مدحِ شیرین           غزل نازل شد  القـلم از عرش،ّ بسم رب

 ماه نداشت شبش  وخورشید آن منِّت  روزِ           که َملک راه نداشت شعرمان رفت به جایی 

 دیـد در جـلـوۀ نــورش پـسـِر آمــنـه را           تا روبروی خویش گرفت آینه را  نـور،

 غـزلی انشا کرد  خالـِق شعـر نشـست و          کرد وا تغّزل لب به  به خود؛آفرین گفت 

 ! چه شنـیدی بنویس ای کاتب قلم هر از          به آوای َسلـیس ای کاتب وحی فـرمود،

 شد پـیـغـامـبـران َمـّکـی آخـریـن سـورۀ          َمـّکی شد لـهـجۀ شـعـِر خـداونـِد زبـان؛

 باشـد  «محـّمد»  و مـیان ُصُحـِف فـرش،          باشد «احمد»به عرش آمده  نام این نورِ 

 1پیداست هللا ز هـر فـردی از آلـش  نـور           گـنبِد نامش پیداست هم از قاِب قـوِسین،

 بـرای صلـوات  شـده نـاِم نـبـوی خـلـق،          صلوات ناِم خدای  که با قصه این است،

 در ازای صلـوات دهـم با صلـواتـم؛می           باغ بهشتم گل و ریحان دارم هرچه در

 هرآئـینه دعای صلوات  مستجاب است،          به اجابت سوگـند به قـنوت و   و به نماز

 صـدای صـلــوات  الـله،ُ رسـد تا اُذُن مـی          هـای لـِب خـوشـبـو دهـنان َدِم مـأذنـه از

 گـیـرممـی  روبـرویـش  آیـنـه را سـیـزده          تـکــثـیـرم دِل ایـن آیـنـه در تَـکـَم و در

 عـالم دورندکه از ظلـمِت  چارده نـور،          نــورنــد چـارده آیـۀ ایـن سـورۀ َمـّکـی

 انـد َسـنـِد لـوالک زمـیـن و عـلـِت خـلـقِ           اندکه همسایۀ من در خاک  چارده عرش،

 فاطمه شد ِسّر وجوِد علی و صحبت از          زمزمه شد از عرش، پُر  زدم؛لوالک حرف 

 انـدطـرِف ادراک  آن  ساکـن بـاِم فـلـک؛          اندالـغـزل لـوالک فـاطـمـه بـیت  عـلی و 

 آخـر عــلـنـی شـد پـیـدایـش زهــرا رازِ           َمـَدنی شد آخـر نـام ایـن سـورۀ َمـّکـی،

 
قافيه تغيير داده شد؛ درست است که شعر باال در قالب غزل مرثيه سروده شده است اما دو نکته قابل تامّل وجود دارد: اول بيت زير به دليل عدم رعايت  .   1

يک بيت را با قافيه اينکه معموال در غزل مرثيه ابتدا غزل آورده شده و در ادامه شعر با قالب مثنوي ادامه پيدا مي کند و نکته دوم اينکه صحيح نيست شاعر  

 بيت قبل آورد زيرا دو بيت که غزل محسوب نمي شود و اين ضعف و ايراد شعر است 

 بـايـد ايـن نــامِ خـداگـونـه مـشـدّد بـاشـد            قابِ قـوسِين، هم از گـنبدِ نامش پيداست

فعلنفاعالتن فعالتن فعالتن وزن شعر:            مثنوی قالب شعر: غزل             رضا قاسمیشاعر:   
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 روزی ما با رحـمـة لـلعـالـمـین باشـد            باشد المرسلین ختم وقتی کهخیرالبشر 

 دیـن بـاشـد  دارآمـد مـحـمـد تـا امـانت             آمدنمی  پس کار امـانت بـر  عـرش از

 دل اهل زمین باشـد  دل پس نبـایـد در            تالطم کرددریاها و روح ایوان شکست 

 آمـد نـبـی، آرامـش اهـل یـقـیـن باشـد             یعنی ابلیس از هفت آسمان محروم شد، 

 مشرکـین باشد او مقـدمـش پایـان کار            شکست آوای توحـیدی میالدش هابت

 مجرمین باشد  حتی ،خیرش نصیب خلق            ها بخشیده شد روزی که او آمدشالق

 باشدیباست در دست امین زدست خدا             شد هـوادارش جانم فـدای آنکه حـیدر

 باشد  قرین رحمت آن دل که با  بختش بلند            خاندان عشق وزد ازبوی کرامت می 

 لـبـیک یا احـمـد  گـوئـیم ما،می  لـبیک            مـانـیم با احمداسالم ما حـق است می 

 

 

 آیـد بـر آغـاز امـامـت اولـین از راه می           آیـدبه پـایـان نـبـّوت آخـرین از راه می

 آیدمی راه  را کرده زین ازشوکت آسمان  به            که  دارد آفتابی روی خاکبه رحمت پا به 

 آیدامشب نگین از راه می  برای این رکاب            مکه رکاب آن وجهان مانند انگشتی شد 

 آیدراه می دلیل خـلقـت این سرزمین از             پس تازهست  بوده نبودش باعث بود جهان 

 آیداه می گمان منجی دین از ربی  که امشب            تکمیل شودکه پیغمبر   نه اینکه دین بیاید تا

 آید ترها هم ترین از راه میبرای خوب            بود  آقا فقط تا حد برتر صفت تاقبل ازاین 

 آید لـلعـالـمـین از راه می چنانکه رحـمة           هرهفته را ازبعد امشب هفتۀ رحمت بگو

 آیـد راه می امیـرالمومـنـین از محـمـد یا            داندذکر یاعلی دل هم نمی میالد و شب

 آید راه می امـان داریم فـردا تا امـین از            و یقین داریمسپاریم دل خود را به دستش می

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلنوزن شعر:        قالب شعر: غزل                    ناصر دودانگهشاعر:   
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 گردد چراغانی می  تواخالق   زمین با نور         ظلمانیخدا در خاِک  اال ای چشمۀ نـور

 بخندانی  رادانی که طفلی  نمی آن بهتر   از         هاچرخند شادیبه گرداگرد لبخند تو می 

 نـورانی  بـاغ کهکـشان دنبـالۀ راه تو چو         نسل تو خورشیدیچشم آسمان منظومۀ  چو

 حیرانی را به نامت  صبح  برد هرمی  «بحیرا»        شام تماشایت است دربهترین وصف  تحیّر

 سلیمان را نشاندی بر سر تخت سلیمانی          دادیالقدس روحرا دم  به لبخندی مسیحا

 شاهنشاه ساسانی  به خود لرزید از نام تو         کـاخ کـسرا بـا قـدوم تو  فـرود آمد فـراز

 دریـاهای طوفانی  اند در پـای توکه آرام          آوردم به پابـوس تو دلم را مهـربان من! 

 دانی ناگفته می  خودکه  هایی راحرف  بگویم          خواهممی که  ببخشا بر من ای آئینۀ رحمت!

 ها مـغـیالنی ها سر راه و بیـابـان حرامی         محرومیماز دیدار  پُر از شوق تماشائیم و

 پریشانی  چنان خواب گران پایان شام ما         روزیه سیآغاز صبح ما  چنان شام سیه،

 جانیگرانگیر شد چنان ساحل زمین «جماعت«         کف گیرد که دریا را بهچنان طوفان  شد« خالفت«

 رجزخوانی جنگ کودکان گرم  به« ها» سعودی        میان امتت سرگرم خونریزی «هایهودی« 

 علی در خانه زندانی  ابوسفیان امیر است و         این اّمتبرعکس فهمیدند  را کعبهطواف 

 افکنده از شرم پشیمانی مدینه سر به زیر          ابومروان مسندسر منبر ابوجهل است و بر  

 تیغ خیانت سمت عریانی کشد گردن می که           »هللاأشکو یا رسول» گرییم به خون و اشک می

 به نادانی  فتوی دهدمی  «جهالت» به منبرها         خونریزی بیعت به کند می  «خالفت» به مسجدها

 به مهمانی خواند میمّکه  سپاه فیل را در         تلخ صهیونیشراب  ازسرمست  « ملک حّجاج«

 مـسلـمانی دهـد تـعـلـیم آداب می کـلـیـمی          هابا ولیدی« امامت» هایزیدی با  « خالفت»

 مرگ و ویرانی   یمن در و « حضر موت »  درفلسطین           آواره حــلـب آواره دمـشــق آوار آوار و

 بیابانی های مغول  «داعش»  شرف دارند بر         « النصره جبهة»  نشان از یورش تیمور دارد

 برادرهای شیطانی  های وّهابی،سعـودی         ملک عقرب  و  ملک مار ملک خرس و  ملک گرگ و 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:            قصیدهقالب شعر:         قادر طراوت پورشاعر:   
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 ها به قربانی برند این نامسلمان مسیحی می          نام تو این ناجوانمردان بهکشند مسلمان می 

 سامانی نه  اّمت نه سر ماند وبهترین برای           بُرد خودبینیبه یغما را شکوه سرفرازی 

 دردی پشت درمانی  و بودپشت دردی  که درمان        مانم باطل رفت می تکرار این عمری که در در

 میان شعله برخـیزند از خواب زمستانی          پا خیزند؟ آتش به اّمت افتاده در شد می چه 

 

 

 مخـتـار  احـمـد برای آنکه کـنـم مـدح             دادارحـد لـطف بی ام ازمدد گـرفـتـه

 پـرتو رویش  همانکه روشنی ُخور ز            شام گـیـسویش شب ز همانکه تیرگی

 شهنشهی که ز قهرش جهیم روشن شد             گـلـشن شد مهرش بهار پیمبری که ز

 مـستی  برای دل  نـام نکـویشهمانکه             مالک هستی که عبد خدا بود و همان

 گـردد   آمـده تـا یـاورش عـلـی محـمـد            گـردد محـمد آمـده تا دین حـق جـلـی

 نیـکـویش  جـمال احـمـد زدود سایه ز            رویش آن تـأللـو عـلی و  چه گویم از

 جـمـعـشان یکی باشدنگری  نکو  اگر            پیمبر از عـلی و حـیـدر از نبی باشد

 ملحـق  برای پـیـرویش شد عـلی بـدو             الـحق یمن مـولـد او شد نـدای جـاء ز

 جـنت شد غباری از قـدمـش اعـتـبار            شد خلقـت که وجـودش دلـیل  پیمبری

 دخیل حاجـتـشان تار موی او بسـتـند            مسـتـند سـبوی او پیمبران هـمگی از

 سوخت بشنیدم ز هجر او می ز قلب او            نسوخت خلیل به آتش قدم نهاد و راگ

 دادتکـان می نام مـحـمد لبـش  به ذکر             دادمی  توان دمش ُمرده را ز اگر مسیح

 1هـسـتـند   ظهـور او  ای برهـمه مقـدمه            مستـند او غرض که جملگی انبـیا بر

 
 تغيير داده شد بيت زير به جهت حفظ بيشتر شأن انبيا و انطباق بيشتر با مضامين زيارت جامعه کبيره .  1

 همه گـداي عـلـوم مـحـمـدي هـسـتـند             غرض که جملگي انبـيا بر او مستـند
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 ما را که بُـرد جـاذبـۀ مـسـتـدام عـشق            پیچـید تا که نسخۀ ما را به جاِم عشق

 عشق قائم مقام  حضرت یعنی علی است               عـلـی شد قـواِم عـشق گفـتـیم یاعلی و

 باور کـنـیم عـشـق سـالِم محـّمـد است 

 « کـنیم سّکـه به ناِم مـحّمـد است باور»

 اشای دل رسید نوبِت کـشور گـشایی             اشبا اولـیـن ظـهـور، ظـهـوِر خـدایی 

 اشاین دلـربـایی  کـنـدبا آمـنـه چـه می              اشهم هوایی  چشِم خداجایی که هست 

 علی که قـریِن مـحـّمد است سوگند بر 

 است  عـالـم تـمام مـسّت طـنـیِن محـّمد

 زد سـتـاره َشـعـرا طـلـوع کـند لبخـنـد            که هـسـتِی دنیـا طلـوع کند لبخـنـد زد

 طلوع کند  که حضرِت زهرا لبخند زد            بهـشت هـمـینجا طـلـوع کـند  لبخند زد

 فاطمه است  ابیهاستاُمِ بس که گفت  از

 فاطمه است زهراست؛ گفتیم آمنه خودِ 

 علی است   تو که تقدیر ای معنِی غدیر            ای کوثِر کثیر که تکثیر تو علی است

 علی است   تو  که تعبیر نظیرمعراج بی             علی است تو ای وحِی دلپذیر که تفسیر

 نیمی ِز توست فاطمه نیِم دگر علیست

 علیست علی ضربدراحمد نگو بگو که 

 تو آمدی طـلـسِم یـهـودا شـکـسـتـه شد            آمدی و هـیبِت کـسری شکـسته شد تو

 1ها شـکـسته شد ُهـبل الت و تو آمدی و             تا رونـق رواق کـلـیـسا شـکـسـتـه شد

 تو آمـدی که رحـمـت یکـسـر بیاوری 

 بـیاوری در امـتـداّد خویش دو حـیـدر 

 که یک یا چهـارده؟ حیران این یکـیم،             شـد جـمـال یکـی تـا چـهـارده تکـثـیـر 

 چـهـارده بـایـد شـمـرد جـمـع شـمـا را             یعـنـی که جـلـوه کـرد خـدا تـا چهـاره

 احمد است  نـور فرمود این چهارده از

 آخر محمد است  سر اول محمد است و

 
کنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را  بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد مي.  1

 تو آمدي و الت و هُبل تا شـکـسته شد             تا رونـق رواق کـلـيـسا شـکـسـتـه شد            .جايگزين بيت زير کنيد

 مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:            مربع ترکیبقالب شعر:           لطفیحسن شاعر: 

اعلینمف  
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 ایـم شـیـعـۀ خــتـم والیـتـش مـا شـیـعـه            چـه بـه خـتــم نـبــّوتـش  گـر ایـمدلـداده

 خدا شـبـیه خودش از عـنـایـتـش  ُشکرِ             ایـم زنـدۀ انــفــاس عــتـرتـشتـا زنـده

 دل عاشق نوشته است  را همیشه یک ما

 حضرت صادق نوشته است  ما را اسیرِ 

 کالمـش حـسـین بود  ابـتـدای بحث، از            آنکه قـیـامـش حـسین بود آنکه قـعـود؛

 ُحسِن ختامش حسین بود  ُحسِن شروع و            سالمـش حسین بود در انتهـای درس،

 چقدر کردهای خون شده بارش با چشم 

 کرد  تا کـربـال رویـم سـفـارش چـقـدر

 

 

 

 آید تـپـد دلدار میدل عـالـم به شدت مـی            آیداال ای عاشقان مـژده به مکه یار می 

 آید می بـرای دیـن پـایـانّی حـق مـعـمـار          آید آنکه در انجیل و تورات است اوصافشمی 

 آید می  روشنی بخشی به شام تار عرب را          وهـب آید دامن بنت به دنـیـا کـودکی از

 آید می برای حـق پرستی نـقـطـۀ پرگـار           گرددمی   بخش شرک وکفر  آید آنکه پایانمی 

 آید میمـثـال حـضـرت دادار حـبـیب بی           گویندمی هم تبریک  مالئک شادمانند وبه

 آیدمی  احـمـد مـخـتـار امـیـن مـّکـیـان و           در زمین وآسمان محمود  شد محمد نام او

 آید می سبط زیبایی که مه رخسار یمن  به          عـبدالمطلّب میـزبان مّکـیان امروز بود

 آیدمی که بر جیش نبّوت آخرین سردار           جنّت االعلی مسرورند رسوالن خدا در

 آیدمی پـناهـان بهـرتان زنهـاراال ای بی            هللا اعـظم باشد و شاهـنـشه لـوالک  ولی

 آیـد کــرار مـی مـربّی و عــزیـز حـیـدر           بـابـایش ابـوطالب ولّیِ او ز بعـد جـّد و

 آیدمی چنان گلزاراین گل  ُمرده با کویر           خاک لم یزرع درشود زیبا گلی شکوفا می 

 آید می کند با ظالمین پیکـارکسی که می           خاموش آتشکده سرنگون بتها شده، چوآمد

 آیدمی  بر اسبشان افسار زندکه می  کسی          نیست  دنیا بهبه کفر وشرک برگو جایشان دیگر 

 آیدبـازار می  سـر ربه کـاالی مـحـبت بـ           عظیمش را ُخلقمردم عرضه دارد مصطفی   به

 آید می دلش زنگار زداید ازکسی که می           بگرفته عرب را قلب تیره گشته و زنگار

 آیـدمـی سـیّـد ابـرار رســول آخــریـن و           را گـیرد دنـیا  که اسالمـش فرا کسی آید

 آیدشادی سرشار می آن با  در جام دل  که          مسلمین روز دل افروزی بر  بود میالد او

 آید اظهار می  که درحضرت صاحب کنار           خضرا میالدش کنار گنبد  روز خوشا در

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مف قالب شعر: غزل           وزن شعر          اسماعیل تقواییشاعر:   
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 روایات مکررجمع  تو در  وی وصف            آیـات مکرر ای مدح تو در سـوره و

 جـبریل به تـشـریح َسـجـایات مکـرر            شده نازلگویی  تو همه در مدح  قرآن

 غرق عطایات مکرر  کرده است خدا            مبـاهـات فـراوان تو فرمـوده خـدا بر

 اَبـنـاء بـشــر دیــد هــدایـات مـکــرر             عطای دگری شد  لطف وات معجزه  هر

 آمـده آیــات مـکـرر کـز رحـمـت تـو            لـطـفـت مـتـنعّـم  سـایـۀ عـالـم همه در

 عـنـایـات مـکـرر  غـرق شد اُّمـت تـو            هـمه آفـاق با اینکه ِسـَزد سـایۀ تو بر 

 مکرر  سـلـطـنـتش غـرق جـنایات  شد            پس از توتو نشناخت،  حقِ آن طایفه که 

 است از این دست حکایات مکرر  ثبت            غـضـب تـو   نـدارنـد اَمـان از  خـنـاس

 وصف تو و حـیدر به کـنایات مکرر             خـندق از بدر و اُحد آمده تا خـیـبر و

 عـلـی دفـعِ بالیات مکرر  سـاخـتمی             بر تو حـیدر کـرار همه عـمر دور و

 مـکـرر  زیـارات  هـنگـام خـطـرهـا و            تسلـیم نمائـیم علی جان به تو باید چو

 است  صد جام طهور  دستان تو باده ز هر

 است صـلـوات آیـۀ ایّـام ُسـرور ذکـر

 چه زیباست  آن طاعت کوی تو از زیباتر            چه زیباست  خلق نکوی تو  آری سخن از

 چه زیباست  سیره و خوی تو اّما طلب            زیبات نگوئیم رخحیف است سخن از 

 چه زیباست  در َمسلَخِ جان دیدن روی تو            ترهستی نمکین  تو  از یوسِف یعقوب،

 چه زیباست  هوی تو جلوۀ سیمای تو در            پـیــدا آیـنــۀ روی عـلـی روی تـو در

 مگوی تو چه زیباست  اسرار با فاطمه             ابـیــهــا از هـیـبـت تــو ارث بَــَرد اُمِّ 

 چه زیباست  نَشئۀ بوی تو  توگلشن  از            است حسنینفاطمه نزد   ارِث تو پس از

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            ترجیع بندقالب شعر:          محمود ژولیدهشاعر:   
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 آب وضوی چه زیباست  از باران همه            عطر حسن و بوی حسین است بهاران

 چه زیباست   خّط گلوی تو حسین، گفتی به             بوسه نوشتند  بر لعل لبت، ُمهر صفت،

 َمستِی گوارای َسبوی تو چه زیباست             سیـنـۀ مادر  انگشت تو سرشـارتر از

 زیباست   چه گفت ملک پیچِش موی تومی              اشرف مخلـوق خواند خداوند ترا،می

 چه زیباست  تو عدوی  رسوایی آنروزِ             حریفان ما را به صف حشر جدا کن ز

 است  دستان تو صد جام طهور باده ز هر

 اسـت صـلـوات آیـۀ ایّـام ُسـرور ذکر

 به سـراپـردۀ عـصـمت برسـاند را  ما            توفـیـق اگر گـوشۀ چـشـمـت برسـاند

 نـیّـت برسـاند  واالییِ  به شک نیـسـت            از سینه به اخالص بجوشد ُحبَّت اگر

 به طاعـت بـرسـاند دل را غـِم دلـدار            غـم تو دم نـتوان زد بیهوده ز ِمهر و

 را به حـقـیـقـت برسـاند بایست که ما             که برای تو همه سال بگـیریم َجـشنی

 برسـاند  پس راه شریعـت به طریقـت             مؤمن به جز احکام، که مؤمن شدنی نیست

 به عـّزت برسـاند   بـاز  لطف تو مگـر            آئـیم بخـود این ِذلِّت عـصیان نگـذارد

 دشـمـن دیـنت به بـرائت بـرسـاند کز            داریـم صــداقـت تَـَواّلی تــو  آنـدم بـه

 ساند هیهات، که ما را به سـعـادت بر            َجـهـد نکـردن آمـدن و با ظـلـم کـنـار

 ما را نفـس توست به شوکـت برساند             اوج گــرفــتــه بـیــداری اســالم اگـر

 کاش کسی حرف به دولت برساند ای             دِل ماست منحرفان دور شدن کارِ  از

 که ما را به شهـادت برسـاند  آن روز             که دانست چه روزیست؟ خشنودِی یک عمر،

 است  دستان تو صد جام طهور  باده ز هر

 است  صـلـوات آیـۀ ایّـام ُسـرور ذکـر
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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            اندآمـین بـسـته  مدیـنـه ذکر شهـرسردِر 

 کـامالً سـنـجـیـده است میزبانِی مـالئک

 کلّی تدارک دیده است  مکه مهمان دارد و

 آمـدندنوح و ابـراهـیـم با اسحاق یکـجا             عـیـسـی آمـدنـد  انبیا با اولـیـا...داوود و

 موسی آمدند  حضرت الیاس و اسماعیل و           آدم قـبـِل حّوا آمدند یعـقـوب و یوسف و

 تعـظـیم کرده با یـقـین   با ارادت با ادب،

 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 ده خاموش شد،آتِش آتشک

 محشر شده   شده، غوغاییگهواره چه   دور

 ِکل بکش چون آمنه مادر شده  گل بریز و

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

 آمده »یولَد«  و تفسیرخوانَد لم یِلد« می «           صد آمده هـشتاد و نود، پیش از پنجاه و

 الإلهَ جز خدا؛ تا گفت ذات حق یکیست 

 سربه نیست ُهبل شد  ومحضِر توحید او الت 

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

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

 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  را با والیت خالص و تطهیر 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 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           مربع ترکیبقالب شعر:         مرضیه عاطفیشاعر:   
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 در مدینه جشن دارد فاطمه امشب شبی 

 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  

 لـبـم شد دیـنـم و ذکـر قل هـوهللا احد««

 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 

 بـا نـمـاِز اول وقـتـم خـریـدم مـغــفـرت

 !آخرت درکند می از شفاعت بهره مندم 

 

 

 جاهـل برود آمد که هـمی زاهـد عـلـم            برودرسیده است بگوئید که باطل   حق

 بـیـن قـبـایـل بـرود تـفـرقـه از  او آمـد             جلـوۀ دیگر دارد اش،وحدت از بارقه

 قـابـل بـرود سـائـل  خـانـۀ هـر بـه درِ              رحمت حق به زمین آمده تا جلـوۀ او

 دل برود  حقش این است که با دیدن او،            ست رخش را به تعجب گفتا هرکه دیده

 برود  رذائل خواری و جهان ظلمت و ز            یمن قـدمش خلق شده تاکه ز اصال او

 به هـوای رخِ او لـیـلـی عـاقـل بـرود             موجوداتچون که اوهست گل سرسبد 

 برود محافل که نامش به سبب نیستبی              اندشده همه مبهوت محّمد پرستان بت

 همه دل برود کجـا نـام وی آمد ز هر            است گرنگرم نور رخش جلوه هرکجا می 

 گــل بـرود بـا تـجـلّـی گـل آمــنــه در            هاهمۀ پـستی  کـشتی شرک و نقـاق و

 یم به سواحل برود  ازوی   زورق طبع            غزلخوان شده استعابد از آمدنش مست و 

 

 

نفعالتن فعلفاعالتن فعالتن وزن شعر: غزل              قالب شعر:                 مرتضی عابدینی شاعر:  
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 مـقـصد بـالـم آشـیـانـۀ توست            تـوست  پـروازم آسـتـانـۀ اوج

 تـوست   لـبـم بـازهـم تـرانۀ به             زنـدگـانـی منسبک زیـبـای 

 مهـربانی فـقـط نـشانۀ توست            مــحــبّــت آوردی آمــــدی و

 از زمین تا خدا کرانۀ توست             ای َورای تــصـــّور دنـــیـــا

 که عاشـقانۀ توست  غزلی را            گـل کرد شاعـرم آمدی طـبـع

 شانۀ توست  که روی سبزیشال             پـیـمـبـرهـاست هـمـه یآرزو

 توستبگویی زمان زمانۀ    که            گـویاست رسـیـدنت معجزات

 نخل اسالم از جـوانـۀ توست             بخـش ظـلـمـت دنیا  روشـنـی

 بـا تـو نـام زبـانــزدی داریـم

 نـاب مـحــمــدی داریــم دیـن

 هللا مـسـلـمـیـن خــدا  رحـمـت            خـدا امـیــن خــداای رسـول 

 مـعـراج هـمنـشین خدا ای به            جـبـرائـیـل ای نـثـارت درود

 دلـنـشـین خـدا  صوت زیـبا و            عرش در ای رسیده به گوش تو

 ای مــرامـت دوام دیـن خــدا             خوبی ای اصولت کـرامت و

 دسـت تـو بـیـن آسـتـیـن خـدا             چـهـارده بـود ل مـاه شبمـثـ

 به تو بـوده است آفـرین خـدا            دارم خـلـقـتـت یـقـیـن لحـظـۀ

 با تو شد مکـه سرزمین خـدا            مکـه از مـقـدمت تـبـّرک شد

 معدن خیر و رحمت و برکات

 ""صلوات  به قـدوم مبارکت

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:              ترکیب بندقالب شعر:              محمد حسن بیات لوشاعر:   
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 شوی می  بوی باغششب   خندی ومثل گل می            شویچراغش می  چشم وکنی چشم تا وا می 

 شویمی پایان فراقش  راه و رسی ازمی           شویداغش می تسکین  وعبداللهی شکل 

 کندسیاهت میچشم   در اش را محوغصه

 کندحال آمنه وقتی نگاهـت می خوش به

 کندتسلیمت دشت  سالمی وسعتش را، با           روی، تا کوه تـعـظیمت کندبا حلیمه می 

 تقسیمت کند  عشق  کند بر نورت ضرب در         باره تقدیمت کندزمین یک  هرچه گل دارد

 کنی زلفت تا معطر میخانه را با عطر 

 کنی تر می مهربان  ها را هم ز مـادردایه 

 شود آمد می اش پُر رفـت وآسماِن خـانـه          شودحد می دید نورت را که در مهتاب بی 

 شودبا تو عبدالمطلب، عـبـدالمـحـمد می           شودمست از آیـیـن ابـراهـیـم هم رد می

 هـاشم رسیدبه دستان بنی تا گشت ساغر

 ابوالـقـاسم رسید وقت تقـسیم محبت شد،

 قلم را عشق از راهب گرفت وقت نقاشی           عطر نامت مشرق و مغرب گرفت  یا محمد!

 چشم ابوطالب گرفت خواب را خال تو از         سـینهٔ یـثرب گرفت از ناِز لبخندت قرار

 طاقت استبیقرارت شد خدیجه قلب او بی 

 عشقت ثروت است  :ستفهمیدهذوق تاجر خوش

 ناز کوثر مال تو  داغ حسرت سهم ابتر،          نـیـم دیـگـر مال تو نیم سیب از آن او و

 1مـال تو  مـادر از امـروز  ای امین مـکـه!          مـال تـو گلسـتـان خـدا یـاس مـعـطـر از

 زنـد ات اُّم أبـیـهـا مـی گـونـه  بوسه تا بـر

 زندمی هایش دل به دریا چشم در تو روح

 بـری توفـان ما تا هوای این دو دریا می            زنی ای نوح کـشتیبان مادل به دریا می 

 
 .بيت زير به منظور حفظ بيشتر حرمت پيامبر تغيير داده شد.   1

 اي امين مـکـه! از امـروز مـادر مـال تو           از گلسـتـان خـدا يـاس مـعـطـر مـال تـو
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 ریحان ما  روح مادوشت  روی نهاده  ای            ای در آغوشت گرفته لؤلؤ و مرجان ما

 و روی آن دوشت حسن  شت حسینروی این دو

 شدن  »أو أدنی«  خواستچنین می »قاب قوسینی«

 ای؟آورده کـوه نور یا کتاب عشق را از          ای؟آورده  زبور خوانی،می از داوودتر خوش

 ایها را به شور آوردهبت  بَطحا و کعبه و         ایوادی طـور آورده جای آتش، باده از

 منات و الت و ُعزا بشکنند چشمی تا گوشه 

 کـسرا بشکـنـند  های کاخکن تا برج اخـم

 هابال تو بـاالتـر از پـرهـای جـبـرائـیـل            هـاای فـدای قـّد و بـاالی تـو اسـماعـیـل 

 هایل انج ،هاتورات دل از  ای یاسین!بُرده           هااین تـمثـیل ما عرفـناکـت زده آتش در

 طاها! دست موسی را بگیر  ست،عصا مانده  بی

 از کلیسای صلیبی حق عـیسی را بگـیر 

 رسدهای پـر، دستان خالی می منجی دل          رسدات تا این حوالی می عطر تـازه  باز

 رسد می  حالی نیـستی اینجا بـبـینی با چه          رسددالی می حاء و میم و  گفته بودی میم و

 نور زهرا دارد او ، سیمای حیدر ،خال تو

 اوتماشا دارد  واست  حسین !جای تو خالی

 

 كـنگـره قـصد شكست كرد  هاى  دنـدانـه           سقف مدائن نشست كرد گرفت و باران

 مست كرد   نـور؛ نـابـى آن  كـآتـشـكـده ز           نورى به صحن معبد زردشتـیان رسید

 پـست كرد   زیـر پـا نهـاده و پایین و در           بــاال بــلــنــد آمــد و هــر ارتــفــاع را

 كآینه را خود پرست كرداین گونه بود            داشت   به شكلى ظهور  ونشست دلى   هر در

 الـست كرد  پـاسخـم به پـرسش روز در           اى او خود اشاره وقتى سؤال كـردم از

 است كرد   زیباترین هر آنچه كه زیباتر           قیامت استظهورش  غایت است و به ُحسنش

كـنـم  فـیـض مـقـدسـى و تـعــجـب نـمى هست كرد  نگاه تو كه هست، چیزها  این             
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 این محبّت را به دلها حق تعالی ریخته             شهِد عشقت از ازل در کام دلها ریخته

 دلـهـا سـراپـا ریخته  در آتِش عـشـق تو            عوض در گشت وخاموش آتشکده  آتِش 

 سیـنۀ ما ریخته  خـدا در کاین محبت را            سجدۀ شکرش رواست از ندارم سر اگر بر

 کسری ریخته   طاقِ  سبب گرپس نبوده بی             سخت زمین لرزیدمیالدت گامت وقِت   زیرِ 

 ریخته  طهوراما ُشرِب   جامِ  دسِت حق در            بیخودیم  خودعلت که ما اینگونه از نیست بی

 ریختهبه عشق روی زهرا  نقش رویت را             تو  اول خـلـقت خدا هـنگـام خـلِق روی

 گرجلوه جمالتدورۀ ظلمت سر آمد شد 

 فیض وجوِد پاِک تو شد مفتخر مکه از

 شد  مولوداین   تابِ مکه هم بی  سرزمین            شد موعود وعـدۀ ادیـان تحـقـق یافت و

 آنچه بود شد تقـدیـر،   بین مخـلـوق خدا             تعالی هم به پایـانش رسید حق انتـظـار

 دلبری آمد که محـبـوب دِل معـبـود شد            گرم کردسما را  مثل خورشیدی دِل ارض و

 االبـد نـابـود شد سـفـیـانـیـان یـومخـانۀ              تاریک کرد  های ظلم رارویش خانه  نور

 شد به سمِت روشنی مشهود   حرکت دنیا             یاد رفت ازتیرگی  آمدظلمت سر  دورۀ

 مغضوب شد مطرود شد  دشمن فرزند او            خدا چـشـمۀ فـیـض وهب شد دامن بنت

 المـرسـلـین آمده تا که شود انگـار خـتم

 للعـالـمین  جـان دو عـالـم فـدای رحمت

 است تا آخرداِر این زمین میراث  فاطمه             است روز ازل در بیعت پیغمبر از مکه

 است  خود مشغول گردیدن به دور مادر کعبه             هم مثل مدینه خانۀ زهرای ماست مکه

 این فریاد را نشنیده تا حاال کر است  هرکه            علیست  عالم همه فریاد که حق با  زندمی

 اذاِن کامل و روشنگر است  حّقِ کعبه یک            شودمحقق می  آخر نکن این آرزو شک

 است تر هم روشن روز رسد آنجا به گوش ازمی             هـاکه آواِی مـؤذن زاده رسد روزیمی

 است آخـرش یـا حـیـدر  لش هللا اکـبراو            بعد از آن بر منبِر کعـبه اذان شیـعـیان

 زود  به دست شیعه افتد زودِ  ملک پیغمبر 

 سعـود  ست تا نابودِی آلیک نفس باقی 
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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            کـفّـار را مـسـلـمـان کن 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 مـدیـنـه تـو من از

 امزده به امـر تـوسـت در خـانـۀ عـلی 

 شـد ز راه آمـدی و عـیـد عــاشـقـانـت             شـد گـیـسـوانت نسیـم صبـح پـریـشـان

 ابـد نـشانت شد هـا تـاشکـاف کـنـگـره            دیـگـر زدیهـم را به  هـاکـدهبساط بت 

 انت شد شنید و عـاشـق ذکـر خوش زب            را عـلـی عـلـی تـو  شـنـیـد آمــنـه ذکـر

 اول نـگـاهـبـانـت شـد  جـبـرئـیـل ز که            آورد؟می حـرز چه بـرای تو حلیمه از

 زیـر چـادر صـدیـقـه آسـمـانـت شـد   و            درآوردی تو بهتر از همه از عرش سر

 کـرامت زهراست  ات ازپیـمـبری  بگو

 زهراست  رفـتن مـعـراج دعوت جواز

 !استعلی چه غیرتی  رسول اکرم ما بر             !استداری عجب والیتی  که تو نبوتی

 است  زهـرا شب زیارتی شب نگـاه به             !به دیـدارش  بدون غـسل زیـارت نرو

 استکرامتی یقین    به چوبه چوبه این در            هر روزاش چنان به در خانه  سالم کن

 !قـیمتی است چـقدر والیت حـیدر ولی            خوب استزکات دین  روزه و حج و و نماز

 عبایت عجب قیامتی است دوباره زیر            هـا کـنار توأندبـچـه  فـاطـمـه و علی و

 که حـدیث کـسای ما بشـود  بگـو سخن

 ز برکـتـش هـمه حاجات ما روا بشود 

 بگـیر  سـارقـامت طـوبـاش سـایه  کنار            بگـیر عـلـی قـرار ازین به بعـد کـنـار

 را ولی هزار بگیر  اوست تو یکی  علی            هیچ جنگی به پای حـیدر لشگـر هزار
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 بگیر  هوهوی شمشـیر ذولفـقـار مدد ز            جنگند  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 !هللاچه حـرامـی عـلـی ولی  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

 روایت کن  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 مکـفـوفآمده  که کنون

 یاد سم مرکب باش  ات بزن وبه سیـنه 

 خاکی عـّمـه زیـنب باش  به یـاد چـادر

 

 

 ناگـهان کـُنـگـرۀ سنگـِی کـسرٰی اُفتاد             معـال اُفتادخـبـرت هست که آن طاق 

 ُعزٰی اُفتاد شدخورد  خبرت هست ُهبَل            های یهـودا اُفـتاد خبرت هست ستـون

 حیات آب  ازشده  این است زمین پُر خبر

 محـمد صلـوات آل بر  احـمد و آری بر

 پـرده از مـنـظـرۀ بـاغ جـنان بـردارد             برداردیک نـفـر آمـده تا بـاِر جـهـان 

 بردارد اذانبانگ   از کران تا به کران            تا که از گـردۀ مـا یوق گـران بردارد

 آخـر از سـمِت خـدا آنکـه نـیـامد آمـد

 آمد  هـمـه بـا نـام محـمـد چـهـارده تـن

 آمد  تاب دل بی هر بر برقی زد و عشق             به زمین بارِش مهتاب آمد   شب شکست و

 
 جهت رعایت توصیة علما و مراجع و جلو گیری از سوء استفاده دشمنان تغییر داده شد بیت زیر به .  1

 اهللبگو به آن سه حـرامـی عـلـی ولی            سـخـن کـوتـاه !اطاله سـود نـدارد مـرا
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 فاِل حـافـظ زدم و این غـزل نـاب آمد            جبروت و ملکوتیست که در قاب آمد

 گلستان جهان ما را بس  گل ُعزاری زِ "

 "روان ما را بس زین چمن سایۀ آن سرو

 ـدنش عـادت داردفقط این ابر به باری            حق بده دیدن این معجزه حیرت دارد

 اش نیست و در سایه قیامت دارد سایه            نفـسش گرم خـدایـا چه حـرارت دارد

 این است انـبـیـا را بنـویـسیـد پـیـمـبـر

 این است  شِب حضرت حیدر و قبلۀ روز

 ها غـرِق تـسبـیـح بـزرگی تو افـالکی             ها کیستی ای نفست پـاک تر از پاکی

 ها نوری و نور پراکنده بر این خاکی             ها اشـهـد انَّ که حـیـران تو بی بـاکی

 زهرا ای همه هست  های علی ای نفس

 بوسید و تو دست زهرا  تو عالمی دست

 عرفات آوردی سیزده رشته غنات از            حیات آوردی تو درخـشیـدی و انـوار

 سیـزده مرتـبه بانـگ صلوات آوردی            سیزده چـشمۀ جـوشان نجـات آوردی

 آید این همه ُخـم می آخرین ساغرت از

 آیـدمـی دعـایـت َعـلــَم چـهــاردهـم بـا

 سر زلفیم که با مرحـمتـش شانه شدیم             ات آمد و پـروانه شـدیم شـشمیـن آیـنه

 خـادم این خـانه شدیم  شیعـۀ جعـفـری            شدیممرد این راه نبـودیم که مـردانـه 

 آسمان را کـلـماتش سخـنـش پر کرده

 و خـداوند بر این جلوه تـفـاخـر کرده

 چقـدر دور و برت شهـر منافـق دارد            دارد این دشت شقایق تو عطر گرچه از

 صحـبت صادق دارد دِل زهـرایی تو             عاشق دارد  فقط چند تنغریبی که چه 

 آیی تو بـشیـری و به شـور ازلـی مـی 

 آیی سر هر صبـح به دیـداِر عـلـی می 

 قـیامت آقا  هستی و  پشت یک خانه تو            بـاز پـیچـیـده در این شهـر پـیامت آقا

 و سـالم است فـقـط تـکـه کـالمت آقـا            شد عرض سالمت آقا عادت صبح تو

 برکات و عطر سالمی پُر تو داریم از

 احمد و بر آل محـمـد صلـوات  باز بر 
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 توحـیـد ای کن حـوالـۀسـجـده            می بـنـوش از پـیـالۀ تـوحـیـد

 خوانند عرش احمدش   آنکه در            سـاللـۀ تــوحـیـدرسـد از مـی

 در زمین هم محـمدش خوانند 

  نــاب آورده ِ گــوهــری نــاب             آمــــنـــه مـــاهـــتـــاب آورده

 کودک خداست این  ای ازهدیه             طــفــل نــه، آفـــتـــاب آورده

 االنـبـیـاست این کـودکخـاتـم 

 صـاحـب تــاج تُـنــفـِقـوا آمــد            آمــد مــعـــنــی لــفــظ آبـــرو

 به چشم شیطان رفت  او تیری از            او آمـد  طـاق کـسـری بـلـرز؛

 رفت  باران سنگ ابـرهه زیر

 استوق وجودش وجود مرز از            مـخـلوق است و او امین خـدا 

 سـازد حـمـیـم مـی  غـضـب او             کام زاللش عـیّوق است تـشنه

 سازدنـگـاهـش کـلـیم می  یک 

 دیـن اصالت گـرفـت با احـمد            احمد کـعـبه حـرمت گرفت با

 است جان  پیکر شرع را نـبی            احـمـد وحـی قـوت گـرفـت با

 اسـت قــرآنتـمـام   کـلـمـاتـش

 اخالق  خداست پل  بین خلق و              گل اخالق آراست همچومجلس

 است بوده  همین بعـثـتش  عـلّت             االخـالقمـکـارم مـصـطـفـای 

 است امین بوده  والوعده صادق

 سازکوثرُحّب زهراش، حوض             سـازابـوذر مکـتـب مصطفی،

 مـحـمـد اگـر وجـود نـبـود  بی             ست حیدرسازتعارف، نبی بی 

 عـلـی هـم نـبـی نبود نبود بـی

 پــیـشـه خــدا ذوب وحـدانـیـت            احـمـد و حـیـدرنـد یک ریشه

 اندمست فاطمه عـبد حـقّـنـد و            یک اندیشه اند ازجرعه نوش 

 اند دو ممنون دست فاطمههر 

 پـرورده  زالل سـاریچـشـمـه            پــرودهدسـت زهــرا کـمــال 

 کار زهراست عزتی گر هست            مــثــال پـــروردهبــی  یـــازده

هست  گرعترتی  و دین و قرآن  
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 اثـری پـیـدا کرد ها،نـالـۀ سوخـتـه دل             صفـای دگـری پـیـدا کردسحـر مّکـه 

 دید فرزند خـلـیل و جگـری پیـدا کرد            بتان پاک کند  ز دل راخواست که کعبه می 

اسـمــاعـیـل بـه تــمـنـای لـبـان پــسـر عجب چشم تری پیدا کرد  شوق، زمزم از              

 کرد پیدا گری جلوه هر حرم فرصت در             خویش طوالنی غیبت توحید پس از  نور

 کرد پری پیدا بال و او آمد ومصطفی             حضرت جبریل نبود از سالیانی خـبر 

 پـدری پـیـدا کرد  اّمت پاک سرشـتان،            عــبــدالـلــه  از قــدوم پــسـر آمـنــه و

 تازه بر بار نشست و ثـمری پیدا کرد             چه ُرُسل هر  رسید و شجرخاتم از راه 

 الـلـهـیـم  مـا هـدایت شـدۀ نـور رسـول

 ریــزه خـوار کـرم زادۀ عـبـدالـلـهـیـم

 شد خدا مخفی و پنهان می  جا نور همه            شدمی  سامان و سربی  بشر  وجود توبی

 شدمی مسـلـمان قـوم مـزیّن به نام این             هـاـتهـمـۀ ام وجـود تـو کـجـا دربـی 

 شد شانۀ سـلـمان می  تکـیـۀ بـازوی تو            آیدقـوم دگـر حرف میـان می  که از تا

 شدمی  ایران دلت گرم به همان روز،  از             ما شیعـۀ موال گـشتیم دعا کردی و تو

 شد جان می قاتل هر گویم از چه رخ تو            رویان زیبا دهی ای سروررخصتی می 

 شدبه یکباره پریشان می  ،حورگیسوی             کردگـل می  با تبـسم به لب غـنچـۀ تو

 شدقـدری دنـدان ثـنـایـات نـمایـان می            روی ملـیحانۀ تو که در علت این بود

 تسبـیح تو آهنگ بیان ملک است ذکر

 است  نمک نمک اندر رخ تو ترکیب شکل

 مـسیـحـا نـشود  پـسـر مـریـم قـّدیـسـه،             ای احـیـا نشودُمـرده دم قـدسی تـوبـی 

 اذن شـما وارد دریـا نـشـود ورنـه بـی             گرم است حضرت موال و تو پشت موسی به

 یــوسـفـی رسـوا نـشـود گـیپـای دلـدا            خواب بیند در زلیخا رخ زیبای تو گر

 خشم تو افشا نشود علت هر چه رو  از             حرف میان آوردند رحمت تو همه از

 به هیجـا نشود حریف تو لشگـر کـفـر            است «اشّداء علی الکفّار» غضبت رمز

 نشودوا   ابروی او از رضایت گره  بی            است با دعای تو علی صاحب تیغ دو سر

 تـا نـشـود  کـمـر تـیـغ عــلـمـدار احـد،            جز به پیش غضب چشم تو در وقت نبرد

 اشـرف مخـلـوقاتی  تو ز نـور احـدی،

 تــاج سـر ســاداتـی  ای،پـدر فــاطـمـه 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            ترکیب بندقالب شعر:           قاسم نعمتیشاعر:   
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 گـذر یـار بالفـصل توأند  سائالن بین،            نسل توأند همه ازکریمی و کریمان  تو

 خـور نـسل توأند همۀ خلق خـدا ریـزه             گفته رحمش ناپاک است   به تو ابترکه  هر

 رذل توأند  شده وملعون عمل امت   در            علی که نـدارند به دل ُحـبّ  آن کسانی 

 تـوأنـد  اراذل پـی آتـش زدن اصل این             یقـیـن ثابت کرد اهـل زدن فـاطـمه بر

 توأند همگی وصل محشر  صف در شیعیان             باشد   شفاعتعلی شرط   چون تمّسک به

 ثـلث سادات ز اوالد اباالـفـضل تـوأند             نیست؟ اوالد تو کسی گفته اباالفضل ز چه

 عـبّـاس شده پـسـر سـوم زهـرای تـو،            بعد محسن که دل فـاطمه حساس شده

 دارد  حـقـایـق نـور  مکـتـب قـدسی تـو

 ناطـق دارد  چـارده مصحف تابـنـده و

 حـضرت صـادق دارد راه تـابـنـدۀ تو            دانستدشـمن کـور دل تو ز کجـا می 

 باطـناً او حـرمـی در دل عـاشق دارد             یکی  خاک خاک حریمش شده با ظاهراً 

 صفت کـامـل رازق دارد عـمل او  در            آقـاست هـمه دست روزی بـنـدگی مـا

 دارد خـــون تـن زخــم شـقــایـق اثــر            سرخی خاک یـثرب گـذرد،ها میسال

 مـنافـق دارد تـوطـئۀ چـند صحـبت از            شود این ایام  که گـوش دل ما بـاز  گر

 مـادر ما خسته شده نـبی از زود شهر

 شده  بسته که دستان علی باورم نیست

 

 

گذاشته استتماشا  چشمش بهار را به            چمن پا گذاشته است بسیـط سبز تا بر  

فـراز گـنـبد میـنـا گـذاشته است پـا بر            آغوش آسمان دربرده که دست  بس از  

است  گذاشته  خود جا را به سینۀ خورشید            بارد از طلوع نگـاهش تبار صبح می  

است  صحرا گذاشته دامن به سر عمر یک             تا مثل کوه ریشه دواند به عمق خاک   

در هفت سین سفـرۀ دنیا گذاشته است            عـشق را سرشار دستی لطیف ساغـر  

دریـا قـدم به دیـدۀ دریـا گـذاشته است            آغوش )آمنه(نـوری)امین( نشسته به   

به خانه دلها گذاشته است خورشید را            نـوری که از تـبـلور رخـسار او دمید  
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 عمق چشمان شما  خـدا از دمد نورمی             ها عطر گـلستان شماسینه  وزد درمی

 خندان شما  حضور روی گل در خنده زد            است االّول  نوبهـاری در دل ماه ربیع

 حـیران شما مدینه مقـصد این عبد  شد            هللا گـفـتم پَـر گرفـتـم تا خـدا یا رسول

 صبح تابان شما  درخـشد آفـتاب ازمی            توست گنبد خضرای ما  اوج معراج دل

 بـاران شما که بـبـارد بـاز  ام تاتـشـنـه             شودکویری می  تو شد از دلی که دور هر

 شما صوت قـرآن شـود بازود آدم می            های بندگی کسی مهجور ماند از آیه هر

 شما شرح اقیانوس برهان ای ازقطره            عمل ایمان با وجهاد نفس  وتقوا  وحلم 

 جان عالم گردد آقاجان به قـربان شما             بارها گـفتی که جان من فـدای فاطمه

 عـمری مسلـمان شما  سلـمانم و پـیـرو            حـیدرم شیـعـیان ام ازعاشـقی ایـرانی 

 احسان شما  لطف و جعفریم از مسیر  در            صادق آل عـباست تو در  امتـداد نـور

 توست ایران شما هایخاکـبـوس بچـه             ایداده را به دست شاه مشهد حاجت ما

 نزد خوبان شما  زنم درکه زانو می  تا             شوممی  اما مداوا روزم نیست خوب و حال

 به فرمان شما  حرم باشم شد درکاش می            برات کربالعیدی تفّضل کن   این شب

 شما پـریشان غـرق آرامش شود قـلب            حجاز هستیم تا مهدی بیـاید از منتظر

 

 آیـد هـیجـان می در گـلـستـان غـزل با            آیدشاه جهان می قـدم  از بـوی عـطـر

 آید تب خورشید زمان می در بهاران،            رفت خواب زمستانی شب میالد شد و

 آیدنبض خامـوش زمین با نوسان می              پـاشدآسمان مهـر به دامـان زمین می 

 آیـدنـهـان مـی  دل دریـای لـؤلـویی از            دریا به لبش شورانگیز ساحل و بوسۀ

 آیـد عـیـان می در دل سـورۀ احـزاب،            به!  به شده نازل؛حضورش آیه در شأن  

 آیدسوی جنان می  از خبر قاصدی خوش            زیرا صورت جبریل نشسته، خنده بر

 آیداذان می جهان وقت  بهعشقی  شور             پیگیرمادری چشم به راه است و جهانی 

 آیـدروان مـی  بـر زبـان قـلـمـم شـعـر             شده نـام مـحـمد امـشب مـطـلـع شعـر

 آید نـشانش به زبـان می هرکجا نـام و             باشد  مـاه نمـایان غنچه خـندان شود و
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 گـزاره بـنـویـسـم  نـهـاد عـشـق شـدم تا             قـلـم به دست گـرفـتـم دوبـاره بـنـویسم

 ام از یک عـصاره بنویسم توان گـرفته            حـروف شـمسی خود با سـتاره بنویسم

آب رسید  زمین به رسید وکه  ایعصاره  

 رسید ای که چکید و شراب ناب عصاره

 بود  مستی و  عیش  صرف فرصتشان تمام            پرستی بود آن زمان که بشر محو بت در

 دستی بود ها ُحکـم چـیـرهکـده  بنـای بت             تـدریج رو به پـستی بودبقـای نسل به  

 جهـان چـراغان شد رسید و  تـمام نـور

 یک طایفه مسلمان شدشبه یک  رسید و

 پـِس شِب واهی در است سحـررسیـده             گـوش بـاش خـداونـدگـار گـمـراهی به 

 به سوی چـاِه عـدم تا ابـد بـشـو راهـی              گاهی وزیـده است نـسـیم خـوش سحـر

 است نیل آمده  رسیده که موسی به خبر

 دوبـاره خـلـیل آمده است رسیـده  خـبـر

 نـازیدعـشق مـی خـلـق جـاذبۀ روی  به             نـمک پاشید به خلقـت زیـبای خود خدا

 خورشید تکامل روانه شد به پشت ابـر            بـاریدخجـالـت از نَـفَـس سـرد مـاه می 

 گفتدین راستـین می  به چهـرۀ او خـدا

 گفتمی بـاز آفـرین   به آفـریـنـش خود،

 را طراوت داد باززمین خشِک هـوس             بـه ســردی نَـفَـس آدمـی حــرارت داد

 مـعــنـویّـت داد  به مـاّدیّـت ایـن خـاک،            به ذات گـمـشدۀ عـاشـقـی کـرامـت داد

 شدمی شـرابش زمین سبـو برای کسب

 شدرو می  و هاش، زیرجهان به یُمن قدم 

 انسان بود  بس به فکر شود ازرسول می            دوسال باران بود اشک محمد،قطره  دو

 : بودرجزخوان عرش خدا  زِ جبرئیل و              بود شیطان شکست خوردۀ این روزگار،

 تمام خواهد شد   دوباره بر همه حّجـت،

 امام خواهد شد  چرا که حضرت احمد،
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 مـنم غـالم نـبی  مـنـم غـالم عـلـی و            به نام نـبـی  به نام قـبـلۀ شـاه نجـف، 

 مقام نبی  چه بیـش ازین بنویـسیم از            هستنددخترش  وداماد  ،فاطمه علی و

به احـترام نبی   خـدا به لهجۀ حـیدر،            معراجاند سخن گفته در شب نوشته   

 نبی  کالم باخورده وحی گره همیشه             زده لعنت  به او به آنکه تهمت َهذیان

 شام نبی   مناجات صبح وست  علی  علی            خدا خدا نکـند بگو به دشمن حـیدر،

 بـگــو کـه اشـهــد انَّ عـــلـی ولــی هللا 

 هللا از رسولخواهی  که می  چه هر  بگیر

 ابــوذرهـا ســالم ســایــۀ بــاال ســر            فراترها سالم حضرِت از درک ما،

 تو نیست کسی سید پیـمـبرها به جز             پرور جهان علی تو نیست کسی در به جز

 کار لشکرها لـدهر،که نیست تا ابـدا            خـدیجه قـیامـتی کردید با عـلی و تو

 شـدند با هـنـرت خـواهر و برادرها            هم بودند که هـمه دشمنان  جـماعـتی

 تـمـام ابـتـرها جـان  نـشانده لـرزه به             اتنام فاطمههم که هنوز است  هنوز

 نسلت همیشه سلطانند  کوچک  بزرگ و

 تـاجــدارانـنـدغــالم خـانـۀ ایـن قــوم، 

 جان جانانی  تو  ،مرادیتو  ،ایقبلهتو              مـاه تابـانی تو تو نور عـالـم امکان،

 گـاِه تــمـام مـهـربــانــانـی  تـو قـبـلـه             تو خـدای مـکـارم اخالق تو با وفـا،

 بارانی تو مثل  لطفت،  بخشش و رسیده            مؤمن به کافر و به آشنا، به غریبه،

 دربانی  بَُود نه سرایت حاجـبی به نه            تو آن شهـنـشِه خاکِی روزگاری که

 دانی مـی نگـفـته غـم دل هـمگـان را            منت بزرگواری و کاَرت عطای بی 

 ُمـصـال شد بـتـکـده،  به یُـمِن َمـقـدم تـو

 زمین ز خواب زمستانی ِخودش پا شد 

 سال لبخندت سه و هوایِی شصت شده            آرزومندت است، برای همیشه جهان

 نـدیـده مانـندت ای و زمـانـه،یـگـانه             عالم را ای دوکرده  ساده عاشق خود چه

 خداوندت؟ خورده به قرآن خود، تو به جز             زمین و اهل آسمان جاِن که از قسم به
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 خدا رهـام نگـرداند هـرگز از بندت            دست من جدا نکـندخـدا ز دامن تو 

 داده فـرزنـدت ره نجـات به من یـاد            که مدیون صادقت هستم  شکر هزار

 امعاشقی  مسیر ای شد، همان که خواسته

 امشـکـر خـدا را امـام صــادقـی  هـزار

 هستم  کرانشه شامل این لطف بیهمی            این سفره میهمان هستم سر همیشه بر

 فدائی این و آن هستم خوار و جیره نه             ست مرا جز نوادگان شمانه دلبـری 

 سایۀ زهـرای مهـربان هستم زیر به             دیگر من  تو ازخواهم ازین  بهتر  چه بگو 

 حسیـنـتان هستمکه رفـیق  منم همان            هاعاشق حسیـنی   ام که تـوییشنـیـده

 هستم  تا جـوان  شوم شهـید ِحسین ِتو            کـاری کن  به جان فـاطـمه آقا بـیا و

 درین زمانه که دلسوز و تکیه گاهی نیست 

 پـناهی نیست   به جز حسین مرا ملجا و

 

 

 دهد  حضرت حق، بر دل جبریل دلبــر می     دهد عنبر می آفرینش، رنگ و بوی یاس و

 دهد می به مادر اش،جان رابا خنده کودکی،     بیت "عبــــدهللا" شد دریایی از لطف خـــدا

 دهد "پیـمبــر" میبر وجــود پـاک او نـور       "عبدهللا" کرد مخصوصاین سعادت را خدا  

 دهد این والدت بر زمین الطاف دیگــر می     طاق کســــری با قــدوم او ترک بــرداشته

 دهد بوسه بــردستان و پاهـایش مکــرر می    آمده جــبریـل از باال به جـــای عـــرشیـان 

 دهد ای پـاک و مـطهـر میذریـه پس به او       انــدایـــن پـسـر را اشــرف اوالد آدم کـرده

 دهد وجودش حضرت زهـرای اطهر می بر     تا بــگنجاند امامــت را میـــــــان نســـل او

 دهد  تکـیه گـاه محـکـمی مانند "حیـــدر" می    کوری چـــشم تمام دشــــمنان ، بر دیــن او

 دهد امی ز کوثر میروز محشر بر لبش ج    هــــرکه ایمان آورد بر جانشینش مرتـضی

 دهد  در روز محـشر می مزد کارم را "نبی"   مـــدح مــوالیم محمـد ختــم شد با نام عشق
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 هـای دیگـرنـدیـده از گـدایـی خـیـری             تو مـأوای دیگر کس گرفـته غـیر هر

 جای دیگر  منّت فـراوان است در هر            بی منّت گرفـتم  تو ام را ازمن روزی

 سمت نجـف رفته است اما پای دیگر            مّکه سمت امشب است رفته من پای  یک

 بـابـای دیگـرشـما  شیـعـه نـدارد جـز            روح یک  بین درعلی یعنی دوتن  با  تو

 یک دنـیـای دیگـر آیـی تو زدنـیا مـی             است هنگام ظهور وقت والدت نیست،

 تا مـحـمـد  حـاال که رفـتـم تـا عـلـی و

 یـا مـحـمـد  بـایـد بـگـویـم یـا عــلـی و 

 بود   چه تورات اثر انجیل و چه در تو  از            خـیلی قـبل از آدم معـتـبر بود نور تو

 خبر بود   ظهـورت با قلب کشـیشان از            یــهــودی بــودنـد احــبــار دنـبـال تـو

 عـبدالمـطلب تحت نظـر بود  روز  هر            عـبـدهللا را تـهــدیـد کـردنـد هـر روز

 بود گـرجـا جـلـوه  آثـار ربـانـیّـت هـر            ترک خورد کسری هم ایوانآمدی  تو

 بود ورکه شعله  مشعلی هر شد خاموش            هم آتـشکـده یکـباره اصالً ریخـت بـر

 ماه آمد دیگر مکه! است ای کافی شب

 الــلـه اکــبــر کــه رســول الـلـه آمــد 

 ماهت زنـده کرده روی را پیغـمـبران             الـقــرا شـد زادگـاهـت اُمُّ  اُّمـی شـدی،

 ریزد به راهتمی که خار حتی همان            خیلی دعـا کردی برایش جای نفـرین

 گـوی سـیاهـتبـرکـت صوت اذان  از             سفـیـد است  این اّمت تو تا قـیامت رو

 ابـوطـالـب پـناهت  وقـتـی شده دیـگـر            همـکـ دهـی آقـایعــلـی را مـی  بـوی

 سپـاهت مـانـد آقا در تـنـهـا عـلـی مـی             خطرها که در  نشواصحابت دلخوش به 

 زدمیبا جسارت حرف   آنکه لعنت بر

 زد کفر والـدینت حـرف می  هرکس ز

 که داری هایت ضربۀ آخـرغـزوه در            که داری لشگر غربتت، شکوه نکن از

 فـاتـح خـیـبـر که داری فـرقی نـدارد،            مـرحـب به مـیدان  تا بیـاید چـند اصالً 
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 حـیدر که داری آسوده باش آقای من!            خندق گیرم که اصالً عبدَود رد شد ز

 کوثر که داری ها!بدبخت ین   بگذر از             اعـتـنا باش آن بی  های این وبه طعـنه 

 برکت دنیاست زهراست   و که خیر آنکس

ر  زهراست  وجود این جهان زهراست، ّسِ

 هاما ناتـوان  یـادی بکـن قـدری هم از             هـابـیـکـران  عـلـی در ای صــادق آل

 هــا کــاروانای نـاشـنـاس مـهــربـاِن             دوش مـردم  بـرداشـتـی از بـار سـفـر

 هامکان  توست این کون وهای دست  در             کـشـت اعـجـاز ابـراهـیـم دارد جـارو

 هاحـریمت این گمان کی راه دارد در            ست درک مـقـامت کار امـثال ُزراره

 هاخوانروضه  تمام بر خوانیروضه تو            داری دیـوار پـرچـم سـیـاه روضه بر

 آفـتاب بـین گـودال  ه بخـوان ازروض

 حـالبـی  که افـتادست حّجـت اللهی از

 

 
 

 اندام شیطان رجـیـم افتاده بود  لرزه بر           افتاده بودعظیم  عرش  خاص در اتفاقی

 هللا الرحمن الرحیم افتاده بود  نقش بسم            پیـشانی مـولـود پـاک آمنه چون که بر

 میم افتاده بود معنی رمـز الف با الم و           خضوع   با  پایش  به هم  قرآن جزء  درنخستین

 بود زیبای رخ طفلی یتـیم افتاده عکس           آخـرین جـام می پیـغـمبری از ازل در

 دست نسیـم افتاده بود بقچه بوی گل از           شهر مکه در شب میالد نور روی بام

 افتاده بود  موسای کـلیم عیسی و سر بر            شکـوه جـاودانـش هم چنان سایۀ فـّر و

 سلیم افتاده بود صاحب عقل در دل هر           گمان دختش بی   مهر  وصیش، مهر  مهر او،

 کـریـم افـتـاده بود  سـایـۀ نـور خـداونـد           هستی نهاد عرصه  برآن دم که پا  ز  سرش بر

 در حقیقت بر صراط مستقیم افتاده بود            هرکه با او یا وصیش بی دغل میرفت راه
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 پنجـۀ تـقـدیرت ای دست قضا دائم در            زمین گیرت  بوست ای چرخ زمینعرش  ای

 تنویرت مکتب   درروشن  ملک هم قلب            هم پای ُرُسل بسته در حلقۀ زنجـیرت

 ُحسن ازلی پیدا بر َخـلق ز تصویرت            آیۀ تطهـیـرت پاکان دو عـالم پـاک از

 مد را ُرخ سر بینم مهرمی  روی تو در

 محمد را خوانم ماکان می وصف تو  در

 کـام افـق ماند  نـوری برتا حشر ز بی              نستاند تو رخسار وام از خورشید اگر

 خواند را  تواوصاف دائم  خیل ملک  بر             داندمی  محتاج تو امین خود راجبرئیل 

 لب بر پای تو افشاند مدح از ُدر حیدر            گرداندحق عالم خـلـقت را برگرد تو 

 عالم را  با آن که بود موال مخلـوق دو

 اکرم را  که من عـبدم پـیغـمـبر  فرمود

 خالت  خط و حسن و هللا در آیات کتاب             اقـبالت ای روح قدس را بال از طایر

 خادم شده جبریلت سائل شده میکـالت             اجاللتپایه   این هـفت فلک خشتی از

 آلت تو و شیطان طمعِ رحمت دارد ز            بالت مرغان سبک یک  جهان یک حوران

 رحمت ز دمت خیزد  احسان ز کف بارد، 

 از سخنت ریزد نفست جوشد فیض  روح از

 آخـر تـو  ول تو وقـرآن و نـبـوت را ا            بر خیل رسل بودی ز آغـاز پیمبر تو 

 قانون نبـوت را قـاضی تو و داور تو             سـاغـر تو میـنای والیت را سـاقی تو

 مـا ذره ناچـیـز و خـورشید مـنـّور تو             تو سرور و عالم را موال تو  دو خوبان

 را خویش مران ما ما از  همه جا با ای در

 جهان آرا مهر چون ذره جدا گردد از

 فـیض نخـستـیـنی  تو جـلوه آغازی تو            مشعـل ایـمـانی تو بـاغ گـل دیـنـیتو 
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 تو رهبر امکـانی تو لـنگـر تـمـکـینی             تـو آیـنـۀ حـقـی تـو صـاحـب آئـیـنــی

 مـدثّـر و مـزّمـل طـاهـائی و یـاسیـنی             الـتّــیـنـی دارنــدۀ و الــیـلـی آرنــدۀ و

 در  حیدر  باغی و زهرا گل تو شهری و  تو

 حیدر  تو تو و حیدرزهرا تو و تو زهرا 

 تو   را موسی به عـصای بشکافته دریا             تو یـمن والی طوفان شده رام نوح از

 تو  چاه برون آمد یـوسف به دعـای  از            عیسی به هوای تو شدچهارم  چرخ بر

 مـاهی مشغـول ثـنـای تو  یونس به دل            خـوانـده به نوای توداود زبـورش را 

 نازد می  بالد قرآن به تومی  داور به تو 

 دل داده حیدر به تو جان بازد  زهرا به تو

 را غالمت  دوش برده بر  ژیان ای شیر            را آورده سالمتصحراها  گرگ ز ای

 را بـامت جـبریل ثـنـا گـوید مـرغ لب            را جا دیـده احسان مدامت همه دشمن

 جـامت را بوسد لب زنان کـوثر لبخند            را زیـبائی نامت قـرآن به جـبین بسته

 ای ملک رسل کوته از اوج جـالل تو

 روی بالل تو  یـوسف بر صد گـلبوسه

 اوصاف کـمـال تو هللا  ای چـار کـتاب            دامن آل تو خیل رسل را دست بر ای

 با وحی کند پـرواز کعـراج خـیـال تو             جبال تو  ها جاری ز سیل همه رحمت

 صوت بالل تو  ره بسته شود بر صبح بی             جـمـال تو مخلوق نه بل خـالق مشتاق

 فـرمـانــدۀ افـالکـی مــاه کـرۀ خـاکـی 

 به لوالکی ممدوح ذات خدا پاکی   چون

 هم خـاتم  ای خیل نبـیـین را هم اول و            شانه نه طارم پرچـم توحـیـدت برای 

 میـالدت افتاده به کـاخ جم هم لرزه ز            خـار تو گـل عـالـم خـاک تـو گـل آدم

 عالم به سر  نو بزن بانگی از و برخیز            هم تن کسری ایـوان مدائن لرزان چو

 مس قـمـر افروزینجـم فلک آرائی ش
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 برافروزی جهان سویت تا باز  چشم دو

 گلرنگت  چهره  خون از دلش پُر ای سنگ،            سنگت زدهکوه غمت بر دوش وی خصم  ای

 با آن که شده گیتی دانشگـه فرهنگـت             دل تنگـت سوگند به رخسار خونین و

 خامـوشی آهنگـت آن بسته کـمر بهـر            جنگـت کـفـار جـهـان با هم دارند سر

 عنوان  به هر  جانب تازند هر جنگند ز

 طایفه با قرآن  یکعترت  با سلسله یک 

 جهانی بین  کفرپیوسته به تن زخمش از             سیـنه اسالمت صد درد نهـانی بین  بر

 هم ظلم عـیانی بین  هم درد نهان بنگر            بینخزانی  آی و بازپروردی   آن باغ که

 بین فریاد درون بر چرخ ازعالی و دانی             سلک شبانی بین جهان خواری در گرگان

 امت مظلومت ای دین زدمت زنده  بر

 تا خصم شود حاکم صد تفرقه افکـنده 

 مجـاهد کن بـازوی ضد ستمکاران  بر            ای دست اَُحد ما را با هم ید واحد کن

 قـائد کن  بین ملل ما را خادم کن و در            کن فاسداین عرصه بر دشمن  پیروز در

 زاهد کن و را عابد کن وین مردم عالم            سرتاسر گیتی را خرم چو مساجد کن

 هـمت ما بـاشد  کـمـال دین در اجـرای

 باشد وحدت ما احـیـای همه عـالـم در

 ظلم و ستم و بیداد از خصم زبون آید             دشـمـن دون آیـد ستـمکاری ازتا چند 

 مهدی از پرده برون آید  کاش دگر  ای            خون آید  امت با اشک چو دیدۀ این وز

 کاش دگر مهدی از پرده برون آید   ای             سـیـنـه اهـل درد فـریـاد درون آیـد از

 کوشد میثم به دعامظلومان   چو پیوسته

 پوشد قامت او برفرج را حق  تا رخت
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 پـروازکـنـان راهى دلـبـر شـدنم را             امـروز نـوشـتـنـد کـبـوتر شـدنم را

 مدیـون تـوأم لذت سـاغـر شـدنم را            استمهیاى شراب  چشمان من از شوق،

 شـدنم را ابـد سـائل این در تـا روز             خـانه گـرفـتـم آنـقـدر نـرفـتـم ز در

 دادم به شمـا نـامـۀ قـنـبـر شدنـم را            کرمى باش صاحب گفتند برو نوکر  

 شدنم را سراهل جهان  بزن ازامضا              گرد طوافم تو سر عمر به دور یک

 شـدنم را فـوراً خـبـر مست پیـمـبـر            که بگـوش هـمه حـاال برسـانم بایـد

 رسیدم خوب است بدانـید به دربـار

 احـمـد مخـتـار رسیـدم تـا پـشت در

 سما ریخت   أرض ولوله در قدمت وِ  خیر             ریخت ماتو از راه رسیدى دل  که روزی

 آقا همه جا ریخت  توکرامات باران              بهـره گرفـتـند  بودن تو کـفار هم از

 بس که به هرجا گذرت عطر خدا ریختاز            هاى تو توحـید سرا شد نفس مکه ز

 ریخت ها کدهبت   هیبت سبحانى تو  از            به ایـوان مـدائن تـرک افـتاد دیـدنـد

 خیل گدا ریخت خانۀ تو صبح در تا            پـیـچـیـد در عــالـم خـبـر آمـدن تـو

 کاسۀ ما شوق دعا ریخت   در الطاف تو            بود  این علتششدیم  اهل مناجات گر

 شدبا امر شما ساعت خورشید عوض 

 حتى جهت حرکت خورشید عوض شد 

 ً ً             تا هست خـدا نام تو برجاست یقـینا  بر دامن تو دست گـداهـاست یقـیـنا

ً  چون             اسامى استصدر  کشور ما اسم تو در در  نام محـمد شـرف ماست یقـینا

ً  پـس دخـتـر تو اُم             زهراست  چادر پناه غم تو  یک عمر  ابـیـهـاست یـقـیـنا

ً             دستشبه روزه   هربوسۀ از ام فهمیده   آرامش تو حضرت زهـراست یقینا

ً  که وصى، یعنى             بود  على ورد زبان تو  جا همه وقتى  حضرت موالست یقینا

ً  عـلى حـل معـمـاست شمشیـر            خوردگره   تو  به کارجنگ  که در  هربار  یقـیـنا

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:          ترکیب بندقالب شعر:   سید پوریا هاشمی      شاعر:   
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 همگان راآورده به حیرت  تیغ کج با

 را شمشاد قدانقامت   کرده قد و خم

 خـاریم ولى جـزو گـلستان شـمایـیم            ما تا به ابـد دست به دامـان شماییم

 باران شماییم لب تشنۀ   که شکر صد             کویریم ولـى شکر گـذاریم خشکیم،

 مهـمـان شمـاییم  راهى بـده آقا هـمه            رسیدیمبه امیدى در این خانه  از رى

 کـنیم اینکه غـالمان شماییم  تا فخـر            را به غالمى بپذیرد که ما کاش  اى

 مـؤمن به تعـالـیم و مسلمان شماییم             صادقکرم حضرت  شدیم از شیعه ما

 دل سوختـۀ دیـدۀ گـریـان شـمـایـیـم            حسینیمتاب گرفتیم که بی  ارث از تو

 از یُمن روایات شما روضه نشینیم 

 در بَنِد حـسیـنـیم و گـرفـتار ترینـیم 

 

 

 

 گــردون بـه زیــر ســایـۀ قــد رسـای تو             ای چشم عرشیان به زمین جای پـای تو 

 آغــوش المکــان بـه یـقیـن بـود جای تو           نبوددر آن زمان که حرف زمان و مکان 

 ذکـر خـــدا و کـار مــالیـک، ثــنـای تـو             شب مدام  و قرآن دهد نشان که بود روز

 از دسـت داده صبـر، بـه شــوق لقای تو          آغــوش جــان گـشـوده اجابت در آسمان 

 گـشـتـنـد انـبـیـا هــمـه خـلـق از برای تو            تنها نه مهر و مه، نه سماوات، نه زمین

 انـتهـای تو  بــی انـتـهـاسـت رحـمـت بـی          تو بـحـر بـی نهـایـت حــقـی و هـم چنان 

 قـصـیده سرای تو هـر بـلـبـلـی بـه بــاغ،         هر بـرگ اللـه را بـه ثـنـایت قصیده ای  

 ریــزد مـسـیـح از نـفــس دلـــربــای تــو           کلمت موسی ز هوش رفته به طور از ت

 آرنــد اگــر به دست، نــخـی از ردای تو           حـبـل مـتـیـن عـالــم خـلقت شود به حشر 

 تو  خاک پای  از کفی جرعه زآب جو، یک         بــاشــد گــل مــقـــدس آدم بـــدان جــالل 

 و بود خیـل ملک که خلقتش از حاصـل تـ

  بود گل تو سجده به آب و زسجده، قصدش

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:         بند قالب شعر: ترکیب           غالمرضا سازگارشاعر:   
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 قرآن خود از صحیفۀ ُحسنت، حـکـایـتی            تــوحیــد از کــالم لـطـیـفــت، روایـتــی  

 بگـشایــد ار بــالل تـو چـشـم عـنـایــتـی           محشر شود بهشت و جهنم، ریاض گــل 

 جز رایت تو بر ســرشان نیست رایـتـی            روزی که انـبـیـا به صف حشر بگـذرند 

 نَــبـَود کتــاب مـنـقـبـتـت را نــهــایــتــی             گر نخل هـا قـلـم شود و بـرگ ها کـتاب 

 در عــالــم وجــود، چـــراغ هـــدایــتــی          جز طلعت منـیـر تو و عـتـرت تو نیست 

 انـبـیــا نـکــنـی گـر حـمـایــتــی  حتـی ز         در حـشـر نـیـسـت راه نـجـاتـی برایشان 

 آیـد اگــر ز چــشـم بــاللـت کــنــایــتــی             خلق را به شفاعت نیاز نیست  در حشر،

 خـواند هـر آنکـه از تـو بـرایـم روایـتـی          جان جهان به پاش بریزم، اگـر کم است 

 لبـخـنـدهـا زدی و نکــردی شـکــایــتـی           حضرتت  ستـم آمد به پـیـمـبـران؛ بیش از

 جــز آیــه هــای نــور نــدیــدیــم آیــتــی           مصحف جــمــال تو کــردیـم سیـرها  در

 غـیـر از والیـت تـو و آلــت، والیـــتــی            ســوگـنــد می خــورم که ندارم؛ نـداشتم 

 دهم نمی  یمیک قطره زآب جوت به صد 

 دهم یک تــار مـوت را بـه دو عالم نمـی 

 میمی بر آن اضافه شده، اسم احمد است          نـام احـد کـه نـام خــداونـد ســرمـد است 

 فیـض »یا حـمـیـُد بحق محمـد« است از          آدم کـه گـشـت توبـه او نـزد حـق قـبـول 

 در دل امیـد بـاغ جــنـان داشتن بـد است         خــوبــان دهـر را  بـا دیـــدن جــمـال تـو

 است  این یـد از  ببخشد،هرچه خدا به خلق            هـوست  انتهای  بی رحمت  دست تو ظرف

 مقـصد است  کوی تو اهـل بهشت را سـر         نیست  قـصور و  حور و الله باغ و مقصود

 محـّمـد مــؤیـد است  دسـت خــدا نـوشت:          خـط نــور پیش از هبـوط آدم و حـوا بـه 

 پـیـوستــه بر شمـا صلـوات مـجـدد است           ذکـر خـدا و ذکـر مـلـک تـا قـیــام حـشر 

 بغض تو نار و مهر تو ُخـلـد ُمخلّد است           بـر سـر در بـهـشـت و جهنـم نـوشته اند 

 باهلل نـیـاز مـن به هـزاران ُمـجــلّـد است          ــم دهـان تو تـفـسـیــر یـک حـدیـث ز مـی

 صلواتت خــوش آمد است دیدم که نغمـۀ          گـفـتـم بــه بــزم قـرب الهـی قــدم نــهــم 

 ای چــهــرۀ بــالل تــو بــاغ بـهـشت من 

 آن همه افعال زشت من  این تو؛ این میثم،
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 هستی پیکـر جان رقص کنان آمده در            هستی افـتـاده ز نو شـور دگر در سر

 هستی داور جان فیض دگر بخشیده به             هستی انـوار خـدا سـر زده از منـظـر

 بـشریّت جـنان گـشته جهان  ز خوشتر

 عــالـم جـان آمـده جـان بـشـریّـت  کـز

 با مـشـعـل قـرآن ره تـوحـیـد بـپـویـید             بگـویـید وصف رخ دلـدار خـیـزیـد ز

 ای گـمـشدگان گـمـشدۀ خویش بجویید             شـرک بشـویـید آیـیـنـۀ دل تـیـرگـی ز

 کان ماه مبـارک به مبارک سحـر آمد

 آمد  برخورشید  رخش خنده زشوق  از

 است فارس خموشآتشکدۀ چه  دانی ز            استخروش  جوش و همه درشیطان چه   دانی ز

 است  گوشخداوند به  خاموش که آوای            استجوش به یم رحمت توحید  که یعنی

 زمین است  وسماوات  مشعل انوار این

 خاموشی آتـشکـدۀ فارس از این است 

 تا چند جـفـا و ستم و دشـمـنی و زور             طور که شد نخل غم دل شجر خیز بر

 کان گـور  چند شود خوابگـه دخـتـر  تا            به پا سلطۀ ظلمت عوض نـور  تا چند

 تا چند به زنـدان هـوس ها شرف زن 

 تا چـند دل و جـان به فـدای هـوس تن 

 تا چـنـد فـرو مـایـه زنـد الف جـاللت             تا چند ستـم پیـشه زنـد کـوس عـدالت

 رسالت به جهان نور زد که سرخیز   بر             تا چند بدان بی پدران فخـر و اصالت

 راه برآمد این پیک نجات است که از

 پـیــغـام بـر آریـد که پـیـغــامـبـر آمـد 

 بر بـشریّت پـدری زادتـنـهـا نه پـسر             خـلـوت شب آمنه زیـبا پسری زاد در

 که چه قرص قمری زاد چشم همه روشن             فــتـنـۀ بـیـداد گـران دادگــری زاد در

 افروخت بر  نور ازلی پرتوی ازدست 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:        مربع ترکیبقالب شعر:          غالمرضا سازگارشاعر:   
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 افروخت  بشرنجات  بهرخشنده چراغی 

 زد و اوراق جنایات و ستم سوخت برقی             عدم سوختدنیای   وخورشید وجود آمد 

 منم سوخت  و  کبر سرکشی و  ستم و ظلم و             پرتو انوار خـدائـیش صنم سوخت در

 مـّکـه عیان گـشت جـمـال احـدیّت  در

 بخـشـیـد بـه هـر نـسل فـروغ ابـدیّـت 

 که ویـرانـگـرت آمد ای بـتـکـده نابود            شرف موج بزن گوهرت آمد ای بحر

 خـیز ز ره رهبرت آمد ای گـمشده بر            پـیغـمـبرت آمدکه  ای جامعه خوشنود

 را  زبـان ای آمنـه بگـشـای به تکـبـیر

 بوجهل کمان را سر حمزه بزن بر ای

 دعا کرد  وخلق ستم دید  ازاست که  این             کرداین است که دعوت ز هالکت به بقا 

 وفا کرد  جفا دید وپیوسته است که   این            عطا کرد  این است که از خلق خطا دید و

 نجاتش   بانگ که جاریست به لب است این

 از غـار حـرا تا شب پـایـان حـیـاتـش 

 آموخت دانشوری  دانایی و این است که            آموختروشنگری و  بینی حقکه  این است

 آموخت سروری  افتادگی وکه  این است            رهبری آموخت  راگمشده  این است که هر

 راشکنی  بت ما بهاست که آموخت  این

 را  منی و ما زما، که بگرفت این است

 آمد  گر که به دل جلوه چراغیاست این              آمد گهروحیش  که همان بحراست  این

 آمد ثمرعلمش  نخل که  است همان این            آمد این است یتـیمی که به عـالـم پـدر

 ُکل بود  که روشنگر  همان نور استاین 

 ُرسل بود که استاداست همان طفل این 

 ماست  گیتی به سر دوسایۀ آن شمِس  تا            ماست تا مکتب آن هادی کـل راهـبـر

 ماست او به دو عـالم پـدر ما اّمت او،            ماست چـراغ سحر تا پـرتـو این نـور

 دشمن نـهـراسـیـم شـایـعـه و فـتـنـۀ  از

 ره اسالم رهـی را نـشـنـاسیم  از غـیر
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 ریزدبه زمین آمده و نُـقـل طـرب می            ریزدجـلوۀ رب می او جبرئیلی که از

 ریزد می« بنت وهب» لعل لب خنده از            ریزدمی ُرطبنخل خبرهاش  دارد از

 ایآمنـه! پـرچـم تـوحـیـد بر افـراشتـه

 ای که گل کاشته دست مریزاد! آفرین!

 جن و بشرها جمعند  پری،  ملک و حور و             قـمرها جمعـند پیش گهوارۀ خورشید،

 ها بـاز تـبـرها جمعـندجـلـوی بـتـکـده            اگـرها جـمـعـند اّما و بعـد تو شـایـد و

 ماه و خورشید و فلک مژده به عالم دادند

 کنان افتادند  سجده هبل، عّزی و الت و

 چه قَدر ای پسر آمنه! خـالت زیباست             جمالت زیباستشدی بس که  »یوسف مّکه«

 که زشت است باللت؟! زیباست چه کسی گفته             خصالت زیباست خلق و  ای،واسعهرحمت 

 ما ید طوال داری  دلبری از ای که در

 تنها داری«  »آن چه خوبان همه دارند تو 

 از رجس و بدی پاک شدی خواندی و »انّما«            شدی« خواجۀ لوالک»  هدف خلقتی و

 تاک شدی   از باغ پر صاحب یک جنان در             شدیافالک  محور یکی یک دانۀ حق،

 ات مدهـوشیم بـادۀ پـیغـمبری  که ازما 

 نـوشیمجـام تـوالی تو ِمی می  فـقط از

 کرمـخـانـۀ تو هیچ زمـان کم نرسد از             غم نرسد کسی هستی به دل هیچ  تا تو

 جـبـریـل به گـرد قـدمت هـم نـرسد  پر            که درک بـنـی آدم نـرسـد به مـقـام تو

 اتر رفتی عرش فر تو از شب معراج،

 به مالقات عـلی ـ ساقی کـوثـرـ رفتی 

 ولی هللا َو مـوالی غـدیـر است عـلـی             آمدی امر نمایی که امـیـر است عـلی

 است علی  دلیر شیر دم، تیغ دوصاحب              است عـلی بصیـر   اوج فـتنه بشود باز

 آورده چـه بـالیـی بـه سـر اهـل هـنـر

 همه در آورده ذوالفقارش که دمار از 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:           مربع ترکیبقالب شعر:          محمد فردوسیشاعر:   
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 تو بود  مأمور حامل وحی خدا خادم و            بود  تو »اّول ما خلـق هللا« فـقـط نـور

 فـاطمه منشور تو بود  دوستی عـلی و            بود ها سبحۀ انگور تومعجزه یکی از

 داماد توأیم  ما گـرفـتار تو و دخـتـر و 

 اوالد تـوأیم   قـیـامت هـمگـی نـوکـر تا

 کار شما در ماندند  همه در اهل نجران،            ماندند حیدرحضرت   و تو فاطمه پشت

 مـاندند سرور هایت همگی سیّد و  نـوه             ماندند حسودان تو ابتر سبز و نسل تو

 چه نیازی به پسرها داری؟  ای پیـمبر

 زهرا داریحضرت   وکوثری صاحب 

 را عشق است بت شکنت، ای اولوالعزم! علی،            است عشق راتنت پنج   عبای نبَوی! ای

 عشق است  رااویس قرنت  نویسم کهمی             عشق استحسنت را  حسین و یاس خوشبو و

 عطر اویس قرنی بُرده هوش از سر ما 

 قلب منی  در تو حرف من حرف اویس است:  

 دعوا داشت سرابوجهل با وجودی که              زنـدگـی تو که انـواع بـالها را داشت

 داشت نبی را به تعّجب وا   ایّوب صبرت            داشت نجوا  لب تو  ،نیامدخم به ابروت  

 خواندمی که برای تو رجز پرستی بُت 

 1داندخودش می نیست به خدا در حِد تو  

 روح نوازی داری چه دم مسیحا چون             ای که در شّدت غم »چهرۀ بازی« داری

 !به فالنی و فـالنی چه نیـازی داری؟            داریحجازی  شیر خدا شیر تا که چون

 پست  خورده و حسودان زمین چشم کوری

 که کالمت وحی است   افتخار توهمین بس

 آردقـمـر روی تو مـهـتـاب عـمـل می            آردعـاشق بی تاب عمل می  عـشق تو

 آردنـاب عـمـل می خـاک پـای تو زر            آردعـمـل می رابمـحـ خـم ابروی تو

 همۀ عـشق من این است مسلمان توأم

 عجـمی زاده و هـمشهری سلمان توأم 

 
 بيت زير به جهت انتقال بهتر معناي شعر و رعايت ادبيات تغيير داده شد .  1

 داندنيست خودش مي  زدن مال  خدا به           خواندرجز ميبُت پرستي که براي تو 
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 هــنـگـام بـال غـیـر دعـا هـیـچ نـدارد             نداردهـیچ  قرب خدا که به جز آن را

 عـاشـق شـدنـم غـیـر بـال هـیـچ ندارد             پروانه پرش سوخت و من یـاد گرفتم

 صدا هـیچ ندارد  دل مایـۀ قرب است،            از لـکــنـتـم ایـراد نـگـیـریـد؛ بِــاللــم

 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

 1آمد به جهان هم گل رخـسار پـیـمـبر 

 هم جعفر صادق ششمین حجت داور 

 او را عوض فـاطـمـه مـادر بـنـویـسم             بـگـذار که از فـاطـمه بهـتر بـنـویـسم

 تا نـام تو را خـوب مـعـطـّر بـنـویـسم             بـفـرسـتـمبـگـذار کـه اول صـلـواتـی 

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

 بر گـنـبـد خضرات کـبـوتـر بـنـویـسم             مـیـل ندارم  در فکـر بـقـیـعـم من اگـر

 جـبـریل تو را فـطـرس دیگـر بنویسم            مرحله که جمله فـقـیرنداین  در بگذار

 مـانـدم که عـلـی یا که پیمبـر بنویسم!             گـاه محـّمدتو گاه عـلـی هـستـی و گـه

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

 ل رخـسار پـیـمـبر آمد به جهان هم گ

 هم جعفر صادق ششمین حجت داور 

 پـر ما هم   پـرها هـمه دنـبـال هـوایت؛             ما هم 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 عیسی که نفس داشت و

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

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

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:          ترجیع بندقالب شعر:         علی اکبر لطیفیانشاعر:   
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 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« به فـاطـمه گـفـتی »بأبی أنت و

 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 

 نـرسـیــدیـم بـه مـعــنــای مـحـّمـد امـا             مـحـّمـد امـالی راضی شده بـودیـم به

 هـای مـحــّمـدمـعـجـزۀ خـاک قــدم  از            همه دارند رسوالن، هرآنچه که دارند

 فـردای محـّمد  رحمت زهراست همان            پـیـمـبر همان رحمت امروز موالست

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

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

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

 بـنـشـسـتـه محـّمـد به تـمـاشـای محّمد            ست خـودش راآیـنـۀ فـاطـمـه دیده  در

 آمد به جهان هم گل رخـسار پـیـمـبر 

 هم جعفر صادق ششمین حجت داور 

 رسـیـدیـم  بـا لـطـف روایـات به آیـات            صادق به روایـات رسیـدیم با جـعـفـر

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

 از راه تـوّسـل بـه مـنـاجـات رسیـدیـم            با واسطـه ما پـیش خـداونـد نـشـسـتیم

 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

 بـه سـوخـتـن مـادر سـادات رسـیـدیـم             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 
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 پـروری روح امشب نـسیـم مّکـه کـند            امشب زمین کند به سماوات سروری

 از زهره تا زحل همه گـشتند مشتری            اختران مهر و و مّکه مه به دورامشب  

 برتری  فرش زند کوس  به عرش، امشب             نورافالک موج  رفته بر زخاکامشب 

 هـای آذری  افـتـاده لـرزه بـر تـن بـت            بـا تـبـر آمـد خـلـیـل بـت شـکـِن دهـر

 احجار مّکه کرده به تقـدیس گـوهری            بت های کعـبه نغمۀ تهـلیـلشان به لب 

 دادگـسـتـری سـرود مـعـدلت و بـشنـو             قصر خویشتنز کـنکـرۀ  نوشیـروان!

 دو به اسـرار دیگری حیرت برند هر            رود سماوه شدند خشک دریای ساوه،

 پری  افتاده شور در ملک و حوری و             بـشـر سـر تـاج شـرف نـهـاده خـدا بر

 اهـنان گرفـته شده عـلـم ساحـریاز ک             ره سپهر به روی شیاطین، مسدود شد 

 سخـنـوری  افـتاده نـطـق پـادشهـان از            به خاک بتان سرنگون  وآتشکده خموش 

 عـاشـقـانـه ســرود بـرابـری  خـوانـنـد            بزرگ  و کوچک غنی  و فقیر زن و مرد و

 دست یکدیگـر هـمه دست برادری بر             هـاقـبـیـله  دهـند یـکـسـره قـوم و بـایـد

 آیات محـشری ملک وجـود پر شده ز            محـشر نگـشتـه، واقـعـۀ محـشـر آمده

 داوری عجیب زگفتار  است بس سّری            زآیات سرمدیبس شگفت  است رازی

 ستـمگـری کـنـید طـی شده دوربـاور              عـدالت دمـیـده است بـاور کـنـید نـور

 کـنـید مـژدۀ مـیـالد احـمـد است  بـاور

 کـنـید عـیـد بـزرگ محـّمد است  بـاور

 است بـاور کـنـید عـیـد خـداونـد اکـبر            است دیگر این عید،  و خلق دیگر اعیادِ 

 آئـیـنـۀ جـمـال خـداونـد مـنـظـر اسـت             کـنـیـدنـگـه  آئـیــنـۀ جـمـال نــبــی را

 استمدح گستر  به وصف نبی  خدا زیرا            جـبـرئـیـل بانگ خـداونـد بـشنـوید بی

 است بگذری سخن دوست خوشترچه  هر  کز             اوسـت زیـبـاتـریـن کـالم الـهـی درود

 است آن جـمـال مـنـّور مـنّور بـا نـور            های سرخ یمن تا قـصور شام از کاخ

 است  محّمد پیمبر نامش محّمد است و            نامش محـّمـد است  تو عـزیز  ای آمنه،

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:         بند قالب شعر: ترکیب         غالمرضا سازگارشاعر:   
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 است سرهمه پیغمبران   ببوس کز دستش            ای آمـنـه محـّمـد تـو فـخـر انـبـیـاست

 ماه عارضش صلوات مکّرر است بر            کـائـنـاتاز خالـق و مـالئـکـه و کـّل 

 این جاِن جان و جان گرامیش حیدر است             است علی او نور دل، آفتاب کشور این

 ُدّر گرانبهای چنین بحر، کـوثـر است            عالم وسیع تر است زرحمتی  این بحرِ 

 با طاعـت تـمـام خـالیـق بـرابـر است             اوروح بخش یک نفس  است آنکه این

 است  اهل محشر سروصّی او به  دست            پـای غـالم درگـه او بر فـراز عـرش

 مقـام نـبـّوت مـؤّخـر است چند در  هر            این اولیّـن تـجـلّی حق خـتـم انـبـیاست

 است  حرف آخر حشر گفتۀ او تا روز             جـلـوۀ نخست جـلوۀ او از صبح دهر،

 است بت ها شعـارشـان همه هللا اکـبر             بـاور کـنـید در شب مـیـالد مصطـفی

 است پرور روحهمه  مّکه نسیم امشب            کنید چون نفـس حـضرت مسیـح باور

 پـیــشـانـی مـالئـکــه بـر خــاک آمـده 

 خــواجــۀ افــالک آمــدهکـنــیـد  بـاور

 بـام سـپـهـر پـلّـۀ تخـت جـالل اوسـت             آئـیـنـۀ جـمـال الــهـی جـمــال اوسـت

 اوست  قامت گردون هالل ،هالل همچون            مـاه جـمـال سـرو قـدان خـاک آستـان

 اوست  ـس بـاللبـهـشت زعک زیـبائی            سپـهـر در گـُل لـبخـند گـشته گـم مهر

 وصال اوستتشنۀ جام  های خضر لب             اش دراز دست پیمبران به سوی خانه

 بُـرهـانـم آفـتـاب رخ بـی مـثال اوست            مثال بی چون ُحسن بی مثال خـداوند،

 ُخـلـق عـظـیـم تا ابـدیّـت مـدال اوست            لب  دو خون جاری از دهان، گل لبخند بر

 کـمـال اوست اوهـام انـبـیا هـمه محـو            صاحـبان ِخـرد دوِن شـأن وی  فـتارگـ

 ملک وجود، مملکت بی زوال اوست            خــدا نـمــوده لـوای ورا بــلـنـد دسـت

 اوست نخست سورۀ حسن خصال  حرف            دشمـنـان زدن  به روی لبخـنـد دوستی

 ببین که تشنۀ جام وصال اوست کوثر            جـام کـوثـرنـداهل بـهـشت تـشنـه لب 

 اوست خال  خّط و از که پر ای صحیفهقرآن             شنود وی وزگفت است ای لطیفه ایمان 

 حال اوست  شور و جمع را قیامتی از  هر            ای از شعـلۀ فـراقشمع را شراره هر
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 چشم خـدا هماره به مـاه جـمال اوست            ذکر ملک هـمـیشه درود و سـالم وی

 تصّور نقش خیال اوست  تصویری از            بـاور کـنـید این هـمـه زیـبـائی وجـود

 در سـایـۀ محـّمد و قـرآن و آل اوست            آخــرت بــاور کـنـیـد عــّزت دنـیــا و

 سال اوست ماه و  شب و و فیض روز مشمول            سال ما ماه و کنید روز و شب و باور

 تا عـبـد ذات پـاک خـداونـد سـرمـدیـم

 در سـایــۀ مـحــّمــد و آل مـحــّمـدیــم

 بقـا نـمـی زعـطـای محـّمد است  بحـرِ              ملک وجـود تحـت لـوای محـّمد است

 ثـنـای محّمد است  قرآن کـتاب مـدح و            توحـیـد زنـده از نـفـس روح بخش او

 آئــیــنـۀ تــمـام نــمـای مـحـّمـد اسـت            ای که وجه خـدا را نشان دهد هر آیـه

 عـالم پر از صدای رسای محّمد است            کجاست؟وحی را  که بشنود سخن  گوشی 

 در خواندن حدیث کـسای محّمد است             صفـای دل قرب خـدا، دعای مالئک، 

 است  هوای محّمد که حال ومحفلی   در            نورچراغ دل با  کف آید و برله جان ال 

 های عقده گشای محّمد است  در دست            مسلمین وحـدت اسالم و مـفـتاح رمـز

جل لَیَهُجر" جز"  خـدای محّمد است  این جـنگ با کـالم            نیستمحض   کفر  اِنَّ الرَّ

 مرهون درس روح فزای محّمد است             ابـتـدایـی او کیست، جـبـرئیلشاگـرد 

 ظرف وجـود، جـام والی محّمد است             نـور والیـتـش هـمه جا مـوج می زند

 که بنگـرنـد گـدای محـّمد است هر بر            بـاز عـالـم اگر که حـاتـم طایی شوند،

 استسرای محّمد  وصحن  ملک وجود            نیست تربت پاکـش مدینه  تنها مزار و

 لـوای محّمد است  هـر جـا که سایـه ز            خداسترحمت  خدا،بهشت  حصن خدا،

 عـلـی به ظّل لـوای محـّمد است  حـتّی            عـالـم بـود بـه ظـّل لـوای عـلـی ولـی

 اگر مدیحـه سرای محـّمـد است "میثم            نیـستجـبـرئـیل   مـدد باور کـنـید جـز

 زدم دست دل به دامـن احـمـد نمی  گـر

 زدم ایـنـگـونـه دم ز مـدح محـّمـد نمی 
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 نعـمت به انسان زبـان داد پی شکر             دادتوان  را که ما را  سپاس آن خدا

 به این شیء ناچیز نطق و بیان داد            سپاس آن خدا را که با قـدرت خود

 داد نشانخودش را  آن که در جمالی            سپاس آن خـدا را که بخـشیـد ما را

 آشیـان داد ه هرب جـمـالی که پـرتـو            عالی علی است ووصفش  کهجمالی 

 جان داد ،خسته قدیمش به هر ُحسن ز            به دست رحیمش به لطف کـریمش

 جهـان را تکان داد نبی رهـنما شد،             بـتـهـا رهـا شد بـشـر با خـدا شـد ز

 که تا مـهـدویـت به ما ارمـغـان داد            از آن جـاهـلـیـت بـه این خـاتـمـیت

 ها بشر را امان دادز َحسرت ِکشی            هاحیـوان َوشی  ها زُکـشی ز انسان 

 هر زمان داد که درها زندگی خوشا              هـاهـا به این بـنـدگی آن بـردگـی  از

 حـد  بی ِسـزد شکـر به درگـاه ایـزد،

 مـحــّمـد مـحــّمـد مـحــّمـد مـحــّمـد

 ِکـرامی دست کـریمی چه وجـه چه            عـظامی چه ُخلق عظیمی چه روح 

 َو اَصل اصالت َشه خاص و عامی            رســول رســالـت عــدیـل عــدالـت

 امــانـی، امـیـنــی رسـولـی امـامـی            تو سـلـطـان دیـنـی تو نـور یـقـیـنی

 ِهشتی جهان را سالمی تو جنان را            ابـد را بـهـشـتی ازل را سـرشـتـی،

 مـاه مـدیـنـه چه ُحـسن خـتـامـی تـو             روح کـعـبـه تـویی جان مکـه تویی 

 کـثـیـر العـنـایـت رئـیـس األنــامـی            چـــراغ هـــدایــت امــیــن والیــت

 ین را دوامید  تویی دین و آئـین تو             اعلی تو َوالتّین  تویاسین  طاها تو تو

 کـمـالـی به رحـمـت تـمـامـی   دلـیـلِ             جـمـیـل و جـمـالی جـلـیل و جاللی

 !گـرامـی رسـول اَقـیــمـوالصـالتـی            الـزکـاتـی  چـه آب حـیـاتـی چـه آتُ 

 این چشمه سر زد چه آب بقـایی از

 مـحــّمـد مـحــّمـد مـحــّمـد مـحــّمـد

فعولن فعولن فعولن فعولنوزن شعر:            ترکیب بندقالب شعر:           محمود ژولیدهشاعر:   
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قـایی  تو در آل             جـان فـطـرت مثـال خـدایـی در تـو  عـتـرت َمنـار و الـتُـّ

 اصل یک جـا هـمه انـبـیـایی  تو در            یحیی ویعقوب  عیسی تو  موسی و تو

 دنیا تو عقبا تو شمس و ضحایی  تو             بـابـا به مـوال تو مـوال به زهـرا تو 

 هم مـصطـفـایی  تو هم مرتضایی و             عـزت توحـسـن زیـنـت تـو حسین  

 ز بـس نـاز داری تو دلــدار مـایـی            تـو آن راز داری که اعجـاز داری

 نـشـسـتـند از پـا مــلـوِک خـطـایـی             پس از تاق کـسری شکـستـند بُـتـها 

 ُشـمـایـی  ـرسـنـد گـویـنـد دریـاپ چو            ز دریــای ســاوه ز بَـحـر َسـمــاوه

 سپـاهـی بریـزی زمین، با َصـالیی             به دشمن ستیزی چو از جا بخیزی 

 فصل الخطابی تو کهف الورایی  تو            صـفـا را کـتـابـی جـفـا را ِعـتـابـی

 بـرائت ز خـصـمت نـسـازد مــرّدد

 مـحــّمـدمـحــّمـد مـحــّمـد مـحــّمـد 

 مــؤیّــد  نــور ز پــرده در آمـــد دو            حـد به درگـاه ایـزد سزد شکـر بـی

 دو معنای عزت دو جعفر دو احمد             آقای خـلـقت دو دریـای رحـمت دو

 دو حق را پـیـمـبـر دو نـور مـجـدد            رهبر دو َسرور دوصنوبر سرِو  دو

 حد  چاره به غمهای بی درمان و دو            ره دو عـالـم سـتـارهدو تـا مــاه پــا

 دو لعل بَـَدخـشـان دو زلف ُمـَجـعّـد            رخشاندرخشان دو خورشید  نور دو

 روح مجـرد کـشف الحـقـایق دو دو            دو قـرآن ناطق دو قـائـم دو صادق

 مـمـتـد کـوثـر یکی خـیـر یکی خیر            یکی جـد اطـهـر یکی سبـط حـیـدر

 که او راست شهدی حسینی ز ایزد            مـهـدی ببـنـدیم عـهـدی به تـبـریکِ 

 ز شـیـعـه مــقــِلّـد ز مــوال مـقــلَّــد            عـنـایت مـوال ز شـیـعـه اطاعـت ز

 به راه والیت شکـوهی است امجـد

 مـحــّمـد مـحــّمـدمـحــّمـد مـحــّمـد 
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 تعطیل بود  كسب عاشقي و كار            قـدرت قــابـیــل بــود دورِ  دور

 پاك اسماعیل بود  سرخ و خون            تـشـنـۀپـلـیـدی   دشـنـۀ شـرك و

 قـیـل بود زباني گـرم قال و هر            گي طیـنت هر كس اسیـر تیـره

 جـهـل نـفـس مـردمان ایـل بود             هاي سنگي ناشي از  عّزت بت

 شهر طائف قحـطي انجـیل بود            آیـینـش نبود عیسي و  حرفي از

 شعرشان بي وزن و بي تمثیل بود              سیم و زر به فكرشاعران تنها  

 عـام الـفـیـل بود  نـوبت نـوروز             آن فصل زمستان سیـاه بعـد از

 صداي چـاوش جـبریل بود  این            الـعـالـم بــشـارت بـادتـان ایـهـا

 نـیـل بـود مـوسـم مـسـتـي رود              ها سـماع مـوج مـوسم رقص و

 تحلیل بود  شان درمانده از ذهن            موبدان مبهـوت حـال كـائـنـات

 تأویل بود  بي و مغز  بي وردشان             ساز  دنبال سحري چاره ساحران

 بودسردش سرخوش تنزیل   خاك            نور رانبض كرد  مكه حس مي

 كـشتـن هـابـیل بود بهاي  خـون            شكـست كـنگـره خـشكي دریـا؛

 بود  دركف جبریل  ماه چون دف            شوق   و ملك باشور هر میزد  چنگ

 ساز اصلي دست اسرافـیل بود            زدند  ميعرشیان برطبل عشرت 

 اي از ذوق عـزرائیل بود  جلوه            ریسه بـستـن دور تا دور فـلـك

 دل بازي میكـائـیل بود  دست و            نـبات در جـنان پـاشیدن نقـل و

 دامن راحیـل بود  مـه رخي در            آخرین یوسف جمال حق رسید

 اش لحن خوش ترتیل بود  خنده            كـشد  برق چـشمانش زلیخا مي

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            قصیده          قالب شعر:              وحید قاسمی       شاعر:  
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 مهر شب جمالت را ثناخوان ماه و وى به روز و           مهر  و گردان ماه  تسبیح  روى تو، ذكر اى به

 مهر حسرت مسوزان ماه و آتش بیش ازین در            اند جـمیل آورده به ذكر یا   با خـیالت رو

 مهر  و ماه رونما آرد به دامان تا  رونما،           جوید تو را مىبا صدهزاران دیده  آسمان

 مهر ودادند آسان ماه  كف دل زنگاهى با              ولى با این همه ،مستورى  نورحجاب  در

 مهر شب آیینه گردان ماه و را روز و اى رخت           روشن شده ستاز فروغ روى تو هفت آسمان 

 مهر   حیرانند اینسان ماه و مات ودر رخ تو             را خواب نبیند خواب هم هرگز  در چشمشان

 از سحرخیزان و از شب زنده داران، ماه و مهر           :مّدعا را با دو شاهد آسمان اثـبات كرد

 تو شد اینسان فروزان ماه و مهر از با دو جلوه           در گـذرگـاه تـجـلّـى اى فـروغ الیــزال

 مهر ماه ودّكان  بربندند نگشوده بِْه كه تا             خورشید را ورونق نیست بازار مه   با تو

 ومهر  ماه احسان، خوانِ  بر تو را نان  قرِص  دو اى            تستفروغ ُحسن  رزِق نور كهكشان ها در

 مهر وریزان ماه  اسپند گردان فلك، مجمره           تا كه هست ،بد را نیست حاجت چشم دورباش

 مهر ذّره اویند در گردون فراوان ماه و           او نور طیفكهكشان گسترده  در كهكشان

 مهر  زین شرف ساید سر خود را به كیوان ماه و           گاهى آفتاب  و،مه خوانند   چون ُرخش را گاه

 ماه و مهر  و حیران، اندرین آیینه سرگردان           كه هست مصطفى بادا،  چشم من ماِت جمال

 ات این گونه رخشان ماه و مهر وى به یمن جلوه           روز روشن همچو تو تجلّى از  اى شبستان

 مهر  ماه وهم نمایان  تا خدا امشب كند با           قرینتو را با حضرت صادق  كرده میالد

 مهر جود تو رخشان هزاران ماه واى به چرخِ            !گنج شایگتانم آرزوست شایگان آورده،

 مهر ماه و دو دربان: اختر مشعل افروز و، هفت           اركان خاكبوس چار اى به درگاه جاللت

 هست تا در سایه مهرت خرامان ماه و مهر            مگیر رحمت  خود سایۀ« پروانه » سر از

نتن فاعلفاعالتن فاعالتن فاعالوزن شعر:          قصیدهقالب شعر:         محمد علی مجاهدیشاعر:   
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 توقرآن  غرب عالم سطری از علم شرق و           ایـوان تو آفـریـنـش خـشـتی از تـمام ای

 غنچۀ خـندان تو  مسیح از گـل کند جـان           ها همه مهـمـان تو ها زمـیـنـی آسـمانـی

 ها از گـوهـر دنـدان تو  خـنـدۀ خـورشید

 حیران تو  ها مبهوت تو مجـنون تو عقل

 دستـگـیـران جـهـان محـتاج امـداد توأند            تـوأند ارشـاد هـمه مـرهـون  ها آسمـانـی

 چـار أّم و هفـت أب در خّط اوالد تـوأند           شهـریـاران بـندۀ سلـمان و مقـداد تـوأند 

 ا یکـسر بـشیـر صبح میـالد تـوأنـد انـبـی

 فـرقـان تو  نورها بر قـلـبـشان تابـیده از

 بازارشان یوسف   مشتری تو خوب رویان           کـاروان ساالرشان انبیا یک کاروان تو 

 تویی غمخوارشان  ها تویی تنها کّل انسان           کارشان توحضرت خلقت درود  خالق و

 تو بیدارشان  تهخفخواب غفلت  درمسلمین 

 دشمنـان عـترت و قـرآن تو  خـبر از بی

 َمحن بیند  جان لحظه  یک تاب اگر  بی  شود تن            تو سراپـا جـاِن جـاِن اّمـتی اّمت چو تن 

 زن  مرد و  وجوان   و  پیربسی خروش آمد   در           بحری موج زن  چو امت شد تو، با اهانت بر 

 مانـنـد چـوپـان قَـَرن رهـروان تو سـزد 

 چون بشکـند دندان تو  بکـشند دندانشان،

 حجاب  ابر از چون مهر  گر  جلوه ای فروغت           حبیب خود خطابمعبودت ای که کرده ذات 

 سراب  کم از  او اقیانوس و  به وسعت فوق  تو            جواب ابلهی حیف از تو کرد بر جسارت  گر

 فـروغ آفـتابصدای سگ نگـردد کم   با

 پایـان تو  درخـشد تا قـیامت نـور بی می

 خم است چون تو قامت بر فرازی قامت گردون            عالم است ظرفرحمتت لبریز  از فروغ

 رسول اعظم است  آن سال سالی که خاصه در           لـیـلـۀ مـیـالد تـو عـیـد کـمـال آدم اسـت

 است  همچون کتاب محکم پایۀ توحید تو

 ثبت گـشتـه بر جـبـین آسمان عـنوان تو 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:          مربع ترکیبقالب شعر:         غالمرضا سازگارشاعر:   
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 فریاد توست  آه مظلومان عالم بانگی از           داد توست عدل و محو  چارده قرن است دنیا

 خـدا ُمـلـک خـدا آبـاد تـوست تا خـدایـیّ             توست آزادگـی آزاد بـردگی محکـوم تو

 میالد توست هالحظه  وروزها ها و هفته

 جوشد گوهر علم از یم عرفان تو بسکه 

 تو نگـاه مرحمت حتی به دشمن دوختی           اندوختیعدل  تو بجای سیم و زر احسان و 

 افروختیحکمت در دل انسان چراغ  تو ز            سوختیبرای خلق همچون شمع سوزان  تو

 آموختی بشر بر  اِقرأ به جای اِضرب، تو

 تو  الّرحـمنَعلَّـَم الـقـرآن به  درخـشد می

 آمدی  آمدی ای موسی برگشته از طور،           آمدی ها نـور،  سیـنه آمـدی ای تا ابـد در

 آمدی  ،معمور تو  ازهستی  آمدی ای ملک           آمدی ای رایتـت پیوسته منصور، آمدی

 آمدی دور،عارضت  بد ازچشم  آمدی ای

 لب خندان تو مشتاقان کن ای صبح   خنده

 پرورد حیدرعالم همچو  مرد دو کیست تا           ابـوذر پرورد  مثل تو سلمان وکیست تا 

 پرورد   گوهر دو  مرجان  و لؤلؤ چون تا  کیست           کوثر پرورد کیست تا در بوستان وحی،

 پرورد حّد مادر یا چو زینب دختری در

 ای امـیـرالـمـؤمنـیـن پـروردۀ دامـان تو 

 ساری بیشتر کتاب توست  حکم و از دانش           جاری بیشتراسالم ناب توست  از  حکمت

 بیشتر   یاری  انس خواهند جن و می تو از            خاکساری بیشترکویت  سرفرازان را به

 بـیـشـتـر دارنـد داری آنـچـه کــل انـبـیـا

 ای نـبـیـیّـن میـهـمـان سـفـرۀ احـسان تو 

 دو سپهر معـرفت دو کـفّۀ میزان ماست           مشعل تابان ماست دو عترت و قرآن تو

 ازل پیمان ماست  این دو با تو از روز حفظ           کّل دین ما همانا عـترت و قـرآن ماست

 ایمان ماست  وامانت عزت   پیروی زین دو

 تو  قرآن عترت و میثم مدح خوان کیست
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های تو افتاد  و عـرش در هـوس خـنـده             تو آمـدی و زمیـن در هـوای تو افـتــاد    

هــوای تـازه ای از ابـتـدای تـو افــتــاد             برای درک تـنفس در این جـهـان سیـاه    

ها صـدای تو افتاد  به گوش کعبه و بت              مد از بـزرگی تو جهان شرک به خود آ  

همینکه روی زمیـن رّد پــای تو افـتـاد              کسری بود  عرشطاق بلندی که  شکست  

به ذهـن مـردم خـستـه خــدای تـو افـتاد            ایـنکه خـدایـان به لـرزه افـتـادنـد  بعد و  

نـژاد عـشـق بـشـر در لـوای تـو افـتــاد             سـیـاه و سـفـیـد اربــابـان پس از نـگـاه   

تویی که یک شبـه دنـیـا به پای تو افتاد              زمان شکـست زمـانی که آمـدی احـمـد   

 تو احمدی و به نور جـمـال تو صلوات 

 به هریک از برکات و کمال توصلوات 

کرد   گم توآمدی وجهان دست وپای خود             ـبـّسـم کــرد به احـتـرام مـحـمـد زمیـن ت  

آسمان تـرنّم کرد هـمـینکه چـشـم تو بـر             تـرک نـشـست به چـشـمـان آبـی ســاوه   

که آدمـی به هـوایت هـوای گـنــدم کـرد            فروخت گوشه جنت به شوق خال لبت    

خدا به خلق تو بر خلق خود تـرّحم کرد            ردند هنـوز دختـرکـان زنـده زنـده می م  

تو رحمتی که خدایت نصیب مردم کرد             تو آمـدی، به زمیـن احـتـرام بـر گــردد   

گـذاشت سنگ تـمـام و سپس تبـّسم کرد           خـدا بـه خـلـق رسـول گــرامـی خـاتــم   

 تو احمدی و به نـور جـمال تو صلوات 

هریک ازبرکات و کمال تو صلوات به   

دیدی  خـودت تا خدا نمی شبی که غـیــر           تو احمدی که خدا را به عـرش فهمیدی   

فـراتــر از پر جـبـریــل عـشـق بـالـیدی             هـای خــدا  کـنــار چـشـم تـمـام فــرشتـه  

علی دیدی  عکسی از عرش خدا   به طاق              تو در ضیـافـت عـرشـی لـیـلـةاالســری  

که از زبــان خــدا عـاشـقـانـه بـشـنـیدی               صــدای مـرتـضـوی عـلـیـست آن بــاال   

بساط کفر زمان را ز خــاک بر چـیـدی             فــروغ شمـشیرش  تو در کـنـار عـلـی و   

خندیدی  خویش به زهرای که  به لحظه ای            برای خـلق بهشت این بهانه کــافـی بـود   

تویی که پـایـه گــذار جـدیـد تـوحــیــدی              بیا و کفر مجـسـم ز کـعـبـه بـیـرون کن    

 تو احمدی و به نــور جـمال تو صلوات 

کمال تو صلوات  به هریک از برکات و   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            ترکیب بندقالب شعر:              حسن کردی    شاعر:   
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 آثــاری از طـلـوع مـحـبـت گـذاشـتـنـد               در آسـمـان چـشـم تـو رأفـت گـذاشـتند 

 مـنّـت ســر اهـالـی خـلـقـت گـذاشـتـنـد              بـاخـلـقـت تـو ای هـمـۀ آبــروی خـلـق 

 نـام تو را مـنــادی وحــدت گـذاشـتـنــد            تو آمــدی که ما هـمـگـی متـحـد شویم 

 های تو رحمت گذاشتند در ابــر چـشـم            باران لطف تو همه جا را فــرا گرفت 

 در نــزد تو بــرای اجــابت گـذاشـتـنـد               اشـفــع لـنـای هـرشـب بــارانــی مــرا 

 روی ســر تو تــاج نـبــّوت گـذاشـتـنـد            روز ازل به پیش همه ... ایـهـا الـنـبی 

 ام  از بــارش کــرامت بی حــد نـوشته

 بر روی سـیـنـه نـام مـحـمـد نوشته ام 

 ای با صفـا صفـا به دل بـی صـفـا بـده           یــاایـهــا الـرســول دلــم را جــال بــده 

 محض رضای خدا بده چیزی به ما تو           الـکــریم  با دست خــالــی آمده ایم ایها 

 نـسـخــه بـــرای درد دل بــی دوا بــده            اینجا نشسته ام که بگــویم طبیب عشق 

 رنـگــی به تـیــرگی دل سنـگ ما بـده          چشم تو خاک را به نـظـر کـیـمـیـا کند 

 رزق مــرا تــوسط مــوسی الرضا بده              م  از ســائــالن هــرشب ایــرانــی تــوأ

 می خــواهم از تو تــذکــرۀ کربـال بده            مـدیـنــه بیــایم شبانه روز   حـتــی اگــر

 وقتش رسیده نــوِر ولی را نشان دهی 

 راه عـلـی و آل عــلـی را نـشـان دهی 

 شنگــان بــادۀ ســاقــی کــوثــریـم لب ت           ما شیعه ایم شیعـۀ سرمست حــیـدریـم 

 ســایــه نـشـیـن چــادر خــاکـی مادریم            مـحـشـر میــان جـمـع مـحـبــان فاطمه 

 بریم نمی ناکس  و هرکس به پیش  حاجت           علی رو زدیم وبس   یک عمرما فقط به

 ـلـسـیـم ولــی جــای دیگریم بین مج در            شود  نام عـلــی که بر لبـمـان سبـز می

 گوشه نشین مــرقــد سلـطـان محشریم            کنیم  می صحن با صفای نجف سیر در

 ما پـیــروان مـکـتـب پُـربــار جعـفریم            شیـخ االئـمـه چشمۀ جاری مرتضاست 

 جــا مبـتــال نوشت نام مــرا خــدا همه

 عـبـا نوشتاز شـیـعـیــان صــادق آل  

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:         بند قالب شعر: ترکیب           اسماعیل شبرنگشاعر:   
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 کامشب در رحمت به سـمـاوات شده باز         از بام و در کـعـبـه به گردون رسد آواز 

 ست هـزاران پر پــرواز ارواح ُرُسـل را           بت های حـرم در حـرم افتاده به سـجـده 

 مکه شده زیـبـا و دل افـروز و سرافراز          عــرش خــدا کوس تـفـاخـر  کعبه زده بر

 نـاز   امشب به سماوات کـند خــاک زمین         جا دارد اگر در شرف و مجد و جـاللت 

 نغمه کند ساز یا کوه و چمن باز چو من              ریگ روان گشته روان چشمۀ توحید  از

 هـمه گـشـتـنـد هـم آواز  در مــدح محـمـد           حور  بشر و جن و دشت و در و بحر و برو،

 هر قـطــرۀ ناچـیـز چو دریا کند اعـجـاز          تاب  جهان شده یک مهر  ذرۀ کوچک هر

 باز در وصف محمد لب خود بــاز کـنـد              طوبی چو قـنـاری  جبرئیل سر شــاخــۀ

 که خداوند به قــرآن کـنـد آغــاز  جــایـی             چه بگوید؟   چه بخواند؟ جبرئیل چه آرد؟

 خــوبــان دو عــالــم همه حـیـران محمد

 یک حرف ز مدحش شده ما کان محـمد

 همه مـبـهــوت جــاللـش  جــز ذات الهی           این است که برتر بَُود از وهم؛ کـمالـش 

 فــردوس بــود ســائــل درگــاه بــاللــش          ه دلــدادۀ مــقــداد و ابــوذر  رضــوان شد

 ُخـلق و خصالش  چون دوست زهم بشکفد از          وهللا قسم نـیـست عجـب گـر لـب دشـمن 

 نـفـرستـنـد به آلش  هرگــز، صلــوات ار          هرگز به نــمــازی نخــورد ُمـهر قبولی 

 حتی ملک الـعـرش بـسوزد پر و بــالش             رهبـریـش خــواهــد اگـر اوج بگیرد  بی

 یک منظره در خــاطــره افـتد؛ ز خیالش          یوسف ببرد ُحسن خود از یـاد گـر او را 

 یک لـحـظـه به دامن نـرسد گرد زوالش          تا حشر  درخشنده کهاین است همان ِمهر 

 در وادی دوزخ فتد ار عکس جـمــالـش          شــود از جـگــر شعـلـۀ آتش گــل سبــز 

 بــایــد که بـخــوانـیــم فــراتــر زمثـالش            چـون ذات خــدای ازلــی لـیـس کـمـثـله  

 ایجــاد بود قـبـضـه ای از خــاک مـحـمد 

 افــالک بــود بـسـتـه بـه لــوالک مـحـمد

 راهت  دل گشته چو گل سبزبه خاک سر            ه به یک نیم نگــاهت ای جان جهان بست

 هم چشم مـلـک خــاک قـدم های سپاهت            هم بــام فـلـک پــایـگـه قــدر و جــاللت 

 دل بسته دوصد یوسف صدیق به چاهت           شـمـیـم نـفـسـت روح گـرفته  عیـسـی بـه

 ارواح مــکــرم هـمـه درمــانــدۀ جـاهت           گان چو به گوی همه چون های خدایی دل

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            ترکیب بندقالب شعر:              غالمرضا سازگارشاعر:   
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 هستـنـد همه عــالــم خـلـقـت به پنــاهـت           از عــرش خـداوند الی فرش، به هر آن 

 بر روی سـفـیـد تـو و بر خــال سیـاهت            دائـم صـلـوات از طـرف خـالق و خلقت  

 تـشـبـیـه به خـورشید کنم یا که به ماهت            یـتی زیـبـاتــر و بــاالتــری از آنکه به بـ 

 همه مـشتــاق نـگــاهت هستند به محـشر           ســوگـنـد به چشمت که رســوالن الهــی  

 خاری که شود سبـز در اطـراف گیاهت          زیبـد که کـنــد نــاز به گـلـخـانــۀ جـنّـت 

 نــازداین نیست مــقــام تو که آدم به تو 

 عــالــم به تو؛ خالق دوعـالم، به تو نازد 

 هر سو نگریــدیــم گــل روی تو دیــدیم           شنیدیم   گفتیم و   تو صد شکر که عمری ز

 هر سو که پــریــدیــم به بام تو پــریـدیم            به بام تو نـشـسـتـیــم  هرجا که نـشـستـیم

 هر گه به سر زلف سخن شانه کـشـیـدیم          نفس ما عـطــر تو پــراکـنـده شد از هر 

 از ماذنه ها روز و شب اسم تو شنـیـدیم            ز آن روز که گـشـتـیــم ز مــادر متـولـد 

 ماییم که در مــوج عــزا عید سـعـیـدیــم            زنــدگی ماست  مرگی که به پـای تو بود

 روزی که نـبــودیم به احمد گـرویــدیــم             ب مــاست تا بـودن ما نــام مـحـمـد به لـ

 آغــوش گــشــودیــم وصــالش طـلـبیدیم           آب و گل ما را که ســرشـتــنـد ز آغــاز 

 اوصــاف ورا گـفـتـه خـداونـد چـشـیدیم           ســورۀ زیـبــای محمد  ز آن بــاده که در

 فیـض ازلی بود  ســاغــر  بــاده که از آن

 سـاقیش علی بود سرچشمۀ آن کـوثــر و

 نه قلم بود  نه ارض و سما بود نه لوح و          عدم بود   عدم بود و روزی که عدم بود و 

 های عــلــی هم سخــن ذات قـدم بود لب          نـفــس پــاک مـحـمـد  تـسـبـیــح خــدا در

 آدم به تــوالّی عــلــی صــاحـب دم بـود           بـسـرشـتند روزی کـه گــل آدم خــاکــی 

 او را نتــوان گـفـت که نــوزاد حرم بود          از خــاک قدم های عــلــی کـعـبه بنا شد 

 وهللا عــلـــی قــبــلــۀ اربــاب کــرم بـود           غیب  صدف در بود ُدری روزی که کرم

 چون سیل خروشنده روان در دل یم بود            خــدا از دل احــمـد بر قلب علــی عـلــم 

 نــام نـبــی و نـام عــلــی هر دو علم بود            در بین رسوالن که به عــالــم علم استند 

 با نعت وی و مــدح عـلی ذکر صنم بود           در جــوف نبــی دیــد نـبــی حمد خداوند 

 وهللا تـــوالّی عــلــی فـــوق نـــعـــم بود           تـجــالّی نــبــی مــطــلــع االنـــوار بـاهلل  

 خلقت چو خــدا خـالــق بخـشنــده نــدارد

 عـلـی بنده ندارد  خــالـق چــو نبی و چـو
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 کیست از احـمـد مخـتـار بپـرسید عــلـی            از خــالــق دادار بپــرسید عــلـی کیست 

 از حیــدر کــّرار بپــرسیـد عـلـی کیست          جز شخص علی شخص علی را نشناسد 

 علی کیست از قــاتل خـونخــوار بپرسید             شمشیــر به دشمن دهـد و شیــر به قـاتل 

 یست از مـیـثــم تـّمــار بپــرسیــد عـلی ک            با دار بـال انـس بگیــریــد و در آن حال 

 از تیــغ شــرربـار بپرسید عــلـی کیست            احزاب  در غزوۀ بـدر و اُُحـد و خـیبر و

 از چــاه و شب تــار بپرسید علی کیست           از نخـلـۀ خـرمـا و در و دشت و بیـابان 

 از مالک و عـمـار بپرسید عــلـی کیست           از حجر و سعید ابن جـبـیـر و ز ابــوذر 

 از محــرم اســرار بپــرسید عـلی کیست           جز فاطمه کس محرم اسرار علی نیست 

 از آن همه ایــثــار بپــرسیـد علی کیست           خفت جای نبی  سر و جان و به کف بگرفت

 میثم چه در اوصاف علی گوید و خـواند 

 جــز حــق نـتــوانــد نـتــوانــد نــتــوانــد 

 

 

ُمــنــّور آسـمـانـهــا و زمــیـن اسـت           فَـلـک بـی تـاب عشـقـی آتشین است   

نـور مه جبین استبه حیرت از دو              چــراغ روشــن مــاه شــب افـــروز   

که با میــالد پـیـغـمـبـر قــرین است            مـبــارک بـر هــمــه مـیــالد صادق   

از او بـنـیــاد دانـشــگــاه دیـن است              و صـــادق وارث عــلــم پــیــمــبــر   

ـبـیــن استفــروغ دیــن و قــرآن م             مـنــزه طـیــنـت و خــوی مــحــمــد   

و بـر دلــهــای ما نــور یـقـین است              چـــــراغ آســــمــــان آفـــریـــنـــش   

زالل تــرجــمــان یــا و سیــن است           کــالمــش پــرتــو لــطــف الــهـــی   

ـیــن استو نــور دیــدگــان مـسـلـم           مــالئـک عـــاشــق دیــدار احـــمــد   

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

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

شمیم گـلـشـن و ُخـلــد بــریــن است              جهان خرم از این فــرخـنـده میــالد   

است المتین حبلمصطفی   شک که بی            پـنـجــه در حــبــل الــهی   بـیـفــکــن  

مـــیــان انــبــیــا واالتــریــن اســت           نــوشتــه بــر رواق عــرش با نــور   

تــمــام آســمــان مــحــو زمین است           زمین پــرتــو فشان از نــور تـوحید   

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل                            ناشناسشاعر:   
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وقتی از ُحسن تو صحبت به میان می آید        آید   آیــه آیــه هــمــه جــا عـطـر جنان می  

آیـد  هـیـجــان میبـشـنـود مــدح تو را بـا         جبرئیلی که به آیات خــدا مـأنــوس است   

آید  هــای الــهــی تــو جــان می بـا نـفــس         می رسـی مثـل مسیـحـا و به جـسـم کعبه   

ریگ هم در کـف دستت به زبـان می آید          بسکه در هر نفست جاذبۀ تـوحیدی است   

آید  به جـهـان میقـبـلـۀ عــزت و ایـمــان         ست  افتاده بود به صورت روی خاک  هرچه بت  

از سـمـاواِت خــدا بـرگ امــان مـی آیــد         با قــدوم تـو بــرای هــمــۀ اهــل زمـیــن    

از فــراســوی جهــان عـطر اذان می آید          نــور تـوحیدی تو در همه جا پیچیده ست   

 عـرش مـعــراج؛ سـمـاوات شده محرابت 

لــم تابت ملکـوتی ست در این جـلـوۀ عــا  

نــور تــوحـیــد به قـلـب بـشر ارزانی شد        خاک از بـرکت تو مسجد رحـمــانــی شد   

قلب پُر ِمـهـر تو از روز ازل بــانــی شد         خواست حق، جلوه کند روشنی توحـیدش   

شدعــرش بـا نــور نـگــاه تـو چـراغـانی         لبهای تو سـر لـوحۀ تسـبیحات است  ذکر  

نــورت آئـیــنــۀ آئــیـن مــسـلــمــانی شــد        اند  محض همه نور صفاتت افعال و قول و  

هر که در مــذهب دلدادگی ات فــانی شد          به ســراپــردۀ اعـجــاز و بـقــا ره یــابــد    

حیــرانی شدشعر من عـاقبتش حسرت و         کـالمـی گویم  خــور ُحـسن تو خواستم در  

عقل صد مولوی و حــافظ و خـاقـانی شد        ُحسنت  از وصف خطی که مبهوت تو و  ای  

 از ازل پــرتــو ُحـسـنت ز تجلی دم زد»

    «عشق پـیـدا شد و آتـش به هـمه عالم زد

تـو که در دامن خـود ســوۀ کــوثـرداری          جــنّـتـی از هـمــۀ عــرش فــراتــر داری    

چه نیازی است که تا عرش قدم بر داری        یــدن فـاطـمـه ات دیــدن وجــه هللا است د  

است سرشار شوکت تو عالم از هیبت تو،  در قـد و قــامت خود جـلـوۀ محشر داری         

اسـدالـلـهـیُّ چـون حضـرت حـیـدر داری         خورشید  همچون  اند روی دوش تو حسنین  

مــه فــاتــح دل ها هستنداهــل بیت تو هـ  جـلــوۀ نــوٌر عــلــی نــور، مکرر داری         

 اهــل بیت تو هـمــه فــاتــح دل ها هستند 

 روشنی بخش جـهان، قـبـلـۀ دنـیــا هستند

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                ترکیب بندقالب شعر:             رحیمییوسف شاعر:   
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رحمت عــالـمـی و نـور هدایت با توست      توست   صبح سعادت با   سرا دو  هر که در ای  

پــدر امـتــی و اذن شـفــاعـت بـا تــوست      چـشـم امـیــد هـمـه خـلـق و شکوه کرمت    

با توست  آنکه دارد به دلش نــور والیت،       مسلمانی نیست    بودن که فقط صرف با تو  

توست  عداوت با عین   ات، با وصی  دشمنی        بی والی عــلــی این طایفه سـرگــردانـند   

حسرت جنت با توست هوای تو و در در        بایــد از باب والی عــلــی آیــد هـر کس   

که اجابت با توست  مرا بس، یک نگاه تو         ســالیــانــی ست دلــم شـوق زیارت دارد   

 کاش می شد سحــری طوف مـدینه آنگاه 

بــال و حــرم ثــارهللا نـجــف و کــرب و   

 
 

 

 بـا جــلــوۀ فــــروغ ُرخـت ، آفــتــاب شـد      خورشیـد چهـرۀ تـو برون از حـجــاب شد  

 خـورشیــد تا که دیـد تو را در حـجـاب شد      الیـزالاز شـرم نــور قـدسـیـت، ای ِمهـر 

 در آفـــریــنــش از قــدمـت انــقــالب شــد       تـا بـا خــبــر شـونـد همــه از شـکــفـتـنـت

 کسری شکست و سقف مـدائن خــراب شد      از شــوکـت بــلـنـــد و رفــیــع قــدوم تـــو 

 آتـش پــس از شـنــیـــدن نـــام تـــو آب شد     ـمــوش و بازآتـشـکـده شـگـفـت زده شد خ

 غرق گالب شد عطـر و بــوی تـو هستی ز     عــطـر بـهـشـتـی تـو جهـان را فـرا گرفت

 یک آســمــان ســتـاره و مـاه و شهـاب شد      در فــلـک  یـک جلـوه از تـجــلـّی نـور تـو

 نـامـت بـه لـوح سـیــنــۀ تـاریــخ قـاب شـد      بـهـشـت مــحــّمـــدیآمـــد وجــود از تــو 

 پـیــک امـیــن وحـی کـه پـا در رکـاب شد       بـر خـدمـت مــقّـدس ایـن آســتـان رســیــد

 در انـبـیــا حضـور تـو فـصل الخطـاب شد      خــتـم ُرسـل شـــدی و بـه آوای ســرمــدی

 اســـالم از مـحـبّـــت تـو کــامـــیــاب شــد      ـتـه است ز ُخلـق نــکـوی تـوایـمـان شکـفـ

 مــدحت اگر چه گـفـته به صدها کتـاب شد       چیــزی نـگـفـتـه انـد ز قـدر و فـضـیـلـتت

 بـاهلل دعـای غــمـزدگـان مـسـتــجـاب شــد      بـا حضـور تو ای کـشــتـی نـجــات بشــر،

 شـد  هـای وحـی در ره دیــن انـتـخـاب  گـل      بـو دهـنــد بـه بـاغ مـحــّمـدی نــگ وتـا ر 

 لـطـفت جــواب شد کی سـائــلی ز درگـــه      گفت تـو کـرد تا که وفائی ز شـوق رو بـر

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر:                 سید هاشم وفاییشاعر:   
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شکر خــدا کـنــار شما جــا گـرفـته ایم             در سـایـه سـار لطف شما پـا گرفته ایم   

ایم  این درس را ز عـالــم بــاال گــرفته            از سـائــالن هـر شـبـۀ کــویتـان شـدیم  

عرض ادب را به نزدتان  نوکری و این ـیـهــا گـرفـته ایم از گـوشـه چـشـم ام اب              

 شـکـر خــدا که دامن مــوال گـرفـته ایم             بعد از شـمـا که امـتـتـان چـند دسته شد

 ما رزق خود ز حضرت زهرا گرفته ایم 1           همواره درب هر کس و نا کس نمیزنیم

ایم  شـفــاهـا گـرفتـهاز دست زینب تـو             ما زیــر ِدین نسل به نـسـل شـمـا شدیم  

روز و شب تا این که بین چـاه نـیافتیم،  یک رشته از عبــای شما را گرفته ایم             

المتین ماست حبل این رشته ازعبای تو  

 ُمهـر غــالمی حسنت بر جـبـیـن ماست

جــور شدکم کم بساط عـشق خــداونـد             وقتی که آمدی همه جـا غرق نــور شد  

 زیرا که لحظه های صفا و سـرور شد             وقتی تو آمــدی دل َجـدت جــال گرفت

شد خاک دور این  هاش از  فتنه  و شیطان             وقتی تو آمدی همه جا بوی حق گرفت  

انـد با این که آخــر آمـدی امـا نـوشـتـه   یک ذره خاک پای شما کــوه طور شد            

ذره نور تو به دل آسمــان نشستیک   خــورشید و ماه بعد به جنس بلـور شد             

 آقا خوش آمدی و قــدم رنجـه کرده ای

 برداشته خــدا ز رویش بــاز پـرده ای 

شدند و بعد  این بردگان به لطف تو آقـا             آقــا گــدای کــوی تو دنـیــا شدند و بعد  

و سـلـمـان کنار تو مـقـداد و بــوذر آمد بعد  برای خویش مسیحا شدند و یک هر              

 بسیارشان که صـاحب لیـال شدند و بعد            حسرت به قلب خون شدۀ مادران نماند 
 

 بيت زير به دليل تکراري بودن قافيه تغيير داده شد .  1

 ما رزق خــود ز ام ابـيـهــا گـرفته ايـم            نا کس نميزنيم کس و همواره درب هر

. 

مفاعیل فاعلنمفعول فاعالت وزن شعر:         بند قالب شعر: ترکیب             مهدی نظریشاعر:   
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 افتـادگــان به خاک، همه پا شدند و بعد            با نــاِز مـقـدم تو زمـیـن ســربـلـنـد شد

عــالم گـره گره قبل از تو بــود بند دو هـا وا شدند و بعد  تو آمدی و این گــره              

 تو آمدی و زنــده و احـیــا شـدند و بعد            پـیـغـمـبــران قـبــل تو از یـاد رفته بود

 مردم گدای حضرت زهرا شدند و بعد             تو آمدی و نـسل تو شد نــور فــاطـمـه

ل ما هم مـقـیـم شدبرکــوی فــاطـمـه د  

 فــرزنـد اولش به دو عــالــم کـریم شد

کرد حق تو را که تو قرآن بیاوری رو  بـعـدش نــزول ســورۀ بــاران بیاوری             

به نگاهت نوشته شد لطفی به ما شد و  نــوری به قلب کشور ایــران بـیـاوری             :

عجــمخواستی پُـلی بزنی سوی ما  می  گـفـتـی کـنار خویش تو سلمان بیاوری             

است که دین خدا حب حیدر گفتی به او  باید عــلــی بـگــویــی و ایمان بیاوری             

 گفتی ز نسل خویِش تو سلطان بیاوری             می خواستی که مست ِمِی کربال شویم

 نــور خــدای عــرش فــراوان بیاوری             تو آمــدی که هـمره نــور وجــود خود

ات آقـا حساب کن ما را گــدای خــانـه  

 مست شراب سـاقی خود بـوتــراب کن 

محمد و تو خودت هم که حیدری حیدر  از کــل انـبـیــاء الــهــی تــو بــرتــری             

چه دختری  فــاطمه به تو دخـتــر،مانند             آن قدر برتر است مقـامت که داده حق  

واژه کافی است این مقام تو در و وصف در  بـعــد از خــدا تــو الیــق هللا اکــبــری             

 فـهـمـیـده بــود جــد تو که تو پـیـمبری             از روز اولی که تو پــا بر زمین زدی

خری؟  تو می جزا مرا به غالمی، روز            آقــا به جان فــاطمــه و مـرتـضی بگو  

 شکر خدا که ما همگی مست حیـدریـم1

 شاگــرد درِس عـلــم دبستان جـعـفریـم 

 
 تغییر داده شذ و رعایت توصیه های علما و مراجع جهت پرهیز از کج تابی معنای شعر بیت زیر به دلیل ایراد محتوایی .  1

 شاگــرد درسِ عـلــم دبستان جـعـفریم              شکر خـدا که ما همگی عبـد حیــدریم  
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 زلف نگاران میکنند  از خوشبوترخاک را          زمین را الله باران میکنند عرشیان امشب 

 سنگ را رشگ نگین شهر یاران میکنند           این کویر خشک را بـاغِ بـهـاران میکنند 

 مّکه را لبریز از صوت هزاران می کنند         روح خود را شستشو درچشمه ساران میکنند 

 آفــرینش فیض از دیــدار احـمــد می برد 

 محّمد می برد  کعبه امشب سجده بر خاک

 آغوش دل را باز کن و  شوپای تا سر جان       امشب ای اّم الـقــرا بر آفــریـنـش ناز کن 

 دمـبـدم اعجاز کن اعجاز کن اعجــاز کن       شو پرواز کن پرواز کن پـرواز کن  روح

 ســاز کننـغـمـۀ جان بخش ما کان محّمد        مــدح خـتـم األنـبـیـا آغــاز کـن آغــاز کن 

 ای تــمــام آفــریـنــش بــوی احـمد بشنوید 

 یا مـحـّمـد یـا مـحـّمــد یـا مـحـّمـد بـشنـوید 

 خنجری شد سینۀ تاریک دنـیـا را شکافت      عرب قلب اروپا را شکافت نوری از خاک 

 شکـافتپیش تر از آفــریـنـش سینۀ ما را         سر زد از دامان کوه و سنگ خارا را شکافت 

 و طاق کسرا را شکافتشد برون از آستین        دریا را شکافت  اعجاز، ای عجب دستی که از

 خوشی سرکّشی و سر دورمضمحل گردید 

 یــافت پــایــان روزگــار تـیــرۀ آدم ُکـشی 

 روح و ریحان شماستجان و جانان شما و       جانان شماست  ای تـمـام انـبـیـا این جان و

 باغبان حـاصـل و بــاغ و گلستان شماست       ناخدا و کشتی و دریــا و طـوفان شماست 

 اولّین خــورشیـد تـابان شماست اّولین نور      اینکه مقصود شما در خّط پـایـان شماست 

 و سما را خلق کرد  ارضآن خداوندی که این 

 شـمـا را خلق کرد  روز اّول از ُطـفـیـل او

 اید  کتاب خود بشیرش بودهدر خطاب و در       اید  یکسر وزیرش بودهشما   اوست سلطان و

 اید  غرق نور از جـلوۀ روی منـیرش بوده      رؤیت ُحسنش نکردید و اسیــرش بوده اید 

 بین ادیــان و مـلـل دائـم سـفـیرش بوده اید      نظیرش بوده اید یک به یک مرآت حسن بی  

 مهرش باختید نبّوت دل به  چه در اوج گر

 شـمـا نشناختید  لحظه لحظه با شمــا بود و

 نوح در امـواج طوفان دامن او را گـرفت      آدم از خــال و خط او عـلّـم االسما گرفت 

 دریا گرفت ظلمتچشم یونس نور از او در        جا گرفت  در ُگل با والی او خلیل از شعله

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:      مسدس ترکیبقالب شعر:         غالمرضا سازگار شاعر:  

 



   67   وَسَلَم وآلِهِعَلَیهِاهللصَلَّیَ، اشعار پیامبر اکرم دومدرآستان وصال؛ جلد 
 

000
 ماه مریم بر فلک در کوی او مأوا گرفت       گرفت سینۀ سینا   خط از او درپور عمران 

 ریخت  آتش شد و در سینۀ یعقوبعشق او 

 میگریخت  یوسف زلیخا کزروی او را دید 

 ای بر تـمــام عــالــِم خـلـقـت پــدر آورده        ای  حـبّــذا یـا آمــنـه امـشـب پـســر آورده

 ای  یـا که بر پـیـغـمـبــران پیـغامبر آورده          ای  عقل کل، ختم رسل، فخـر بشر آورده

 ای  خـوبـتـر از خـوبتر آورده خـوبـتـر از        ای  آفــتــاب آفــریـنــش در ســحـر آورده

 غیب را ُحسن جهان آراست این  پاکذات 

 ابوالـقاسم، ابوالّزهراست این منجی عالم،

 است باالتر جاودانش کز کتب کتاب چون       پیغمبران را برترین پیغمبر است  پسراین 

 نــور اگر دریای مّواج است اینش گوهر است        اش درپیکراست  زنده چون جان عقل،جسم و او

 است  محور کتابش  را حق این حق است حق اگر       ماه اگر ماه است با مهر رخش روشنگر است 

 با فــروغش روی ذات ذوالمنن را بنگرید 

 شامات و یـمـن را بنگریدقصرهای سبــز 

 مـّکـه نـه؛ ُمـلـک خــدا ُخـلـد ُمـخـلّـد آمـده      آفـتــاب حـق در این قـصــر ُمـشـیّـد آمــده 

 عـبــد مــؤیّــد آمــده بـا جــمــال کــبــریــا      آخــریـن پــیـغــمـبــر دادار ســرمــد آمـده 

 سـجـده بـر خــاک حــرم آرید احـمـد آمده        ّمــد آمــده ای بــتــان کـعـبــه مـیــالد مـحـ

 بتگران از چار سو گلبانگ احمد بشـنـوید 

 از بـتـان خود صــدای یـا مـحـّمـد بـشنوید 

 هر کــالمت صد چـراغِ مکتب ایـمـان ما        یا محـّمـد ای پـیـامت روح بخـش جان ما 

 ما به فـرمان تو، هستی در یَِد فـرمـان ما       ان ما به نامـت بسته حق پـیـم از ما پیشتر

 با تو کی پـایـان پـذیـرد خـّط بی پـایان ما         عـتـرت و قــرآن تو قانـون ما میـزان ما 

 اّمت تو، مکـتـب تو هـمـچـنـان پـاینده باد 

 اقتدارت تا قیـامت زنده باد  خط و مشی و

 کشتی دل را به طوفان نا خــدایی میکنی        ی کنی  تو خدا را عبد و در دلها خـدایی م

 اّمت سـر گـشـته را تو رهـنـمــایی میکنی         با جــالل کـبـریـایی کـبــریــایــی میکنی 

 در دِل بـیــگــانـگــان هـم آشـنـایی میکنی          خـدا مشگــل گشایی میکنی   با دست بلکه

 در دست تو است از سوی خدا  اختیار خلقت 

 است  تو بست  پا عالمی جانِ جان میثم نه؛ که 
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 در جـلـوه آن جـمـال خــدا منـظر آمده           امـشب وجـود را شـرف دیـگــر آمـده 

 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 عـیــد امـام صـادق و پـیـغـمـبــر

 است  ملک وجـود یـکـسـره ُخـلد ُمخـلّد             عـالـم محـیـط جـلـوۀ دادار سرمد است

 در جـلـوه آفـتــاب جـمــال محّمد است             است احمد ید عیان حسننه 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             تــدا زنـنــددست دعــا به دامن آن مـقـ

 گـویـنـد بت شکن ز ســوی داور آمده

 آمـده عـیــد امـام صـادق و پـیـغـمـبــر

 دهید این مــژده بـر تـمــامی نسل بشر              ای بت گران تـرانـۀ تــوحـید سر دهید

 پـیـغــام از والدت پـیـغــامـبــر دهـیــد              دهیدها خـبــر  از لـحـظـۀ شکستن بت

 ظلمت رهــا کـنـیـد که روشـنـگر آمده

 آمـده عـیــد امـام صـادق و پـیـغـمـبــر

 است  رکپرده گشایی مبا  ای حسن غیب               ای آفـتــاب جـلــوه نمایی مبارک است

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

 دوران زورگـویی و طغیــان سر آمده

 آمـده عـیــد امـام صـادق و پـیـغـمـبــر

 خورشید و ماه هر دو اسیـر مـحـّمـدند             مـحـّمـدنــد خـوبـان روزگــار حــقـیــر

 ز جـمــال مـنـیـر محّمدندیک جـلــوه ا             پـیـغـمـبـران تـمـام بـشـیـر مـحـّمــدنــد

 او آفـتـاب و خـیــل ُرُســل اخـتـر آمده

 آمـده عـیــد امـام صـادق و پـیـغـمـبــر
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 زین رتبه بر زنان دو عـالم ســرآمدی             ای آمنه تو خود صـدف ُدّر سـرمــدی

 اّم الـمـحّمدی اینک به خــود بـبـال که             بـنـت وهـب نه، مـام گـراّمـی احـمدی

 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

 سـحــر کـندشـام سیــاه عـالـمـیــان را               خود را تـمــام عـمــر چــراغ بشر کند

 در دامـن تو مهِر جـهــان پــرور آمده

 آمـده عـیــد امـام صـادق و پـیـغـمـبــر

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

 باد   دسِت ستـمـگـران جهـانـخوار بسته              پـیـونـد کـفـر بـا نـفـِس او گـسـسـته باد

 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

 بن محـّمـد مبارک است میالد جـعـفـر               در تـیــرگــی تجلّی احمد مبارک است

 الـهــی از صــدف دیـگــر آمــدهُدّری 

 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             آئـیـنـۀ حـقـیـقــِت پـیـغـمــبـر است این

 ششمین مـظـهــر آمدهآری خــدای را 

 آمـده عـیــد امـام صـادق و پـیـغـمـبــر

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

 با چــارده چــراغ نـمــودیم رهــبــری             داریـم بـر تـمــام ملـل مجد و سروری

 آمدهدر این مسـیـر ثـنـا گستر  "میـثـم"

 آمـده عـیــد امـام صـادق و پـیـغـمـبــر
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 این پنـج کتب آمـده در شـأن محـّمــد       ای اهل جهان گوش به فرمان محّمد 

 آریــد هــمـه دسـت بـه دامـان محّمـد           بیگــانـه نیفتـیدخواهید که در دامـن 

 راهی به جز ازعترت و قرآن محّمد            وهللا قـسـم سـوی خــداونــد نـبـاشــد

 چون غیرعلی نیست کسی جان محّمد           بایـد ز علی مثـل نبـی کـرد اطاعت

 روزی که نبی بود و خدای ازلی بود 

 علی بود  علی بود و علی بود ووهللا 

 وی آمــده خـلوتگـه معبـود، سریـرت           ای خیـل رسـل بوده ازآغـاز بشیـرت

 1هر کس نِگـَرد بَر گـل رخسـاِر منیرت          چه نیاز استجنانش،درحشر به گلزار

 حصریتهرکس بنشیند به روی فرِش        -بـر تخـت سلیمـان نبـی نــاز فـروشد

 اسیرت است که جبریِل امین است عمری            ما محـو تجـالی تـو هستیـم و ندیـدیم

 ازصبح ازل،نخل رسالت به تو بَر داد 

 آیـیـن تـو تـنـهـا مـدنـیّت بـه بشر داد

 توخود شجر نوری و دل، وادی طوراست          تو نوری و توصیف تو درسورۀ نوراست

 قرآن تو فوق ُصُحف و فوق َزبوراست          و به تورات درانجیل مدح توعیان است 

 خـاِک قـدِم فـّضـۀ او سرمـۀ حور است          زهـرای تـو مرضیه و انـسیّـه و حورا

 وغرور است فخر استبرامت تو باعث           آییـن تـو، قــرآن تـو، دیــن تو هـمـاره

 ان ســوگـنــد بــه ذاِت احــِد قــادِر مـنـّـ

 میالد تویک هدیۀ نـاب است به انسان 

 آرنــدۀ قــرآنی و قــرآن بــه تــو نــازد         آیینۀ رحمـانی و رحمــان بــه تــو نازد

 ازد ـبه تو ن مرانـی عـوسـم ،باهلل قـسـم       عیسـای مسیحا به فلک، مـدح تـو گوید

 بشـر و حوری غلمان به تو نازد جـن و            چرخ وفلک و ارض وسما و مه وخورشید

 نازد انسان به توحق است که پیش ازهمه،       سوگند به انسان که قسم خورده خدایش

 وهللا که در جسـم علـی، جان به تو نازد          تو جان علـی هستی و او جـان تو،آری

 سرایت "میثم" به تو نازد که بَود مدح

 ای خواجـۀ عالم! همه عالم به فدایت 

 
 بيت زير به جهت انتقال بهتر معناي شعر تغيير داده شد .  1

 آن کـو نگـرد بَر گـل رخســارِ منيرت           درحشر به گلزارجنانش،چه نياز است 
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 رهــا شـدنــد خــالیــق ز بند سیطره ها             زمین به لرزه درآمد، شکست کنگره ها

 دایره ها شبی که خاتمه می یافت رقص             شبــی که آتش آتـشـکــده فــروکـش کرد

 هـنــوز مانـده به گوش تمام شب پره ها             صــدای همهمه ی مــوبــدان زرتـشـتـی

 شب وفــات زمستــان ســرد دلـهــره ها            شب والدت فــرخـنــده ی بـهــاری سبـز

 ـام پـنـجـره ها نـسـیــم آمــد و وا شد تــم            دوبــاره نــور و طراوت به خانه ها آمد

 برکاتیُمن حضورش، بهشتی از  جهان به

 نثــار مقدم پــر خـیــر و برکتش صلوات 

 منـّجـمـان، مــسـلـمـاِن بــرق چـشـمـانـش             ستــاره هــا به نـگــاهــی شـدنـد سلمانش

 مالئک شدند حـیـرانش به غیر از او که             ؟ ز انـبـیـاء الـهـی کـه رفـتـه تـا مـعـراج

 پـیــمـبــران اولــوالـعـزم مـات ایـمـانـش            مـقــام بـنــدگی اش را کـسـی نـمی دانـد

 نـمـاز نـیـمـه شب و شـور صوت قرآنش          1بـسـاط ذکــر سـمـاوات را ُمـنـّور کــرد 

 غـــزل خــوانــش   تـبــّســم لـِب داوودیِ              اویس هـای قَــَرن را نـدیـده عاشق کـرد

 به دست پــاک مـحـّمـد کـلـیـد رضـوانش              شفیع روز جزا گشت وحضرت حق داد

 نـجـات  امـیـر و قـافـلـه ساالر کــاروانِ 

 نـثـار مـقـدم پـر خیـر و برکتش صلوات 

 به مــرگ دخـتـرکـان قـبـیـلـه پـایـان داد          مسیح مّکه شد و نبض مرده را جان داد

 به جای تیغ جهالت، به عشق میــدان داد             خرافه های عرب را اسیر حکمت کــرد

 هـمـان شـبـی کـه سپـیده اذان بــاران داد            !نـمــاز شـکـر سپیدارها چه دیدن داشت

 در ابتـدا به عـلـی او شــراب عـرفان داد         حیدرنبی ست پیر خرابات و ساقی اش 

 مسیــر اصلـی دیـن را نشـان انـسـان داد             تبـّسمـش به کسی چون بـالل عـّزت داد

 بـرات مـردم ری را به دست سلـمان داد             !چه قدر فاصله مان تا بهشت کمتـر شد

 
 بيت زير به جهت انتقال بهتر معناي شعر تغيير داده شد  .  1

 نـمـاز نـيـمـه شب و شـور صوت قرآنش           بساط ذکر سماوات را به هم مي ريخت

. 
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 شب تـجـلّـی مهـتــاب روشن عـرصـات 

 نـثـار مـقـدم پـر خیـرو برکتش صلوات 

 دخــیـل گـنـبـد سـبـِز مـّطـهـرش بـاشــم             کــبـوتـرم نـشــدم، تـا کـبـوتـرش بـاشـم

 غـالم مـسـئـلـه آمــوز مـنـبـرش بــاشــم            زمـان نــداد اجــازه که مشق عـشق کنم

 باشمعّمارمحضرش  چه شد؟ نخواست که             !چه قــدر دیـر رسـیدم سر قرار وصال

 نشد که حـلـقـه به گـوش بـرادرش بـاشم              قـبـول، شیـعـه ی خـوبی نبوده ام اصالً 

 بهـشـت؛ مسِت مِی جـام کـوثـرش بـاشـم            خـدا کـنـد کـه مــرا از قـلــم نــیــنــدازد

 قــرار بـوده که گـریـان دخـتـرش بـاشـم            ربه حال و روز خودم فکر میکنم، انگا

 شب گـرفتـن حـاجـت، زیــارت عتـبـات 

 نـثـار مـقـدم پـر خیر و برکتش صلوات 

 

 

 دوبـاره جلـــوه نمـوده جـمـال انــور تو              پَــِر توهمـه زیـر سایـه ی   پیمبـری و

 تمـام عـالـم امکـان شـده مـعـطــر تـــو              تو آمدی وجهان شد پراز گل و ریحان

 چه مصرع غلطی!! آسمان، نشانگرتو؟           به وسعت همه ی آسـمـان کـرم داری

 جهان،علی و تو،هرسه،برای دختـر تو            جهان برای تو و مرتضـاست یـا احمد

 به جـان فــاطـمـه آرام قلب و جانی تـو              تـو احمـدی و نـگـیـن پـیـمـبـرانی تــو

 کالم تو شده درسی به مکتـب پسرت 

 تو آسمـانی و صـادق درون تو قمرت 

 ط به یک نظرت شوم چوگوهر نابی فق          ز عطر و بـوی خوش تو دلم بهـا گیرد

 نه دور خودش، گردد آن بدورسرتزمین             تـو شـمـع جـان منی ای امیـد قلب هـمه

 تمـام خـلـقـت گیتـی گـدا و در به درت              ندیده عـاشقت هستـم چنـان اُویس قـرن

 بیا و رحمت خود را نما تو شامل حال 

 که با نــگــات بخوانم محـول االحـوال 

 همیشه دست نـوازش تو بر سرم داری           گویم ازتو که سرتا به پا کرم داریچه 

 خـزانـه دار رسالت چــو جعـفرم داری          جـدا نــبـــود والیـت از آن نــبـوت تــو

 چه عاشقانـه نگـر زائـر و حــرم داری         مزار صادق تو خاکی است و بی زائـر

 کـه جـد من خبــر از قبـر مادرم داری؟          آن گــل پنـهان خبر بده تو به محسن از

 بـه خـــانـواده ات آقـــا ارادتــــی دارم 

 مـحـمــد آمـده بـرلب عــبـــادتــی دارم 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:         ترکیب بندقالب شعر:        محسن حبیب اهلل پورشاعر:   
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 گاهی به تکه پاره ای از دل بـدل شوم           بخوانم و گاهی غزل شومگاهی غزل 

 انگــار که تعــارف جـامی عسل شـوم               گاهی که صحبت از لب لعل تو میکنم

 بی تو چگونه کشته ی تـیر اجــل شوم              جـانــم غــزال تیر نگــاه نجیب توست

 وقتی نگــاه می کنی اهــل محل شــوم             اعــراب نیستمبی مهـر تـو مـحـلی از 

 بگـذار تا حدیث تو را فی المـثــل شوم            به حشر  مقرب شوی گفتی زطول سجده

 ورنه به مکر زهد و ریا معتــزل شوم              در لحظه ی خطیر حماسه مرا بخـوان

 روزی هـزار بـار چـو روز ازل شوم              قـالـوا بالی ما به تو، تنها الست نیست

 من هم دعـا کـنـید که اهــل عـمل شوم               گـفـتـنـد بی بهــا که بهـشـتی نمی شوم

 حــاال که مست بــاده ی ناب پـیـمبــرم

 بــایــد موحــدانـه کنـم وصف دلـبــرم 

 چون تو تــرانه ی دل ما ال شــریک له             ای اشـهـدت گــواه خــدا، الشــریک له

 با تو شـروع شد همه جــا ال شریک له              تو آمــدی و بندگی آغــاز شد چه خوب

 تــا بـشـنــود ندای تو را ال شریـک لــه             عــالــم خبر ز خلقت یـکـدانـه ی تو شد

 وقتی که گفت ارض وسما ال شریک له            ابـلـیس از فـریـب شـمـا نـا امـیـد مـانــد

 وز چـارده سـتـون وال، ال شـریـک لــه            کـسـری ز اقـتـدار قـدومت فـرو نشست

 عـابـد شـدنـد پـیـش تو با ال شـریــک له            بت هــا صـدای پــای تو را تا شنـاخـتند

 ای بت شکن! به قصر دل ما سری بزن 

 ی پیغمبری بــزن  کسری بریز و خیـمـه 

 قبـل از قـدیـم هـم؛ شـجـر مرتضی تویی             ای بـرگـزیـده در دو سرا مصطفی تویی

 روح مـطـهــر هـمـه ی اولــیــا تــویـــی            ای پـــرتــو ائــمـة االطـیـاب، نــور تـــو

 سـر ابـاالـحـسـن مـجـتــبـی تـویــی تــاج           عــالــم فـقـط بـه خـاطـر تـو آفـریـده شـد

 یعنی که علت و سبب هــل اتــی تــویی           نــور نـبــوت تــو امــامــت بـه بــار داد

 بــعـد سـالم: سـیـد مـا انـبــیــاء تــویــی            تبریک هر رسول اولوالعزم با تو گفت:

 در ملـک حـق یـگـانــه حبیب خـدا تویی              بر شـأن تو خلیل خــدا غبطه می خورد

 سـرمـایــه ی مـحـبـت آل عـبــا تــویــی            ای قسط و عدل، موهبت دین حضرتت

 السـابـقــون تـر از همه ی ازکـیــا تـویی              هـرگــز بلند مــرتبـه تر از تو کس نشد

 دارنــده ی شــرافت ارض و سـمـا تویی              انامــر تـو شـد مـطاع جـمـیــع فرشتگـ

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:         بند قالب شعر: ترکیب             محمود ژولیدهشاعر:   
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 انـگــار از ازل بـه غــم کــربــال تـویی               وقتی برای کــرب و بال گـریه می کنی

 ما را ظـهـور تــو ز جهــالت نجات داد 

 آری صدای گــرم تو مــا را حـیات داد  

 1کس را ســوی بهشت اشـارت نمی دهـد           بی تو خــدا به خلق بـشـارت نـمی دهــد

 دوزخ به شیـعه ی تو حــرارت نمی دهد           تا تــو شـفـیــع اّمت مــرحومه می شوی

 عـقـبــا به اّمـت تــو مــرارت نـمـی دهـد            این جــا محّب تــو به بــال مبـتــال شــود

 دیگر مـقــام خــود به حـقــارت نمی دهد           هــر بنده ای که زیــر لـوایت بزرگ شد

 بی تــو خــدا لـبــاس طهــارت نـمی دهد            ای حــاصـل تـمــامــی اصالب شـامـخه

 رویت مــرا مجــال نـظـارت نـمـی دهــد            ای آفـتــاب، ذّره ای از روشــنــای تـــو

 هــر دیــده را که فـیـض زیارت نمی دهد           محّمدی ستوجه خدا که قرص جـمــال 

 حتّی به خـصـم، حــق جـسـارت نـمی دهد           ُخـلـق خوشت که اســوه ی رفتارها شده

 ای دل دخـیـل گـنـبـد خـضــرا ببـنـد بــاز

 پــرواز کــن به وادی نــام آور حــجـــاز 

 وی سـیــره ی الـهــی تــو تــا دیــارهــا          کـارهـاای شـیــوه ی خــدایــی تو فــوق 

 حـرف تـو بـهـتــرین سخن روزگـارهـا           چون توکسی حدیث والیت نخوانده است

 مــوسی کـجــا، تکـلـم لـیـل و نـهــارهـا            هــرگــز حجــاب مــانــع تو با خـدا نبود

 زنده دارها  توست گریه ی شبوز اشک             چشمه ی بقاعــالــم حـیــات یـافت ز تو 

 شـد کـعـبــه پــرده دار شما پـرده دارها            میــالد تــو که پــرده ی ظلمت کنـار زد

 ای مـعـتـبـر ز تــو همـه ی اعـتـبــارهـا             پــاکیــزه تر ز گــوهــر نــابت نـیــامـده

 سبــز از تــولّی تو شــود نــوبـهــارهــا             ـبــّری تو خشـک می شودپــایــیــز از ت 

 جــان داد از صـالبـتـتـان شـهــریــارها             بیت توستاهل  که واسطه یبنت الوهب  

 منــارها نــام تو پنــج نــوبــه رســد از              دنـیــا شبــانــه روز مــدار اذان تــوست

 از بـس رسیــد آل تــو را نــاگــوارهــا            احکــام دیــن معّطـل اگــر مـانــد بعد تو

 لعنـت به قـاتــل تــو و هـیــزم بـیــارها             در هــر بــال به راه وال امتــحــان شدی

 بـایــد بساط نـافـلـه ای دست و پـا کنیم 

 قــافــلــه ای را صـدا کنیمبایـد امـیــر  

 
  شد داده تغيير قافيه رعايت همچنين و شعر   بيات زير به دليل بهتر جا افتادن معني .  1

 .کس را ســوي بهشت بـشـارت نمي دهـد           بي تو خــدا به خلق بـشـارت نـمي دهــد
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:دومبخش   

یحاشعار  پیامبر اکرم مدا  

 صلی الله علیه و آله و سلم
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 هـمتا صـدا کردرا واالی بـی  باید تو             کردبـاید تو را بـاالتـر از بـاال صدا 

 کردصدا را دریا  باید توکران  بیای             لـلـعـالــمـیـن مـا مـحـمـد ای رحــمـة

مثل خـدا بـاید تو را یکـتـا صدا کرد            بلـندت طـاق فـلـک نـام است بر ثبت  

 را موال صدا کرد موالی من باید تو            هـمیشهگوشیم پس یعـنی  ما حلقه بر

 کرد  صدا «طه» را  تو «یس» را توباید              بـود نـقـش خـاتـم پـیـغـمـبـران نام تو

 را بابا صدا کرد که زهرا تو هر بار            مـاه بـارید  هایت هـزاراناز بـین لب 

 صدا کرد عیسی  را وقت عروج نام تو            موسی به دریا بر موج غم نوح نبی، 

 نـام تو حـالل تـمـام مـشـکـالت است

 مـؤمنات است راه نجـات مـؤمـنین و

 شوی تو یعنی که از خلقت فراتر می              شوی تواز جـملۀ پیـغـمبران سر می

 شـوی تو می  هـا بـرابـرحـاصل آن با              مـحــّمـد پـیـغــمـبـرانـی یـا تـو خـاتـم

 شـوی تو می  سر رشتـۀ آیـات کـوثـر            بخـشید یعـنی  تو  وقتی خـدا زهـرا به

 شـوی تو می  بـین حـرا وقـتی پیـمبـر            « معـراج تازه ابـتدای راهتان است»

 شوی تو می  پر تا خـورشید را پرواز            هـایتخـنده  با ما های قـلبدر کـوچه

 شوی تو زهـرایی معـطر می  با سیب            ستجاری عطرت میان شهر آقا هنوز

 شوی تو  می وقتی که با حـیدر برادر            واحدنفسی است جان علی  و جان تو

 که از نامت جدا نیست نام علی وقتی 

 خطا نیست   علی گفتن گاهی محمد را

به ما موال علی بود  موالی موال تو،            هـمتا عـلی بودبی همتایت ای واالی    

بـاال عـلی بـود   بـاالتـر از بـاالتـر از            از بـاال تـو بـودی بـاالتـر  بـاالتـر از  

از زیبـاتر از زیـبا عـلی بود  زیبـاتر            زیـبا تو بـودی زیـباتر از زیـباتر از  

جا علی بود  هر علی، حق دورچرخیده              این را شنیدیم ولب حق گوی ت ما از  

بود  علی علی حق با علی حق با  حق با            هم دید تو حتی کور را بعد از  این نور  

عـلی بود   خـدا هم با رسولـش یا  ذکر            وقـت جـدایی در شب مـعـراج حـتی  

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر:            ترکیب بندقالب شعر:     وحید محمدی    شاعر:   

 



   77   وَسَلَم وآلِهِعَلَیهِاهللصَلَّیَ، اشعار پیامبر اکرم دومدرآستان وصال؛ جلد 
 

000
تا عـلی بود  در لشکـر تو یا محـمـد،            شدنمی  چـین پـیـشانـیت غـم پـیـدا در  

 شکـر خـدا نام عـلی ذکـر لب ماست

 عشق علی و فـاطمه نان شب ماست 

 ایمان زهراست  ایمان علی،  عشق تو            زهراست جان در ،علی جان عشق تو در

 رضوان زهراست در مستور لبخند تو              لـوال بـین لبـخـند تو مـسـتور ای سر

 کامل تـابـان زهـراست  بـدر روی تو            پـیـشانی تو  ست درخـدا جـاری  نـور

 قـرآن زهـراست  کـوثـر دیـدیـم آری،            را گرفتیموضویت آب  یک قطره از

 آقا قـبولم کن، بگو مهمان زهـراست             بـار را هـم خـیلی گـرفـتارم ولی این 

 عـالـم سفـره احـسان زهـراست  امیـد            یعـنی مـهـمان زهـرائـیـد وقـتی شـما

 زهـراست پـنـهـان  پائـین پـای تـربت            پـالک خـفـته در رملقـبـر شهـید بی 

 بـاید که بر بـاالی هر مـنـبر بگـوئیم 

 بگـوئیم مـادر یـادمـان دادی به او  وت

 

 

 ریخته  باوریقین دارم که مکتب پای این             شهد شیرین کالمت بین ساغـر ریخته

 ریخته  آدم به پایت مـثل نوکـر عـالم و            مآبخـتـمی  آدم حـضرت اشرف اوالد

 ریـخـته  هـای شـما سرقـدم انـبـیا زیـر            العقول ای ختممعنا داده  خاتمیت را تو

 پـیشت ابـتر ریخـته   دانش کل خـالیق؛            ای عقل کل بشراطراف  زراندی جهل را 

 شور دیگر ریخته  بین اخالق شریفت؛            بخشیدی به ما ارمغـانی بود   مهربانی، 

 ریخته  ابـوذر باشـد،  کـیمـیای چـشم تو            دل پا گرفتمشرکین دم گرمت میان  از

 ریخته خیر مطلق مطمئنم پای این در            اتسیره  بر خیر یعنی که تأّسی بر تو و

 ریخته  جان حـیدر در جانشینی را خدا            است مرتضا وابسته  جان دین بهامتداد 

 اش زر ریخته سینه شیعه با عشق علی در             کاملی حتی نماز شود هرناقص علی  بی

 ریخته  کوثر ریشۀ سادات را یزدان ز            صدیقه است هللا از نسل پاکت یارسول

 ُدّر و گو هر ریخته  گدایی که ز چشمش،  بر            حسین زّوار بهای داری یک نگاه ویژه 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلقالب شعر: غزل           وزن شعر:           محسن راحت حقشاعر:   
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 زیـارت کرده را، خـاِک قـدم تـو            قصـد قـربت کرده دل آمـده باز،

 ما را به ُطفیـلِی تو خلـقـت کرده            وحق« ااَلفالکیُ لَواٰلَک لَٰما َخلَقُت «

 کرده قسمت تو  مهر  از با دست پُر             فیـض که از عالم معنا برسد هر

 در سـایۀ لطـف تو اقـامـت کرده            کس قیامت نهراسـد هر ظهـر از

 خدمت کرده  درگـاه تو جبریل به            توأندملکوت تحت فرمان   وملک 

 ترکیـب مـالحت تو غارت کرده             دل یوسـف کـنعانی را صد بـار، 

 جسارت کرده  ُکرنش نکنـد اگر،            را نامتخورشید همین که بشنود 

 عبادت کرده در مسجـد چـشم تو            توحـید رسـید  که تا مـقام جـبریل

 ات عـادت کردهبـاغچـۀ خانه  در            توثناخوانی  به طوبیعمریست که 

 طهارت کردهصورتت نِم   آب از            وضو گرفته باران  ات،عاطفه  از

 کرده  طراوت شبنـم شده احساس            چشمـانت به هـوای سحرِ  باران، 

 در محضرتان، عرض ارادت کرده             وقتی ازرازقی شده یاس خوشبو 

 در ذائقـه، احساس حالوت کرده            عسـل از بردن ناِم عـسلت  حتی،

 مـحبـت کرده حــّقِ خـداونـد، در            »صلوات»  هرکس که زیاد میفرستد

 اقامت کرده سر کویتان،  عمری،             شود سلمانتمحمدی  حق داشت،

 بر سـفـرۀ عـاشقی ضیافت کرده             را همسلیمان  عشق، در توسلمان  

 که جسارت کرده  هر الل شود، ای            موال شوکـتت یا شأِن رفـیُع و بر

 حکایت کرده تو بیت از شعری که دو            برخـیزد  فردا، به شفاعِت جهان،

 

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:            غزلقالب شعر: روح اهلل قناعتیان              شاعر:   
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 نور شما به عـرش خدا در طواف بود            روزیکه از وجود، دو عالم معاف بود

 بودازل صاِف صاف ز وجودتان یعنی             پـاک   تـان پـاکِ ارواح و نـور و طـینت

 مضاف بود شعاعش واحدی که   یک نور            هـر یـک بـرآمـده ز تـجـالی دیـگـری

 انحراف بود بی   که خالص و آن خلقـتی            از نـورتـان تـجـلّی خـلـقت شـروع شد

 بود   مـطـاف رخـسارتـان بـرای دل مـا            وجـود شـما مـنَّـتی رسـید را هـم از ما

 تـان اعـتـراف بـود والیت  اصـل بر در            عـرصه الست قـالـوا بـالی ما همه در

 ای نـامـتـان مــرادف ذکـر خـدایــتــان 

 ثـنــایــتـان  صـِل عــلـَی الـنَـبـِی و آلـه،

 سرودغزل  شأنت، توان فراخورِ می  کی             زبان گشود دلبرتوان به وصِف تو کی می 

 تـوان به مدح تو آقا هـنر نـمود کی می             رسـید تو ُکـنِه مقـامـات توان به می کی 

 آری سزاست نوٌر علی نور را سجـود             تو  عـلی ز نـور تو از علی شد و نـور

 یافت این وجود  کـرشمۀ تو عالَم هم از            شـد اَبـوالـبـشر غـمـزۀ تـو، آدم چـشـیـد

 نـبـود پـیـغـمـبـری تو  َورنـه بـدوِن اذن            عِ انـبـیا به شـما امـتحـان شـدندمجـمـو

 تا قـعـود طرِز قـیام و شـیـوۀ تـسبـیـح،             ذکـر ُمـسبّـحاِت تو مـشـق فـرشـتـه شد

 با خـِط جـلی  بـاید نـوشت سـر دِر دل،

 یا مـرتضی عـلی  یا مصطفی محـمد و

 سرمد است  ثنای حضرت تو کار مدح و            کـائنات که نامت محـمد است فخـرِ ای 

 حاِل ما بد است یاد نام حضرت تو،بی             اَندذکر تست که دلها خـدایی  با فکـر و

 است ُخلِق کریم تست که مقـصوِد ایزد            چون زند قـرآن دم از مکـارم اخـالق،

 کراماِت احمد است  و رسوِل فضل ،باران            ست تو دریای رحمتی وضوی قطره از  هر

 مرتد است هر کس نماند بعِد تو تسلیم،             تو بودن شد افـتـخـار کـنـار تنها نه در

 آئیِن ما رد است  علیست ز هرکس که بی             شودعلی دوست می هر کس ُمحِب تست،

 زنـدچـنـگ مـی دین خـدا به دامـن تـو 

 زند جـنگ می  دم از دشمن علیِه تست،

 خداست  همان طاعت یعـنی اطاعت تو             همان نصرت خداست شک نیست نصرِت تو
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 هـمان بیعت خداست  فـرمان بیـعـت تو            ز بَـدِو تــولـدت تـنـهـا نـه از غــدیــر،

 همان رحمت خداست  باران رحمت تو            عطـوفـتی  تا تو رسول رأفت و مهر و

 قدرت تو همان قدرت خداست اصل،  در            با دشمنان به شدت و سختی عمل کنی 

 تو همان حرمت خداستُحرمت که  یعنی            حـریم تـست  جـفـا بر تَرِک زیـارت تو

 که عترت تو همان عترت خداست الحق            آل حـسـیـن، آل عــلــی، آل فــاطــمــه

 همه نوشت وقتی تو را خدای تو فخـر

 را به عـرش اباالفـاطمه نوشت  تو ذکر

 چه شـد محـسـنـیه شد  شهـادت تو روز            روز والدت تــو کـه دفــعِ بـلـیــه شــد

 فـاطـمـیـه شد  با رفـتـنَـت ز آتـش کین،            غـرق نـور بود وقـت آمـدنت عـالـم به

 با زینب تو هـمرهـت از قـاضـریه شد              حسین   سرِ  سِر نیزه، ،سال شصت و یک در

 زیـنـبـیـه شـد  کـه خـط اول مـا بـنـگــر             راه هـم بـصیـرت زینب چـراغ امروز

 یک شعـبـه از والی عـلی نیجـریه شد            بـمـا دمـید روح خـدا را  روح تـو بود،

 هـمه صـادقـیـه شد ایـام عـمـِر شـیعـه،            که مذهب ما هست جعفـری خـدا شکر

 ایم نـثـار احـمـِد محـمـود مانـده  ما جـان

 ایـم مـهـدی مـوعـود مـانـده انـتـظار در

 

 عظیمت علنی  ُخلق ام ازبه همه گـفـته              ذکر خیر تو رسیـدست به هر انجمنی

 مدنی نجـفی هم شدم از روز ازل هـم            قــاب شـده بـه دلـم  ”اَبَـوا هــذه االمـة “

 قرنی شاگـرد اویس عـجـمی هـستـم و             ام عـاشـق تو! یـادم کن شـدهمن ندیـده 

 مانند پیمبر به خدا صف شکنی  نیست             عـلی الفـتی مال عـلی بود ولی گـفـت

 یـمـنی  کـسای روی جـمـع بـیـنـداز  بـه             هم آنجاست  که خدا به خانه زهرا برو

 بزنی دست مبارک  آن خم شدی بوسه به            ـدر حـساسـیهمه دیـدند به زهـرا چـق

 سخنیات همعلی  روی پیش خدا بامی             عـلی دوباره به معـراج آخـر رسیمی

 پیرهـنی  خـیره به آن حنجـره و  بازهم            آغـوشت آمـده در مثل هرروز حـسین

 حسنی  حسن یا ذکرزن خودت سینه  تو             سینه زده و بربر سر   حسن امشب ز غمت
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 ها رامـسئـلهحـل کرد هـمه  اسالم تو            !ای روشـنـی آیــنـه! ای آبــروی آب

 ها راای، ای روح دعا! مرحلهکرده  طی            تا شب معـراج از چلّه نـشـینِی حـرا،

 ها راروی زمین فـاصله برداشتی از            گل و خاراز بس که نوازش ز تو دیدند 

 راها شکـسـتی هـمهٔ سلـسـله ِمهـر از             هوس بود ها همه پابـند به زنجـیر دل

 ها راراحلهمردم و بی  سفـر زاد وبی              خاک به افالک رساندی به محبت از

 ها را ِگـله ای کرده نهان در دل شیدا،            جفا شد نصیب تو رسم تو وفا بود و،

 هـا رانـافـلـه  و دعــای سـحـر تـأثـیـر             تو گفتی  دندان تو را گرچه شکستند،

 ها راترین حوصلهخود تنگ  خلوت در            ِمهر ای ازصبوری که پذیرفتهای سنگ 

 را هـامکـن این قـافـلـه  آوارهٔ صحـرا            یتـیـمی  رخ گـرد همه دارند به هاگـل

 هـا را پـر پـرواز بده چـلـچـلـه بـال و            انـگـیـزآوای دل زمـزمـهٔ وحـی به با

 

 نخواهد گفت« جان » محمد در جوابی از خدا غیر            گفتنخواهد حق در همه ادیان کسی از  او به جز

 از او که از رضوان نخواهد گفت اویس ها دیدهچه             رفتتا قرن می بویشبهشتی بود رخسارش که 

 باران نخواهد گفت  های رحمتچشمه کسی از            در اقیانوس ِمهر رحـمةُ ِللعـالمین دیگر

 روح و جان نخواهد گفت ز یعنی فقط پیکر، بشر            دنبال معنا باش قانع نشو،« اِنّی ِمثلُُکم»به 

 گفتنخواهد ما را کسی انسان  چه پیش او اگر            گویمانسان به ما گویی، به او هللا می اگر 

 آیه شبیه آیۀ قـران نخواهد گفت  که یک             خوانممی  «فَأتُوا بِعَشِر سورِ »برای منکرش 

 نخواهد گفت عبدود سلطان  حیدر به شیری غیر            هارا ببیند چشم خندقشیرش  پیکار اگر

 گفت  آخرش هذیان نخواهدهای لحظه یقیناً             گویدنمی چیزی که به جز وحی خدا رسولی 

 که خود شیطان نخواهد گفت حرفی کردشهیدش             ریزدمی زبانی زهر بـسترش اما، کـنار
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 پیامبر دریا ست حضرتعلیساحل              واالتـر از هر آنچـه که واال پیامبر

 دنـیا پیامبر که پـا گـذاشت به وقـتی             کردآغوش امن آمنه را چون بهشت 

 صحـرا پـیامـبر در دامن حـلیـمه و            دوردستهای به افق کشید روقد می 

 پیامبر « بحـیرا »های خیسچـشم در            جلوه کرد  که تابید و  مثل مسیح بود

 حـرا با پیـامبر رونق گـرفـت غـار            فـرشتـگـان جـایگـاه آمـد ورفت شد

 که بود غـرق تـماشـا پیامبر  وقـتـی            گفترا جبرئـیل  « اقرا بسم ربک« 

 زیـبا پیـامبر بشـکـوه وعـاشـقـانه و            به بعثت رسیده بود  چهل بهار بعد از

 خـاتـم نـبـوده هـیچ کـس اال پـیامبر            عالم است مردترین برگزیده این مرد  

 پیامبر« دنی’ فـتـدلی’ » ـهـوت درمب            از تـصور مـعـراج جـبرئیل لبـریز

 پـیــامـبــر حــوا تـنـهـا امـیــد آدم و             بهـشت تنها پـناه مـردم مـحـروم از

 عـیـسی پیامبر شد و مـوسی پیامـبر             با لطف بیـکـرانۀ احـمد در آسـمان

 های روشن صدها پیامبرخـطبه  در            خدا ست نام اعـظـم پیـغـمبـرجاری

 با دشـمـنـان هـمیـشه مـدارا پیـامبر            است دوستان همیشه مرّوت نموده با

 را پـیـامـبر خـدا گـرفت دسـت بـاال            خم شد وبا امر کردگار غـدیر روز

 پـیامـبر  اکـسی که بوده سـراپـ  تنهـا            ستنـمـای خـدا عـلـی   آئـیـنـه تـمـام

 شــرح زالل انـفـسـنـا را پـیـامـبــر            در آیـۀ مـباهـله تـرسـیم کرده است

 

 

 شود می با نـفـستت بــازمـثـل گـلـی که            شود دارد غزل به عـشـق تو آغــاز می

 شود مصرعی مسـافـر یک راز می هر            هـام غــزل پـوش بیت بـارد آسـمـان می

 شود های تو ابـراز می در صحـن چشم           اســرار عــاشـقــانــۀ رنــدان روزگــار

 شود از میهـای زلـف تو اعجــ در آیـه           حاجت به عقل و بیّـنه و احتجاج نیست

 شود مسیـر تو اعراض می وقتی که از           ســوزان دوزخ اسـت پــایـان راه آتــش

 شــود پـاسـخ بـه استـخــارۀ پــرواز می           وقـتی هــوا هــوای تو باشد فـقـط بـلـی

 شود میبـاران و عشق و قـافـیــه آغاز            نامت محمد است و در اعـمـاق میـم تو

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر:                  احمد علوی شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: محمد عابدینی             شاعر:   



   83   وَسَلَم وآلِهِعَلَیهِاهللصَلَّیَ، اشعار پیامبر اکرم دومدرآستان وصال؛ جلد 
 

000
 

 بهـشِت معـطـری بودی   صفـای عـطر             جـنـس دلـبـری بـودی خـدای آیـنـه از

 سـروری بودی اهل  وجود آسـمـانِ   در            که خدا فکر خلقـتی باشد پیش ازآن تو

 »تو قبل اینکه بیایی پیـمبـری بودی«              نه بعـد ایـنکه هـزاران هـزار پیغـمبر

 از الطاف مـادری بودی  ترمهربان  تو            اشسنـین کـودکی برای فـاطمه هم در

 دی بـرادری بـو پـی فـکـر هـمیـشه در            آمـدنـت هـم پــیــام وحـدت بـود نـویـد

 جلی  نور ام از وصف این دوواله هنوز

 عـلی شبـیه تو یا نه تویی شبـیه علی؟ 

 زدی داری  ُحـسِن زبـان  شهره و هنوز            حـدی داریکه سـفـرۀ اکـرام بی  تویی

 ات را به گـنـبدی داری نـشـان سـیـدی              تویی رسول امین تویی پیمبر خضرا، 

 آمدی داری حـریم خـدا رفت و که در            دراین جهان بهترجبروتی  چه شوکت و

 کـه قــائـم آل مـحــمــدی داری تـویـی            نیست نسلت ابتر  چـشمۀ برکـاتی و تو

 بـدی داری  شـاعـر ببـخـش اینکه اگـر             گـفـتم سروده کم ببخـش گـرچه برایت

 کعبه جان بدهی به  که با نفست رو بیا

 تو آمدی که علی را به ما نشان بدهی 

 هـا قـدم بـزنـم مـیـان بـاغ هـمـین واژه            بزنم تـوان بـده که کـمی عـاشـقـانه دم

 محـاسـبات دلـم را کـمی به هـم بـزنـم             عـشق شکـوه سیـمایت توان بده که به

 آئـیـنـۀ حـرم بـزنم  ای به دوکه بـوسـه            بیا مرا بـرسـان تا ضـریح چـشـمـانت

 کجا رقـم بـزنم را که حـاجـت دل بگو             ” چشم تو نرسم االسـرایاگربه ” لیـلة 

 بـزنـم امسـیـنـه  را به مـدال نـوکـریـت            ای بـده تـابـیـا بـه پـاس ارادت اجـازه

 تن توست  نبـوت نگـین بر ردای سبـز

 دال زرد ابا الفاطمه به گردن توستم
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 را  هاهم زمان را و زمین کرده اِحاطه            هـا راآسـمـان  گـرفـته نـوِر وجـوِد تـو

 ها راکـهکـشان  داده ُحـضوِر تو وقـار            هـستی عـالـمِ  به ُشکـوه داده ُظهـورت

 ها راباغبان  َمست نِمودی تو خراب و            اُفتاد یاس گیج شد، عطِر تنت، به بوی

 را  هاَدم نمازخوان هر دهی ُعروج می            نَفََست َصالت از که روح گرفته، تویی

ه به  تو  ها را جـوان خویش نـشاندی اگر کـنارِ             قـامتت نشودخـواستی که توجُّ

 ها را ای پِی خود ِخـیِل کاروان کـشیده            شدند َجذب  خوش اخالقِی تو و خو به ُخلق و

 را هاشدی زبان  بَر  از تو  ،نخوانده درس            گفتمی سنگی ُخـداُخدا میاِن ُمشِت تو

 را هاآن کتابش یکایک   که گفته حق به            َزبانی، بیان کنم َمدَحتمرا که نیست 

 ها راجان  روح و به این صفات گرفتید،             تو َرحمِت َمحضی  علی ِعدالِت َمحض و،

 را هاداننکـتـه  که مـات کـرده تـمامیِ             میاِن شما ست درچه ارتـباِط عجـیـبی 

 را  هـابه دیـوانـگـی روان ایـدکـشانـده            نی: تو در کـنار خداعـلی کناِر تو، یع

 را هااَمـان که پـنـاه است بی  ایشفـیعه            زهـرا است به دستاِن دخـترت قـیامت

 ها را کران که داده ُخدا دسِت او همان            همه عالم او نورِ  همان که َخلق شد از

 ها راکه وا گذاشته ُحسنَـش همه دهان             یوسف کند َحَسنش َسجده می که بر  همان

 را هازمان   همه ناَمش کرده به قَبضه که             شد دیِن تو  که خوِن ُحسینش بقای همان

 ها را خوانخطبه شجاعتی که خودش داشت،            داده با َعـَمل تعـلـیم که زینِب او همان

 ها را ناتـوان بگـیـر دسِت ضـعـیفان و            دوباره به آئیِن خویش دعوت کنمرا 

 ها را نگاه کن، که بهاران کـنی َخزان             که ُمسلـمان َشویم باِر دگر نفـس بزن،
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 ها محمد است برلب  زیـباترین ذکـر            محمد« یا کردم عشق را با » آغـاز

 مـحـمـد هـسـتـی بـود تـنـهـا  دردانـۀ            خـاتـم شـدن برانبـیـا؛ ثـابت نـمـوده

 تر از دریـا محـمـد دارد دلی واسـع            مهربانی عطوفت؛ و مهر از قلبش پُر

 کـل ابـنـاء بـشـر»بـابـا« محـمد بـر             احمد گـویای این مطلب شده رفـتار

 عـاشق شیدا محمد  کس، هر سازد ز            یوسف مصری به خالش مجنون شده صد

 »الزهرا محمد یا ابا »این جمله باشد             را شاد کرده اوزیباترین وصفی که 

 مـوال محمد سوگـند بر ما را بـخـر،            صدیـقه هستیم  ما شیعـیـان حـیدر و

 محـمد کـن مـداوا یا  یک نگـاهـی  با             خـیلی دلـم تنگ است ای آئینه مهر

 رسـان تا تـربت اعـال محـمد را مـا            قلب حسینی است هرکرببال رویای 

 

 

 رحم نیز رحمت داشت  برای مردم بی             داشتدست کریم شهرت  و مهربانی  به

 ولی اینچنین ریاضت داشت بزرگ بود            بودراضی  وسه سال هسته خرما مکید  

 ها عطوفت داشت دوست به بیگانه شبیه            عـیادت کردز دشـمنان خـودش بارها  

 مکان را همه به خدمت داشت  اکرچه کون و            کودکان میداد زمینگیر و کمک به پیر

 استقامت داشت راه و بود دراین صبور            زخـمی شد چـقدر  سنگ زدند و چـقدر

 والیت داشت جا تکـیه بر نبـّوتش هـمه            خطرعلی تکیه داشت وقت  ذولفقاربه 

 جنت داشت  زمان بوسه به دستش هوای            شب معراج دید فاطمه بود هرآنچه در

 نـیّـت عــبـادت داشـت  بـرای بُـردن او            برد های خود می بروی شانه حسین را

 میان خانه خود روضه داشت هیئت داشت              عاشورا عصر ز کوچه ز خواند همیشه

مستفعلن فعمستفعلن مستفعلن وزن شعر: غزل            قالب شعر: محسن راحت حق           شاعر:   
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 شددیـِن خـدا با هـیچکس کـاِمـل نـمی            شدقرآن به جز او بر کسی نازل نمی 

 شد یک لحظه در غاِر َحرا داِخل نمی              رســوِل مهربانی از دیگر کسی غـیر

 شدجادوِی جهـِل مشـِرکان باِطـل نمی            این دشـــِت ُمـرده بارید برباران نمی 

 شدکسی شاِمل نمی  را جز او این وصف            بـود  ” رحمُت ِللعـالمین پـیـغـمـبِر ما ” 

 شد حـاِصـل نمی  بَشـر گـنجـیـنۀ ُصلـحِ             هـایـش ن رنـجدانــد بـدوتـاریــخ مـی 

 شدحـقـّی بـراِی دیـگـران قـائِـل نـمی            شمشیر دیِن خشونت بود و اسالم اگر

 شدقـاتِـل نـمی  شـایـد کسی مـقـتـول یا            بـود اسـالِم نـاِب احـمـدی اسـالم اگـر

 شددیگـر فـالنـی آن قـدر بُـزِدل نـمی            مـاندپـیـغـمـبری تـنهـا نمی روز اُحـد 

 شد پیغـبرش غافِل نمی   لحـظـه از  یک            علی ماند علی ماند و علی ماند و تنها

 شد امیری چون علی عـاِدل نمی  یعنی             موال…بعِد من موالست موال کنتُ  من

 شد نجـف مایِـل نمی  قبله کـمی ســمتِ             بود  علی از  غیر کسی حق با  اگریعنی 

 شد عـلی کـاِمل نمی  از اســالم با غیر            : گـویم بـرادرهاِی دیـنـی پـرده مـی بی 

 
 

 خوانت   بودیم عمری مرثیه که کم آقاببخش            خوانت شب هستیم دائم برسر و اگرچه روز

 درمانت  درمان بکن قربان بیا روح مرا            دردم ولی درد من اصال جسم خاکی نیست از پُر

 امید بارانت خـیرم منو  کـویـرم خاک بی            کنرحمة للعالمین یک گوشه چشمی  فقط یا

 تکۀ نانت ضیافت هر  که طعنه میزند بر            گردان  خودخشک وعده نان همسفرۀ یک مرا 

 سلمانت  سرم شاید شدم یکروز بکش دستی            دستان تو محـتاجم برای تا خدا رفـتن به 

 احسانت  و لطف شبهه و شک میرسد بی هرکس  به           گـدایی را ندیدم از درت نـومید برگردد

 یهودی شد مسلمانت  درجا عیادت رفتی و           کههایی لحظه را دیدم میان  تواعجاز من 

 آوای حسن جانت  کرده عرش غوغا میان           سفره وا کردیدچه انسی با حسن داری که باهم  

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل            قالب شعر: ابراهیم زمانی            شاعر:   
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 ام چـلچـراغ اشگ در این بارگاه آورده            امیا محـّمد من به درگـاهت پـناه آورده 

 امآه آورده و سوز با  داغ جگر خون دل،            اشک  هایم هر دو خالی، دیدگانم پر ز دست 

 امبـار گـنـاه آورده رحـمـةٌ لـلعـالـمـیـن،            باِر گـنه، تو رحـمةٌ لـلعـالـمین من همه 

 ام رنج راه آورده باِر سنگین،  جسِم خسته،            بار معصیت اشگ خجلت، دامِن آلوده،

 امآورده هوای یک نگاه  در این در،  به رو            ولیهای معصیت بستند چشمم را  پرده

 ام رحمت پناه آورده در که هستم بـر هر            امروسیاهـم، معصیت کارم، بدم، آلوده

 امعصیان سیاه آورده  ای چون رویم ازنامه            یا محّمد شسـتـشـویم ده به آب رحـمتت

 امآورده  اطراف ماه یک فلک سیّاره در            چشم گریان من و گم گشته قـبر فاطمه

 ام از خـراسان رضا روحی فـداه آورده            دخترت زهرا سالم بر تو و یا محّمد بر

شماست من مهرمحصول با همه آلودگی   امهای نخل »میثم« را گواه آوردهمیوه              

 

 ایم دیدهرحمت آقای  ازهایی رحمت ما چه            ایمحـرف شما آمد سعـادت دیـده کجا هر

 ایم کسی از تو محبت دیـده هر بیـشتر از            های ماست چونبیشتر نام تو روی بچه 

اسالم شد ما نیز تسلیـمش شدیمچشم تو  ایـم نهـایـت دیـدهدر نگـاه تو کـرامت بی              

 ایمخواب عیادت دیده چه شوقی شب به شب  با            هم بکن ما عیادت کردی از هایهودی از

 ایمدیده خسارت غفلت  راهش کن که از سربه           پیـش تو امـیـنی پس دل ماهـم امـانت تو

 ایمبرکت دیده   و همان رزق کمت هم خیر  از           اتنان سفره  یک تکهباهمان کن مان سیر

 ایمچند نوبت دیده  ماهمه در مصطفی را            توستخورشید جلوه   سیزده خورشید دیگر

 ایم دیده ندرت  به  حیدر گفتن از شما جز  از            عـلی   گـفتی یا  را گـفـتیم و اسم زیبای تو

عزا سه جا داردامشب ات مظلومه دختر ایم دیدهمصیبت دیده پس ماهم  مصیبت او               

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلقالب شعر: غزل           وزن شعر:           غالمرضا سازگار شاعر:  

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلقالب شعر: غزل           وزن شعر:           سید پوریا هاشمیشاعر:   
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 مـاه رفـتـه بـود امـواج مـد واقـعـه تـا             رفته بودکوچه بسی راه  سکوت  شب در

 چاه رفته بود  با طعن گرِگ حادثه در             کمال داشت  یوسفی که پیرهنی از هر

 خـلـسـۀ شکـفـتـن یک آه رفـته بود   در            زمانی خروش داشت  که دیر  زمین حتی

 گمـراه رفته بود  شیـطان به بزم مردم            گوش داشت  به گوری  به طالی زنده  دختر

 هللا رفـته بود  مردی به شوق سیر الی            جـادۀ حـرا تـنـهـا به مـکـه بود که در 

 زن شدیتکبیر  وبودی آن مرد هم تو 

 ذریّۀ حـقـیـقـی آن بت شـکـن شدی... 

 کشدچشم تو طرح حملۀ یک شیر می            کـشدمی معـرکه شمـشیـر پلکـت میان

 کشدشمـشیـر می پـناه تو گـفـت درمی            شتپشت هم ندا اوعلی که جوشن  حتی 

 کشد می هـای اساطـیـرخـطی به قصه             اُُحـد های تو در خیبر وخورشید رزم

 کـشدسـیـنـۀ تو نـعـرۀ تکـبـیـر مـی  از            هـم کسی دنـدان تو شکـست ولی بـاز

 کـشد!می تـیـر تو انـگـار قـلب دخـتـر            ها نشینکمتر به کار شستن این زخـم

 کشدمی های نور به زنجـیر چون دانه             دلت شوق و شور را وشوی تسبیح می 

 تـمـام صفـات خـدا شـدی تـو مـظـهـر

 صلـوات و دعـا شدی  شایـان سجده و

 فروش خودمی ای وخود پیاله اینکه  با            باده نوش خودشاهدی به دل   یک عمر

 دوش خود؟  گرفتی به چه دوباره سنگ از            استمساجد بنای   ز ترخلقت که سخت

 ! به هوش خود آخر بگو مرحبا که یعنی            کار توست "فتبارک" ز  وقدردانی این 

 خود پوشپرده خودت شدی دوباره   اما            گـفـتـی کــمـی ز مــرتـبـۀ رازقـیّـتـت

 خود؟ جا به گوش کنی آنگوش می   آیا تو             جلوۀ علم حضوری است گفتند وحی، 

 مـرکب لفـظ چـموش خود باز ماییم و            ایم به معنای کفر نیستها که گفته این 

 تب حـیرت نداشتـیم  جـز را ببخش، ما

 کـثرت نداشتیم  ما واژه غیر وحدت و

 این شـمـیـم بود  از پـیـامبـر مستی هـر            ـم بـودقـلـب سـلـی ارزانـی کـمـال تـو،

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند       قالب شعر: جواد محمد زمانی        شاعر:   
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 کتاب به خلق عظیم بود  در وصف تو            آنجا که شـرح خـلـقت آدم نـوشتـه شد

 نـوشـتـۀ عـهـد قـدیـم بود   این حـادثـه،            رسدمردی به نام احمد، ازین راه می

 بــود  ات مـسـتـقـیـمتـنـهـا نـگــاه آیـنـه              مثل نور راهه،ظلمت شب  چشمکوری 

 مـحـو عـصای معـجـزۀ تو کـلـیـم بود             گرفت   خوش ما را چه  ساحر نفس فرعون

 هجرت دو یاکریم بود فصل  آن فصل،            حرم زد خدیجه همچو ابوطالب از پَر

 استغالب آمده  ها به سینۀ تواین زخم 

 است  طالب آمدهابی شعب  دشوارتر ز

 است سیـرۀ پـیـشیـنـیـان تو تـوحـیـدی             خورشیدی است جلوۀ هفت آسمان تو

 انـد بــا صـلـوات آسـتـان تـو بـوسـیـده             اندعرشیان که سجده به آدم نـموده آن

 ان تو زب بر اّمت،نخواست  دعا از غیر            نوح به نفرین گشود لب با آنکه صبر 

 شـد واژۀ حـبـیـب سـزاوار جــان تــو             چه الیق وصف خـلیـل شد جـّدت اگر

 االسـرا کـمان تو  تیری که داشت لیـلة             بر اسب باد بود سلیـمان، ولی نداشت

 تـو  آسـمـان هـفـتـم حـق مـیـزبـان شـد            موسی اگر برای تکـلّم به طـور رفت

 ای از نـردبان تو؟ رسد به پـله کی می            اگـر آســمـان رود گـردبـاد خـاک،بـا 

 آفـاق جلوه کرد نـورت چو آفـتاب در

 ات مکـارم اخـالق جلـوه کردسینه  از

 ات تا خـدا بلند آنکه هـست مـرتـبه  ای            کـردیم در حـریـم تو دست دعـا بـلـند

 ربـنّـا بـلـنـد  ایـم بـه یـادستی که کـرده            زنـدـگ می بر دامن شـفـاعـت تو چـن

 کــوتــاه یـا بـلـنـد حـتـی نـسـیـم سـایـۀ            استکه به جسمت نمانده قدر  خورشیدی آن

 ها بـلـنـد صـالبـت گـلـدستـه  نـام تو از            شودهـای گـل یـاس، می هـمـراه دسته

 هـوا بلـند   هرچند چون حـباب شود از            شودنابـود می موج تو هـراس از کـفر

 های جهالت صدا بلـندپشت حجـره  از            کم کنند این جمع را بگو که به تحقیر

 ایـم و نــالـۀ مـا در قـفـا بـلـنـد حـنـانـه             بـال گـسترد حـتـی خـیـال دوری اگـر

 مبـادا رها کنی! را به حـال خویش  ما

 کجا کنی؟  این کار را؛همیشۀ رحمت،
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 هـایـلـد تـو خـراب مـسـت شـراب لــم            هـاخـطـاب  را هـای خـداتحـسـیـن آیـه 

 ها است قاب  تنگ یعنی برای عکس تو            را است خـدا بـعـثـت تو مـنّـت نـهـاده 

 هاعـطـر گـالب هـای تودارنـد اشـک             بس شکـفـته باغ دعـا زیر پلک تو  از

 هاجـواب  رویت شونـد زشرمـنـده می            گـفـتن سالم پیـشی مگـیر این همه در

 ها؟ شـونـد بـرایت خـضابیا پـیـر می              ها محـاسن پـاکت سپـیـد شد؟غصه  از

 ها!چشم خواب  حسرت این همه بر مگذار             نماز؟ که پات ورم کرده ازنیست این  بس

 هاتا هست مـهـر دخـتـر پـاک تـو آب             را به روز واقـعـه تـشنه رها مکن ما

 ها«است عاقـبت اضطـراب »آرامش            انـدساحـل امن تو دیـده  امـواج شـوق،

 عاشق بدل کنی  نیست بهشگفت فاسق 

 بالّتی هی اَْحَسْن َجـَدل کنی! که  وقـتی

 اتزنی به نزد خـدا از فـقـیری دم می            اتامیری که خلقـت است طفـیـلآن  با

 اتداشت به دندان شیری  خانه خورشید،            حتّی به کـودکی ز خـدا جـلـوه داشتی

 اتز فـرش حصیری  رویممعراج می            خداست تخت سلیمان هم از که تاج وآن با

 اتها ببـرد سمت پـیـریتـرسم آیهمی             گشا به شرح سورۀ هـود آستـین  کمتر

 اتاز پـابـرهـنـگـان خـدا دستـگـیـری            آفــاق را چــو آیـۀ انـفـاق زنــده کـرد

 اتزیری به  سر چکد ازشوق نماز می             اتبـلـندی  دمـد از سرکه ناز می با آن 

 اتخدا در وزیری ترین وّصیهارون            هست جنس نور ازچشم سامری  کوری

 ولی شکـفت  لطف بهار وقتی سخن ز

 بر غنچـۀ لـبـان تو نام عـلـی شکـفـت

 شد ترین غـزال فضیلت شکـارچابک            شـد دنـیـا شـنـیـد نـام عــلـی را بـهـار

 شد واررا سـایـه  خـورشیـد آن امام تو            سایه نـداشتـه استکه آفـتـاب تو با آن 

 شد برقـی که مـیهـمـان تب ذوالـفـقـار             از چـشمۀ حـماسۀ تو آب خـورده بود

 شد  افتخار او حتی شکست خوردن از            ود عبد بن آری برای مرحب و عمرو

 شد آبـشار شد و جـوشیـد و رودخـانـه             غدیرآغاز خود  هر چند برکه بود در

 زار شد؟یـا بـاغ یـاس چـهـرۀ او اللـه             بود؟خون نشسته  اومحاسن   صبح برآن 
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 اند نـشانـده عـدالت را به فرق شمـشیر

 ؟ اندنخوانده مزد رسالت  ز چیزی مگر

 آفـاق رخ نمود کـوثـر تو در اوصاف             گشود پر های شب قـدرجا که جلوهآن

 های تو گرم طلوع بود خورشید بوسه            شـرق آسـمـانی پـهـلـوی دخـتـرت در

 شوق قناری لب تو داشت این سرود:            باغ داشتآهنگ  فاطمه که عطر وقتی

 درودحـسن  دامن طلـوع حـسین و  بر             روشنـای خـانـۀ هـارون من سـالم بر

 ستـود حـتما مدینه فـاطـمـه را بعـد تو            احترام!داشت  تو دختر تو پس از حتما

 زود ،قراررسی به من ای بی زود می   تو             فاطمه را شاد کرده بود: مژدۀ تو یک

 این چند روِز دخـتر تو چـند سال بود 

 دلــتـنـگ نــام تـو ز اذان بــالل بــود 

 شودهـای نـستـرن آغـاز میبا غـنچـه             شـودمی یـاسـمـن آغـاز  بـا دوبـاغ تو 

 شودشـور نهضت حسن آغـاز می در            آری، بـقـای دین تو با هـمـت حـسیـن

 شـود!مـی یـمـن آغــاز راه حـجـاز از            شودآیات از عـقـیـق لبـش شـهـره می

 شوددو گل از چمن آغـاز می هفتاد و            کربالست عطر از او که پُرصلح درصبح 

 شوداز ُهرم طعـنه سوخـتـن آغاز می            شد به ساختن چه ختم نمی  اگرصلحش 

 شودتـازه از کـفـن آغـاز می این داغ،            رسدنمیپایان این غصه بعد مرگ به 

 شودتا خـون ز صفحۀ بـدن آغـاز می            زندمیقـدر تـیـر بـوسه به تـابـوت آن

 شـد کـبـود زهـر  اثـر آری تـنی که از

 کـاش در کـنـار مـزار تو دفن بود  ای

 این شرابمعصوم و مستی ایم مانده ما              ایم و معنی مکـتـوم این کتابما مانده

 با شتاب  م هـفـت مرتـبه تکـبـیرگـفـتـی            حـسینت عـیان شود تا هفت پرده راز

 تاب هنگام گریه، یعنی دلت نداشت به            آغـوش واکـنـان پایـین ز منـبر آمدی،

 آفـتــاب!  جـز آفـتـاب جـای نـدارد بـر            نشستات شانه تو بود که بر از این نور

 هیچ آب!   است لب حسین نمانده که بر            بودوقـفـۀ تو  حـتما ز فـرط بـوسـۀ بی 

 ناب و بوی  ات جدا شود آن عطرسینه  از             اینـداده وقـت مـرگ اجـازه حـتـی به
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 خطاب:کند  می  را تو  تو، دختر ،گونهاین             کـربال صحـرای حـاال نگـاه کن که ز

 توست  حسینبه هامون  این کشتۀ فتاده

 توست  خون حسین پا زده در دست ووین صید 

 توان گذشت؟ آری مگر ز یاد خدا می             جان گذشت از قلب و  مرتبه هزار نامت

 خـانـدان گذشت سفـرۀ کـرامت این  از            رفت که به دست فقیرای لقمه تازه  هر

 باغ اذان گذشت از سرنامت وقتی که             هـا همه در وجـد آمـدنـدمـنـاره  حـتـی

 آسمان گذشتهفت  سر ازبُراقت وقتی             چگـونه بین زمین تـاب آوری؟ دیگـر

 از آن گذشتنیست که نتوان  غم تو دنیا             ایماشتیاق روی تو از جان گـذشته در

 باید ز پـیـش آن پدر مهـربـان گـذشت              ـتـیم که چه زوددیـدیـم بستر تو و گـف

 باغبان گذشت؟ ازشود می  چگونه آخر            این خـزان  که باغ زنده بماند در گیرم

 چون حمزه تا همیشه کـنار اُُحـد بمان 

 کنار یـتـیـمـان خـود بـمـان  آه ای پـدر

 

 وقتی تو را دیـدم زدم قـیِد سـرم را            بـاد داده عـاشـقی خـاکـستـرم را بر

 هـمـسرم را نذر ِتو کردم والـدین و            ایل و تبارم عـاشـق ایـل و تـبـارت

 پرم را  شدم دادی به من بال و فطرس            بـُردِن نـام ِشـمـا مـعــراج رفـتـم  بـا

 مـن آمـدم ایـنجـا بـبـیـنـم دلـبـرم را            باید برای عاشقـی تَـرِک قـرن کرد

 از من نگیر این دیـدۀ ُرفـتـگـرم را            مژگان و اشک زدم با جارو  را کوِی تو

 دست دادم مـدتـی چـشـم ِتـرم را از             ِن قلِب پاک و صاف باشدگریه نشا

 برم را  باید کمی خـلوت کنم دور و             ست حرا ذاتش همان گوشه نشینی  ِغار

 دار احـتـرام ِدخـترم را گـفـتـی نگه             خواهی؟رسالت را چه  ِکه ُمزد  پرسید

 المؤمنین است گفتی فقط حیدر امیر            استبرین   عرش گفتی که این خانه همان

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                قالب شعر: رضا قربانی               شاعر:  
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شدیم اینگونه عاشقانه غـزلخـوان نمی             شـدیممـهـمـان نمی  به بـزم تو اگـر آقا  

شدیمسوگند برخودت که مسلمان نمی            حـّدِ تـو نـبـودبـی مـحـبّـت  حـتـی اگـر  

شدیممهر تو که صاحب ایمان نمیبی             کرده استهمه را جذب  تواخالق نیک   

شدیم مفـتخـر به مذهب سلـمان نمی  ما            شدیکه خـتم رسـالت نمی  قـطعـا اگر  

شدیـم قـرآن نـمی حـتما اگـر که پـیـرو            هاجـهـل مـانـده بود تـمـامی عـقـل  در  

هـدایـتـی  تو روشـنـای مشـعـل سـبــز  

 پـایـان کــار امـر خــدا در رســالـتـی 

نـام توست  شیریـنی دهان رطب ذکـر            مـا کـالم تـوسـت مـحـافـل هـمـۀ نـقـل  

نگـر مسیـر حـقـیـقی پـیام توستروش            شودکس نرفـت راه تو گمـراه می هر  

بـشـریـت مــرام تـوسـت راه سـعـادت            ات عـمـل کـنیمبـاید به سـیـرۀ عـمـلی   

بـام تـوست  هـمـیـشـگـی بـلـنـدای اوج            رسدکه جبـرئـیل هـم آنجا نـمی  جـایی  

گمان که بی  چیزی عشق تو به دل زنده شد دوام توست  است بر جریده عالم؛ثبت               

که منجلیستامشب بخوان به نام خدایی   

علیست مددکار تو و  این به بعد یار از  

 

 

 است  تر خورشید هم زرین از مهر مدال  این            تر است سینه ما از ازل دیرین در عشق تو

 است  تر عسل شیرین شعرهایم از در تو  شور            کنم می  کوه غزل حک و برمیشوم فرهاد 

 است  تر  وصف خاک پای تو پایین هم از باز            با غزل تا قاب قـوسین خـدا گر پر کشم

 کوهها سنگین تراستقدر کاه کوی تو از             واژها در وصف تونویسم از شکست  می

 است  تر رنگین پیغمبری هر  خون از خون تو            اند زهرا داده مانند چون که برتو دختری

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند      قالب شعر:         محمد حسن بیات لوشاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلقالب شعر: غزل           وزن شعر:           موسی علیمرادیشاعر:   
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 پـنجۀ تقـدیـرت ای دست قضا دائم در            گیرت  زمینای عرش زمین بوست ای چرخ 

 تنویرت مکتب   درروشن ملک  هم قلب            هم پای ُرُسل بسته در حلقه زنجـیرت

 خلـق ز تصویـرت  ُحسن ازلی پیدا بر            آیـۀ تطـهـیـرت پاکان دو عالم پاک از

 را  رخ سرمد بینم مهرمی روی تو  در

 ماکان محمد راخوانم می  وصف تو در

 نـوری بر کام افـق ماند   تا حشر ز بی             نستاند تو وام از رخسار خورشید اگر

 را خواند  تو اوصاف دائم ملک خیل   بر            داندمی  تومحتاج   جبرئیل امین خود را

 افشاند پای تو مدح از لب بر ُدرِ  حیدر            حق عـالم خلقت را برگرد تو گـرداند

 عالم را با آن که بود موال مخـلوق دو

 اکرم را فرمود که من عـبدم پیـغـمـبر

 خالت خط و ُحسن و هللا در آیات کتاب            اقبالت ای روح قـدس را بال از طایر

 جبریلت سائل شده میکـالتخادم شده             این هفت فلک خـشتی از پایه اجاللت

 آلت شیطان طمع رحمت دارد ز تو و            بالت سبک یک مرغان یک  حوران جهان

 خیزد دمت رحمت ز ،کفت بارد ز احسان

 سخنت ریزد  جوشد فیض ازنفست  روح از

 قـرآن و نـبـّوت را اول تـو و آخر تـو             تو آغـاز پیـمبر  بر خیل رسل بودی ز

 تو داور  قـانـون نبّوت را قـاضی تو و             تو سـاغـر سـاقـی تو میـنای والیت را

 تو  خـورشـید مـنـّور ما ذره نـاچـیـز و            تو سرور و موال تو  عالم را خوبان دو

 را  خویش مران ما همه جا با ما از ای در

 جهان آرا  مهر از چون ذره جدا گردد

 تو جلوۀ آغـازی تو فـیض نخـستـیـنی             ایـمـانـی تو بـاغ گـل دیـنـیتو مشعل 

 تـمـکـیـنی  رهـبر امکـانی تو لنگـر تو            تـو آیــنـۀ حـقـی تـو صـاحـب آئـیـنـی

مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلنوزن شعر:      مسدس ترکیبقالب شعر:       غالمرضا سازگارشاعر:   
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 یـاسیـنـی   طاهـائی و  مـّزمـل، ُمـّدثـر و            دارنـدۀ و الّـیــلـی آرنــدۀ و الـتّــیــنـی

 در  حیدر شهری و زهرا گل تو باغی و  تو

 حیدر  تو و تو حیدر  ،زهرا تو و زهرا تو

 تو  مـوسی به عصای بشکافته دریا را            تو یمن والی طوفان شده رام نـوح از

 آمد یوسف به دعـای تو  چـاه برون  از            به هوای توعیسی  چرخ چهارم شد بر

 یـونس به دل ماهـی مشغـول ثـنای تو             خـوانده به نـوای توبورش را  داود ز

 نازد می  بالد قرآن به تومی  داور به تو 

 جان بازد  به تو  زهرا به تو دل داده حیدر

 را غالمت  دوش ژیان بُرده بر ای شیر            را آورده سالمتصحراها  گرگ ز ای

 مـرغ لب بامت را  جـبـریـل ثـنـا گوید            را جا دیـده احـسان مدامت همه دشمن

 جـامت را بوسد لب لبخند زنان کـوثر            به جـبـین بسته زیبائی نامت را قـرآن

 1تو اوج جـالل فـهـم مـلک کوته از ای

 تو  بـالل یوسف بر روی گـلبوسه صد

 هللا اوصاف کـمـال تو  کـتابای چـار             دامن آل تو دست بر  ای خیل رسل را

 با وحی کند پـرواز کـعـراج خـیال تو             ها جاری ز جبال تو  سیل همه رحمت

 تو باللصوت    صبح بی  بسته شود بر ره             تو جـمال مشتـاق خالـق نه بل مخـلوق

 مــاه کـرۀ خـاکـی  افــالکــی فـرمـانـدۀ

 به لوالکی ممدوح چون ذات خدا پاکی 

 هم خـاتـم  ای خیل نبیـین را هم اول و            ای پرچم توحـیـدت بر شـانۀ نُه طارم

 هم لرزه ز میـالدت افتاده به کـاخ جم            خـار تـو گـل عـالـم خـاک تو گـل آدم

 عالم نو به سر نگی از بزن با  و برخیز            تن کسری ایـوان مدائن هم لرزان چو

 
 بيت زير به جهت حفظ شأن انبيا تغيير داده شد.  1

 گـلبوسه صد يوسف بر روي بـالل تو             اي فـهـم رسـل کوته از اوج جـالل تو
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 نجم فلک آرائی شمس قـمـر افـروزی

 باز برافروزی تاجهان سویت  چشم دو

 چهره گلرنگت  از خون پُر  دلش  ای سنگ،            زده سنگت دوش وی خصم غمت بر  کوه ای

 دانشگـه فرهنگت  که شده گـیـتی  با آن             دل تنگـت خونین و سوگند به رخسار

 آن بسته کـمر بهر خـامـوشی آهنگـت            جنگـت جهـان با هـم دارند سرکـفـار 

 عنوان  جانب تازند به هر هر جنگند ز

 قرآن  با عترت یک طایفه  یک سلسله با

 بین   کفر جهانی  ازبه تن زخمش  پیوسته             سـیـنۀ اسالمت صد درد نهانی بین بر

 عیانی بین  هم ظلم هم درد نهان بنگـر            بین خزانی وآی  آن باغ که پروردی باز 

 عالی و دانی بین  چرخ از درون بر فریاد            سلک شبانی بین گرگان جهان خواری در

 امت مظلومت ای دین زدمت زنده  بر

 حاکم صد تفـرقه افکـنده  خصم شود تا

 کاران بـازوی مجـاهد کنضد ستم  بر            کن هم یَـِد واحد را با ای دست اََحد ما

 در بین ملل ما را خادم کن و قائد کن            کندشمن فاسد  عرصه بر  این در پیروز

 زاهد کن را عابد کن و مردم عالم  وین            مساجد کن سر گیتی را خرم چو سرتا

 هـمـت ما باشد  اجـرای کـمـال دین در

 احـیـای هـمـه عالم در وحدت ما باشد

 ظلم و ستم و بیداد از خصم زبون آید              دشمـن دون آید چـند ستـمکـاری ازتا 

 پرده برون آید  کاش دگر مهدی از  ای            درون آیـد  دیـده ایـن اّمـت فــریـاد وز

 پرده برون آید  ای کاش دگر مهدی از            سـیـنـۀ اهـل درد فـریـاد درون آیـد از

 میثم به دعا کوشدمظلومان   پیوسته چو

 پوشد   اوقامت  بر تا رخت فرج را حق

 



   97   وَسَلَم وآلِهِعَلَیهِاهللصَلَّیَ، اشعار پیامبر اکرم دومدرآستان وصال؛ جلد 
 

000
 

 گنه پاک!  از !روح طهارت وی           پژواکهمیشه  را تو ای وحی، 

 ناک  غـزل طرب پُر صد دفـتر           ســرود هــسـتــیبــا آمــدنـت 

 شأنت نبود به روی این خـاک            پایتان عرش است به زیر پهن

 چشمت نزنـند خار و خـاشاک            جـبـریـل نـقــاب زد ُرَخـت تـا

 را چاک فرشته سینه  ست کرده           غـبـطـه به سـاحـت مقـامت از

 فـهـم توست ادراک  درمانده ز           عـشـق! مـافـوق ترین تـصـّور

 الک دل و روح رفته در مرغ           بــام مـحـبــتـت نــبــاشــد گــر

 بـنـمـای شـراب، غــورۀ تـاک             یــاقــوت نـمــا؛ زبــرجـِد مـن

 ـمـا َخـلَـقـُت ااَلفـالک لَـوالک لَ            ای عــلّـت خـلــقـت عـــوالـــم

 

 جبریل کند فخر که بودست ندیمش            حلقۀ میمش دررا که جهان گمشده  او

 ُخـلق کریمش بیامـوزند ازتا درس             کرامت مهر و و زانوزده پیشش ادب

 در آینۀ خـنـده رحـمان و رحـیـمش            آیـنـۀ کـردست خـداونـد تـجـلـی  هر

 جزا گستره لطف عـمیمش در روز            کافر مؤمن و کند ازشفاعت  شاید که 

 خوی حـلیمشژرفی دریا صفت  در            است تساهل محو وشکیبایی غرق است 

 شعـشعه ُدّرِ یـتـیـمش از الـقـمـرشق             خـاتـمه بر خـاتـم دیرین نـبـوتزد 

 سیمش هرگز بفـریبد به متاع زر و            آن هـمت واال که جهانی نـتـوانست

 وزش نرم نسیمش ها،در باغ روان             همبال بهار است، که گل بشکفد از گل

 گلیمشکه فشاندست مهتاب غباری،              نامشتر از مهر، ببین شمسه تابنده

 علیمش آن مدح که فرموده خـداوند             "لعمرک"  شاهد شده شعرم را، سوگند

فعولن فاعلنممفعول وزن شعر: غزل                         قالب شعر:                             ناشناسشاعر:   

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنقالب شعر: غزل        وزن شعر:   محمد حسین مهدویانی       شاعر:   
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 غـزلهـای فـراوان بـاشد زنـده در گـور            باشد عصیان نگوید همه تو از اگر شعر

 نکند زلف تو یک وقـت پـریـشان باشد            ریخت هم خواهد بهافالک سراسیمه  نظم

 این همه خورشید هـراسان باشد  مگذار            سایـۀ ابـر پی تـوست دلـش را مـشکـن

 عـربـسـتـان بـاشد  زادگـاهـش بـرهـوت            بهشتاعجاز جز این است که باران  مگر

 تا مسلـمان شود انـسان اگر انسان باشد            ست نگاهت کافی  ست به اعجاز، چه نیازی 

 خـنـدیـدن یک کودک چـوپان باشد  راز             کن فـلـسـفـۀ خـلـقـت عـالـم تـنـها  فـکـر

 تـحـیّـر دهـن غــار حــرا وا مــانـده از             ز تو چهـل مرتبه تنها ماندهچه کسی ج

 مظروف هم اندازۀ یکدیگر نیست  و ظرف            نیست   دفتر این در  وشعر  این در شأن نام تو 

 در را بستی  رفتی آنـسوتر از اندیشه و             از قـضا رد شدی و راه قـدر را بـستی 

 هم نـرسید  به گرد قـدمت بـال مـلـک  و            هم نرسیدکه به آن دست فلک   آنجارفتی 

 نـفـس افـتاده کـمی آهسته  جـبـرئـیـل از            آهسته جان داده کمی شوق تو از عرش

 دانم شـد  فــاتـح اقــلـیـم نـمـی چـشـم تـو            افالک به تعظیم شکوهت خـم شد پشت

 برگشتی باز   باغ خـدا چیدی و سیب از            نادیده کسی دیـدی و برگشتی بازآنچه 

 چـتـر بردار که این رایحه بـاران دارد             این سیب حکـایات فـراوان دارد شاعر

 

 

 تنهـا خـدای عـرش، امـام محمد است              محـمد است  عـرش به نام های گلدسته

 است  هـمـواره صیـد دائـم دام مـحـمـد            هـا آنـقـدر دلـربـاست که بـال فـرشتـه

 عـلی مـی جـام محمد است عـلـی  ذکر            !می جام تو  اصال ای طلب نموده او از

 غالم محمد است که مرتضی عـبید و            :گفتبه همه عاشقانه  علی را خود این

 باغ بهشت چیـست سالم محـمـد است             حوریه چیست جز گل لبخند روی او

 باید عـلـی شناس شد و روبه ماه کرد            آیـنـه به جـمـالـش نـگـاه کرد  بایـد در

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:         قالب شعر: غزل                 حمیدرضا برقعیشاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل           قالب شعر:              رحمان نوازنیشاعر:   
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 ُعذار محمد برد، رونق گل مى            محمد گـل نكند جلوه در جوار

 محمد پِى بهار خزان ازنیست             خزان ولیكن گل شود افسرده از

 محمد سایه نـشیـنـند در جـوار            خـالیـق سایه نـدارد ولى تـمام

 اقـتدار محمد  سایه فكنده است،            سایه ندارد ولى به عالم امكان

 هالۀ نور است در كـنار محمد            جمالشفروغ  از ماند  سایه نمى 

 محـمد  النـهـار آیت و الـلـیـل و            فام زلف سیه رخش همجوارشمس 

 یادگار محمد خاك حسین است            نكهت مویش  ا كه بماند اثر زت

 یك اثر از موى ُمشكبار محمد             خوشبوى كربالى معالست تربت 

 محمد كه یار  خدا بود چون دست            درآمد رایت فتحش به اهـتزاز

 مدحِ كردگار محمد بس بَُودش              ثنایش  حسان به مدح و چه بگویم من

 

 سـرو نـبـاشـد به اعـتـدال مـحـمد            جـمـال محـمد مـاه فـرو مـانـد از

 ـد نـظـر قـدر بـا کـمـال مـحـم  در            نیسترا کمال و منزلتی  قدر فلک

 اسـری شب وصـال محـمد لـیـلـهٔ             وعـدهٔ دیـدار هر کسی به قـیامت

 آمـده مجـمـوع در ظـالل محـمـد            عیسی و موسی  خلیل و نوح و آدم و

 مجـال محمد  قـیـامـت نـگـر روز            همت او نیستعرصهٔ گیتی مجال 

 بو که قـبـولـش کـنـد بـالل محمد             فردوسهمه پیرایه بسته جنت  وآن

 تا بـدهـد بـوسـه بر نـعـال محـمد             بیفتدزمین خواهد آسمان که  همچو

 نـتـابـد مـگـر جـمـال محـمد  نـور             زمین حشر نتابند در قمر وشمس 

 ابروی چون هالل محمد پیش دو             نـتـابـنـدمـاه  آفـتـاب و شـاید اگـر

 خـیال محمد  گـیـرد ازخواب نمی            جمالش  خواب دید چشم مرا تا به

 محمد آل عشق محمد بس است و            جوانی  سعدی اگر عاشقی کنی و

مفتعلن فاعلن مفتعلن فع وزن شعر: غزل            قالب شعر: حبیب چایچیان           شاعر:   

 

مفتعلن فاعلن مفتعلن فع وزن شعر: غزل            قالب شعر: سعدی شیرازی           شاعر:   
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 كه دل بُرد از خـدا هم ربنایت             زد در صدایتموج می لطافت 

 هایت چشمزد به برق  دمی ُزل            عاشـقـانه خـدا خـلـقـت نمود و

 ریخت روی دستهایت ملك می             رفتمی  دو دستت تا به سمت عرش

 بالهـایت  چـكیـد ازكـرامت می            را گشودی بالتآن روزی كه  از

 پایت  شد زیرفرشته فـرش می             خـاك آزرده از تـا شـود مـبـادا

 ابـتـدایـت  بـوده اوج عـرش كه            با دو چشمت معراج دیدی  شب

 نهـایت آقا بی  خـواهـمرا می  تو             آن ام یا كـمتـر ازاگر چـه ذره

 ام بـابـا فــدایـت تـمـام هـسـتـی             مایی  ای بابایفـرمـوده خودت

 من مـریـد مـصـطـفـایـم  الـهـی

 چون با مصطفـایم با خدایم كه

 بــرای خــاطـر مـا آفــریــدنـد              تو را با عشق یك جا آفـریدنـد

 تو را هـمـرنگ دریا آفـریـدند             زاللـی خـدا را آیـنـه هـسـتـی، 

 هــا آفـریـدنـد  اوج آســمـان در            عـالـم بـتـابی  برای این كه بـر

 خـلـق حوا آفـریـدنـد  قـبل از و            خلـق آدم هزاران سال قـبل از

 دنـیــا آفـریـدنـد تو را مـنـجـّیِ              رسیـدی آخـر تو اول بـودی و

 را پـیـغـمـبـر مـا آفـریـدنـد  تـو            راه تو هستیم خـدا را شكر در

 تـو را بـابـای زهـرا آفـریـدنـد             خواست زهـرایی بیایدخدا می

 من مـریـد مـصـطـفـایـم  الـهـی

 چون با مصطفـایم با خدایم كه

 كــالمـت دلــربــایـی بــود آقـا             هـایـت خـدایـی بـود آقـا نـفـس

 خـدا هـم مـصـطـفـایـی بود آقا             شـبــیـه انــبــیـا و اولــیــایــش

 كـارت دلـربــایـی بـود آقـا  تـو            است مهربانی زار سبزه دل تو

 و گـرنـه كه طـالیـی بـود آقــا             سبزاصالً گنبدت  برای این شد

 كــجـایـی بــود آقــا  گــدای تـو            كردفرقی نمی  وبخشیدی می  تو

 كـارش گـدایـی بود آقا  زمیـن،            برویش  هـایت تانـشیـنـد گـیـوه 

 كـه كــربــالیـی بـود آقــا  اگـر            لعل لب هایت مكیده از حسین،

 من مـریـد مـصـطـفـایـم  الـهـی

 مصطفـایم با خدایمچون با  كه

اعلمفاعلین مفاعلین مفوزن شعر:              قالب شعر: غزل                      محمد ناصریشاعر:   
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 آفــریــنـِش آدم، از ابــتـدا  مــنــظـورِ             از ابتدا  ای منـتـهـای خـلـقـِت عـالـم،

 از ابـتــدا  پـا از بـراِی تـو عـالـم، بـر             خـلـقـتیتنهـا تویی که مقـصِد غـایّی 

 خـاتـم از ابتدا  پیـمـبـران همه، ای بر            شد پیـمبری  خـلـقـِت تو خـتـم نمی  بی

 ابتدا  از محرم، دوست تو حریمِ  در  ای            غیِر تو؟ ،معراجانبیاء که رفت به   از

 ابـتدا  از ای اسـم اعـظـم تو، معـّظـم،             است اعظم اسمهمان  و اعظم است  اسم تو

 از ابتدا  شکـرانه گـشتـه بود فـراهـم،            داد خواست  مژده را تو نامِ  سروش، وقتی 

 از ابتدا  که بود آن همه محکم، کاخی             هم شکافت  ز  کسری،  به رسید مژده تا آن

 از ابتدا  سـلـمـان تـبـاِر مملکـِت جـم،            بس کـشید و انگـار انتظار تو را می

 1ابتدا  از که خود نداشته پرچـم، گـوئی            گرفت جا لوای نام توأش زیر پَر هر

 پـیـروزی تـو بـود مـسـلّـم، از ابـتـدا             نداشت   عالجی دگر شکست، جز  باطل به

 جا در این مقال، زدم دم، از ابتدا  بی             !؟خاتمی کجامدح چو تو  قصری کجا و

 

 

 برایت   عالم ز خلـقت چون كرده خـدا،           عـالم به فـدایت عالم همه اى خـواجـه

 آن گـفته خدایت حـّق تو لـوالك از در           عالم همه معلول عـلّـت و  ذات تو بود

 خـیّـاط ازل دوخـتـه بـر قــّد رسـایـت           این جـامه زیبا شد خـتم رسالت به تو

 تحـت لـوایت  عـیسى همه در از آدم و           مكـّرم روز جـزا جـمـلـه رسـوالن در

 گدایت صد حاتم طائى شده درویش و             گشائى دست عطا هنگام سخا چون به

 شده مـشـتـاق لـقـایت برین تا فـردوس           بـرینند به فـردوس مردم هـمه مشتـاق

 رضایت  و از صبر  شد مات  رضا تا صبر و            مصائب به صابر  رضا گشتى و به راضى 

 
کنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را  مي محترم است اما پيشنهادبيت زير سروده اصلي شاعر .  1

 گفـتي که خود نداشته پرچـم، از ابتدا            هر جا لواي نام توأش زير پَر گرفت                جايگزين بيت زير کنيد 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل           قالب شعر: کیومرث عباسی            شاعر:   

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:             قالب شعر: غزل                         ذاکر   شاعر:   
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 قـمـری  آفـتـاب یا  به زمیـن، ای ستـاره            عـالـم فـرشتـه یا بشری تو نـازنین دو

 تری  تو خوب خوب کنم وصف تو،چه  هر  که            قـسـم به خوبی همه خـوبـان روزگـار

 که هم تو کعـبۀ دل هم تو قـبلۀ نظری             ابـرویت گویندمحـراب  رواق دیـده و

 که عـاشـقـان خـدا را ستـارۀ سـحـری            است خوش تو   رؤیت به شب نافلۀ نماز

 گری جلوه توافکنم   که نظر طرف  هر  به             چمن سرو کنم تو می   چمن که گذر به هر

 قصیده سری قطعه و از تغّزل و از که            کنم با زبان شعر را چگونه وصف تو

 دگری که دلبـران جهان دیگـرند و تو            تو را مـقـایـسـه با دلـبـران روا نَـبُـَود

 استّی و آخـرین ثمری  تو اّولین شجـر            خداست نبّوت که باغ سبز  زار به الله

 تو تا خـداست خـدا همچـنان پیـامبری              بودیرسوالن رسول حق  ز تو پیشتر

 هماره با خـبری « میثم» دل که از تویی            خبرم تو بی  منم که با تو و پیوسته از

 
 

 جـمال تو  ایست ز نـور خورشید جلوه            مـثـال تو  نـیـافـریـده کـسی را ای حق

 جـالل تو  ای عقل مانده مات ز جاه و            ای محـرم حـریـم خـداونـد ذو الجالل

 1ُخـلـق و کـمـال تو  گفته خـدا سخـن ز            به آیـه آیـه قـرآن کـه بـنـگـرم هـرجـا

 الجـالل تو ذو وین افـتخـار داده به تو            انـبـیا ای که تـویی خـتـم برگـزیـده ای

 است آن دلی که ندارد خـیال تو  سـرد            است محشر  من شور دلامشب به وادی 

 تو هالل  ابروی همچونمحراب ماست             ای کـعـبـۀ امـیـد همه در نـمـاز عشق

 دسـت تــوّســل مـن و دامــان آل تــو             المتـین ماست حـبل بیت تو دامان اهل

 ای کـاش پا نـهـد به سـر من بـالل تو             غـالم غـالمـان کـوی تو  مـن کـیـستـم

 تو  وصال سخن ازنگفت نکته هم   یک            به مدح تووفایی  چو لب گشود  هرکس

 
 تغيير داده شد بيت زير به جهت تطبيق با آيات قرآن .  1

 گفته خـدا سخـن ز جـمال و کـمـال تو             هـرجـا به آيـه آيـه قـرآن کـه بـنـگـرم
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 داری به رخ ز نـور الهی همی نقاب            رشـِک آفـتـاب آفـتـاِب چـهـرۀ تـو ای

 خطاب را  مرتبه،"لوالک" مقام و در  ای            ای ماورای عقل بشر قـدر و شأن تو 

 ای آمـده ز چـشـمۀ افـالک، ُدّر نـاب             عـرش خـدایی به ساقنـور تجـلّـیات 

ً             حـقّـا وسـاطت تو شده وحـی را دلیل  1کتاب  این مظروفِ  شده تو وجود قطعا

 چون سرابجالل الهیت  جز هرچه به            آیـیـنـۀ جـمـال وسـعـت وجـود تـو ای

 خواب  ربوده عالم چشم عارفان دو از            "فَـتََدلّٰی فَـٰقاَب قَـْوس"َدنٰی  شأن تو در

 و شابشیخ  جان ولوله به دل و افتاد،            رو و گشت زیر شهان کاخ و آمدی تو

 ناب  مشک  جهان،عطر به جنان از آوردی            دهر به کسی   نشنیدی بوی خوش ازتو قبل

 اّمتت سحاب شود به سر لطف تو می            2نیـست مـأمنـی آفـتاب جـزا  فـردا کـز

 کردیم انتخاب عالم عـشق تو دو ما از             "همچون علی که گفته "َعبیـِد محّمدم

 با ابـوتراب  بهـر تو کرد جـلـوه خـدا،             با هر نبی اگر چه نهان بود مرتضی

 ره ثـواب  "  َّمَع الَحق"  راه علیست راه            لب تو اّمتت شنید بیست وسه سال از

 

 

 اندشور و شـرار آفریده ای ز  آمیـزه             اندچه خـمار آفریده چـشم تو را اگر

 انــدانـد انــار آفــریــدهآفــریــده نـار            آتـشینای خـون  از سرخی لبـان تو 

 انددر عـطردان ذوق و بهـار آفریده            اندیک قطره بوی زلف ترت را چکانده 

 اندآفـریده شب تـار ماهـی اسـیـر در            بند موی تو در تو رویاست  زندانی

 انـدهــزار آفـریـده مـانـنـد مـا هـزار            تـریـنی فـقـط یکی مانند تو که پـاک 

 اندحـصار آفریدهحصار پشت  بس از             دست دورای باغ   به تونمیرسد  دستم

 انـدای مـیـان غــبـار آفـریـدهآیـیــنـه            :یأس  روزگاراین  و  این است نسبت تو

 
 عبارت زير به دليل مضامين زيارت جامعة کبيره همچون » محبط الوحي؛ حملة کتاب اهلل؛ حفظة سراهلل و...« تغيير داده شد .  1

 . وجود تو شده مظروفِ اين کتاب تنها             حـقّـا وسـاطت تو شده وحـي را دليل

 بيت زير به دليل ايراد وزني و سکت شعري تغيير داده شد .  2

 . لطف تو مي شود به سر امّتت سحاب            فـردا که ز آفـتاب جـزا نيست مأمنـي
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 است  اسم احمد آن اضافه شده، میمی بر           کـه نـام خـداونـد سـرمـد است نـام احـد

 است  از فیـض»یا حمـیـُد بحق محمـد«            نـزد حـق قـبـول  آدم کـه گشت توبـه او

 در دل امیـد بـاغ جـنـان داشتن بد است            جــمـال تـو خــوبـان دهـر را بـا دیـدن 

 است  این ید از  ،خلق ببخشد به هرچه خدا           هوستانتهای  رحمت بی  دست تو ظرف

 مقصد است کوی تو سر را اهـل بهشت           نیست  قصور و   حور و الله و مقصود باغ

 دست خـدا نـوشت: مـحـّمـد مؤیـد است           ـه خط نورپیش از هبـوط آدم و حـوا ب

 پـیـوستـه بر شمـا صلـوات مجـدد است             ملک تـا قـیـام حشر ذکـر خـدا و ذکـر 

 بغض تو نار و مهر تو ُخلد ُمَخلّد است            اند بـر سـر در بهشت و جهـنـم نـوشتـه

 باهلل نـیـاز مـن به هـزاران مجـلّـد است           دهـان توتـفـسـیـر یـک حدیـث ز مـیـم 

 که نغمه صلواتت خوش آمد است دیـدم           بــه بــزم قـرب الـهـی قـدم نـهـم گـفـتـم

 

 نیست  ضالل   دل  آن در دلی که تافت،  هر  بر            زوال نیست شام و ره ،راعشق  خورشید

 نـور جـمـال دلـبـر ما را مـثـال نیـست             آسـتـان عـشـق در آســمـان دلـبــری و

 نیست مالل  دلم را جان و ، اوستتا شوق             فـشاند به خـاطرم نـور هر دم چو مهر

 دل را بیازمای که کاری محـال نیست             شود است که دل زنده مینام احـمـد  با

 بـدر وهالل نیست با روشنّی روی تو،            ای آفتاب حق که تویی خـتـم مرسـلـین

 حـّد کـمـال نیست  غـیـر تو  تنها تویی و             معـرفت حد کـمـال و حکـمت و انـوار

 نـشـان وبـال نیست  امید عـفـو هست و            رحـمـتـی دریـای شـفـیع خلـقی و تا تو

 را هـمـال نیـست  پـاک منـجـی ما آیـین            در صحنه حیات و به طومـار کائـنات

 روال نیست راه و وطریقت بهتر ازین              مـا عـاشـقـان و پــیـرو راه مـحــمـدیـم
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 واى بـه حـالـش كـه داد خـواه نـدارد             بر سر كـوى تـو هــر كـه راه نـدارد

 جـــز)میـــم(؛ بــا الـه نـدارد فـاصلـه             نام تو نـازم كـه در صحـیــفـۀ هستى

 غیر تو كس ایـن مـقــام و جـاه ندارد            آنكه به عالم خواند احد )احـمد(ت؛از

 چـرخ؛ بــر آن پـایـگـاه؛ راه نـــدارد            تو؛اى جان است قاف قدر كه بلند بس

 بـعـد تو جـز عـتـرتـت پـنــاه نـــدارد            دنیاخـتــم بـه نــام تو شد رسـالـت و 

 عـــالـــم اســـالم؛ پـــادشـــاه نـــدارد            بعـد تــو غیــر از دوازده وصـى تـو

 روز جــــزا نـــامـــه ســیــاه نـــدارد            فـاطمه گیرد بشـر ز درس عفـاف از

 مـــاه نـدارد نــیـــر تــابـــان و نـــور             راروشـنـى طـلـعـت حسیـن و حسن 

 گـــرش نـگــاه نـدارد دسـت والیـــت            لـــرزد و ریـزد بنـــاى گنــبد گـیـتـى 

 جـــز علـــى و آل او سپـــاه نــدارد؟            پـس مباهـله آیـد كـیـست كه چـون از

 پـــنــاهـــگــاه نـــدارد امـــت پـاكــت            ـالـمجز در احـسان مهـدى تــو بـه ع 

 گــنـــاه ندارد گر شكـند ســـر؛ قـــلم؛            گوید خدا درود به وصفت؟ به تو جز

 پـیـش تـو فـردا؛ جـز این گـواه ندارد             است مدحتت امروز« مـردانى» شیوه

 

 ای بــاالتــر از مـالئـکـه پــرواز کـرده            ای کـرده فرزند خـاک را تو سـرافـراز

 ای از آسـمـان دری به زمین بـاز کرده           عـشـق را ها نـور ای به پنجـره پـاشیـده

 ای کرده این از محـبـتی ست که ابـراز           نیست رحمة للعالمین شدیبی خود که  

 ای راهی خـطـیـر یک تـنه آغـاز کرده           «راهی ست راه عشق که هیچش کناره نیست»

 ای با این سه آیه است که اعجـاز کرده            شق القمر نمودنت از نور کـوثـر است

 ای  کرده خود را درون خویش برانـداز           آئــیــنـۀ عـلــی عــلــی و تـوات   آئـیـنـه

 ای گفتن یک راز کرده صرف ،عمر یک            ای به مـا  در حـجـة الـوداع نـشـان داده
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 امام محمد است  تـنـهـا خـداِی عـرش،            است عـرش به نام محمد های گـلدسته

 دائـم دام مـحـمـد است هـمـواره صیـد            ها آنـقـدر دلـربـاست که بـال فـرشـتـه

 ذکـر عـلـی عـلی مِی جام محمد است             !اصال تو جام می؟ای  طلب نموده او از

 که مرتضی عبید و غـالم محمد است             :گفتعاشقانه  علی به همه خودرا  این

 بـاغ بهشت چیـست سـالم محمد است              گـل لبخند روی او حوریه چیست جز

 باید عـلـی شناس شد و روبه ماه کرد            بایـد در آیـنـه به جـمـالـش نـگـاه کرد

 

 سـخـنی  کـالم و فـراتـر از نـکـوتـری ز            چو جان درون تنی  تمامی امکان، در تو

 انـجـمـنـی تـو در تـجـّمـع آنـان، چــراغ             اگـر تـمــام نـکـویـان شــونــد پــروانــه 

 آن چمنی  سرو  تو چمن است و یک چو جهان            جنان به باغ گلی ماند و تو صاحب باغ 

 ذوالـمـنـنـی  مـبـاد ایـنـکـه بگـویـنـد حـیّ            به "قُـل اَنَـا بـشٌر مثـلکم" شدی توصیف

 انی و در لـباس تـنی که جـان جـان جـهـ           طـبـیـبـان نـیـازمنـد مباد" "تـنـت به نـاز

 کنند سـجـده تو را بس که نازنین بـدنـی            خشوع با خضوع وهمه ارواح  رواست تا

 خـنده زنی  به روی اهل جـهـنّـم، اگر تو           صف حشر کنـنـد نـاز به اهل بهشت در

 ی بوالحسنی که بـاب فـاطـمـه و پـیـشـوا            ای خدا مرآت! چگونه وصف تو را گویم؟

 پـراکـنـی و رونق گـهـر شـکـنـی  که ُدر           بگشا لعل لب تو  نازد؟ چه به خود ز گهر

 تو دستگیر منی   چون به حشر درآیم،  که           ام، یـقـیـن دارم اگـر چـه "مـیـثـم" آلـوده
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 ات را  هر آیـه بـبـوسـد لِب پـیغـمبری            ات را سـروری آمده اثـبـات کند وحی

 ات را  اعـجـاز لـقب داده خـدا دلـبـری            دل داد تولبخند به  را دید که توهرکس 

 ات را  پـروری بر من بگشا دسِت گدا            سـائـل درمـانـدۀ راهـممحـتـاج تـوأم، 

 ات را  انگشتری من به ببخشی کاش   ای             خـاتــمــۀ راه نــبــّوت  ای خــاتــِم بـی

 ات را  با دست تهی رد نکـنی مشتری             بگردند تو پس همه دور خورشید تویی،

 ات را  نـسـِل پـدریُّ و نَـَسـِب مــادری             اندازه بگردیم هر پاک است، تو هستیِ 

 

 

 تا دشت ها هــوای دلت را دویده ای            درکوه انعــکاس خودت را شنـیده ای 

 وادی سبد سبد گــِل مهتاب چیده ای؟            ه نگـفــتی که از کـدامدر آن شب سیا

 تا پرده ی نمایش شب را دریــده ای             »تبت یدا.« ابی لهبان شعله می کشند

 ست رها درسپیده ای  ای خالت پرنده           ای ست که شب های مکه را رویت سپیده

 با چـشمکی ستاره و ماه آفــریده ای            بعداول خــــدا دو چشم تو را آفرید و 

 حلقه یک غزل شد وهرمو قصیده ایهر          ریخت ات که باران گیسوان تو برشانه

 افــتـــاد از شگــفــتی دست بریده ای             راهب نگــــاه کرد و آرام یک تــرنج

 رسیده ای! ه ات صراحت سیبلهجای            دیگر چرا به عطر تو ایــمان نیاوریم

 تا خلوت خدا، تک و تنها پــریده ای            باالتــر از بلندی پـــــــرهای جبـرئیل

 سهم تمـــــام اهل زمین را خریده ای            دریای رحمتی و از امــواج غصه ها

 ای  های خطایم کشیده خط روی واژه          حتی کنار این غــــزلت هم نشسته ای

 از آن محــمـدی که در آیینـه دیده ای          گفتند از قــشــنــگیت اما خودت بگــو
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 عشیـره اتای آسـمــانیان زمیــن هــم           ای روشـنـی تبار تو و نـور، تیـره ات

 است سیره ات سوره ی شمس آئینه دار          صبح زندگی ات آیه آیهای لحظه لحظه 

 خیره اتاگر چشم  همواره سوی اوست          دارد دلت عــالقــه ی ذاتــی به آسـمان

 ُدّر یـتـیـمی و صـدف کـعـبـه خــانه ات 

 لطف خــدای عــّزوجــل پـشـتــوانه ات 

 لبـخـنــدت از تـبـّسـم گـلـهــا مـلـیـح تــر         ی باران فصیح تر  ای لهجه ات ز نغمه

 یعنی نـدیـده از َخــم زلفت ضـریـح تــر             بر مــوی تو نـسـیـم بهشتی دخیـل بست

 با سـاکـنــان فــرش ز عیـسـی مسیـح تر            ای بــا خــدای عــرش ز موسی کلیم تر

 روی تو را ز چهـره ی یــوسف ملیح تر            عشق نمک گـیر شد که دیدبا دیــدن تو 

 تو شــاه بیت شـعــر غــزل خـیز خلقتی 

 ُحـسن خـتــام قـّصـه ی سـبـز نــبــّوتـی 

 ذّرات خــاک و مــرحمت آسـمـانــی ات        هفت آسمان و رحمت رنگین کمانی ات

 شـوق شـکـوفــه هــا وزش مهربانی ات           احـسـاس شـاخــه هــا و نسیــم نوازشت

 گــل ها معّطـر از نـفس جــاودانــی ات           تنـهـا گــل همیـشـه بـهــار جـهـان تویی

 خوانی ات  بهره مند شد ازخطبه»حنّانه«            لطف تــو بــوده شــامل حال درخت ها

 هـر آفــریــده ای شده مدیــون جـود تو 

 رده نـصـیـبی از بــرکــات وجــود تـو بــ

 در سیـنـه ات ولی غــم مــردم همیـشگی         بر چـهــره ی تو نـقـش تـبـّسم همیـشگی

 در پـهـنــه ی دل تو تــالطــم همیـشـگـی             دریــایــی و نــمــایـش آرامــشــی ولــی

 رانــی از تــرانــه، تــرنّــم هـمـیـشگیبــا           در وسعتی که عطر سکوت تو می وزد

 ســازش هـمـیـشـگــی و تفـاهم همیـشگی         با حکمت ظریف تو مابین عشق و عقل

 بهشت رنگ  جهان شدسبز آمدی و زرِد 

 رنگ  شد بهشت   تو زمین و زمان  با سبز
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 مـقــام تــو اعجــاز جبرئیـلآگــاهــی از              ذکــر فـضـائـلـت شــده آواز جـبــرئـیــل

 بـاالتــر از نـهــایت پــرواز جـبــرئــیــل              تا اوج عرش در شب مـعــراج رفته ای

 در مـقــدم »بــراق« پَــر بــاز جـبـرئیـل             مثــل حــریــر روشنـی از نور، پهن شد

 بایــد شنید وصف شـمــا را ز جـبـرئـیـل              مــّداح آسـتــان تـو و دوسـتــان تــوسـت

 سرمست نام توست بــزرگ فرشتگـــان 

 پـیـر غــالم تــوست بــزرگ فــرشتگــان 

 بر نــور با شـکــوه تــو دارند اشــاره ها             در آســتــان عــرش تــمــام سـتــاره هــا

 بایــد عــوض شـود روش استــعــاره هـا             چـشـم تو آینه است، نه آئینه چشم توست

 به تـمــام هــزاره هــا  داده است آبـــرو         شصت و سه سال عمر سراسر زالل تو

 نــام تو زنــده است بر اوج مـنــاره هــا              عیسی ُکشند و غمزده نــاقــوس هـا ولی

 گلــواژه ای بــرای همیشه است نـام تـو 

 است بر جریده ی عالم دوام تو«  »ثبت 

 

 را دیـدم زدم قـیـِد ســرم را وقـتـی تو            بـاد داده عـاشـقـی خــاكـسـتـرم را بـر

 هـمـسرم را نــذِر تو كـردم والـدیـن و            تـبـارت ایـل و تـبـارم عـاشـق ایــل و

 پرم را  من بال و فطرس شدم دادی به            مــعــراج رفــتــم با بُــردِن نــاِم شـمـا

 مـن آمـدم ایـنـجـا بـبــیـنـم دلــبــرم را             عـاشـقـی تَـرِك قـرن كرد بـایـد بـرای

 از من نگیر این دیده ِی ُرفـتـگـرم را            مژگان و با اشك زدمجارو  را تو كویِ 

 از دسـت دادم مــدتـی چـشـِم تــرم را            صاف باشد گریه نـشـاِن قـلـِب پـاك و

 برم را  و باید كـمـی خـلـوت كـنم دور            ست نشینی گوشهذاتش همان  غاِر حرا

 گـفـتـی نـگـه دار احـتـراِم دخـتـرم را             خواهی؟ چهرا  كه ُمزِد رسالت پرسید

 گفـتـی فقط حـیـدر امیرالمؤمنین است            گفتی كه این خانه همان عرش برین است
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:سومبخش   

پیامبر اکرم مراثیاشعار   

 صلی الله علیه و آله و سلم
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 دور تا دور خـود تـمـاشا کرد             کرد  هاى کـبـود خود واپـلـک 

 های زهرا کرد گریه  گـریه بر             ریخت چشمش گوشه دو اشک از

 ها کرد غمانیس آن  ازصحبت             خـدیجه نمود لب یادى از زیر

 کرد دعـا دست خویش باال بر             پیر مرد عصا به دست حجاز

 کــرد  نـظـام وجــود ابــقــا در            ثـقـلـیـن ایـن دو پـایـۀ دیـن را

 زمـانـه زیـبـا کرد  چـهـرۀ این             کـفر  زمان جهـل و در او نور

 کرداحیا  که خورد تا خون دل             گـور به  حرمت دخـتران زنده

 یک دست خط و امضا کرد  فکر            شـمـاست بگـوید عـلى امـام تا

 مـهـیــا کــرد  آتـش فــتــنـه را            »الرجل یهجر« گفت یک نفر

 کردپا  گریه بر  محشرى را ز            لحـظۀ آخر این رسول غریب

 عـلـى تـنـهـا کـرد   بـر  نـظـرى             1عـلی و زهــرا بــود نـگــران

 بعـد هم تـوصیه به مـوال کرد              بـازوى فـاطمه بوسید دست و

 کرد  عجـیب معـنا اش را جمله             زهرا امـانت است على گـفت:

 کـرد افــشـا نـگـفـتـه رازهـاى             کـشید ها کـنارروضه  پرده از

 صحبت از ماجراى فردا کرد             کنى  صبـر گـفت باید عـلى تو

 وا کرد  لـگـدى درب خـانه را            بـیـنـممی  چـشـم گـویا به گـفت

 جـسم پـامـال گـشـته پـیدا کرد            خـون فـضه آمـد مـیان آتش و

 را معـما کـرد این روضه  باید            افـتاد شـیـشه به پـشت در بـار

 هـایش ادامـه پـیدا کرد روضه             حسین وای گفت تازه: از آن بعد

 دریـا کرد  کـنار تـشـنه لب در            صحبت از آن بـریدن حـنجـر

 را کرد گـلـوآن  صحبت نحـر            لبان حسین نیـزه و از صحبت

 ذبـح حـسـیـن دعـوا کـرد  سـر            که تـرسـیده با لـشگـرى شـمر

 قـامـت دخــتــر مـرا تــا کـرد             خورد  گردن که پشت  هایی ضربه 

 
بار منفی و صفت  بیت زیر به دلیل ایراد محتوایی و به منظور انتقال بهتر معنای شعر  .   1 تغییر داده شد. زیرا کلمه غرور در فرهنگ لغت دارای 

 نـظـرى بـر عـلـى تـنـهـا کـرد             نـگــران غــرور زهــرا بــود                            .ناپسند است
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 سـیـنۀ سنگـین من را با حسین آرام کن             یـارِی آالم کن  بنـشـیـن کـنـارم،عـلی   یا

 همه آالم کن  را زین دلمتسکین حسن  با             دل بهدارم  دردها  ،ها دارم به سینهغصه

 این ایـام کن  طرفـدارت در یـارِی تـنهـا            رسدمن داغِ فـراوان می  بعدِ  دخـترم را

 با تیغِ صبرت نصرِت اسالم کن  ،صبر کن              زنندکشند و همسرت را می می  را محسنت

 مظلومیت همگام کن  غربت و با خویش را            ریسمان بستـند بر دستت اگر نامردمان

 بـا قـیـاِم فـاطـمـه اسـالم را اکــرام کـن             کنندبیعت می دشمنان صحبت ز چونکه دیدی،

 اَذان آرام کـن  را با فَـرازی از قـلـب او            کندنفرین می فاطمه صحبت ز که دیدی، چون

 کن  خـانه نـشـینِیّ خـودت اقـدام زود بر            دیِن حق باقی بماند با سکوت چونکه دیدی،

 کن  فـتـنه را ناکـاماهل  لیک با تـدبــیر،             بود ها مشهود نقشه این غدیر روز آری از

 همه اَقوام کن  بعد از این، پرهیز حتی از             غیِر زهـرا و یتـیـمـانم نـداری هیچ یار

 تبـیـیِن این اِبهام کن  ات،بعدها با خـطبه             1من تهمِت هذیان زنند  بر  ، دین غاصبین

 کن  این فرجام همنشیِن من در نوریان را              ساز من دور  کـنار بـسترِ  ناریـان را از

 با شمـیِم او مرا سوی جـنان اعـزام كن              ریحان مرا بنشان کـنارم یاعلی روح و

 دام کن الجَرم یاِس کبودت را برون از            ِکشندبه بیتت می  آتش قَریب اهل نفاق، َعن

 حـاال بـرای غـارِت ایـتـام کن  گـریه از            ربالهای کها تا خیمهرود این شعـله می

 آشام کنخـون آن جـالدِ  تا ابـد لعـنت بر            رأس حسینم را سنان ها،بر نیزه زند  می

 
زيرا کسي که به پيامبر تهمت هذيان گويي مي زند نه  بيت زير به منظور انتقال بهتر معناي شعر و بجا آوردن حق موضوع تغيير داده شد.  .   1

 .تنها شايسته صحابه خطاب کردن نيست بلکه در اسالم او هم بايد تشکيک کرد

 ات، تبـيـينِ اين اِبهام کن بعدها با خـطبه            برخي از اصحاب، بر من تهمتِ هذيان زنند
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 را خود  پیغمبر ،خلق جهان گیرد ازمی که پس            خود راست روی دیگر داده نشان امشب فلک 

 خود را لحظه دیگر دفتراین  ازبندد می خدا             بود از این دفتر محمد آخرین برگ نبوت  

 را خود پر کشد بال ومی اشک چشمش ملک بر         سر خود خاک عالم را ریزد امشب بر فلک می

 خود را  سر زانو سرگیرد می یکی با گریه            ست جاری لبشراجعون روی   یکی اناالیه

 را خود حتی بستر بچرخاند به سمت قبله،          خواهدحال می  تمام عمر رو به قبله بود و 

 که تنها و به تنهایی ببـیند حـیدر خود را          سرش سمتیچرخد می هستند و بزرگان گرد او

 را خود حتی پیکرنگذاشت آن   این ودوش به             پیغمبر فالنی با فالنی رفت، علی ماند و

 

 از این صفات داشت  هماحتضار  حتی در            بس نبی به شخص علی التفات داشت از

 گـویـی از او ارادۀ آب حــیـات داشـت            استخود چشمۀ حیات ولی تـشنۀ علی 

 وفات داشت اینها پیش از ورنه رسول،            مصطفاست درد علی شفای غم و  بوی

 داشت عالم نجات  ست درهر کس که حیدری             :گـفت آخر نهاد و اش َدمسینه به سیـنه 

 آن دوات داشت آن قـلم و علی در ذکر            لب هـذیان نداشت خـاتـم پیغـمبـران به

 آن صالت داشت  را به ِغیظ بر حذر از  او            نماز عـلی دید در غیرِ  محـراب را چو

 که وقت رکوعش زکات داشت   آن رهبری            بس  بود ودیده  علیشأِن  را به محراب 

 ممات داشت  شوق خنده ز زهرای خسته،            گوشی بفاطمه گفت راز خود درِ چون 

 داشت  التـفات بس به بوسۀ حـسنـین  از             عـین گـشود بـرای دو نـورآغـوش می 

 کـبـری نـکـات داشت اّمـا نگـاه زیـنب            ایبا هر نظر حـبیب خـدا داشت نکـته 

 فـرات داشت روضۀ آب  گـاهی گـریـز            ان حـسـیـن بـودنـفـس نـگـر تا آخـرین

 آگـاه از مـصائب بعـد از وفـات داشت            بـقـیـع را در روزهای آخـر عـمـرش،

 آنکه به زیر سـایـه تـمام ُکـرات داشت             شـروع شد مـصائب زهـرا تازه غـم و

 برات داشت نقشۀ سیلی که  گر زان فتنه             بـرم پـنـاهمـی دخـتـرم، بـخـدا  فـرمـود:

 داشت دین ثـبات بازوی شکـستۀ تو  از            تو بازوی علی و علی بازوی خداست

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:     قالب شعر: غزل            محمد حسین ملکیانشاعر:   
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 کافر  امین خالق و مخلوق حتی بهر هر            یا پیـغـمـبـِر آَخـر الـرحـمـِت اول و امامُ 

 عذاب قوم من بگذر   از بال و یارب از که            حق را موسی قسم، همینست آنکه برحقش دهد

 و ابالکوثر ابالقاسم محمد مصطفی هست             ابالـزهـرا ابالـُزهـره ابالعـلـم و ابالعـالـم

 آور برای رحـمت پـروردگـار آمد پـیـام            نفرین این امت لب نگشود بر تمام عمر

 شم تر دشمن را به چ  دعا میکرد لب پُر خون           پی به زیر سنگ دندانش شکست و باز پی در

 پا تا سر مهـربانِی خـدا دارد ز نشان از             سر تا پا باشد زمعرفت بخش نور   تجلی

 منبر  مسجد و  زینت هرعظیمش بَود ُخلق            همه شوکت این خدا را بین که یک طفل یتیم و

 نوکر  خادم و  فقیر و بیمار و  و پیر و  صغیر             حتی بر کرددستی  پیش سالم او همیشه در

 در این ظلمت سرا او ماه و مهتابش بود حیدر             عـلِم عـالم امکان علی بابش محمد شهر

 باشد علی رهبر محمد شاهراه عشق می            احمد راه ورودی نیست برمرتضی بدون  

 َو ای عبد خدا منظر برترین عاشق سالم ای              خالق و بر مخلوقسالم ای مقصد و مقصود بر 

 آخر  زد هـمیشه تا دممرا می دلت شـور            این امتبه عزرائیل فرمودی مدارا کن بر 

 االبتر  هرکس هوالغافل هو اگر را ندید این            جهان امروز پُر گشته ز سادات بنی الزهرا

 انگشتر  ها چوها چون نگین است و فداییحرم            ایران را شام و وعراق ُحر کرده  پر زَحرایت 

 تر بر مزار عترت اطهر کمی هم آنطرف            خضراامشب تا مدینه گنبد  شدراهی  دلم

 شد پاى این بستر جان نیمه جانت   ولى آرامِ             آرام جان دادى میان بستـرت آرام جان، 

 نگـاه خـسـته دخـتـر  نگـاه خـسـته بـابـا،            هم گره خوردهحسرت دم آخر میان  چه با  

 بوده است هم مادرترا  دخترهمان زهرا که هم              دستِ  اى دادى تو بربوسه  آخر براى بار

 در پشت  زمین افتاد   همان زهرا کتک خورد و            کوچه که بوسیدی ردى برداشت در ولى دستی

 سریک  زنی دلخسته از چهل نامرد از یک سر،            خانه را کـشیدند آه در موال طناب دست

 روی زمین وقتی بیفتد پر خورد می  کبوتر           خوردبر زمین می خواست و هی به روی خاک بر می 

 یک خواهر  بود وگوشه مقتل برادر ولی در             خیزان بود افتان و پدراینجا مادری پشت  در

 شد نیزه گذشت ایام و شد خنجر  گذشت ایام و            ها را سوخت سینه همان میخی که در سینه نشست و 

 حنجر  گودی  امان از کندی خنجر   امان از           آه یا جداهزد می داد زینب گذشت ایام و
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 اکرم  کـنـد پـیغـمبـربر او مـحـبت می             اکرم کند پیغمبرمهمان که دعوت می 

 اکرم کـنـد پـیغـمبـرحـتـما عـنایت می             هـستیم هم که اینجـائیم مهـمانان او ما

 اکرم کـنـد پـیغـمبـرقـطعـاً اجـابت می             رحمت محضر پیغمبر حاجت بخواه از

 اکـرم  کـند پـیـغـمبـردارد هـدایت مـی             چهارده قرن است بگویم بایداش خوبی از

 اکـرم کـند پـیـغـمـبـرتـقـدیـم امـت می             خودثواب  چون بر حسینش گریه کردیم از

 اکرم  پیغـمبـر کـندامـشب کـرامت می            را هازنمـزد تمام سیـنه  دست خود با

 اکرم کـند پیـغـمبـروقـتی وصـیت می             داریمنمی بیتش براهل  دست از کتاب و

 اکرم  کـند پـیغـمبررا شـفـاعـت می  ما             که فرمودند پس محشر “ُکلُّنا واحد” با

 !اکرم کـند پیـغـمبـرزیـارت می  قـصد            دل زائر مدیـنه این با اینکه دوریم از

 اکـرم  کـند پـیغـمبـرفـردا شکـایت می             بود؟رسالت   سیلی به زهرایش زدن مزد 

 کردند  هللا بـدرسول فـاطـمه بعـد از با

 پر پروانه را عـمداً لگـد کردند بال و

 هللا رسول از شود بعدآتـش مجـسم می            هللارسول از شود بعدهـیزم فراهم می

 هللا رسول شود بعد ازبـاران نم نم می             سادات روزی صحن پاک چشم مادر

 هللارسول  بعد ازشود می خم  قدش زهرا             شدعمری هاللی ماهی که قدش  مانند

 هللاشود بعد از رسولهم می درمار مس            عـزادارش  زهـرای جـان حـتی بـالی

 هللا رسول از بعد شودقنفـذ مصـمم می            آن بوسه زد بر  دستی که احمد بشکند تا  

 هللا رسول  شود بعد ازسیلی محکم می            حضرت حوریه تاریک ازخورشید روی 

 هللاشود بعد از رسول می  غم از پُرها دل             بیندنمی  خوشبه خود این خانه روی  دیگر

 هللا رسول از شـود بعدقـحـطی آدم می             بلـوا شـودهم می مـدیـنه کـربـال مـثـل

 هللا رسول شود بعد ازماتم می اندوه و            شب زینب اندی سال شام هر پنجاه و

 هللاشود بعد از رسول ی م هی از تنش کم            را دوش پـیـمـبـر مقـتـل ببـیـنـد زینت
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 هللارسول  شود بعد ازدرهم می  افسوس            باران کردبوسهمحمد   سرتابه پایش را

 هللا رسول شـود بعـد ازدنیا جـهـنم می             1آخر کشندرا می تشنه او کربال لب در

 هـامان مکدر شد هللا دلرسـول بعد از

 2شد  سر حرف یکخوانها  های روضهروضهدر 

 

 زنی بابا می پیـش زهـرایت کجا پـر  از            زنی بابامی های آخرحرف از وصیت 

 زنی بابا می مادرهای وصیت حرف از             ای انگارها یاد گـذشته کردهاین لحـظه 

 زنی بـابـا می داری گـریزی به غـِم در            فهممخوب مینگاهت   از شوره داری،دل

 زنی بابا زخم بستر می از هرچند حرف            زهـرای تو پشت و پناه حـیدر تنهاست

 زنی بابا به من سر می  آییمی روز یک             نی مرا بین در و دیواربی یک روز می 

 شـمارد یادگـار تو هـا را می پس لحـظه              تو آیـم کـنـار که خـیـلی زود می  گـفـتی

 
شد زيرا به اشتباه گفته مي شود کربال بين دو رود بزرگ دجله و فرات است که کامالً اشتباه است؛  بيت زير به دليل ايراد محتوايي تغيير داده .  1

ه نقشه  زيرا هم دجله و هم فرات هر دو در شرق کربال قرار دارند که ابتدا فرات و سپس دجله قرار دارد آن هم با فاصلة بسيار زياد که با مشاهد

 .تي اثبات مي شودعراق اين موضوع قابل مشاهد و به راح

 اهلل رسول از بعـد شـودمي  جـهـنم دنيا            کـنند آخربين دو نهـر آب نحـرش مي

های علما و مراجع حذف شد، در بحث غارت معجرها دو نکته مهم باید مورد بیت زیر به دلیل مستند نبودن و همچنین عدم رعایت توصیه.   2

بگیرد   با آنچه متاسفانه بصورت عام در اشعار آورده می۱توجه قرار  باشد  بر اینکه صورت گرفته  بر فرض  شود بسیار  ـ موضوع غارت معجر 

گرفته و این جزء ای بوده که در مقابل صورت قرار میم است بدانیم در عرب آن زمان قسمتی از حجاب زنان )معجر(، پارچهمتفاوت است، الز

رو حضرت زینب  گونه حجاب دارند، از اینکه هم اکنون نیز در عراق، عربستان و بسیاری از کشورهای اسالمی اینحجاب بوده است؛ همچنان

دختران سول خدا را با صورت باز، وَ أَبْدَْیتَ وُجُوهَهُنَّ َتحْدُو بِهِنَّ الْأَعْدَاءُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ؛    اشان در مجلس یزید فرمودند: خطبهدر    عليهااهللسالم

نعوذ باهلل اهل    ها بوده است نه اینکهشهر به شهر در معرض دید مردم قرار دادی! لذا آنچه در غارت معجرها مطرح است حذف این روبند صورت

بر همین موضوع اشاره می  عليهااهللسالماند همچنان که حضرت زینب  بیت کشف حجاب شده نیز مصیبت بسیار بزرگ و هم  کنند که خود این 

  ی روز  ما  خود  اگر  آیا   ـ گفتن و یادآوری غارت معجرها حتی در حد همان روبند صورت شایسته و سزوار اهل بیت نیست!!!۲دردناکی است  

ان به هر دلیلی همچون باد و... برای لحظاتی نتوانند حجاب خود را حفظ کنند آیا دوست داریم که یکسره به ما متذکر شوند که در فالن ناموسم

  فاجعۀ  این نیست شایسته وجه هیچ به پس شویم؟؟نمی ناراحت حرف  این  تکرار از  ما آیا  روز چادر خواهر، مادر و یا همسرمان را باد برده و .... 

 لخ را حتی بر فرض صحت آن بازگو و تکرار کنیم!!!ت 

 های روضه خوانها حرف معجر شد در روضه             هـامان مکدر شد اهلل دلبعد از رسـول
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 خیره شد  کنج بستر وچشمش چکید اشک از            به حیدر خیره شد آخرش بود وهای لحظه

 فاطمه با حال مضطر خیره شد  علی و بر            که عزراییل وارد شد برای قبض روح تا

 خیره شد «  در»  بر کرد و  آتش را تصّور دود و           شودپا می  بر دانست بعدش فتنه خوب می

 شد  خیره کوثربازوی  بر  هایی خواند وآیه           بر سینه فشردسخت و گرفت هایش را  دست 

 خیره شد سمِت دیگر ؛ ناتوانیپلک زد با            گرفتجریان مینگاهش داشت  عمق  روضه از

 اندوِه برادر خیره شد به  غمش زل زد! بر            مجتبی ؛داشت غمگین آن طرف سر را به زانو

 خیره شد  به حنجرچشمش نفس افتاد تا  از            را نداشتاشک حسینش طاقِت بیتابی و 

 خیره شد « سر » بر  ؛شام شهر بازارِ   سرِ  تا            رفت تا جایی که زینب بغض کرد از کربال

 چشم دختر خیره شد ه بر »سر«وای از وقتی ک            رسیددل ندارم! روضه کاش اینجا به پایان می

 

 

 چـشم تََرت را خـونین مکن جـان پدر            در پیِش من آتش مزن بال و پََرت را

 کـم عـزیزم بـسـترت را کـمآمـاده کن              فـردا هـمینکه جـمع کردی بـسترم را

 یــادگـار مــادرت را بـیــرون بـیـاور             هـا دومــیـن راآن کـفـن  آمـاده کـن از

 قـلـبـم حسن را دخـترت را بر بگـذار            ام بـاشد حـسـینتبـگـذار روی سیـنـه 

 هـای آخـرت را حـاال بـگـویـم حـرف             بـسـوزمقـدری  بـگـذار با طـفـالن تو

 مکـن دنـبال بابا معـجـرت را خـاکـی            زاری مکن بر حال من با حال و روزت

 را  خـیلی مواظـب باش طفـل دیگرت            ترسم از توتو بار شیـشه داری و می 

 سوزاند آتش سنگـرت راکه می  وقتی            ریزند هـیزم روی هـیزممی  که وقتی

 سـرت را بابا مـواظب باش پـشِت در             را آنجـا ُمـحـسـنت حـواست باشد بابـا

 شـوید آهـسته پَـَرت راعـلی می  وقتی            شدنـمی  شد روضۀ بـازوکاش می  ای

 انگـشترت رابا خود َمبَـر در قـتلـگه             :این جملۀ آخر عزیزم با حسین است

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل            قالب شعر: حسن لطفی           شاعر:  
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 غـم تو چـشم سماوات، اشکـبار ای در             ای در هوای ماتم تو عرش، سوگـوار

 قرار بی  تاب،  بیدین در فراق روی تو             شـود یـتـیـماسـالم در مـصیـبت تو می

 روی گنبدت بـنـشـیـنـیم چون غـبـار   تا             اوج گـنبد خـضرای خود ببر  ما را در

 چـشمی که شد ز مـاتم تو ابـر نوبهـار             رودیـاد حـضرت زهـرا نمی  هرگز ز

 دیار محبت از آن  کوچید مرغ عشق و            رفـتی و از مدیـنـۀ تو رفـت دلخـوشی

 رفـت انـتـظـار از امـت تـو آنچـه نـمی             مهربانتو ای به همه خلق  سر زد پس از

 اما به اهـل بـیت تو بـد کـرد روزگـار            هر چند از تو غـیر محبت نـدیـده بـود

 بـاغ تو یـادگار یـاسی که مـانـده بود ز             خشکید پشت در بعد تو  گلچین رسید و

 های خاررفت سمت پهلوی گل دستمی             گـرفت آتـش کـیـنه به خـانـه و ُگـر می

 طـنـاب دار  انـداخت دور گـردن مـوال            قالف زد آن دست که به بازوی زهرا

 افـتاد گوشوار دیوار کوچه خون شد و            بـین کـوچه بـاز هـمان دست آمد و در

 

 

 ریزد به هم می تو ای یار اشک دلم از            ریزدغـمت خـالق دادار به هم می از

 ریـزد به هـم می پـدرت عـاقـبت کـار             شکنیمیا دخترم گریه مکن قلب مر

 ریـزدکـرار به هم می  حـیـدر بعـد تو             آیی تو کـنـارم زهـراهمه  زودتـر از

 ریزد به هم می دیوار  پس محسنت در            رسالت بدهند اجر تو به بعد من خوب 

 ریزد آنهم از تیـزی مسمار به هم می             جان زهرا سینۀ تو  جنّت بود از عطر

 ریزدبه هم می  جسمش از کینۀ بسیار            زند تیرحسنت  من بر بهآنکه داد  زهر

 ریزد پیکـر خونبار به هم می کـربال،            بکندتالفی  ،کوچه نَزد ضربه که در هر

 ریزد به هم می  صد بار دو زیر ده نعل،             آن قدر با تو بگویم که تن یـوسف تو

 ریزد به هم می  کف اغیار گیسویش در            موی حسین   بر توگرچه آرام زنی شانه 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلقالب شعر: غزل           وزن شعر:           محمود اسدیشاعر:   
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 یا رب بود  آخرین ذکر نبی، یاعلی و            بود لب به دامان علی داشت که جان بر سر

 کـالم دگـرش یـاِد غــم زیـنـب بـود و            حسین گفت:نفـِس آخـِر او بود که می 

 اش آنشب بودفـاطـمه  کـنار سـر او و            اکرم حسن است سینۀ پیغمبر به روی

 حاوی این مطلب بود  آخرین ّسِر دلش             را به علی گفت نبی مگو همه أسرارِ 

 َمرحب بود   شود آن بغض که در کاراآش            افـتدیا علی! بعد من آتش به حرم می

 بود المذهب  خصِم تو شودمعلوم تازه              بکشند  آتش  همین قوم به که ام راخانه 

 خـانه بـمـاند زهـرا بِـیـن دیـوار و درِ 

 وسـط آتـش کــاشـانـه بــمـانـد زهــرا 

 آیدمی خـوِن جـگـر با  دورۀ حـزن تو            آیدمی  این دوره بـسر آید وغـصه می 

 آیـد خـبـر قـتـل پـسر می پشت این در             پاشدهم می بعد من یاعلی این جمع ز

 آیـد خـطـر می فـاطـمه یـاری تو روز            پهلوی زهرای تورا ُخرد کنند  و بازو

 آیـد میدومـی بـا غـصـبش بـار دگـر              هـمین کوچۀ باریک بدنـبال فـدک  در

 آیدمی  مسمار خـبر وای از آندم که ز             من سـیـلی این قـوم بـه ریـحـانۀ  آه از

 1آیـد می پـِس در  پـسرش در فـاطـمه با            تا تو را یّکه و تـنها نـگـذارد کـفـَوت

 شـود آنروز عـصای مادر حـسـنم می

 وسـط کـوچـه شـود آب، بـپـای مـادر

 غـم گـریۀپـنهان دارد تا چهـل سال ز            دارد پریشان این تازه حسن حالِ  بعد از

 نالۀ هجران دارد زانوی غـم به بغل،            کِف او چاره شود  جگرش پاره شود، وز

 خود نیزه فراوان دارد پیکر که بر  او            پیش داغ حسینم در حسنم، هست بعد از

 دارد گرچه این قافله عـنوان مسلـمان            أراذل اوباش هـسـتند؛قـاتـالنش هـمه 

 اسیـران دارد گریه بر حال یتـیمان و            نیـزه همه جا چرخـانند  او را سرِ  سرِ 

 بال هـمـره عـدوان دارد سفـری پُر ز            ُخـرد شود تن زینب او  ها به کعب نی

 رخـسار کـبودگـوشۀ ویـرانه و  آه از

یهود باز هم دخت من و سیلِی یک دست   

 
  بيت زير به جهت انتقال بهتر معناي شعر تغيير داده شد.  1

 آيدمن از شـرم تو در ميفـاطمه بعد             تا تو را يکّه و تـنها نـگـذارد کـفـوَت

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            ترکیب بندقالب شعر:           محمود ژولیدهشاعر:   
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 شکست  آور درد داغِ این  از عرش هایپایه            قـد رعنای رسول هللا آخر سر شکست

 شکست  معبر بین هر حرمتش در کرد و صبر            ها چشید مصیبترحمةُ للعالمین بود و 

 و دندان او آخر شکست شدتنها  در اُحد            برش یاری نبود   چند تن دور و جز علی و

 دل دختر شکست  زهر آتش زد به جان او،            فتنۀ آن دو یهودی عاقـبت کاری شد و

 اما حرمت منبر شکست  داشت جسم او جان            سقیفه شد بلند  غوغای  ای از شهرگوشه

 شکست  قلب پیغمبر  مردکی پرخاش کرد و             علی است با هم حق بازخواست پیغمبر بگوید 

 حیدر شکست   سخت تنها شد امیرالمؤمنین،             کشید اعلی پَر سوی عرش وبال خود را بست 

 این شهر نیلوفر شکست  میان غربت در            عصمت زدند  بر خانۀبعد پیغمبر شرر  

 شکست  حرمت مادر شکست و سر و شکست  در             در زدند آتش با لگد بر میان دود و در

 اصال چه شد آیینه سرتاسر شکست  پشت در             تر بار شیـشه دارد این بانـو کـمی آرام

 پیش همسایه غرور فاتح خیبر شکست              هللا زهـرا را زدنـد پیـش چـشـمان ولی 

 شکست  اکبر پهلوی علی با شتاب نیزه،            زدند را که شد شبه پیمبر عاشورا روز

 

 

 را  گرفـتـنـد وقـتی ُمـحـبتتنادیـده می             آورد آیاِت رحمتت را قرآن به خاطر

 را فـتـنه زحـمـتت کـردنـد با زیـاد  اما            هاخوردی چه خون دل  کن شود جهل؛ تا ریشه

 دسِت عـلـی سـپـردی بـاِر امـانتت را             وحیمحِض کتابِت بودی امیِن حق و  

 دریـاب امـتت را زخـم زبـان شنیدیم!             ٱلحق« »علی معَ  زخم زبان شنیدی گفتی:

 عترتت را هم جدا نکردیم قـرآن و از            با جان و دل نشـسـتیم پاِی وصیت تو

 شدنـد وقتی حـتی شهـادتت را منـکـر            همه سفارش با آن منحرف شد!تو   دین بی 

 کردند استـجابت اینـگـونه دعوتت را             یک کوچه غرِق فریاد بود ودوشنبه  روز

 را!  رسـالـتت مـدیـنه دادنـد ُمـزد اهـل            پـشِت دِر والیت های هـیزم،با پـشـته 

مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن وزن شعر:           قالب شعر: غزل               مرضیه عاطفی  شاعر:   
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 باال سرم این نام زیبا را بخوان خود یاعلی،            دهم عالِی اعال را جان می  به ذکر یاعلی، 

 کند ما را مصفـا میصدای دلنـشـین تو             معـراجم عروج و ذکر ذکر علیاً یاعلی، 

 را  مسیحا  معنا  تویی  روان من، روح و تویی             من  کنار مرو یک لحظه حتی از  بمان پیشم، 

 ام پا را هللا بنهادی به روی شـانه  به إذنِ              کعبه در روزیکه عمرم بهترین روزم همان به

 را  توال ِمهرِ  پُردستان    ،دهمآسان  جان که            دستت را روی قلبم دامنت بگذار و  سرم بر

 که از سختِی جان دادن رها سازند طاها را             بگذار امروی سینه  آرام حسین  با را حسن

 لبها را  با اشک، و زینب وا کند بهر دعا،            بنشیند لحظه بسترم یک  زهرا کنار بگو

 را  سازید آن منافقهای بطحا ُحجره دور  ز            دیگر  هیچکس  نماندتن اینجا   پنج  از غیر به

 را  باشید این اصحاب شورا  برحذر این از پس             به هذیان میزند این فرِد ناالیقتهمت  مرا

 را  بیِت وحِی موال  کشند این قوم،  به آتش می             بیت من هم جمِع گرِم اهل پاشد از می  دگر

 را بدیها  ظلم و  بیند این خدا می  کن، صبوری             صبوری کن  دست تو را بستند یاحیدر،اگر 

 را  روی زهرا ،این پس ازبینی  نمی دیگر ؛علی             دگر صرف نظر کن از طلوعِ زهرۀ اَزَهر

 را  فیِض تماشا این، روی نیلی بعد از مخواه از            رخ ماهش را ببینی بر جای سیلی مبادا

 را آن آزرده سیـما نـداری طاقـت دیدار            تو خود از میکند رخسارِ   اگر دیدی که مخفی

 را  مدد پا حسن گیرد برای راه رفتن از            گیرد  دیوار می  به زودی همسر تو دست بر

 ماها را  در،میخواند آن مظلومه،و اینجا پشِت             ضربه تََرک بردارد از  او هایتمام دنده

 را محراِب مصال  به زودی غرق خون بینند            نـشین اما  شود خانه چه فاتح خـیبر،  اگر

 ببیند داغ عظما را  رود زینب، اسیری می            حسینم رخت خون پوشد جفا نوشد، حسن زهر

 کـند بیـدار دنیا را  حدیث سـاقی لشگـر،             1سر  حدیث کشتۀ بی حنجر،  حدیث زینب و

 
 بیت زیر به جهت حفظ بیشتر شأن اهل بیت تغییر داده شد .  1

 حدیث سـاقی لشگـر، کـند بیـدار دنیا را            حدیث زینب و معجر، حدیث کشتۀ بی سر 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:         قالب شعر: غزل                محمود ژولیدهشاعر:   
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 مـأذنـه صـدای اذاِن عـزا رســیـد از            خـدا رسید  عروج روح رسول وقـت

 ای از نـور کم شده از پـنج تن ستاره             شدهسهم وجـود آل عـبا رنـج و غـم 

 شهـر مدیـنه از نفس افـتاد خسته شد            1که بـسته شد چـشم امین وحی زمانی

 فاطمه  چشم از چکد رنگ خون به اشکی             زمزمه اشک و فاطمه شد هایدلشوره

 که فرزند ُمرده است  است مانند مادری             صبر بُرده استاش فاطمه  داغ نبی ز

 غمزده چهره شکسته است این فراق از            است های فاطمه لطمه نشستهبر گونه

 سیل و رود شد علی هایدیده ز  شبنم            رنگ افـق ز داغ پـیـمبـر کـبـود شد

 انـد نـالـه زنـان هـمـره بـتـولافـتـاده            رسولحضرت تن شاهزاده روی دو 

 شد مرثـیه بـاز کام حسن به نـوحه و            آه حـسـن صـدای غـریـبـانه ساز شد

 گلوست  بر بوسه لب تشنهدوباره  گویی              حال حسین حال یتیمی بهانه جوست

 اینجا کسی ز داغ که بی اطالع نیست             هر وداع نیست تر از این عشیره سخت در

 ترند ماتم خود با خـبر هرکسی ز از             اصلی محـشرند این خانواده صاحب

 ای وای اگر امـان بـدهـد پست اولی             باید کـفن به دست بگـیـرد علی ولی

 پـای طـنـاب وای اگر به میـان رسد             رسـدبـر دیـن اسـتـوار الـهـی زیـان 

 حـیدر به بـنـد غـربت شـیـادهـا رود            ُخم از یادها رود ای وای اگر غـدیر

 ها سپر مرتضی شودزهرا به کوچه             بعد ازنـبی خـدا نکـند شـعـله پا شود

 تسلیت  د به در بـزند بهـرضرب لگـ            تعـزیت نبی نکـند بهر دشمن پس از

 امـان دهد به تن او کاش میـخ در ای            جان دهدمحسن ششماهه  کهوای اگر  ای

 

 
 بيت زير به جهت حفظ بيشتر شأن پيامبر تغيير دادع شد .  1

 شهـر مديـنه از نفس افـتاد خسته شد            چـشم يتيم مکه زماني که بـسته شد

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مثنوی           قالب شعر:              مجتبی صمدیشاعر:   
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 جـانـم قطره بر چکد قطره می            بــارانـمچـشـمـان خـیـس   ابـر

 پـریـشانم  مضطـر و چـقـدر و            ام امـشبهــول کـرده چـقــدر

 دانم؟می  چه گویم ومی  چه من            جدایی نیست شاید امشب شب

 طـوفـانـم مـسـیـر خـطـیـر  در            فـهــمـیـدم بـاد تـنـدی وزیـد و

 مـسـلـمـانـم کـه کـرده مـرا آن            زمـیـن سـوی بـاال رود ازمی

 قـــاریــان قـــرآنـــم  ولـــی از            دستم از دامنـش اگر کوتاست

 ولـی از نــوکــران سـلــمـانـم             رسم هرگزمن به درکش نمی 

 امـیـن خــدا ای رسـول خــدا،

  مــسـلـمـیـن خــداهللا رحـمـت

 شـب بـاران دیـدۀ تـر مـاسـت            ماست شب رحمت شب پیمبر

 سفـیر آخـر ماست  این پیـمبر،             بعـد او نـیـست یک فـرسـتاده

 ماست  سر این روی به عالم خاک            بود روی سرها جای پایش به

 پر ماست  همه تقصیر بال ما،             امـشبایم مـدیـنـه نـرفـتـه  گـر

 مـیان بـاور مـاست پُـر یـاد او            جـای او خـالی است در اینجا

 عزیزتر ماست  ز جانعزیز  او            سنگ خورده بر سر او چقدر

 ماست مادرآنکه  دخترش هست            بـانـی روضـۀ عــزای نــبــی

 اله  میرود سوی حق به سوی

 الـسـالم عــلــی رســول الـلـه

 مهـر تو چنان دریاست دل پر            سیـنـاست مثـل وادی اتسیـنه 

 ماستاصل مطلب  تو خاطرات              تـرین سرگـذشت تو جـاودانـه

 های این انشاست؟ آخـر جـمله              چیست؟ رود ازقـلـمم کـند می

 فـصل خشکی گلهاست  بعد تو             الـبـیـتبــاغـبـان تــمـام اهـل 

 زهراستدخترت  تو  حضور به             شود ملحـقاولین کـس که می 

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:             ترکیب بندقالب شعر:              محمد حسن بیات لوشاعر:   
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 نـشیند به خـانه و تـنهاستمی             حـیـدر بـعـد تو جـانـشـیـن تـو

 1 چون غوغاست خانۀ دخـتر تو            بـیـندچـشـم تو خـوب شد نمی 

 عینت را نـورکن نگـاهی سه  

 حـسن و زینب و حـسیـنت را

 

 

 رسول بار والیت کشیدن است بعد از             اعـظـم رسیـدن است  اسالم، تا پیـمبـر

 شنیدن است نـالۀ زهـرا  نـوبت به آه و             زمینهنوز تنش مانده بر  نبی، بعد از

 لب بستن و نشستن و غربت چشیدن است             بِاَّللَّ قسم که باورمان شد پس از نـبـی

 تنهـا ره امـام به خـلوت خـزیدن است            عـلــی  ایـنـهـا کــالم آخــِر آقـاسـت بـا

 است  کشیدن سو هر خانه شعله به دربِ   وز             بـرند َحـَرمت حـمله می نـفـاق بر اهـل

 تکـلیـف فـاطمه پـِی موال دویدن است             شودبسته می  وقتی که دست قدرِت تو

 تـنهـا رِه بـه داِد والیت رسـیـدن است             آری سـکـوِت تو ... َو فـریـاد فـاطمه

 دیـدن است روی کـبـوِد او سنـِد ظلـم،            ا، صبور باشسیلی اگر زدند به زهر

 علی دل بریدن است زمسیرشان یعنی             زنند رقـم مـردم دوبـاره جـاهـلـیت را

 پی َمسنَد گزیدن است باطل هماره در             کـنندغصب می  حِقّ ترا سقـیفه َگران،

 است حق ندیدن که این کنند،انکار می            خودشورائیان به محِض رسیدن به قصِد 

 غنچه چیدن است  ،شاخۀ ُگل  ز رسِم ستم،            محـسـِن شـماست اول فـدایـِی رهـتـان

 استکشیدن  سر زهِر جفا، زحسن  سهمِ             خانه نشینِی تو، به محراِب خون ِکشد

 سهِم حسیِن من بخدا، سر بریدن است            شودمی  کشته ،جگر  حسن،که پاره بعد از

 است  خمیدن قد نصیب زینب من یعنی            راه قـتـلـگاه دگر راه چاره نیست جـز

 
اما پيشنهاد.   1 بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را  مي بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است  انتقال  به منظور  کنيم 

 خـانة دخـتـري تو غـوغـاست             بـيـندنميچـشـم تو خـوب شد                                جايگزين بيت زير کنيد. 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل           قالب شعر:              محمود ژولیدهشاعر:   
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 غـریـبانه گذشت غـریـبانه، چه غریبانه،           گذشت این خانه  سرِ  از چه زودمثل یک سایه 

 نکـردند این قوم  بود عـلی صبر پیِش او           این قومنکردند  چشم را بست ولی صبر 

 ترین لحـظـۀ تـشیـیـع بگـو   غـریـبانـه از            ای دل از غربِت این لحظۀ تـشیـیع بگو

 روضـۀ رفـتـن او گـفـتن و گـفـتـن دارد            رفـتـن داردتـرین لحـظـۀ  او غـریـبـانـه

 روِی دامـاِن عــلـی بـود تـوانـش اُفــتـاد            به جـانش اُفـتـاد زهـر انـدک انـدک اثـرِ 

 تنه گرم حـنوط است عـلی تنهـا شد یک           شدسکوت است علی تنها  و مکر در  شهر

 ریخت می  مادر  سرِ داشت جماعت  یک طرف           ریختمی   یکرعلی آب به پداشت طرف  یک

 شد نوبِت یک چـادر شعله پـیچـید به در           آب غسلش به تنش بود که هـیزم پُر شد

 اُفـتاد عـلـی بـیِن جـماعـت نـامـوس وای           اُفـتاد زمین بـود به زحـمت بدنـش روی

 سوگوار پـسرش بود که سیلی را خورد             خوردعزای پدرش بود که سیلی را  در

 ُکـشتند  تا کفـن روی تنـش کرد زنش را            که موال کـفـنش کرد زنش را ُکـشتـند  تا

 اش کرد سرش خورد به در  که َخم  درد پهلو           در خورد به پرشداشت  خود پهلوی  دست بر 

 

 

 مسپاردختر خود را به دست غم  مرو و            مرو رسـول خـدا بر دلـم قدم مـگـذار

 تو دگر نیست بخت با من یار بی  مرو که            جای ماندن نیست این شهر که بعد تو   مرو

 انصار  مهـاجـر و  علی غـریبه شود با              نیستاعتمادی  به این شهر توکه بی  مرو

 مرو که رحـم ندارند این در و دیـوار             مدینۀ توشود می تو عوض  مرو که بی 

 این مسمار سم مرا بهج سفارش من و            حـداقـل قــبـل رفـتـنـت بـنــمــا بـیـا و

 شود تـکـرارمی  گـشـتن من بـاز یتـیـم            افــتــادم یــاد مــادر بـسـتـر تـو کـنـار

 سـرم آوار تـمـام غــصۀ دنـیـاست بـر             حسناشک  و وقت دیدن بغض حسین به 

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلقالب شعر: غزل           وزن شعر:           حسن لطفیشاعر:   
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 شروع شد  رفتـنش صد قصه دیگـر  با            شروع شد داغ پیغـمبر ساعات بعد از

 تـرسید پیغـمبر شروع شداز آنچه می             یک معنا گرفت و به  یکهایش  دلشوره 

 شروع شد ایـام سخت غـربـت حـیـدر            بودتنها علی   در وقت دفـن مصطفی،

 شـروع شد وقت تـالفی کـردن خـیـبر            حـیـاهاسـقـیـفـه بـی  گـفـتـنـد با هـم در

 شد شروع از یک در  روضه باید بداند              چه شنـیده کسی هر هر بعد از پیـمبـر

 گـفـتـند از بغـض عـلی با یـاد خـیـبـر 

 زد به این خانه به این در آتش ه ک باید

 افـتـاد  زهــرا بـه دنـبـال دفـاع از یـار            وقـتی که آتـش بـر در و دیـوار افـتاد

 آزار افـتــاد  دل را بـه دریـــا زد پــی            شدخـجـالت آب می مـیـخ دری که از

 افتاد کارش به آن مسمار و سرکم کم             ای که مـخـزن سر خـدا بودآن سیـنـه 

 گـویـا به روی مـادری بـیـمـار افـتـاد             جا... ای در را درآوردند ازبا ضربه 

 هـایی تـار افـتـاد روی چـشـم  دستی به            عـلــی شـد حـیـایـی وارد بـیـتبـی   تـا

 کار افتاد  زد دگـر از طـوری مغـیـره             که به همسایه دعا کرد آن دست پاکی

 کردند  ها بـازباب جـسارت را هـمیـن 

 کـردند حـسن آغـاز حـرمـتـی را بابی 

 هم سخن بود آنقدر که در خانه هم بی             غریب در وطن بود  یار و بی ومظلوم 

 دهن بود خونین   ،تاب شدبی   سحر قبل از            کینه روزه را افطار کرد و... با زهر

 زن بـود   اسـیـر فـتـنـۀ یـک پـیـر آخـر            غـریبـش شهادت پیکر پاک و بعـد از

 بود  بدن روی یک هـفـتاد چـوب تـیـر            بگویمتر   واضح باید که این روضه را

 روی لبهای حسین جـانم حسن بود  بر             کردمیغربتش خون گریه  هم ازتابوت 

 عالمین است  مجـتبی درگرچه عزای 

 هـای ما حسین استاما گـریز روضه 

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: ترکیب بند         قالب شعر: مجتبی شکریان        شاعر:   
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 !النـّـبـیّـن  ز حـد بـگـذشت یـا خـتـم            به هجـران، زارى دلهاى خـونـیـن 

 جهـانى غـوطـه زد در آتـش و آب            تــابمـهـجـوران بـی ز اشـك و آه 

 خـونـابْه ریزست لب هر زخم دل،            سـپـاه درد بـا جـان در سـتـیـزست

 دیـده مـور از تـر  بـه مـا شـد تـنـگ            جـلـوۀ جان پـرورت دور جهان از

 ز داغ اندوخت صد گنجینه، افالك            شـدى تـا گـنـج خـلــوتـخـانـه خـاك

 كه از سـرِو سـرافـرازت جـدا شـد            دو تا شد  قـد محـراب زین محـنت،

 سـود  منبـر پـایه می كه بر پاى تو،             سایه بر عرش برین بود ز قدرش،

 آغوش خمیازهْ یك دهن  به حسرت،            اى افـتاده مدهـوشگـوشه كنون در

 قــنــدیـل را افــتــاده آتـش بــه دل،            جــدا از پــرتــو آن روى دلــكــش

 سوز  به صد گریدشمع می شبها، به            !افروز اى شمع شب هجرت داغ ز

 آبـاد ظلمتْ  فـروغت، جهـان شد بی            اى چـراغ چـشـم ایـجـاد بـرافـروز

 سحـر كن شب تـاریك هجـران را،            قـمـر كـن آرایـش شمـس و به رخ،

 !از خواب برخـیز تو بخت عالمى،             !برخیز عالمتاب، خواب اى مهر ز

 ز نــو، زن نـوبـت عــالـْم پـنـاهـى             بـلـنـْد آواز گـردان طـبــل شـاهــى

 عـلـم بـر بــام هـفــتـْم آسـمــان زن            بــیــان زن قـــدم بــر تــارك كــّرو

ف  مــنــزل افــالكــیـــان را مـــنــّور،            كـن بـسـاط خــاكـیــان را مـشـرَّ

 كـن كـنـار خـاك را، جـیـب سـحـر            كن بر خواب از جان! سر اى خورشید

 جـان شـو رواج آموز كـار انـس و            شـوبــزِم قـدسـیـان  چـراغ افــروزِ 

 رخ از شـرمندگـیـهـا، رنگ ریـزد            چو از جـا، هول رستـاخـیـز خیزد

 گــنـاهـم پــِى عــذر  بـجـنـبـان لـب،            نـظـر بـگـشـا بــر احــوال تــبـاهـم

 

اعیل مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             مثنویقالب شعر:               محمد هزین الهیجیشاعر:   
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 مـن بر  دم آخـر تو بـنـشـیـن در            مـن ای دخـتـر بـیـا ای مـادر و

 من چـشمت کـوثـر ببـیـنم اشک             ندارم  که من طاقت مکن زاری

 بـسـتـر مـن   مکـن گـریـه کـنـار            بـبـیـنـمبـیـا تـا سیـر رویـت را  

 من  به تو ای محـرم غـم پـرور            رازی بـگـویـم بـیـا نـزدیـک تا

 مـن  بـسـوی اولـیـن هـمـسنـگـر            خـدیجـه روم سـویبـزودی می 

 من  محضر  برشوی  می ملحق   که            نپاید که چون دیری غصه  مخور

 مـن  وقـت دفـن پـیـکــر بـریـزد             دو طـرح خـیانت در سقـیـفهعـ

 منـبـر مـن  نـشـیـنـد کـافـری بر            محـراب من جـای منـافـق شود

 حـیـای کــافــر مـن  عـدوی بـی            بگـیرد فـدک را با کـتک از تو 

 مـن  کـشـد آتـش زبـانـه دخـتــر            دین وعصمت   وحی و بیت کنار

 دلبـر من  حمایت کن ز عشق و            بجای من در آن هـنگـام زهـرا

 مکش دست از والی حیدر من             سیـلی ولی یا فاطمه جان بخور

 

 

 ماند می حـلقۀ چشمان ترم اشک در            ماندمی جـگـرم بـروی داغ بدی بر

 ماند می  برم و به برم برگ بمانی  تو            سوزممی  من گل یاس بهشتم بروی

 مـاندپـدرم تو که بـمـانی پـسرم می             توستگرو بودن  محسن من در بودن

 مـاند پشت درم می  بعد من نـالـۀ در            ای بابا  است ولیوصل خنده ام خنده 

 مـاندپـدرم می   ای گـرمی بـوسـۀ تو             سیلی روی و سرخی بوسه میخ در

 مـاندهـمـسفـرم می زیـنبم پشت سر            من  نخوری بعد از بابت حیدر غصه از

 ماند سر پـنـاه همه اطفـال حـرم می             حسین بعدوبال   کرب که درهست زینبم 

 

نن فعالتن فعلفاعالتن فعالتقالب شعر: غزل           وزن شعر:           محمد بیابانی     شاعر:   

 

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:         قالب شعر: غزل                  محمد مبشریشاعر:   
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 االنــبــیــا راخــاتــم مـا  گـرفـتـی ز            مدیـنـه، چه کـردی رسـول خـدا را

 را ریخت ما به سر یتیمی، خاک که            گـردون این چرخ  چه بیـدادگر بود،

 مــا روان دعـــا را گــرفــتــنــد از            رفت در خاک که روح دعا، دریغا!

 که زهـرا بـبـیـند، سرشـک شما را            به سـوگ محـّمـد، بگـریـید، یـاران 

 الـنـسا را خـیـر درد بـاشـیـد،که هـم            بـیـت زهــرا  بــیـاریـد گــل بـر درِ 

 را  نـبـیــنـنـد، تـنـهـایــی مــرتــضـا            الــهــی الـهــی کـه اهــل مــدیــنــه 

 هـا رانـخـل دهـد آب با اشک خـود            به صحـرا  الـهـی نـبـیـنـم که زهـرا

 بــدون طـهــارت، گــذاریــد پــا را            مـبــادا کـه در بـیـت وحــی الـهــی 

 تسال دهـید این دو صاحْب عـزا را             حـسن را  ببـوسیـد، روی حـسیـن و

 دوا را هـا،جـان  که آورد، بر زخـم            عـالـم آن طبیب دو خـدا را چه شد،

 لـب مجـتـبـی را  نـه بـوسـیـده لـعـل             سیـنـش نـهـادهگـلـوی حـ نه لـب بر

 را الـوالبیـت نکـرده است، زیـارت            بـیـتشاهـل بر سـالمـی نـداده است،

 دخـت رســول خـــدا را بـگـیـریـد،            زنـان مدیـنه، چو جـان در بر خود

 در این روزها، عصمت کـبـریا را             گــذاریــد تــنــهــامــبـــادا مـبــادا، 

 ایـن مــاجـرا را بـگـویــیـد اســرار            iبـه جـان پــیـمـبـر زنـان مــدیــنـه،

 آتـش زدنــد آن ســرا را بـبــیـنـیـد،            بیت زهـرا بلـند است چرا شعله از

 ار کـان ارض و سـما را شکستـند،            ت آن درکه در پـش  دریغـا! دریغـا!

 ریحانـة المصطـفی را  که کـشـتـند،            در آســـتـــان والیــت بـــیــایـــیــد،

 تـیـر خـطـا را کـز اّول رهـا کـرد،            خـطـاکـار، آن بود، ای اهـل عـالـم

 یا نـصـارا؟ یـهـودنـد این جـانـیـان،             خـدا را دِر بـیـِت تـوحـیـد و آتـش؟

 روا داشت کی این چنین ناروا را؟            یهـود و نـصارا به پـیـغـمـبـر خـود

 کـه کـفـرش بـود آشـکـارا به قـرآن             لطمه بر روی زهرا کسی کو زند،

 را  ظه رنگ حیا یک لح نه دیده است،            نه سـهـمی، ز قـرآن و اسـالم دارد

 جفا را  جور و چنین ظلم و ز اّمت،            iندیده است، پیغـمبری، جـز محـّمد

 که بگـرفت در کـام خود کـربال را            الــوال رفـت بـاالشـراری، ز بـیـت 

 را  دودش فضا حشر، تا که بگرفت،            عــدو، آتـشـی زد بـه بـیـت والیـت

 قـلـب اهــل وال را کـه آتــش زدی،            سـخـن را نـگـهـدار »میـثم«زمـام 
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 رفتی و از داغت عزادارند افـالک            خاک دررفت  دست مهربانت و رفتی

 را  رحمت جاری و پاک و بیکران آن            آن نگاه مهربان رابا خویش بردی 

 بارد مدیـنه   غـصه می شده از ابری            رفـتی ولی بـوی تو را دارد مـدینه

 رفتی ولی از امتـت خـیـری ندیدی            کشیدیسختی در راه خدا  یک عمر

 محـمد آیـات رحـمـن غـرق ذکـر یا            احـمـد زند برگردقرآن صدایت می 

 تـو غـریـبـنـد انّـمـا بی  و آیـات نـور            غــریـبـنـد  تـوآیـات خـدا بی  برگـرد

ندیدی آقا تو رفتی بیت األحزان را ندیدی راسوزان  خاک  زدن بر سینه              

 را ربّـنـای دخـترت  ها وگریه  خون            را های دخـتـرتنـدیـدی نالـه  رفتی

 را میان کـوچه بستند دستان حـیـدر            شکستند حرمت رفتی ندیدی بعد تو

 امیرالمومنین ماند  و زهرا تو از بعد             روی زمین ماند توسفارشهای  رفتی

 شد  کفن خونین  ن دهنخونی  جگر  خونین            شد حسن  یاور بی علی تنها و بعد از

 در بـوریـا را رفتی نـدیـدی پـیـکـر            مـاجـرای کـربال را رفـتـی نـدیـدی

 بود  زمین پاره پاره برحسینت  جسم             در کربال اجر رسالت اینچـنین بود

 گذشتند  جسمش با سم مرکب روی از            اعتـنـا از گریه زیـنب گـذشـتـند بی

 آتش به جـان شعرهای محـتـشم زد            ها زینب قـدم زداینجا میان روضه 

 حسین است   تنش پیکر این که نمانده از            سر حسین استاین کشته افـتاده بی 

 لشکر حسین استو بی سرداراین شاه بی             او تن که سپـاهی ریخـتـه روی این

 آفـتاب است ها وشعـلـه حـاال اسیـر            که گیسوی حورش طناب است این خیمهای

 آلود خـاک  حاال تـمـام پـیکـرش شد            بود که زینت دوش نبی این پیکری

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: مثنوی            قالب شعر: مجتبی شکریان          شاعر:   

 



   131   وَسَلَم وآلِهِعَلَیهِاهللصَلَّیَ، اشعار پیامبر اکرم دومدرآستان وصال؛ جلد 
 

000
 

 سرم بود بردستت  بود خوش  دلم  بابا            که قـلبم داغ دار مـادرم بود روزی

 هستی همیـشه هم پـدرهم مـادر من            هـستی در بر من دلم خوش بود بابا

 بـودی ام توآری رسـول مهـربـانـی             بودی ام توزنـدگـانـی  هـجـده بـهـار

 خـو گـرفـتم ها با بودن تو من سـال            گرفتم ستاره رو وخورشید  ماه و از

 ببـیـنم  کـردم که داغت رانمی   بـاور             نـازنـیـنـم سـرایم، مهـمان هـر روز

 کـردم که تـنهـایم گـذارینمی  بـاور             قراریغم با بی  کوه یک من ماندم و

 باغم وغصه چه سازم فکری نکردی            سازم ای چاره فاطمه، صبور سنگ

 شکستی  بارفـتنت یک باره قـلبم را            هستی؟ جان ای نبود  کافیمادری بی 

 تو  پرور  غم کرد دخترتن  به مشکی            تو یتـیـمی شد نصیب دخـتـر رفـتی

 بودیمدر حسرت یک بار دیدار تو             بـودیـم تـو مـا مـدتـی بـابـا عـزادار

 عوض شد مدینه هم  دیگر رفتی و تو            دانـم چرا مـاتـم عـوض شداما نمی 

 دیگر مرتضی خانه نشین شد تو بعد از             حزین شدبعد از تو حال و روز ما زار و  

 حـیایی خانه را آتـش کـشیـدندبا بی              رسیدندره  بند وبار ازروزی چهل بی 

 خـانه رسیـد و بـا لگـد زد تا بر در             زدعداوت حرف بد  گستاخی از روی

 ام را دادم آن جا در راه دین شش ماهه            من افـتـادم آن جـا دیـوار و بیـن در

 دیدم به سیـنـه میـخ داغ در نـشسته            افـتادم و دیـدم که پهلـویم شـکـستـه

 غـالف تـیـغ میـزد  قـنـفذ به دستم با            جـیغ میـزدکه طفـلـم بین آتش  دیدم

 کوچه و دست عمر دیگر نگویم از            شـدت درد کـمـر دیـگـر نگـویـم از

 اندی بستری شد وسه ماه زهرای تو              شدمرتضی دربه دری  کارتو  بعد از
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 لرزدسینه می مدینه چون دل اّمت بـه            لرزدست کـه قلـب مدینـه می حوادثـی 

 شراره کشیدفضا  در شعله شد و نسیم،             خورشید تصّرف مست شده شب، سپاه

 است؟  عزادار همخورشید روی داده که   چه            تمـام وسعت ملک خـدا شِب تار است

 شنوم  «وامحّمدا» ملَک  جّن و انس و ز            خدا شنومبیابـان خدا کـوه و دشت و ز

 خواندامیـن وحـی خداونـد، نوحـه می            اجـل دریــده گریبـان و اشـک افـشاند

 که منقطع شده از آسمـان ترانـۀ وحی             خشت خانۀ وحی خشت ازرسد می پیام  

 بتول چشم ز دلچکد خون  درون خانه            برون خانه اجل گشته گرم اذن دخول

 آوردیغم  زمین یک جهانآسمان به  ز            مـاتـم آوردی اال اال مـلـک الــمــوت!

 !برگرد نزن! ،زنی می   حلقه به در چه سخت              فاطمه زردگشته رنگ  ز دیدن رخ تو  

 خاکیان شده است خراب  که آسمان به سر             الباب؟دق کنی ای پیک مرگ چگونه می 

 در نـزن دیگر به جان فاطمه سوگنـد!             بـرو بـه سینـۀ حیدر شـرر نزن دیگر

 پـیـمـبــر را  یـتـیــم مکـن دختــر بـرو            رااحترام ایـن در  بگیر عقب بـایست!

 کس لگـد نزند  خانـۀ تـوحـید، بـه بـاب             نزند دد و دیو ،این باب بر طعنه که  برو

 اندهم ایـن هـرسه اشکبار ایستاده و تو             اندعلـی و فـاطمـه کنـار هم  محـّمــد و

 :علـی گویـد بستــه بـا درون خانـۀ در            شویدمیچهره  خون دل خویش ز نبی 

 گـداز دارم من سـوز وبه سینه شعلـۀ               که یا علـی بنشیـن با تو راز دارم من

 نصب شود مـن دشمن تـو منبـر فـراز            کینه غصب شود  مقامت ز  پس از رسول،

 کوه من مقاومم چـون علی: جواب داد            این اندوه کند درصبرت به   امر خدای،

 نشین خانه   و غریب مدینه شهر به شوی            کـه ای امـام مبـین دوباره گفت پیمبـر

 بیـداد  ات آتـش زنـنـد ازبه بـاب خانـه             نهـاد کشـد زغـربت تـو آه می  فلک ز

 نوشممی زهردین خود این جام  حفظ  به             کوشممی جـواب داد: همانـا بـه صبـر

 به پیش چشم تو سیلی زنند فاطـمه را             همه را آنکردی تحمل   گفت چو رسول

 درون سینۀ خود حبس سوز و آه کنی             تو ایستـاده و بـا چشـم خود نگـاه کنی 
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 آمد جوشدلش به  خون در ناله و دکشی             خروش آمد  درسخت آن میانه علی  در

 !به چشم گفت چشمی گشود و به روی فاطمه            شرارۀ خشم  از پُروجودش اگرچه بود 

 هات همـه جامـۀ عمـل پوشیدکه گفـته             ام جوشیدخدا خـون به سینه  رسول اال

 حور  زدود گیسویآن می  که گرد از دری             ات مشهوردری که بود به دارالزیاره

 گرفت عزراییل آن می  دری که حرمت از            جبراییل هایبوسه از که بـود پر دری

 رود بــاال آن دود مـی  ببیـن چگونه از            عال عرش فشاند به چشم که نور دری

 شکست درخت آن میوه و ازگشت که چیده              خزان دست باغبان را بست به باغ وحی،

 هللا ز عـتـرت تـو بُـریـدنــد یـا رسـول            هللاهـا که خریـدنـد یـا رسولچه نـنگ 

 بـرای غصب خالفت زدنـد زهـرا را             چــو امـتـت طلبـیــدنـد ُحـب دنـیــا را

 سر حسیـن تـو روز سقیفه گشـت جدا            !قرآن! قسم به ذات خداقسم به عّزت 

 شکافت  دو هر  گلوی اصغر و قلب حسین؛             چـه تیرهـا همـه از چلۀ سقیفه شتافت

 ز گـوش دخترکان تـو گوشواره کشید            شـراره کشیـد حـرم کربــال  سقـیفـه از

 دوبـاره زد سیـلـی  هـا راسقیفـه فاطمه             ـیلـی سقیفـه کـرد تــن عتـرت تـو را ن

 وبالجدا شد به دشت کرب حسین، سر            مالکه حق وصی تو غصب شد به  همین

 عـالم ریخت نه قلب میثم بلکه به جان            به قلب میثم ریختسوزان سقیفه آتش 

 

 مانده پای تو ازبوسه  حسرت یک  در            حـرا دلتـنگ شبهـای تو مانده غـار

 مانـده لبخـند زیـبای تو  آن چهـره و            دوست و  قلبهای دشمن ولی در رفتی

 در آسـمـان شـهــر آوای تـو مـانـده            نشنـیدند یک عـّده صـدایتچند  هر

 مـانده مثل هـمـیـشه جای لبـهای تو            بـر روی پـیـشـانـی ایــتـام مـدیـنــه 

 مانده در ظلمت این قوم زهرای تو            نـور دل غمگـین زهـرا  عـلی، نـور

 رفتی علی در بین صد نامرد مانده            مانده درد  رفتی بـرایش نـاله مانده،
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 بـوی اشک حـیـدر و آه بـتـول            شهر رسول آید ازبوی غم می 

 خـدا امـن یـجـیب  لب شـیـر بر             شکـیب ها همه دل بی آسمـانی

 کسیداغ بـی  فـاطمـه گریان ز            دل واپـسی از ها لبـریز لحـظه

 چـشم حـسن  از دانه دانه اشک            صد محن ها باگونه  برچکد می 

 بغض کرده گوشۀ خانه حسین             عالمین مصیبت گرفته زین غم

 بـالل خـواندمی های اشکآیـه             ای غـرق ماللحجرهدر میان 

 است بستر  میان درهستی   روح            است  های آخـر پیـغـمـبرلحظه

 بـار  اشک های خـستۀ او چـشم            احتضار به حال محزون دلی با

 قصۀ نامردی و میـخ در است            است حیدرکسی بی  از اشک او

 عـلـی دست دعــا  بـرد بـاالمی             ای گـرم نـیـایش با خـداگـوشه

 وداع آخـریـن دارد نــگــاه در            آه با اشک و خویش را اهل بیت

 صبر   مظلومی و درد دل با چاه و            قبر غسل و علی از گاه گوید با

 هستی من زهرای من غم مخور             گاه گوید با غم و درد و محـن

 به من ملحق شوی  تو اولین کس             بعد من حامی دست حق شوی

 ام در آتش نامـردم استهستی             هیزم استرسالت  من اجر بعد

 ها غصب فدک در میان کوچه            حق نمک ازتصویری  اواشک 

 زنند می  یـلیس تو کوچه بر بین            زنـندرنگ نیـلی می  آسمان را

 حسن  خون پُر های لب دل و از            دارد سخن اوقطره اشک  قطره

مگـوست نگـاه آخرش راز در گلوست  بوسه زیر ها از  حرف              
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 است  دشوار کار وآشوب  شهر،            است آسـمـان مـدیـنـه غـمـبـار

 است های عـلی گهـربـار چشم            است  بسیار حیله و مکر این از بعد

 است  رنگ زهـرا شبیه دیـوار

 دادنـبـی مـی  رحـلـت از خـبـر            یک منادی به کوچـه راه افتاد

 امـداد مـرتـضی مانـده بود بی            کـــرانـــۀ بـــیـــدادآه از بـــی 

 است  یارکه بی رهبری  وای از

 پـا  ای بـرسقـیـفـه  آن طرف تر            جا یک طرف پـیکـر نـبـی بر

 غـریـبِی مـا  شده حـاصلـش که            شورا آن و آن نشست بر مرگ

 است  امت مـصـطـفی عـزادار

 غربتش روایت داشت  علی از            داشتحکایت کفن نبی   غسل و

 عدو شکایت داشت  فـاطـمه از             والیـت داشـت داعـیــۀ  خـصـم

 است  آزار نعش خیـرالبشر در

 است تر کفن هنوز آب غسل و             است پـیـامبر بر زمین پـیـکـر

 است  بَر  و بار  و  برگِل  یاس را فص             است در صحبت هیزم و هجوم و

 است  مسمار ُگل چه جای سینۀ

 ای پـدر فـصـِل یـارِی من بود             اَبَـتـاه این چه وقـت رفـتن بود

 یـاِس تو پُر ز دشمـن بود  دورِ             بـود  گـِه رسـیـدن ام راغـنـچـه 

 گـوئـیـا دور دور کـفـار اسـت

 ات قــامـت کـشـیـدۀ مـنقـبـلـه             سـپـیـدۀ مـنرفـتـی ای طـالـعِ 

 خــمـیــدۀ مـن تـا نـبــیـنـی قــد             رفتی ای خاک تو به دیـدۀ من

 اسـت اطـهـار داغ مـن داغ آل

 زنــدگـی دور از پـیـمـبــر نـه             نَـه کـه گـفـتـم بـدوِن مـادر من

 خـزان رهـبـر نه  ُمـردن آری،            کـسـّیِ حـــیــدر نـه دیــدِن بـی

 بر سرم آمد آنچه دشوار است 

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                   مسمطقالب شعر:                       محمود ژولیدهشاعر:   
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 چه کسی بر عـلی مجیب شود             حـبیب شود چونکه دین تو بی

 و حـسـیـنـت شـبـیه سیب شود            شود غـریب نـبـیـنـی حسن تـو

 است خونبار چه تل گودال و و طشت

 و رگ حـنـجـری دریـده شـود            نـبـیـنـی سری بـریـده شـود تو

 زیـنـبت مثل من خـمـیـده شود            شودطپیده  به خون  چشمت  نور

 است  به بازار عصمت مگر شأن

 کـاروان تـو را به خـود بـیـنـد             به خود بـیـنـد هامدیـنه چه  این

 به خود بیـند  پـیـرهـن پـاره را            کـربـال به خود بیند رجعت از

 است  آسـمـان مـدیـنـه غـمـبـار

 

 عـلی بعِد شما دریا شد چشم زهـرا و             جهان ریخت بهم غوغا شد  دو و بار کار

 تن زهـرا شد رخِت مشکِی یتـیـمی به            حرام گشت  خنده به کاشانۀ تو رفتی و

 خـانه نـشینِی عـلی امضا شد ُحکـم بر            رفتفراموشی به پیمان غدیرت عهد و 

 شد پـای اوالد حـرامی به حـریمت وا             حرمت کـاشانۀ حـق حفـظ نشد بعِد تو

 خـدا اجـرا شـد مودت به خوب فرمانِ             مسمار دود و  آتش و... و دخترت پشِت در

 شد  پا  علی تازمین خورد چند باری به             پر زدن فاطمه حـیـدر را کشت خـبـر

 تنها شد  تک و کهغریبی  تشنه لب شاه            عاشورا ولی...  بمانند ها هست،روضه

 صحرا شد  خس بادیه و و منزلش خار            بال زینِت دوش شما بود ولی کـرب و

 سخا معـنا شد دیگر به خدا جود و  بار             بخشید گـودال به دشمن خاتـمش را ته

 پـیـدا شـد؟!   عـاقـبت نـیـمـۀ سـبـابـۀ او             اما بود...اش تنگ نبودکاش انگشتری 

 تا شد قـد مـادر گوش نحـسش نشنید و             نرو سینه روی به  کبری: زینب داد زد 

 سِر پیرهـنش دعوا شد... اش هیچزره            اش را بردنداو تا که جدا شد زره  سر

 القُربی شدتو به ذَِوی  ظلم هایی که پس از             ات بود که مردم دادندپیـغـمـبری  اجرِ 
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 ام بابا سر خـاکـت رسیده دوباره بر            ام باباچه خـمیـده اگـر چه پـیـر اگـر

 ام بابا ام که بگـویـم چه دیـده رسیـده            ام که بگویم چه آمده به سرمرسیده

 ام بابا فـراغت چکـیده نفس نفـس ز             امآمدهببین که پـیرتر از روز قـبل 

 ام بابا خود را ندیده  روی دخـتـر که            روزی هست چند  چشم کبودم که بخوان ز

 ام بـابا مـیـان مـردم شـهـرت دویـده            خون درآن زمان که به دنبال مرتضی  از

 ام بابا ببین که طعم حرارت چـشیده            رویم بر که زخم جسارت نشسته  ببین

 ام بـابا به کـنـارت بـریـده مـرا بـبـر            دلـم هـوای تو و یـاد محـسنـم کرده

 

 آه واشك  وسوز  و غم بود  یك جهان            سیـاه خامـوش و آسمان تـاریك و

 قـرار  چشمها گـریـان و دلـهـا بی            سـر مدیـنـه سـوگـوار بود سـرتـا

 عــزا  فـراق گـل نـشـسـتـه در در            نـوا شور و بلبالن خـاموش و بی

 را  ... اقــرا بسمِ  تـكـرار  كـنـدمی             حـرا جـبـرئیل یك بـار دیگـر در

 احــمـد بـرایـش كـم نـبـود  دوری            غـم نبود لیك دیگر در حـرا جـز

 بـود گـریـان از فــراق آن امـیـن             مرتضی دلتنگ خـتـم الـمرسلـین

 اشـك در چـشـمـان پـاك مرد بود             عـالـمــی از درد بـود چـهــرۀ او

 بـود  آخـرین دیــدارشـان آن روز            بود هـای فـاطـمـه جـانـسوزنـالـه 

 مسیحای عظیم  حضرت عـیسی،            ابراهـیـم و موسای كـلـیم نـوح و

 اند از ازل دل را به عشقـش داده            انــدنـــبــی آمــاده  دیـــدار بــهــر

 تــا رسـد احـمـد بـه دیــدار خــدا             ـیــا بــرنـد تــابـوت او را انـبمـی

 ...الـحـمـد تا الـنـاس بود  مـعـنـی            یاس بودعطرش كه  آن پیكرآری 

 جـاویـدش فـرامـوشی نداشت یاد             نداشتخورشیدی كه خاموشی  بود
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 بـیـنم میخود دل شکـسته  بـستر کنار             بینممی خسته  پریشان و ملول و را تو

 بینممیسخت خسته  را وجود تو  چرا            سنگین ازمن رسالتی  توست پس دوش به

 بـینم مینـشسته   غـم، ای از میان هاله            ماه چون  تو را دخترم! چشم منی، تو نور

 بیـنم میرا زود بسته   تو کتاب عـمـر            چو گل کوتاه تو  ای عمر ! بهارباغ من

 بـینم میکمت راخـجـسته  عـمـر تـمام            دین استچون غمت غم  اگرچه غرق غمی،

 بینم میز پشت دیدۀ در خـون نشسته             خواهی دیدوداع  هرآنچه راکه پس ازاین

 بینم میرا صنـوبر پهـلـو شکـسته  تو             هجـوم اهل ستم شـرار و میان دود و

 بـیـنـم میکه بند بـند دلش را گسـسته             ناله پُرشده است  ز «وفائی» جان تمام

 

 

 راخاطراتش  اشک کن ای بیا مرور             شهادت شب وفاتش را گرفته بوی 

 هجوم درد به سر تا سر حیاتش را            سرشک یتـیـم مورخان بنـوشتـند با

 مرگ خدیجه فـسرد ذاتش را  چقدر            ظلم  شکنجه و ابیطالب و  سال شعب سه

 را  که ابوجهل زد صفاتش  ها طعنه  چه            خورد آیینۀ وجودش ها که بر چه سنگ

 ولی خدای علی خواسته نجاتش را            بستبرای غارت جانش قریش خنجر 

 مـعـجـزاتش را  ندیـد سبـزِی بـاران            نیم شد اما دو وشکست ماه  چو دلش

 ادا نـمــود تــمـامـّیِ واجـبــاتـش را            خم پایان حرا شروع رسالت غـدیر 

 شنید نعـرهٔ ال تـقـربوا الصالتش را            محراب در که رفت  علی هر بعد غیر و
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 اشک عـزا کـنـید  جـام دیده ز لبـریـز،            قـیـامت به پـا کـنـید ای امـت رسـول،

 باید برای حـضـرت زهـرا دعـا کـنید            تـنـهـایــی عــلـی در مـاتـم پـیـمـبـر و

 ست بس عظیم بالیی   داغ پیغمبر است و

 شده یـتـیمغــریب گشتـه و زهـرا  حیدر

 کـند سفرجان جـهـانیان ز جـهـان می             سفر کندمی  جـنان رسل به سوی خـتم

 کـنـد سـفـرکز پیکر وجود، روان می             ریزید خون ز دیده که در آخـر صفر

 ملک خداوند سـرمد است  دریای اشک،

 بــاور کنیــد روز عــزای مـحـّمـد است

 خاموش، شمع محـفـل نـورالهدی شده            هستی جدا شده رجان جـهـان ز پـیـکـ

 عــزای رســول خــدا شــده واویـلـتــا            اضطراب  وملک خداست غرق در اندوه 

 شـود پـوش می دود فـتـنـه سـیـه  عــالـم ز

 شــود حــّق عــلـی و آل، فـرامــوش می 

 زهرا پریده است  عذار حضرت  از رنگ            خـمـیـده است بـاور کنید قامت حـیـدر

 صورت چکیده است  به حسین دلخوِن              بـاور کـنـید بغض حسن مانده در گلو

 است  شب  چون روز،  و  باخته رنگ  خورشید،

 است  زینب قلب که درغم است  یک کربال

 نـقـشـۀ شکـستـن رکن هـدایت است یا            استنهایت غم بی  سوگ رسول یا که

 هوای حمله به بیت والیت است را او            حمایل به دست خصم سقیفه گشته تیغ

 اندنـبـی ره طغـیـان گـرفـته   امت پس از

 اندبا دست فـتـنـه دامن شیـطـان گـرفـتـه 

 تنـش  غسل نخـشکـیده بر با آن که آب            دامنش پیغمبری که دست دو عـالم به 

 های خزان را به گـلـشنـش حمله دیدند            نـیـش خـارهــا اش ازآزرد بــاغ اللـه 
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 رسـالـتـش چه قَـَدر ظـالـمـانـه بود اجـر

 بـر دست دخـتـرش اثــر تـازیــانــه بود 

 زنند جـز بـا لـگـد به بیـت وال پـا نمی            زنـنـدسـرای عـلـی را نـمی  مـردم درِ 

 زننداینان سری به حجـرۀ زهـرا نمی             چرا کو؟ عمار و بوذر کجاست؟ سلمان

 دیگر مدینه داده ز کف شور و حـال را 

 کــس نــشــنـود صــدای اذان بـــالل را 

 خاک کن  به   جسم پیمبر  را نهان چو خود            کن چاکغصه  دل از آسمان بگرد وای 

 پاک کن  تو را حسن غم حسین و اشک            خاک کن ای خـتم انبیا دستی برون ز

 تو جـهـان دچـار بـالیـی عـظـیـم شـد بی 

 1که زهــرا یتـیم شد خـاک! سـر ز بـردار

 نـبـوی گشته پایـمال قرآن چو حرمت             افـتـاده پشت سر همه آیات ذوالجـالل

 بـالخانه بـال  زنـد به پـشت درِ  زهـرا            نـبـی به کـشـتـن زهـرا ادا شـود اجـر

 حامی دین و یار ولی کـیـست؟ فـاطـمـه 

 اول شهـیـد راه عـلـی کـیـسـت؟ فـاطـمه 

 خدا راست قـائمه آن فاطمه که عرش            خون فاطمه  علی،به اشک چشم  یارب!

 شیعه زمزمه  شب همه دعا به این دارد            سال  و  ماه  و روز و شب هزارسال،  از یشب

 اش دل ما را صـفـا بـده بـا تـیـغ مـهـدی 

 بـر سـیـنـۀ شـکــسـتـۀ زهـرا شـفــا بــده

 شودعـلـی بـرون ز دل مـا نمی ِمـهـر            شـودسـرشـکـسـتـۀ اعـدا نـمی  اسـالم،

 شودنمی  با ظـهـور مهـدی زهـرا  جـز            بیتزخـم سیـنـۀ مجروح اهـل درمـان

 زبان بر »میثم« هماره باشدش این ذکر

 الزمان علـی ظهـورک یا صاحب عّجــل

 
 بيت زير به دليل ايراد محتوايي تغيير داده شد.  1

 بـردار سـر ز خـاک! که زيـنب يتـيم شد             تو جـهـان دچـار بـاليـي عـظـيـم شـدبي 
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 خاک است زیر گویا تن پـاک پیـمـبـر           است سینه چاک خلق جهان را رب چرا یا

 نـشـسـتـه رخ زهـرا یـتـیـمـی بر گـرد           روح االمین شهپر شکستهحضرت از 

 فـشانـند   می دیده گوهـر دریا صفت از           فغانند احمد درسبطین مرغ شب  چون

 بود چون قلب زینب لرزان عال  عرش           گشته شب چون این مصیبت از جهان روز

 شدمه را دیدگان دریای خون  خورشید و            نیلگون شدمصیبت رنگ شفق از این  

 سوخت  را جگر زهرای اطهرغم  و  هجر از           سوخت پر افالکیان را بال وفلک  اندر

 واحـسرتا صاحب عـزا باشد خـدایـش            عزایش وسوگ  غم و  سیفی چه گوید در

 

 

 مرتضاست زهرا و  غربت صبح آغاز            عزاست در و اندوه  ُملک وجود غرق در

 داغ مصطفاست جگر به رامدینه  شهر           غریبعترت شده  قرآن عزا گرفته و

 رواست سرت  خراب شود بر  آسمان  گر           عظیم کز این ماتم خون گریه کن مدینه!

 زیـرا عـزای قـافـلـه سـاالر انبـیـاست           همه چون فـاطـمه یتـیـم گـشتـنـد انبـیا

 خداست صاحب عزا  گرفته و عزا عالم           شود عزا که صاحب است  الیق چه خلقت

 مـدیـنـه یـکـسـره آبستن بالست شـهـر           اهل وال به هـوش که با رحـلـت نـبی

 کجاست  علی،  وصی پیمبر،  یا لَلعََجب!            خالفت شدند جمع قومی برای غصب

 کبریاستبر فلک از بیت  وشرارهدود             پشت در زهراست محاصره، الوال دار

 شب و روز مصطفاست  های رنجپاداش            آتـش زدن به خـانـۀ ریـحـانـۀ رسـول

 کـربـالست باَّللَّ قـسم شـروع جـنایـات           رحـلـت رسـول بـتـول پـس از آزردن

 پاست  زیرحـّق آل محـمد به  تا حـشـر           علی غصب خالفت شد از که  ای لحظه از

 به گوش ماست  صدای نالۀ زهرا هرشب           نی هرروز رأس شاه شهیدان به نوک

 اولــیـاسـت  والیـت سـلــطـان  آزادگـی           مـیـثـم! قــسـم بـه مـیـثـِم آزادۀ عــلــی

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل            قالب شعر: محمود سیفی           شاعر:   
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 پوشـیـد کعـبـه رخت عـزای مدینه را             هـوای مدیـنه را و مـاتـم گـرفت حـال

 وز پـا فـکـنـد نـخـل رسـای مدیـنه را             گرفت اجل تیشه بر که دست خاکم به سر 

 را  گـرفت خـاک، صفای مدینه در بر            فـقـدان مصطفی  رکن علی شکست ز

 عـزا گـرفـت فـضـای مـدیـنـه را  ابـر              محاق نهان ماه یثرب است   غم که در زین

 سمای مدینه را  بنگـر به ناله ارض و            نـاله کن ای دل بیا چو»شاخۀ حنّانه«

 بـردنـد سوی سـدره هـمـای مدیـنه را             روی دست  بهمالئک که   تاگریست  آدم

 بـالی مدینه را  سـایـه فـکـنـد کـرب و            آسمان ماند ون زمی جسم نبی سه روز

 دود درب خـانـه لـوای مـدیـنــه را   از            دست کفر وحی برافراشت بام بیت بر

 آیـیــنــۀ رســول نــمـای مــدیــنــه را              شکست کین عدو که جای تسلیت از دردا

 بستـند دست عـقـده گـشـای مدیـنـه را             چشم فـاطمه  جـلـویکه دشمنـان  دردا

 رستگار« عـزای مـدینه را  بسرود »            عزا  این زهرا دردل   ،تسکین شود مگر

 

 

 وای مــن گـر تــو مدارا نکنی با پدرم              شعله به زخم جگرمملک الموت مزن 

 چه کنم سّد نگاهم شـده اشــک بصــرم             صبـر کـن ســیر ببــینم رخ بــابـایم را 

  چشم بگشایم و جـان دادن او را نگرم               قسمت این بود که بـاالی سرش بنشینم

  دو مـه و نیم دگر فاطــمه را هم ببرم               دراین استوقت جان دادن خودگفت:مق

  من پـس ازرفتن توجان علی را سپرم               ای پــدر! مادر مظلومه من یار تو بود

  سوی خانه برم علی رابهقول دادم که                با تــن خســته و بازوی کبود از مسجد

  گر بـــریزند همه اهــل مدینه بـه سرم              دست از دامــن حیدر نکشم یک لحظه

  تاکه با دادن جان، جان علی را بخرم               قسمت این بــود که بعد از تو بمانم بابا

  گـرمیـان در ودیـوار دهد جـان،پسرم               فدای سر یــک مـــوی عـلی باد پدر به

 اجـر ایـن ســـوخـتنت بـا احـِد دادگرم              میثم« »  هربیت که گفتی  به سوخت جگرت

مفاعیل فاعلنمفعول فاعالت وزن شعر: غزل           قالب شعر:              محمد رستگارشاعر:   
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 کردی؟ عبد مؤیّدرا چه عبدآن خدایی آن          کردی؟ سرمد راچه حسن آفتاب مدینه ای

 راچه کردی؟ بگوآخر محّمد خاموشی  از چه           جان جان عالم ایجاداحمد راچه کردی؟

 جا به زیر خاک دادی روح روح انبیا را 

 شد؟  می خورد چون  دل ما خون بهرعّزت آنکه           شد؟ بردچون خودمی  رابر دوش خلقبار  آنکه

 شد  پژمرد چون زغم رویش ُگل و گفت ُگـل آنکه          شد؟ آزردچون  کین ازسنگ  خندیدو لبش آنکه

 در کجا کردی تو پنهان آفتاب جان ما را 

 گرفته  عالمو    عترت در گلوی  مانده بغض          خاتم گــرفته قلــب آدم در غــم پیغــمبـر

 و ماتم گرفته    پوشیده  زهرا سیه حضرت          منبر ومحراب ومسجدرا غبارغم گرفته

 اشگ غربت کرده پُر چشم علّی مرتضی را 

 یا امیرالمؤمنین جان دوعالم را کفن کن           کن نیلی به تن  جـامۀ مــدینه مدینه ای ای

 کن حسن چشم از اشگ محبّت بادست پاک            کن  بدن نثارآن خود چشم دو از گوهراشک 

 کن نوازش از ره رأفت شهید کربال را 

 دو غم یارند هر گریه واندوه و باعلی در         عزا دارند هر دو کلثوم با مادر زینـب و

 هردو  به دیوارند سر ،دل بر  دست،دیده گریان          دو در کنار فاطمه با چشم خونبـارند هر

   بینند اشک غربت شیر خدا راهر دو می 

 جانش  جان  رفته و ازدست برلب  رسیده  جان         فــاطمه یکدم نیفتـد نام بــابـا از زبـانش

 هیـزم آوردند جای دسته گل در آستانش          شد آشیانش بیت الحزن گوشۀ تراز  تیره

 سوختند از شعلـۀ آتش در بـیت الـوال را 

 شد جدا گلشن  از بلبل ،بلبل  ز ،ُگلُگل از غنچه          ت ادا شدباغبانا بعد عمری خون دل حقّ 

 شد طفل معصومش فدا  فتاد و پا فاطمه از          با تن تــنها اسـیر روبهان شیــر خدا شد

 تسلیت دادند با ضـرب لگد خیـرالنّسا را 

 کشتن حیدر کشیدهپیش چشم فاطمه بر            اّولین تیغی که دشمن بعد پیغمبر کشیده

 هم محراب وهم منبرکشیده  زین جنایت ناله          ناله آنجا از جگر صّدیقۀ اطهـر کشیده

فاعالتن فاعالتنفاعالتن فاعالتن وزن شعر:           مسمطقالب شعر:           غالمرضا سازگارشاعر:   
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 در غم حــیدر کـشیده نالۀ واغــربتا را 

 شد زمین نقش  دخترت آسمانی  کتاب چون          یامحّمد بعد تو شیر خدا خانه نشین شد

 حسین ازخنجرشمرلعین شد   کشته فرزندت          شد از تیرکین حسن پیکرپاک  باران  الله

 شرح، »میثم« میدهد بر اّمتت این غـّصه ها را

 

 

دراخالقها ،رفتارها ُحسن خلقت شهره              ای محمد )ص(ای رسول بهترین کردارها  

قــامت مــدحت کـجا و خلـعت گفتـارها              در بیــانت بــند مــی آیـد زبان ناطقان  

قاب قــوسینت کجا و مرغــک پندارها              بال رفتن تا حریمت را ندارد ایــن قلم  

مــکتــب ایــثار تــو عّمــارها اســتوار              است سالهسیصد  توسلمان ابجدخوان طفل  

دل به عشق بی زوالت می کنداقرارها             خاک تابد به وتاخورشیدمی  داریم تانفس  

گل نباشد کس نمــی آید سراغ خــارها              پای بوسی تو عزت داده ما را اینچنین  

برسنگ دل حجارها اکنده اند اسم تو ر             که درروزازل کی روداز خاطرم یادت  

الله کی روییده درآغوش شوره زارها             توأییم  خاک چون ماهست سینۀداغ تو در   

شاهد حرفم گالب و شیشه ی عطارها              میدهند تو گردد رنگ وبویش   منسوب  که گل  

خــستگی کّرارهارو به تو آرند وقت              که میان کارزار وقـت رزمت آنچـنـانی  

چشم واکن که نهالت داده اکنون بارها              را اسالم ایی  پرورده دلت باخون  که ای  

کس ندیده از رســولی اینچــین ایثارها             آورید ایمان که  گفتی می و خوردی می   سنگ  

بیمارها  دلروح ایمان را دمیــدی بـر               بارها آزرده ات با عیادت از کسی که   

بالباریدچون رگبارها  بر سرت گرچه              سال  وسه بیست  دراین نیاوردی ابرویت به خم  

بارها  مدینه شهرت جان به لب شدازغمت              راشکست رحمت دین توپشت وداغ رفتی  

افسارها رم نمودند عده ای و پاره شد              عشققافله ساالر ای شده بسته چشمت تاکه  

ها برخواست بعدت ازدرودیوارها ناله             گریست خون درهم ازتومیخ پس  آنقدرگویم  

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلقالب شعر: غزل           وزن شعر:           محسن عرب خالقیشاعر:   
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زهرای توأم دخترت فاطمه ام غمزده              من که این گونه پدر محوتماشای توأم   

توأم  باغبـانا نــه مگــر من گل زیبای                گــریه ام را بنـگر خنده بزن بر رویم  

توأم  زآن که افـسرده چوآیینه سیمای            دم آخــر سخنــی گــوی تسـاّلیم بخش   

 بارهـا از شفقــت دست مـرا بــوسیدی              سخنی گوی کــه مـن ام ابــیهای توأم 1

من که پرورده این دسـت توانای توأم                حالیا دست به پیش آر که بوسم دستت  

ازهمه بیش به فکر تو وغم های توأم               پاسخــش داد نبــی کــی گل زیبای پدر  

سخــت امـروز در اندیشه فردای توأم               بعد من باز شــود باب ســتم بر رویت  

موالی توأم  بس جگرسوخته بهرتوو                علی برجانزآن چه رسدبرتووصبرکن   

شــاهد زمــزمــۀ وا اَبــتـاهــای تــوأم              بینم آن شعله و دیوار و در و اندر بین  

در جنـان منــتظر دیدن سیــمای توأم                لیکن از عترت من زودتر آیی به برم  

 

باور کنیم عمـر جهان رو به آخــر است           شهر مدینه صحنۀ صحرای محشر است  

کـی صاحب عزاست؟ خداوند اکبر است           ملــک خـدای عزوجل خیمه ی عزاست  

ایــن لحظه ی یتیمی زهرای اطهر است          زنــد اجلدر بیــت وحــی آمده در مــی   

انگــار آب غــسل نبی اشک حیدر است           جــاری است اشک دیده ی شیرخدا علی   

دست امین وحــی خداونــد بـر سر است          عتــرت غریــب گشته و قرآن به زیر پا  

داغ نبــی فــقط نــه کـه داغ برادر است           بــاور کــنید بر جــگـر شــیر حــق علی  

ازغـصه گشته مثل همایی که بی پراست          رکن علی شکــسته و از بس شده غریب  

زهــرا بـرای شیرخدا رکن دیگر است            یــارب بر او تـــو فاطمه اش را نگاه دار   

وتیغ وبازوی سردارخیبراستکو دست           مــویی مــباد کــم ز ســر فاطــمـه شــود  

« نفس نبی به خلق امام است ورهبـراست          میثم« اگر رسـول خــدا رفت از جهان  

 
 بیت زیر به دلیل ایراد معنایی تغییر داده شد .  1

 ی توأم ابــیها   ام  مـن کــه آواز وینــت              مـرا بــوسیدیبارهـا از شفقــت دست 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلقالب شعر: غزل           وزن شعر:           غالمرضا سازگارشاعر:   
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 کبرای دیگراست  دیدم شروع محشر            گفتم که عمرماه صفرروبه آخراست 

 استتاریک محشر ترزعرصۀ تاریک                گردون شده سیاه وفضا پرزدود و آه

  اشک عزابه دیدۀ زهرای اطهراست                گرد مالل بــر رخ اسالم و مسـلـمین

  دیدم که روز،روزعزای پیمبر است              ا زند به سرکه زهر داده گفتم چه روی

  آغاز دور غربت زهرا و حیدر است              عــمر سیــد و موالی کائناتپایــان  

  اسالم راسیاه به تن،خاک برسراست             قرآن غریب و فاطمه ازآن غریب تر

  دوچشم برادراست اشک به حسن چشم             روی حسین مانده به دیوار بی کسی

 ای دل بیا به گریۀ زینـب نــظاره کن 

 ـند پــیرهن جـگر خویش پاره کن مان

  از بـــهر قــبض روح شـریف پیامبر             زهرابه خانه وملک الموت پشت در

  بــی اذن فــاطمه نــنهد پــای پیش تر               عجب وای  اذن طلب نکرده کس ازهیچ

  بصردربازکردو اشک فروریخت از               با آن که بود داغ پـدر سخت، فاطمه

  محــو نگاه آخــر خــود بــود بـر پدر              دیگـرش چشم اجل سوی اوبه چشم یک

  روی حــسین بــر روی قلـب پیامبــر              رخسارمصـطـفی به هچکید حسن اشک

  وهرگذر به هرکوی خویش برروی دوش               جان که کندهردورا سوارنداشت دیگر

  هردورابه بر  چوجان گرفت ودل ازجان             ین ولب حسنزدبوسه هابه حلق حس

 وآهو اشـک  افسوس یاد کرد بههر لحظه 

 گاهی ز طشت و گـاه ز گــودال قتلگاه

  روزگار به  رسالتاجر نخواست ازکس               پیغمبری که دید ستــم های بی شمار

  هـدیه ای دهند به زهرای داغدارتــا                  چون ارتحال یافت خالیق شدند جمع

  کآن را کــنند در قــدم فـاطــمه نثــار              گویا نداشـــت شهر مدینه درخت گل

  رنگ شرارت از رخشان بود آشکار             بردوش بـارهیزمشان جای دسته گل

  قــوم نا به کارآتــش زدند عاقبــت آن               بابــی کــه بود زائــر آن ســید رسل

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند         قالب شعر:           غالمرضا سازگارشاعر:   
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  تقدیم شد سه لوحـه به عنــوان افتخار               الـرسول آن بضعةوسینۀ  دست برروی

  ای دل بگیر آتش وای دیده خون ببار               سیلی و تازیانه و ضرب غـالف تیغ

 آید صدای فاطمه از پشت در به گوش 

 تا صبح روزحشر مباد این صداخموش 

  روزمالل وغصه ورنج ومحن رسید               روز حسن رسیددردا که بعد فاطمه 

  به تن رسید تیرها که لحظۀ دفنش  بس               شد پاره پاره جگرش از زهرهمسرش

  بیش ازهزار زخم ورا بر بدن رسید               بعدازحسن به نیزه عیان شدسرحسین

  ک ونیزه شکسته کفن رسیدخازگردوا              برپیکری که بود پر از بوسۀ رسول

  بر زینب ستــم زده یک پیرهن رسید               از جــامه های یوســف کربــبال فقط 

  تیرش درون سینه،سنان بردهن رسید              پــاداش آن نـصایح زیبـا از آن گروه

  ن رسیدیک کربال شرارۀ آتــش بــه م              سوخت هاکه  خیمه زآن فاطمه "میثم"بگوبه

 مرثیه خــوان خــامـــس آل عــبا منم 

  سوخت دامنم سوخته اش  های خیمهدر

 

 

 أیـــها الــّرسول اَلَجـــنَةُ لَــهُ َوَجبَـــت              طلبت أیهاالّرسول ست در هرعاشقی

 أرض وسماست درطلبت أیهاالّرسول             حضور توست درک هنـوز تشنۀ عالم

 از ســجده ی نماز شبت أیها الّرسول              روشن شده است تابه ابد عالم وجود

 عطر مـــتانت و ادبــت أیها الّرسول              اَست جاری  هرکوچه و در دل تومیروی

 جان ها اسیر تاب وتبت أیها الّرسول              آمـــاده ی ســـفر شدی و با وصیتت

 غضبت أیها الّرسول  خشم خداست در             توست رضای شرط فاطمه رضای گفتی 

 شدسهم یاِس جان به لبت أیهاالّرسول              اما توچشم بستی ویک شهردردوداغ

 کبود نصیب فاطمه شدچهره ایبی تو            زوداجـر رسالت تو ادا شد ولی چه 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل           قالب شعر:              یوسف رحیمیشاعر:   
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 که غم درسینۀ اهل وال جوشید ای مردم            عالم را سیه پوشید ای مردم در و دیوار

 ای مردم غم بابا سیه پوشید که زهرا در             گریبانند از این غمتـمـام الله ها سر در 

 وادی شمیم دردوغم پیچیدای مردم درآن            استآلوددرد فضایش حسرتو غم زین مدینه

 مردم خورشیدایداردکنون غم فزا  غروبی           فضای آسمان ها را اگر پـوشیده ابر غم

 مردمزهراچیدای  خویش ازدوچشم اشک گل           روی قبرپیغمبر  ریزد به به پاس آنکه گل

 که خارفتنه در راه علی روئید ای مردم             هـنوز از الله های باغ بوی داغ می آمد

 مردم  چیدای هیزم وحی به باغ چرادشمن            می آورندازبهردلجوئی است گل اگررسم

 مردم خودلرزیدای زهرابه ازنالۀ عرش که           درآتشحق سوخت  عصمت  نه تنها آستان

 مردم  دیدای خـونین امین باچشم جبریل که             نمی دانم چه آمد برسرباغ وگل و غنچه

 وفائی راخدا سوز جگر بخشید ای مردم            خدا را شکردرسوک وغم آل عباعمری

 

 

 با تــمــاشـاي تو قـلب پـدرت میسوزد           بسكه از آه، دل شـعـلـه ورت میسوزد

 جگرت میسوزدسوخت ز بسكه  جگرم          مزن بر جگرم اي جگر گوشۀ من شعله

 زودتر از همه شمع سحـرت میسوزد          آیي زودتــر از همه پیـش پــدرت مي 

 بعدمن واي كه پا تا به سرت میسوزد           بعد من هرچه بال هست سرت مي آید

 حیف،ازشعلۀ در بال و پرت میسوزد           زیر پــرهاي تو آرام گــرفـتــم بــابــا 

 ترت میسوزد چشمگاه ازضرب كسي         گاه در كوچه اي از درد زمین مي افتي

 گاه یك زخم به روي دگرت میسوزد          گاه یك نقش به یك روي تو جا میگیرد 

 چشم وا میكني و دورو برت میسوزد         گاه در پشت در خانه ي خود مي نالي 

 میسوزد سرت طرف دختركت پشت   یك         مي شكندیك طرف دست تو در پاي علي  

 كه اگـر فــضـه نیاید پسرت میسوزد          شعله علي مي فهمداز صداي تو در آن  

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:         قالب شعر: غزل              سیدهاشم وفاییشاعر:   
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 نـیـسـت آئـیـنـۀ وجــود خــدا را مـثــال              خیال نیست تشبیه ووصف روی توکار

 آری که اسم ورسم خدا را زوال نیست              بر هــرچه هــست، نام محّمد نوشته اند

 حتی نفس کــشیدن بی تو حــالل نیست              این اعتقاد ماست که لقمه به جای خود

 رویش سیــاه هــرکه غـالم بالل نیست              مــا را محــبّت نــبوی رو ســپید کــرد

 این جمله کارها که برایت محال نیست             از جمع ما ابوذر و سلمان درست کــن

 وقــتی بــرای دیدن رویت مجال نیست             در خــاک مــا اویس قرن رشد می کند

 بی روضۀ تو راه به سوی کمال نیست             بال و پر شکــسته تو را درک می کند

 ــد و حال تو زار شدروز دوشــنبــه آم

 زهــرا شـکست پیش تو و بی قرار شد 

 آری عــزای داغ پــیمــبر شـــروع شد             روز دوشنبه غـصه ی مادر شروع شد

 تا گریه های ســورۀ کــوثـر شروع شد             روح االمــین بــرای تــسلّی نزول کرد

 حرف از شکست بال کبوترشـروع شد              وقــت وداع دخــتر خــود را نـگاه کرد

 مرثیه های کوچه و یک در شروع شد              ذکــر حــدیث صــورت نــیلی فـــاطمه

 صحبت زشمرو سینه وخنجرشروع شد              برسینه اش حسین غریبش که تکیه زد

 علی اکبر شروع شد گویا که روضه ی              این پــنج تن برای کسی گریه می کنند

 کشید  علی رابه خونقـلب آل  این روضه

 زجسمش برون کشید چـه دیرنیزه دشمن 

 

 
 

 ناگهان گم شدسپیده جــامه سیه کرد و              شبی که نور زالل تو در جهـان ُگـم شد

 ماند وکهکشان گم شد ز جلوه فرو فلک             چـشـم آسـمان افتاد ستاره خون شد و از

 زمین به سر زد و لبخند آسـمان گم شد             به باغ سبز فلک، مهر و مـاه پـژمردند

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند           قالب شعر:            محسن حنیفیشاعر:   
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 صدای روشن خورشید مهربـان گم شد              دوبـاره شب شد و در ازدحـام تاریکـی

 به ذهــــن جاده تکاپوی کاروان گم شد             پس ازتو،پرسش رفـتن بدون پاسخ ماند

 شبی که خنده ی شیرین باغبـان گم شد               بهارصید خزان گشـت و باغ گل پژمرد

 نسیم معجــــــزۀ گل، ز بـوستان گم شد             »یــاکریــم« افتاد ترانـه ازلب معصـوم

 ی توحید عاشقان گـم شد شبی که قبـلـه             ب صبور فرشـتگـــان از غـمشکست قل

 کشیدصیحه زدل،گفت:بوی جان گم شد             زد سر بر روح االمین وحضرت رسـید 

 شبی کـه کعبۀ جان قبله ی جهان گم شد             نشسـت بغض خـدا در گلوی ابراهـیـــم

 نمـــاز و قبله و سـجاده و اذان گـــم شد             داغ ناگهـان پاشیدغـرور کعبــه از این 

 ز چشم زخم شب فتنـه، ناگهــان گم شد             عشق ای و.«تسلیت بدرخشید  »ستاره ای

 قلم به واژه فرو رفـت و ناگهان گـم شد              برخاست ازمیان تا که تو دل  وصف عزم به

 شـبیه حضرت عطار، می توان گم شد              جمــال تـو ای دلیل عشقبه هفت شهر 

 زشوق وصل تو،فریـاد»االمـان« گم شد              به زیــر تیغ غمت، در گــلوی مجنونـم

 به مرگ خنـده زد واز غم جهان گم شد             ازآن دمی که دلم خوش نشین داغت شد

 

 

 بیش از این گریه نکن قلب خدا می شکند          پشت مرا می شکند  دخترم گریه ی تو 

 می شکندبسته از این حال و هوا  بغض سر          رحم کن بر دل خود آب شدی از گریه

 که پس از رفتــن من دیــده بال می شکند           راه برو در بر منتا که نشکسته قدت 

 را می شکند  روز کسی دست تو حیف یک          دست که زد شانه مراباز بوسیدم از این 

 حـرمت شیــر خــدا را همه جا می شکند          تو سیه پوش من و شهر به همدردی تو

 که درخانه به یک ضربه ی پا می شکند          کودکانت همه درپشت سرت می لرزند

 ضربه ای می رسد و آیــنه را می شکند          دوی پشت علی تا که رهایش نکنی می

 دل جــدا سیــنه جدا شــانه جدا می شکند         بس که دنبال علی روی زمین می افتی

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل                         ناشناسشاعر:   
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 پراز غم شده است  دیده ها پرگهرو سینه          آخـر »ماه صفر«، اول ماتم شــده است

 است شده خورشید، مسلّم خوردن دل خون           آه ای ماه،که داری به رخت گرد مالل!

 است  شده محّرم رخسارتوهمرنگ رنگ             روزه«شـدی »سی   که سفرکرده آخرای ماه

 است  شدهزمزم  ،چشمه ینفسان قدسی  چشم           عرشیان، منتظر واقعه ای جان سـوزند

 است  شده مجسم قیامت،که صـبح آه ازایـن           شــب تــودیع پــیمبـر، شـهدا می گـفتند: 

 آســمان، ابری و آشفته ودرهم شده است            وحی« زمین»سایه ی شدازروی برچیده  تاکه

 داغ او، داغ دل عــالــم و آدم شــده است           ازالله به لب،کردوداع  »مجتبی«گلشنی

 الله، دل تنگ تر ازحـجلۀ ماتم شده است          باغ، لبـریز شد از زمزمۀ »یاس کبود«

 میزبان غــم او »عیسی مریم« شده است          بهشت اوباغ ،که»خراسان«شدازمیهمانی 

 »خورشید«مصمم شده است شب،پی کشتن           درتوس زد سّکه به نامشازهمان روزکه 

 زهــر در سـاغر انگور فراهم شده است            تا بسوزد »دل ذریه ی« زهرای بتــول

 به تعظیم شمــا خــم شده است  کمر چرخ          راستی تا بزند بوسه بر »ایوان طـــال« 

 همه عالم شده است انگشت نمای»مشهد«           پایتخت دل صاحب نظران است این جا

 سایه ی مهرتوکی ازسرما کم شده است؟           گـر چه بسیار خطا دیده ای از ما، امــا

 تومحکم شده است باز پیوند من و عشق             ای شـمـس شموس! ناقابلم ذّرۀگرچه من 

 غمش از دل نرود، مشکـلش آسان نشود           تـا کسی بنده ی سلطــان خـراسان نشود

 

 قمرگریه میکنمهمراه شمس و نجم و          در مــاتــم فــراق پــدر گــریه میکـنم  

 تــوان بصــر گریه میکنم   تا آخــرین           غمش مویه میکنم ها و روزها ز شب

 گـریه میکنم مانـنـد شـمـع تا به سحـر          خواب شبانه ازسر زهـرا پریده است

 گـریه میکنم با لحن جـانگـدازی اگر،            داغی عظیم دیده ام ای مـردمان شهر

 قــدر تـمـام اشـک بـشـر گـریه میکنم          پـیـغـمـبـر طـوایـف اهــل بـکــاء شدم

 های سرخ جـگـر گـریه میکنم با دیده           اشکم دوباره منچشمۀ خشکد اگر که 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلقالب شعر: غزل           وزن شعر:              محمدجواد غفورزادهشاعر:   
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 گـویا که وقت رفـتـن بـابـا رسیده است            امانت بریده استگریه کم گریه کن که 

 ندیده است  چون مثل او کسی به دوعالم           به سر و سینه میزنی حق داری ازغمش 

 جز اهل بیت تو زهمه دل بـریـده است           آخـرش چه شده این چنین نبی در روز

 است  چکیدهزغمها  دو  اشکش برای هر            زنند حـسنیـن ناله می اش روی سینه بر

 پریده استمسائل طرح   رنگش چنین ز           برگو که مرتضی چه شنـیـده کـنـار او

 جسارت وزیده است  چون از سقیفه بوی           کـنـنـد ایـنـجـا همه برای شما گریه می

 گویا عدو که نقشۀ قـتـلـت کـشیده است           این روزها به پشت در خـانـه ات مرو

 بریده استامانت   گریه کم گریه کن که           جان حسین و جان حسن جان مرتضی 

 

 لطــفی اگــر نبود مسلمان نمی شدیم            شدیـم داغی اگر نبود که گریان نمی

 از پیروان عترت و قرآن نمی شدیم            یا ایّــهــا الــّرســول بـدون دعـای تو

 جایــی نــداشتــیـم و مهمان نمی شدیم            بی حب خاندان تو در خانه ی کرم

 یـنه ات نــبـــود نــمایـان نمی شدیمآیـ             ما امت توأیم وعلی هم کنار توست

 ور نه شـبــیــه نم نم باران نمی شدیم            ما پای غربت نوه هایت نشسته ایـم

    هــم ناله هـای امشب مــوالی امتیم

 ما سـوگــوار رحلت بــابــای امتیـم

 شیعــیــان دو برابر گـذاشتندبر جــان             در جان مسلمین چــو آذر گــذاشتند

 بر سینه تا که داغ پــیــمــبــر گذاشتند             آه از نهـاد اهـل والیت بــلــنــد شـد

 برروی خاک عرصۀ محـشـر گذاشتند             آقای من، بــزرگ قبیله، ز داغ تو 

 تو سر گذاشتند  با گریه روی سینه ی             تا نوه هایت رسیده وگریست هستی 

 یک شــاخه یاس را وسط در گـذاشتند             تو باغبــان امتی و جـــای اجـر تو

 داغ پـسر به ســینـه ی مـادر گذاشتند             با رفتنت مصیبت زهرا شروع شد

   درکوچه ها غرورعلی را کسی شکست 

 در کوچه بود فاطمه روی زمین نشست 
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 شب از بـانگ رهایت  بیدار شده شهـر             که قسم خورده به نـام تو خدایتای آن 

 صف زده پژواک صدایت  عرش خدا  تا            عـبـایت تـبـرک شده کعـبه بهکه آن  ای

 این کـیست که در نور تو پـیدا شده آقا 

 تن تو جـا شده آقا سـان درآن روح چه

 از غــار حـرا، لـیـلـۀ اســرا بـنـویـسـم             شب فـردا بنـویسم گفتم که از آن شب،

 آری منم آن قـطـره که دریـا بـنـویـسـم             بنـویسم  از مسجـداالقـصـی از کعـبه و

 زالل است  شب قدراشک که چون کیست   این

 بیابیم؟ محال است «قدر»ما راه به آن 

 به پایت بنـشـیـند،  برخـیـز که هر قـدر            که زمین نور ببیندبچرخان هان چهره 

 هـای تو لبـخـنـد بـچـیـنـد غـنچـۀ لب   از             گـزینددنیا فـقـط از ُحسن تو، تـوحـیـد 

 رحمت که گـلستان شده عالم  ای گلشن

 از نــور خــداونــدی تـو نــیّـر اعـظـم 

 زدودند رنگ از شب تاریک با نور تو             در غار حـرا پرده ز ُحسن تو گشودند

 لََک الَحمد سرودند که به عشق تو اِقرأ            نبودندای آن روز که این خلق تو بوده 

 ای صـادر اول که تویی مـصدر دنـیـا 

 مسیـحا  ای گمـشدۀ ُحـسن تو مـوسی و

 کجا رخصت احیای کسی بود  لوالک...              پسی بود پیش و زمانلوالک... زمین خاک و 

 بود  دم عـیـسی دم احـیای کسی ی درک             به دستان کـلیـمی قـبـسی بود  توکی بی 

 ای جـان به تـن خـاک بـبـاری آمـده تـو

 باران شوی و بر تَِف این خاک بباری 

 گـشایتهمرهی عـقده شب روز شد از            به هوایتاین خاک روان شد  جان در تن

 !ورشـیـد والیـتمـا َودََّعـَک َربّـَک خـ            هـر روز خـدا تـحـفـه فـرسـتـاد برایت
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   155   وَسَلَم وآلِهِعَلَیهِاهللصَلَّیَ، اشعار پیامبر اکرم دومدرآستان وصال؛ جلد 
 

000
 صد آینه توحـید  که ز تـوحـید توای آن 

 زهرا شد و در قاب والی تو درخشـید 

 !فََکبِّر جماعت همه برپاست،های صف            !فَاَنِذر قم! شهِر خدا چشم به راه است،

 باقر و کاظم  تقی و ای صادق و هادی،             ای نـور خــدا در سـکـنـاتـت مـتـواتـر 

 شده تکثیر تو کوثر محضی که در عالم 

 تـطهـیـر  شـأن شـمـا آیـۀ نـازل شده در

 جـذبـۀ قـرآن تو نطق هـمگـان الل جز            اللگیر و زبان در مدح تو اندیشه زمین 

 جز نفس خودت قاطبۀ کون و مکان الل             زمین الل، زمان الل  اقصای جهان الل،

 محمد؟کیست بگو   کن ای مرد، لب باز

 کـرار کـسـی نیست محـمـد جز حـیـدر

 مـوال  کـرار به تـوفــیـق تـو ای حـیـدر            ای از ُحـسن مـثـالی تو زهـراای پـاره

 خودش راست خوانده وقتی که علی عبد تو             حق است که وامانده در اوصاف تو دنیا 

 بجـوئـیمصف تو راه  گـفـتیم و نشد در

 بـگـوئـیـم  بـگـذار کـه از حـیـدر کـرار

 

 آیـه بـه آیــه ســورۀ جـذّاب کـهـف را             کهف را دوبـاره خاطـرۀ ناب خـواندم

 قاب کهف را تو در  نظـیربی تـصویر              خـدایـم کـشیده استماهرانه  دیـدم چه

 خواب کهف را  از پُرهای پلک  سمت تو            گـشود، »قُـل اِنّـٰما اَنا بَـَشـٌر ِمـثـِلـُکم«

 تـاب کـهـف را آرامـشـی دهـی دل بی             که با دمت اِقَرأ به اسم »َربَّک االَکَرم«

 محـراب کهف را تغـیـیر داد روی تو             گـل و مـالئکه گـرم تـشّهـدندسنگ و 

 دنـبال ردپـای خود اصحاب کهـف را            ایدل غاری کشانده دررحمتی که آن 
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 گشتاز سراب برمی  عطش، چو تاولی ز            میگشت ترلحظه تـشنه  گـلوی بادیه هر

 هاخدایی  ُعزی خسته از منات و الت و            هـانـوایـی ُهـبَـل نـشـسـتـه به تـاراجِ بـی 

 نـاخـدا گـدایـی داشـت  خــدای بـادیـه از            نـاخـدا خـدایی داشت  به روح بـادیه هر

 زاده شد خورشید  که با طلیعۀ خورشید،            جمعه داد نویدخورشید خواب بودی و  تو

 بنای بتکده با یک اشاره سهـل شکـست              رسید و پشِت ابوجهِل دشِت جهل شکست

 جـبـیـن مـدائن هـزار چـین افـتاد که بـر            فـقـط نه هر چه بـتی بود بر زمین افتاد

 به سراب؟شود بدل دریا که دیده است که              سـاوه تـاول آب لب دریـای نـشـست بـر

 نــویـد آب از آئــیــنـۀ ســراب شــنــیــد             سـمـاوه بـا لـب تـشـنـه نـویـد آب شنـیـد

 تش؟ به ماتمی که چه شد مثل پـارسال آ             سال آتش مجـوسیان هـمه بعد از هـزار

 ...قاف تا به قاف کنیم از به یاد او سفر             الـقُـری طـواف کـنـیم بیا به کومۀ واِدی 

 دِل صبـورش بود  هـزار زخـم زبان بر            بودحضورش حرا خلوت  که غار کسی

 آسـتـیـنـش بـود هـا درجواِز کـشـتن بت             بر جبینش بود  «لوالک »کسی که پرچم 

 نـیم شود به یک اشارۀ دسـتـش قـمر دو            پیـمـبـری که به درگـاه حـق مـقـیم شود

 رسول مکتب عشق  ای ،بخوان  ندا رسید:             در تب عشق سوختنبی ز هیبت جبریل، 

 صبح  رسول دفترای  بخوان، همیشه بخوان،            !آور صبـح بخـوان به نام خدا، ای پـیـام

 کرد قـرآن فـدای تـمـام هـسـتی خـود را             رزمـگـاه ایـمـان کرد بـسـیـط بـادیـه را

 او  قرارتر؟ گفت:از او بی  به موج گفتم:             او به کوه گـفتم: از او استوارتر؟ گفت:

 گریست  ،هر کجا رسید ،صاعقه زد ،ز شرم            کیست؟تر مهربان از او چشم   به ابر گفتم:
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 است پوچ حضورت تصّوری زمان بدون           !تو ای حماسۀ راهی که اولش کوچ است

 جهلقامت  ،به عزم تو افتد به خاک مگر            بیا که بـادیـه لـم داده بر تـمامـت جـهـل

 ...کـمنِد محکِم عزمی عـظیم در دستت            عـصای معـجـزۀ صـد کـلـیم در دسـتت

 پـیـدا شد حـضور فـوج مالئک به غـار            سـقـِف آسـمان وا شد یـمن بـعـثت تو به 

 شکست  تو مشِت درشِت ظلمهای دست به              پشت ظلم شکست، عدل  ازتو سر رسیدی و 

 ...جوشیدپشت سراب می فقط سراب ز             جـوشید؟تو آب میز حجم بسته کجا بی 

 پــاکـی  تـو مـثـل آیـۀ بــاران مـقــدسـی،             اِک جهـل، ادراکیگـلوی عـطـشن  در تو

 های تو عـطِر عـبوِر تو پیـداستدر آیه             پیداست حضور توبه حرف حرِف کالمت 

 جـوشیدی چـشمه دالن مثلبه کام تـشـنه              هرچه نوشـیدی ز چشمه چـشـمۀ الهـام،

 بود  توپای  زیرعطِش بوسه فرشی از  چو             بود تو های بوسهبغِض  ترین تشنه که  زمین

 ها بـاد الی گـلالبـه وزد ازمی  همـیـشـه            بـاد وقـتی سـفـر کـنـد بـا سـفـیـر نـام تو

 !عشق یادگاری  هـماره با منی ای عطرِ             عشقجاریست در صحاری  همیشه نام تو

 قلم قـنـاری گـنـگیست در سـرودِن من            من!؟به ذهن من ای یاِد سبِز بودن  بدان،

 به واژه تـوان ریخت آِب دریا را؟  مگر            بگـو چگـونه سـراید سـراب، دریـا را؟

 مـسعـود قـدوِم مـقـدِم پـاکـت مـبـارک و            !تو ای رسـوِل تعـّهـد، رسالِت مـوعـود

 »  اشــهـــد ان الــه اال الـــلّــه  »ِلـــوای              !خـدا به دست تو داد، ای سخـاوت آگاه

 هـستی توست  اسیـرِ  بگیر دست دلم را،             توستهستی  مسیر  کنون که نبض زمان در
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 جانـان آورد بر جهان از مژده آن جان            از حــرا آمـد و آئـیــنـه و قــرآن آورد

 ایمان آورد   که دل داشت به آن آینه هر            مژدۀ وحی و نـبـّوت دل عـالـم را بُرد

 کـالـبـد خـســتــۀ دوران آورد روح در            مـسـیـحـایـی او همه دیـدنـد که انـفـاس

 درمان آورد  آمد و ره دور ازطبیب که              دردمندان، طلـِب عـافـیت از او کردند

 آورد نسرین و گل و الله و ریحان  یاس و            جز خار نداشت  در کویری که در اندیشه به

 با زالل سخـنـش رحـمـت بـاران آورد            داری دیدبی تشنۀ سرسبـزی و دشت را

 با فـروغ سحـر خـویش به پایـان آورد             شـب تـنهـایی را سـتم را  شب بـیـداد و

 کنعـان آورد  یوسف که به  بوی پیراهن             سـبب روشـنـی چـشـم خـداجـویـان شد

 ها سـر و سـامـان آورد پی آرامـش دل             را گــنــدممــزرعــۀ  آشــفــتـگـی دیــد

 آورد طوفان دل  را از تا به ساحل همه             ناخـدای سفـر عـشـق به ایـمان و امـید

 رضوان آورد با خودش رایحۀ روضۀ              قدمش جا ازشد همهرشک فردوس برین 

 فـرش سـلیـمان آورد  مـقـدم او بـاغ در            پیـغـامـبری  خاتـم اشانگـشـتری داشت

مـنا«   مــژدۀ عــّزت و آزادی انــســان آورد             بر لبـش بود حـدیث »َو لَـقَـد َکـرَّ

 میـزان آورد حـکـمت و آیه معـرفت و             را وجـدان شـرف و تا بسنـجـنـد عـیار

 همه ایمان آورد  که به این آینه پیش از            ستسایه پروردۀ این مهر جهانتاب علی 

 این دست فراوان آورد مکتبش گوهر از            البیت اهلُ  عجب این نیست که سلمان شود از

 پرتوش مشعـل تـوحـید به ایـران آورد             گرچه خاموش شد آتـشکدۀ فارس ولی

چـهـاردهـم جـلـوۀ روشـن آن مـاه شب به خراسان آورد رو  قرص خورشید شد و              

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:           قصیدهقالب شعر:        محمدجواد  غفورزادهشاعر:   
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 جـنات هـم جـنّت به جـنّت فـرق دارد            از خاک تا به خاک تربت فـرق دارد

 ریاضت فرق دارد مسلک عاشـق در            ریمنمی شبها این است این سعیمان ما 

 چـند به ظاهـر مسافـت فرق دارد هر            رود رفـته مـدیـنه که مشـهـد می  پـایی

 دارد قـیـامت فـرق پیـش رضا صـور             هر روز مبعـوث نماز صبح صحـنیم

 وسعت فرق دارد باطن وسع و با چشم            خود غار کوچک عرش را جا داده در یک

 پس مـطـمـئـنـاً این نـبـّوت فـرق دارد            موالستاوصاف  وقتی وظیفه گفتن از

 جا زود برخـیـز  یا ایـهـا الـمـزمـل از

 آقا زود برخیز  حرف از علی شد باز

 شدمحشری لقری چه  ا حاال در این اُمُّ             شد نوبت پیغـمبری چهل سال رفت و

 کـوثری شد ذکر کـوثـر فـوراً لبت از            زهرا بسم ربّ  محض این  خواندی به

 مرگ کافری شد  قـرآن بخوان دوران            تمام استکه دوره غربت  قرآن بخوان

 که قـرآن هم از اول حیدری شد یعنی            خود علی را داشت با آیه شأنی از هر

 سری شد  شـیـعـه عجـب تـاج تاج سر            که سرت بر پای موالست  زمانیاز آن 

 از عـالم زر کار حـیـدر حـیـدری شد            از عـالـم زر پـیـش مـرگـت بـود آقــا

 یـا مـحـمد پــرواز یـعـنـی یـاعــلـی و

 مـحـمد یـا عـلـی و اعـجـاز یـعـنـی یـا

 علی هست غربت تااحساس  اصال چرا             هست علی راحت برو راحت بیا هرجا

 عـلی هست ات آقا حاال که روی شانه             سـرا کن فـوراً برو بتخـانه را ویـران

 علی هست  زهرا! ازخیالت جمع باشد             بـفـرسـت از مـکـه بـیـایـد تـا مـدیـنـه 

 رتبۀ لیال علی هست مجنون تویی در            آن اگرچه سنگ جنون خوردی ازین و

 اند اما عـلی هستاگرچه رفـته  یاران             ای آرام هــسـتـیدّره گـیـر افـتـاده  در

 مثل تو سکـانّـدار این دنیا علی هست            جابجا کردچند ساعت  را همخورشید 

 حـیدر  شب تابید به خـورشید شد حتی

 میان بـسـترت خـوابـید حـیدرراحـت 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: ترکیب بند       قالب شعر: سیدپوریا هاشمی      شاعر:   
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 روِز مبـعـث ذکِر خـدا احـیـا شده در            مبعث غـاِر حـرا سـیـنا شده در روزِ 

 مبعث روزِ  شده درگویا لب  رویِ بر              ست نجواِی عشق اِقراء باسِم ربَّک..

 مبعث  روزِ  از سوِی حق طاها شده در            دیگر محـّمد را امین تـنهـا نـخـوانـید

 شـد جـهـان  که مـوالیِ  قـربـاِن آقـایی

 خـاتـِم پـیـغـمـبـران شد با اذِن حق او

 پُر باده برخواست   آیاِت حق؛خواندِن با             برخواست ساده  گرفت ورا دستش  جبریل

 برخـواست ایـزد ناگهـان آماده با امرِ             خودش بودمناجاِت  ای گرِم گوشه در

 خواست   هر افتاده بردستاِن یارِی   بر             را بُـرد تـا عــرِش مـعّــال آمـد بـشـر

 بــلــنـد آوازۀ دهــر نـاِم مـحــّمـد شـد

 لـیـلـۀ قــدر  در نـازل شـود قــرآِن او

 دنیایی از نـور  ها؛پـرداخـته در قـلب            شور عشق و پُر از از دارد پُرمکتبی او 

 مستور قطعاً مقـاِم اوست در سّجاده؛            نـاِم مـحـّمـد فـهـمـیـم ازاصالً چه می 

 گـشته مشهـور  آسمان با ناِم احمد در            خـتـِم رسـوالِن الـهـی، خـاتـِم عـشـق

 شد کـّلِ عـالم  رو با بـعـثِت او زیر و

 سیـنه مرهم  شود الـفاِظ او برپس می 

 هـسـتـنـد کـّلِ شـیـعـیان؛ عـبـِد محـّمد             عـبـِد محّمد  ما را بخوانـید عـاشـقان؛ 

 امان عـبِد محّمد بی  خوانده خودش را            عـشـقـیـم شـاه والیـت شـاهِ  مـا پـیـروِ 

 عـبِد محـّمـد فخِر امـیـِر مـؤمـنـان…            البالغه شاهِد این مطـلِب ماست نهـج

 شـد  نـبـی هایِ که تـسـلـیـِم سـخـن  باید

 بعد از پیـمـبر خاک پاهـاِی عـلی شد

ً یک روز بعثت می  ً  شـود دلـداریک روز پـیـدا می             شود تکرار قطعا  قـطعا

ً  بیرون شود از غـارِ              که وقِت ظهور استخوانند می یک روز   غـیبت یار قطعا

ً  شود بـیـدار  های غـافـل می  دل            با اذن مـهـدی شـوددنـیا گـلـستان می   قـطعـا

 ست دل زنـده داری اصالً پیاِم مبعث

 هـشیار شو گـر عاشِق دل بیـقـراری 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: مثمن          قالب شعر: محسن راحت حق           شاعر:   
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 طاهاست این مرد که ُمّزّمل و ُمّدثّر و            ستتعـالی  و  تـبارک محـبـوب خـداوند

 دلهاست به پیغمبر  که مشهور این مرد            جـان بنـشـیـنـد باید سخـنـانش به دل و

 که خود شاهد پیدایش دنیاست نور این            است مکان سرسلسله جنبان همه کون و

 ُمهیّاست و خندۀ ُگل،عیش،  ِمی جامِ بی             عالم  هرجا سخن از ُخلق خوش اوست در 

 ست االعلی  َجنّتُ  اوُرخسارۀ  یک پرتو            )َوالـّشمس(  یک شّمۀ نورانیـتش سورۀ

 سـت  الـلـه عـلـیـنـا( )تـالـله لـقـد آثـرک              او حرف بـزرگان مالئک محـضر در

 را غرق تماشاست  ُحسن تو  لب، انگشت به            حق دارد اگر بر سـر بـازار مـالحـت

 ات حضرت زهراست زندگی  وقتی ثمر            هستی تو نـور پیداست که اصل شجـر

 تو زیـباست  عـشق  اثر شدن در دیوانه             مانده به عـالمدندان اویس است که فهـ

 ابـیـهـاست  اُمّ  کـز صبـح ازل مـادر تو            شأن تو اجـّل است که خوانـند یـتـیمت

 پـرچـم اسالم تو باالست  تاهست خـدا،             حـیـدر شده باشـد که عـلـمـدار تو آنجا

 دلها همه در حسرت پابوسی موالست            این روست به مبعث از  علی هست و نفس تو

 َشِهیدا(ست َماتَ  ُعلی  ُحبِّ  َعلی  َماتَ  )َمن            حـدیـثِ  آویــزۀ گــوشـم هــمـۀ عـــمـر

 

 

 کـردی محـمـد را کـبـریا حـرا            چه کاری با حرا کردی محمد

 با صفا کردی محمد  جهـان را            کـه بـا اسـالم نـابـت فـدای تـو

 پُـر آوازه کـردیم که اسالِم تو،            کتاب عـشق را شیرازه کردیم

 به قـّد و قـامتت انـدازه کـردیم             رالـبـاِس فــاخـِر پـیـغـمـبـری 

 راه این که پیروزی در غصه مخور             به کوه نـور تابـیـدی چنان ماه

 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنقالب شعر: غزل           وزن شعر:                قاسمیمحمد شاعر:   

 

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                    چهار پارهقالب شعر:               مهدی مقیمیشاعر:   

 



( سایت آستان وصال      astanevesal.ir  (  جلسه آموزش مداحی نورالثقلین

 همدان  
                                                                                                                                               162 

 
000

 

 گـردد یـدهللامـی که هـمـراه تو            بـاشد خـیـالـت جـمع رسول ما

 شکـستند طغـیان  سران فـتنه و            بنیان شکستند  اساس شرک از

 ابوجهـل و ابوسفـیان شکـستند             تو پـرچـمـت افـراشـتی  انیزم

 علی گفت  همسرت هم یا  خدیجه            چشم ترت هم یاعلی گفت به حق،

 عـلی گفت هم یا قـویّاً حـیدرت            خود ابـالغ کـردی زمانی دین

 امیرالمومنین خورد به درِد تو              جبین خورد نبوت بر را ُمهر تو

 خورد  زمین بریکجا   نظام کفر             کرد بیعت که با تو علی وقـتی

 است همیشه پیرو تو سرفـراز            است باز بازِ  فیضت همیشه درِ 

 است احتزاز همیشه پرچمت در            تا قیامت  خواهد این رامی خدا

 

 

 صدایت را  آیه آیهکه  ؛تاریخ بشنودت چنان که         خدایت را بخوان تو نیز چنان که خوانده خداوندت؛

 انعکاس خودت ریزد؛ طنین غار حرایت را  در         خدا صدای تکامل را  اراده کرده برانگیزد؛ 

 ابد صدای رسایت را  ؛در خود را تو ازل خروش        که گل نکرده مگر با تو  و ما محمٌد ااّل تو؛

 عبایت راسار  سایه تو  ؛این عالم سر بر بگیر         که سایه نیندازی   اگر ؛سوزدمی جهان هرآینه  

 حادثه پایت را درون  ؛بگذاریکه   زمان رسیده         ابیطالبسال شعب  سه راه مانده قیامت را؛ به

 کعبه لوایت را  به روی ؛برافرازی و تا همیشه         بپردازی به فتح مکه  براندازی؛ بنای کفر

 که بشکنند عصایت را  ؛چه فرعونها اندنشسته           یک سو ازهزار بولهب  ؛از روهبل  هزار الت و

 را رها نکرده ردایت هایت؛قَـرنی هابالل          سلمانها تو نشسته دور اباذرها؛مثل  چقدر

 ای که والیت را! اجازه  ،آئیم که درون ایاجازه         نشـسـته پشت دریـم اّما اال مدیـنۀ دانایی! 

مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتنوزن شعر:            غزلقالب شعر: محسن ناصحی              شاعر:   
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 گـستـری مشرق نـورانی خـورشید عـالـم           شبی زیباتری  هر حرا از امشب ای غار

 دار بـعـثـت پیـغـبـمـری  این دل شب راز          جبریلنشینی کرده روی تخته سنگت شب

 حِیّ داوری  کن بر مه که غـرق نورِ  ناز            بشنوی«  اقراء بسم ربک»  گوش تا آوای

 لحظه فیض دیگری  یافتی هر امشب از او         هاسال  محّمد صبح کردی  چه شب را با گر

 عرش اعال برتری  فرشی ولی از گرچه در          سحـر گـردند دورت تاهای مکه میکـوه

 را ببـین  آرای پیـمـبرچشم شو، روی دل

 ار او گـل لبخـنـد حـیـدر را بـبـین در کنـ

 بشنوید  وحی نازل شد همه حکم خـدا را           بـشـنـویـد  را کـالم کـبـریـا هـاآی انـسـان 

 بشنوید  را بخـش حـراگوش تا آوای جان            حرا بانگ جبریل امین پیچـیـده در غـار

 بـشـنـویـد  را  االنـبـیـاتـهـلـیـل خـتـم  نغـمۀ          جبرئیلبانگ »اقراء بسم ربک« با ندای 

 بشنوید  را کل خلقت این صدا بشنوید ای            جهان خلقـت است کـل منجی این صدای

 بشنـوید  گوش تا امشب صـدای آشـنـا را           گوشـتان به کی افـسـانۀ بیگـانگـان در تا

 بشکـنید  را بـه هـمراه پیـمبر هـافرق بت

 ها سر بشکـنید با کمان حمزه از بوجهـل

 آمده بشکـنـیـد ایـنک که ابـراهـیـم دیگـر           گـران سر آمده  ای بتان کـعـبه عـمر بـت

 آمــدهبــخـش حــّیِ داور بــا کــالم روح            حرا غـار بـیـرون شد از منجی کـل بشر

 پـرور آمـده؟مـسـیـحـا بـا نــدای روح یـا            آمده از کـوه طور موسِی عـمـران دیگر

 حـیــدر آمـده  هــمـره پـیـغـمـبـر اســالم،           بود   یار عمرانبنموسی  که با هارون  همچنان

 مشت اوست  پای در چشم زمین و آسمان در

 ت اوست پش حیدر   پیش رو حکم خداوند است و

 تـرین شور آمدهمحـفل توحـید را شیرین            آمده آمده نـور  ای تـیـرگی نور شو محـو

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:          ترکیب بندقالب شعر:         غالمرضا سازگارشاعر:   
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 آمده آسمان حـور دسته بر زمین ازدسته           الـفـراردیـوها را آیـد از هر سـو نهـیِب  

 آمده  طور کز موساست  همان محّمد یا این          کیست؟  های مکه این آوایتـمام کـوه  ای

 آمده  گـور یا که عـیـد دخـتـران زنـده در            هـای اسـیـرروز جـشـن آزادی زن روز

 خالـق معـبـود دستور آمده چـنـین از این           زدن گـران باید محکم به فرق بت  با تـبر

 بشکنید  الحطب را باید اینک پشت حّمال

 شکنید با شجاعت هر دو دست بولهب را ب

 کـن  یـا محـّمـد از زبـان ما سـخـن آغـاز           ساز کن »اقرأ«  اینک بانگ وحیای امین 

 کن  تـمام کـائـنات آغـوش خود را باز بر            بیابیرون  حرا یا محّمد همچو خورشید از 

 کـن  بـایـدت ابـرازمی با تبـسـم آنـچـه را           چار سو آید سپر کن سینه را از سنگ اگر 

 کن  غرب جهان آواز شرق تا خلق را از           بـزن  قـلـۀ عــالـم بـر پــرچـم تـوحـیـد را

 کن  کن اعجاز  کن اعجاز  اعجاز بگو، هان،          قـرآن توست تو یا محـّمد برترین اعجاز

 ایممـا تـو را از انـبـیـا اعجـاز برتر داده 

 ایـم داده مـثـل حـیـدرقـرآنت وصیی  بعـد

 وی تـمـام عــالـم امـکـان دیـار بـعـثـتـت            بعـثـتت انتـظار ای هـمه پـیـغـمـبران در

 بـعـثـتت  صبـر و قـرارهای مکه بی کـوه           پیـغـمـبری  تو گـویندهای کعـبه می سنگ 

 خـدا بـاغ و بهـار بـعـثـتت وسعـت ملک           شامات نه و حجاز و کوفه و مصر و مکه

 ذوالفـقـار بعـثـتت  تا بَود در دست حیدر،           بدر  احزاب و های خیبر وغزوه  نیست بیم از

 شمار بعـثتترسد بر خـلق، فیض بی می           گردش است درست، تا چرخ زمان تا مکان باقی

 جهـان پیـغـمـبری  نـیاید در دیگر بعـد تو

 قـیامت هـمچـنان پیغـمـبری آری آری تا 

 رحـمـتت آفـرینش تا قیامت غـرق بـحـر           هـسـتـی لـوای حـکـمـتـت قـلـۀ ای فـراز
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 حـکـمـتت قـیـامـت آفـتـاب درخـشد تامی           هـا و روزهـاهـفـتـه هـا وهـا و مـاهسـال

 از ُخلق و ُخوی و خصلتت شد  شرمنده  سنگ هم          با لب شیرین گشودی روی و خندیدی به سنگ

 هّمتت ای همه پیغمبران مبهوت صبر و           هـمه پـیـغـمـبـران دیـدی از بیـشـتر آزار

 عترتت  است مائیم و کتاب وتا جهان باقی          پیغـمبری پاست تو  تا زمین و آسـمان بر

 تا روز قیامت با همند و با همند   این دو،

 هـم چـراغ آدمـنـد  ـمنـد وهـم نجـات عـال 

 ست موال علی  او را رهبر و که  وحدت آن دارد          ستوحدت ما یا علی  مهر ما مسلمانیم و

 ستعلی   المتین تنهاای تمام مسلمین حبل          حق زدن المتین«چنگ بر»حبل چیست وحدت؟ 

 ستای یـاران امـام ما عـلی  متحـد باشید           شدن تفـرقـه یعـنـی جـدا از دامن حـیـدر

 ست آرا علی خورشید جهان  محور توحید و          اتحاد عشق و ایمان و  سپهر وحدت و در

 ست علی  زهرا امام حضرت گویمفاش می          شود امـام ما ام تا نـفـس پیـغـمـبرمن کی

 زیستیمعترت   ما تمـام عمـر بـا قـرآن و

 خّط والیت نـیـستـیم  که در نیستـیم آن دم

 ستعلی  آخر علی، اول ،علی ظاهر و باطن           ستعلی  :در علم کبریا و شهر کیست احمد؟

 ستعلی   پیغمبر  نفس ،آریاست  قرآننص            وجه خدا چشم خدا، دست و شمشیر خدا،

 ست عـلی  تا شود معـلوم تنها فاتح خـیـبر          جنگ میدان  آن دو تن باید که بگریزند از

 ست علی   حیدر  ،معرکهاز  الفرار ای روبهان          است داور فتح خیبر حِق شیرِ  فتح بدر و

 ستعلی  رهبر ،نکن راه خود را گم  ای برادر         برندآنت می  شوی غافل به سوی این و گر

 حـنـبلی نه شافـعی نه مالکی نه   میثما««

 عـلی  عـلی موال فـقـط مـوال بعـد پیغـمبر 
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 نـغـمـۀ قـدسی در عـالـم سـاز شـد              شد امـشب درب رحـمـت بـاز باز

 فـضا پیچـیـده بـوی مّکـه است  در            است سوی مّکه به نگاه امشب هر

 بر محـمـد از خـداونـد این نداست             حـق تابـنـده از غار حراست نـور

 ایــمــان تــمــام خــاکــیــان نـــور             فـضـای عـرشـیان ای زیـنت اقـرأ

 آفـتـاب  کل هـستی یی برچـون تـو            بر دلـهـا بتـاب  نـور از جـا، خـیـز

 کـن  کـل عــالـم را سـراسـر نــور            کن هـستی دور ظلم و ظلمت راز

 کـنـیـم جـان کـالمت می گـوش بـر            کـنـیـمسـالمـت مـی مـحـمـد مـا یـا

 ـا عـــبـ الــســالم ای هــســتــی آل            ذات کــبــریــا الــســالم ای نـــور

 گـشـت مـحـتـاج نـگـاهـت اولـیـاء             الــســالم ای در پــنــاهـت انـبــیـا

 روی زمین بر کس نباشد چون تو            لـلـعـالـمیـن که هـسـتی رحـمـة ای

 عـــلــی  کــرده بــا نــام آشــنــایــم            کرده وجـودم مـنـجـلـی  تـو  لـطـف

 است عالم حـیدر دو  همنـشـینت در            استعالم سر   داری ازیک خدیجه 

 است عـالـم حـیـدر موالی هـمـسـر            است دخـتـرت زهـرا امید محـشر

 مقـتداست به عـالم کریم است و او            است سبـط پـاک تو امـام مجـتـبـی

 نــوربـخـش عـالـم هـسـتی حـسین             عـین دو  شدت نـور سبـط دیگـر با

 اتعـالـم هــسـتـی بـود شــرمـنـده             اتجود و احسان یک کـمـینه بنده 

 دسـت تو چـشـم کـل عـالـمـیـن بر            نـوح و ابـراهـیـم شـد پـابـسـت تو

 تو سرگردان مصری است  یوسف            فلک حـیران تو خـورشید و ماه و

 هـمـه عـالـم مـحـمـد رحـمـتـی  بـر             احــمــدا بـاب الـنــجــات امـــتــی 

 شــویــم مـــوالیــی بـا تــوالّی تـو            بـا دم تـو مـا مـسـیـحـایـی شــویـم

 گـلـم از تو بـسـرشـتـه خــدا آب و             تـمـام حـاصـلـم  ای که هـسـتـی تو

 هر که با تو یار شد عـّزت گرفت            تو زیـنت گـرفت عـالـم هـسـتی ز
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 دلـهـا همه خـاتـم کـنی  سـنـگ این            دل عـالـم کـنـی گـر نـگــاهـی بـر

 کـنـدخـنـدۀ تـو حـل مـشـکــل مـی             کـنـدخــارهـا را نــام تـو گـل مـی

 پــروردۀ خــوان تـوأیـم مـا نـمـک            ـان توأیـمما مـحـبّـان جـمـله مـهـم

 بـوی دلجـوی توأیم و عـطر مست            ماه هـمه سـرگـشـتـه کـوی تـوأیـم

 تـویی جـانـان مـا  ما هـمـه جـان و            مـا هـمـه دردیـم و تـو درمـان مـا

 مـنــم بــوس ســرای تــو آســتــان            مـنـمرضـایـم( بـا والی تـو  مـن )

 کـن امـیـرالـمـؤمـنـیـن محـشـور با             ای خـدایـا قـبـر مـن پُـر نـور کـن

 

عـیـد بـزرگ بـشـریّـت رسیـد             جهـانـگـیـر نـبـّوت رسید نـور  

سجود  رکوع و قیام است و عید            عـید جـهـان وجـود عـیـد خـدا  

حــرا آمــده عــالــم ز مـنـجـی            ســرا آمــده عـیــد رســول دو  

عـلـیک  ـوالک سالمٌ خـواجـۀ ل            عـلـیـک سـیّــد افــالک ســالمٌ   

نام خدا بخوان به بخوان،  بخوان،             ای شـده لـبــریـز پــیــام خــدا  

عالم علم بخوان ای به دو بخوان،  بـه نـام آنـکـه آفـــریــده قــلــم             

نماز آرد  توکه خلقت به  بخوان             نیاز  دارد بخوان که هستی به تو  

استآوری پیام بخوان که آغاز  است  که پایان ستم گستری بخوان              

هاست بوجهل که ناکامی  بخوان            هاستبخوان که نابودی نااهل   

تو  افراز عدل است سر که بخوان            بخـوان که توحـید کشد ناز تو  

سنگ کن بخوان و خود را سپر رنگ کن  ونخ زرخساره  و بخوان              

است تو   طور جا همه نه، حرا غار است  نور تو از آسمان پُر زمین و               

مو به موبه رو   نکته رو  نکته به بگو  آنچه که بـایـست بگـویی،              

بگو  او، خدا نیست به جز بگو             بگو  بگو هو الحّی و هو الهو،  

کنید پستی جهل و  ترک گناه و             کـنـیـدپـرسـتـی  بگو همه خـدا  

مفتعلن مفتعلن فاعلنوزن شعر: مثنوی                  قالب شعر: غالمرضا سازگار                شاعر:   
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زنند خـدا صدا می خـدا،  خـدا،            زنندبگـو بتـان دم از خـدا می   

این صدا صدای خداست  که بگو            بگو نـدای من نـدای خـداسـت  

بگـو که اسـالم حیات شماست            شماست که توحـید نجـات بگو  

ایم ما به تو قـرآن و عـلی داده            ایـمداده حـکـم ازلـی مـا به تـو  

استمنجلی  ماتابش  از قلب تو است  علی  تو   پشت سر  ما،  پیش تو              

آوریپـیــمـبـران پـیـام تـو بـر             آخـری حـبـیـب مـا تــو اول و  

کتاب دگری نیست نیست  حکم و            نیستپیغـامبری نیست  بعد تو  

بلند  کند سر تو ازبعد  کیست که            بـلـند  تو انـبـیـا همه سـر ای ز  

عــالـمـی و آدمـی  پـیـشـتـر از             اگر چه بر پـیـمـبـران خاتـمی  

ری تو یک پـیـمبِر عـلـی پـرو             تـمـام انـبـیـا بــرتــری تــو از  

انـبــیـاسـت پــادشـه  تـو  وزیـر            ره انـبـیـاست شمع طـلعـت تو  

شکـن دوش تو علی بت  کیست            توآغوش  علی روح در کیست  

ولی   را ما است، علی  علی، کیست علی  تو  تو، است علی   علی، کیست              

تو شمشیر  ما و علی است شیر            تـوعـلـی بـود تـمـام تـفـسـیـر   

عـلـی  یـعـنـی  تـمـام قــرآن تـو             عـلی  جـان تو یعنی  جسم تو و  

دست ید اللهی ما دست اوست            اوستشست  تو درپیکان ساقه   

تــوأنـد  بــالل شـیـفـتـۀ صـوت            خیل مـلک مـحـو جـالل توأند  

است عاشق سلمان تو  جنّت ما            است  سلمان توبوذر و مقداد م  

ماه به انگشت تو گردد دو نیم             باشد مـقـیـم  مهـر به درگـاه تو  

ماست خیبر شکنت شیر حیدر            ماست هر نفس پاک تو تکبیر  

تسلیم تو استیکسره خلقت ما              است روح بشر تشنه تعـلیم تو  

در نـفـس خـستـۀ »میثم« بـدم             تن عـالـم بدم جان وبه  خیز و  
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 شد عـطا باز به ما فـیض گـدایی آری             نفـسی تازه شد از عـطـر خـدایی آری 

 آری  غزلخوان همه عـالم به نوایی شد            غـمـدیـده صفـایی آری نـصیب دل  شد

 شعر، الهـام ز سـرچـشمۀ سرمد دارد 

 محـمد دارد   تا که بر دل هـمه دم نـور

 گـشـته به شـمـیـم قـدم دوست مـعـطـر             باز مـاه رجـب از نـور مـنـّور گـشـته

 که عـزیز تو پیـمبر گشته گو خـدیجه،            گـشته چـشم در راه نـبـی دیـدۀ حـیـدر

 است  خدای کرمآنکه به همه  شد پیمبر

 همه آنکس که یتیم حرم است بر شد پدر

 قبلۀ کعـبه شد و بر تن کـعـبه جان شد            پـیـمبر نـفـسـش قـرآن شد غـار آمد از

 شد  محک ایمان احمد  عشق بهآن  بعد از             جانش به ره جانان شد  جان جانان شد و

 اولین مـرد عـلـی بـود مـسلـمانـش شد 

 خـدیـجـه که زِن اول مــیـدانـش شـد و

 من بازارم   کوچه و همچو مجنون پی هر            من خوشی دارمشده احوال  مبعثشب 

 گـاه در تـاب و تب حـیـدر کـرارم من            گاه مـجـنـون شـدۀ احـمـد مخـتـارم من

 شعف  و صد شور فاش گویم که به دل هست دو 

 نجف ایوان  به مکه  پرد مرغ دل ازمی

 ست جلی خداوند آیات  گرچه احمد همه            ستازلیگرچه امشب همه جا نور خدای 

 ستنمک سفره احمد همه دم نام عـلی              نیست شکیای هست که در گفتن آن نکته 

 بوده  حـیدرهمه جا یار نـبی حـضرت 

 عـلـی بـود کـه دلـدار پـیـمـبـر بـوده و

 علی بود که جز روی خدا هیچ ندید و             و عـلی بود که در جای پیمـبر خوابید

 بخـشید  عـلی بود که انگـشـتریش را  و            هـمۀ خلق بـرید و عـلی بود که دل از

 دست علی دیگرنیست باالی دو دستان 

 کنم تا که خدا مداح استحیدر چه مدح 

 اصحاب کـسا دارد او فـاطـمه مـحـور            مدح حـیـدر بـشنـو روی خـدا دارد او

 حـسـیـن پـادشـه کـربـبـال دارد او چـو             حسن شیر جمل شاه عـطا دارد او چو

 چه پسر دارد او زینـبی مردتر از هر

 ابوالفضل قمر دارد او  شیر مردی چو
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 محـضـر خـتـم مـرسـلـین آمد            عرش بر زمین آمد نوری از

 که کـریـمـانه خوشه چین آمد             بکف گرفته ملک لوح سبزی

 ســرا دو نـزد احـمـد پـیـمـبـر            غارحرا چونکه  بود مقصدش

 خـدا  روحعرض ادب به  بهـر             یـکـسـر صف کـشـیدند انـبـیـا

 رضوان خوشبوی روضۀ عطر             بخوان َملک وحی گفته هان تو

 کن هـدایت تمام خلـق جـهـان             خودش حق ترا برگـزیده بهر

 عنایات است تو این  خدا بر از            بوی جنات است و عطر نام تو

 گاه حاجات استات قـبلهخانه             وزیـن مـــژده بـعــثـتـت آمــد

 سـرور اصـفـیـا شـدی احـمـد            احــمـد االنــبـیـاء شـدیخـاتـم 

 شـدی احــمــد دردهــا را دوا            ّسـر لـوالک از وجـود تو شد

 ای خـاتـم گـشـتـه انـبـیـا را تو             زیـنـت هــمـه عــالــم تـونـام 

 وارث نــــــــوح و وارث آدم            بــلـنــدای قـلــۀ تــوحــیــد ای

 محـضر تو جان داده همه در            پـات افــتــاده هـمـه عـالـم بـه

 کن بدست خود بـاده  پُـر یزخـ             ادنـی  نـشـیـن او مـسـند ای تو

 طعمش از عطر و بوی رحمانی             ای از شـراب روحـانـیبــاده 

 بــانـی  ای هـمـه کـائـنــات را            ســاقـی بـزم کــائــنــاتــی تـو

 عالمی مست گـشته از جامت             نـامـت ای ســالم و درود بـر

 بامت  طبـعـم نشـسـته بر مرغ            من کـجـا و مـدیـحـۀ تو کـجـا

 روشنی بخش شام تارم نیست             نوبـهـار آمد و بـهـارم نیـست

 نیست  مبـعـث آمد ولی قـرارم            از بــرای فـرج دعـایـی کــن
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 محّمد! است انسان، کآفریده  بخوان            ُمـحـّمـد  به نـام خـداونـد سـبـحـان،

 مـحـّمـد به نـام خـداونـد سـبـحـان،             بـخـوان تا خـالیق بـخـوانـند با تو

 محّمد رضوان  رشکِ  به سر، کنی سر             بخوان تا که ویران سرای جهان را

 ریحـان محـّمد  دهی تا ابـد روح و            هـمه آفـریـنـش دمی بر بخوان کز

 محّمد را به نـیـروی ایـمـان  بـشـر            رهاییبخشی   بخوان تا که از کفر،

 یـکـسـان محّمد سـیـاه و سفـیـدنـد،             قـبـایل بـدانـنـد زین پس بخـوان تا

 پـیـمـان محّمد بـبـنـدنـد تـا حـشـر،             پرستی خالیـق بـه یکـتا بخـوان تا 

 درمـان محّمد بـه داروی تـعـلـیـم،            را بخوان تا کنی درد جـهـل بـشر

 محـّمد پایان  که ظلمت رسـیـده بـه            خلق عالم نشان ده بر افروز و بر

 محّمد که دادیـم مـا بـر تـو قـرآن،            انجیل تحریف تورات و چه باکی ز

 محّمد کنی عـالـمـی را مـسـلـمان،            بایـد بـه تـوفـیـق دیـن مـبـیـنت تـو

 محّمد هـمانـنـد مـقـداد و سـلـمـان،            تو باید مـسـلـمان بـیاری به عـالـم

 ببخـشی بشر را ز نو جان، محّمد             تو بـاید هـمـاره ز فـیـض کـالمت

 محّمد  خدا این چـنین داده فـرمان،            خـالیق تو باید که فـرمان دهی بر 

 محّمد بتابی چو خـورشـید تـابـان،            هـمـه تا قـیـامـت بـایـد به قـلـب تو

 آخـری یـا مـحـّمــد! تـو آغـازی و

 یا محّمد!  پیـغـمـبـری تو تا حـشر،

 خاّلِق داور! بخـوان ای سالمت ز            آغاز خـلـقت پـیـمبر! بخوان ای ز

 »هللا اکــبـر«   بـگــو تـا بـگـویـنــد            خـدا را بخـوان تا بـخـوانـنـد با تو 

 سـیــاه و سـفــیـدنـد بـا هـم بـرادر            به تقوی گرامی نیست کس جز بگو

 تـا صبح محـشر  عـالم افـروز بـرآ            خلقند چشم انتظارت غار و  تو در

 یکسر!  ای مصلح خلق، به پا خیز،            بـه پـا خـیز، ای منجی آفـریـنـش!

 ز جا خـیز، بر خلق، قـرآن بیاور             پیغمبری کن تا حشر، به پا خیز و 

 دادیم حـیـدر  تو  به پا خـیز، ما بـر            به پا خـیـز، ما بر تو دادیـم قـرآن

 به پا خیز، تا بر تو بخـشـیم کوثر             تا بر تو آریـم فـرقـان به پا خـیـز، 

 دخـتر؟ گنه زنده در گور،رود بی            به پا خیز، تا کـی به دست پـدرها
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 برتر است نه مرد  باشد،نه زن برده             به پاخـیز و اعـالم کـن یا مـحـمـد

 سر تو، همه اولیا جـسـم پـاکـنـد و            جـان جانی تو  هـمه انـبـیـا جـان و

 به دست علی، ای علی را پیـمبر!            به پا خیز و بشکـن بـتان حـرم را

 زرنه دوران زور است و نه  که دیگر            برگـو به اهـل زر و زور خـدا را

 تویی رهروان را به هر گام، رهبر            هادی عصر، تویی گمرهان را به هر

 بَود یار مـظـلـوم و خصِم ستمگـر            مـسـلـمان بَُود آنکه در مکـتـب تو 

 تو مقداد و عمار و سلمان بپـرور            تـو آری تو بـایـد ابــوذر بـسـازی

 آغـازی و آخـری یـا مـحـمـد! تــو

 تو تا حـشر، پیـغـمـبـری یا محمد!

 کـتـــابـی هـمـانــنـد قـــرآن نـدارد            فرقان ندارد و رسولی چو تو نور

 دمت جان ندارد  از مسیحا به غیر            کـالم تو گـوید! کـلـیـم آنچه گـوید،

 سـلـمان ندارد پـیام آوری چون تو            دارنـد پـیـام آوران هر چه دارنـد،

 درمان ندارد توخاک کوی   که جز            مـشـتـاق دردی طبـیـبـان روحـند، 

 چــراغ تـو پـایـان نــدارد که نـور             خـالیـق  بدانـنـد تـا روز مـحـشـر،

 ندارد  ُملِک امکان در خدا چون تو            نـدیده هرگز پیـمبر جهان چون تو

 کـسـی جز مـحـّمـد مسلـمان ندارد            را بـگـویـیـد پـیـغــمـبــران سـلَـف

 ندارد چراغ فروزان »مهدی« چو            محـّمد بـگـویـیـد: پیـغـمـبــری جز

 ایـمـان نـدارد بـه اسـالم سـوگـنـد،            مهـدی بگویید: هر کس جدا شد ز

 تابـان ندارد بـه کف چـارده مـهـر            بگـویـیـد: جــز دیـن مـا آسـمـانـی

 جان ندارد که شد، علی هر  جدا از             علی جان شیعه تن است و بگویید:

 جز این با خدا عهد و پیمان ندارد             ست در خـِطّ حـیـدرشیعه  بگـویید: 

 برهان ندارد  و نور  به جزمسلمان             عـتـرت  بگویید: مایـیـم و قـرآن و

 نـیـران ندارد  بـه محـشر جدایی ز            عـلی شد  بگویید: هر کس جـدا از

 نـدارد  غـلـطــان کـه قــدر ورا ُدرِّ             را خودترجیع میثم آن بیت  بخوان

 تــو آغـازی و آخـری یـا مـحـمـد!

 ی یا محمد!تو تا حـشر، پیـغـمـبـر
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 بخـوان یا محـّمد بخـوان یا محّمد!            مـحــّمـد  بـنــام خــدای جـهــان یـا

 زمـیـن و زمان یا محـّمـدخـدا را             بخـوان تـا بخـواننـد پیـوسته با تو 

 مـحـّمـد  مـکـان یـا خـدایـی بُـَود ال            را مکـان بداننـد کون و بخـوان تا

 آسـمـان یـا محـّمد بـگـردند هـفـت            بخوان تا که برِگرد شمع وجودت

 محّمدکـویـر جهـان یا  چو گـل از            تـو بگشـای لـب تـا بـروید مسیحا

 جان یا محّمد  دم دوصد بار به هر             تـا مـردگـان را ببخشی افروز بـر

 که عـالـم شود بـوستـان یا مـحـّمد             را کـرامت بپـوش آسـمان سحـاب

 تویی منجی انـس و جان یا محّمد             تو نوحی خـلیلـی کـلیـمی مسیحی

 تو بگـشا تو بگـشا زبان یا محـّمد            هوالهوهوالحق  برگو، تو  برگو، تو

 محّمد ظـالـم امـان یا تو گـیـری ز             بخشی به مظلـوم روح رهـایی تو

 جـمـال خـدا را نـشـان یـا مـحـّمـد            خالیق بـا نـور دانش دهــی بر تو

 محـّمـد کـبـران یامستـ بگـیـری ز             مستضعـفان را با داِد خـود دادِ  تو

 دست دشمن ستان یا محـّمد دل از            شـّدت دشـمـنـی دوسـتـانـه  تـو در

 این کـاروان یا محـّمـد تویی مـیـر            ای تا قـیامتچـوپـان ایــن گـلّه  تو

 به خـاک مـذلّـت نـشان یا مـحـّمـد            تو با ذوالفـقـار علـی سرکشان را

 تویی جـاودان یا محّمد به جز تو،            چه باشد به عالم شود هـرمـی فـنا 

 لبت خـون روان یا محّمد  شود از            تبـّسـم به سنگ عدو زن اگر چند

 محـّمد او را سوی ما بخوان یا  تو             نرنجی  خواند دشمن،ساحرت اگر 

 محّمد جوان یا مرد و پیر و  زن و            رابخـوان تـا بخـواننــد با تو خدا 

 تو پـیـغـام ما را رسان یـا محـّمـد            تـو اعجـاز کـن بـا بیـان فصیحت

 رهبری از تو زیـبد  ز ما داوری،

 تـو زیــبــد آوری ازهـمـانــا پـیـام 
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 حـکـم ما را  ببین و بخوان و بگو            آرابـرافــروز بــا چــهــرۀ عــالـم 

 ترک این تخته سنگ حرا را بگو            حــرایت کــوه تـمـام جـهـان است

 را خــدا را  را خــدا را خـدا خــدا            خـالیـق  تو بخـوان تا بخـوانـنـد با

 ها را هــا و بوجـهـلبـولهـب  ســر            تا بکـوبی  تــو را بـرگـزیـدیـم ما،

 گشاید عـلی دست خـیـبـرگـشـا را            ه تا که بر فـتح خیـبر تو فرمان بد

 مـاسـوا را  سـوا کـن ز غیر خـدا،            کنسرنگون  علی دست را به بتان

 کـن هـوا را  درون بـشر برون از            خـدا پُـر  شـود تــا درون هـمـه از

 د از دیـو نْفـس ایـن سرا را بگیری            دل سرای الهی است به اّمت بگو

 شرک و ریا را  بیداد و ظلم و سر            تن جدا کن به شمـشیر توحـیـد از

 مـطیع تو کـردیم ارض و سما را             به عزم تو بستـیم جّن و مـلک را

 نبــّوت بـیارا  زمــان را بــه نــور            زمین را ز فیض رسالت صفا ده

 دل خـصـم و بـیـگـانه و آشـنـا را            خواهی آری به کف یا محـّمد اگر

 به یاران مرّوت، به دشمن مـدارا             تکبّربه سرکش   تواضع، به مسکین

 عالم رسان ایــن پیــام رسـا را   به            لب تـوست پـیـام رسـای خــدا بـر

 بـرای امـامت بخـوان مـرتضا را             هم اکنون که حکم رسالت گرفتی

 این عصا را  خود به هارون سپار پس از            عـلی یا محّمد تو موسا و هارون، 

 هـم این اژدها را  درد ازعلـی می            فـتـنه چـون اژدهـا سر برآرد اگر

 ا نــاز گــدا ر کـشــد از ره مهــر،            که در عین قدرتشهریاری  علی،

 را  «اتی هـل» مـزیّــن کـند سـورۀ            داری که با بذل نانشعلــی روزه 

 سهـم غـذا را  به قـاتــل کـند بـذل،             که با فـرق خونین  علی رادمردی

 وفا را و دشمن دهد درس مهر به            بذل تیغـش   عـلی قـهـرمانی کـه با

 مـقــام و جــالل هــمــه انـبـیـا را             که داده خـدایـش عـلـی آن امـامی 

 ثـنـا را  داده فـرمـان مـدح و به او            گرفـته« میثم» عـلی از ازل دست

 بگویـد  که را زهـره تا مدح مـوال

 مگـر ذات بـاری تـعـالـی بگـویـد 



   175   وَسَلَم وآلِهِعَلَیهِاهللصَلَّیَ، اشعار پیامبر اکرم دومدرآستان وصال؛ جلد 
 

000
 

 باد به دوستان خـدا نعـمتش مبارک            دمید ماه رجب رویتـش مبارک باد

 محـمـد آمده و بـعـثـتـش مبارک باد             رحـمـتش مبـارک باد نـزول بارقـۀ

 چرخ هستی را که بعثتش حرکت داد 

 پرستی را   برکت بود حق که هجرتش

 حجاب برخیزدحق بی فروغ رحمت             سپـیـده دم ز حـرا آفـتـاب برخـیـزد

 خواب برخیزد  که شهر خدایان ز  سحر             ز صخره صخرۀ آن عطرناب برخیزد

 مستـیـش بدهـد  امین مکـه رهایی ز

 پرستـیـش بدهـد   نـویـد مذهب یـکـتا

 به شکر سفره بیـانداز ای ابوطالب             ای ابوطالب سرافـرازاال چو کعبه 

 به خیل طایـفه کن ناز ای ابوطالب             ای ابـوطالب  به نظم شهـر بـپـرداز

 شده است   که پروریدۀ دستت پیامبر

 شده است   مکـیـان پدر یتـیم مکه بر

 ت و به راز پیمبری آگـاهرسیده اس            ماه ُرخی چون ساله با چهل مرد  بزرگ

 هللا که محمد تویی رسول به این ندا             راه تهـنیـتش زآنچه بگذرد در دهند

 زادۀ خـدیجه دهد بشارتی که عـمـو

 امـیــد بــر دل آزادۀ خـدیـجـه دهــد

 داشت  رهایی  مژده دالن خسته  برای             نکهت خدایی داشت نفس کشیدن او

 داشت  جهان عرب اینهمه فدایی   در که            مردم محروم آشنایی داشتبه درد 

 زبس به کارگرفت رضا را  وصبرو خلوص

 گرفت  اختیار درقرن جهان را  نیم به

 روی عـالم درهای عـلـم باز کند به             خـلیل نیست ولی برخـلیـل نـاز کند

 مهـدیش نـمـاز کـند مسیح پشت سر            کـندکـلیـم پیش رخـش سجدۀ نـیـاز 
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 آمـدن انــبـیـاء واال اوسـت نـظـر ز

 اوست بزرگ معجزۀ نون والقـلم با

 جـوامع بـشریت در انـتـظارش بود            قـرارش بودایجاد بی  که عـالم کسی

 یارش بود ُحسن خلق سالحی دراخت  چو            بودآزادگی شعارش   ووحدت  و رسید

 خوبی بود   آورد هرچه محـمد آمد و

 گشود  روی خلق حکمت به در او کتاب

 عدل و ایمانش  گشت مدائن ز که زنده            عزم سلمانش و کجاست غیرت عمار

 که ُکشت دشمن دین را به تیغ بُرهانش              عـلیه عثمانش کجاست منطق بوذر

 ایمبرآمـدهبه راه بـزرگـان دین   اگر

 ایمآمده های مجـلـل چرا در به کـاخ

 نازدمقام می  هر بر فیض تو حرم ز            نازدالحـرام می تو به بیت  مدیـنه از

 نازدعام می  خاص و بر نام تو عرب ز            نـازدخـدا ز بـنـدگـیـت بر انـام مـی

 است پوشالی  افتخار که این دریغ ولی

 است  خالی تو حجاز اهلدعوی  تمام

 کنند به کوفه وگاهی به شام حمله   گهی              کنند حمله عام  و خاص  برقبیله که ازاین 

 کنند  الحرام حمله نیست به بیت  بعید            کنند  شام حمله ومسلمین یمن صبح  به

 خدای قدرت خود را کشیده بر رخشان

 دهـند پـاسخـشانحـرم می مدافـعـان

 دارند  به پیش دیدۀ خود خـیـبرعـلی             مـدافـعـان حـرم بـاور عـلـی دارنـد

 عـلی دارند هـمسر امید مرحمت از            ای از دخـتر عـلی دارندجهاد نامـه 

 اند قلب فاطمهمحبوب قسم به فاطمه 

 اندتر از همه مدافــعان حـرم زینبی
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 نوری از جنس خدا در همه جا تابیده             تابـیده ما رخ معـشوق به ای ازجـلـوه

 صلوات ای خـدیجـه پـدر فـاطمه آمد،            خورشید حـرا تابیده مّکه روشن شده،

 محـمد صلوات دست پُـر آمده امـروز

 قـاری قـرآن مبـین  آمد از سمت حرا،            نور نبّوت به جبین آمد از سمت حرا،

 شده پیغـمبرمان آید،که مسرور می او             مرد پـیام آور دین آمد از سمت حـرا،

 أشـَهـُد أَنَّ مـحـمـد شده پـیـغـمـبـرمـان 

 مـنتخب ایزد شد او که در غار حـرا،             ازل احمد شد ونخستین که از روز  او

 جبـرئیـل آمده و جام نـبـّوت در دست             شد می سرمدمسِت  اش،میکده حرا شد

 مست  که با خواندن قرآن نبی گردد تا

 غنچۀ لبهاش لذیذ است چقدر وحی از            چقدرچهرۀ ابلیس حضیض است  نزد او

 دادند کوثر سورۀ خاص بوده که به او            است چقدر نبی نزد خداوند عزیز این  

 صفدر دادند  که به او حیدر  خوش بحالش،

 ایمان  اش بر همه توحید پرستان،هدیه            حسابش قرآنحرف   شده  رسول است و او

 مـاه مـحـرم داریـم دا،مـا اگـر مـاه خـ            ِگـل مـا انـسـان آمـده تـا که بـسـازد ز

 از سـر سـفـرۀ پیـغـمـبـر خـاتـم داریم 

 از یَـد بـولهـب مـکــه کــم آزار نـدیـد             ندید کفار ز زجر که به جز مصطفایی

 نگذاشت جز فاطمه مرهم  روی غمهاش به            ندید به جز حیدر کرار دور خود یار،

 نگذاشت ولی کم  خورد،دشمن به لبش  سنگ

 غـرق تألّم نشود هـبل، کعبه از الت و            کـه بـتـی قـبـلـۀ مــردم نـشـود آمـده تا

 به خداوند، به قـرآن و به جان ثقـلـین             سنگ نشانیست که ره گم نشود   کعبه خود

 جهان است حسین اصلی عـشاق قـبـلۀ
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 زبان و دل شویید به آب چشمۀ زمـزم،            هـمـای نـور شـده راه مـکـه را پـویـیـد

 دست به هم ال شـریک لـه گویید  دهـیـد            ســپــس بــه زمــــزمـــۀ ال الــه اال هللا

 بانگ هـوالهـو جدا جدا شنوید  ز خـلـق

 شنوید ها خـدا خـدابـت  درون کـعـبـه ز

 نوای خداست ،نی   نوای وجودم چو  به نی            خداست جا نقش جای پای  همه دلچشم  به

 صدا صدای خداست زبان محمد، زبان،            اال تـمـام جهان گـوش، گـوش تا شنوید

 دعای دل شنوید سنگ و ز هامون  کوه و ز

 دل شنـوید  حـرای نـدای خـتـم ُرُسـل از

 سرور ومست   ونشاط  غرق شده جهانیان            دستشان صحیفۀ نور فرشتگان همه در

 گور گان زنده به پری چهرهتمام  که ای            شنوممی  ز قبضه قـبـضۀ خـاک حجـاز

 شـمـا مبـارک باد  طـلـوع صبـح سـفـیـد

 مـحـمـد آمـده عـیـد شـمـا مـبـارک بــاد 

 مـکـان شده یـِم انـوار المـکـان امـروز             جان امروز به جسم مـردۀ هستی دمیده

 یا زمین شده مسجـود آسـمـان امروز  و            طلوع کرده ز غار حرا مگر خـورشید

 نخل وگیاه  بام و رسد زکوه و در و دشت و 

 ـــد ان ال الــــه اال هللا صـــدای اشــــهـ

 بـالل مـحـمـد است امـشب  چـراغ مـاه،            جهان بهشت وصال محمد است امشب

 خـدیـجه محو جـمال محمد است امشب             بوسۀ نـور زمین مکـه گـل انـداخـتـه ز

 آسمان و زمین این ترانه گشته َعـلَم در

 قَـلَـم بـخـوان به نـام خـدایـت که آفـریـد

 پا گوش  سرا سخن، محمد است که گوید            به هـوش اال تمامی خلق خدا به هوش،

 یا دو کوه بـلـنـد امانت است به دوش  و             دست رشته بهفرد فرد شما را بود دو   که

 اوست عصمت  عالم گواه محمدی که دو

 عترت اوست وهمه سفارش او در کتاب 
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 شور آمدم که فـراوان بـخـوانـمت  پُـر             جـان بخوانمت این بـار آمـدم ز دل و

 باران بخوانمت  رخصت بده طـراوت            از جـای جای سـورۀ انسان بخوانمت

 ایّـهـا الـرسول سر و جان فـدای تو یا 

 این خـسـتـۀ غـریب بـیـابـان فـدای تو 

 بـار آمـدم که مـکـرر بـخـوانـمت ایـن            مـن آمـدم شـکـوه سـراسـر بخـوانمت

 بخوانمت  محشر واقعه، و دهر و حشر با             عـیـبـم نکن قـیـامت دیگـر بخـوانـمت

 ـیـنـد شکـوه توتا کور گردد آن که نـب

 الـفـتـوح تـو  اسـالم این تـمـامـت فـتـح

 ات شود طـوفـانی دریا به جوش آید و            شود ات وقتش رسیده آسمـان نـورانی

 ات شود  عالم سـزاست یكسره ارزانی            ات شود حیـرانی افتد حـرا به لكنت و

 گـرفت برای گـفـتـن نامت وضو  بایـد

 گرفت  دهان عطر او ایم و بردهنام تو 

 جبریل محو قامت و قّد رسای توست            حاال تمام عرش خـدا زیر پای توست

 ی توست « هل اتی »  و  برای تو  آسمان هفت             توستزمین و زمان مبتالی  ای با خنده

 با آن زبان ناز بخـوان با امیـن وحـی 

 نازنین وحی!  لختی بخند روی جهان، 

 آورده كـهـكــشـان خــدا را بـرابــرت            جـبـریـل كـرده با كـلـمـاتـش منـّورت

 جا پـیـمبرت  دیـدنـد یك نـظـر همه آن            تو و كرده ست محشرت روحی دمیده در

 مكان پرده دار اوست   پیغمبری كه كون و

 اوست  زمین بر مدار حقّا كه آسمان و

 دردانه هـمـسـری گـران بهـایـی و   ُدرّ             داونـد گـوهـریبـهـرت آفـریـده خـ از

 مـسـتـورۀ عــفـافـی و روح مطـّهـری            از آسـیـه و مـریـم و هـاجر مصّوری

 اش  اصالً خـدا به شکـل ملک آفـریـده

 اش  دیده خورده است به پهنای تو مهر

 خدا ساغـرت دهند چشمه سار نور  از            دهنـدحـاال زمـان آن شده تا افـسـرت 

 دهـنـد كـوثـرت آن گـاه با عـنـایـت او            عـنـوان ناب آخـرین پیـغـمـبـرت دهند

 جمال حضرت جان است فاطمه یعنی

 است فـاطـمـه دیـبـاچـۀ فـروغ جـهـان
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 به آن نبی كه فروغش گرفت امكان را             جان را جان، و  به انس   بخشد  خدای كه آن به

 اهل بـیـت بـگـیـریـد حـكـم قــرآن را  ز            اگر سـعـادت دنـیـا و آخـرت خـواهـیـد

 مـظـاهـر حـلـمند خـدا را  كه اهـلـبـیـت،

 العـلـمـنـد  كه اهلبیت همان راسخون فی

 كه سوره زهراست  قسم به سوره كوثر            سـراست كه سیّـد دو قسم به جان محمد

 حراست  غارو یكی به  غدیریكی به قلب             از كرامت حق كه شیعه راست دو میالد

 غار حرا رمز وحدت شیعه است  و غدیر

 شیعه است  بعثت دو كه این دو، گواست خدا

 غدیر مـثـل حـرا یك حقـیقت ازلی ست            ست یزلی  غدیر چشمه جوشان فیض لم

 غـدیـر كـعـبـه میالد پیروان عـلی است             غـدیـر مكتب اسـالم نـاب اهـل والست

 نـبــّوت نـبــوی در غــدیــر كـامـل شـد

 نـازل شد غـدیـرتـمـام نـعـمـت حق در 

 به جان اّم ابیـها كه حضرت زهـراست             به آن خـدا كه جهـاِن وجـود را آراست

 عاشوراست   حسین و و حرا غار و غدیر            تمام هستی شیـعـه كه مـتـصـل به همند

 معصومارواح چارده به این چهار و به 

 كه خط ما ز حـرا و غـدیـر شد معـلوم 

 عبادتی است تباه  كه بی والی علی هر            عـتـرتند گـواه ـمـد و قـرآن واح خـدا و

 هللامـحـمـد است رسـول و عــلــی ولـی             به قـلـب شـیـعـه نـوشـتـنـد از ازل میثم

 شیعه  به حق كه نعمت حـق شد تمام بر

 عـلـی است اول و آخـر امام بر شیـعـه 
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 خـداست مصطفٰى نـوٌر َعلٰى نور            انبـیـاست فخـر روز مبعـث روز

 رستگـارى، مـژدگـانـِىّ خـداست            كـبـریاست عید مبعـث وعده گـاه

 سّر مكـنـونات هستى بر َمالست            قـالـو بَـلٰى ستعید مبعـث وعدۀ 

 كـیـمـیـاسـت هللا لـفـظ  یـا رسـول            دل كـعـبـه طنـین این نـواست بر

 ُهـداست نـور جـلـوه گـاه مـظهـر            صفاست  عشق و مبعث مبدأ روز

 وعده گاه عشق بازى با خداست            مـاسـواسـتیـا رسـول هللا ذكــر 

 با روح قـرآن آشـنـاست قـلـب او            مصطفٰى آئـیـنـۀ مهـر و وفـاست

 همه عـالم رواست  سروریّـش بر            انـبـیـاست او افـزون ز نـور نور

 رضاست مطلوب اصحاب  ساحلش           گـداست كـشـتـى او مـأمـن شاه و

 او شـفـیـع روز فـرداى شـمـاست            هر چه باشد او رسول كیـمیاست

 یـا رسـول هللا مـدد ذكـر خـداست            ذكـر روز مبـعـثـم یا مصطفاست

 
 

در شب بعثتتان حوریه باران شــده ام          پریشان شده امشکر ایزد که پی زلف    

شده ام این کوه حراء سر به گریبان پای            تا که از محضر عرفــانی حق بازایی   

قـلـبـاً آمـاده بـشـنـیـدن قــرآن شــده ام          حراء عرضه کن ای معتکف غار ای آیه  

که سرا پا همه بازیچه شیطان شده ام           کنبه حدیثی نبوی روح مــرا تصفیه   

آمیـخـتـه با سیل مریدان شده ام که در          تـهـنـیـت باد پـیـمـبـر شدنت مرد امین  

که به دسـتـان کریم تو مسلمان شده ام          مـنـم آن گـمـشـده در وادی سرگردانی  

ام  حس میکنم انسان شده تازه ازبعد تو           نـبـی هللا تـرین ای سبـب خـلـقـت انس   

ام  شدهخروشان چون رود  ازعنایات تو          برکه بی رمق ومرده دلی بودم و حال  

که به دستان پسر عم تو ویران شده ام          بـودم آن بتـکـدۀ ممـلـو از الت و هبـل  

شده ام   ازعشق تو سلمانروزبه بودم و           حـمـدهلل به نـمـایـنـدگـی از قوم عـجــم  

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:       قالب شعر: غزل                  علی آمره  شاعر:   
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 نیست برهردلی که تافت، در آن دل ضالل        خورشید عشق را، ره شام و زوال نیست

 نــــور جمــــال دلـبر مـا را مثال نیست       در آسمــان دلبــــری و آستــان عشق

 مالل نیست دلم را تاشوق اوسـت،جان و      هر دم چو ِمهر نور فشاند به خاطرم

 دل را بــیازمای که کاری محال نـیست      شود با نام احمد است که دل زنده می

 بـا روشنّی روی تو، بدر وهـالل نیست       م مرسلینای آفـتاب حـق که تویی خت

 تنها تویی وغیر تو حـــّد کمـال نیســـت      حــد کمال و حکمت و انوار معرفت

 امید عفـــو هـــست و نشان وبـال نیست      تا تو شفیع خلقی و دریـــای رحمـتی

 هـــمـال نیـــست  آیین پاک منجـی ما را      درصحنۀ حیات و به طومار کائـنات

 بهتر ازین طریقـت و راه و روال نیست        مــــا عــــاشقان و پیرو راه محمـدی

 

 

جـشن فـرشتگان شده بودزمان مبــّشر         زمـــین محله اصحاب آسمان شده بود  

بخوان شده بود پرازطنین صـدای بخوان          در آن دمـی كـه تمام فضای غار حرا  

مـسیر سبز رسیدن به ال مكان شده بود        مـكـان ز نقطـــه پایان راه غـار حـرا  

پهنای كهكشان شده بود به و به طول عرش        دلـش زنعمت خواندن دلی وسیع وبزرگ   

دشت وسیـع دلش روان شده بـود  به سوی         زول آیـــۀ اقــــرأ باسم ربّـــك نـیزنـــ  

بودآن شده بود  گفتهخدا  هرآن چه راكه        بـه آدم و به خلیل وحكیم حق ومسیح  

گناه و زنده بـه گوربرای دختركی بی  ومهربان شده بود  ومحبوب ومنجی  مجیب           

خوان شده بودعروس حجلۀ مرغ ترانه          و گل سرخچهل بهار پیاپـــی برای ا   

محـل رویش صـدها گـل اذان شــده بود         هادشت مأذنه  بالل بود و صدا بود و  
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الـمـنـــة هلل کــه تـویـــی ســیـد خــاتـم           عالمای دامنه ی وصف تو گسترده به   

تفویض محمد ای رحمت رحمان به تو صد حضرت حاتم  سرانگشت تو ریزد ز            

آدم ای دوســــتی ات تــاج سر عالم و           تـر از حضرت تو خلق نگشته محبوب  

ظرف علق و کوثر ومریم جان توای             است به هرسینه بگنجد قرآن نه کـتابی  

صــدها صفت ُحسن دگر نزد تومعجم           اخــالق تــو و ُحـب تـو و یـوسـفـی تو  

عالمیعـــــنی که تویی مرکز پرگار دو          عـشق  شد غار حـرا نقـطۀ عـطف هنر  

خم  عــــالم همه درزیر قدم های توشد          سر آن کوه وقـتی که سرازیر شدی از  

عـالـم  قـبـلـۀ اســـالم ز اخـالق تو شـد            بـــا خلق عظیمت همه را شیفته کردی  

شده اقـوم به قـرآن این است صراطی که            مـشی تـو به اسالم عـلـی عـادتمان داد  

دمـادم از مـیـکـدۀ تـوسـت که مـستـیـم            نریزند سینه صهبای علی را که به هر  

تـقــویـــم والیـت بـه تـو دادنـد مـسـلـم            عـلـی دوستی از ناحیۀ تــوست تـاریخ  

قــدیـمـی عـلــی قـائـد اعـظـم  ای یــار          واقف به توالی علی چون توکسی نیست  

هرجا که رسیدی توعلی بود و خداهم           این سابـقـه پیــداست به دیـباچۀ هـستی   

مــوال بـبـرد غـم؟  یا دامن مهــر تو ز          نمــک حـب عـلـی وام گرفـتی؟از   تــو  

مـعـلًّـم؟  آیــــا نـبـــرد فـیـض مـعـلِّـم ز            حـاال تــو بـگــو قـصـه اسـتاد و مـعـلم  

کدام آیت اعـظم؟  پس بـود نـمـازت به          آن روز که نــه کعبه و نه زادگهی بود  

بــا امر که رفتی به سوی بیت مکـرم           کیست؟ حرا راستی همسفره ی تو رغـا در  

بـــــا صوت که اسرار خدا بود ُمفّهم؟          ؟سخن گفت تو چه کسی با  معراج خدا از  

مـعـّمـم  این دست خدا بود که گشتی تو            با دست که شد تاج رسـالـت به سر تو   

افـــالک به گرد چه کسی گشت منظم           حـضرتـتان کهآقا ز که پـرسیم به جز   

محرم   و را بگوای شاهد یک خردل آن           یِک معراج کدام است؟ اسرار هزار و  

دست چه کسی غیرعلی بود چوپـرچم           غیب هر نبی و هروصی از باالی سر  
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دمادم و عـلی با تـو تو بـا علی هستی           تفسیراحادیث مع الحق مگراین نیست؟  

غیر از رخ زیبای علی کیـست مجسم           از روز ازل تــا بــــه ابد پیش نگاهت  

یعـــــنی همه جا هسـت علی خط مقدم          وجه هللا قـرآن همه جــا هــــست مسلم  

منصور شد اسالم به آن بازوی محکم             دادی به علی هدیه چو تـیغ دو لبت را  

دیــدنـد عــلی بـود به هـر خـط مـقـدم           ان که فـرار عـادتـشان بود ز مـیـدانآن  

هـــرگز به بت ظالم دوران نشدی خم             مـظلـوم شدی و به کسی ظـلـم نکردی  

ی آدم شـاید کــه هـــدایت بـشـود زاده           انـــدازه ی مجموع رسل زجر کشیدی  

دم هر عرفان علی هست اطاعت زتـو           بایـــد ز علـــی درس بگیرندیاران تو    

منّا بخر این قـافـله درهم سلمان کن و           بگذر ز مسلمانی مــــا ای همه رحمت  

رفتــــند بـه بیراهه و دادند تو را غـم          هر قوم کـــه از راه علی دست کشیدند  

مـحـرم فـاطـمـیـه بـود و امـا غــم تــو           هـد بـدیـدی حرمـتی از امـت بـد عـ بـی  

 

 اَتـی« نوشت  روزازل به یمن شما »َهل      وصف تـو را خـدا به بیـانـی رسا نوشت

 چـشم تـو را نوشت آن جـا که اسـتـعـارۀ      زیــــباترین قـصـیـدۀ خـلقــت کلید خورد

 نوشت  « والّضـحی  »دیباچۀ فروغ تو را      روی توست خالصۀ »َوالّشمس« هفت آسمان

 اسرار» یا« و سین تو را در خفا نوشت       وقتی که در جهـــان به تجـــلّی در آمدی

 نام تــــو را به دفــــتر خود مبتـدا نوشت       و خداونــــد از ابـتـدا منظــور خلـقـتـــی 

 تـــشریح انبـعــاث تو را در حـرا نوشت      آن گاه آیـه آیـــه تــــو را منتــــشر نـمود

 نوشت مال بروُدخان  نور و َدهر نَجم و  در      نوری شد و تمام تو را در خودش سرود

 »کسا« نوشت  در تو رامقام  پرده از یک       حقو پاک و زاللـی که دست  آن قدرخوب

 در هــر کجـا نوشت یـقـیـناً به جا نوشت       محـمــوِد آفــریـنــــشی، نـــام تـو را خدا

 ترنوشت خوب او و تو خوِب خوب بودی       شرح تو را خدا به بیـانــی دگـر نــوشت
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 امشب فضای مکه پراز جلوۀ کوثر شده       امشب شب غار حرا از روز روشن تر شده

 تا بنگری  بشنوی یا چشم شو تا   شو گوش یا       امشب محمد کرده برتن خلعت پیغمبری

 به پیغمبرشده حق نازل  وحی امیـن امشب       کوثرشده  زمینجهان رشک جنان امشب  امشب 

 ای کعبه بر دور سر آن جـان جان پرواز کن       مکه احمد آمده آغوش خود را بازکن ای

 ای آفرینش یک صدا آهنگ وحــدت ساز کن        با نام حق آغاز کنمصطفی ای بت ثنای  

 فریاد زن پاسخ بگو احمد صدایت میزند        یت میزندای جامعۀ بیدار شو قرآن صال

 ای منجی کل بشر بیرون بیا از این سرا        را  میخواند تو  رحمت للعالمیـن جبریل یا

 چاه تنهایی درآ  وجود از مصر ای یوسف       تو شهریار عالمی تـا چــند در غار حرا

 کن تکرار کن بخوان اقرأ بخوان تکرار اقرأ       این خلق خواب آلوده را بــیدار کن بیدار کن

 تو از تمام انبیـا هـم بهــــتری هم برتری        تو سروران راسروری تورهبران رارهبری

 تو اولین روشنگـری تو آخرین پیغمبری        تـو کشتی تـوحید را هم ناخدا هم لنگری

 پابست تو، با دست تو وا شد گره از کارشان        یک کاروان، تو کاروان ساالرشان پیغمبران

 از پیمانه ات ای سینۀ صافی دالن لبـریز       ای آشنـای عالمی ای عــالمی بیگانه ات

 مهرومه پروانه ات   ایجمع عالمی ای شمع        ای کل عقل وعقل کل ای عاقالن فرزانه ات

 تا حمزه ات پیشانی بوجهل ها را بشکند       نا اهـل ها را بشکـندسنگ تو باید سینۀ 

 ما بر تـو تا شـام ابد خیر کثیری داده ایم        ما بر تو از صبح ازل حکم خطیری داده ایم

 شیری داده ایموشمشیر ما بر تومانند علی         ما خلق را مانند تو مهر منیری داده ایم

 پیغمبـر محبوب مـا دست علی همراه تو       ته تابان ماه توپیوس   جاه تو ای وهم گم در

 تـفسیر قرآنت علــی شمشیر برانت علی        علی تسلیم فرمانت علیجانت بدن ای در 

 شیر خروشانت علی اول مسلمانت علی        آغاز و پایانت علی پیدا و پـنهـانت عـلی

 علی آغاز کن باید طی کنی با یا  راهی که       بر قـلۀ انـدیشه ها پـرواز کن پـرواز کن

 ای نقش لبخــند خدا روی لب خـونین تو        ای تا قـــیامت جـاودان اسـالم تو آئین تو

 قرآن و عترت تــا ابد رمـز بقای دین تو        دشمن هم ازکف داده دل بر منطق شیرین تو
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 اق و فتنه را از پـای امــت باز کن دام نف       باز از حرای دیگری پیغمبری آغاز کن

 تا بشکند ارکان آن تا بر کند از آن دری        با اتـحـاد دشـمـنـان ایـجــاد گشته خیبری

 آید بـه میدان حیدری با ذوالفـقار دیگری       ای کاش تا بار دگر آید به میدان حیدری

 ـر آید برون دست امیـــرالمؤمنین بار دگ       فـریــاد، یا لـلـمسلمین آیا شــود از آستین

 ای حجت ثانی عشر هم نوح هم طوفان تویی        شکن پیروز این میدان تویی خیبر   ای حیدر

 مظلومان تویی تویی فریاد  اّمید محرومان       هم مصلح کل بشر هم حامی قرآن تویی

 هجران سرآدورۀ  برو ایغیبت کبری ای       ای آفـتـاب دل بـرآ از پـردۀ غـیـــبت درآ 

 در بعثـت جدت همه چشم انــتظاربعثتت        ما مجروح طول غیبتتمجروح ای سینۀ 

 بُـتهای عالم بشکند با دست عزم وهمتت       طلوع نهضتتصبح  خورشید مکه کی رسد 

 ای نوح کشتیبان بـیا عالم شده طوفان بیا        دوران بیا ای عیـسی قرآن بیا ای موسی

 دگر آرام نیستامت را به دل آنی بازآ که        درکام نیـست دل راجزخون  توشیعه بی  بازآ که

 اسالم بی خط شما با هللا قسم اسالم نیست       بغیراز نام نیستبه غیرحرف حق ازدین  ازحق 

 وقرآن وعترت باهمند  »میثم«غدیر وبعتثت       فلک تا عالمند و آدمندتا ماه و خورشید و 

 
 

 حرف خدای تـوست  این کوه نورشاهد         امروز قلب عالم و آدم حرای توست

 کن رسول کـــه دنیا برای توست  فریـاد         است کوچکبزرگیـت مکه دگربرای 

  توست  که همین آشنای قران بخوان امین         اقـــرأ بـاســم ربّـــک یا ایها الرسول

  فدای توست سنگی ُعزی وقتی که قـلب         الت و هبل برای تو تعظیم کـرده اند

 م عصای توستیـعنی تمـام تکـیۀ عـالــ         دلخوشند  دست تو ماه بین دو وخورشید 

 وقتـی که جــای جای دلم رد پای توست         بعــد از هزار سال دگــر میشناسمت

 امروزهـر چه میشنوم از صدای توست         فــریادتان تمام زمیـن را گرفته است
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 مـّداحـی دلـدار کـنم از دل و جــانــم        تـوفـیق نصیـبـم شده از یـار بخـوانـم

 تا روز جـزا زیـر لــوای تو بـمــانم        خدا ای هدف خـلقت هستی خـواهم ز

 یعنی که گــدای تـوأم و شــاه جـهانم        الــــمنةُ هلل که من وقـف تـو هـــسـتـم

 هر دو لبانم از چکد  عـسلت می شهد        بگوید  تو ثـنـایو وقتی که زبان مدح 

 این حـالت روحـانـی من گشته نشانم         گـردیــده لبـالب جـام دلـم از عشق تو

 ِمـهــر تو شــود روز جـزا خّط امانم         دردل خـود راه نـدادم جز ِمهر تو را

 نـشـأت بـبَرد طرز بیانم  فـیـض تو از        ـعـۀ تــوسـرشــار شـدم از کــَرم واس

 روانم روح و تـو در شده ِمهر  تزریق          ُمهـرغالمی تو پـیداست بر طینت من

 ندارم  و سوگند به زهرا که تویی دار

 قدمت جان بـسپارم در اَمـرکــنـی  گـر

 خــدای احـد آورده برایتحکـمـی ز         جـبـریل فــرود آمده از سوی خدایت

 تـاجـی کـه مـزیّن شده با نـور والیت        آورده بــرای تـو که سلطان جـهـانـی

 آوای عـلی می رسد ازغــار حـرایت        »اقـرأ«به تـو تـلـقین بکند یار قدیمی 

 حمایتتو که به هرلحظه کند ازآن کس        فرمود بخــوان نام خــداونـد جـلی را

 است امرهدایت  یعنی که به دست علی         واسطۀ فیض خدا حضرت حـیـدر شد

 پای به پایت  هرجا که تورفتی شده او        تو بـاعـلی هـسـتی وعلی با تو دمادم

 یعنی که تـویی کعبه و او قـبله نمایت         تو مـنـبـع نـوری وعـلـی لُمعۀ نورت

 مـمـلـو ز کـرامات تـوأم، زیـر لوایت        آویـخـتـه برگــردن من رشتـۀ لـطفت

 من جز تو و حیدر به خـدا یـارنـدارم

 جز لطف شما هــیـچ مــددکـار ندارم

 الـــــمنةُ هلل کـه تــویــی سیـد خــاتــم        ای دوستــی ات تاج ســر عالم و آدم

 ـبـلـۀ عـالــماسالم ز اخــالق تو شد ق        عظیمت همه راشیـفـته کردی با ُخلق

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            ترکیب بندقالب شعر:          محمد فردوسیشاعر:   
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 صراطی که به قرآن شده اقَوماین است        مشی تو به اسـالِم عـلـی عادتمان داد

 تـقــویـم والیـت بـه تــو دادند ُمـسـلّـم        تاریخ عـلـی دوستی از نـاحیۀ توست

 ای یــار قــدیـمــی عـلــی، قائد اعظم        نیست  واقف به توالی علی چون توکسی 

 بـا صوِت که اسـرار خــدا بـود مفّهم        ج، خدا ازچه کسی با تو سخن گفتمعرا 

 باهلل که این حمد خـداونــد ودود است

 وجود است   قَسم، اصل حیدربه خداوند

 جـانم بــــه فــدای قــدم حــیــدر کّرار        قـلـبـم شده امشب حــرم حـیــدر کّرار

 نـقـش است به قـلـبـم َعـلَـم حیدرکّرار        نـوشتندبـرطالـع من شـیـعـۀ حـیـدر بـ

 گـردیــده دلــم جـام جـم حیـــدر کّرار        زنـگــار، زدوده ز دلـم نــور والیت

 وقتی شنَود ذکــر و دم حــیــدر کّرار        اُفـتـد به تن دشمـن تو لــرزۀ سنگـین

 بــا چــرخـش تـیـغ دو دم حیدر کّرار         سرها ریخته زمین درمعرکه برروی

 از بــــارش ابـر کــَرم حــیــدر کّرار        گلشن ِمهرتمن  روئیده به جان ودل

 صد شکر شدم ازخــَدم حــیـدر کّرار        با نیـمـه نگــاه تو شـدم یـــار والیت

 از روز ازل تا به ابد دل به تو بستم 

 ان شما بوده و هستماز پـــــیر غالم

 
 

 امـــین تریِن کلیـمـان ز طـــور مـی آید         دوان دوان ز فراسوی نــور مـــی آید

 آســـــمان نـــگـاهش سـتاره می بارد از         ردای سبز رسالت به دوش خود دارد

 ُعـّزی بود  شب هالکت بـت های الت و        شتاِب پــــای محـــمـد خـــلیل آسا بود

 به دســـت هـّمـت خــود پرچم ظفر دارد         نـسـیم خـنــدۀ او مــژدۀ سـحـــر دارد

 ـاوات بیـکـران رفته بــــه مـرزهای سمـ        شعاع نور والیـش به کهکــشان رفته

 مســــیــر آمــدنـش را فرشته می روبد         سپیده طبل افــــق را مــــدام می کوبد
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 تبــسمــش ِمــــی عـرفــانی مالئک بود          ترانـۀ لب او "اقـرا بـاسم ربـک" بود

 گیرایش  حــــریم خلــوت خورشید چشم        1ایـمانـش  دریـده پــردۀ شب را به نور

 به زیر هـر قدمش سـبزه زار می روید          طنین هر قدمش شادباش مـی گــــوید

 هــــزار بــوسـه زند بر ضریح نعلینش         زمین ُمرید طــــریق مـسیح نـعـلـینش

 بــــه ارتـــفاع مقامش نمی رسد جبریل        کران رحمت او وسعت هزاران نــیل

 بهشت قُرب خــودش را به نام مـــردم کرد        خدا دوباره به عشق نـبی تــــبّسم کرد

 حضرت داوودخواندن چـاووش صدای         سمت سرزمین ُخلودبه گوش می رسداز

 امـــیر قافلــــه ســـاالر کاروان بهشت        مـبـّشــران بهشـــت  بزرگ زادۀ ایــل

 بـــه مرگ دختـرکان عـشیره پایان داد         مرده راجان دادروح  مسیحِ مکه شد و

 ســــپاه و لشــگر ابلیس را فراری داد        به قوم حق طلبان اذن ِمی گسـاری داد

 به دست غنچۀ لب،حکم جلب غم راداد         ُمدبّرانه بـــه قــــتل خرافــه فـــتوا داد

 شویــــم ساکـن خـوشبخت شـیعه آبادش         خدا کند به نگاهــی شــویم مــــقدادش

 کــــنار گـــنبد خـضـرا، کبوترش باشیم         خدا کند که بخواهـد ابــــوذرش باشیم

 بهــــشت هــم بتــــوانم ُمــجاورت باشم         بخند حضرت آقا که یاســــرت باشـم

 مـــــرتبه شـکر خــدا ُمسلمانم هـــــزار        مــن از تـبــار ارادت ز کـوی سلمانم

 من از قــــبـیـلۀ مـــجنـون ز ایل عّمارم        گرفتارم معشوق خود به خال حضرتِ 

 بـــرای دار جـــنونم طـنـاب می خواهم          من از پیالۀ دستـت شراب می خواهم

 ن بــاللـم کنســــیاه دل نشــــدم لطف ک        اگر چه غرق گنـاهم بـــیا حــاللم کن

 
کنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر ابيات اصالح شده که در متن شعر آمده را  مي ابيات زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد .   1

 جايگزين ابيات زير کنيد

 بــــه مـرزهاي سمــاوات بيـکـران رفته        شعاع نور جبينش به کهکــشان رفته

 گيرايش  چشم خورشيد خلــوت حــــريم        دريـده پــردة شب را به نورسيمايش 
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 یـک خنده کرد؛ صـبح ظهـور آفـریده شد          برقـع گشود و سورۀ نـور آفــریـده شد

 شــعور آفریده شد خطی کشید و شـعر و         بر تخته سنگ غار حـرا عـاری از قلم

 داوود پــا گـرفت و زبـــور آفـریــده شـد        صـوت خدا ز حنجره گـل کرد بر لبش

 کـــوهی به نـام سـنـگ صبـور آفریده شد         یک جمله از مقاومتش بر زبان گذشت

 دریــــایـی از شـــراب طهـور آفریـده شد         درنگموجی به بحرمعرفتش زدکه بی 

 عالم محیط معـرفت و شوق و شور شد

 ملـک وجـود، محفل فیض حضــور شد

 بــــاور کنیـد صبـح بصیـرت دمیـده بود          شــــام سیاه جهل بـه پایـان رسیـده بود

 بــــاور کنیـد رنـگ شیـاطین پریـده بـود            باور کنیـد دولـت قـــــرآن گــرفت پــا

 یا کــودکی کـه زنـده به گـور آرمیده بود          اوات و زندگیمیالدعـدل و داد و مسـ

 گل خویش دیـده بود داغ شکفـــتـه دستــه         رحمی پدریـا جشـن مــادری کـه ز بی

 بود  کزعمردست شسته دل ازجـان بریده        اییا جشـن عیـــد بــَردۀ شـالق خورده

 ود اش همـه کانون خشم ببا آن که سیـنـه 

  دوچشم بود اش ازهرسرشک شادی جاری 

 دادگـر شــریف وشـرافت حقیـربود بی          زیر بود شرم و حیا ز شرم و حیـا سربه

 ای کـه همیشـه اسیــر بود ماننـد بــَرده        زن در میان جامعه در معـرض فروش

 امـیر بود  هرکس کـه زور داشت به مردم         چو موری که پایمالضعیف بود  هرکس

 هرکس گـرسنه روز وشب ازعمرسیربود         ایبود چو گرگ گرسنه  هرکس که سیر

 دنیـای خستـه منتظـر یــک بشیـر بود         در آن مـحیـط جـور و جفـای ستمگری

 توحـیـد را دوباره طلوعی مجدد است 

 پیــداست آن بشیر، وجـود محّمد است 

 شانافـــتاده بتگـــران همه آتش به جـان         شانبان هـا تمـــام ذکــــر خدا بـر زبت
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 شانانگار آمــــده اسـت بـه پایان زمان        بـارگان چو مورانـد ستمپامــــال گشــته 

 شان آجر شده است اهل زر و زور نان         آتــــش شده اســت آب به کام ستمگران

 شان از دست حمزه آمده بر سر کــمان        های زوردرهــــم شکـسته فرق ابوجهل

 شانتبت یدا ابـولهب آمـــــد بـــــه شان        کـــــشـان آتش فتنه چـو بـولهبهــــیزم

 ای که »حبِل َمَسد« بود ازغضب آن رشته

 پیچیـده شـد بـه گـردن حمـالة الحـطب 

 های ستم گسست ونه سلسله دیدم چگـــــ        دیـدم فرشتـه آمـد و بــــازوی دیو بست

 ها همه شکست دست علی تبر شد وبت         هـادیــــــدم بــه روی دوش خلیـِل خلیل 

 پرست بت ماند جا به پا؛نه  روی به بت   نه         شکن مسجدالحرامدیــــدم بــه دست بت 

 ستـمـگـر ز پا نشستمظلـوم ایـستـاد و         دیدیــــم در مـحیط ستم، ظلم، سـرکشی

 بـر قــــلـۀ عـقـیــدۀ مـــــا سـربلنـد هست          بـــــاور کـــنیـد پرچــم عــدل محّمـدی

 پیش از نـزول وحی به عالم صال زدیم 

 مـــــا پــــــیــرو مـحّمـد و آل محّمــدیم

 مثـل شدیمــــی در مکتب پیــــمبرمـان ب        مـا در مـــقام و مرتبه؛ فـوق ملل شدیم

 از تیرگی به نـور فــــدایــی بـدل شـدیم        یک جلوه از حرا به دل ما رسیـد و ما

 تبــــدیـل بـر حـــقیقت خــیرالعمـل شدیم        الفـالحعلی بــــا یــک نهیب زندۀ حـی  

 جـمـل شدیمیار علـی بــــه فـتنۀ جنــگ         مانتـــابیـده شد فروغ بصیرت به قلب

 عـبـد خـدا و مــــنکر الت و هـبـل شدیم        بـــاور کـــنیـد پیشتـر از بـود خویشتن

 دنـیـا بدانـد اینکـه تمـدن از آن ماست

 گیتی همیشه محـو صدای اذان ماست

 بــر دردهــای جامـعـه درمــان بیـاورند          گویــیـد منکـران همـه برهـان بیاورند

 یک آیــه مثـــــل آیــــۀ قــرآن بیـــاورند         ان کـل جهـان را صــدا زنـیددانـشـور

 مقداد و حجر و بــوذر و سلمـان بیاورند        گـویید در تمامی ادیـان اگر کـه هست

 کـوشش کننـــد چـــنـد مسـلمـان بـیـاورند         کجاست؟ شانمقداد وحجروبوذرو سلمان 
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 بایـد بــه ایــن پـیــامبـر ایــمــان بیاورند          عـادت دنیـا و آخـرتخـواهنـد اگـر س

 چونان که بعد ختم رسالت رسول نیست

 دینــــی به غیـر دیـن محّمد قبـول نیست 

 ایمدر این مسیر هر دو ســــرا را گرفته        ایممـا از غـــدیـر، راه حــرا را گرفته

 ایمسـرخط ســــبز شــــیر خـدا را گرفته        ـرأ نزول یافتای کــه آیـۀ اقـاز لحظه 

 ایـم مـــــا راه سیــــــدالشهــدا را گـرفتــه        اندبـال آفریـدهومـــــا را ز خاک کرب 

 ایمما زیر بـال، ارض و سمــا را گرفته        پرواز ما ز اوج ملک هم گذشته است

 ایـم مـا دامــن والی شمـا را گــــرفتـــــه        پـــــاک محّمد خدا گواستای خاندان 

 همیشه خاک ره میثم شماست "میــثم"

 تا هست زنـده در نـفس او دم شماست 

 

 

 وقـتی ازُحسن توصحبت به میان می آید        آیــــه همــــه جا عطر جنان می آید آیه 

 بشـنــــود مــــدح تو را با هیجان می آید         جبرئیـــلی که به آیات خدا مانوس است

 با نفس های الهـــی تــــو جــــان می آید          می رسی مثل مسیحا و به جــــسم کعبه

 ریگ هم در کف دستـت به زبان می آید        است ست جاذبۀ توحیدیبس که درهرنف

 قــــبلـۀ عــزت و ایمان به جهـان می آید        ست هرچه بت بود به صورت روی خاک افـتاده 

 از سمــــاوات خـــــدا بـرگ امان می آید         ی اهل زمینبا قدوم تو بـــــرای هــــمه

 از فراســــوی جـــهان عـطر اذان می آید        همه جا پیچیده ستنور توحیدی تو در 

 عرِش معراج سماوات شده محــــرابت

 ملکوتی ست در این جلوۀ عـالــم تابت

 نور توحید بــــه قلــــب بشر ارزانی شد         خـاک از بـــرکت تو مسجد رحمانی شد

 مــــهر تو از روز ازل بانی شد قلب پر        خواست حق، جلوه کند روشنی توحیدش
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 عرش بــــا نور نگــــاه تو چراغانی شد        ذکرلب های توسرلوحـۀ تـسبیحات است

 ی آئیــــن مـسلمانی شدنــــورت آئیــــنه         قول و افعال وصفاتت همه نورمحض اند

 ذهب دلدادگی ات فانی شد هر کــه در م        بــــه ســــراپــــردۀ اعجــاز و بقا ره یابد

 شـعر من عاقبتش حسرت و حیرانی شد        خواستم در خور حسن تــو کـــالمی گویم

 عقل صــد مولوی و حافظ و خاقانی شد         ای که مبهوت تو ووصف خطی ازحسنت

 »از ازل پرتو حســـنت ز تجلــــی دم زد

 عشق پیدا شد و آتش به همه عــالــم زد« 

 ی کوثر داری تـو که در دامن خود سـوره         ی عرش فراتر داریجنتــــی از هــــمه 

 چه نیـازی است که تا عرش قدم بر داری        دیدن فاطمـه ات دیــــدن وجـــه هللا است

 در قد و قامـــت خود جـلــوۀ محشر داری        ی چــــشم تو تسخیر کند عالم راجــــذبه 

 اســــداللهــــی چــون حضرت حیدر داری        هیبت تو،شوکت تو سرشار استعالم از

 جلــــوۀ نــــوٌر علی نــور ، مکـرر داری          خورشیداند روی دوش توهمچون  حسنین

 اهل بیت تو همــه فاتــــح دل ها هستند

 روشنی بخش جـهان، قبلــۀ دنیا هستند 

 رحمت عالمی ونور هدایت با توست        وستای که در هردوسرا صبح سعادت با ت

 پـدر امـــــتی و اذن شفاعت با توست         چشم امید همـــه خلق و شـــــکوه کرمــــت

 آنکه داردبه دلش نوروالیت با توست        با تو بودن که فقط صرف مسلمانــی نیست

 با وصی ات،عین عداوت با توست دشمنی        بی والی علی این طـــایفه ســــرگردانــــند

 درهوای تو ودرحسرت جنت باتـوست        باید از باب والی علـــــی آیــــد هر کــــس

 یک نگاه تو مرا بس،که اجابت بـــا توست         سالیانی ست دلـــم شـــــوق زیــــارت دارد

 کاش می شد سـحــری طوف مدینه آنگاه 

 رم ثــــارهللا نجف و کـــرب و بال و حـــــ
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 و در نـگــاه خودش نور باوری دارد          ببین که قلب زمین شور دیگری دارد

 ز اعـتـبــار نـبـی فـکــر دلبـری دارد          اقرأ شد لفظ  حرا مستهمین که غار  

 و کنج سینۀ خود نــور سروری دارد          شد و هوی ملک گوش آسمان پر  های ز

 دل رمــیــدۀ او حــال بــهـتــری دارد          تمام غــار حرا مثل عـرش اعالء شد

 ط کــرده و حـکـم پیـمـبری داردهبـو           گوشصدای حضرت جبریل می رسد بر

 به تو ســالم خــداونــد یـا رسـول هللا 

 بـخــوان به نام خــداوند یا رسول هللا

 چه می تـپــد دل بی تـاب مــردم بـاال           نگـاه خـیــرۀ دنیا به سمت غار حـرا

 خـاک خداز ازدحام مالئک به روی           نیست  برای یک قدم امشب مجال حرکت

 پـیــام تـهـنـیـت مـنـصـب نــبــوت را          برای اینکه به هـمراه خـویش آوردند

 علی عـالـی اعـالست پشت غار حـرا          و اولین نفری که رسید و اشـهد گفت

 زهراجای حضرت خدا  است چه خالی         در آن میانه مالئک به یک دگر گفتند

 زبــان سلمانم خوشا به حال خودم هم 

 خـوشا به حال خودم شـیـعـۀ مسلـمانم

 دل رمــیـدۀ مـا بـی قــرار دسـتــانـت           چــراغ راه هـمـه جـلـوه های ایـمانت

 شدند جـمـلـه مالئک دخـیــل دامـانت          برای اینکه بگـیـرند حـاجت خـود را

 عرض ادب پیش پــای سلمانتبرای             جبرائیل خودت؛ میـرسد که جای شما

 شـدنـد پـیــرو قــرآن تو مـسـلـمـانـت            پـیـامبــران اوالـعــزم قـبــل تــو آقــا

 رســول آیـنــه هــا با نــوای قــرآنت              کردی تو از خدای خودت هم که دلبری

 نـبــوتت ابــدی شـد به اعـتـبـار علی 

 ی ذوالفقار علی به پـشـتـوانـه و گرم
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 نماز رو بـه سوی مسـجــــدالحـرام کنید        پیمــبران همـه از جای خود قیام کنید

 طهــور به دسـت خـدا به جام کنید مـِی         ز نـــــام نامــِی پیـغمبــر احتـرام کنید

 زجـان و دل بـه رسول خـدا سالم کنید        سپــس به غار حرا رفته، ازدحام کنید

 شــب امید شمـا و شب نویـد شماست 

 ادب کنـید که عید خدا و عید شماست 

 ددعــای عمـر شـمـا را اثــر مبارک با       پیــام فتــــح و نویــد ظفــر مبارک باد

 تمـام شـد شب هجران سحرمبارک باد         خجسته عیـد بشـر بــربشـر مبارک باد

 خبرمبارک باد به جن وانس وملک این       خجستـه بــعثت پیغامبـــــر مبـارک باد  

 خبر دهید کـــه عــــید اخّوت آمده است 

 خـــــزان گـذشت، بهار نبّوت آمده است 

 خـبر دهیـد که پایان اضطراب شماست        فتح باب شماستخــــبر دهید امم را که 

 حساب شماست خبر دهـید کـه توفیق بی        خـــبر دهـــید که آغــاز انقـالب شماست

 خــبر دهیـد کتـاب خـدا کــتاب شماست        خـبر دهــیـــد که اسالم دین ناب شماست

  خبر دهیــــد که ختم رسل بشیر شماست

 ــید که مـوال علی امیر شماست  خبر دهــ

 شعاِر باطل شد  خبر دهید که »اضرب«       خبر دهیــد که »اقرء« بـه مکه نازل شد

 خبـــر دهـــیـد که قرآن چراغ محفل شد        خبر دهــــید کــــه قانـون عدل، کامل شد

 یّها المــزّمل« شدنــزول ســـورۀ »یـــا ا       خــبر دهیــــد: مریدان! مراد حـاصل شد

 رسد ز کوه و در و دشت و سنگ و نخل و گیاه  

 صــــــدای زمـــــزمـــــۀ ال الـــــــه اال هللا  

 بخوان که هـرچه بخوانی،پیام آخِرماست         بخــوان محّمـد! آوای تــو صدای خداست

 خواست بشر تو رامی بخوان بخوان که ازاّول         بخوان که هماهنگ با توارض وسماست بخوان 

 قیام کن که کنــد عدل با تو قامت راست       قیـام کـن کـه قیــامت قیــامــــِت کبــراست

 تو را دهـــــند نــــدا راهیـــــان وادی نـور  
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 تـــــو را زننــــد صدا دختران زنده به گور 

 آرایـی تـــو بـا فــروغ خــداییــت عالـم         یـ ایـ یـمـه بـــــا انقــــراض دنـتو منـجـی ه

 تو یـــار خـلـق به دنیایی و بـه عقبایی           مـــبــِر مایی ـیـیــامــت، پـیــام قـتــو تــــا ق

 هایی تو در تمــام ملل، مـــاه انجـــــمن          ر همگانـی، اگـــر چـــه تنهــــاییـبـتو ره

  جاللـــــتت دادیم بخوان که قدر و مــقام و  

 ُرســـــل نیــــامده، حــــکم رسـالــتت دادیم  

 همـاره بـاد سـالم و هـمـاره بـاد درود          مـــحّمد ای بـــه تو از ذات پـاک حِیّ ودود

 عدم بـه میمنـت خلقت تـو یـافت وجود         خدای بود و تو بودی، جــهان نبـود نبــــود

 روی طاعت سود به یمن توبرخاک،بشر          روی خویش پرده گشود خــدا به نور تو از

 جزیــــره العــــرب از نظــــم تو گرفت نظام  

 جــــمال تــــــوست چـــــراغ تــــجلِّی اسالم  

 دمیــده در هــمه عـالم فروغ اسـالمت          تـنــد بـا نــــامـتـ بـران عــــظمــت یافـ مـیـپ

 زدند طعنــه و دادند ســخت دشنــامت         المت ز هــر در و بــــامتـمنگ ـد سـرسی

 نگشـــت تلــخ ز بیداد دشـــمنان کامت          طف و اکرامتـالق و لـزهــی مکـــارم اخ

 اگر چه سنگ عدو گشــــت پاســــخ سخنت  

 زدی تبســـــم و خـــون بود جاری از دهنت  

 چهارده صده قـرآن پیام وحدت توست         کمت توستراغ حـچــهارده صده روشن چ

 چـهارده صده پاینــده نام اّمـت تـوست         اری بحـار رحـمت توستـچــهارده صده ج

 توست وصیّت  صده براّمت اینچهارده           تـرت توستـچهارده صده بر کف لــوای ع

  که ای تمـــامی امـــــت منـم پیـــــمبــــرتان 

 پیمبــــر و مـــــوال علــی است رهبرتان   منم

 علی سراج منیـر و علی چراغ هداست          علـی وصی من است و علـی ولـی خداست

 پویاست  با حق وحق درپی علی  علی است        علی رکوع و سجود و علی سالم و دعاست

 علی امام شماست لی،علـی آری  ـ لی،عـع          ت حــق، حـق بـدون او تنهاستـعلی حقــیق

 ای دین بــقایش کـــه هــــست عالــــمگیر  ـ نـب

 یکـی ز غــــار حـــرا دیگـــری بود ز غدیر  
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 است علی  یـقین کنید که دست خدا علی       گشـــا علی اسـت علیین کنید که مشکــلـقـی

 علی است علی الضحا  شمس یقین کنید که         تــدا عــــلی اســـت علیـ قـنیـد فقـط مـین کـیق

 یقـین کنیـد امــام شمـا علـی اسـت علی         لـی اســت علیـن کنید که صاحب لـوا عـ یـیق

 قسم به ذات خدایی کزاوست هرچه که هست  

 عــلی کفــر است   یقین کنید کـه اسـالم بــــــی

 قــسـم بــه آل محّمــد، بـه آیــۀ تطـهیر        یرـفـقــتی اسـت که کتـمان آن بـَود تـکـیـحـــق

 کـه دست قـدرت پـروردگار حـِیّ قدیر         لـم کـرده از ازل تحـریرـقســــم بـه آنـــچـه ق

 همان شب بعثت به خلق گشت امیر علی          شناســــنامـۀ مــا را زده اســـت مهـــر غدیر

 ــم یــــزلـی  قســـم بـه ذات خـداوندگـــــار لــ

 ســــت، علــی تمام دین محــّمد عــــلی، علی 

 

 گـوش بـاشـیـد که آوای خــدا می آیــد         بانگ تـکـبـیـر ز امـواج فـضا می آیـد

 نـفس بـــاد صـــبا روح فــزا می آیــد          آیـد بــاد صبا می بـوی عـطـر از نفس 

 به مــحـمـد ز خـــداونــد نــدا می آیــد        پیک وحی است که درغار حرامی آیـد

 ای خالیق همه این طرفه ندا را شنوید

 گوش های شـنـوا حکم خـدا را شنـوید 

 سخن از اقرأ و ازغار حرا می گویند         گویندبت و بـتـخانه همه ذکرخـدا می 

 گویند  می خلق عالم همه تبریک به ما         گویند می مدح رسول دوسرا حمد حق،

 هـمـگـی با نـفـس روح فـزامی گویند         حکم توحید به مـا و به شما می گویند 

 بشریت چه نـشـسـتی که مسیـحت آمد

 آمد حـکــم تـوحـیـد به آوای فصیـحت

 1که برعالم خلقت پدراست است  این کریمی         شام ابد جلوه گراستاین چراغی است که تا 

 کّل ُرُسل خوب تراستازاست که  این رسولی         استدامن موج خطراین نجات همه در 

 
 بیت زیر به جهت حفظ بیشتر حرمت پیامبر تغییر داده شد .  1

 این یتیمی است که برعالم خلقت پدراست          این چراغی است که تا شام ابد جلوه گراست
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 تاصف حشر طرفدار حقوق بشراست         پیشتراز همه بعد از همه پیغـامبراست

  آیـیـنۀ رخـسـارش بـاد چشم بد دور ز 

 تک و تنهاست خداوند نگهدارش بــاد 

 گـوش تا از سخن خـلق فراتر شنوید        1آی مـردم هـمگی امـر پـیـمـبـر شنـوید 

 همــه با هـم سخـن خـالق داور شنوید        روح گردید وازآن روح مطهرشنـوید

 در عــدل برابر شنوید هرا با همهمه         بانگ تهلیل شنیدید مکــرر شنـــــویـد 

 دورۀ کـفـر و زر و زور به اتـمام آمد

 اهل عـــــالم همه آماده که اسـالم آمـد

 خداوند قدیرایت امروز عید خلق است و        عید آزادی زن های اسیراست امـروز

 بشریت را فرمان خطیر است امروز        امروزمشک و عبیراست دامن مکه پراز

 چراغی که منیراست امروز جاودان باد          است بشیراست بشیراست امروز حق بشیر

 ذکر بت ها همــه »ال نعــــبد اال ایّاه« 

 همـــــه گوینــــد »وال قوه اال با هللا« 

 زور بیدادگران بازر و  سلطۀ تا به کی        عدالت مـستور تا به کی چهرۀ خورشید

 منــجی کــل جـهان آمده با مشعل نور        بخوانیدهمگی این منشور  با من امروز

 به گور  زنـدهدخـتـرک تهنیت باد بر آن         عید بعثت شده یا عید جهانـگیر ظهور

  دور دختر کشــی و جهل به پایان آمـد

 ســـــر تسلیـــــم بیارید کـــه قـرآن آمد

 کعبه از جا کن و تاغار حرا کن پرواز           اقـــرأ بنـــوازمکه آهنگ، به گـلــواژۀ 

 خیز از جابه بت وبتگر وبت خانه بتاز           یا محمد سخن خویــــش ز ال کـن آغاز

 است دراز سر این رشته درازاست دراز        بشــریــــــت را بـــا مکتب توحید بساز

 خــیز تا عرصۀ بـیـدادگــران تنگ کنی 

 
تمام سایت.   1 تایپی است و  ابیات زیر در  تا جائیکه ما بررسی کردیم« حتی سایت نخل میثم بصورت زیر آمده است که احتماال اغالط  ها » 

 موجب بر هم خوردن وزن، آهنگ و معنای شعر شده است، لذا جهت رفع نقص اصالح گردید 

 راتر شنویدف خـلق سخن از  تا گـوش        فرمان پیمبر شنـویدآی انــــسان هـــا 

 هـمـه را با هم در عــدل برابر شنوید        بانگ تهلیل شنیدید مکــرر شنـــــویـد 
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 نه در حـــــین تـبـسم سپر سنگ کنی سی

 ای کـه جبـریل امین دور سرت گردیده         ای بـــــه راه تو تمـامی مـــلل را دیده

 ای خـدا پیش تر از پـیـش تو را بگزیده        ای به قلب بشر از غـــار حـرا تابـیـده

 امه به تن پیچیدهخیز از جای خود ای ج        ای ســحـاب کـرمت بر همگان باریده

 توست مکتب روشنگر چشم عالم به ره  

 منجی کل بشر دین علی پرور تـوست

 فکر بشـــکستن پیشانــی و دندان توأند        گر چه فوجی پی آزار تن و جان توأند

 خـــاک مقداد تو عمار تو، سلمان توأند         روزی آید که همه خلق مسلمـان توأند

 پــــیرو دیـن تو و عترت و قرآن توأند          م به فرمان توأندفرو برده به تسلی سـر

  عــــالـم کفـــر به اسالم تو تبـدیل شود

 به توالی علی دیــــن تـو تـکمیل شود

 چارده آیــــنــه از وجــه خــــدایید همه        تــــو و آل تـو چـراغان ُهـدایــیـد همه

 چــــارده قبلــــۀ اربــاب دعـایـیـد همه        تـوحیــــد نمایید همهچـارده صــورت 

 چــــارده مـهر عیان در همه جایید همه        چارده نوح بــه طوفــان بــــالیید همه

 چارده طــــور به سیــــنای وسیع دلها 

 همۀ مشکل ها  چـارده عـقـده گـشـا در

 وحدت امت تو پیروی از عترت توست        عزت امـت تو در گرو وحـدت توست

 توستغیرت علی  بن رگ قلب حسین در       توست طاعت  حق،  طاعتعترت تو، طاعت

 است که هر لحظۀ او بعثت توست شیعه آن         تــــا خـدایی خداوند به پا دولت توست

 شــــــیعه در حکم تو نور ازلی را دیده

 دیدهشیعـه در غــار حرا با تو علی را 

 بعثـت ســــوم او واقعـۀ عـاشــوراست          است وحراستغدیر زآغاز شیعه بعثت 

 کرببالستجان و تنش از آب و گل شیعه          پدر شیعه علی، مادر شــیعه زهراست

 ماست آزادی و  عزتشرف وبودن  شیعه        به خدایی خــدایی که جهان را آراست

  است زند یارعلی به رگش موج   خون تا  شیعه

 »میثما« شیعه همان میثم تمار علی است
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 بانگ اقــرأ بـلـنـد از همه جاست             دامن کوهسار و غــار حــراست

 حکــم اقــرأ صدا صدای خداست             تـرانــۀ وحــیدم روح الــقــدس 

 این نــدای نجــات انــسان هاست            این ســروش مـبــارک جـبـریــل

 یا محـّمـد زمــان بـعـثـت تواست

 این نــدا مــژدۀ نــبّـوت تــواست

 ــالم خــدا ای به جــان و تـنت س             ای وجــودت پُــر از پـیـام خــدا

 ای کــالم خــوشــت کــالم خــدا            ای دعــایت شــفــای روح بــشـر

 یا محــّمــد بخــوان به نــام خــدا              اشــــهــــــد انّـــک رســــول هللا

 تو به بانــگ رسا به خلــق بگــو 

 وحــــــده ال الــــــــه االّ هـــــــو 

 از خــــداونــــدی خـــــدا دم زن             م چرخ پــرچــم زنخــیــز بر با

 این قــوانــیــن کــفــر بر هم زن             وحــده ال شــریــک لــه، بـر گو

 بر ســر بــتــگــران عــالــم زن              تــــــــــبــــــــر ال الــــــه االّ هللا

 رسـالت راخــیــز و ابــالغ کن 

 فـــتـــح کــن قــلّــۀ عــدالــت را

 بر هــمــه خــلــق برتـری دادیم              ما تو را مجد و سروری دادیــم

 بـه تــو حـکــم پـیـمـبـری دادیــم            پــــیــــــش تــــــر از والدت آدم

ــ             به تــو ای دادگــســتــر عــــالــم  ب دادگــســتــری دادیــم مــکــت

 خیــز و تــوحیــد را تجــّسـم کن

 پـیـش سنـگ عــدو تـبـُســم کــن

گــوهــر مــاست در خــزانــۀ تو             نــغــمــۀ مـاست در تــرانــۀ تــو   

 بــه تــو و دیــن جــــاودانــۀ تــو             هــمــه پـیـغـمـبـران مـا تـسـلـیــم

 دست ما پــا نــهــد به شــانــۀ تـو             هــر بـشـکـسـتـن بــتـان حــرمبــ

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                      مثمنقالب شعر: غالمرضا سازگار                 شاعر:   
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 آفــریــنـش کــتــاب تــعــلــیـمـت

 کــّل ادیــان شــونـد تــسـلـیـمــت

 شیر مــردی چو حیــدرت دادیـم             مــا ز آغــاز کــــوثــرت دادیــم

 از تـمـامی فــزون تــرت دادیــم           ــمآنـچـه بـر انـبـیـا عــطــا کردی

 دخت تــوحـیــد پــرورت دادیــم             پــــیــــش تــــــر از والدت آدم

 ای هــمــه انـبـیــا مـســلــمــانت 

 صــلــوات خــدا بــه سـلـمـانـت 

 ـاره درآبر نــجــات بــشــر دوبـ            ای رســـول خــدا ز غــار حــرا

 ای امــام خــلــیـــل بــا تـــبــر؛ آ              باز بت ها کــشــیــده اند ســرک

 آفــتــابــا بــه تــیــغ نــور بــــرآ             تا گریـزد ز شــهــر تــاریــکــی

 چه شود بـا عــلــی بیــایــی بــاز 

 جنگ بــدری دگــر کــنـی آغــاز 

 در کمین چون شغـال پشت سرند            ن که حـیــلـه گــرندباز سفـیـانـیـا 

 در هــوای غــنــائــمـی دگــرنــد             بــاز در رخـــنــۀ اُحـــد یــــاران

 از هــزاران طــریق حملـه ورند            دشـمنــان تـیـغ تـفـرقـه در دست

 ای منــادّی حــق دوبــاره بــگــو 

 وحــــــده ال الــــــــه االّ هــــــــو 

 نــظــری کــن بــه اّمــت اســالم             ای مـــنــادّی وحــــدت اســــالم

 آفــــتــــاب حــقــیــقــت اســــالم            کی شـود از حــرم طلــوع کــنـد

 ــعــثــت اســالمدّومیــن عــیــد ب           روز عیــد ظهور مـهـدی تواست

 دولت او غــدیــر دیـگــر مـاست

 دولت عــتــرت پـیـمـبـر مــاست

 همه جا در کنار مــهـدی تواست             شیعــه آیـیـنه دار مهــدی تواست

 سخت در انتظـار مهــدی تواست            شیــعــه بهــر نجــات انســان ها
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 ایستاده است و یار مهدی تواست            شیعه عّجــل علــی ظهــورک گو

 شیعه در انتظار هم عهـدی است

 یکــسوار امـیــد او مهــدی است

 در وجـــود مـقـّدست مـعـــلـــوم            ای تـجــالّی چــارده مـعـصــوم

 ظـلـم در دادگــاه تــو مــحــکــوم             عــدل از اقـــتــدار تــو حــاکـــم

 در نــدایت صــدای یـا مـظـلــوم            ـروشت خـــروش ثـــارهللادر سـ

 وارث شیــر حـق تــو با شمشیـر

 داِد اســالم از سـقـیــفــه بـگــیــر 

 سیّـدالـّشـهـداستشـیـعــه فـریـاد             زهـراست شیعه فرزند حیــدر و

 جداست  خداستعه ازهرچه جزشی              شیعه تـفــسـیــر کـّل قــرآن است

 1عاشوراست و غدیر است و بعثت            ســــالـــروز والدت شــــیــعـــه

 دار »میثم« ندا دهد شب و روز

 مــیــثــم آیــیــن مــیــثــمی آموز

 

 
 

 بر سـفـره ی کریم تو مهمان نمی شدم             نور تو گر نبود مسلـمـان نمی شدم

 ورنه ز نسل حضرت سلمان نمی شدم            لطف محــمدی تو بر من مقــام داد

 بر خانواده ی تو ثـنــاخــوان نمی شدم            اصال اگر دعای تو پشت سرم نبود

 گر دوستدار عترت و قـــرآن نمی شدم            که بـهــره نـداشتممن از عنایت تو 

 نمی شدم  و گوش به فرمانهرگز مطیع           حرف ازخدا زدی تو،ولی گر علی نبود

 
  در  حتي  ها  قافيه  اينکه  ضمن   در تمامي سايت ها حتي سايت نخل ميثم در هنگام تايپ بيت زير قافيه آن حذف شده است لذا اصالح شد.   1

جدا است؛ عاشورا است « که به نظر ميرسد از نظر وزني داراي سکت    است؛  سيّـدالـشّهدا  است؛  »زهـرا  است   امده  اينگونه  هم  ميثم   نخل  کتاب 

 جداست؛ عاشوراست « مي باشد  سيّـدالـشّهداست؛ »زهـراست؛ است؛ لذا امالء صحيح وزني آن

 بعثت است و غدير وعاشورا             ســــالـــروز والدت شــــيــعـــه

مفاعیل فاعلنمفعول فاعالت وزن شعر: ترکیب بند          قالب شعر:          رضا رسول زادهشاعر:   
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 کن صوت جلی را شروع قم یا رسول 

 کن   و مدح علی را شروع  قرآن بخوان

 گ، با سخن خود اثر کنی  بر قلب سن            کنی  که بی خبران را خبر قرآن بخوان

 محض بشرکنی ظلمت روشن فضای            زجهل،خالیق رها شوند قرآن بخوان،

 تا اینکه دوستــان خــدا بیـشـتـر کنی             قرآن بخوان و دردل مردم نمک بریز

 سحرکنی   شام جوانانقرآن بخوان که            قرآن بخوان بشارت و انذارکن رسول

 کنی   و گیاه،چونکه ز هر جا گذرسنگ            ن، به جلوۀ تو سجده میکنندقرآن بخوا

 رسول محو خواندن آیات تو عرش است 

 ای عقل کل،عقول همه مات تو رسول 

 جان من از ازل به فدایت نوشته شد             دارایی ام تمــــام بــرایت نــوشتــه شد

 این دل اسیــــر آل عبایت نوشته شد             دل آفریــــــده شد که گرفــتارتان شود

 بر جای جای غارحرایت نوشته شد            همین"غیرازعلی به قلب تو کس نیست و"

 نوشته شد  به پایت  جبرئیل و وحی  تا            باران نــــــــور آیه سر مردمان چکـید

 تو آمدی کتــاب هــدایت نـوشتــه شد              این آیه هـــا نبود که گــمراه می شدیم

 امشب ســر تو تــاج نــبــوت گذاشتند 

 در زیر پات کرسی عــزت گــذاشتند  

 تنها امیر لشکر تو مرتضی علیست              ازاین به بعد یاور تومرتضی علیست

 برگو فقط برادرتو مرتضی علیست             اربین عشیره دست به دوش عــلی گذ

 علیست برای دختر تو مرتضی همسر            پروردگار عزوجل امــر کــرده است

 روح میان پیکر تو مرتـضی علیست            او بی تو، تو بدون علی ، نه نمیشود

 یست  هرجا روی برابر تومرتضی عل          رسول هر کجای عرش خدا دیدی ایدر

 سرت علیست  نماز خوانده به پشت  اول

 وحی خدا علیست، پیام آورت علیست  
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 حــضــوراز بلنـــدای تــشــرف در           می رسید از قــلــه هـای کــوه نــور

 هر چه حور  هر چه جن و هرچه انس و           فــــرش استقبال راهــش مـی شـدنـد

 از تجــــالیی که شــد در کــوه نــور          کـــوه هــا هـــم در تــشـــهد آمـدنــد

 بر سر این جاده های ســوت و کـور           او چــــراغ شــــرع را آورده بـــود

 چـشـمـه چشمه با سخن های طـهــور          تـــزکــیــه مــی داد روح خــاک را

 رودهــایــی از قــبـــایــل هـــای دور          مـثــل دریــا رودهــا را جـمع کــرد

 در خـودش می کــرد احـساس شعور          وحــی مــی آرود تا آنـجـا که عـقـل

 تا بـفـهــمــد کیست این سنــگ صبور          نـزدشرح صدرش را کسی تخمین 

 تا بـشــر خــود را کـنــد با آن مــرور           و کــتـــابــــی بــود بــا خــط خـــدا

 ای کــــتـــاب قــــل هـــو هللا احــــد

 لــم یــلــد یــولــد و لــم کـفــوا احــد 

 مـهـربــانــی از خــجــــالت آب شــد          تا شـعـاع مــهـــرت عـالـمـتــاب شد

 زنــده شد ، آبـــاد شد ، شــاداب شـد          این زمین دیـگــر کـویر تشنه نیست

 هر غــالمــی با تو بود اربــاب شـد          فــارغ از نسـل و نژاد و رنگ و بو

 ق هـایـش گــالب نــاب شدگــل عر          تــو هــمــانــی که بــالل مـسـجــدت

 وصـل بـر دریــا نـشـد مــرداب شـد          هر که با تو با عــلــی راضــی نشد

 تـشـنـه ای همچون علی سیراب شد            از زالل چــشــمــه هـای وحــی تــو 

 این عــلــی که مـسـت پـیـغـمبر شده 

 با دعــای مـصـطــفی حــیــدر شـده

 منها دست تو  جمع وکسر و ضرب و           افـســار دنــیــا دست تـو بعد از ایـن

 دیــن آدم تــا بــه خــاتـــم دسـت تـــو          بعد از این دین های دنیا باطل است

 گـشـتــه نــازل مـنــتــها بــا دست تـو           هل اتی که شرح زهرا و عـلـیــست

 گــردش ایـن سـیــزده تــا دسـت تــو           مـنـظــومــه اتسـیـزده مـاهـنــد در 

 هـیــچ دسـتــی نـیـسـت بــاال دست تو           فــوق ایـدیـهــم تـویــی یا مـصـطفی

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:          ترکیب بندقالب شعر:         رحمان نوازانیشاعر:   
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 پـس حـســاب روز فـــردا دســت تــو            رحمـة لـلـعـالـمـیـن تـنــهــا تــویــی 

 اخـــتــیــار پــرچــم امـــا دسـت تـــو           لیستپــرچــم حــمــد خــدا دست عـ

 چونـکه بــاشد دست زهــرا دست تو           هر چه ما داریم دست فــاطـمه است

 پس حـسـیـن و کـربــال هــا دست تو           تو خودت گفتی حسینت از من است

 ی این تــمــاشــا دست تو جــلــوه هــا          جـلـوه کــردی در عـلی اکـبــر ولی 

 دست تو دست خــداونـد است و بس 

 سـهــم ما یـکـبـار لبخند است و بس 

 روی دوشـت بــار قــرآن می بــری          از حــرا می آیی و جــان می بـری

 مـثــل ابــراهــیــم مـهـمان می بری          سـفــره می انــدازی و در خـانه ات 

 آیــه هــای آل عــمــران مـی بــری          مــوسی می شوی و با خـودتگــاه 

 از دل امــواج طــوفـــان مـی بــری          گــاه کـشـتــی می شوی و نــوح را

 شوق خــود را زیر بـاران می بری         گــاه از شــوق عـلــی مـی بــاری و

 نــان و خـرمــای یـتـیـمان می بـری           نیمه شب ها روی دوش مـرتـضـی 

 عشق حــیــدر را به ایـران می بری           گــاه در سـلـمــان تــنــزل می کـنی

 زیــر لـب نــام خــراســان می بـری         گـــاه یـاد بـضـعـه ات مـی افـتــی و

 ن می بری یــوسف ما را به کـنــعـا          می رسد روزی که خود می آیـی و

 ای ســحــر خــیــز مـدیـنـه الـعـجـل

 ای شـفــای زخــم ســیــنــه الـعـجـل

 امـــتــداد چـــشــم هــایـت تــا خـــدا          ای ســرای چـشـمـهـایـت بـا صـفــا

 مــرده ام در بین ایـن ظـلـمت ســرا          غــار تــاریــک مــرا روشن کـنـیـد

 ای رســــول گــریــه هـای کــربــال          ـمـحـیـای شب هـای حسیــنلـیـلـة ال

 کــاش من هــم جــا نـمـانـم از شـمــا          کــاروان سـمـت مــحــرم مـی رود

 خــون تــازه روی خاک کـوچــه ها          از همان سر نیزه ای که می چکیـد

 خـواهـری میگشت زیــر دست و پا           سنگ هــا آمد...ســری افـتــاد وای 

 یک گلی گم کرده بود ای وای مـن 

 عـمـه شـد آنـجــا کبود ای وای من 
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 خـاکـبـوسی این شـاه سـربـزیـر شدن به             خوشست در خم این گیسوان اسیر شدن

 در این مـقــام گـدا بـودن و امـیــر شدن            خوشست خــادمی این ســرای را کردن

 ِز یُمن گـیـوۀ پر مـهـرتان عـبـیـر شدن            پای حضرتتان  خاک شدن زیرخوشست 

 ودن، ِز عـشق پـیر شدن گذار عـمـر نم            سایه تان طفلی به زیرِز اینکه خوشست 

 شـمـا کـالم خـدایـیـد و در نــزول منـید

 شـما رســول مـنـیـد  شـما مـحـمـدمـیـد و

 بـنـوش بـاده مـسـتـانـه ای ز جـام نـبی            به نام عـشق، به نـام خـدا، به نام نـبـی

 روی بـام نـبــی  همای اوج سـعـادت به          بنوش باده که جبرییل می شود ایـنـبـار

 صدای بـال مـالئک بـه احـتـرام نـبــی             تنزییل به سمت حراست درعرش  زِ  ببین

 کـه آمـده بـرسـد مـحـضـر مـقـام نـبــی            صـدای بـال مـلک؛ نه صدای هللا است

 رسیده است بگوید: بخوان بخوان قرآن 

 بخوان به نام خدایت بخوان محمد جـان

 زبان گشود و به اذن خـدا پـیـمـبـر شــد            زبان خویش گـشـود و حـرا مـنــور شد

 شد وصال حق تر لبش از زبان گشود و           زبـان گـشـود و زمـان فـراق آخــر شـد

 زبـان گـشـود َو مـکـه دمی مـعـطـر شد           شد به خلق رهبر  زبان گشود به وحی و

 چنان که گوش بتان از تـالوتش کر شد           ه قـرآن، عدوش ابـتـر شدزبان گشود ب

 نـدا رسـیـد: بـه مـکـه خــدا وطـن دارد 

 بتان مـکـه، دگـر مـکـه بت شکن دارد

 زند با ما  از این به بعد خــدا حرف می            از این به بعـد رسـول خـداست این آقـا

 به گـوش خـلـق خـدا از لب ابـاالـزهـرا            چـداز این به بعد صدای خداست می پی

 دگـر بـه دور بــریـزیـد آن خــداهــا را            از این به بعد خدا یک خداست ای کفّار

 کـنـار یـار پـیـمـبـر، کـنـار شـیـر خــدا           از این به بعد شـغـالـنـد شیـرهای عرب

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            ترکیب بندقالب شعر:              امیر عظیمیشاعر:   
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 ـنـار عـلی عـلـی کـنــار نـبـی و نـبـی ک

 یگانه حامی وحی است ذوالـفـقـار علی 

 بگو که ابـر خـدایـی و وحـی می باری             بگو رســول که در دل تـب خــدا داری

 ز وحی خواندن خود دست بر نمیداری            بگو اگر به تو خورشید و مـاه را بدهند

 به خاک سینـۀ ما بـذر عـشق می کاری            شدیبـگـو که آمدی و بـاغـبـان عـشـق 

 تو آمـدی کـه بـگـویـی مـنـم علی، آری            زهراست علی همان  تو آمدی که بگویی

 تو آمدی که عـلـی را به ما نشان بدهی 

 امـام بعد خـودت را نـشـانـمـان بـدهــی 

 علیست  بوتراب، به خاک میکده سوگند،           1علیست   مِی حقّی و عشق ناب، تو ساغر

 شـونـد عـالـمـیــان ذّره، آفـتـاب علیست            درهوای شما خوشی اینکه سرنوشت  چه

 هـزار بـار بـپرسند اگر، جواب علیست            است؟بعد شما جانشین تان چه کسی  سوال:

 علیست  عدو طناب که بسته به دستش یکس            بابا  که ناله زد: تو صدای کیست پس از

 بردند   ای امان کیست که میگفت: صدای

 میان کوچه عـلی را کـشان کشان بردند 

 

 

 تـبسم گــلــهــا ملیح تر لـبـخـندت از           اي لهجه ات ز نغمۀ باران فصیح تر

 یعني نـدیده از خـم زلـفت ضریح تر           برموي تو نسیم بهـشــتي دخیل بست

 با ساکنان فــرش ز عیسي مسیح تر            اي با خداي عرش ز موسي کلیـم تر

 از نام تو چـه پاسخي آیا صحیح تر؟           وقتي سوال میشود از بهترین رسول

 
 در مصرع اول بیت زیر ایراد محتوایی وجود دارد و نوعی وهن است لذا تغییر داده شد .  1

 بوتراب، علیست سوگند، میکده خاک به           تو ساغر میِ حقی، شراب ناب، علیست
 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند      قالب شعر:          محمد جواد شرافتشاعر:   
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 روي تو را ز چهـرۀ یوسف ملیح تر           شد که دید عشق نمک گیر  تو  با دیدن

 تـو حسن مطلع غـزل سـبــز خلـقـتي  

 حـسـن خـتـام قـصـه ي ناب نـبــّوتـي  

 در بیـن سینه ات غم مردم همیشگي         بر چهرۀتو نقش تـــبـــسم همیشگي 

 دل تو تــــالطــم همـیـشگي در پهنـۀ          دریـــایي و نــمـــایش آرامشي ولي

 بارانــــي از تــرانــه، ترنم همیشگي         وزد تومي  عطرسکوت دروسعتي که 

 سـازش هـمـیـشـگي و تفاهم همیشگي        عشق وعقلحکمت ظریف توما بین  با

 خورشید جاودانۀ اشراق روي توست

 توست   »مکارم االخالق« خوي سرچشمۀ

 آگــاهــي از مـقـام ،تو اعجاز جبرئیل           شده آواز جبرئیلتکرار نــــــــــام تو 

 باالتر از نهـایت پــرواز جــبــرئــیــل          تا اوج عرش در شب معراج رفته اي

 در مــقــدم »بُـــراق« پـر باز جبـرئیل          مثل حریـــــر روشني از نور پهن شد

 بایـد شـنـیـد وصف شــما را ز جبرئیل           ستمداح آستــــــــان تو و دوستان تـو

 سرمست نام توست بزرگ فرشتگـان  

 پـیـر غـالم توست بـزرگ فـرشتـگـان

 بر نــور با شـکآوه تو دارند اشاره ها           در آســـمـان عـــــرش تمام ستاره ها 

 شـود روش استـعـاره هابایـد عـوض            نه، آیینه چشم توست آینه ست؛ چشم تو

 داده ست آبـــرو به تـمــام هــزاره هـا          زالل توسراسر  شصت وسه سال عمر

 نام تو زنـــده است بر اوج مـنـاره هـا           عیسي کشند و غــمزده ناقوس ها ولي 

 گـلواژه اي براي همیشه است نــام تو  

 ثبت است بر جریده ي عـالــم دوام تو 

 



   209   وَسَلَم وآلِهِعَلَیهِاهللصَلَّیَ، اشعار پیامبر اکرم دومدرآستان وصال؛ جلد 
 

000
 

 بیـا به ما بـركـت ده به بـركت نـانت            صفـــای زنــدگــیــم آیه هـای قرآنت

 قربانت رســول آینه ها! هستی ام به            میگردد تو سر تویی كه كعبه به دور

 چنان اُویس قرن می شود پـریشانت           خورد گدایت برمشامش   كسی كه عطر

 مسلمانت حضرت حیدر شده تویی كه            تویی كه مـاه بود ُمـهـر جانماز شبت

 چرا كه عطر خدا میـوزد ز ایوانت           شبی بیا و مرا زائـــــــر حریمت كن

 یاسی است كنج گلدانتشاخه  بهشت            وسمااگر كه خاك كف پای توست ارض 

 سلمانتبوده است كه خاك پای علی            معلوم استدرحرم چشم هات تویی كه 

 بـیـا و آتش جـان مـرا گـلـسـتــان كـن 

 بیا به حق حـسـیـنـت مرا مسلمان كـن

 ماز زهرا بود حـرای خـانـه تو جـانـ           همیشه سفره لطفت به عـالمی وا بـود

 همیشه درصف اول یقین مسیحا بود            تویی كه وقت نماز جماعتت هر شب

 بودموسی   كه خاك درت كوه طور  چرا           ست اربابی   مرا به خاك درت نوكری 

 بود یكی دو تا نه،هزاران فرشته پیدا           همیشه دور و بر خـــانــــه بهشتی تو

 ندیده روی تو را بـدتر از زلیخا بود             میشد خانه رهگذراین  در كسی كه از

 دل تو بود كه هـمـواره مثل دریا بود            در آن حـــوالـــی گرم حجاز هـم تنها 

 نوشته اند كه تـنـها عـــلـــی اعال بود            كسیكه پشت سرت حامی رسالت بود

 علی كنار تو بود و تو هم كنار عـلی 

 حق جدا نشود یک دم از مدارعلی و 

 در آسمان خــــدا برترین قـمر بودی           تو از نخست برایم پــیـــامـــبر بودی

 چرا كه پیش خدا بهترین بشر بـودی            های تو بود  تكامل همه ادیان به دست

 ل تر بودی تـو از تـمـامی آنها رســو           پیمبران همه هم رأی بوده اند این كه

 تو از والدتـت آقا ز خـلـق سر بودی             ندیده ام كه كسی هـــم تـراز تـو باشد

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            ترکیب بندقالب شعر:              مهدی نظریشاعر:   
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 امین مردم و هـمـواره مـعـتـبـر بودی            پیمبـــــرِی تو از اولش مشخص بود

 پـیـمـبـران همه شاگرد مكتبت هستند 

 و عالمی همه مـدیــون زینبت هستند 

و از تمامی خـلــق خــــدا جـدا باشد           چـهـل روز در حـرا باشدقــرار بود   

 خدا مـعـلم و شـاگرد، مصطفی باشد           قــرار بــود كه او باشـد و خــدا باشد

 باشد آن هم كه مرتضی یك نفر  به غیر            كـسـی اجــازه ندارد به این حریم آید

 مـقـام هر كسی این نیست با خدا باشد            واهدخدا به غیر نبی معتـكف نمی خ

 هـمـان كه خاك درش ُمهـر انبیا باشد            اوست همان كه كل بشر ریزه خوارخادم

 كسی ندیده، چنین دخـتـری كجا باشد            قرآن است اش افتخار همان كه فاطمه

 ی حــرم مشـهد الرضا باشد چنین شب           سیاه این است حاجت این عبد رو تمام

 كـبـوترانه شب جمعه كــــــربال باشد           بــرات نــوكــریش را ابالـحـسن بدهد

 بیا و عـیـدی من را بده به چـشـم ترم

 بگـیـر دست مرا و به كـربـال بـبــرم  

 

 شــاید كسي سوار كند این پیـــاده را           كـنـیـم سمت مـالقات جـاده را طي می 

 دست داده را جـبـران كـنـید تـوبۀ از           كه با گـریه ریختن وقتش رسیده است

 پس شكــر مي كنیم عطاي نــداده را           ها تكریم دیگری است همـیـن امتــناع

 اصالً نـخــواستــیـم تن ایــسـتـاده را           مــا در ركــوع نـافـلـه با آبــرو تـریـم

 یا رب نگیر خدمت این خـانـواده را             ُخــّدام آستـــاْن همــیــشـــه جلــوتـرنـد 

 كنیم فقط مكـه زاده را پس قـصد مي           مكه شرافـتش به حضـور محـمد است

 مگـذار پس مقــابـل مـا راه جـاده را           كه این راه طي شود بناست علي گر بی 

 ما درب خانه اي به جز این در نمیرویم 

 مـا بـي عــلـي كــنار پـیـمـبـر نمیرویم 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند           قالب شعر:              ناشناسشاعر:   



   211   وَسَلَم وآلِهِعَلَیهِاهللصَلَّیَ، اشعار پیامبر اکرم دومدرآستان وصال؛ جلد 
 

000
 شود گــدا حریف كـریـمـان نميفقــر            شود خوان كریم خالي و بي نــان نمي

 شود  آنكه اسیـر زلف پـریــشـان نمي            برد ز عـنــایت سعــادتــي گـویي نمی

 شود مبعث بـدون شــاه خـراسان نمي           براي ما اصالً  است كه حكایتي  این چه

 شود يدوستـي فـاطــمه ایـران نم  در           جا از بركت دعاي رسول است هیــچ

 شود والست مسلمان نمي هر آنكه بي            اي ز كرامات حیدر است مبعث نتیجه

 شود جان نمي یا مصطفي بدون علي              یـكـبـار یـا نـبــي و دگـر بار یا عــلـی

 شود ورنه كسي كه پیـرو قـرآن نمي           موالست خواندني زندگاني چون شرح

 زبان علیستجبریل علي، وحي علي و  

 ، كه قرآن همان علیست رسول قرآن بخوان

 روح بلـند و جلـوۀ واالي خـویش را            مبهوت مانده است تماشاي خـویش را 

 بهشت اگر پاي خویش را  بردارد از           سوگـنـد مـیـخـوریم همه تَرك مي كنیم

 كرده بود بـلـنداي خـویش را اثـبـات             اصالً همان زمان چهـل سال پـیش هم

 داد به او جاي خویش را  رفت وقتي كه           المـبیت آنكس امـام ماست كه در لیـلـة 

 و فاطمه دنیاي خویش را  مرتضي با            او مـانـدني نبـــود اگر پُر نـکرده بـود

 باالي خویش را دهد قد و وقتي نشان            كـند یا فاطـمه َو یا كه عـلي جلــوه مي

 نور است و در تن سه نفر جلوه كرده است 

 این نور قبل خلق بشر جلوه كرده است 

 ُحِب عـلـي همان شـرف نـشـأتین را            ما مگیر تاب و تب شور و شین را از

 مكه، مــدینـه، سـامره و كـاظمین را            از ما مگـیر شوق سفـرهای تا نجــف 

 انـد آبــروي عــالمیـن را  بــخـشــیـده           هـاي سـال خانـــوادۀ تـو سـالبا ُحـّب 

 این جگـر زیـر دین را  از زیـر ِدین،            ما نـذر كرده ایم كه بیـرون بــیـاوریم

 نـائل شویم كــرب و بـالي حسین را            ایم به یــاري فــاطــمه ما قـصد كـرده

 عـین را  زیر گلـوي كوچك این نـور           مـزن كـنـار تـمــناي دخــتـرتبـوسـه 

 واي از دمي كه زینب كبري رسیده بود 

 وقتي رسیده بود كه حـنجـر بریده بود 
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 وز بــام فـلـك بــاده ي گـلرنگ ببـارید            آرید ، خمارید و خمـاریـدخیزید و ُخم 

 انگــور مــرا دزد نبــرده است، بیارید            گولم مزنید این همه با هوش مضاعف

 ما را وسط بـــــاغ كــرامــات بكـارید             تا پیر درخـــتــان دمد از مقبـره ي ما

 اسفنــج مرا تا دم آخـــر بــفــشــاریــد             یـــد مرا تا دم محـشـراز گریـــه نگیر

 ما كـفــش نداریم و شما مرد ســوارید            دركشف وكرامات همین است تفـاوت

 ما را نـكــنـد بر سر سجـــاده شـمارید            خــاكیم،نه در دست شما بلكــه كف پا

 با خاطر آسوده به اشــكـــم بـسـپـاریـد             یاني كه فهیـم استِكي راه ُكنَد گم َجرَ 

 نقاشي این مــرز جــنـون بوم ندارد  

 بد مــســتــي ما مــوقع معلوم نــدارد 

 زآن شمس شعاییم چو پرگار تویي تو            ما جمله كمانیــــم چه بسیار تویــي تو

 دیــدار تویي یــار تویي غار تویي تو             در محضر تو جز تو ندیدیم كـسي را

 در معركه ها تیــغ جگـر دار تویي تو            رفت ز تو رفتسري هرجا خبر آمد كه 

 علمدار تویي تو  این حمزه تجلي است،           درپیش و پس لشگر تو جز توكسي نیست

 زهـــرا تویي و حیـــــدر كرار تویي تو            تجـــليگویند كه تــكــــرار نباشد به 

 خورشید تویي، ســایه و دیوار تویي تو            نیستسایه روا  نسبت به كسي دادن این

 در غــزوۀ حق تیغ جگر دارد تویي تو            حــیـدر نفسي تـــازه كند تا تو بجنگي

 تو جلوۀ تامي و تمام است حضورت 

 پنهان شده اوصاف تو از شّدت نورت

 دل جز رخ خـوب تو نـمـكــزار ندارد           در بحــر نمــك، زار زدن كــار ندارد

 ))آئیــنه ي ما روي به دیــوار ندارد((            تو كعــبۀ ما باش كه از خشت ملولیم 

 كـردن حق كــار ندارد بهر تو كه رو           دستور بده خلْق عــلــــي را بپــرستـند

 این خانه جز او خـفـتـه ي بیدار ندارد           دربستر قتل توعلي خفت و عیان كرد

 این نخــل بدن غیر هــوس بــار ندارد           بردار از این شانه ي ما بار گران را
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 دار ندارداین كعبه جز او مــرد تــبــر           بر شانۀ خود ره بده حـیــدر بزند پاي

 توحیـــد به افــعــال كه گــفـتار ندارد            با چــشـم اشارت بگو حیدر امیر است

 چوپان سرشب به كه خوابد ، تو كجایي 

 شب نیمه شد و نیمه سحر گشت،نیایي؟ 

 غــّدارۀ جانهاست جاللي كه تو داري           فّواره ي معناست جمالي كه تو داري

 جبریل وبال است به بالي كه تو داري           ببالد به دو بــالشبگـــذار كه جبریل  

 فكر و خیالي كه تو داريهمه  بكر است            اندیشه ي نــــازك كه نوشتند تویي تو

 خورشید بُــَود ِظّلِ بــاللي كه تو داري           گویند كه رنــــگي نَبَُود رويِ سیاهي

 لو رفت خداوند ز حــالي كه تو داري           ت زبانتدور تو گلیم است و كلیم اس

 حایل شده پیراهن و شالي كه تو داري            بگشا یقــه تا سینـــــه ي هللا بـبــوسـم

 از امر محالي كه توداري  درمانده ام           بت سوختي و بت زدي وبت شدي امروز

 تنهــا سر ابــروي هــاللي كه تو داري           از گردن آهوي تماشاست  این دشت پُر

 چو زلف تو مجالي كه تو داري  باز است           در سر فرصت سر مارابنشین و بزن 

 گوسالۀ قـوم است وبالي كه تو داري           چو بار استبلكه    در غار،تورا یار مگو،

 عید است بیا پهن نما سوري و ساتي 

 از معني توحید و صفات و صلواتي 

 

انسان به عاشقانه ترین ماجرا رسید          نوبت درست لحظۀ آخـر به ما رسید  

آدم سـکــوت کرد قـیـامت فرا رسید          کرد زمین سیب سرخ شددرنگ حوا   

در انتظار معـجــــزه بـودند تا رسید           رسوالن نا امیـدکشتی شکستگان و   

ها به گوش بیابان صدا رسید از کوه           از دشت ها تالوت باران شروع شد  

فــواره ای بلند شـد و تا خــدا رسیـد           تاریخ ایستاد جهان مکث کرد و بعد  

ر تنش به دورترین روستا رسیدعط            پیغمبری به رنگ گل سرخ باز شد  

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل       قالب شعر:       مرتضی حیدری آل کثیرشاعر:   
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عــیــد بــزرگ بـشــریّـت رسیـد              نــور جـهـانـگــیـر نـبــّوت رسیـد  

عید قیام است و ركوع و سجـود            وجــودعـیــد خــدا عـیــد جـهـان    

مــنــجــي عـــالـــم ز حـرا آمـده            عــیــد رســـول دو ســرا آمـــــده  

خــواجــۀ لــوالك ســالم عـلـیـك             ســیّـــد افـــالك ســالم عــلــیــــك  

بخوان، بخوان، بخوان به نام خدا             اي شــده لــبــریــز پــــیــام خــدا  

بـه نــام آنــكــه آفـــریـــده قـــلــم             اي به دوعــالم علم بخوان،بخوان  

بخوان كه خلقت به تو آرد نــماز              بخوان كه هستــي به تو دارد نیاز  

استگستري بخوان كه پایان ستم               آوري استبخوان كه آغــاز پـیـام  

هاست بخوان كه ناكامي بوجـهـل             هـاستبخوان كه نــابــودي نااهـل  

بخوان كه عدل است سر افرازتو            بخوان كه تـوحید كـشــد نــاز تــو   

كن رنگ  خون  رخساره زبخوان و             سنگ كن بخوان و خود را سپــر  

پر از نور تو استآسمان زمین و              تو استهمه جا طــور غارحرا نه،   

آنـچــه كه بایست بـگــویــي بـگـو            نكته به نكته رو به رو مو به مـو  

بگو خدا نیست به جز او، بــگــو             بگو هو الحّي و هــو الهـو، بگــو  

ترك گــنــاه و جهـل و پستي كنید             ـو همــه خــداپــرسـتــي كـنیدبـگـ  

بگو كه این صدا صداي خداست            بــگــو نــداي من نــداي خــداست  

بگو كه اســالم حـیــات شماست             بگو كه تــوحــیــد نجـات شماست  

ایمما به تو قــرآن و عــلــي داده             ایـمما بــه تــو حــكــم ازلــي داده  

پیش توما،پشت سر توعلي است            قلب تو از تابش ما منـجــلي است  

آوريتو بــر پـیــمــبــران پــیــام              حــبــیــب مــا تــو اول و آخــري  

نیست نیست حكم و كتاب دگري             بعد تو پیــغــامــبري نیست نیست  

كیست كه بعد از تو كند سر بلند            اي ز تو انــبــیــا همه ســر بــلـند  

مفتعلن مفتعلن فاعلنوزن شعر:                   مثنویقالب شعر: نجمه پور ملکی               شاعر:   
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پــیــشــتــر از عــالــمـي و آدمي              اگر چه بر پــیــمــبــران خــاتمي  

تو یك پــیــمــبــر عــلـي پروري             تــو از تــمــام انــبــیــا بــرتــري  

وزیــر تــو پــادشــه انــبـیــاست             ـت تو شــمــع ره انبـیــاستطـلـع  

شكن دوش تـو كیست عــلــي بت             كیست عــلي روح در آغــوش تو  

كیست علي،علي است تو،توعلي             كیست علي،علي است،ما را ولي  

قــرآن تو یــعــنــي عــلي تــمــام             جـسـم تــو و جان تو یعني عـلـي   

دست یــد اللهي مــا دست اوست             ساقه پـیــكان تو در شست اوست  

شـیــفــتــۀ صــوت بــالل تــوأنـد             خـیــل ملك مـحــو جــالل تــوأند  

جنّت ما عــاشــق سلمان تو است             بــوذر و مقــداد مسلمان تو است  

ماه به انـگــشت تو گــردد دو نیم             درگــاه تو بــاشد مقیـم مـهــر به  

حیدر خیبر شـكـنـت شیــر ماست             هر نفس پاك تو تـكــبـیـر ماست  

خلقت ما یــكـسـره تسلیم تو است            روح بشر تشنه تـعـلــیم تو است  

نـفـس خـســتــه مــیــثــم بــدم در              خیز و به جان و تن عـالــم بـدم  

 

 

مــیــعــاد دسـتـبـرد شگفتى دوبـاره را            باور كنــیــم رجعت سرخ ستـاره را  

ابهـــام مــردخـیــز غـبــار كـرانــه را             رابــاور كنیم رویش سـبــز جـوانـه   

است )ص(باور كنیم سّكه به نام محمــد             باوركنیم ملك خدا را كه سرمد است  

او بود و بود او جز او هیچ كس نبود             آفت نبود و موت نبـود و نفس نبــود   

فــالــى زدنــد و قرعه تكوین ما زدند             » قال الست ربكم « ى را بال زدنـد  

برقى جـهــیـد و خرمن آدم نشانه ماند             راند »كنت كنز« در آیینه نطفهساالر   

ز افالكیــــان خـلـیــفــه تقدیر او شدیم            ویـــرانه گرد خانه زنجیر او شـدیم  

آدم رهید و نوح به جودي فرو نشست            گردید چرخ وخاك فلك كو به كونشست  

یعقوبها به حوصله پــامــال غـم شدند             ایـــوبها به سفره كرمان َكــَرم شدند  

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مثنوی           قالب شعر:              علی معلمشاعر:   
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تا همچو نیل دامن فرعـونیان گــرفت             امان گرفتموسى بسى ز نیل حوادث   

بت زدند، براهـیم كرده بودتهمت به               بود  بت شكست كه از سیم كردهبسیار    

هیهات برزمانه كه انسان جهول ماند            ماند لطف، جان مالیك ملول از رشكِ   

صبحبه صبح، صبح شكافنده، صبحِ راوي!             حجاب قـُبححجاب نكویي،راوي! به شب،  

زمان انه و زیت و به افس راوي! به تین            راوي! به فتح، فتح نمایان به آسمان  

شب »حراشب معني، بر بام آسمان،             اعتال بخوان به خواندن احمد درراوي!  » 

هاست ي فسانه عالم فسانه،عشق فسانه              هاستشبها شبند و قدر،شب عاشفانه   

رسدجوهر فــروش همت مردانه مي            رسدمي  كه رستم افسانه  راوي! بخوان  

است  ره مهدي موعود در  راوي! بخوان كه           استراوي! بخوان كه افسر سیارگان َمه   

میعاد دستــــبرد شگــفـتي دوباره را            باور كنـیــم رجعت ســــرخ ستاره را  

است)ص( باور كنیم سكه به نام محمد             باور كنیم ملك خدا را كه سرمد است  

ایمچون الله داغــدار كسى ایـسـتــاده             ایمخونـیــن به راه دادرسي ایـسـتــاده   

مقداد روز! مالك ِ شب! میـثم پگــاه            عزیزمجاهد!رفیق راه اى دوست! اى ! 

مرد خدا! مرد روزگار اى مرد مرد!           اى در صفا به همت مــردانه استــوار   

حقا كه داد عشق تو دادي و كس نداد             مرغى چنین بالزده جان درقفس نداد  

همسفر شدیماى پیـشـتــاز قــافـله! بي             رفتى كه بازگردي و تا ما خبر شدیم  

كندحالى به ما شقاوِت پـستان چه مي             كندميگیتى به اهل عشق، به دستان،چه   

این نابكار خانه به دوشان، حرامیان             كنند به رندى در آشیــان با ما چه مي   

از همرهان خسته جــدایــي مباركت            رهایى مباركت عزیز! اى اى دوست!  

مردم كـُش است دشنه تقدیریان هنوز            هنوز این جا خوش است ضجه زنجیریان  

این جا هنوز خواب اسارت مشوش است            است و كشاکش  این جا هنوز عرصه گیر  

بهانه نیست فــــرداى روشنایي ره بي            جهان شب است،ولى بیكرانه نیست جا این  

هاستعالم فسانه، عشق فسانـۀ فسانه           هاستشبها شبند و قدر، شب عـاشقانه   
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 تـوحید بَُود آن چه به طلعت دارد نـور            آن که رخـسارۀ او رنگ محـبّت دارد

 نام او نزد خـدا عّزت و ُحــرمت دارد            ملک نام نکویش نبرند جن و وضو بی

 که بـه انــدازۀ فـردوس طــراوت دارد           اهل جهانهست صفا بخش دل  نام او

 مـهـر او در دل هـر ذّره اقــامت دارد            خلقت نبّوت که ز روز خورشید اوست

 به روی شـانۀ خود ُمـهـر نـبّـوت دارد           ازل همان محیی دین است که از روز این

 کرامت دارد  که به سر در همه جا ابر               است همیشه سبز و سرافراز این همان سرو

 انــوار خـدا نـور بـصـیرت دارد که ز           است ازلی فیض همان واسطۀ مبدأ این

 که در این آیـه خـداونـد بـشـارت دارد           به قرآن مبین  است سورۀ نور این همان

 دارد جنّت که نفیس است عطر همان این               درفردوس است که طوباست  همان شاخۀ این

 آسـمـان دیـد به رخ نــور هـدایت دارد           تا که طلوع حرا نبّوت ز خورشید کرد

 قامت خود شور قـیامت دارد که به قـد           به حیرت دیدند آن روز در ذّرات همه

 دارد سعادت صبح ای از همرهش مژده           اوست سند روشن تـوحـیـد پرسـتـی با

 گرچه بر شانۀ خود کــوه رسالت دارد           اوست عاشق ترین عشق سبکبال  ره در

 ارادت دارد عشق و به او جبریل آن که           تا به معراج خدا سیر وسفر کرد شبی

 دارد  که خلوت اوست همه شبخدا شب  با            خداست محرم اسرار در حرمخانۀ حق

 عـنایت دارد برهمه اهل جهان لطف و             که به پای میزان رحمت اوست پیغمبر

 که لــذّت دارد بُـردن نـام رسـول است           ای وفـائی به گل روی محمد صلوات

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل               سید هاشم وفاییشاعر:   
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عزا شكست  با آن شكست، قامت الت و            شب سكوت خلوت غار حرا شكست آن  

ُمهر سكوت لعـل بشر زان نــدا شكست            آمد به گوش ختم رسـوالن نـدا بخــوان  

مقام عصا شكستدر سرزمین ركن و             با خواندن نخــوانده الـفبا طلسم جهـــل  

تا سّد ظلم و فـــقــر به ام القـرا شكست            آدم به باغ خـــلـــد خــدا را سپاس گفت  

شكست خیرالورا طوفان به پاس حرمت            رحمت رسید و خوردنوح نبى به ساحل   

كست تا خــتـــم االنـبیا گل لبخـنــد را ش            بر تخت گل نشست در آتش خلیـل حق  

زیرا كه نیست دین ورا تا جـزا شكست            عیسى مسـیــح ُمهر نبــّوت به او سپرد  

آن سان كه جــام خـندۀ باد صبا شكست           آمد برون ز غـــــار حـرا میــر كائنات  

از بوى خویش ُمشك غزال ختا شكست           دهددر خانه رفت و دید خدیـجه كه مى  

آمد ندا كه داد به خــوابش نــدا شكست            خفتو گرفت كهنه گلیمى بر دور خویش    

باید كه سّد درد ز هــر بیـنــوا شكـست             ش آمد به گوش و گفت« ایّها المّدثر» یا  

كز مرگ دختران نرسد بر بقــا شكست          قانون مرگ زنده به گوران به گـوركن  

شكست به معركه خصم دغا  دهدچون مى            ــیــر كـن باللآمـــاده بهـــر گفتن تكــب  

هرگز نمیخورد به جهان دین ما شكست           اینك به خلــق دعــوت خود آشكــار كن  

خورد على مرتضى شكستكز بت نمى           على دستیار توستبرخیز و بت شكن كه   

خورد ز آیه »تبّت یـدا« شكستكو مى           خـاطرتطعن ابى لهب نكــــنــد رنجه   

آن شب سكوت خلوت غار حرا شكست            » ژولیده« گفت از اثـر وحى ذات حق  

 

 

 معرفت روئید آن روز های عشق و گل       وقتـی شکــــوفا شــد گل امید آن روز 

 جبـریـــل بــذر نــور می پاشید آن روز        در وسـعت هفــت آسمان غرق توحید 

 غلطـید آن روز  شوق می اشک نـشاط و        گوئـی ز چشـم آسمان بر چهرۀ خـاک

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل            قالب شعر: سید هاشم وفایی           شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل           قالب شعر:              ژولیده نیشابوریشاعر:   
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 روزدریای رحمت موج زد؛ جوشید آن         عرضه سـازد خود را شهوار تا گوهر

 از گـــلشن ســبز دعــا گــل چـیـد آنروز         در خلوت روحــانیش با دوست احمـد

 صــد جلوه از نــور خـدا را دید آن روز          های وحی و تـوحید و نبّـوت در جلوه

 بـا نغـمـۀ »اقــرأ« به خود لرزید آنروز         آمد صدای »قـم فانذر« تا بـه گـوشش

 عــطر رسـالت در فـضــا پیچید آن روز          ن گــــلـبُن ســبـز نبّـوتبـا رویــــش آ

 گفتند سـر زد از حـرا خـورشید آن روز        هستی زیر لب مبهوت وحیـران ذراّت

 گوئـی خـدا بر خـویـشتـن بـالید آن روز        از یمـن خلـــق نــور او وز بـعـثـت او 

 دادنـــد بر او پــرچـم تــوحـیــد آن روز        پــرستی بـت   تا خـلق را سازد رهـا از

 کرد از مقــام و قـدراو تـمـجـید آن روز        خــداونـد او چون تاج شرف بر  بخـشید

 بخشید آن روز حـق نقد هـسـتی را به او        تـا خــلـــق را آگــاه سـازد از مـقامش

 نـور خــدا از آسـمـان تـابــیــــد آن روز         « وفـائی» بـرظلمت دل های تـیــره ای
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 سایت جامع آستان وصال 

تخصصی عنوان  به  آستان وصال  جامع  جامعسایت  و  سایت  ترین  از عترین  مداحی کشور  لوم 

نفر از این سایت بازدید   10تا    3شروع به فعالیت کرده است و روزانه بین    1393سال   هزار 

اند؛ این سایت  سایت بازدید داشته   میلیون نفر از  ششسال گذشته بیش از    چندکنند که طی  می

اهل  16در و زندگانی  مقتل  اشعار؛  آبخش شامل:  قرآن،  آموزش  آموزش مداحی؛  موزش بیت، 

  های موسیقی، احایث، منویات بزرگانهای شعری، آموزش دستگاهاحکام، آموزش شعر و آرایه

بصیرت مداحی، پاسخ به شبهات دینی، گالری عکس، نرم افزارهای مذهبی، شهید و شهادت،    و

  16های پردازد که در هر کدام از این بخشماهنامه تخصصی مداحی به ارائه خدمت می  و  کتاب

اند که شرح آن در زیر  گانه موارد کامالً بصورت تخصصی و کارشناسی مورد توجه قرار گرفته

 آید.می

پنج هزار شعر گلچین در خصوص والدت، مدح و شهادت ائمه و    بیش ازهم اکنون    ـ اشعار: 1

های مختلف شعری و موضوعات و  دیگر موضوعات مرتبط با مداحی و زندگانی ائمه در قالب

بر    »  مختلفهای  سبک  ».... و  سقائی  ذکرهای  زنی،  سینه  زمزمه،  سرود،  روضه،  مرثیه،  مدح، 

روی سایت بارگذاری شده است؛ این سایت اولین و تنها سایتی در کشور است که » تا جائیکه  

است؛   داده  قرار  کارشناسانه  نقد  و  بررسی  مورد  را  شده  بارگذاری  اشعار  کردیم«  بررسی  ما 

سایت تمام  روی همتأشفانه  از  اشعار  گپی  به  تنها  کردیم«  بررسی  ما  جائیکه  تا   « موجود  ای 

کرده بسنده  روائی، یکدیگر  شعری،  امالئی،  اغالط  با  آنها  اشعار  شده  باعث  امر  همین  و  اند 

کلی سایت  این  در  اما  باشد  همراه   ... و  اساس    همحتوایی  بر  روایت  الف(اشعار  با  های تطابق 

فنون شعر و صنایع شعری  ب(    معتبر  بیت و مقاتلمعتبر زندگی اهل رفع    ج( رعایت اصول و 

اعتقادی   ابهامات  و  محتوایی  و    د(ایردادات  مراجع  و  علما  نظرات  شرعی،  موازین  با  تطابق 

بیت، بررسی شده و مهم تر از آن اصالحات ضروری صورت گرفته و با آموزهای معارفی اهل

 ر گرفته است.  توضیحات الزم در معرض دید بازدید کنند گان قرا
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-ها متمایز  میاین سایت که آن را از سایر سایت  بخش شعر  های منحصر بفرداز دیگر ویژگی

به    1392عزداری همدان در سال    ۀکند پرداختن به اذکار سقائی است، ذکر سقائی به عنوان شیو

عنوان اثر معنوی ملی ثبت شد اما متاسفانه تنها به ثبت کلی آن اکتفا شده و تا کنون به غیر از  

ارتقاع   و  معرفی  برای  اقدامی  هیچ  سایت  عرصآن  این  است،   هدر  نگرفته  صورت  کشوری 

ئی اقدامی بزرگ و های سقاسبک زیبا از سبک   130بحمداهلل این سایت با بررسی و شناسائی  

ها  سبک از این سبک  50ماندگار در تثبیت و معرفی ذکرهای سقائی نموده است که هم اکنون  

قرار داده    عالقه مندانهمراه با صوت و اشعار پر محتوا و اصالح شده بر روی سایت در اختیار   

 شده است.

ن وصال پرداختن به  های منحصر به فرد سایت جامع آستااز دیگر ویژگی  ـ روایت تاریخی:2

بیت آن هم بر اساس منابع دست اول تاریخی و معتبر است و تا  های معتبر زندگانی اهلروایت

امر  این  به  بحال  تا  سایتی  هیچ  داریم  سراغ  ما  و   مهم و  جائیکه  تخصصی  به صورت   ضروری 

شهادت،   والدت،متعددی در مورد  بیت روایات  اکنون برای تمام اهل  تا  است.  گسترده بپرداخته

همراه با اسناد آن« بر روی    روایت  ه» متن عربی روایت، ترجم آنها  کرامات و معجرات   ،مصائب

به عنوان مثال در خصوص سیدالشهدا و واقعه عاشورا  بارگذاری شده است سایت    هم اکنون؛ 

تر  بیش از پنجاه روایت معتبر بار گذاری شده است، در مواردی نیز خدمات ارائه شده گسترده

می ارائهم  بر  عالوه  بیت  اهل  جوانان  شهادت  در خصوص  مثال  روایات    هباشد،  معتبر،  روایت 

-گام بعدی روایت  نامعتبر، و تحریفات موجود هم مستند به کتب مقاتل معرفی شده است و در

روایت شهادت   هشده است به عنوان مثال اصل و ترجم   کتب مختلف ذکر  ازآنان    های مختلف

مفید،   شیخ  ارشاد  کتب  از   .... و  قاسم  حضرت  عباس،  حضرت  اکبر،  علی  اصغر،  علی  حضرت 

األنوار   بحار  و  العیون  جالء  طبری،  األمم  تاریخ  طبرسی،  الوری  اعالم  طاوس،  ابن  سید  لهوف 

در کنار یکدگر قرار داده شده است  هوم شیخ عباس قمی و ....  نفس الممجلسی، منتهی آلمال و  

توانند با مقایسه روایت شهادت هر یک از این بزرگواران در کتب مختلف و مراجعه کننده می

 ها ببرد. پی به تحریفی بودن و مستند نبودن بعضی از روضه
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ملی مداحی؛  در این بخش به ارائه مباحث تخصصی آموزش تئوری و ع  ـ آموزش مداحی:3

های مداحی،  ات الحان؛ اقسام مجلس، شیوهنهمچون؛ مباحث صدا سازی، تمرینات صوتی و تمری 

 های حفظ صوت و دیگر مباحث مورد نیاز مداحان پرداخته شده است.  راه

قرآن:4 آموزش  این    ـ  در  کریم  قرآن  قرائت  به  مداحان  کامل  تسلط  به ضرورت  توجه  با 

خ  روان  روخوانی،  مباحث  در بخش  صوتی  و  کتبی  بصورت  قرانی  اطالعات  و  تجوید  وانی؛ 

 اختیار کابران سایت قرار داده شده است.

احکام:  5 آموزش  و   در  ـ  بایدها  بحث  به  احکام  آموزش  در  بخش  واجب  احکام  و   نبایدها 

مجالس عزاری همچون: نظرات و فتاوای مراجع در منع قمه زنی، استفاده از آالت    ها ومداحی

 ها، احکام برهنه شدن و سینه زنی، مداحی خانم ها و .... پرداخته شده است.موسیقی در عزاداری

ر صحیح و نادرست مستلزم آشنایی با قواعد  ابا توجه به اینکه شناخت اشع  ـ آموزش شعر:  6

آرایه و  بخش  شعری  این  در  که  شد  اضافه  سایت  به  نیز  شعر  آموزش  بخش  است،  آن  های 

قو ....ذکر شده مباحثی چون  و  اوزان شعری  انواع  قالب های شعری،  انواع  قافیه،  و  اعد ردیف 

 است. 

از  دیگر  ها یکی  شناخت نغمات مورد استفاده در مداحی  ـ آموزش دستگاه های موسیقی:7

های موسیقی توسط های مختلف ستگاهترین نیازهای مداحان است که در این بخش گوشهمهم 

 ختیار مداحان قرار داده شده است.اساتید رده یک کشوری در ا

احایث:   8 ترجم   ـ  و  عربی  متن  بخش  این  به   هدر  مختلف  موضوعات  در  زیادی  احادیث 

عزاداری و  مداحی  با  مرتبط  مباحث  سرائی،  خصوص  مرثیه  ثواب  عزداری؛  ثواب  همچون  ها 

مه با  از ائ  دیگر مباحث اجتماعی و اخالقیثواب زیارت؛ جایگاه و شأن هریک از اهل بیت و  

ذکر اسناد آن آورده شده است تا مداحان بتوانند با استفاده از این احادیث مجالس عزاداری را  

 بیشتر مزین به سخنان اهل بیت کنند. 

گیری از سخنان و منویات بزرگان دین همچون، شیخ در این بخش با بهره  ـ بصیرت مداحی:9

 ... و  رهبری  معظم  مقام  شوشتری،  جعفر  شیخ  قمی،  نحوعباس  خصوص  در  که  و  مداحی  ۀ.  ها 
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م در رعایت آنچه مورد ها و رهنمودهای الزسعی شده است توصیه  ؛اندها بیان فرمودهعزاداری

علما و نظر و رضایت سیدالشهدا  نظر  تا مجلسی مورد  ارائه شود  است  و حضرت ولی مراجع 

 داشته باشند. عصر )عج( 

های تاریخی از  بیت با طرح شبه متأسفانه مدتی است دشمنان اهل  ـ پاسخ به شبهات دینی:10

مداحان در خنثی    هبیت دور کنند که وظیف مردم را از اهل  دبیت سعی دارنزندگانی و سخنان اهل

لذا الزم است ابتدا خود با جواب این شبهات آشنا باشند تا   ؛ها بسیار باالستسازی این توطئه

ه نمایند، در این بخش مستند با کتب تاریخی و مقاتل معتبر پاسخ  بتوانند در مجالس رفع شبه

 این شبهات داده شده است. 

باشد، در بخش  ویدئو می  (ج  صوت    (بعکس    الف(این بخش شامل سه زیر گروه    ـ گالری:11 

ها به تفیک  های مذهبی و مناسبتالعاده از حرم ائمه و طرحعکس زیبا و فوق  500اول بیش از  

از ائمه جهت استفاده مراجعین قرار داده شده است؛ بخش صوت خود شامل چندین زیر  هر یک  

فنون   و  اصول  صوتی،  مقتل  سقائی،  اذکار  قرآنی؛  الحان  مداحی،  های  سبک  همچون  بخش 

فایلمداحی، دستگاه های موسیقی و سخنرانی در هر بخش بصورت تخصصی  است که  های ها 

و اجرا  قابل  که  شده  بارگذاری  باشد.  صوتی  می  دانلود  بفردکاربردی  یا  منحصر  و  ترین ترین 

مقتل در این    100صوت بخش مقتل صوتی است که مقتل سیدالشهدا مستند به بیش از    بخش

در بخش ویدئو هم فیلم شود که این خدمت نیز مختص سایت آستان وصال است.  بخش ارائه می

 های مرتبط با حرم ائمه و .... قرار داده شده است.

مذهبی:12 افزارهای  نرم  نرم   ـ  از  تعدادی  بخش  این  خصوص در  در  کاربردی  افزارهای 

 بیت و مباحث دینی قرار داده شده است که بصورت رایگان قابل دانلود است.زندگی اهل

های رفتاری تعدادی از  در این بخش زندگی نامه، وصیت نامه و ویژگی  ـ شهید و شهادت:13

 تر مردم با این بزرگواران قرار داده شده است.شهدای مداح جهت آشنایی بیش

  70در این بخش بیش از  معرفی کتب:   الف(  این بخش خود شامل دو زیرگروه است.  ـ کتاب:14

هجری بصورت کامالً تخصصی    14کتب تاریخی و مقاتل اهل بیت از قرن سوم تا قرن    جلد از
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قرار گرفته به موارد همچون، جایگاه و شخصیت  مورد بررسی و معرفی  این معرفی  اند که در 

ویژگی و  جایگاه  .....بصورت نویسنده،  و  کتاب  ماخذ  و  منابع  کتاب،  نگار  شیوه  کتاب،  های 

در این بخش نیز بیش از پنجاه جلد کتاب زندگانی   دانلود کتاب:(  بمشروح بازگو شده است.  

هجری همچون ارشاد شیخ مفید، لهوف سید ابن    14اهل بیت و مقاتل معتبر در قرن سوم تا قرن  

الواعظین روضة  طبری،  األمم  تاریخ  طبرسی،  الوری  اعالم  نیشابوری  طاوس،  تذکرة فتال   ،

مجلسی، منتهی آلمال و نفس  عالمه األنوار لعیون و بحار، کامل بهائی، جالء اابن جوزی الخواص

المهوم شیخ عباس قمی و ....  و دیوان اشعار مذهبی بارگذاری شده است که بصورت رایگان 

 قابل دانلود است. 

مداحی:15 تخصصی  ماهنامه  ماهنام  ـ  نیز  بخش  این  جرعه   ه در  که  تخصصی  معرفت  های 

های مذهبی تدوین و چاپ شده است  ی قمری و مناسبتبرای مداحان گرانقدر بر اساس ماه ها

 قابل دانلود و استفاده می باشد.

های مذهبی هر  سعی شده مناسبتدر این بخش نیز  :های تاریخی و اعمال هر ماهمناسب ـ 16

روز مستند به کتب معتبر و مرجع همراه با آیات و احادیث مرتبط بطور روزانه یادآوری و در  

با متن  اختیار   نیز بطور مستند  اذکار هر ماه  اعمال و  قرار گیرد؛ ضمنا  مراجعه کنندگان سایت 

 باشد. برداری مراجعین سایت میعربی و ترجمه آن در دسترس و آماده بهره

 

 توسط ل ـق ـبطور مست این سایت 

 ان و  ــداحــدادی از م ـعـت 

 همدان    دوستداران اهل بیت در

 ود ـش اداره می  دازی و ـراه ان 

 و وابـسـته یا تحـت نظـر هیچ 

 . باشدنـهـاد یا ارگـانی نـمی 

 


