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اَعُوذُ بِاهللِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم ! بِسمِ اهللِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ؛
ب اشْرَحْ لي صَدْري وَ يَسِّرْ لي َأمْري وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِساني يَفْقَهُوا قَوْلي» 1.
« رَ ِّ
اللّهُمَّ کُنْ لِوَليِّکَ الحُجَّه ابْنِ الحَسَنْ صَلَواتُکَ عَلَيهِ وَعَلي آبائِهِ فِي هذِهِ السَّاعَةِ وَفِيکُلِّ سَاعَةِ وَلِيـَّاً وَحافِظاً
وَ قائداً وَ ناصِراً وَ دَليلًا وَعَيناً حَتَّي تُسکِنَهُ اَرْضَکَ طَوعاً وَ تُمَتـِّعَهُ فِيها طَوِيالً!
حمد و سپاس خدایی را که توفیق و لیاقتمان بخشید تا در زمرۀ محبیین اهل بیت عصمت و
طهارت علیهمالسالم قرار گرفته و در حد بضاعت مزجات خود قدمی هر چند کوچک برداریم ،الْحَمْدُ
لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِالَیَةِ َأمِیرِالْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّةِ عَلَیْهِمُ السَّالَمُ ،الْ َحمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ کَمَالَ دِینِهِ وَ

تَمَامَ نِعْمَتِهِ بِوِالَیَةِ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّالَم مدتی بود تعدادی از بازدیدکنندهگان سایت
آستان وصال با ارسال پیامهای جداگانه ضمن ابراز محبت و ذرّهپروری نسبت به انجام وظایفی که در
سایت داشتیم تقاضا داستند که در قسمت کتاب سایت ،در کنار کتب تاریخی ،روایی و مقتل بارگذاری
شده در سایت؛ کتابهای تخصصی شعر مربوط به هر یک از اهل بیت را تدوین و بصورت  pdfدر
اختیار بازدیدکنندگان سایت قرار دهیم؛ لذا در پاسخ به دستور این عزیزان بر آن شدیم که بخشی از
اشعار بارگذاری شده در سایت را بصورت کتاب تدوین و بر روی سایت قرار دهیم اما از آنجائیکه
فضای محدود صفحات کتاب با فضای سایت متفاوت بودند نمیتوانستیم تمام ویژگیهای لحاظ شده در
سایت را در کتاب رعایت کنیم! به عنوان مثال در توضیح یا اصالح اشعاری که نیاز به اصالح داشتند در
سایت متن کامل روایات تاریخی با ارجاعی ساده برای خوانندگان در دسترس و قابل مشاهده بود که
این امکان در کتاب مقدور نیست ،در قسمت نقد و بررسی اشعار نیز بعضی از ابیات که مغایر با روایات
معتبر بود؛ به آنها اشاره شده و دلیل و استنادات حذف آن را بازگو میکردیم که این امکان نیز در
کتاب ممکن نبود لذا در تدوین و جمع آوری این کتاب به ناچار بدون هیچ توضیحی بعضی از ابیاتی
که دارای ایرادات روایی ،تاریخی یا محتوایی بودند حذف شدند و تنها ابیاتی که مشکل نداشتند و یا
ابیاتی که به دلیل یکی از ایرادات ذکر شده تغییر داده شدهاند با اشارۀ مختصری در پاورقی همان صفحه
تقدیم خوانندگان کتاب گردیده است که از این بابت پیشا پیش از شعرای سراینده اینگونه اشعار پوزش
میطلبیم؛ انشاهلل که این خدمت کوچک مورد قبول ایزدمنان و اهل بیت علیهمالسالم قرار گیرد.
 . 1سوره طه؛ آيات  24الي .28
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شاعر :محسن راحت حق

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

میرسد از راه ،مـا ِه مرتضا ما ِه رجب

شهر خدا ما ِه رجب
فص ِل شادابیست این ِ

غافل و غمگین نشو باب الکرامت باز شد

بر گنهکاران بود باب الرجا ،ما ِه رجب

اه ِل شبهـای مناجـاتی پر از آتش شوید

میبرد از بین هر جرم و خطا ما ِه رجب

ـل الخَیر» را آغاز کن
» یا َمن اَرجوه لک ِ

شیر خـدا مـا ِه رجب
خیر بر ما میدهد ِ

تـمـامی وجـودت بـا وفـا
بنـدگی کـن با
ِ
تا که محـسوبت کـنـند آئـیـنهای آئینهها
روز رجب ،میال ِد مسعو ِد ولیست
اولین ِ

چشمان نـبیست
نـور
باقر ِ
عـلم پیـمبـر ِ
ِ
ِ

کـثـیر اعـظم است
خـیر
او ِل ما ِه رجب
ِ
ِ

گهربار علیست
ب میال ِد فرزن ِد
چون ش ِ
ِ

ت سجادهها مشعـوف شد از دیدنش
زین ِ

نور جلیست
هالهای از نور دارد چهرهاش ِ

با وجـو ِد پـنـجـمـین دردانـۀ خیـرالـنـسا

ب شیعه طراوت دارد و خیلی غنیست
مذه ِ

دلدار عشق
ق پنجمین
ِ
عاشقی کردم به عش ِ
غمخوار عشق
در پنا ِه حضرت باقر شوم
ِ

چشمان زیبای حسین
آمد و روشن شده
ِ

خـط واالی حـسـیـن
آمـد و شـد امـتـدا ِد ِ

دامـان زین الـعـابـدین
ت
آمـد و شد زین ِ
ِ

آمد و خوشحال شد روی دل آرای حسین

دانش بیحد و حصرش میکند
آمد و با ِ

بر همه تشریح فض ِل همچو دریای حسین

بع ِد بابایش یـقـین دارم که پایش مینهد

رد پاهـای حسین
بیبـرو برگـرد جـای ِ

شهر شام
خطبه خوانی میکند در کودکی در ِ

میکند زینب بر این آقـا تمـاماً ،احترام
برترین علمهاست
آمده آنکس که علمش
ِ

ت خداست
سینهاش ممل ِو از عشق و عنایا ِ

آمده آنکس که پیغمبر سالمش کرده است

عکس روی مصطفاست
ب
ِ
آمده آنکس که قا ِ
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نام زیبایش محـمد از نـژا ِد حـیدر است
ِ

000
علی مرتضاست
در شجاعت سی ِ
ب دو ِ
نیم ِ

امام پـنجـمیـن آقای نـور
فاش میگـویم ِ

کار هرکسی عقدهگشاست
با احادیثش ز ِ

ت خـداست
باقـر
اوج کـراما ِ
ِ
ِ
عـلـم نـبی ِ
دار حضرت خیر النساست
پنجمین آئینه ِ
شاعر :محمد قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

بال خود را پهن كرده بر زمین روح االمین

دس زین العابدین
تا شود فرش حریم ق ِ

اول مـاه رجـب دنیای ما زیـباتر است

چونكه ماه دیگری پا میگذارد بر زمین

"یامحمد"در شروعش"،یا نبی"در آخرش

نیست بیخود شد رجب ،ماه امیرالمؤمنین

فاطمه ِبنت ال َحسن درخانۀ إبن الحسین

كودكی آورده از هرحیث بی ِمثل و قرین

آن چنان دارد شباهـت با رسول هللا كه

میشود او را بخـوانم َرحـمة للعـالَمین

خاك جای خود ،ببین افالك هم روشن شده

بسكه نورانیست این خورشید هستی آفرین

تا بگردند آسمانیها به گردش هفت بار

میبرند این كعبه را با شوق تا عرش بَرین

الشمال
چشمان
كوری
شور خی ِل اصحاب ِ
ِ
ِ

روز میالدش عجب شادند اصحاب الیمین

عـیـدی امروز ما را ،یا عـلی اكبر بده

لحظهای كه بر تو میگوید عمو این نازنین

"دیدنی"یعنی تبسم كردن او بر حسـین

كـر امام الساجـدین
دیـدنیتر ،سجـدۀ ش ِ

پنج تن را ِگرد گهواره به چشم باطنش

در میان حجـره میبـیـند امام پنجـمین

هفتمین معصوم آمد ،هفتمین باراست كه

دست حق بیپرده بیرون آمده از آستین

عقل عالم پیش عقل حضرتش جهل عظیم

عـلم خـلق هللا پیش دانش او شرمگـین

باقـر عـلم نـبـیـین شهرت عـامش ب َـود

این محمد هم ،كریم است و َحلیم است و اَمین

سم
ظاهـرا ً شد قاتل او زین آغـشته به َ

الوتین
باطنا ً كشتش غم سلطان َمقطوع َ
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شاعر :حسنعلی باالیی

قالب شعر :قطعه

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

در خانه سلطان وال حـضرت سجـاد

پنـجـم قـمـر برج هدی گـشته نمـایان

آمد به جهان نور خـدا حضرت باقـر

تابـید به دلهـا ز رخـش پـرتـو ایـمان

ای عـالـمـیان در نظر شیـعـۀ حـیـدر

از مقـدم او چهـرۀ عـالـم شده خـندان

عالـم نشود قـیـمت یک تار ز مویش

الیق نـبـود نـذر قـدومش بـشود جـان

تبریک بگوئید به هم وقت سرور است

بلـبل به بر گـل شده امروز خـرامان

او آمـده تا آنکه شـود باعـث رحـمت

دلها ز صفای قـدمش گـشته چراغان

آمد به جهان آنکه شکافنده عـلم است

در حـوزه دین میشود عالمۀ دوران

این است هـمان آیت عـضـمای الهـی

مـثـل پــدرش آیـنـۀ دیـگـر سـبـحــان

در بحر وال گـوهـر ارزنده عـصمت

حاشا که به گردش برسد لؤلؤ و مرجان

در صورت و سیرت مثلش را نتوان یافت

بر خاک رهش بوسه زند حوری و غلمان

بـر مـنـکـر آیـات خـداونـد بـگـوئـیـد

آیـات خـدا را به جـهـان آمده برهـان

در آیـۀ تطـهـیر بـجـو مدح و ثـنـایش

جزعترت او نیست کسی ناطق قرآن

نوزاد مگـو بر هـمگان پیـر طریقـت

از لعـل لب او بشنو صحبت عـرفان

بیپـیـر به مـقـصد نرسد راه طریقت

خود سر نشود کس َمثَل بوذر و سلمان

بر شـمع تـوالش چو پـروانه نپـیـچـد

بیهوده شود طاعت یک عمر مسلمان

ای آنکه گره خورده به صد مسئله کارت

صد مسئله با یک نظرش میشود آسان

تا زاد گهـش شهـر مدینه برسد کاش

آوازه شـعـر حـسن از کـشور ایـران
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شاعر :سید رضا مؤید

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

مقـام تو ،یا باقـرالعـلوم
با پـوزش از
ِ

آرم سـخـن بهنـام تـو ،یا بـاقـرالعـلوم

گـفـتـا نَـبـی سـالم تو ،یا باقـرالعـلـوم

وین بس به احـترام تو ،یا باقرالعـلوم

ای نام تو محـ َّمد و خـوی تو احـمدی
ایـثـار َدر گـهـت ،صلـوات محـمـَدی
ای روشن از جما ِل تو افالک ،چون زمین

1

حاکم به ممکـناتی و بر عا ِلمی نگین
ِ

مشمول رحمت تو همآن باشد و هماین

تو پنجمین امامی و معـصوم هـفتمین

سیمای تو که َمطلَعاالَنوار سرمدیست

آئـیـنـۀ کـمـال و جـمـال محـ َّمـدیست
ای سر نهـاده خلـق به طـوق ارادتت

لطف و کرم سجیت و جود است عادتت

ِمـهــر فــلـک پـدیـدۀ نــور سـیـادتـت

مــاه رجـب طـلــیـعــۀ روز والدتـت

ماهی که باب لطف خدا ،باز میشود
جـشن تو ،آغـاز میشود
با سـالروز
ِ
دین نبی را تو فـرودین
ای باغ فَر و ِ

هم آسـمـان شـرعی و هم آفـتاب دین

زیـنتفَـزای انـجـمـن زیـنالـعـابـدین

چـشم و چـراغ محفل موالی ساجدین

بر دو امـام ذات شـریف تو مـنـتـسب
کَاندر ائمه نیست کسی را چنین نسب
 . 1متاسفانه در مصرع دوم بيت زير ضعف در انتخاب کلمه قافيه مشهود است لذا به منظور رفع نقص و انتخاب قافيه مناسب تر بيت
زير تغيير داده شد
اي روشن از جمالِ تو افالک ،چون زمين

حاکمِ به ممکـناتي و ،عالِم به عالَمين
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آوازۀ عــدالـت و وجـدان ،نــدای تـو

پیک امـید بخـش بـشر شد صدای تو

در عـلم و دین نـوابغ عـالم ،گدای تو

ای جد و مـادر و پـدر من ،فـدای تو

یک جد تو حسین و حسن جد دیگرت
خوانند سبط خویش ،دو سبط پیمبرت
ای در کتاب حق به َمـدیحت کـالمها

از ما به حضرتت صلوات و سالمها

پـیـدا ز نـسـل پـاک تـو آمـد امــامهـا

پـروردگـان مـکـتب ِعـلـمت هـشامها

هر یک به علم خویش خردپرور عموم

از یـمـن دانـش تو ،شکـافـنـدۀ عـلـوم
ای رونق از تو منبر و محراب یافته

عـلـم تـو ذرههـای اتــم را شـکـافـتـه

دردا کـسـی بـه ایـدۀ تــو ره نـیـافـتـه

از اینکـه آفـتـاب بـه قـبـر تـو تـافـتـه

خـونـاب غـم ز دیــدۀ افـراد مـیرود
با اینکه ایـدههـای تو بـر بـاد میرود
ای مـعـنـی نـمـاز بــیـا و نـمــاز کـن

روی نــیـاز بـر در آن بـینـیـاز کـن

دسـتی برای عـرض تـمـنـا دراز کن

روح دعا تویی ،به دعا لب تو باز کن

زانفاس خود به پیکر ایمان حیات بخش

اسالم را ز چنگ حوادث نجات بخش
من کـیستم که وصل تو را آرزو کنم

زین کمترم که با تو دمی گـفتگو کنم

امـا دقـایـقی که به سـوی تو رو کـنم

از خاک َدرگـهـت طـلـب آبـرو کـنـم

هـر چـند رو سـیـاه ولی من مـوحـدم
مـداح اهـلبیت ،غـالمـت «مـؤیـدم»
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000
شاعر :مرضیه عاطفی

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

قالب شعر :ترکیب بند

دل ویـرانـم امشب آبـاد است

لحـظۀ با شـکـو ِه مـیالد است

آسـمـان نـبـی
پـنـجـمـیـن مـاه
ِ

نـور چـشم امـام سـجـاد است

شده امشب پدر بزرگ ارباب

بیـشتر قلب فاطـمه شاد است

سائالن لحـظه لحـظه میآیـند

بسکه حاجت به این و آن داده است

شعـر الالیـیاش شبانگـاهـان

با نسیم است و نغمۀ باد است

معـنی حکـمت و نجوم رسید
ِ
حـضرت باقـرالعـلـوم رسـیـد
بــرکـت ســفــرۀ رجـب آمــد

شـهـد و شـیـریـنی رطب آمد

نور در نور ،سیرتش علویست

ت مـرتضی نسب آمـد
حـضر ِ

دشمنش لحظۀ مناظـره باخت

در دلش کـینـه و غـضب آمد

دلسـوزی عـمو حـسنـش
مثل
ِ

رفت و با خـنده روی لب آمد

بسکه پیـمـانـه را لـبالـب کرد

سائلش روز رفت و شب آمد

سر این سفره میشوم حاضر
ِ
ت حـضـرت بـاقـر
بـا عـنـایـا ِ
قــلــم آمــادۀ نــوشــتــن شــد

وقت وصفش زبانم الکـن شد

شد مـحـمـد بـرای پـنـج تن و

نـور چـشـم چـهـارده تـن شـد
ِ

ث عالی گفت
باز هم یک حدی ِ

باز هم چشم شیعه روشن شد

لحن گرم تـالوتش یک عـمر

ب فن شد
دلبری کرد و صاح ِ

کار هر روز من شده مدحش
ِ

شـافـع روز مـحـشـر من شـد
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آوای بـر لـبـش بــاشـم
بــایـد
ِ
آمـوز مکـتـبـش بـاشـم
دانـش
ِ
مکـتـبش حـیدریست بسم هللا

از خـیـانت بـریست بسم هللا

مکـتـبش بـیـعـتیست جـانـانه

فـاطـمه محـوریست بسم هللا

ِعـلم او با عـمل گره خـورده

عـلـم نـام آوریست بـسـم هللا
ِ

پـی شـهـادت بـاش
بـا والیت ِ

در صدف گوهریست بسم هللا

مکـتـبش مـر ِد مرد میطـلـبد

حرف پیـغـمـبریست بسم هللا
ِ

پـیـروان دو عـالـم افــروزیـم
ِ
درس روشنگری میآموزیم!

شاعر :عالیه رجبی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

رحـمت گرفـته است تـمام مدیـنه را

پر کرده عـطر عشق مشام مدینه را

از خـانـۀ مـحـبت سـجـاد و فـاطـمه

نـوری احـاطه کـرده تـمام مدیـنه را

او کیست که به ساحت او میبرد نسیم

هر صبح وشام عرض سالم مدینه را

از سـفـرۀ محبت خود جـور میکـند

مثـل عـلـی شـبـانه طـعـام مدیـنه را

از صاحبان نصف احادیث شیعه است

باقـر که داده قـرب ،مـقام مدیـنه را

بین مـباحـثـش همه عـالـم شناخـتـنـد

بـنـام مـدیـنـه را
گـنـج وجـو ِد مــر ِد
ِ

افسوس که سرشت پر از کینه باز هم

تـغــیـیـر دادهسـت مـرام مـدیـنـه را

با اینکه دست حـیـلۀ شیطان پرستها

از دست او گـرفـت زمـام مدیـنه را

اما غـریـب مـانـدن او کـم نـمیکـند

یک لحـظه احـتـرام امـام مـدیـنه را
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000
شاعر :مجتبی خرسندی

قالب شعر :مخمس

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

بـگـو به نـور که مـاه تـمـام آمده است

که صـبـح آمد و پـایان شام آمده است

بـرای شیـعـه دوبـاره امـام آمـده است

خـدای فـقه و حدیث و کالم آمده است

امـام بـاقـر عـلـیه الـسـالم آمـده اسـت
پدر حـسینی و مادر ساللۀ حسن است

اویس وار زمین در هوای او قرن است

غـالم خـانۀ او بودن آرزوی من است

تــجـســم هـمــۀ احــتــرام آمـده اسـت

امـام بـاقـر عـلـیه الـسـالم آمـده اسـت
سراسر از برکات خدا پر است زمین

اگر که در صدف آسمان در است زمین

به نور اوست که گرم تبلور است زمین

دوباره رحمتی از جنس عام آمده است

امـام بـاقـر عـلـیه الـسـالم آمـده اسـت
دمـیـده اسـت بـه دنــیــا دم خــدا دادی

بـه هـر خـرابـه رسـیـده هـوای آبـادی

هزار شکر خـدا را که خـوب استادی

برای این همه شاگـرد خـام آمده است

امـام بـاقـر عـلـیه الـسـالم آمـده اسـت
چـقدر در وجـنـاتـش خدا نمایان است

اسیـر جـذبۀ او کـافـر و مسلمان است

رسیـده آن که امـیـد گـناهکـاران است

دوباره بـوی عـلی بر مشام آمده است

امـام بـاقـر عـلـیه الـسـالم آمـده اسـت
دل از تمام جهـان برده است لبخـندش

فقط نه خلق که دل برده از خداوندش

به داروی گـل لبخـندهای چون قـندش

به درد هـای هـمـه الـتـیـام آمـده است

امـام بـاقـر عـلـیه الـسـالم آمـده اسـت
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رسیده است امامی که نافذ است و بصیر

نکرده حرف خدا را به رأی خود تفسیر

نـمـیشـود بـه کـالم بـنـیامـیـه اسـیـر

بـرای مـذهـب شیـعـه قـوام آمده است

امـام بـاقـر عـلـیه الـسـالم آمـده اسـت
به حـکـم آیـۀ تـطـهـیـر پـاک یعنی او

که پنـجـمیـن گـهـر تـابـنـاک یعـنی او

برای سنـجـش ایـمـان مالک یعـنی او

مـالک حـد حـالل و حـرام آمـده است

امـام بـاقـر عـلـیه الـسـالم آمـده اسـت
به علم و حلم و تمام فضائلش صلوات

به جلوههای پیمـبر خصائلش صلوات

به نور چهرۀ چون ما ِه کاملش صلوات

که مـوعـد صلـوات و سالم آمده است

امـام بـاقـر عـلـیه الـسـالم آمـده اسـت
گـروهی از سـخـنان خـدا جـدا شدهاند

که در تـوهـم خـود نـائب خـدا شـدهاند

چه رازهای دروغی که برمال شدهاند

که آفـتـاب هـمـه روی بـام آمـده است

امـام بـاقـر عـلـیه الـسـالم آمـده اسـت
همان که وقت جسارت حضور خواهد داشت

که در مسیر اسارت حضور خواهد داشت

زمان کشتن و غارت حضور خواهد داشت

بیـا که راوی غـمهای شـام آمـده است

امـام بـاقـر عـلـیه الـسـالم آمـده اسـت
خـدا کـند که شب انـتـظـار سر بـرسد

سـپـیده سـر بـزنـد ،نوبت سحـر برسد

خدا کند که به زودی همین خبر برسد:

به صف شـویـد دم انـتـقـام آمـده است

امام مـهـدی عـلـیه الـسـالم آمـده است
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000
شاعر :رضا یعقوبیان

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

باز عـالـم گـشـته لبـریز سرور

شهر یثرب گشته چون وادی طور

در مدینه شور و غوغایی بپاست

خـانـۀ مـوال حـریـم کـبـریـاست

امشب از لطـف خـداوند مـبـین

هـدیـهای داده به زین الـعـابدین

دیـن حـق داده ثـمـر
نـخـل بـاغ ِ

فـاطـمـه بنت حـسـن زاده قـمـر

از تــالقــی دو نــور مـنـجــلـی

آمـده در این جـهـان پنـجـم ولی

نـور ذات حـق بـه ظـاهـر آمده

هــمـنـشـیـن نــور ،بـاقــر آمـده

مادرش بر مجـتبی نور دو عین

بـاب او سـجـاد فـرزنـد حـسـین

فـاطـمه بنت حـسن شـادان شده

مات و مبهوت مهی رخشان شده

مـظـهـر خــالق ســرمــد آمــده

بــاقــر عــلــم مــحــمـــد آمــده

این پسر از خلق عالم بهتر است

غنچهای از بوستان حیدر است

فاطمی منظر بود ،حیدرخصال

مجتبی حلم و نـبی عـلم و کمال

ساجدین را باشد او نور دوعین

هـمـدم کـرب و بـالیی حـسـیـن

امشب از لطـف تو مهـمان توأم

ریزه خـوار خـوان احـسان توأم

آمدم در مـحـفـلـت بـنـشـسـتـهام

بر شـما و جـدتـان دل بـسـتـهام

از کــرم آوردهام بـر تـو پــنــاه

ای سـراپا نور بر من کن نگـاه

ای سـپـهـر دین حـق را آفـتـاب

از کرامت بر من مسکین بتاب

حـق نهاده مـهـر تو در سـیـنهام

بـر سـرایت سـائـلـی دیـریـنـهام

حـضرت بـاقـر کـریـم بیحـرم

دستگـیـری کن ز سائل از کرم

در حریمت هر دعایی مستجاب

امشب از رحمت بده بر من جواب
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ای که قدر و عزتت باشد رفـیع

دعـوتم کن تا شـبی باشـم بـقـیع

سائـل خـود را مـرانی از درت

کن دعـایم جـان زهـرا مـادرت

من رضـایـم عـبـد دربـار تـوأم

هرچهام بر گـلـشـنت خـار توأم

از عـنـایـات شـمــا شـرمـنـدهام

بـا والی تـو در عـالــم زنــدهام

شاعر :امیر عظیمی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

صحبت از عاشقی و عشق جگر میخواهد

دم زدن از لب معشوق ِشکر میخواهد

بال در بال َم ِلک دور َملَک چرخ زدن

نظر حضرت حق ،همت پَر میخواهد

به هـواخواهی از یـار ،عـلـمدار شدن

سینهای همچو ابالفضل سپر میخواهد

آسـمان مـوهـبـتـی باز فـرسـتاد زمـین

صید این موهبت ای دوست هنر میخواهد

نیست معلوم حسن باز نوه خواسته است

یا دل حضرت سجاد پـسر میخـواهد

دامـن فـاطـمـهای بـاز قـمـربــار شـده
عـلـی دوم زهـراسـت ،پـسـردار شـده
پـسـری آمده هـمـنـام رسـول دو سـرا

احـمـد دومی از نـسـل عـلـی و زهـرا

آمـده تـا کـه به اسـالم اصـالـت بـدهـد

آمـده تـا کـه بـود پـرچـم دین پـابـرجـا

خاک میخورد علوم نبوی روی زمین

آمـده تـا کـه تـکـانـی بـدهــد دنــیـا را

کیست او ،آنکه بفرمود نبی در وصفش

ی بقرا»
بـاقـرالـعـلـم نـبـیـیـن و به «ا َ ٍّ

شیعه شد زنده به هر جـملۀ قال الباقر

شیـعـه بـاقـی است به ابـقـای کـالم آقا

آمـده روشـنـی چـشـم رســول ثـقـلـیـن
سنـین
نوۀ مشـتـرک و وارث خـون َحـ َ
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

هـالل مـاه رجـب سـر زدی سـالم سالم

مـه نـیـایـش و مـاه رســول و مـاه تـمـام

مــه والیـــت عـالــم فـــروز چــار امـام

مهی که میرسد از لحظههاش این پیغام

که مـاه رحمـت بـی انـتـهـا مـبـارک بـاد
مـــه خــدا و رسـول خـدا مـبـارک بـــاد
خـجـســتـه مـاه خداونــدگـار بـنـده نـواز

شود به خلـق ز معبـود ،باب رحمت باز

کـه بـا والدت مـوالی دیـن شــود آغــاز

امـام بـاقـر آن شـهـریـار مـلـک حـجـاز

ولـی پـنجم و خورشـید صـد فلـک انجـم
ســـاللــۀ دو عـــلـــی و مــحـــمـــد دوم
وصـی پـنجـم خـیـراالنام و نجـل بـتــول

به حضرتش که عبادت به مهر اوست قبول

درود گـفـتــه خـدا و سـالم داده رســول

مـقـربــان الـهـی بــه ذکـر او مـشــغـول

مـنـادیـان خـداونـد صـبـح و شــام مــدام
نــدا دهـنـد کـــه یـا بــاقـرالـعـلـوم سـالم
ســالم ای گهــر پــنـج بـحــر لـم یـزلـی

ســاللۀ دو عـلـی نـور چـشـم چـار ولـی

رخ تــــو آیــنــۀ حـســن خـــالــق ازلـی

بـه اعــتـبـار مـحـمـد بـه اقــتـدار عــلـی

تـو را تـجـلی غـیب و شهـود میگـوینـد
به حضـرتت رجـبـیـون درود میگـویند
اال بــه خـاک درت شـهــریـارهـا بـنــده

تــویـی عـلــوم خــداونــد را شـکـافــنـده

که کـرده هـر نفـست جان عـلم را زنـده

والیت از تـو ،هـدایت ز تـوست پـایـنـده

بـه وسـعت همـه عـالم تـو مقـتـدایی تـو!
امــام خــلــق و نـمـایـنــدۀ خــدایـی تــو!
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تـو سـیـدالـبـشــر و نجـل سـیـدالـبـشـری

تـو بحر هفـت گهر ،پـنج بحر را گهری

قسم به حق که ز هر وصف خوب ،خوب تری

رئـیس مـذهب بـر حـق شـیعه را پـدری

خـدا سـتوده به تطهیـر و نـور و فرقانت
تـو کـیسـتی؟ پـدر و مـادرم بـه قربانت!
سـالم خـتـم رســل بـر شـب والدت تــو

درود کــل عــبـادات بــر عــبـادت تـــو

سـیـادت اسـت کـمـین بـنـدۀ سـیـادت تـو

کـرم سـجـیه و احسان و جود عـادت تو

درود خلـق و خـدا بر جمـال احمـدیات
بــه خلــق احـمـدی و کـنـیـه محمـدیات
اال حــیـات هــزاران مـســیـح از دم تـو

فضائل تو فزون مدح انس و جان کم تو

فـراتـر اسـت ز مـلـک وجـود عـالـم تـو

محـیط علم و کمال است موجی از یم تو

چگونه دفتـر مـدح تـو را بخوانـد کـس؟
مـقـام جــابـر جـعـفـیـت را نـدانـد کــس!
سـالم مـا بــه مـدیـنـه ،سـالم بر حرمـت

هــزار حــاتم طــائی اسـت بنــدۀ کرمت

تـمــام مـلـک خـدا زیـر ســایـۀ عـلـمـت

صـفـا بـه عـالـم ایـجــاد دادی از قـدمـت

تو داشتی ز ازل پا بـه چشم عرش عال!
چه شد که همدم ما خاکیـان شدی مـوال؟
تـو بـیکران یـم فضل و کمال و عرفانی

تو مؤمنـونی و قـدری و نـور و فرقـانی

تـو سـیدالشـهدا را بـه جسـم خـود جـانی

امــــام کــــل وجــــودی تــمــام قرآنــی

ســالم دائـم قـرآن بـه منـطـق و سـخـنت
کـه آیـه آیـه زده بوســه بر لـب و دهنت
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تو دادی از نفسـت جان تـازه بـر جانها

ز فـیض نطـق تـو انسان شدند انسـانها

به نـور علــم تـو ایـمـان شـدند ایـمـانها

مـزار توست گـلسـتان روح و ریحـانها

چه مـیشـود که شـوم زائــر بقـیـع شـما
خـدا مطاع و جهان ها همه مـطیـع شـما
تـو شـهـریار جهـانی جهـان گـدای درت

سـالم بـر تـو و بر جد و مـادر و پدرت

ثـنــای تـوســـت کـــالم خـدای دادگـرت

پیمبـران خـدا میـوه خـورده از شـجـرت

مـنم که وصـف تو با نطـق میثمی کردم
فـــدای مـیـــثـم خرمـا فـروشـتـان گـردم

شاعر :فائز شوشتری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

فـصـل بهـار آمد و عـالـم مـعـطـر است

بوى نـسیم صبح بسى روح پـرور است

گـویا ز خـلـد مـی وزد این باد مـشكـبـیز

كاین سان دماغ ابر ز بوى خوشش تر است

هم این زمین مرده شده احیا ز فیض او

هم این جهان پیـر ،جوان بار دیگر است

نرگس گـشوده چـشم تماشا به روى گـل

سوسن به صد زبان ،پى مدحش ثناگر است

با صد نوا به شـاخ گـل ارغـوان ،هـزار

طوطى به نغمه بر سر شاخ صنوبر است

نــور خــدا ،امـام هــدى ،بــاقـرالـعـلـوم

هـادى دین و وارث عـلـم پـیـمـبـر است

بابـش عـلـى و جـد كـبـارش بود حـسین

زینالعـباد را پـسر و بـاب جعـفـر است

در جاه و رتبه صد چو سلیمان ،به عز و جاه

در زیر بال طایرى از كویش اندر است

هم لطف اوست مونس یونس ،به بطن حوت

هم در طریق ،هادى خضر و سكندر است

مفتاح قـفل گنج سعادت ،به دست اوست

بر پا از او بناى شفاعت ،به محشر است

كى با شهـان ،گـداى درش را مثـل زنـم

چون بر در گداى درش ،صد چو قیصر است
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شاعر :محسن راحت حق

قالب شعر :مسدس

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

پنجمین قطعۀ خورشی ِد جهان نازل شد

دیدار رخش مایل شد
چشم افالک به
ِ
ِ

گـهـر آل للا
نـام زیـبـاش مـحـمـد ...
ِ
ِ

حـرم آ ِل عـبـا داخـل شـد
د ِل مـن در
ِ

اخـتر پنجـم چـقَـ َدر رویاییست
دیدن
ِ
ِ
ب او ارثـیـۀ طاهـاییست
ـنج ل ِ
خا ِل ک ِ
پـسـری آمـده از نــسـ ِل علی وجهللا

میشود این گ ِل زهرا به همه حبل للا

عـلـم نــبــوت بـه تـبــســم آمـد
بـاقـر
ِ
ِ

عرش امامت بشود نور للا
تا که در
ِ

نور او باز به ظلمتکدهها غالب شد
ِ
عـین عـلی ابن ابیطالب شد
این پـسر
ِ
ث پنجم احمد چـقَ َدر شیرین است
وار ِ

هر او اصل و اساس ست که جز ِو دین ست
ِم ِ

ق عظیم ست چنان پیغمبر
صاح ِ
ب خل ِ

وزنۀ حجب و حیایش بخدا سنگین است

امـام بـاقــر
آبـرومــنـ ِد دو دنـیـاسـت
ِ
امـام باقـر
ت زهـراست
پـسر حـضر ِ
ِ
ِ
لطف خدا ،حا ِل پریشان ممنوع
بعد ازین
ِ

وادی عرفان ممنوع
صحبت از جهل در این
ِ

یـوسـف مصری ببرد غـم ها را
آمده
ِ

بع ِد ازین گپ زدن از فرقت و کنعان ممنوع

اســدالــلـ ِه دگــر آمـده از بـیـت الـلـه
ذکـر سـجـاد شـده ..آیـنـه! مـاشـاءهللا
ِ
پاک حسین ست پر از احساسات
نوۀ ِ

ب او قن ِد مکرر؛ دهنش شاخه نبات
ل ِ

ق مداوم دارد
گوشهای از نگهش رز ِ

برگ نجات
گوشهای از نگهش هست یقین
ِ

مـا مـحـبـان گـ ِل پنـجـم زهـرا هستیم
کـف پـاهـا هـستیم
ما اسـیـران
غـبار ِ
ِ
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شاعر :ژولیده نیشابوری

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

شهر مدیـنه غـرق شـادى بود آن شب

آکـنـده از بـانـگ مـنـادى بود آن شب

آن شب شفـق آئـینهدار لطـف حق بود

چـشـم انـتـظار جـلـوۀ نص عـلـق بود

آن شب قلم ،شمشیر خود را تیز میکرد

پـیـمـانـه انـدیـشـه را لـبـریـز میکـرد

آن شب مـنادى داد عـدل و داد میزد

بـیـن زمـیـن و آسـمـان فـریـاد مـیزد

کاى اهل عـالـم قـلـب عالم منجلى شد

نـام مـحــمـد زنـده از نـام عــلـى شـد

ماه رجـب را عزم جوالن ساز گردید

یعـنى گـره از کار رجعـت باز گردید

بــایـد زمـــان آئــیــنـهدار راز گــردد

درهـاى رحـمت بر رخ ما بـاز گردید

بـاید سـحـر شـعـر طلوع فـجـر خواند

بـهـر سـپــیـده ،آیـههـاى قـدر خــوانـد

اینـک شـکـوه عـلـم را تـفـسـیـر بـایـد

کـلـک قـضا را قـدرت تـحـریـر بـایـد

آاللـه بـایـد بــاده ،در پـیـمـانـه ریــزد

گـل واژههـا در مـقـدم جـانـانـه ریــزد

کامشب شب مرگ غم و وقت سرور است

هـنـگـامـۀ آزادى و مـیـالد نـور است

جوالن جشن پنجـمین موالست امشب

عـید عـلـوم کل ما فـیـهـاسـت امـشـب

امشب شب پـیدایش بحر العـلـوم است

آکنده از شور و شعف ،قلب عموم است

خورشید علم از شهر یثرب سر زد امشب

ارض و سما ،فریاد شادى بر زد امشب

ماه جـمـادى عـزم رفـتـن سـاز کـرده

دریـاى هـسـتـى را سـرا پـا نـاز کرده

آئـیـنـهدار نـهـضت فـرداسـت امـشـب

میـالد پیک روز عـاشـوراست امشب

هـنگـامـۀ شـادى زین الـعـابـدین است

مـیـالد مـسـعـود امام پـنـجـمـیـن است

آمد به دنیـا آنکه نـامـش جـاودانى ست

روشـنـگـر آئـیـن و راه زنـدگـانى ست

آمـد بـه دنـیـا مـظـهـر یـکـتـاپـرسـتـى

احـیـاگـر دیـن خـدا در مـلـک هـسـتى
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آمد بـه دنـیـا تـشـنـۀ جام مـحـمد (ص)

همفکر و همآئین و همنام محمد (ص)

از کـوشـش او دین حـق پـایـنده گردد

از دانش او عـلـم و دانش زنـده گردد

احمد به وصفـش با على تـفـسیر گوید

زهـرا ز یـمن مـقـدمش تـکـبـیر گـوید

شاعر :مهدی رحیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

روشنتر است این پسر از ماه صورتش

گردن کشیده ماه خودش هم به رویتش

ماه رجب به مـاه عـرب چـشم دوخـته

معـلول خیـره ست به دقت به عـلـتـش

مــاه تـــمــام اول مــاه رجـب رســیـد

قـد قـامت الصلـوة به قد و به قامـتـش

شـد اولـیـن مـحـمـد بـعـد از پــیــامـبر

آمـد ز دسـتهـای عـلـی هـم نـبـوتـش

چون آفتاب ،وقت طلوع و غروب خویش

عمری نشسته کوه دو زانو به خدمتش

پلکش دلیل روز و شب است و به این دلیل

باید که کوک کرد زمان را به ساعتش

در آفتاب ظهر ،زمین سایهاش کم است

خاص است قهر حجت و عام است رحمتش

از شرق تا به غرب جهان،نه بزرگتر

قـلب من و تو است حـدود حکـومتـش

قارون اگر شود همۀ عمر چون گداست

در محـضر تو هرکه بنازد به ثروتش

این سو پدربزرگ حسن آن طرف حسین

باید که غبطه خورد به شکل سیادتش

بـوده عـلـی اگرچه پـسرخـوانـدۀ نـبی

گـشـتـه مـحـمـد اِب ِْن عـلـی بـا والدتـش

دائیش قاسم است و رقیه ست عمهاش

از این مسیر رفـته به زهـرا شباهـتش

هـمـبـازی رقـیــه و دلــواپـس عــمــو

شد شرح روضه مـدت عـمر امامتـش

در ظاهرش گرفتن مجـلس برای عـلم

در اصل شرح روضه فقط بوده علتش

تا روضـۀ حـسیـن شود زنـده نـه امام

مسمـوم هم شـوند میارزد به قیـمتـش
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شاعر :محمد حسین رحیمیان

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

پهـن شد سفـرۀ رحـمـت ،ولـیهللا آمد

آب و آئـیـنـه بـیـاریـد شـهــنـشـاه آمـد

خیره شد چشم فلک ،ماه تر از ماه آمد

اولـیـن مـژدۀ مــاه رجـب از راه آمـد

از حسد دشمن این قوم به جان آمده است

پنجـمین حـیدر کرار جهان آمده است
ای دل و دلبر و آرام و قرار حسنیـن

باقـر آل عـبا ،بـاغ و بـهـار حـسنـیـن

ماه دو فـاطمه و دار و ندار حـسـنـین

با تو سادات شدند ایل و تبار حسنـین

میرسد بـوی دل انگـیز پیـمـبر از تو
ما نـدیـدیـم حـسـیـنی حـسـنیتر از تو
ای بزرگ همه ،یاس دو علی بر تو سالم

سر خفی ،نور جلی بر تو سالم
شاه دینِ ،

پنجمین سید و ساالر و ولی بر تو سالم

قبل میالد تو داده است نبی بر تو سالم

پیـش عـلـم تو زده دشـمـنت آقا زانـو
مـدعـی را نـفـس حق تو برده از رو
عـشق یعنی ز همه غیر تو آزاد شدن

بـه فـدای سـر تـو با هـمـه اوالد شدن

کار تـو سـروری عـالـم ایـجـاد شـدن

ای بــرازنـدۀ تـو نـایـب سـجـاد شـدن

ما مسـلـمان احـادیث تـوأیم و پـسرت
مثل پروانه بگـردیم فـقـط دور سرت
چون حسن دست بگیری ز همه بیمنت

میدهی بر همه بیچون و چرا تو حاجت

میکند از کرمت حـاتم طائی حـیرت

همچو مهمان بگذاری سر سائل عزت

سیدی کوه وفای تو چه غوغایی کرد
هر که شد سائـل تو تا ابـد آقایی کرد
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ای به میخانه عشقت دو جهان حلقه به گوش

موقع وصف تو شیرین سخنانند خموش

خط به خط زندگیات برده جهان را از هوش

شاه دیده است کسی بیل بگیرد بر دوش

دادهای یاد به هر رهرو توحید و کمال
که ب َود عین عبادت ،طلب رزق حالل
حـب تو خـیرالعـمـل ،نوکـریت آقایی

هیبتت حـیدری و مرحـمتت زهـرایی

طیـنـتت کربـبالیی ،دلت عـاشـورایی

چـون حـسـن قـبـلگه بیحـرم دنـیـایی

قبر خاکی تو از هر دو جهان سیرم کرد

روضه کـودکی تو به خدا پـیـرم کرد
گرچه ناپـاک ترین سائل بیت الکـرمم

گرچه نه سیـنه زن واقـعی این عـلـمم

گرچه نه دعبل و عمانم و نه محتشمم

نظـری کن بشود مثل ک ِـمـیـتت قـلـمم

نظـری کن بـرود بیسـر و سامانیها
کـربـالیی بـشـوم مـثـل سـلـیـمـانیهـا

شاعر :علیرضا قزوه

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

تا شود آئـیـنـه بی زنـگـار در ماه رجب

از خـیال خویش سر بردار در ماه رجب

چـشـم اگر دارید بـاران دعـا را بشنـوید

می چکد نور از در و دیوار در ماه رجب

کاش دور از مهر و تسبیح و ریا و جانماز

بـاز گـردد رونـق بــازار در مـاه رجـب

باز شیخ ما به حرف آمد حدیث نفس گفت

عرض دین را برد دنیادار در ماه رجب

کاش برگردم به خود ای کاش برگردد به خود

شیخ بی عـمـامه و دستـار در ماه رجب

اعتکاف و عشق یعنی گریه بر احوال خویش

نیمه شبها گـریه کن بسیار در ماه رجب

سیزده شب معتکف در خم شدم تا پر شدم

از دعــای حــیــدر کرار در مــاه رجب
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شاعر :اسماعیل شبرنگ

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

مدیـنه منـتظـر رحـمـتی فـراوان است

دل کـویـری ما مـستـحـق بـاران است

دلی به بار نشسته در این طلیـعۀ نـور

که در هوای کسی تا همیشه حیران است

بهار جلوهای از صبح اول رجب است

رسیـده آن که دوای دل پـریشان است

رسیده است و دلم زنده میشود با عشق

تالطمیست که لبخند چشمه ساران است

محـمـد بن عـلـی ،باقـرالـعـلـوم جهـان

همان فرشته که الگوی هرچه انسان است

به دور شمع پـر از نـور مکـتب موال

طپش طپش دل ما تا همیشه پروانه ست

فـروغ انـجـمـنـی یا محـمـد بن عـلـی!
حـسیـنی و حـسنی یا محـمـد بن علی!
صـالبت عـلـوی در نگـاهـتان جـاری

تویی که جـلـوۀ زیـبای فـاطـمی داری

رسـیـده از تو احـادیث کـامـالً مـتـقـن

شکوه علمی و سر خط هر چه اخباری

حضور جهـل به پایان رسید وقتی که

تو آمـدی به زمین با خـروش بـیداری

سالم گرم نـبی را به محـضرت آورد

صحـابـۀ نـبوی «جابـر بن انصاری»

نمیرسد به شـناسـایی تو قـوت عـقـل

تویی همانکه فراتر ز هر چه پـنداری

بگو که میرسم از فرش تا به عرش بقیع

به الـتـمـاس دل من فـقط بگو «آری»

بها گـرفـتـه تـعـالـیـم شـیـعـه بـا یـادت
مـن و حــوالـۀ عـیـدی روز مـیــالدت
جـواب این هـمه آوای ربـنـا با توست

اجابت نـفـس هـر دعـای مـا با توست

محبتی که تو داری قـدم قـدم با ماست

حـوائـج هـمـۀ بـیقـرارهـا بـا تـوسـت

همیشه گریه به عشق نگاهتان با ماست

همیشه پاسخ این بغض بیصدا با توست
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گدایی از تو در این خانۀ کرم با ماست

جواب خواهش هر شخص بینوا با توست

شبـیه شمع برای تو سوخـتن با ماست

بـقـیـع بردن هر فـرد مبـتـال با توست

حسین گفتن و با گریه سر شدن با ماست

جـواز دیـدن ایـوان کـربـال بـا تـوست

دلم پریده ز سینه به سمت شش گوشه
مرا ببر ز مدیـنه به سمت شش گوشه

شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

بیا به پـای دل خود سفـر کنیم امشب

ز کوچههای مدینه گـذر کـنیم امشب

خدا به زین عبادش عـطیهای بخـشید

بـیا تـمام جهـان را خـبر کـنیم امشب

بـیا سـالم و درود و تهـیـت خـود را

نثار این پـدر و این پسر کـینم امشب

در آسمان وال مهر و مه هم آغـوشند

بیا نظاره شـمس و قـمـر کـنیم امشب

دگر به دیدن باغ بهشت حاجت نیست

اگر به باغ والیـت نظـر کـنیم امشب

برای این که بگیریم عیدی از زهـرا

سـزد ارادت خود بیـشتر کنیم امشب

بپاس مقـدم دریا شکاف عـلم و کمال

ز اشک شوق نثارش گهر کنیم امشب

شب والدت او در مدینه جشنی نیست

بیا ز غـربت او دیـده تـر کنیم امشب

تمام فرصت ما وقف خدمت بر اوست

چه حاجت است که کار دگر کنیم امشب

اگر که چشمهای از معرفت شود پیدا

نهـال مـهـر ورا بـارور کـنـیم امشب

کـنار خـرمنی از عشق او بیا بنـشین

که فکـر تـوشه راه سفـر کنیم امشب

بگو به خـلق وفـائی ز جای برخـیزد

لباس خدمت بر او به بر کنیم امشب
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شاعر :محمد حسین رحیمیان

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

رسیده ماه رجب در سرم هوای مدینه

نـوشـتـهاند دوبـاره مـرا گـدای مدیـنـه

گـرفـتـه است بهـانه دلـم بـرای مـدینه

فـدای چـار امـام گـره گـشـای مـدیـنـه

کـبـوتـر دل من تا بـقـیـع گـشـته مسـافـر
سالم مقـصد پنجـم! سالم حـضرت باقـر
نبود این دل ما حـیدری اگر تو نبودی

نبـود روزی ما نوکری اگر تو نبودی

نداشت دین خدا لشکری اگر تو نبودی

نداشت جسم تشیع سری اگر تو نبودی

بزرگ و کوچک ما زیر دین راه نجاتت
غـالم حـیـدر و زهـرا شدیم با زحـماتت
تویی همان که پیمبر رسانده است سالمت

تویی که درک خالیق نمیرسد به مقامت

شبیه زینب کبری حماسه داشت کالمت

شده است منبر روضه حیات بخش ز نامت

همیشه کرده حدیث تو گرم روضۀ ما را
نـتـیجـههای تـالش تـوأیـم و صادقـت آقا
امام پـنجـم عـالـم ،امـیـد پـنـج تـنی تو

بزرگ تر ز تـمـام تـصورات مـنی تو

فـدای عزم بلندت ،امام بت شکـنی تو

خودت بگو بنویسم حسین یا حسنی تو

تویی که وارث جـمع فـضائـل حسنـیـنی
امــام امــتـی و مــیــوۀ دل حـسـنـیــنــی
همیشه مثل حسن بود عادت تو کرامت

زبانزد است در عالم همیشه جود و عطایت

بزرگواری و دارد فقیر پیش تو حرمت

و در مرام شما نیست دین به غیر محبت

تو و کرم ،تو و بخشش ،تو و عطای فراوان

همیشه لطف تو آقا شده است شامل مهمان
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تویی که حاصل عمرت همه معارف دین است

به زیر پرچمت آقا کسی که سایه نشین است

به دست او رگ خواب همه زمان و زمین است

بقیع بیحرمت هم بهشت اهل یقین است

به رغـم خـواستۀ مـنکـران اصل والیت
حـرم نـداشـتـنـت هم نکرد کم ز مقـامت
تو یادگـار شهـید غـروب حـادثـههایی

تو در تـمامی حـاالت ،یـاد کـربـبالیی

ز کودکـیت تو دلـتـنگ سیدالـشهـدایی

ــر ِمــل بِـدِمــایـی
تـو داغــدار
ِ
امــام م َ

چهار سالگیات را نمیبری دمی از یاد
رقیه بین خرابه جلوی چشم تو جان داد

شاعر :ولی اهلل کالمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

صفـای طیـبه دارد صفـای ماه رجب

که عالمی شده مست از دعای ماه رجب

والدت سـه امـام و رسـالـت نــبــوی

فـزوده بر برکات و صفای ماه رجب

مقام و منزلتش نیست کمتر از رمضان

بـلـنـد بـاد شـکــوه نــوای مـاه رجـب

بخوان تـرانه یا ذوالجـالل و االکـرام

که مشکـلت بگـشاید خدای ماه رجب

به روز اول ایـن مــه والدت بــاقــر

شدست موجب عـز عـالی ماه رجب

به روز دهـم امـام جــواد آمـده اسـت

به پاسداری رحمت سرای ماه رجب

به سیـزدهم مه از فـروغ روی عـلی

جـال گرفـته رخ دلگـشـای مـاه رجب

به بیست وهفتم مه بعـثت رسول خدا

به حق شده سبب اعـتالی مـاه رجب

بخوان نماز و مناجات کن به خلوت شب

که بهرمند شوی از عطای ماه رجب

شبی خوش است(کالمی) برات میبخشند

به حرمت صلوات ودعای ماه رجب
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شاعر :علیرضا وفایی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

از قـرص ماه چهـرۀ تو آفـتاب ریخت

تا آسمان چـشم گـشودی شهاب ریخت

روزی که آمـدی به گـمانم ،ز آسـمان

جـای نـزول آیـۀ بـاران شراب ریخت

وقتی که آمدی به زمین ،پشت پای تو

گویا که جبرییل ز چشمش گالب ریخت

خاک قـدوم خـادم تو طـوطـیای چـشم

روی سر عدوی تو باید عذاب ریخت

تو پـای درس مـکـتب سـجـاد بـودهای

از هر کالم درس تو صدها کتاب ریخت

هرکس که شیعه است یقین مذهبی ز توست

حتی رئیس مکتبمان مکـتبی ز توست
ذره به لطف چشم تو خورشید میشود

گرد و غـبار ،زهـره و ناهـید میشود

هر نا امـیدی از طـرف خـلق میرسد

در بـارگـاه قــدس تـو امـیـد مـیشــود

خوشبخت آن کسی ست که در سایۀ شماست

چون که فـنای راه تو ،جـاوید میشود

چـشمان تو به گـبـر بـیفـتد بدون شک

از عــارفـان خـطـۀ تـوحـیـد مـیشـود

وقتی که جاری است به لب اسم اعظمت

از دل به غـیر یـاد تو تـبعـیـد میشود

من در رکـاب غـیر تو زانـو نـمیزنم
غیر از شما به هیچ کسی رو نمیزنم
تـو پـنـجـمـین نـتـیـجـۀ نـخـل امـامـتـی

تو هـفـتـمـین سفـیـنۀ دریـای عـصمتی

آئــیـنــۀ تـمـام نــمـای حـسـیـنـی و ...

مثـل پـدربـزرگ خودت با صـالبـتـی

خود را به خادمان تو منصوب میکند

هر آنکـسی که داشته یک جـو لیاقـتی

ایـنـگـونـه نیـست قـاعـدۀ انـتـخـابهـا

از دامن تو هـر که بگـیـرد به راحتی

روز والدت تـو شـب آرزوی مـاسـت

مـن آرزو بـه دل شــدهام از زیـارتـی
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ای پنجـمـین شمایـل موال خوش آمدی
هـم بازی رقـیه ،به دنـیـا خوش آمدی
از خـاطـرات آن سـفـر پـر بـال بـگـو

هـم بـازی رقـیــه تـو از کـربـال بـگو

در آن غروب بهت گرفـته چه دیدهای

از اضطـراب دخـتـر خـیرالنـسـا بگو

هم سن و سالهای تو در خیمه سوختند

از گـوشـوارههـای هـمان بچـههـا بگو

پـای بـرهـنـه روی مغـیـالن دویـدهاید

مقـتـل بخـوان و اندکی از ماجـرا بگو

گر چه مکـدریـد از آن مجـلس شراب

از داستان آن سـر و طـشت طـال بگو

بـر شـانـه بـار داغ بـال را کـشـیـدهای
از خیزران و آن لب و دندان چه دیدهای

شاعر :اسماعیل تقوایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

اول مـاه رجـب در خـانـۀ زین الـعـباد

هرکه بینی شاکرست و هرکه بینی هست شاد

آمـده دنـیـا گـلـی از گـلـشن آل رسـول

بر حسین و برحسن سبطی عزیز و پاکزاد

باقر عـلـم نـبـی هـمـنام پـیـغـمـبـر ب َـود

روی او بوسد حسین بن علی باب المراد

مطلعی زیباست بهر ماه پر فیض رجب

روز مـیـالد عـلی مـرتضی آرد به یاد

قدر زر زرگر شناسد قدر باقر را رسول

چون سالمش داده آن پیغمبر نیکو نهاد

میشکافد هر علومی را به دوران خودش

عالمان دهر در کوی علومش خانه زاد

هـمره بـابـای خود کـربـبالیی میشـود

راه عـاشورائـیان را میدهد او امـتداد

پـنجـمین مـاه درخـشان والیت میشود

یاد بـادا آن امـام عـاشـقـان را ،یـاد باد

شیعیان شادان همه در زاد روز باقرند

رونق شادی بود بـازار غـم باشد کساد
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شاعر :مهدی قاسمی

قالب شعر :مخمس

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

طلوع صبح رسید و غروب شب آمد

جان غم و غصهها به لب آمد
دوباره ِ

به شـادمـانـی زهـرا دگـر رجـب آمـد

به روز اول آن یک امـام آمـده اسـت

امـام بـاقـر عـلـیـه الـسـالم آمـده است
به باطن دل مجنون سرور ظاهر هست

خوشا به حال کسی که ز شوق زائر هست

که دین ما همه احیا ز قَا َل باقر هست

دوباره ماه رجب ،روح عشق خالص شد

(ستارهای بدرخشید و ماه مجلس شد)
به عرش و فرش ز حسن امام ما سخن است

پدر حسینی و مادر ساللۀ حسن است

و دیدن حرمش آرزوی قلب من است

کـریـم زاده رسـیـد و غـالم زاده شدیم

هـمـه اسـیـر دم این امـام زاده شـدیـم
عـزیـز کــردۀ دادار حـضـرت بـاقـر

شـفـیع خـلـق گـنـه کار حـضرت باقر

شـبـیـه حـیـدر کـرار حـضـرت بـاقـر

عزیز حضرت سجاد ،بهترین حصنی

مـحـمـد بـن عـلـی األمـان و أدرکـنـی
تـو پـنـجـمـیـن ولـیهللا أعــظـمـی آقـا

تو آسـمـانی و سـایـه فـکـنـدهای بر ما

شکافتی تو به نـورت عـلـوم عـالم را

که شیعـیان ز کـالم تو تقـویت شدهاند

زرارهها به مـرام تو تـربـیت شـدهاند
خدای فـقه و کالم و شریعـت و مـنبر

رسیده بر تو ز جـابر سـالم پیـغـمـبر

ز درس و بحث خودت عالمین را آخر

رهایی از غم و هجران ترس میدادی

به هر دو عالم امکان تو درس میدادی
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تو با تمام غـریـبان چه آشـنـا هـسـتی

امـیـر ما ،پـسـر سـیـدالـبـکـا هـسـتـی

تو یـادگـار غـریـبـی کـربـال هـسـتـی

تو شاهد غـم و اندوه بیحسین هستی

تو راوی شـرر درد زیـنـبـین هـسـتی

شاعر :محمد رضا براتی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعالتن مفاعالتن

قـوام هـسـتـى محـیـط امـكـان

بـلـوغ خـلـقـت شـكـوه ایــمـان

فـروغ تـوحـیـد دلـیـل سـرمـد

بـیـان وحـدت لـسـان بـرهــان

بهشت رحـمت صفـاى جـنـت

بـهـار طـوبـى جــمـال یـزدان

امـام بـاقــر كـه فـیـض وافــر

دهد كالمش به علم و عـرفان

كه را شنـاسد جهان تحـقـیـق؟

كه برتـر از او كـشیـده ایـوان

بدست سبزش ریـاض دین را

نـمـوده خـرم چـنـان گـلـستـان

بـداده قــولـش كــالم حــق را

هـزار تـفـسیـر هـزار عـنـوان

پـنـاه قــرآن ز كـفـر و بـاطـل

ز كـفـر و بـاطـل پـنـاه قــرآن

والدتـش را عـــنــایــتــى دان

به اهل تـقـوى به اهـل ایـمـان

بــاش دل پــیـــمــبــر
بـه شـاد
ِ

دلـى نـبـاشد كه نـیست شـادان

مرا ز شوق است نواى شادى

چنان كه بر شاخ هزار دستان

تـرانـه خـیـزد ز تـار و پــودم

قصیـده ریـزم ز جوهـر جـان

به هر كه بینم چو ناى مطرب

بود خوش آوا بود غزل خوان

موالیـان را بـشـارت این روز

مـعـانـدان را عــذاب نــیــران

به یـمـن مـیـالد و زاد روزش

نـواى شـادى رسـد به كـیـوان

ولـى مـطـلـق
بـه مـدح پـنـجـم
ِ

من این قـصیـدت برم به پایان
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

هـالل ماه رجب! نـاز کن بـه ماه تمام

ز یـازده مـه دیگـر تو را سـالم سالم

سـالم بر تـو که در دامن تـو مـیتـابد

فـروغ حسن خدا از جـمـال چار امام

والدت دو مــحـمـد ،والدت دو عــلـی

کدام ماه ،چنینش سعادت است و مقام؟

چه ماه روحفزایی که درنخستین شب

امـام پــنـجـم مـا شـد والدتـش اعــالم

سن گـلی بخشـید
خدا به فاطمه بنـت َح َ

باغ حسینی از او رسد به مشام
که عطر ِ

امـام بـــاقـــر یــعــنــی مــحــمــد دوم

امـام بـاقـر پـنـجـم وصـی خـیـراالنـام

امـام بـاقــر یـعـنـی حــقـیـقـت قـــرآن

امــام بــاقـر یـعــنـی تــمـامـی اســالم

امام بـاقـر یعنی بـهـشت هشت بهشت

نظـام هـفـت نظـام
امـام بـاقـر یـعـنـی
ِ

امام بـاقـر یـعـنـی امام عـلـم و عـمـل

امام بـاقـر یعـنی رسول خـون و قـیام

مگـر امـام چـهـارم مـدد کـنـد ،ورنـه

که راست زهره که در مدح او کند اقدام؟

زجان ودل ملک و جن و انس و حور اینجا

دوسـتـی او بـرآورنـد مــدام
نـفـس بـه
ِ

اگر از او نستانند جام در صف حشر

می حالل بهشتی بـه انـبـیـاست حـرام

به زائران حـریـمش در آفـتـاب بـقـیع

پـر مــالئـکـه گـردیـده حـلــۀ احـــرام

ز تـشـنگی جگرم شعله میکشد ساقی

بیا شـراب مـحـبـت مرا بریـز به کـام

به غیر بغض عدویش ره نجاتی نیست

به جز به دوستیاش دل نمیشود آرام

عجـیـب نیست اگـر در تمـام حـادثهها

شود به امر غالمش سمند گردون ،رام

به یک اشارۀ او عالمی «زراره» شوند

به یک نظارۀ او خلق ،میشوند «هشام»

ستانده روح ،ز گفتار روح بخشش ،روح

گرفـته علم ،زلبهای جانفـزایش کـام
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درحرمش بسته روز و شب ،که زعرش
مگو ِ

پی زیارت قبـرش مـلک شـوند اعزام

نگو چراغ ندارد ببین که هر شب ،ماه

چگونه از حـرمش نـور میسـتاند وام

کمال اوست به چرخ کمال ،اوج کمال

کالم اوست بـه کل عـلـوم ،جان کـالم

پناه برده بـه درگاه او صغـیر و کبـیر

شفا گرفته زخاک درش خواص و عوام

هـنـوز پـای بـه مـلک وجـود نـنـهـاده

سـالم داده مـحـمـد بـه آن امـام هـمـام

چهار ساله خروشید آن چنان بـه یزید

که شد به دیده او شام ،تیرهتر از شام

بـه شاهی دو جهـان ناز میکند "میثم

غالم درش خـوانـدش غالم غالم
"اگـر
ِ

شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

بر چمبر عـلم و دین نگین بخـشیدند

خـورشیـد منـوری به دین بخـشیدند

یک دستۀ گـل ز گلشن سبز بهشت

امشب به امـام سـاجـدین بخـشیـدنـد

******************
از عرش حدیث حق پرستی خواندند

یک صفحه ز دیباچۀ هستی خواندند

وقتی که شکفت امام باقر چون گل

در باغ جنان سرود مستی خـواندند

******************
امروز که عـرشیان برانـگـیخـتهاند

بر عـرش بـلـور نــور آویـخـتـهانـد

در مـقـدم بـاقـر العـلوم از فـردوس

یک بـاغ گـل محـمـدی ریـخـتـهانـد

******************
با عطر تو گـل شوق شکـفـتن دارد

سرمـستی و میل از تو گـفـتن دارد

ای بـاقـر عـلم نـبـوی در شب عـیـد

ایـن دل هـوس مـدیـنـه رفـتـن دارد
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شاعر :مهدی مقیمی

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

قالب شعر :ترجیع بند

ساقـی و جـام هر دو خندانند

بر شـراب طـهـور مهـمـانـند

ظلمت و تیرگی روند از یاد

آسـمـان و زمیـن چـراغـانـند

بر جـمـالش فـرشتههای خـدا

یکـسره اِن یکـاد میخـوانـند

مـادرش چـشـم بر نـمـیدارد

لحظهای زان جـمال بیمانند

ِمهر و مه هم ز شرم ماه علی

سر فـرو برده در گـریـبـانند

عـا ِلـمـان جهـان ،هـمه او را

ب هر چه علم میدانند
صاح ِ

نـور تابـان عـشق شد ظاهـر
چـشم حق تا ابد بر او ناظـر
هرچه فرشی ز قدر او حیران

هرچه عرشی به خدمتش حاضر

هر نگاهی به سمت او خیره

هر زبانی به وصف او قاصر

او به هر عـلم و علـتی عـالم

او به هر غیر ممکـنی قـادر

کیست آنکس که وصف او این است

شـمـع جـانـهـا مـحـمـ ِد بـاقـر

نـور تابـان عـشق شد ظاهـر
چـشم حق تا ابد بر او ناظـر
بـحـر عـلـم تو رونـق اسـالم

پنجمین رهبر و ولی و امـام

قـدسیـانـنـد از سـما به زمیـن

بهـر پـابـوسیـت روانـه مـدام

هر کجـا نـام نـامیـت بـبـرنـد

بوی فردوس میرسد به مشام

ای که بـر تو ،تـوسـط جـابـر

خـاتم االنـبـیـا رسانـده سـالم

نـور تابـان عـشق شد ظاهـر
چـشم حق تا ابد بر او ناظـر
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شاعر :محسن راحت حق

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

او ِل ما ِه رجـب ،شـوکـتمـان پـایـنـده

بـا قـدوم تـو شـده دولـتمـان پـایـنـده

روز میالد تو نعمت همه جا گـسترده
ِ

و پس ازین شده است نعمتمان پاینده

پـنـجـمـین آیـۀ تـوحـیـد عـجـب آقـایی

کـالم تـو شـده عـزتمـان پـایـنـده
بـا
ِ

بـحـر شکافـنـدۀ عـلمی نوری
باقری،
ِ

در پـنـاهـت هـمۀ قـیـمـتمـان پایـنـده

انفاس شما میبالد«
»پنجمین بیت به
ِ
» بر تو وللا که خـتم النجـبا میبالد«
ت ما کـامل کـرد
آمـدی آمـدنت عـشر ِ

ت ما کامل کرد
ـس
قـدسی تو هـیـب ِ
نـَفَ ِ
ِ

عــلـم نـبــوت چـقــدر مـواجـی
بـاقـر
ِ

ت ما کامل کرد
گفتههای تو همه صحب ِ

رو به تو مثل گدا زار و پریشان بودیم

ت ما کامل کرد
کرم و
بخشش تو حیر ِ
ِ

گـفـتـن از مـدح و ثـنـایت آقا
ما کجـا
ِ

ت ما کـامـل کرد
آمـدی آمـدنت مـدحـ ِ

بنام تو رقم خواهد خورد
پنجمین بیت ِ
ت تو قلم خواهد خورد«
»هرچه جرم است به دس ِ

مـطلع ما ِه رجب از کرمت لطفی کن
ِ

از همان سفرۀ پر از ِنع َمت لطفی کن

نامهام پر شده از جرم و خطا موال جان

حضرت مهر و وفا با قلمت لطفی کن

مثل یک مردهای افـتادهام از پا بـنگر

مسیحای محمد به دمت لطـفی کن
ای
ِ

گرچه در خاکِ بقیع قبر و مزارت خاکی ست

دیـدار حـریم حـرمت لطـفی کن
بهـر
ِ

ق تو صفا مییابد«
»پنجمین بیت به شو ِ
»شیعه با حرف و حدیث تو بقا مییابد«
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000
شاعر :امیر عظیمی

قالب شعر :مخمس

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

شب است و باز ،مبارک شبی است؛ ای ساقی

کلید میکده در دست کیست ،ای ساقی

فرشته عشق نداند که چیست ،ای ساقی

بخواه جام و شرابی به خـاک آدم ریز

به کـام شیعـۀ زین العـباد ،زمـزم ریـز
خدا به شهر مدیـنه ،دوباره عـزت داد

به سفـرۀ دل شیعـه ،عجیب برکت داد

و نور فاطمه را پنج دفعه ،حرکت داد

تمام شـوکـت و عـزت ،نـزول فرموده

امــام بــاقــر امـت ،نــزول فــرمــوده
شکست پوزۀ شیطان ،فرشته غالب شد

گدای نان شب ،اینبار؛ گنج صاحب شد

به خاک خانه سجاد ،سجده واجب شد

مالئکه ،همه از عـرش؛ سوی سجادند

پیـمبران ،هـمه تبـریک گوی سجـادند
ز شاه راه نـبوت ،مسیـر و جـادۀ وحی

رسیده کـودک قـرآن ،امـام زادۀ وحی

محمد بن عـلـی ،پـنجـمین نـوادۀ وحـی

نـبـود روی زمیـن ،بـیامـامها؛ دیـنـی

بدون باقر و صادق ،چه دین و آیینی؟!
خـبـر دهـیـد کـه آمـد تـجــس ِـم کـوثــر

ک َو أن َحر»
بگو به شیعه « :فصل ِل َربِ َ

به خصم حضرت حیدر ،بگو«:ه َواالَبتَر»

کــالم آل پـیـمـبـر ،کـالم اسـالم اسـت

و «قال باقـر» شیعـه تمام اسالم است
حدیث از لب لعلش ،شنیدنی است فقط

روایت از پسر وحی گفتنی است ،فقط

درون مدرسهاش ،درس خواندنی است؛ فقط

از این ذوات مقدس ،حصول علم نکوست

درون مکتب باقر " ،کلیم" دانشجوست
به لطف حضرت باقر ،علوم؛ احیا شد

مـعـارف از کـرم او به قـدر دریـا شد

تشیع از کمک و دستگـیریاش ،پا شد

چـقدر مـزرعۀ حـوزههاش ،پـر بـارند

هزار قاضی و بهجت به او بدهکارند
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خـدا کـند که من امسال ،زائرش باشم

به کـوری سلـفـی ها ،مـسافـرش بـاشم

به اعتکـاف حریمش ،مجـاورش باشم

بـقــیـع؛ تـربـت بـاقـر ،دل پـری دارد

نه شمعی و نه چراغی ،نه زائری دارد
به یاد کودکی او ،بگـو :سالم حسین!

«سالم جد غـریبم ،سالم ،امام حسین!

تو رفتی و چه کشیدند ،عمههام ،حسین!

سالم زینب و نجـمه ،سکـینه و کـلـثوم

سـالم عـمه ،سه ساله؛ رقـیـۀ معصوم

شاعر :حبیب اهلل چایچیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

از روشـنـی طـلـعـت رخـشـنـدۀ بـاقـر

شد نـور عـلـوم نـبـوی بر همه ظاهـر

در اول مـاه رجب از مشرق اعـجـاز

گـردیـد عیـان مـاه تـمـام از رخ باقـر

منشق شده از نور علیبن حسین است

این نور که نورانی از او گشته ضمائر

بر فاطمۀ بنت حسن بس ب َود این فخر

کـآورده پـدیـد ایـن مــه تـابـنـدۀ بـاهـر

«باقر» لقب و کنیه «ابو جعفر» و او را

بوده است لقبهای دگر ،هادی و شاکر

از هر بدی و عیب و زلل اوست مبرا

جان و تنش از «یذهبَّ عنکم» شده ظاهر

دریای عـلـوم است و زدایـنـدۀ اوهـام

گـفـتـار حـکـیـمـانـۀ او زیـب مـنــابـر

از یک نفسش زنده کند صد چو مسیحی

از یک نظرش دیدۀ اعمی شده باصر

یـاد آمــدش از چـهـرۀ تـابـان مـحـمـد

با چشم بصیرت نگهش کرد چو "جابر"

عالم همه شد روشن از آن نور خدائی

شد بارور از او شجـر دین و شعـائـر

خوش باد ،زمینی که هم آغوش شد او را

خوش آن که به سوی حرمش گشته مسافر

دیـگـر غـمـی از محـنـت ایــام نـدارد

هر کس به حرم خانه او گشت مجاور

وصفش نتوان گفت حسان با سخنی چند

چون ،قصه بلند است و زبان ،الکن و قاصر
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000
شاعر :رضا رسول زاده

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

قالب شعر :ترکیب بند

نـوری آمد وجـود من گـم شـد

چـشـم من بـاز پـر تـالطـم شد

شرشـر اشک روی گـونـۀ من

شد سرازیر و قدر یک خم شد

گـریه از شـوق چه صفـا دارد

شـب مـیــالد نــور پـنـجـم شـد

اشـک اذن دخــول مـا بــود و

دم تــبــسـم شـد
در کـه وا شـد ِ

مـحـرم اهـل بیت اگـر شـدهایم

هـمه از یک دعـای خـانـم شد

شکـر ،یا فـاطـمـه و یا فـاطـر
شکـر ،هـسـتـم غـالم تو بـاقـر
در رحمت دوباره وا شده است

مـیـزبـان دلـم خـدا شـده اسـت

بـار دیگـر مـیـان بـیـت وحـی

آیـۀ نــور رو نـمـا شـده اسـت

سجدهام را کسی نماند که ندید

ِسر تـوحـیـد بر مـال شده است

دستـههـای فـرشـتـه مـیبـیـنـم

در مـدیـنـه بـرو بـیا شده است

پشت یک خانـهای شلـوغ شده

خبـری بین کوچهها شده است

رنگ پـنجـم به روی بـوم آمـد
حـضـرت بـاقـر الـعـلـوم آمــد
نـذر چـشـمـان تو جـوانـی من

بـه فــدای تـو زنــدگـانـی مـن

زیـر پـایت بگـو که سـر بـزند

هرکسی خواست از نشانی من

عرض تعـظـیم پیـش قد تو شد

عــلـت قــامـت کــمــانــی مـن

من ندارم که هیچ چیز از خود

ت فـانی من
همه از توست هس ِ

هـست " آقـا مرا دعـایـم کن "

از دعــاهــای آســمــانــی مـن

در هــوای شـمـا نـفــس زدهام
غصهها را ز سیـنه پس زدهام
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تو همان چـشمه سار عـرفـانی

فـصـل سـبـز بـهـار عـرفـانـی

در مــقــام رفــیــع اخـــالقــی

جـلــوه گـاه مــدار عــرفــانـی

ای سر آمد به عـلم و دانش ها

سـخـنـت پـر ز بـار عـرفـانـی

چـه احـادیـث که به جـا مـانده

از تـو آمــوزگــار عـرفــانــی

قـبل تو این چنین ظهـور نبود

در مــیــان تــبــار عــرفــانـی

جـایـگـاه عــلـوم و دانـش تــو
شـاهـکـاری بـه آفــریـنـش تـو
مـیشـود ســائــل درت بـاشــم

زائــر کــوی مــادرت بــاشــم

میشـود در هـوای خـاکـی تـو

پَـر زنـم من کـبــوتـرت بـاشـم

میشود در بقیع ،غربت محض

ســر قــبــر مــنــورت بــاشــم

یـاد آن خـاطـرات کـودکـیات

روضهخوان در برابرت باشم

یـاد طفـلـی دو سـالـه بودن تو

و اسـیـری خــواهــرت بـاشـم

عمههایت چقدر کتک خوردند

1

و شــمــا را چــقــدر آزردنــد
 . 1بيت زير به دليل مستند نبودن و همچنين عدم رعايت توصيه هاي علما و مراجع حذف شد ،در بحث غارت معجرها دو نکته مهم بايد مورد توجه
قرار بگيرد  1ـ موضوع غارت معجر بر فرض بر اينکه صورت گرفته باشد با آنچه متاسفانه بصورت عام در اشعار آورده ميشود بسيار متفاوت
است ،الزم است بدانيم در عرب آن زمان قسمتي از حجاب زنان (معجر) ،پارچهاي بوده که در مقابل صورت قرار ميگرفته و اين جزء حجاب بوده
است؛ همچنانکه هم اکنون نيز در عراق ،عربستان و بسياري از کشورهاي اسالمي اينگونه حجاب دارند ،از اينرو حضرت زينب سالماهللعلیها در
خطبهاشان در مجلس يزيد فرمودند :وَ أَبْدَيْتَ وُجُوهَهُنَّ تَحْدُو بِهِنَّ الْأَعْدَاءُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ؛ دختران سول خدا را با صورت باز ،شهر به شهر در
معرض ديد مردم قرار دادي! لذا آنچه در غارت معجرها مطرح است حذف اين روبند صورتها بوده است نه اينکه نعوذ باهلل اهل بيت کشف حجاب
شدهاند همچنان که حضرت زينب سالماهللعلیها هم بر همين موضوع اشاره ميکنند که خود اين نيز مصيبت بسيار بزرگ و دردناکي است 2ـ گفتن و
يادآوري غارت معجرها حتي در حد همان روبند صورت شايسته و سزوار اهل بيت نيست!!! آيا اگر خود ما روزي ناموسمان به هر دليلي همچون
باد و ...براي لحظاتي نتوانند حجاب خود را حفظ کنند آيا دوست داريم که يکسره به ما متذکر شوند که در فالن روز چادر خواهر ،مادر و يا
همسرمان را باد برده و  ....آيا ما از تکرار اين حرف ناراحت نميشويم؟؟ پس به هيچ وجه شايسته نيست اين فاجعة تلخ را حتي بر فرض صحت آن
بازگو و تکرار کنيم!!!

مـعـجـر عـمـههـاي تو بـردنـد

و شــمــا را چــقــدر آزردنــد
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

مـاه رجـب سـالم! کـه مــاه مـحـمـدی

دآور شـکــوه گــلـسـتـان احــمــدی
یـا ِ

دار نــور خــداونــد ســرمـدی
آئـیــنـه ِ

ت ازلی بـاز سـر زدی
ق رحم ِ
از شـر ِ

مــاه تـو نــور بـر دل اهـلنـظـر دهـد
میـالد چـار حجت حـق را خـبـر دهـد
آغـاز مـاه تو کـه به نام پـیـمـبـر است

میـالد پـنجـمـیـن ولـیالـلـ ِه اکبـر است

بحر نور ،فروزندهگوهر است
کز چار ِ

َلف پاک حیدر است
نج ِل دو فـاطمه ،خ ِ

بعد از عـلی ،محمد اول وجـود اوست
ذکر ملک همه صلوات و درود اوست
باقـرالعـلوم خـداونـد سـرمـد است
این
ِ

این آفتاب حسن خـدا ،وجه احمد است

مـوالی مـن مـحـمـ ِد آل مـحـمـد اسـت

گـیتی ز مقـدمش همه خـلد مخلد است

بـر خلـق سایـۀ کـرمـش مـسـتـدام بـاد
از شخص احمدش صلوات و سالم باد
بود حسین و ،حسن جد دیگرش
جدش َ

سجـاد باب و بنـت حسن نـیز مادرش

دانـشــوران دهــر ،هـمـه بـنــدۀ درش

جاری ز لعل لب همهجا در و گوهرش

بگذاشت پا به عالم هستی ،سرم فداش
تنها نه جان و سر ،پدر و مادرم فداش
در قدر و در مقام ،حسین است این پسر

سر تا قـدم تمام ،حسین است این پسر

در علم و در قیام ،حسین است این پسر

آئـیـنـۀ امـام حـسـیـن اسـت ایـن پـسـر

بستان حکمت ازلی در ضمیـر اوست
دانش به هر کجا که نهد پا ،سفیر اوست
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گاهی به عرش زمزمۀ حکمتش به گوش

گاهی به باغ ،بیل کشاورزیاش به دوش

گه با کالم داده بـه اهـل کـمال ،نـوش

اهل کالم یکسره در محضرش خموش

دریـا ز چشمـۀ دهـنـش مـوج میزنـد
آیـات وحی در سخـنـش مـوج میزند
ای اصـل دین والی تو یا باقـرالعـلوم

وی ذکـر حـق ثـنای تو یا باقـرالعـلوم

وی عرش ،خاک پای تو یا باقرالعلوم

جـان جهـان فـدای تـو یا بـاقـرالـعـلوم

مهر تو جان جان صالت و صیام من
پیوسته وقـف تو ،صلوات و سالم من
ای شـیعــه را به مهـر شـما اقـتـدارها

مـاه رجــب گـرفـتـه ز تــو اعـتـبارها

خورشید بر درت یکی از جاننـثارها

گردنــد دور کـوی تـو لیـل و نهـارها

هر لحظه در بقیع تو صد کاروان دل است
هـر جا ،روم مزار توأم شمع محفل است

من کیستم که خـاک سـرای شما شوم؟

لب واکنـم ،قـصیـده سـرای شما شـوم

یـا مفتخـر بـه مـدح و ثـنای شما شوم

بـاشـد کـه تـا گـدای گـدای شـما شـوم

الل است در ثـنـای تو مـوال زبان من
تو وصف خود بگوی ولی با زبان من
وقتی عدو به حضرت تو گفت ناسـزا

با حسن خلـق و با گـل لبخند از ابـتدا

کردی به پاسخ از دل و از جان بر او دعا

این است قـدر و منزلت و عـزت شما

تـنها نه اینکه نام تو از من ربـوده دل
خـلـق محـمـدیـت ز دشـمن ربـوده دل
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ای بر تو از خـدا و رسـولش سـالمها

اهـــل کــالم را ز کــالمـت کـــالمهـا

بـیچـاره و ذلـیـل مـقـامت «هـشام» هـا

در پـنجــۀ تـو از هـمه دلهـا زمـامها

000

توحیـد زنـده از نفـس صبح و شام تو
اسالم فخر کرده به نطق « هـشام» تو
تو خلق را مطاعی و خلقـت مطیع تو

برتـر ز اوج وهــم ،مـقـام رفـیــع تـو

پیران عقـل یکسـره طـفـ ِل رضیـع تو

نشین بـقـیـع تـو
فـردوس گـشتـه خـاک ِ

«میثم» اگـر قـصیده سـرای شما شده
مشمول بذل و لطف و عطای شما شده

شاعر :هستی محرابی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

حوض کوثر از حسن
سهیم
چون حسین باشد
ِ
ِ

میشود اینجا پسر از او و دختر از حسن

ب فاطمی
ب گال ِ
چونکه باشد باقر از سی ِ

نیم دیگر از حسن
نیمهای هست از حسین و ِ

گرچه میباشد حسین بابای زین العابدین

باز او دارد عروسی مث ِل کوثر از حسن

با دو خورشید از قضا سر میزند ما ِه تمام

امـتـنـان دارد بسی اینجا برادر از حسن

بر هدایت بر بـشر ،گو چارده نـور آمده

نه فـروغِ سرمدی باشد معـطر از حسن

امتدا ِد نور قطعا ً صورتی جز نور نیست

جنس مذکر از حسن
پس چه فرقی گر نشد ِ

بحـرالعـلوم شیعـیان
میشود باقـر همان
ِ

ث محراب و منبر از حسن
او که باشد وار ِ

راضی و خشنود باشد زین قرابت تا ابد

ب زهرا و علی و هم پیـمبر از حسن!
قل ِ
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شاعر :عباس عنقا

قالب شعر :ترجیع بند

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

پــنـجــمـیـن حـجـت خــدا بـاقــر

مــظـهــر ذات کــبــریــا بــاقــر

قــرة الـعــیـن حـضـرت ســجـاد

چـون پـدر صاحـب لــوا بــاقــر

نـور پـاک محـمـد است و عـلـی

گــوهـــر قـــلــزم وال بــــاقــــر

وارث گـنـج حـکـمـت و عـرفان

عــالــم عــلــم اوصـیــا بـــاقـــر

جـانـشـیــن و وصـی پـیـغــمـبـر

نـور چـشمـان مـرتـضـی ،بـاقـر

منـبع جـود و لطـف و احسانست

مـیـر و سـر حـلـقــۀ سخـا بـاقـر

کـام جـان هـا ز نــام او شـیـریـن

درد مـــا را بـــود دوا بـــاقـــــر

زد قـدم از شـرف به مـاه رجـب

وارث نــور هـــل اَتـــی بــاقـــر

کـرده در بـــر لـبــاس امـکــانـی

زد بــه ســـر تـاج اِنــمــا بــاقــر

ایــن شنیـدم کــه بـلبـلـی عـاشـق

بـر سـر شـاخــه زد نــوا بــاقــر

کامـد ای عـاشـقـان زمـان طرب
خیـز و شادی نـما به مـاه رجـب
نــور او نــور روی پــیـغــمــبـر

برگزیـده ،چو مصطفـی مـنـظـر

خـوی پـاکـیــزه اش پـسـنـد خــدا

هـمـچــو مــرآت سـاقـی کــوثــر

چـهـره اش هـمچو چـهـرۀ زهـرا

بـه درخـشـش بـه زهــرۀ احـمـر

خـــرمـــی از وجــود او پـــیــدا

بـلـکـه مـیـنــوی حـضـرت داور

حـسن او در کـمـال حسن َحـسن

خـیـره در سیرتـش هـمـاره نظر

حـسیـن کـرب و بال
در شجاعت
ِ

در سـخـاوت چو بحر پـر گوهر

هر چه گویم به وصف او قـاصر

من چه خوانم به مدح آن سـرور
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گـوهــر بـحـر مـعــرفـت بــاقــر

بـه جمیـع صـفـات حـق مـظهــر

روز مـــیـــالد آن امــام هـــمــام

کـام مـا پـر بود ز شـهـد و شکر

بـر لب جـمـلـه شـیـعـیـانـش بـود

این سخن نیمه شب به وقت سحر

کامد ای عـاشـقـان زمـان طـرب
خـیـز و شـادی نما به مـاه رجب
طـور دل شـد به ِمـهـر او سیـنـا

دیـــده از تــوتـــیـــای او بــیــنـا

بـر کـف مــا ز حـب او سـاغــر

مـی مـیـنـا
جـمـلـه سـرمسـ ِ
ت آن ِ

دل ربـوده ز عــارف و عــامـی

کـس نـدیــده چــنـیــن رخ زیــبـا

در رخـش گر نـظر کـنی بـیـنـی

جــلــوۀ ذات حـــق بــود پـــیــدا

پـنـجـمـیـن شــمــس آسـمـان وال

هفـتمـیــن نـور طـلـعـت غــبــرا

عـرش و کـرسی به نور او قـائم

عـالـم از یـمن حـضـرتش بر پـا

شـاد و خـرم بـود از این مـولـود

نـه زمـیـــن بـلـکـه عــالــم بــاال

جــانــشـیــن پـــیــمــبــر خــاتــم

بـر هـمـه خـلـق رهـبـر و مــوال

پـرچــم افـراز دیـن و قـرآن ست

ــم االســـمـــا
عــالــم عــلـم عـــلَّ َ

ذکـر و تـسبـیح دوستانـش هـست

زیـر لـب دم به دم چـنـان عـنـقـا

کـامد ای عـاشـقـان زمـان طرب
خـیـز و شـادی نـمـا به مـاه رجب
حـجـت حــق امــام دیـن بــاقـــر

بر همه کـار انس و جـان نـاظـر

مـشـکـالت جـهــان از او آســان

در مصـائب به امـر حـق صابـر

هــر کجــا عـاشقـی بـرد نـامـش

بی گـمان در بـرش بود حـاضـر
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چـشـم او چـشـــم خـالــق اکـبـــر

بـر هـمــه آفــریـنـش او بــاصـر

گـیـسـوانـش کـمـنـد طایــر جـان

دیـدگـانــش دو جــادوی سـاحــر

در مــقـامـش زبـان بــود الـکــن

در مـدیـحــش قـلــم بـود قـاصـر

مـی رسـانــد سـالم پـیــغــمـبـــر

بـر چـنـیــن رهـبـر جهـان جابـر

غـم ز خاطر برون کنـد مهـرش

شـادمـان مـی شـود از او خاطــر

بــه ظـهـورش ظهـور حق پیــدا

ز وجــودش خــدا هـمی ظـاهــر

گوید این نکته را ز روی شرف

گـــاه بــی گـــاه خامـــه شـاعــر

کـامـد ای عـاشـقـان زمان طرب
خیـز و شـادی نما به مـاه رجـب

شاعر :رضا ترابی

قالب شعر :چهار پاره

وزن شعر :مفتعلن مفتعلن فاعلن

عــلـم الـهـی بـه زمـیـن آمـده

راوی و عــالمــۀ دیـن آمــده

الـعـلـوم خـدا
حـضرت بـاقـر
ِ

بـهـر نـجـات مـسـلـمـین آمـده

بـوی خـوش وارث دین آمـده

عـزیـز زیـن الـعـابـدین آمـده

مژده دهـید به شیـعـیان عـلی

نـتـیـجـۀ حـبـل الـمـتـیـن آمـده

چهرۀ او چهرۀ پیـغـمبر است

گفتۀ او حرف دل حیدر است

بیمثل است بیمثل است علم او

علم علی علم نبی از بر است

سـیـنـۀ او بـوی خـدا میدهـد

هر سخـنـش نـشانهها میدهد

کن طلبش زین شب میالد او

چونکه بـرات کـربال میدهـد
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

بـرخـیـز نگـارا که بهـار طـرب آمـد

عـید عجـم و جـشن نـشاط عـرب آمد

از کثرت انوار یکی روز و شب آمد

پـایـان جـمـادی شد و مـاه رجـب آمد

ماهی که شود ملک جهان خلد مخـلد
از یـمـن قـدوم دو عـلی و دو محـمـد
بـر اهـل وال عـیـد مـؤیـد شـده امشب

در جلوه رخ داور سـرمـد شده امشب

لبخند عـیان بر لب احـمـد شده امشب

مـیـالد هـمـایـون محـمـد شـده امـشب

در دامن خورشید ،عیان قرص قمر شد
فخـر دو جـهـان سیـد سجـاد پـدر شـد
امشب صدف بحر والیت گهـری زاد

یا دخت حسن فاطمه ،زیبا پسری زاد

در خانۀ خـورشید والیت قـمـری زاد

یـا بـار دگـر آمـنـه پـیـغــامـبـری زاد

این است که دو فاطمه را نور دو عین است

پور دو علی باشد و نجل حسنین است
این گوهر یکدانۀ دریای عـقـول است

در مکتب دین دوستیش اصل اصول است

ماه دو علی مهر دل آرای رسول است

فرزند حسین است و عزیز دو بتول است

مـوالی همه عـبد خـداونـد مقـام است
تا حشر امام است امام است امام است
این محور دین اخـتر تابندۀ عـلم است

در قلب زمان نور فـزایندۀ عـلم است

آرنـدۀ عـلم است و نمایـندۀ عـلم است

گویندۀ علم است و شکافندۀ علم است

در کنیه ابـوجعـفر و باقـر شده نـامش
پـیـغـمـبـر اسـالم فـرسـتـاده سـالمـش
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دشمن به عداوت خجل از کثرت خیرش

فرقی نکند گاه کرامت خود و غیرش

جبریل امین گم شده در وادی سیرش

شیریـنی جـان قصۀ شیـرین عـزیرش

علم همه یک قطره ز دریـای کـمالش
دیوانه شود عقـل به توصیف جـمالش
ای گوهر شش بحر و یم هفت د ِر ناب

ای سائل انوار رخت مهـر جهـانـتاب

بیمهر تو طاعات ،چو نقش آمده بر آب

خـاک قـدم طـفـل دبـستان تـو اقـطاب

فــرزنـد پـیـمـبـر پــدر هـفـت امـامـی
هم فرش مکان هستی و هم عرش مقامی
انـوار دل از روی نکـوتـر ز مـه تـو

جـن و بـشر و خـیل مـالئک سپـه تو

جان همه خـوبان جهـان خـاک ره تو

شـد بـاعـث بـیـنـائـی جـابـر نـگـه تـو

ما را ز گنه نیست به جز روی سیاهی
ای چشم خـداوند ،کرم کن به نگـاهی
از شوق تو چون مهر تو چون داغ به سینه

چشمم به بقیع است و دلم سوی مدینه

ای شـمع دل پـنـج امیـن و دو امـیـنـه

ما غرق به دریـای گـناه و تو سـفـیـنه

غرقـیم ولی چـشم به احسان تو داریم
با دست تهی دست به دامان تو داریم
مهر تو ثمر گـشته بسی حاصل ما را

حـب تـو صـفـا داده بـقــیـع دل مـا را

وصف تو همی شور دهد محفل ما را

این گـونه سـرشتـند از اول گـل ما را

تا حشر گـل مهـر تو رویـد ز گـِل مـا
آوای تـو پــیــوسـتـه بـرآیـد ز دل مـا
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تو کعـبهای و کعـبه گـرفـتـار بقـیعـت

پـیـوسـته مـلک سـائـل زوار بـقـیعـت

جـان و دل ما شـمع شب تـار بقـیعـت

تـا چـهـره گـذاریـم به دیـوار بـقـیعـت

000

این درد فراقی که به جان است دوا کن
بر ما زره لطف گـذر نـامه عـطا کن
ای بـوسه گه یـوسـف زهـرا دهـن تو

نـقـل دهـن مـا هــمـه نَـقـل سـخـن تـو

جـان هـمه قـربان تو و جـان و تن تو

صد شکر که میثم شده مـرغ چمن تو

غـیر از گـل مهر تو به گـلـزار نبـوید
جـز مدح تو و عـتـرت اطهار نگـوید

شاعر :جواد حیدری

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

مهر تو خار نخـل هـایم را رطب کرد

مــا را گــدای اول مــاه رجــب کــرد

آقـای من مـهـر تو را واجـب نوشتـنـد

یعنی تو را بر غیر تو غالب نوشتـنـد

سال هزار و سیصد و اندی گدایی است

روزی ماها از همین چندی گدایی است

من چـهـارده قـرن است دنـبال شـمایم

مال خـودم هـم نـیـسـتـم مـال شـمـایـم

ماه رجب تا که به تو آغـوش وا کرد

با آبرو شد ،خـویش را مـاه خـدا کرد

مـوسی دریــا عـلـم بــی کــرانــی
تو
ِ

آسـمـان در زمـیـن ،فـوق زمـانـی
تـو
ِ

نـام تـو را هـمـواره با مد می نـویـسـم

تـا می نـویـسم یـا مـحـمـد می نـویـسـم

ای که برای مقدمت قـبل از ظهـورت

شد سـالـهـا شهـر خـدا دنـبـال نــورت

1

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر
آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
اي سـالـهـا شهـر خـدا دنـبـال نــورت

اي که براي مقدمت قـبل از ظهـورت
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عـرش الـهـی احـتـرامـش را فـرستـاد

پـیـغـمـبـر اکـرم سالمـش را فـرستـاد

فـرمـود پـیـغـمـبـر بزرگ عـالـمـیـنـم

آری حسین از من و من نیز از حـسینم

آن کس که دارای تـمام حـسن من بود

آنکس حسن بود و حسن بود و حسن بود

حاال حسین و مجـتبی وصلت گـزیدند

ت بـاهـم مـحــمـد آفـریـدنــد
بـا وصـلـ ِ

ای گـریـۀ سـجـاده هـای نـیـمه شب ها

اذن دخــــول اول مــــاه رجــب هـــا

تو مادری داری که مثلش هیچ زن نیست

مانند او حـتـی در اوالد حـسـن نیست

او همره بابای تو کرب و بـالئی ست

در عهد تو در منصب خیرالنسائی ست

در هر زمان مشـغـول تبـلـیـغ خـدایی

بـا درد هـم تـرویـج یــاد هـل اتــایــی

شب می کـنی تا سیدی مـوال بـگـویـی

تب می کـنی تا ذکـر یا زهـرا بگـویی

آنچه که زهرا مـادرت دارد تو داری

روز قیامت هم تو صاحب اخـتـیـاری

تو مثل رأس جـد خود اعـجـاز کردی

بابی زحکمت بر نصاری بـاز کردی

قـربـان اعـجـاز تو ای فـرزنـد زهـرا

آخـر مـسـلـمـان تـو شـد پـیـر نـصـارا

تو آبـرو بـخـشـی به مـا ای آبـرو دار

حاجت روامان کن که هستیم آرزودار

نـابـودی وهـابـیـت امـید شـیـعـه است

روز سقوط کفر تنها عید شیـعـه است

بـایـد که بر این آرزوی خود بـنـازیـم

بـهـر تو و اجـداد تو مـرقـد بـسـازیـم

همراه بابایت چهـل سال و پس از آن

بـودی بـه یـاد گـودی گــودال گـریـان

تا زنـده بودی آب دیـدی گـریه کردی

تا کودکی بی تـاب دیـدی گریه کردی

تو روضه خوان روضۀ ویرانه هستی

تـو داغـــدار عــمــۀ دردانـه هـسـتـی

تو علـم خود را از همه گـودال داری

تو تـا ابـد بر خـیـزران اشکـال داری
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

اال که غرق در انوار ذوالجالل شویم

هالل ماه رجب سر زده ،هـالل شویم

کــمـال یــافــتــۀ قــلــۀ کــمـال شـویـم

هـماره خـاک قـدوم عـلـی و آل شویم

1

مـه تجلـی حسن و جمال لمیزلی است
خجسته باد که ماه محمد است و علی است

م ِه نماز و قیام و دعا و ذکر و سجود

مـه وصـال خــداونـدگــار حــی ودود

مه چهـار والدت ز چار رکـن وجـود

مـه مبـارک لـبـخـنـد مـهـدی مـوعـود

مه نـزول کرامـات خالـق ازلـی است
والدت دو محمد ،والدت دو علی است
طلوع این مه فـرخـنده میدهـد خبری

که سر زد از افق عزت و شرف قمری

و یا ز دامن دریـای معـرفـت گـهـری

خـدا به حضرت سجاد داد گـلپـسری

که گل ،زبان ملک ریختند در قـدمش
اگر غـلـط نکنـم مـدح انبـیاست کمش
زهی که فاطمه؛ بنت حسن؛ حسنزاده

بـر آفــتـاب خــدا ،مــاه انـجـمـن زاده

بگو که وجـه خـداونـد ذوالـمنـن زاده

و یا که نـخـلـۀ تـوحـیـد ،یـاسمن زاده

بهـشـت حضـرت سجـاد ،اللـۀ رویش
حسین بـوسه زند بر جـمـال دلجـویش
درود اهـــل وال بــر شــب والدت او

سالم داده رسـول خـدا به حضرت او

سپـاه عـلـم کشیدند صف به خدمت او

عنایت و کرم و لطف و جود ،عادت او

 . 1با توجه به اينکه طبق کتب جالءالعیون ص  ،۶۸۳کشف الغمه ج  ۲ص  ،۳۱۸اعالم الوری ص  ،۳۶۸بحار االنوار ج  ۴۶ص  ۲۱۹منتهی االمال
 ۱۲۶۱والدت امام باقر در سوم ماه صفر ذکر شده است و بعضي از کتب ديگر هم اول ماه رجب را ذکر کرده اند بيت زير را با توجه به ماه مورد
استفاده ميتوان تغيير داد

اال که غرق در انوار ذوالجالل شويم

هالل ماه صفر سر زده ،هـالل شويم
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ب یکسره بارنـدۀ عـلوم است این
سحا ِ
محیط نور و شکافندۀ عـلوم است این
ِ
تمام عـلم ز دریـای فضل اوست نَمی

تمام جود ز یک بذل دست او کـرمی

تـمـام ملک خـداونـد بـهـر او حـرمـی

تمام دهـر ز عـمـر عزیز اوست دمی

به نقش صورت او صورتآفرین نازد
به زهد و طاعت او زینالعابدین نازد
به ماه عارض و حسن و جمال او صلوات

به حسن خلق و به حسن خصال او صلوات

به مام و باب و به آباء و آل او صلوات

به علم و دانش و فضل و کمال او صلوات

چنان به پاسـخ دشنام ،خلق او نیکوست
که خصم میشود از فیض یک نگاهش دوست

امـیـر عـالـم و بیل رعیـتیـش به دوش

به شوق زمزمهاش عرشیان سراپا گوش

زند ز منطق او بحر علم و دانش جوش

صدای «یارب» او از ملک ستاند هوش

درود شخص پـیـمبـر نـثـار بـاد بر او
سـالم حـضرت پـروردگـار بـاد بر او
بیا و روی ارادت ببـر در این درگـاه

حوائجت هـمـه از باقـرالعـلـوم بخـواه

سـاللـۀ دو عـلـی ،نـور چـشـم ثـارهللا

دهد به دیدۀ «جـابر» شفـا به نیم نگـاه

چو چشم اوست همان چشم خالق دادار
به یک نظاره برآرد گل از شرارۀ نار
والیتش سنـد و ثبت دین کـامل ماست

گـِل مـحـبـتـش آدم کـنـنـدۀ ِگـل مـاست

به روز حشر والیش تمام حاصل ماست

مزار او نه به خاک بقیع ،در دل ماست

زهـی کـرامت آن شهریــار عـالــم را
که برگـزیـده به مدح و ثـناش میثم را
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

مه رجب ،مه تسبیح ،ماه صدق و صفاست

مه نماز ،مه روزه ،ماه ذکر و دعـاست

مــه عــبــادت پــروردگــار حــی ودود

مـه مـحـمـد و مـاه عـلـی ،مه زهـراست

نسیم صبحگهش خوب تر ز بوی بهشت

فضای شامگهش بهتر از نسیم صباست

طـلـوع ایـن مــه نــورانـی از شـب اول

وصـی پـنـجـم رســول خـداسـت
والدت
ِ

امــام پــنــجــم شــیــعــه ،مــحــمــد دوم

که خاک درگهش این چار ام و هفت آباست

تمام دانـش در لـوح سیـنـه اش محـفـوظ

تمام قـرآن در مصحـف رخـش پیداست

اگر به ذره نـظـر افکـنـد شود خـورشید

وگر به قطره نگاهی کند همان دریاست

مـحـمـدی کـه مـحـمـد سـالم داده بـر او

که خود سالم محمد سالم ارض و سماست

سـالم را چـو جـواب سـالم بـایـد گـفـت

شـفـای دیـدۀ جـابـر جـواب آن موالست

قیام علـمی او چون قـیـام سـرخ حـسیـن

پـیـام زنـدۀ او انـقـالب کـرب و بـالست

کـالم اوسـت شـکـافــنـدۀ تـمــام عــلــوم

علوم را نفسش خوشتر از دم عیـساست

دری ز مخزن علمش به دست شیعه بود

که نام آن در مکنون دعای عاشوراست

به کـور چـشـمـی نابـاوران تیـره درون

مـزار و بارگهـش در مدیـنـۀ دل هاست

به بزم شام که بیش از چهار سال نداشت

عـلیـه پـور مـعـاویـه نـاگـهـان برخاست

بسان رعـد خـروشیـد آن چنان که هنوز

بنی امیه به هر دور و هر زمان رسواست

گشود لب که یـزیدا به قـوم خویش مبال

که نسل شان ز حرام است و اصل شان ز خطاست

دهـد بـه کـشـتـن آل رسـول رأی کـسـی

َبود و ز نسل زناست
که او ز پشت پدر ن َ
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گهی بسان رعیت گـرفـته بـیـل به دوش

گهی به نور هدایت به خـلـق راهنماست

روا بـود که به افـالک سر بـلـنـد کـنـیـم

نـدا دهـیـم مـحـمـد امـام پـنـجــم مـاسـت

هنوز دشـمـنـش از عـفـو مانده شـرمـنده

هنوز خلق خوشش روح بخش اهل والست

هنوز کرسی درسش بود به شانۀ عرش

هنوز شـعـشـعۀ دانـشش به اوج سماست

هــنــوز عـلـم به دنـبــال او روانـه بـود

هـنـوز سـائـل درس و تعـلـمش دنیـاست

هـنوز زمـزمـۀ قـصـۀ عـزیـز و عـزیـز

از آن ولـی الـهـی شـنـیـدنـش زیـبـاسـت

خـدا گـواست جـدا از خـدا و قرآن است

هرآن کسی که مسیرش ز اهل بیت جداست

مـدیـنـۀ دل شـیـعـه بـقـیـع دیـگـر اوست

از آن جهت دل مؤمن ،همیشه عرش خداست

شاعر :رضا اسماعیلی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

عـطـر لبخند خـدا پیـچـیـد در دنیای من

پنجمین خورشید تا گل کرد در شبهای من

آیه ای نـازل شد از سمت بـلـوغ آسمان

روشنـی پـاشـیـد بر آیـیـنـۀ سیـمـای من

فصل وصل آمد ،زمین پر شد ز بوی ناب عشق

جلوه گر شد از مدینه ،ماه من ،موالی من

عصمتی روشن تبسم کرد بر روی زمین

حضرت حق گفت :او نوری ست با امضای من

وارث بوی بهشت است و ِخ َرد میراث اوست

سیب شیرینی ست او از شاخۀ طوبای من

قاف غیرت ،بحر حیرت ،کهکشان حکمت ست

باقر نور است ،بشنـو از لبش آوای من

فصل لبخـند گـل پـنـجـم ،امام بـاقـرست

پنجمین خورشید ،زد لبخند بر دنیای من

تشنۀ یک جلوه از خورشید سیمای توأم

ای طلوع پنجمین! ای حجت فردای من
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000
شاعر :مجتبی روشن روان

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فعولن فعولن فعولن فعول

وزیــده دوبـاره نـسـیـم رجـب

مرا خوانده حق در حریم رجب

دلـم را هـوائی خـوبـان نمـود

خـدای رئـوف و رحیـم رجب

خدایا کمک کن که با لطف تو

شوم بهره مند از نعـیـم رجب

نگـاهی بفـرما براین روسیـاه

بـه حـق نـگـار کـریـم رجـب

مناجاتی ام کن در این ماه نور
مـقـیـمـم بفرما به درگـاه نـور
مرا شوق یـاریست واال تـبار

امامی گـرامی و زهـرا تـبـار

من از ایـل مجـنـونم و دلـشده

و او از عـزیـزان لـیـال تـبـار

کریمی ز نسل کـریمان عشق

و من عاشقی مست و شیدا تبار

نسب از دو سو فاطمی ،حیدری

به قـربان این ماه غـوغا تبار

جـمـال جـمـیـلش بهشت عدن
دو جد گرامش حسین و حسن
تـعـلق ندارد به کس خـاطـرم

گــدای کـرمــخــانــۀ بــاقــرم

به لطـف خـداونـد زهـرائی ام

خدا را براین موهبت شاکـرم

به منصب نیازی مرا نیست؛ نیست

خوشم در حریـم علی شاعرم

اگرچه سـرودم غـزلـهـا ولـی

ز وصف علی زادگان قاصرم

قلم از نفـس ماند و یــارم نشد
حـریـف نگــاه نـگــارم نـشـد
سـالم ای علـوم خـدا را امیـن

پدر خـواندۀ علم ،حق الیـقـیـن

اگـرچه ز نـسـل عـلـی آمـدی

مـحـمـدتـریـنی ،مـحـمـدتریـن
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چنان فـانی عـشق پـاکت شدم

ز سـرحـد مستی گـذشتم ببـین

مریض مریض تو عیسی مسیح

مـریـد مـریـد تو روح االمیـن

به قربان نازی که داری شما
و آغوش بـازی که داری شما
به روی اسیـرت نگـارا بخـند

بر این بیـنوا دیده ات را مبـند

نگاهی...که جاهلترین نوکرت

ز دریای علمت شود بهره مند

امیـر رسـوالن به تـو داده دل

مـرا هم امـیـرا فکـندی به بند

حسن زاده ای و حسینی خصال

نگاهت قیامت ...لبت کان قـند

چه گردد از آن لب شه ذوالمنن
کالمی خصوصی بگوئی به من

من امشب زچشم تو دم می زنم

به نـام نـگـاهـت قـلـم می زنـم

رجب آمده غرق شور و طرب

شرر بر دل و جان غم می زنم

سراپای من غرق لطف شماست

دم از حسن صاحب کرم می زنم

کدامین سحـر می شود بنگـرم

کـنـار مــزارت قــدم می زنـم

ویا اینکه یک روز خوش بنگرم

سر قـبـر پـاکـت عـلم می زنم

ضریحی نداری ز بغض عدو

1

مـرا عــفـو کـن اگــر دلــبــرا

برای تو در دل حـرم می زنم
ز اوصاف تو حرف کم می زنم

تو باالئی و ما دراین قعر خاک
اال حضرت عشق روحی فداک
 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ضعف محتوايي در عدم رعايت شأن اهل بيت؛ پيشنهاد ميکنيم به
منظور حفظ بيشتر حرمت و شأن اهل بيت که مهمترين وظيفه هر مداح است؛ بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت
زير کنيد.

ضريحـي نداري نبـاشد غمت

براي تو در دل حـرم مي زنم
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دلــم پـر شـده از والی شـمــا

سـرم خـاک پـای گـدای شـمـا

چه دارم به جز اینکه آقا فقط

بـگـویـم وجـودم فــدای شـمــا

چه می شد نصیب دل ما شود

نـسیـمی ز فـیـض دعـای شما

مبارک بود پیـش من مرهم و

غم و لطف زخم و شفای شما

000

شبـم را شما نور بـاران کـنید
مرا با نـظر اهـل ایـمان کـنید

شاعر :رضا باقریان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

گوهر از بطن دریا تا هویدا میشود امشب

جـمـال ایـزد منـان تجـال میشود امشب

ملک در باغ رضوان است دست افشان ،که از ره کِی

گل زهرای مرضیه شکوفا میشود امشب

به یـمـن مقـدم بـاقـر ،امام پـنـجـم شیـعـه

مدینه باز هم عرش معـال میشود امشب

زمین و آسمان را نورباران کرده حق ،زیرا

علی بن الحسین این بار بابا میشود امشب

مالیک صف به صف استاده ،در کف جام مِ ی دارند

ب کوثر هم گوارا میشود امشب
دوباره آ ِ

بانی این جشن و سرور هستند
علی و فاطمه ِ

چه جشنی در ثریا باز بر پا میشود امشب

خدای حلم و علم و حکمت از ره میرسد وقتی

تمام علم در یک جمله معنا میشود امشب

اذان صبح
ز دامان عروسی پاک دامن در ِ

گلی زیبا به عالم باز اِهدا میشود امشب

نیازی نیست دریا موج بردارد به پای او

دو چشم مادرش آنگونه دریا میشود امشب

ب خانه بنشسته به امیدی
گـدایی پشت در ِ

تـمام شهـر هـم آید پـذیرا میشود امشب

زمستان هم که باشد روزهای عاشقی گرم است

که با لبخن ِد گرمش فص ِل گرما میشود امشب

ع َدم گردد
امام باقر از ره میرسد ظلمت َ
ِ

و درد عاشقی با او مداوا میشود امشب

بشارت میدهد جبریل بر زهرا و بر حیدر

که یک غنچه ز نسل فاطمه وا میشود امشب
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شاعر :داود رحیمی

قالب شعر :ترجیع بند

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

حرفی نزن از تـشنگی؛ دریـا رسیده

از بیپـنـاهیهـا مگـو مـأوی رسـیده

پیغـمبر آمد خیر نازل شد از آن پس

فــیـض مـدام از عـالـم بـاال رسـیـده

فـیض فـرخ و فرزانهای که
فرخـنده
ِ

آوازهاش تا سـدره و طـوبـی رسیـده

آن مدعی کز نسل احمد حرف میزد

حـاال بـبـیـنـد چـارمــیـن آقـا رسـیـده

این چارمین حیدر نصب؛ این پنجمین در

از کـوثـر پـر گـوهـر زهـرا رسیـده

داعیه داری که به علمش ناز میکرد

کـارش به شـاگـردی این آقـا رسیـده

با "کعب االحبار" و"هریره" دین نمیماند

با " قال باقـر" شیعه تا اینجا رسیـده

لطفـش همیشه شامل حال گداهـاست

از لطف و از آقاییاش بر ما رسیده

یا بـاقـر الـعـلـم الـنـبـیـیـن یـا محـمـد
فـرقـی نداری در حـقـیقـت با محـمد
دریای عـلمت تا ابد ساری و جاری

تو مثل زهـرا کـوثری ،دنباله داری

در جهل تاریک و خزان معـرفتها

با یک بغل نور آمدی ،گرم و بهاری

مثـل پـیـمـبر دست مـردم را گرفـتی

بـا تـو سـر راه آمـده؛ عــبـد فـراری

وقـتـی تو آقـای مـنـی ،در خانـۀ تـو

با آبـروتر از گـدایی هـسـت کـاری؟

از تو نـوشـتـم دفـتـرم شـد آسـمـانـی

لـبـریز حس بیقـراری
یک آسـمـان
ِ

از تو نـوشتـم یـادم آمـد که غـریـبـی

افـتاد از دسـتم قـلـم در یک کـنـاری

یک دست روی سینه و دست دگر را

در پـنجـرههای ضریـحی که نـداری

ازحال و روزت در بقیع آتش گرفتم

نه سایـبانی ،نه چـراغی ،نه مزاری

یا بـاقـر الـعـلـم الـنـبـیـیـن یـا محـمـد
فـرقـی نداری در حـقـیقـت با محـمد
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000
شاعر :محمد رضا ناصری

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

عشق آمد و خاک کف پایت طلب کرد

ما را اسیر زلف سلطـان عـرب کرد

برکامـمان با ذکر یا مـوال رطب کرد

مــا را گــدای اول مــاه رجـب کــرد

با تو دوبـاره عـاشقی از سـر بگـیریم
حـاشا که ما سـوی در دیگـر بگـیریم
ماه رجب آمد خودش را با صفـا کرد

مـاه رجـب آمـد به تو آغـوش وا کرد

او جرعه جرعه آبرویی دست و پا کرد

با آبـرو شد خـویش را مـاه خـدا کـرد

دروازۀ مـــاه خـــدا نــام شــمــا بــود
عـرش خــدا بــر قــلـۀ بـام شـمـا بـود
خواهـم شـبـیـه سـایـه افـتـم زیر پایت

یا چون کبوتر پـر بگـیـرم در هـوایت

صدهـا غـزل را هدیـه آوردم بـرایـت

تا که شوم شـاگـرد این دانش سـرایت

از لـطف زهـرا خـادم بـاقـر شـدم من
داده قـلـم دستـم اگـر شاعـر شـدم مـن
با علم خود چون مرتضی اعجاز کردی

جنگی دگـر با دشمـنـت آغـاز کـردی

زخـم زبـان ها خوردی اما ناز کردی

بابی ز حـکمت بر نـصارا باز کردی

پـیـر نـصارا شد به لبخـنـدت مسلمان
ما را اسـیـر نـور لـبـخـنـدت بـگـردان
در تشنـگـی هایت تو از سـقـا بگـویی

از هـرم آتـش بـر لـب دریـا بـگـویـی

شب تا سـحـر یا سیـدی مـوال بگویـی

تب می کـنـی تا ذکـر یا زهـرا بگویی

دانم ز بـوی یـاس خـانـه بـی قـراری
از مـادرت ارثیه داری هر چه داری
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آخـر خـدا بیت الـحـرامی را فـرستـاد

همـراه تو رکـن و مـقـامی را فرستاد

هـمـراه جـابـر احـتـرامـی را فـرستاد

با لحـن پـیـغـمـبـر سـالمی را فرستاد

بر روی لب هایت فقط نور و غزل بود
این از عـنـایـات خــدای لـم یـزل بود
دیـدم کـه بـا نـازی شـبـیـه مــادر آمـد

او که کمان در دست سوی خـیبر آمد

گـفـتـنـد :مـحـمـد یـا نـبـی دیـگـر آمـد

دیدم که بـاقـر نه! گـمـانـم حـیـدر آمـد

گفتا هشام او را که از نسل بهار است
هم صاحب علم و یقین هم ذوالفقار است

فـرقی نـدارد پیش ما نـزدیک ،دوری

نازم تو را که معـدن عـلم و شعوری

تو شارح تورات و انجـیـل و زبوری

هر پنج نوبت با خـدا در کـوه طوری

تـو آیــه هـای نـاب قــرآن کــریــمـی
مفـهـوم بـسـم هللا الـرحـمـن الـرحیمی
گفتم که آتش ،در دلت آتـش به پـا شد

بغضت پر از فـریاد های بی صدا شد

در پیش چشمت سر به روی نیزه ها شد

طوفان اشکت راهی کـرب و بـال شد

از کودکیت تا به پیـری گـریـه کردی
عمری بر احوال اسیـری گریه کردی
بر درگهت عمری پر از سوز و گدازیم

دسـتـان خــالـی آمــده غــرق نـیـازیـم

یک آرزو مانده که بر صحنت بنازیم

یک گنبد و گلدسته مخصوصت بسازیم

بـر الـتــیـام زخـم تـو مـرهـم گـذاریـم
کـنج حـیـاط صـحـن تو مـریم بکـاریم
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

اول مـاه رجب شد جـلـوه گر ماهـی تمام

کامد از هفت آسمان و مهر گردونش سالم

اخـتـر چـار آسـمـان و آسمان هـفت مهر

یـوسف دو فـاطـمـه نـور دل خـیـر االنـام

نسل در نسلش همه خیر الورا خیـر البشر

خـود امـام ابـن امـام ابـن امـام ابـن امـام

مـشـعـل بـزم مـعـارف بـاقـر کـل عـلـوم

کعبۀ دل ،قبلۀ جان ،رهنمای خاص و عام

عالم هستی که چون لب بر تکـلـم وا کند

از دمش جوشد کلیم و از لبش خیزد کالم

شهریار ملک امکـان کز تمام مـمکـنـات

ذکر او خیزد هماره فیض او جوشد مدام

در وجود حضرتش کـل محمد جـلوه گر

پیشتر از خلقت نورش محـمـد داشت نام

گه به نخلستان ورا بیل کشاورزی به دوش

گه به بام آسمان خورشید را گـیرد زمام

بی والی او همه رفـتـار عـالـم نـادرست

بی وجود او همه طاعات خـلـقت نـاتـمام

این عجب نبود که موالنا علی بن الحسین

گیرد از او همچو پیغمبر ز زهرا احترام

با ثـواب خـلـق اگر زاهـد نـدارد مهر او

دوزخش بادا حالل و جـنـتـش بادا حـرام

علم ،پای کرسی تدریس او دارد جـلوس

معرفت در پیش پای جابرش کرده قـیـام

تا بود روشن چراغ علم او در سیـنه اش

روز دشمن شام گردد چون به نطق آید هشام

مکتب من باقری و مذهب من جعفریست

نیست جز آنم طریق و نیست جز اینم مرام

مهر فـرزنـدان او مانند جان در سیـنـه ها

نطق شاگردان او چون تیغ بران در نیـام

ای سالطین را به سوی آستـانـت الـتـجـا

وی خالیق را به دیوار بقـیـعـت ازدحـام

بـاقـر آل مـحـمـد نـجـل زیـن الـعـابـدیــن

جد و باب و مادر و آباء و اجدادت کرام

رهروان فرش را مهر تو در دل روز و شب

ساکنان عرش را مدح تو بر لب صبح و شام
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جابر جعفی که بحر دانشش در سینه بود

بود از دریای علمت قطره ای او را به جام

سائل کوی تو تا صبح قیامت مرد و زن

تابع حکم تو تا پایان هستی خاص و عام

گرچه قبر بی چراغت میدرخشد در بقیع

چون خدا در قلب مردان خدا داری مقام

این عجب نبود که در بازار علم و حکمتت

راه پیمـایـی کند یوسف به عنـوان غـالم

می فروشد نـاز ،مؤمن بر گلستان بهشت

آیدش بویی گر از خاک بقـیعت بر مشام

نی عجب ای کعبۀ دل در همه دوران سال

گر طواف آرد به گرد کعبه ات بیت الحرام

شخص پیغمبر تو را ازسوی حق گوید درود

جابر از ختم رسل بر حضرتت آرد سالم

چـار سالت بود با تـیـغ بیان و تیـر عـلـم

شام را کردی به چشم پور بوسفیان چو شام

با بـیان زنـده ات در قـصـر بـیـداد یـزیـد

یـافـت زخــم سـیـنــۀ آل مـحـمـد الـتــیـام

تا بگویی نیست جایز در بر ظالم سکوت

بر تـمـام نـسـل ها از کـودکی دادی پیـام

از تو گشته آفـتاب عـلم و ایمان جلوه گر

وز تو باشد مکتب قرآن و عترت را قوام

در کتاب نخل میثم سطر سطر و بند بند

وصف تو حسن شروع و مدح تو حسن ختام

شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

بر منـبر عـلم و دین نگـین بخشیدند

خـورشید مـنـوری به دین بخـشیدند

یک دستۀ گـل ز گـلشن سبز بهشت

امشب به امـام سـاجـدین بخـشیـدنـد

************************
از عرش حدیث حق پرستی خواندند

یک صفحه ز دیباچۀ هستی خواندند

وقتی که شکفت امام باقر چون گل

در بـاغ جنان سرود مستی خواندند
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000
شاعر :جواد حیدری

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

خـواهـم امشب باز شیــدایـى كـنـم

از در رحــمـت تــمــنــایــى كــنـم

تا شوم دور از تمام هـرچه زشت

سیــر ،در گـلــزار زیـبــایــى كنـم

گرچه خـوارم ،دم ز گل ها می زنم

یــاد گــل ،یـــاد گــل آرایـى كـنــم

مـدت كـوتــاه عـــمـر خــویـش را

صرف خدمت نزد مـوالیــى كـنـم

از هـمیـن كـوتـاه خـدمـت ،تـا ابـد

زنــدگــى در لطف و آقـایـى كـنـم

آمـدم نـوشم مـى از شیـر و رطب
بـــر در مـــیـــخــانـۀ مــاه رجـب
اى رجـب میـخـانۀ حــیـدر تـویـى

ِمى تویى ،باده تویى ،ساغر تویـى

طعم تو گـردیـده احـلى من عـسـل

گـوشه اى از وسعت كـوثــر تـویى

راه درك لــیــلــة الــقــدر عـــلــى

بهر شیعه تا صف محـشــر تـویى

مـاه شـعـبـان بـر تـو كـرده اقـتــدا

بـاعـث تـوفـیـق پـیـغـمـبـر تــویـى

مطلعـت زیـبـاتـرین روز خداست

مــــیــزبــان حـجـت داور تــویــى

حسن مطلع در تو باشد لـطف یار
شــد رخ زیـبــاى بــاقــر آشــكـار
او شعیب عـتــرت پـیـغـمـبر است

بــاقــر دریــاى عــلــم داور اسـت

مـفـتـخــر بر نـام او هـسـتـیــم مـا

این كــالم یك امــام و رهبـر است

اول خیـر آخـر خـیـر اصـل خـیـر

این محمد ،سفره دار كـوثــر است

بــى روایـــاتـــى كــه از او آمــده

دین ما تا روز محـشـر ابـتر است

سایت آستان وصال  astanevesa.irجلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان

64

سـائـل عـلـمـش مـراجـع گـشته اند

وسعت علمش ز هركس برتر است

او كه بـاشـد بـهـتـرین مـوالى من
مادرش شد فـاطـمـه بنت الـحـسـن
مادرش از فـاطـمه تصویر داشت

در بــرش آئـیــنــۀ تـقـدیــر داشـت

پــاك تــر از آب زمــزم خـلـق او

رزق و سهم از آیۀ تـطـهیر داشت

او كه بـاشد دخـتــر بـیـت كــریــم

حسن بابـایش در او تـأثـیــر داشت

نِى به دامـانـش گــرفـتــه كـودكى

او به دامان خضر راهى پیر داشت

تــا كـنـد مـا را غــالم درگــهــش

در نگاه چـشم خود زنجـیـر داشت

مـا غـالم حـضرت بــاقــر شـدیــم
بـر َمــرام غـیـر او كـافـر شـدیــم

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

شـروع اول مـاه و طـلـوع مـاه تـمـام

به این شروع ،درود و به این طلوع ،سالم

خدا بـه حضـرت سجـاد داد فرزنـدی

کز او بنـای فضیلت گرفت اسـتحکـام

محـمـدبـنعلـی ،باقـرالعلـوم که هست

ز مــادر پــدر خــود سـاللـۀ دو امـام

که هست چارامامش پدر،دو فاطمه مام

دو جد دیگـر او حیدر و رسـول انـام

مـحـمـدی که محـمـد سـالم داده بر او

به روی دست پدر چون علی گرفت مقام

ولـی حـق و شـکــافـنـدۀ تـمـام عـلـوم

که هفت شهر فضیلت از او گرفت نظام

گرفـت دیدۀ خـود را ز دست او جابر

سالم باد بر آن دست و این چنین اکرام
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َروی چـو جانب بیتالحـرام تربت او

به تن بپـوش ز بـال فرشتگان احـرام

در چهار یـم و بحر هـفت گوهر پاک

بر آن چهار یم و هفـت در؛ سالم مدام

امـام پنجـم و پنجـم وصـی خـتم رسل

که میشوند رسل بر زیارتش اعـظام

شروع علم به او ،ختم عـلم نیز به او

زهی به حسن شروع و زهی به حسن ختام

گـرفـت روز ازل بـاقـرالـعـلـوم لقـب

چنانکه یافـتـه دانـش بـه نـام او اتـمام

اگرچه بیل کشاورزیاش بود به زمین

بـه یک اشارۀ او نه سپـهـر گردد رام

بـه پای کرسـی درسش هزارها جابر

ذلیـل مجد و جاللش بـود هزار هشام

محمد است زسرتا قدم به خلق وخصال

از آن نهــاد ورا ذات حق محمد ،نـام

تمام شخص محمد در او خالصه شده

زمجد وعزت وخلق وخصال وخوی ومرام

اگربه چشم بصیرت به تربتش نگری

دم از بهشت زدن در حریم اوست حرام

دگر به عـرش بریـن هیچ اعتنا نکنند

اگر شوند بـه کویش مـالئک استخدام

امـام پنجـم کـل وجـود ،تـنـهـا اوسـت

چه در مدینه بود یا رود اسـیر به شام

قسم به ذات الهی که علم ،بـینـفـسش

چو آفـتاب دم مغـرب است بر لب بام

فقیـر درگـه احسـان او فقـیـر و غـنی

مطیع حکم خداوندیاش خواص و عوام

کمال یافته با مهـر او رکوع و سجود

قبول حق شده با حب او صالت و صیام

هماره تا که زمین است و آسمان برپا

همیشه تا که زمان است وگردش ایام

به روح پاکش از ذات حـق درود درود

به جسم و جانش ازجن و انس سالم سالم

مـوالیان وی از بیـم دشمنـان «میثم!»

ز دور بر حرمش بوسـه میزننـد مدام

000
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شاعر :حسن بیات لو

قالب شعر :ترجیع بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

از آسمان ترنم بـاران چه دیـدنی ست

این بار طعم رویش گـلها چـشیدنیست

آمد خبر که از طرف عرش یک پسر

بر جمع خـانـوادۀ مـوال رسیـدنی ست

نـاز قـدوم ایـن نـوۀ حـضرت حـسیـن

صدها نفرشبیه خودم سر بریدنی ست

او آمـد و بـه نـام خـداونـد لب گـشـود

تکبیر جمع عرش نشیـنان شنـیدنیست

آرام جـا مـیـان دو دست پـدر گـرفـت

با ناز؛ ناز طفلک زهرا کـشیدنی ست

مستم اگر ز بادۀ یک جرعه از خم است
جـشـن والدت ولی هللا پــنـجـم اسـت
نـام تـو نام حـضرت پیـغـمــبـر خـدا

مـحـو تـوأم تـو بـنـدۀ زیـبــاتـر خــدا

هستی برای خلق جهان با علـوم خود

بعـد از پیـام بـر  -تو پـیـام آور خـدا

یک عالمه طراوت و سرسبزی و بهار

آورده ای بـرای من از محـضـر خـدا

با آنهمه روایت سبزی که ازتو هست

آسـان تـر است رفـتـن تـا آخــر خــدا

من از کـنـار خـانـۀ تـو نه نـمـی روم

تا که رسـانی ام تو به دور و بـر خـدا

مستم اگر ز بادۀ یک جرعه از خم است
جـشـن والدت ولـی هللا پـنـجــم اسـت
ای یــادگــار واقــعــۀ کــربــال ســالم

با غصه و مصـیبت و غـم آشنا سـالم

بر آن دل شـکـسـتـۀ دوران کـودکـیت

از ما همیشه وهمه دم هر کجـا سـالم

یـادت نـمی رود دم دروازه های شهـر

بـا سنـگ داده اند به روی شـما سـالم

جابر رسید و گفت که ای باقـرالعـلوم

بر تو رسانده است رسول خـدا سـالم

قبر بدون شمع و چراغت بهشت ماست

ما زائر مـزار تو هستـیـم با " سالم"

مستم اگر ز بادۀ یک جرعه از خم است
جـشـن والدت ولـی هللا پــنـجـم اسـت
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

گـلـشن تـوحـیـد ،آباد امـام بـاقـر است

مرغ دل در هر نفس یاد امام باقر است

در تجـلی نـور؛ ارشاد امام باقـر است

شـادی اجـداد و اوالد امام بـاقـر است

مژده یاران عیـد میالد امام باقر است
کعبۀ دل روح قرآن جان زین العابدین
سر زده در اول ماه رجـب ماهی تمام

کافتابش آورد هر صبح دم عرض سالم

کنیه بوجعفرلقب باقر محمد شد به نام

قطرهای از چشمۀ علمش علوم خاص وعام

نجـل پیـغـمـبر امام ابن امـام ابن امـام
رهـنمای راستـان و پیـشـوای راستـین
کیست این مولود؛ انجم را چراغ انجمن

عارف بود و نبود و واقـف سر وعلن

حی ذوالـمنـن
بحر بیپـایان ِ
عـلم ذات ِ

جابر آورده سالمش از رسول مؤتمن

باب او ابن الحسین و مام او بنت الحسن

جدهاش زهـرا و جدش رحمة للعالمین
روی او روی خدا؛خوی محمد خوی او

سجده آرند آسمانیها به خاک کوی او

از حسین و از حسن دارد مالحت روی او

اللههای باغ جنت مست عطر بوی او

نخل طوبی سرو رعنای کنار جوی او
طوطی آن نخل ،میکاییل وجبریل امین
اختر برج حسن! خورشید سرمد زادهای

بر علی بن الحسین امشب محمد زادهای

خود سپهرعصمت و ماه مؤید زادهای

جان ،نثـار دامنت روح مجرد زادهای

احـمدی دیگـر برای آل احـمد زادهای
آسمان امشب نهاده پای بر چشم زمین
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ای خـداجـویـان عـالـم بـنـدۀ درگـاه تو

ای صراط مستـقـیم کل خلقت ،راه تو

وی فراتر از ثنای خلق قـدر و جاه تو

آفـتاب وحـی روی خـوبتر از ماه تو

مخـزن اسـرار غیب حق دل آگـاه تـو
منطقت علم الکتاب و مکتبت علم الیقین
سنگ اگر خاک تو گردد؛ طوتیایش میکنی

مس چو اکسیر از تو خواهد کیمیایش میکنی

دست گمراهی چو گیری رهنمایش میکنی

هر کـجا بیگـانه بیـنی آشنایش میکنی

دشمن ار دشنام گوید تو دعایش میکنی

با کـالمی جـانـفـزا و با بـیانی دلنشین
گاه از صوت مناجاتت مالیک در خروش

گاه اهل آسـمانها را کالمت در گوش

گه زاشگ دیده آری بحر رحمت را به جوش

گه جواب نیش دشمن را دهی پاسخ به نوش

گاه مانند کشاورزان بود بیلت به دوش
ریزدت پیوسته مروارید غلطان از جبین

ای گرفته وام ،خورشید جهان آرا ز تو

ای عیان خلق رسول و عصمت زهرا ز تو

ای مزین کوه و دشت و دامن صحرا ز تو

ای هدایت تا قـیام محـشر کبری ز تو

ای زیارتنامۀ جانـسوز عاشـورا ز تو
شور عـاشـورات پیدا در کـالم آتشـین
محفل قدوسیان را از تو باشد ذکر خیر

با تو دائم انس دارد جن و اِنس و وحش و طیر

کردهای از دامن سجاده تا معبود سیر

مست فیضت آشنا و محو گفتار توغیر

از تو زیبا قصۀ ناب عزیز است وعزیر

سیـنـهات دریای عـلـم اولین و آخرین
تا تو را پیوسته در آغوش جان دارد بقیع

از تن پاک تو روح جاودان دارد بقیع

گرچه ازخورشید گردون سایبان دارد بقیع

ناز هرشب بر چراغ آسمان دارد بقیع
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سایۀ رحمت به فرق انس وجان دارد بقیع

000

خلق رو آرند سویش از یسار و از یمین
من کیام مدحت سرای خاندان عصمتم

هرکه هستم خاک پای خاندان عصمتم

سرخوش ازجام والی خاندان عصمتم

بلکه مرهـون عـطای خـاندان عصمتم

"میـثـم" دار بـالی خـانـدان عـصمـتـم
بارالهـا هـسـتـیـم را کن فـداشان آمـین

شاعر :محمد جواد شیرازی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

بی سبب نیست که دل واله و مجنون شده است

آمدی ماه رجب هم به تو مدیون شده است

نـام تـو اذن دخــولـم شـده در مــاه خــدا

بندگی با شب میالد تو مقرون شده است

اول مـــاه رجـب تـا ســحـر سـیــزدهــم

از مدینه به نجف راه چه گلگون شده است

واژهها مست تو گـشتند ،همه جمله شدند

جملهها در اثر حب تو موزون شده است

شجـره نـامـهات از رب جـلی آمده است

فضل در پیش سجایای تو مفتون شده است

خـانـدانـت هـمـگـی اهـل کرامت هستـند

بینتان بنده نوازی است که قانون شده است

حوزۀ علمیه یک گوشه ز الطاف شماست

شیعه تا روز قیامت به تو مدیون شده است

هر که از دست شما جام والیت نگرفت

تا خود حشر در این میکده مغبون شده است

لعنت حـق به کسی که به شما پشت کند

آن که از دایرۀ عشق تو بیرون شده است

دور قـبـرت هـمـه از ذریـۀ طـاغــوتـنـد

دل ما از غم این فاجعه محزون شده است

دل ما سوخت ولی از دل مهدی چه خبر؟

مطمئـنا دل زهرایـی او خـون شده است

طبق فـرمودۀ ناب پـسـرت :پـیکـرتان...

در دل تک تک عشاق تو مدفون شده است

کاش روزی برسد در حرمت سجده کنم

در حریمی که رفیع است و دگرگون شده است
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

ای داده در ماه جمادی فیض از دست

برخیز کز جام رجب گردیم سرمست

مــاه دعــا مـاه نیـایـش مــاه تــوحـیـد

هر شام آن شام دعا هر صبح آن عید

برخـیـز کـز نـهـر رجـب آبی بنـوشیم

از دست سـاقـی بـادۀ نـابـی بـنـوشـیـم

برخیز تا عمری ب َود باقی ،کـجـایـی؟

جام طـهـورا میدهـد سـاقی کجـایـی؟

برخیز بر زلـف عـبادت شـانهای زن

پَر در شعاع عشق چون پروانهای زن

دل بـزم تـوحـیـد آمـده برخـیز برخیز

عـید آمـده عـید آمـده برخـیـز برخیـز

آغاز مـاه است و زمین دریـای انـجـم

تـابـیـده از برج وال خـورشـیـد پـنـجم

مـیالد فـرزنـد امـام الـسـاجـدیـن است

در جلوه ،روی ماه زین العابدین است

بنت الحسن؛ ای عالمی را کرده گلشن

امشب محـمد زادهای چـشم تو روشن

این چارخورشید وال را نور عین است

نجل علی؛ ِمهر حسن؛ ماه حسین است

نسل امامان هـمام از باب و مام است

آری امــام ابـن امــام ابن امــام اسـت

این یوسف دو فاطمه درانتصاب است

این یـادگـار احـمد خـتـمـیمـآب است

این میفـروزد نور را در محفل جان

این میشکافـد علـم را با تـیـغ برهان

این است خـورشـیـد فـروزان هـدایت

این میـوهها میچـیـنـد از نخل والیت

ذکـر خـدا بـاشد هـمـانا ذکـر خـیـرش

وصف از عزیز او کنم یا از عزیرش

َـبود به زیـبـایـی قـریـنـه
این مـاه را ن َ

دور سـر او گـشتـه خـورشـید مـدیـنه

امـشـب خـدا مــرآت احــمــد آفــریـده

بــار دگــر بـر مــا مـحـمــد آفــریــده

در اول مـاه رجب مـهـری درخـشـیـد

بر چـشم عـالم تا قـیامت نـور بخـشید

این نازنـین فـرزند دلـبـند حسین است

محو خـدا و مات لبـخـند حسیـن است
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تا ماه رویش را حـسین ابن علی دیـد

چون مصحف ختم رسل بوسید بوسید

این است فـرزندی که از جـد کرامش

آورده جـابـر با ادب عـرض سـالمش

رخسار او گـلزار هـستی را صفا داد

انگشت او چـشـمان جـابر را شفـا داد

هفت آسمان خشتی ز ایـوان رفـیعـش

گـلـبـوسۀ جـبـریـل بر باب البقـیـعـش

بیماری دل را طبیب حـاذق است این

قرآن صامت را زبان ناطق است این

ای سـر بـه خـط آل پـیـغـمـبـر نـهـاده

قــرآن فــرا گـیـریــد از این خــانواده

اینــان هـمـانا مـخــزن ســر خـدایـنـد

اینان چـو پـیـغـمبـر به قـرآن آشـنایـند

خـواهـید از قـرآن کــالم بکـر پـرسید

بـاهلل قـسـم بـایـد ز اهـل ذکـر پـرسیـد

بــاهلل قـــســم قـــرآن بـی آل رسـالـت

سودی نخواهد داشت بر اهل ضاللت

بینورعترت علم و دانش نار و دود است

هیزم شکن این نار و دود آل سعود است

اینان که ازاسالم و قرآن سر شکستند

اجـدادشـان دنـدان پیـغـمـبر شکسـتـند

اینان که از اجداد؛ شیطان را مطیعنـد

ویــرانـگـر قـبــر امـامــان بـقـیـعانــد

در مذهـب شیـعـه نه تنهـا خـار باشند

ز ایـنان تـمـام مسلـمین بـیـزار بـاشند

پیـوسـته با اوالد پیـغـمـبر به جنگاند

قـرآن سر نی کرده با حیـدر بجنـگـند

بن بازشان یک عمر عاص حیله گر بود

چشم دلش از چشم کورش کورتر بود

ما شـیـعـه یـعـنـی پـیـرو آل رسـولـیـم

شـاداب عـطـر ناب گـلهـای بـتـولیـم

دامـان مـا دامان عـزت بوده ز آغـاز

میزان ما قرآن و عترت بوده ز آغاز

ما از سقـیـفـه نه؛ که از نسل غـدیریم

بر سیـنۀ خـصم عـلی پـیـوسته تـیریـم

000

1

 .بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد يا ضعف محتوايي و معنايي در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد

ميکنيم به منظور رفع ايراد موجود و همچنين انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير
کنيد.

بــاهلل قــســم قــرآن بـــي آل رسـالـت

خواننده ي خود را کشاند در ضاللت
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ما شیـر حـق را تـا ابـد از رهـروانیم

نه اهل صفین نه جـمـل؛ نه نهـروانیم

ما بعد مـوسی راه هـارون برگزیـدیـم

از سامـریها تا قـیـامت سـر بـریـدیم

هـرگـز نیـفـتد نغـمۀ تـوحـید از جوش

گوسـالههای سامری خاموش خاموش

مـائــیـم و آل هللا و آیـــات شــریــفــه

نه شـافـعـی نه حـنـبلی نه بو حـنـیـفـه

دنـیـای دیـن آبـاد قـال الـبـاقـر مـاست

عـالم پر از فـریـاد قـال الباقـر ماست

با حـضرت او الـفـتـی دیـریـنـه داریم

هر شب بقـیعی در درون سـینه داریم

ما اهل درد و اهل سوز و اهل داغیم

هر یک چراغ چار قـبر بیچـراغـیـم

دیـدیم یک دریـای نـور این قبـرها را

بـوسیـدهایم از راه دور این قـبـرها را

زین چار ،گیرد فـیضها بسیار کعـبه

تو چار قبرش خوانی و من چار کعبه

"میثم" که دارد نورعترت را به سینه

گویـد سـالم از دور بـر شهـر مـدیـنه

شاعر :سید هاشم وفایی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

قالب شعر :رباعی

تا روی به کـشتی نجات آوردیم

امیـد به سـاحـل نـجـات آوردیـم

در روز والدت امــام بـــاقــــر

ما هدیه برایش صلوات آوردیم

✦✦✦✦✦✦
امروز که عرشیان برانگیختهاند

بر عرش بلور نـور آویخـتـهاند

در مقدم باقر العلوم از فردوس

یک باغ گل محمدی ریخـتـهاند

✦✦✦✦✦✦
با عطر تو گل شوق شکفتن دارد

سرمستی و میل از تو گفتن دارد

ای باقر علم نبوی در شب عـید

این دل هوس مدینه رفـتن دارد
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000
شاعر :محمود ژولیده

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

قالب شعر :ترجیع بند

َــرمــنـا
الــسـالم ای دلــیـل ک َّ

ای بــه عــالــم امـــام ،آ َمـنــا

مـسلـمانـی خودت سـوگنـد
به
ِ

سـلَّـمـنا
طاعتت واجب استَ ،

این عبارت نـوشـتـه بر قـلـبم

از ازل بــوده ام تـو را ِمــنـا

از ازل تا ابد به این سخـنـیـم

مـا هـمـه بـنــده ایـم ،اِر َحـمـنـا

شاهـد این که در رکاب تـوأم

ـــو «آیـــةً لَـــهـــم اَنـــا»
وه َ

«و َخلَقنا لَهم» به ما خواندی

«و َمـتـاعـاً ،و رحـمـةً ِمنـا»

مرده بودیم ،زند ِه مان کردی

و لبت گفت ذکـر «اَحـ َیـیـنـا»

شـیعـۀ فـاطـمه تویـی ،و منـم

شـیـعـۀ تو قـسـم به «انـزلنا»

حــجــة هللاِ مــا تــویــی آقـــا!
حجة هللا علی الحجـج ،زهـرا
سوره هـای فـصیح رحـمـانـی

آیــه هــای بــلــیـغ سـبـحـانی

تویی و آل پـاک و اطـهـارت

کــلــمـات کـــریـــم قــرآنــی

عـلَّــم اآلدم از تــو می گـویـد
َ

اسماء نـور ،نـورانــی
ای به
ِ

اذکـروا نـعـمــتـی تـویی آقـا!

َوه چه زیـبا نماز می خـوانـی

و اَقـیموا الصلوت را مـظهـر

مـر آتــو الـزکـوت را بـانـی
اَ ِ

خاشعین را عبـادتت َمـظـهـر

خاضعین را چراغ رضوانی

هـر سـحـر از مـیـان سـجـاده

آسـمـان را کـنـی چـراغـانـی
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نیمه شب تا طلوع فجر و فلق

تویی و سجـده های طـوالنـی

پــدر و مــادرم فـــدای شـمـا

ای مــرا والــدیــن ایــمــانـی

بــا شـمــا بــودنــم خــدا دانـد

بهآترین لحـظه های روحانـی

مثــل عـمــه شـبـیـه بـابـایـت

می کنی خـطـبه های طـوفـانی

آخــرین یــادگار کرب و بال!

اولــیــن یــادگـــار ایــرانــی

حـتـم دارم برای ما تا حـشـر

تا قـیــامت شـفـیــع مـیـمـانی

حــجــة هللاِ مــا تــویــی آقــا!
حجة هللا علی الحجج ،زهــرا
ای به قربان برق چـشمـانـت

آمــدی بــا ســرود جــانــانت

اَشهدت شهدی از شهادت داشت

اولـت هـسـت مـثـل پــایـانـت

بر لـبت آیـههـای قـرآنـیست

ای فــــدای صــدای قــرآنـت

ت تـو شـده
حـال ،وقـت امامـ ِ

عـالَمی هـست زیـر دستـانـت

ما مسلمان دست های تــوئـیم

کـن اشــاره شـویـم سـلـمـانت

آری ای ماه!خوش درخشیدی

در شـب تـیـره بـر مـحـبـانت

خـنــدۀ مـادرت به بـابـا گـفت

مـیبَـرد دل ،لـبـان خـنـدانـت

می درخـشد شـبـیـه مـرواریـد

گـونه ات؛ چـانه ات ،گریبانت

این چه نوریست میشود ساطع

ت بـرین ز رضوانت
تا بهـش ِ

خوان نعمت بگستران که هنوز
ِ

انـبـیــایـنــد تــازه مـهـمـانـت

باقر العـلمی و مـعـلـم اخـالق

عـالـمـان طـفـلـک دبـسـتانت
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قــلـه هــای عــلــوم انـسـانـی

بی گمان فتـح شد به دورانت

مکـتـب وحی را تویی حـافظ

دشمنـان مانــده انـد حـیـرانت

درد اسالم و مسلـمـین امروز

محـتـاج مـهـر درمانت
هست
ِ

شـیـعـیـان غـریب را دریـاب

بــه دل نــرم و آه سـوزانــت

حــجــة هللاِ مــا تــویــی آقــا!
حجة هللا علی الحجج ،زهــرا
فـیــض سرمـد حکـایت باقـر

راه احــمــد هــدایــت بــاقــر

بر همــه دردهای بی درمـان

مــرهـــم دل والیــت بــاقــر
ِ

هــمــۀ کــائــنــات مـی دانـنـد

زنــده اَنـد از عـنــایت بــاقـر

به خــدا زنــده می کـند دل را

نــکـتــه هــای روایـت بـاقـر

حـافـظ پرچم ذَ ِوی القـرباست

هر که شد تـحت رایت باقـر

بـشـریـت به امـر حـق بـاشـد

زیـر چــتـر حــمـایـت بـاقـر

سر نمی گـردد
دور طاغوتَ ،

جــز به دســت درایـت باقـر

ســد راه مـنــافــقــیــن بـاشـد

روش بـــا کـــفــایــت بــاقـر
ِ

هر کـجا انـحـراف می بـیـنـیم

چــشــم مـا و هــدایـت بـاقـر

شـیـعــه بـودن نـشانهای دارد

شـیـعـه نــوری ز آیـت باقـر

بر مـجـاهـد ز غـیـب مـیآیـد

مــد ِد بــی نـــهـــایــت بــاقـر

ت بیغرور ،گر خواهیم
طاع ِ

اشـک مـا و رضـایـت بـاقـر
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در ره دوسـت بـنـدگــی بـایـد

بـنـدگی چیست؟ غایت بـاقـر

حـجـه هللاِ مــا تــــویــی آقــا!
هللا علی الحجـج ،زهـرا
حجه َ
جوشد از هـر لب دعای شما

چشمه چشمه به زیر پای شما

و من از چـشـمه ای شکافـنده

چـشـم واکـرده ام بـرای شـما

من مـسلـمان چـشم هـای تـوأم

مــؤمــن چـشـمـۀ بـقـای شما

هرکجا را که طی کند چشمت

طی کـنــد پـیـرو والی شـما

نـتــوان حــق تــو ادا کــردن

مگر از سمت کـربـالی شما

چشم هایت چه روضه ها دیده

در شب و روز نـیـنوای شما

دیدی ای چشم کربال که چه شد

بر سر نیزه مـقــتــدای شـمـا

خلوت سجــده بود و سـجـاده

آه ســجــاد و ابــتــالی شـمـا

خـیـمه اهـل بیت بود و شرر

حمله و غـارت و عزای شما

حـاجـتـی رفـت در دل زینب

خورد تـازیانـه جـای شما
که
َ

دید چشمان پاک و معصومت

کوفه و شام و رنج های شما

باید از درد و داغـتـان گوئیم

ورنه ِکی می توان ثـنای شما

خــودتـان امـر کـرده ایـد آقـا!

یک دهه روضه در منای شما

حـجـة هللاِ مــا تـــویــی آقـــا!
حجة هللا علی الحجـج ،زهـرا
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

ماه پر فیض رجب ،ماه نبی ،ماه خداست

ماه توبه،مه رحمت،مه ذکراست و دعاست

مـاه از خـویش بریدن بـه خدا پیـوستن

خرم آن کس که به حق واصل وازخویش جداست

ماه میـالد شـریف دو مـحـمـد دو علی

که پر ازجلوۀ ماه رخشان ارض وسماست
1

در تمـاشـای رخ حـضرت باقر پیـداست

شکر حق؛ اول این مـاه ،جـمـال ازلـی

دوم ماه رجب عـید بزرگـی دگر است

عـید میـالد علـی بـن جـواد بن رضاست

سوم ماه رجب آن دهـمـین حجـت حق

جگرش لختۀ خون از شرر زهر جفاست

دهـم مـاه رجب بـا گـل رخـسـار جواد

موجزن رایحۀ عطر والیت به فضاست

بـارک هللا کــه در سـیـزده مـاه رجـب

عید مـیـالد عـلی ،مظهر رب االعـالست

کعبـه آغوش گشوده چو گریبان از هم

که ز قـلب حـرمهللا ،علی عقـده گـشاست

صـاحبخانـه نـدا داد که ای بـنت اسد

خانه از ماست ولیکن متعلق به شماست

قـدر و جاه تــو بـود فـوق مـقـام مـریم

پسر تو عــلی اسـت و پسر او عیساست

نجل پاک تو امـام است به نـجـل مریم

گرچه او مریم و عیساش پیام آور ماست

این پسر رکن و مقام است و حطیم و زمزم

این پسرحجر وحجر،مروه ومسعا وصفاست

نـیـمـۀ مـاه رجـب روز وفـات زیــنـب

اوکه دخت علی و مادر صبر است و رضاست

زینب ،آن فاتح میدان اسارت که هنوز

زنـده از خطبـۀ او واقعۀ کرب وبـالست

 . 1بيت زير به جهت اينکه در تمامي سالها قابل استفاده باشد تغيير داده شد
جــمــعــة اول ايــن مــاه ،جـــمــال ازلــي

در تمـاشـاي رخ حـضـرت بــاقـر پيـداست
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شیردخت علـی و فاطمه و اخت حسن

که حسین دگر است و نفسش عاشوراست

بیست و پنج رجب از بهر محبان علی

روزاندوه و غم و ناله و اشک است و عزاست

روز آزادی زنـدانــی زهــرای بــتـول

روز قتل خلف حضرت صادق ،موساست

گوئیا در دل تـاریک سیـهچـال ،هـنوز

بانگ العفـو بـلنـد از دو لب آن موالست

آن که دربارۀ وی آمده ساق مرضوض

چشمها گر ز غمش خـون بفشانند رواست

روز بیست و ششم ماه رجب داغ پدر

بر دل و بر جگـر سوختـۀ شیـر خداست

بـر دل ختم رسل داغ ابـوطالـب مـانـد

آن که ایـمـانش فـوق هـمۀ ایـمـانهاست

بیست وهفت رجب است عید بزرگی دیگر

عیـد مزمل و مدثـر و نـور و طاهـاست

عید بعثت که نبی رخت رسالت پوشید

به!چه عیدی که به ازعید صیام و اضحاست

عـیـد پـرواز بشـر ،عـیـد نـزول قـرآن

عـیـد نابـودی بـت ،عـید تـجالی خداست

بیست وهشت رجب آغازفراقیست بزرگ

که حسینبنعلی عازم دشت و صحراست

کـاروان پـسـر فـاطــمـه هـنـگـام سحر

سربه کف دارد وعازم به سوی کربوبالست

عــزم حج دارد و در اول ره میبـیـنـد

قتلگاه است بر او مروه ،صفا تشت طالست

هـمقدم زینـب و عـباس و عـلـی اکـبـر

پیش رویش علی و پشت سر او زهراست

گاه بر فـرق علـیاکبـر خود مینگـرد

گاه میگرید و چشمش به دو دست سقاست

گاه در سینه کند نوک سنان را احساس

گاه بـیـنـد که بریـده سر پـاکش ز قفاست

سر به کف داشتن و تیر گرفتن به جگر

سپـر سـنگ شـدن حـج امـام شـهـداسـت

میثم! آن تربت ششگوشه بود در بر تو

وای من! از چه ندیدی حرم یار کجاست؟
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000
شاعر :میالد یعقوبی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

نامش محـمد است و لقب باقـرالعـلوم

عـا ِلـم تـرین رجـال عرب باقـرالعـلـوم

در روز اولی که قدم در جهان گذاشت

گردیده است فـخـر عرب ،باقرالعلوم

تا اینکه می برم به زبان نام اطهـرش

شیرین شود دهان چو رطب؛ باقرالعلوم

تـابـندهتـر ز او نـبـود کس میان روز

زیـبـاتـرین سـتـاره شب باقـرالـعـلـوم

روح عبادت از پدرش زین العـابدین

از عـم خـود گـرفـتـه ادب باقر العلوم

جابر کمی ز عـلم شما ارث برده است
یک قطرهای ز جام شراب تو خورده است

موال! نفس زدی و دوعالم درست شد

از آن ِگــل وجــود تــو آدم درست شد

بسکه شما مـیـان مـنـا نـالـه کـرده ای

از گریه تو چـشـمه زمزم درست شد

از تار و پود و رشته پـیراهن عزات

باالی هر حـسـیـنیه پرچم درست شد

در مــاجـرای پـر غــم وادی کـربـال

اشکت چکید و قطره شبنم درست شد

بانی روضههای عـطش! با حـمایتت

سـیـنـه زنـی مـاه مـحـرم درسـت شـد

هرکس که روضه ای ز شما گوش میکند
یک جرعه می ز دست شما نوش میکند

آقـا عـنـایـتـی بـده بر سـیـنـه نـالـه را

پـر کن ز داغ کـربــبـال این پـیـاله را

ای باغبان ساقـه شکـسـته به ما بگـو

داری به باغ سیـنه غـم چـنـد اللـه را

یا حـضرت غـریب بـمـیـرم برای تو

طی کردهای چگونه تو این چند ساله را
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دیدی که رأس جد غریبت به نیزه شد

دیدی به چشم خود شب غسل سه ساله را

دارم به سر زیـارت قــبـر بـقـیـع تـان

امضا بزن به دست خودت این قباله را

یا رب تو دیده را زغمش پر ز آب کن
ما را غـالم حضرت باقـر حساب کن

شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

سروری كه زبورش ز كوثر است
نازم به َ

داود اهـل بیت صـدایـش رسـاتـر است

یك سـوره از زبـور گـلسـتـان هـل اتی

دنـیـایـی از فــضـائـل آل پـیـمـبر است

یك آیـه از صـحـیـفـۀ سجـادیـه بخـوان

وانگه ببین كه سورۀ نورش چه محشراست

هركس كه آن صدای رسا را شنید ،دید

حتی سكوت هم كه كند عین حیدراست

یـعــقـوب آل فـاطـمـه حــاال پـدر شـده

آمد محـمدی كه به او روح پیـكر است

نسل رسـول ،نسل عـلی ،نـسل فـاطـمه

بسته به این والدت و مولود انور است

هم هاشمی است،هم علوی هم محمدی

نسلش حسینی وحسنی ،فخر داوراست

اول مـحــمـد آمـد و بـعــدا ً عـلـی ولـی

اینجا علی ز قـبـل محمد مصـور است

افـراز نـیـنـواسـت
او زادۀ خـلـیـ ِل سـر
ِ

ذبــیـح خـدا سـبـط صـفـدر اسـت
آزادۀ
ِ

او نــاشــر حــقــایــق دیـن مــحــمـدی

احـیـاگــر عــلـوم خـداونـد اكـبـر است

آگـاه از عـوالـم غـیب و شـهـود اوست

از قلههای علم و عمل بلکه برتر است

در یـك كـالم مـرتــبـۀ بـاقــر الـعــلـوم

موالی هفت سرور و بابای جعفراست
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در وصف اوهرآنچه سخن هست نارساست

000
جز اهل بیت هرچه بیان است بیبر است

قرآن هر آنچه وصف اولو االمر میكند

دربـارۀ پـیـمـبــر و آل پـیــمـبــر اسـت

او كیست وصفش این همه توحید آور است

اوكیست كه به گلشن ارباب ِمهتراست

با این همه فـضـایـل گویای حـضرتش

تـاریـخ او مــؤیِــ ِد مـیـالد دیـگـر است

او یـادگـار نهـضت سـاالر كـربـالست

دامن نـشین عـمـۀ سـادات لشگـر است

ت دوش عموی خویش
تا كربالست،زین ِ

وز كـربال ،نظاره گر هـیجده سر است

او راوی تـمــام شـهـیــدان نـیـنـواسـت

اوشاهد سه ساله و نه ساله دختر است

او دیـده است نـالـۀ رأس الـحـسـیـن را

او دیده است طشت طال تیر آخر است

او دیـده اسـت ذبــح عـظـیــم قــتـال را

اودیده است تیزی خنجربه حنجر است

او دیده است پـردگـیـان را مـیان شهـر

او دیده است عمۀ سادات مضطـراست

او دیـده اسـت هـلـهـلــۀ اهــل شــام را

او دیده است دیدۀ بابا ز خون تر است

شاعر :اصغر چرمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

یارب این بوي خوش از سمت جنان مي آید

یا گـل فـاطـمـه آن جـان جـهـان مي آیـد

یارب این نور صفات ازلي باقر توست

عـلـم با آمـدنـش ،رقـص كـنـان مـي آیـد

یارب این خیل مالئك ز سما تا به زمین

با چه شوریست چـنین بال زنان مي آید

یارب این باقـر علم نبوي یا ملك است؟

كه به نامش غـزل از عمق بیان مي آید

یارب از یوسف زهرا خبري نیست چرا؟

هر دم از تـوطئه ای شـوم خـبـر مي آیـد
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000
شاعر :مهدی جهاندار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

آفـتـاب بن عـلـی بن حـسـیـن بن عـلی

راوی نــور ،شـكـافــنـدۀ عــلــم ازلـی

مـادرش آیـنه ،فـرزند فـرستادۀ عـشق

بـنـدۀ خـوب خـداونـد ،خــداونـد جـلـی

آدم و جن و ملَك پیـش تو زانو زدهاند

خانۀ كـوچك تو با دو سه دیـوار ِگـلی

عـلـم لَـنـا میگویند
هـمه سبـحـانـكَ ال
َ

گـا ِه تـفــســیـر تـو از آیــۀ هللا و ولـی

ناگهان روز الست از همه پرسید خدا

دوست دارید علی را؟ همه گـفتند بلی

شعـر من جـابر عـبـدهللا انـصاری شد

كه سالمی بـرسانـد به تو با تـنگدلی

شاعر :مرتضی حیدری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

معلوم شد می از هیجان دور بوده است

دور از لبت مكدر و مخمور بوده است

ب در پـی تـحــقـیــق ،آمــده
ایـن آفــتــا ِ

در بعـ ِد نـاشـناخـتـهات كـور بوده است

حتی تحـیـری كه بدست تو میشكـافت

از جایگـاه حاجت خود دور بوده است

مردی كه با لبشَ ،د ِم شمشیر را شكافت

در پـنجـۀ مناظـره محـصور بوده است

چشمان تو كه كشف شدند ،آسمان نوشت

خورشید هم شعاعی از انگور بوده است

در سـســتـی مــداوم دار الـخــالفـههـا

پلكت به حل مسئله مشهـور بوده است

طوری زمین به جاذبه ات ،خیره مانده بود

انگار ،مح ِو آتشی از (طور) بوده است

وقتی كه علم،صورت خود را در آب دید

باور نداشت هـالهای از نور بوده است

معـلـوم شد برای به معـراج خـوانـدنت

هر شب هـزار آیـنه مـأمـور بوده است

مـوال! قــلـم ســـوا ِد ثـنـایـت نـداشــتــه!

این شعر هم ز وصف تو معذور بوده است

یك عمر ،لب به نام تو وا كـردهام ولی

از من هـمین مـقدمه ،مقـدور بوده است
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شاعر :اعظم سعادتمند

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

اعـمـاق آیــههـای یـقـیـن را شـکـافـتـه

نور است و آسـمـان برین را شکـافـته

او راز آفرینش هر جوی و جنگل است

او چشمهای که قـلب زمین را شکافـته

از مهر اوست سبزه اگر خاک نرم را

یا صخـرههـای کـوهنـشین را شکـافـته

همنام آنکسیست که بیشک و بیگمان

با یک اشـاره مـا ِه مـبـیـن را شـکـافـته

پیداست از نگاه حـزینش که دیده است

یک روز سخت پیکر دین را ،شکافته

شاعر :روح اهلل نوروزی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

مـوالی هر سرا تویی یا باقرالعلوم

از نـسل هـل اتی تویی یا باقرالعلوم

یک جلوهات به ظاهر و باطن بیانگر است

پیـدای هـر کجا تویی یا باقرالعـلوم

با آن همه روایت سبزت مشخص است

پـرواز تـا خـدا تویی یا باقـرالعـلوم
ِ

دیگر پی طبیب و دوایـش نمیرویم

درد و دوای ما تـویی یا باقـرالعلوم

سر این سفره آمدیم
با لطف تو همه ِ

بانـی روضهها تویی یا باقـرالعـلوم
ِ

ما نوکـریم و بر دل عالم نوشتهایم:

مـوال و مقـتـدا تویـی یا باقـرالعـلوم

در چهرهات همیشه دعا موج میزند

منـظـومـۀ دعـا تویی یا باقـرالعـلوم

ما غصۀ عـذاب جزا را نمیخوریم

تا شافـع جــزا تـویی یا باقـرالعـلوم

ذکر مصیبتی کن و ما هم به سر زنیم

راوی مـاجـرا تـویـی یا باقـرالعـلوم
ِ

از کوفه و خـرابه و دروازهها بگو

مشروح غصهها تویی یا باقرالعلوم

ازکربال به کوفه و از کوفه تا به شام

در بند دست و پا تویی یا باقرالعلوم
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000
شاعر :یوسف رحیمی

قالب شعر :غزل مثنوی

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

سیالب میشـویم و به دریـا نمیرسیم

پـرواز میکـنـیـم و به بـاال نـمیرسـیم

ایـن بــالهـا شـبـیـه وبـالـنـد ،اَبـتــرنـد

وقـتـی به سیـر عـالم معـنـا نـمیرسیم

این چشمهای خیس و تهیدست شاهدند

بیتـو به جـلـوهزار تـمـاشـا نـمیرسیم

تـا بـیکـرانـههـای حـضـور الـهـیات

پر میکشیم روز و شب اما نمیرسیم

باشـد اگـر تـمـام جـهـان زیر پـایـمـان

حـتی به خـاک پای تو موال نمیرسیم

***********
این حرفها نشانۀ تقـصیر فهم ماست

حیران شدن میان صفات تو سهم ماست

دنـیا تو را چگونه بفهـمد؟ چه باوری!

از مـرز عـقـلهـای زمـیـنی فـراتـری

ای بیکرانه! نامتـناهیست وصف تو

آئـیـنـۀ صـفـات الـهـیسـت وصـف تو

مبـهـوت جـلـوههای جـاللت کـمـیتها

کی میرسد به درک کـمال تو بیتها

ای باشکوه از تو سرودن سعادت است

این شعـرها بهانۀ عرض ارادت است

هفت آسمان به درک حضورت نمیرسد

خـورشـیـد تا کـرانـۀ نـورت نـمیرسد

چـشـم مدیـنـه مـحـو سـلـوک دمـادمت

بـوی بهـشت میوزد از خاک مقدمت

عـمری کـلـیم طور تـمنـا شـدیم و بعد

دلتـنـگ چـشمهای مسیحـا شدیم و بعد

مـثـل نـسـیـم دربهدر کـوچـههـا شـدیم

تـا بـا شـمـیـم احـمـدیات آشـنـا شـدیم

ای مـظـهـر فـضـائـل پـیـغـمـبـر خــدا

آئـیــنــۀ شــمــایـل پــیــغــمــبــر خــدا

شـایـسـتــۀ ســالم و تـحـیـات احـمـدی

احــیــا کـنـنــدۀ کــلــمــات مـحــمــدی

نور علی و فاطمه در تار و پود توست

شور حسین و حلم حسن در وجود توست

قـرآن هـمـیشه آیـنـۀ تو انـیـس تـوست

تفـسیر بیکران مـعـانی حـدیث توست

قلبش هزار چشمۀ نور و معارف است

هرکس به آیهای ز مقام تو عارف است
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روشن ترین ادلـۀ عـلـمیست سیرهات

وقتی که حجـتـنـد به عـالم عـشـیرهات

یک شب به آسـمان قـنـوتت بـبـر مرا

تـا بـیکــرانـۀ مــلـکـوتـت بـبــر مـرا

سائل کـنار ساحل لطفت چگـونه است

دستان با سـخـاوت دریـا نـمـونه است

***********
هرکس که تا حضور تو راهی نمیشود

عـلـمش بهجز زیان و تباهی نمیشود

هر قطره که به محضر دریا نمیرسد

سـرچـشـمـۀ عــلـوم الــهـی نـمیشـود

بیبهـره است از تو و انفاس قدسیات

انـدیـشـهای کـه نـامـتـنـاهـی نمیشـود

جابر شدن ،زراره شدن با نگاه توست

آقـای من اگـر تو نـخـواهی نـمـیشود

فـردوس دل اسـیـر خـیـال تو میشـود
ِ

آئیـنه مـحـو حـسـن جـمال تو میشود

دریـاب بـا نــگــاه رحـیـمـت دل مـرا

وقـتی که بیقـرار وصـال تو میشـود

***********
اصالً مرا گدای خودت میکنی بس است
من را که مبتالی خودت میکنی بس است
قـلـب مـرا ز بـند تـعـلـق رهـا و بـعـد

دلبستۀ خدای خودت میکنی بس است

در خـلـوت نـماز شـبت مثـل فـاطـمـه

شایستۀ دعای خودت میکنی بس است

شبهای جمعه سمت مدیـنه که میبری

دلتنگ کربالی خودت میکنی بس است

***********
موال! برای ما دو سه خط از سفر بگو

از کـاروان خـسته و چـشـمان تر بگو

روزی که بـادهای مخـالـف امـان نداد

هفتآسمان به قـافـلهای سایـهبـان نداد

خـورشـید بود و سـایـۀ شـوم غـبـارها

خـورشـیـد بود ،هـمـسـفـر نـیـزهدارها

دیـدی عـمود با سر سـقا چه کرده بود

تیر سه شعبه با دل موال چه کرده بود

گـل زخـمهای سـلسـله یـادت نمیرود

هرگـز غـروب قـافـلـه یـادت نمیرود

هـم نـاله با صحـیـفـۀ مـاتـم گـریـسـتی

یک عـمـر پا به پـای محـرم گـریستی
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000
شاعر :محمد جواد غفور زاده

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

آن مـقـتـدا كه هـستی دارد قـوام از او

خورشید و ماه نـور گرفـتند وام از او

آن پنجمین امام كه معصوم هفتم است

دارد حـریـم كعـبـۀ دین احـتـرام از او

دریا شكاف علم و یقـین «باقرالعلوم»

ماهی كه شرمگین شده بدر تمام از او

او باغبان علم و فضیلت شد و به جاست

آن گـلـشنی كه یافته فـیض مدام از او

گـلهای بـاغ معـرفت و بـوستان عـلم

دارند رنگ و جلوه گری هر كدام از او

روشن چراغ دانش و بینش ز نور اوست

ت عـلم و فضیلت دوام از او
دارد حیا ِ

دانش به حسن مـطلـع او گـفت آفـرین

بینش رسیده است به حسن ختام از او

بطحا شده است باغ بهشت از والدتش

یثرب شده است روضۀ دارالسالم از او

در گــردش مــدار ،فــروغ امــیــد را

منظـومههای عشق گرفـتـند وام از او

تا رهـنـمای خـلـق شـود در ره نجـات

بـاهلل گـرفـتـه بـود خــدا الــتـزام از او

قـولش هماره قـول رسـول كـریـم بود

شد جـلـوۀ حـدیث نـبـی مـستـدام از او

این آفتاب عشق كه سوی دمشق رفت

گفـتی گـرفت روشنی روز شام از او

بـزم هـشـام بود به شام و گـمـان نـبود

دعوت كند به « َسبق ِرمایه» هشام از او

هرچند عذر خواست ز پرتاب تیر و خواست

تا حـكـم انـصراف بگـیـرد امـام از او

اما هـشـام بر سخـن خـود فـشـرد پای

تیـر و كـمـان گرفـت امام هـمام از او

تیر و كمان گرفت و هدف را نشانه رفت

تا ضرب شست بنگرد و اهتمام از او

فضل و بزرگواری آن مظهـر گذشت

راضی نشد كه خصم شود تلخ كام از او

تیر نخست چون به هدف كارگر فـتاد

پـروانـه یـافـتـنـد یـكـایـك سـهـام از او
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میدوخت تیر را به دل تیر در هـدف

بود از خدای نصرت و سعی تمام از او

آماج تیر شد چو هـدف شد بر آسـمان

تجـلیـل بیمبالـغـۀ خاص و عام از او

این است رهبری كه بهر لحظه قدسیان

در عرش میبرند به تقدیس نام از او

همراه اوست عـطـر شهـیـدان كـربـال

خـیـزد هـنـوز رایـحـۀ آن قــیـام از او

«جابر» سالم ختم رسل را به او رساند

با گوش جان شنـید جواب سالم از او

از سعی او گرفته صفا ،مروه و صفا

بر جای مانده حرمت بیت الحرام از او

از صد هزار بوسۀ خورشید خوشتر است

خـال سیـاه كعـبـه و یك اسـتـالم از او

اصحاب معـرفـت به ادب گـرد آمـدند

باشد كه بـشنـوند حـدیث و پـیـام از او

گوهرفشان به خدمت او طبع حمیری است

شعر «كمیت» یافته قدر و مقام از او

در ساحـل غـدیـر والیت نـشـسـتـهانـد

آنان كه چون «فضیل» گرفتند جام از او

رو تشنگی بجوی «شفق» گر امید توست

جامی ز حوض كوثر و شرب مدام از او

شاعر :علی سلیمیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

یک لحظه هم از غیب ،نگاه تو جدا نیست

این دانش بیحد مگر از سوی خدا نیست

در محضر تو پاسخ هر عالم و عارف

ـلم لَنا» نیست
جز آیۀ « سبحانَ َ
ک ال ِع َ

هر تیر نگاهت به هدف میخورد آری

در ترکش چشمان تو یک تیر خطا نیست

تا اینکه سالمی برساند به تو از عـشق

جابر همۀ عـمـر دلش در نگـرانیست

از لـطـف احـادیث و تـفـاسـیـر بـلـندت

در دین خدا تا به ابد شبـهـه روا نیست

یک عمر گذشته ست ولی خاطر پاکت

یک لحظه جدا از سفر کرب و بال نیست

هنگام اذان است و چه رؤیای قـشنگی

در صحن تو اینقدر شلوغ است که جا نیست
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

ای ولــیالـلـه داور ،الــســالم

ای سالمت از پـیامبـر ،السالم

حجـت خـالق اکـبـر ،الـســالم

زادۀ زهـرای اطـهـر ،الـسـالم

الـســالم ای بــاقـر آلرســـول
چارمین فرزند زهـرای بـتـول
ای نـبی بـر تو فـرستاده سـالم

وی به زینالعـابدین ،مـاه تمام

هفتمین معصومی و پنجم امام

مکتبت تا صبح محشر ،مستدام

تیغ نطقت میشکافـد ،عـلم را
روح میبخشد مرامت ،حلم را
ای ســـالم ذات حـــی داورت

بر تو و نطـق فضیلتپرورت

علم آرد سجده بر خـاک درت

حلم گردیده است بر دور سرت

نسل نوری هم ز باب و هم ز مام
خود امام و مادرت بنت االمام
کیستـی ای آیت سـر و عـلـن؟

تو هم از نسل حسینی ،هم حسن

تو امـامت را روانـی در بـدن

ای والیـت را چــراغ انجـمـن

عـلم تو ،علـم خـداونـد جـلـیـل
وحی باشد بر لبت بیجـبرییل
از درخـت عـلـم ،بَـر داریم ما

وز تو صد دریا گهر داریم ما

بـس حـدیث مـعـتـبـر داریم ما

از شـما کی دست برداریم ما؟

یابن زهـرا سر بـرآور باز هم
«جابر جعفی» بپـرور باز هم
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یابن زهرا گر چه با بغض تمام

حرمتت گردید پامال «هشام»

بر تنت آزار آمد صبح و شـام

تو امـامـی ،تو امامی ،تو امام

نور از هر سو که خیزد ،دیدنی است

چهرۀ خورشید کی پوشیدنی است؟

خـزان بـاغ زهــرا دیـدهای
تو
ِ

تو تن بیسر به صحرا دیدهای

گـردن مـجـروح بـابـا دیـدهای

بر فـراز نـیـزه سرهـا دیـدهای

کاش میدیدم چه آمد بر سرت
یا چه کرده کعب نی با پیکرت؟
تو چهلمنـزل اسارت دیـدهای

از ستمکاران جسـارت دیدهای

خود عزیزی و حقارت دیدهای

تشنگی و قتل و غارت دیدهای

چارسـاله ،کـوه مـاتـم بـردهای
مثل عمه ،تـازیـانه خـوردهای
شـام بـود و مجـلس شوم یـزید

چشم تو چوب و لب خشکیده دید

گـه سکینه ناله از دل میکشید

گاه زینب جامه بـر پیکر درید

چشم بر رگهای خونین دوختی
سـوختی و سـوختی و سوختی
ای دل شـیعـه چـراغ تــربـتت

دیدههـا دریای اشک غـربـتت

سالهـا بـر دوش کـوه محـنـتت

روز و شب پامال میشد حرمتت

ظلم دیـدی در عیـان و در خفا
تـا شدی مسمـوم از زهـر جفا
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ای به جانت از عدو رنج و عذاب

هم به طفلی ،هم به پیری ،هم شباب

قلبت از زهـر ستم گردیـد آب

قـبـر بـیزوار تــو ،در آفـتاب

وسعت صحن تو ملک عالم است

اللۀ قـبـر تو اشک میـثم است

شاعر :علیرضا خاکساری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

کـمیت قافـیه لـنگ و زبان شاعر الل

چرا که وصف امام است در قصیده محال

صدای پـای مسیـحا حـیـات میبخـشد

به عشق او فوران کرده ذوق رو به زوال

چه خوب جهل ندارد محلی از اعراب

چه خوب از اینکه میآید جواب هر چه سوال

به حـکـمت کـلـمات امام خـورده گره

"کالم"و"فلسفه"و"منطق"و"اصول"و"رجال "

ولـو ولـی خـدا را به احـتـجـاج کـشی

"ابوحنیفه" که باشی نمیرسی به کمال

ز " قـال باقـرعـلـیهالـسالم" فـهـمـیـدم

دمش به حوزۀ علمیه میدهد پَر و بال

رواست گر بنویسد جناب شیخ صدوق

برای رحمت بیمنتش دوباره "خصال"

خالصۀ غزل من به قول "شیخ اجل"

بس است عشق گـرانـمایۀ محمد و آل

دم حــرم مـتـحــول شـود دل سـنـگــم

چه شد مدینۀ من ای محول االحوال!؟

به دوش خود بکشم حسرت بقیعش را

چه میشود که خدا روزیام کند امسال

بـبار چـشـم که تـنهـا به داد ما بـرسـد

میان قبر همین چند قطره اشک زالل

به حـشر لطمه زنانش چه آبرومـنـدند

فروخـتند ز داغـش جمال را به جالل

بــه آیـه آیــۀ قــرآن قــســم نــمـیآیــد

به طفـل بیسـپر پنج ساله "قـد هالل"

غروب عصر دهم با دو چشم خود میدید

تمام روضۀ مکشوفه را...برای مثال:

کـنار اهل حـرم دیـد دست پر برگشت

حـرامـزادۀ ذی الجـوشن از ته گـودال
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شاعر :عبدالرضا کوهمال

قالب شعر :غزل مثنوی

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

پـیـش رو
دس ِ
ت دعــا بـلـنـد ،مـفـاتـیـحْ
ِ

اشکت چو دانه دانـۀ تـسبـیح پیش رو

خون خویش
در تو پرندهایست نشسته به
ِ

با خاطرات زنـده به تصریح پیش رو

گاهی صدای گریه به هم میزند تو را

اشک تو روشنـای مصابـیح پـیش رو
ِ

سر درس اصول دین
قـرآن گشودهای ِ

تصویـرهای زنـده به تـلویح پیـش رو

بر روی نیزهها "ج ِم َع الشمس والق َمر

"دنـیـایی از اشـاره و تـلمـیـح پیش رو

نم نم که میرسی لـب گـودال قـتـلگاه

قـرآن پـاره پـاره به تـشـریح پیش رو
ِ

تـو راوی و مـفــسـر قــرآن نـاطــقـی

گـنـجـیـنـۀ مـعـارف و بحـر حـقـایـقـی

مــیــراث دار آیــنـههـا در مــدیـنـهای

خوان خون خـدا در مدینهای
تو خطبه
ِ

شهری پر از شکسته دلیهای نخل و چاه

ت آ ِه امــیــران بـیسـپــاه
ایـن پـایـتـخـ ِ

شـهـر مـزار مـخـفـی آیـیـنـه در غـبار
ِ

اعـظـم غـمهای ریشه دار
این بارگـاه
ِ

شـکـسـتـن دل نـامــوس بـاغها
شـهـر
ِ

آوردگــا ِه خــوانــدن جــمــع کـالغهـا

این شهر ،جای خنجر کاری ست در دلش

از اللهها چه باغ و بهاری ست در دلش

تو غـایـت مکـاشـفـههـای حـمـیـدهای

!ابـر کـرامـتـی که به بـاران رسیـدهای

معیار اعـتدالی و حسنت زبانزد است

صورت و سیرتت همه عین محمد است!

پـسر سجـدههای نـاب
دریـای دانـشی! ِ

فــرزنــد زادۀ دو جــمـا ِل پـر آفـتــاب

خون حسین در رگ تو ،شهد عاشقیست
ِ

آیینه خـانههای دلت ،مهد عـاشـقیست

در مذهب نگـاه تو قـرآن مجـسم است

اعجاز خلقتی تو و فیضت دمامدم است!
ِ

داران سـوگـوار
حـسن خـتـام خـاطره
ِ

مـعـصـوم هـفـتـمـیـن گـ ِل آاللـۀ بـهـار

تو سینـهات حسیـنـیـۀ داغ کـربـالست

دلتنگیات بزرگتر از این قصیدههاست
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفتعلن مفتعلن فاعلن

ای به تو از خالق داور سالم

از لب جانبخـش پیـمـبر سالم

ای پـدر عـالـم هـسـتـی هـمـه

نجـل عـلی یوسف دو فـاطمه

شمس و قمر را به نسب اختری

نـسل امـام از پـدر و مـادری

اخـتــر تـابـنـدۀ دانـش تــویـی

بـلکه شـکـافـنـده دانـش توئی

عــالــم عــلــم احــد قـــادری

بـاقــری و بـاقــری بــاقــری

دانش کل نکـتهای از مکـتبت

عـلـم لـدنـی سخـنـی بـر لـبت

مدح تو از قول خدا از نی است

خـلق تو آینه خـلق نـبی است

مام تو ریـحـانـۀ نـجـل بـتـول

جابرت آورده سالم از رسول

اخــتــر تــابــنـده مــاه رجـب

مـهـر فــروزنـده مــاه رجـب

شهر رجب را تو بهین کوکبی

مـاه فـروزان نخـستـین شـبی

جابرجعفی که ز دانش یمی است

بر لبش از چشمۀ علمت نمی است

عـلم ،نـهـالـی ز گـلـسـتـان تو

پـیـر خـرد طـفـل دبـستـان تو

هر نفست باغ گـلی از کـمال

هر سخنت پاسخ صدها سؤال

مهر رخت ای به علی نور عین

بوسه گه یوسف زهرا حسین

گاه ،کشاورزی و بیلت بدوش

گاه ،ملک را سخنت در گوش

مام تو را گـفـت عـدو نـاسـزا

از چه تو گفتیش ز رأفت دعا

1

 . 1با توجه به اينکه طبق کتب جالءالعيون ص  ،۶8۳کشف الغمه ج  2ص  ،۳18اعالم الوري ص  ،۳۶8بحار االنوار ج  4۶ص 21۹
منتهي االمال  12۶1والدت امام باقر در سوم ماه صفر ذکر شده است و بعضي از کتب ديگر هم اول ماه رجب را ذکر کرده اند بيت
زير را با توجه به ماه مورد استفاده ميتوان تغيير داد
اخــتــر تــابــنـده مــاه صـفر

مـهـر فــروزنـده مــاه صـفر
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با همه فضل و شرف و علم تو

دشمن تو شد خجل از حلم تو

نـصرانـی با آن کـمـال
عـالـم
ِ

دید تو را و ز سخن گشت الل

تو لب خود بسته ،نشسته خموش

او شده سر تا بقدم چشم و گوش

هست هنوز از سخنت مشگ بیز

قصه زیبای عـزَ یز و عـزیـز

روز اسیـریـت به بـزم یـزیـد

آنکه بر او بـاد عـذاب شـدیـد

بود چـو اوالد پـیـمـبـر اسیـر

بیکس و بییـاور بیدستگـیر

خواست یزید از همه یاران جواب

تا چه کـنـد با حـرم بـوتـراب

یکسره گفتند :که با تـیغ تـیـز

خون شریف همگان را بریز

سن تو میبود دو سال و دو ماه

بانگ زدی سخت بر آن رو سیاه

کای ز خـداوند و پیـمـبر جدا

موسی و هارون ،دو سفیر خدا

جانب فرعون چو بـشـتـافـتند

بر سر تخت سـمـتـش یافـتـند

هر دو گشودند به تـوحـید لب

روز بر آن تیره درون گشت شب

گفت به حضار که بر این دو تن

رأی شما چیست در این انجمن؟

یکسره گـفـتـند بدو حـاضران

دعـوت کن از هـمۀ ساحـران

لشگر فرعون چـنین رأی داد

قـوم بر کـشتن ما لـب گـشـاد

لشگر او با همه کفر و ضالل

طیـنـتـشان بود همه از حـالل

قوم تو چون خشم رسول خداست

در طلب ریختن خـون ماست

رأی به خـونـریزی ما دادهاند

شبـهـه ندارد که ،زنـازادهانـد

کودک و اینگونه کالم آتـشین

ای کـلماتت همه جا دلـنـشـین

ای به فـدایت پــدر و مــادرم

مدح تو در درج دهان گوهرم

«میثمم» و عـبـد مـطـیـع تـوأم

عـاشـق دیــدار بـقــیــع تــوأم
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000
شاعر :میالد یعقوبی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

عشق آمد و مقـابـل من دفـتری گـشود

مـرغ دلـم بهـانه گرفت و پـری گشود

بـال و پـری زدم بـه بـلـنـدای آسـمـان

از لطف خود خدای کریمان دری گشود

احـرام سرخ بر تن من بود و ناگهـان

دیدم که روبه روم در أخضری گـشود

در آن طرف تـمامی عـالـم بهشت بود

یک لحظه نور ،پرده زیباتری گـشود

بر روی دیـدگـان پـر از الـتـمـاس من

باری تعال چهرۀ یک سروری گـشود

به به چه سروری که َملَک مست بوی او
جمعی ز انـبیاء همه مبهـوت روی او
نـامـش محـمـد است و لقب باقرالعلوم

عـا ِلـم ترین رجـال عـرب باقـرالعـلوم

در روز اولي که قدم در جهان گذاشت

گـردیده است فخـر رجب ،باقـرالعلوم

تا اینکه می برم به زبان نام اطهـرش

شیرین شود دهان چو رطب؛ باقرالعلوم

تابـنـده تر ز او نـبـود کس میـان روز

زیـبـا تـرین سـتـارۀ شب بـاقـرالعـلـوم

روح عبادت از پدرش زین العـابـدین

از عـم خود گـرفـتـه ادب باقـرالعـلوم

جابر کمی ز علم شما ارث برده است
یک قطره ای ز جام شراب تو خورده است

قامت قـیامت و رخـتان محـشـری بود

زور مـیــان بـازویـتـان حـیـدری بـود

احساستـان ز برگ گـلی هم لطیف تر

احسان و لـطـفـتـان بخـدا مـادری بود

داروی دردهـای بـشـر خـاک پـایـتـان

آب دهـان اطـهـرتــان ،کــوثـری بـود
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دوم مـحـمـدی و عـلـی عـاشـقـت شده

جـانـم فـدای نـام تـو ،پـیـغـمـبـری بود

ایمان و زهد و جود و عبادت به یک طرف

عـلـم خـدائـیـت طـرف دیـگـری بــود

باشی حـسینی و حـسنی بـاقـرالعـلـوم!
خوانم ،فقط تو عشق منی ،باقرالعلوم!
موال! نفس زدی و دوعالم درست شد

از آن ِگـل وجـود تـو آدم درسـت شـد

بس که شما مـیـان مـنا نـالـه کـرده ای

از گـریه تو چـشمۀ زمـزم درست شد

از تـار و پود و رشتۀ پیراهن عـزات

باالی هر حـسیـنـیه پـرچم درست شد

در مـاجـرای پـر غــم وادی کــربــال

اشکت چکید و قطره شبنم درست شد

بانی روضه های عـطش! با حـمایتـت

سـیـنـه زنـی مـاه مـحـرم درسـت شـد

هرکس که روضه ای ز شما گوش می کند
یک جرعه می ز دست شما نوش می کند

آقـا عـنـایـتـی بـده بـر سـیـنـه نـالـه را

پـر کـن ز داغ کـربـبـال این پـیـاله را

ای باغبان سـاقـه شـکـستـه به ما بگو

داری به بـاغ سیـنه غـم چـند الله را؟

یا حـضرت غـریب بـمـیـرم بـرای تو

طی کرده ای چگونه تو این چند ساله را؟

دیدی که رأس جد غریبت به نیزه شد

دیدی به چشم خود شب غسل سه ساله را

دارم به سـر زیـارت قـبـر بـقـیـعـتـان

امضا بزن به دست خودت این قباله را

یا رب تو دیده را ز غمش پر ز آب کن
ما را غالم حضرت بـاقـر حـساب کن

97

درآستان وصال؛ جلد هشتم :امام محمد باقر علیه السالم

000
شاعر :خلیل کاظمی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

اخـتـر پـنجـم ز بـرج آسـمان چـارمیـنم

مـن امـام ابـن امـام ابـن امـام مـتـقـیـنـم

روح عشق و جان دین و زادۀ حبل المتینم

وارث جانانه و هم نام خـتم الـمرسلیـنم

بـاقـر الـعـلـم نـبـیــم؛ نــور چـشـمـان عـلـیـم
حـجـت حـقـم ولـیـم؛ من صـفـیـم من سخـیـم
باز کردم بار دیگر میکشان می خانهها را

باده کردم مهر کردم ساقیان پیمانهها را

شرح دادم تاب دادم لـوحۀ افـسانهها را

نور دادم شور دادم گوشه ویـرانهها را

از عـلــوم بــیزوالــم از قـــدوم بـیمــثـالــم
از جـالل و از جمالم از خصال و از کـمالـم
چلچلراغ عرش شد روشن زنور ماه رویم

نه رواق نه فلک را کردم عطر آگین زبویم

چرخش چرخ مدور چرخد از یک تار مویم

خیل حورالعین و غلمان محو رخسار نکویم

اسم من در آسمانهاست کوی من در عرش اعالست

شائـق من حق تعـاالست مـادرم ا ِم ابیهـاست
هرکه امشب هر چه خواهد من به او اعطا نمایم

هرکه سودا هر چه دارد من به او سودا نمایم

هرکه مشکل هر چه دارد مشکلش را وا نمایم

هر ویزای بقیع خواهد ز من امضا نمایم

بـاقـرم مـشـکـل گـشـایـم مـن تـجـلـی خـدایـم
عـالـمـی را رهـنـمـایـم پـور شـاه کــربـالیـم
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شاعر :وحید قاسمی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

با وضو باید از مقامت گفت

خـاتم األنبـیاء سالمت گـفـت

مـهـربـانـی بـیحـدی داری!
ِ

خلق و خوی محـمدی داری

تـا ابـد عــلـم را شـکــافـنـده

ت ِمهـر خـدای بـخـشنـده
دس ِ

آرزوی جابـر هاست
دیـدنت
ِ

مدیون قال باقر هاست
شیعه
ِ

پـنـدهـایت فـراتـر از پـنـدار

معـدن العلم ،مخزن األسرار

واژههـا بـر لبت زالل شـدند

فـاتـح قــلـۀ کــمــال شــدنــد

عـقـل شـد کـودک دبـستـانت

پـای منبـر نـشست حـیـرانت

کـیـمیای عـشق بـده
مشق از
ِ

جغـرافـیای عـشق بـده
درس
ِ

قـلمت کی قـرار میگـیـرد!؟

جوهر از ذوالـفـقار میگیرد

ماندهام چند جبهه میجنگی!؟

رهـبـر انـقـالب فـرهــنـگـی

مکـتـبت اجـتهـاد عـلـمی شد

کـربـالیت جـهـاد عـلـمی شد

"کـربـال" گفتم و دلت لرزید

مـشک آبـی مقـابـلت لـرزیـد

کربال خاطرات تلخی داشت

روضههای فرات تلخی داشت

روی خـیمهها بـستـند
آب را
ِ

آب را با سـر و صدا بـستـند

تشنگی ،از بهار سیرت کرد

گریههای رباب پـیـرت کرد
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000
شاعر :ناشناس

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

هرجا که باشد منبری ،پا منبری هست

همراه هر عرض ارادت ،محضری هست

ما که به غیر از معجـزه از تو ندیـدیم

وقتی امامت می کنی پیغـمـبری هست

حیف از قدم های تو که بر خاک باشد

نا قابل است آقای من اینجا سری هست

بـاور کـن از سـائـل شدن آقـا شدم من

از بس که در دست تو ذره پروری هست

من تا گـرفـتـار تـوأم مـنـصور هـستـم

شکر خدا بر شانه ام بال و پری هست

باید که در قـلب کـریـمـان جا بگـیریم
پـیـش مـحـمـدهـا دم زهــرا بـگـیـریـم
ای پـنـجـمـین رهبر ،نـماد چارده نور

هـفـتـم کـریـمی در بـالد چـارده نــور

از هر طرف رفتم نژادت فاطمی بود

حـیـدر تـرین زهـرا نـژاد چارده نـور

در یک کم از لطف شما هم میتوان دید

تصویـری از لطف زیـاد چارده نـور

سجاده هم بر منـبـر تو فـخـر می کرد

ای زیـنـت زیـن الـعـبـاد چـارده نــور

وقتی شما هم دست تان محتاج زهراست

او می شـود بـاب الـمـراد چـارده نـور

نـام مـحـمـد نـام کـل اهـل بـیـت است

هـسـتـیـم بـا یـاد تـو یـاد چــارده نـور

مــدیــون قـال الــبــاقــریـم الـحــمـدهلل
از مــادرت مــتـشـکــریـم الـحــمــدهلل
تورات اگر تورات شد نام تو را داشت

از بس که باقر بودنت نور خدا داشت

هرکه به پابوس تو رفت عالمه برگشت

نعلین تو زیر خودش عالم سرا داشت

خورشید هم هر روز هنگام طلـوعش

به وقت مسجد رفتن از تو اقتدا داشت

اوالدهـــا آیـــیـــنــه دار مـــادرانــنــد

این شهر با تو حضرت خیرالنسا داشت
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در چار گوشش آنقدر توحید میریخت

می شد اگر که خانۀ تو قـبله؛ جا داشت

دست تو از اول به ما خیـرش رسیـده

دست تو از اول گـدا پشت گـدا داشت

در نـا امـیـدی هـا بـه تـو امـیـدواریـم
مـا تـا قـیـامـت هم گـرفـتـار نـگـاریـم
هللا اکــبــر از کــرامــاتــی کــه داری

از سجـده و سـوز منـاجـاتی که داری

هر شیعه تا محـشر بـدهـکـار شما شد

آقـای مـن بـا ایـن روایــاتـی که داری

کیسه به دوش نیـمـه شب های مـدیـنـه

دارد هـوای کوفه سـوغـاتی که داری

لطف تو بر هر سائلی عشق علی بود

شهره است بین شهر خیراتی که داری

از جای مهرت می شود فهـمید راحت

شب تا سحر طور عـبـاداتی که داری

خـاک بـقـیـع تو برای ما بهـشت است

بی صحن و بی گنبد؛ چه جناتی که داری

بـغـض گـلـویت هر نفس یا لیـتـنـا بود
جـنـس غـم تو مـثـل داغ کـربــال بـود
ای کربال رفته بگو با سر چه کردند؟

با یک تن صد پاره این لشگر چه کردند

وقتی که تا گودال رفت انگشترش بود

این قوم با انگشت و انگشتر چه کردند

سهم تـن یـوسف هـجـوم گـرگ ها بود

سر نیـزه های کـند با پیکـر چه کردند

یک آستین را روی صورت میگرفتند

رو بنده وقتی رفت در معبر چه کردند

پـیــراهـن جـد تـو را که پـس نــدانــد

در شـام با گهـوارۀ اصغـر چـه کردند

یک عمر داغ کربال خون در دلت کرد
داغ رقــیـه آتــشـی بـر پـیـکــرت زد

1

 . 1با توجه به اينکه در تمام سايت ها بند آخر اين شعر بدون بيت برگردان درج شده است ،بيت زير به منظور رفع نقص اضافه شد
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل

سـالم ای شمع جـمع آفـریـنش

سالم ای نـور چشم اهل بینش

سـالم ای نـقـطۀ پـرگـار دانش

سالم ای ابر گـوهـر بار دانش

سالم ای پنجـمین مرآت احـمد

ســالم ای بــاقــر آل مـحــمــد

تو خورشیدی و کل علم نورت

تـمـام آفـرینـش در حـضورت

خـردمنـدان عـالـم پـای بـنـدت

دل اهـل طریـقـت در کـمنـدت

تمام معرفت از مکتب تواست

تمام علم جاری از لب تواست

جـمـال اقــدس جـان آفـریـنــی

چـراغ چـشـم زین الـعـابـدینی

سـعــادت آیـتـی از خــنـدۀ تـو

والیـت تـا قــیـامـت بـنــدۀ تـو

جنان کـوی فـقـیـر مستـمـنـدت

جـهـان آفــریـنـش پـای بـنـدت

بهشت و حور بییادت فراموش

چراغ علم بی نور تو خاموش

بهار روح بی فـیض تو پایـیز

هوای خلد بیمهرت غم انگیز

ســالم روح بـر روح پـیـامـت

درود نــور بـر نــور کـالمـت

تو بر شور آفرینان شور دادی

تو بر چشمان جابر نور دادی

تو باب اللهی و حـق الیـقـیـنی

تو نور نور و جان جـان دینی

عبادت سجده بر خاک تو برده

والیت آب از جوی تو خورده

تـوکـل خــاک ایـوان رفـیـعـت

تـوسـل نـقـش دیــوار بـقـیعـت

ز حسن خلقت ای دریای غیرت

نه تنها دوست ،دشمن هم به حیرت

امـام پـنـجـم و معصوم هـفـتـم

محمد را تو فرزند از اب و ام
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مـه دو فـاطـمـه از پنـج اخـتـر

در شش بحر و بحر هفت گوهر

ادب یک شاخه گل از بوستانت

رجـب نهـر بهـشت دوستـانـت

به خلق و خلق و خو کل صفایی

همان خـلـق عـظیم مصطفایی

تـو را مـرآت احـمـد آفـریـدنـد

مــحـمـد را مـحـمـد آفـریــدنـد

گهی جن و مالیک پای بستت

گهی بیل کـشاورزی به دستت

عرق میریخت از لوح جبینت

چو گـوهـر بر جـمال نازنینت

هـمـای روح بـیتو پـر نـدارد

ریـاض زهـد بیتـو بـر نـدارد

تو خـورشیـد هـمه افـالکـیـانی

که از رحمت چـراغ خاکـیانی

دل الهوتیت را درد و داغ است

مزارت بی رواق و بی چراغ است

شـما را از والدت تا شـهـادت

عطا و جود و احسان بوده عادت

شما کـردیـد با دشـمن مـروت

شـمـا دادیــد فــرمــان اخــوت

شما بـودیـد و دریـای کـرامت

شما کـردیـد بـر دلـهـا امـامـت

شـمـا راه هـدایـت را نـمـودیـد

شـما بـاب والیت را گـشـودید

شـمـا روشـنـگـر راهـیـد آری

مـن هللا و الـــی الـلـهـیــد آری

عـبـادت بـی شما امـضا ندارد

اطاعـت بی شـما مـعـنـا ندارد

شـما آیـات را تـعـبـیـر کـردید

اطـیعـوهللا را تـفـسـیـر کـردید

تـأسی بـر شما یـعـنی هـدایـت

اطاعت از شما یـعـنی والیـت

شما دانید «میثم» هر چه بوده

سر تسلـیم بر این خـاک سوده
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مسدس

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای دانش و کمال و فضیلت سه بندهات

دشمن گـشاده رو ،ز گـلستان خـندهات

آرنــدۀ کــمـال و شـکــافـنــدۀ عــلــوم

پایـنده عـمر هر دو ز گـفـتار زنـدهات

ای مـتـکـی هـمـاره کـالم خـدا بـه تـو
یـا بـاقــرالـعـلـوم! ســالم خــدا بـه تـو
مـوالی کـل خـلـقـت و خـالق را ولی

انــوار انـبــیـا ز جـبـیـن تـو مـنـجـلـی

دریـای هـفت در و د ِر چار بحـر نور

پـاک دو عـلی
خـلـف
نجـل دو فـاطمه
ِ
ِ

تفـسیـر حـسن لم یزلی نقـش صورتت
گل بوسههای یوسف زهرا به طلعتت
تــو کـیــسـتـی مـحــمـد آل مـحــمـدی

خـورشـیـد آسـمـان کــمـال مـحــمـدی

قـرآن نـور در بـغـل زیـن الـعـابـدیـن

آیـات ســورههـای جــمـال مـحــمـدی

دانـش نــیـازمــنــد دم روح پــرورت
جابـر سالم گـفـتـه ز قـول پـیـمـبـرت
تو شهریـار عـلم و عـلـومند لشکـرت

زانـو زدند صدر نشینان به محضرت

حکـمت لطیـفـهای ز کـتاب فضیـلـتت

دانـش کـنـایـهای ز الــفـبـای دفــتـرت

در وقت درس بر سخنت خلقتند گوش
هنگـام کـار بیل کـشاورزیت به دوش
در حـسن تو جـمـال خـداونـد دیـدهاند

در یک کـالم تو دو جهان پـند دیدهاند

نابخـردان که زخم زبانت به دل زدند

جـای غـضب ز تو گـل لبخـند دیدهاند

ازبس بزرگواری و از بس گشودهای
هم قلب دوست ،هم دل دشمن ربودهای
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آیـیــنـۀ جــمــال خــداونـــد اکــبـــری

نـامت محـمد است و سراپـا پیـمـبـری

دردانـۀ حــسـیـنـی و ریـحـانـۀ حـسـن

نـسـل امـام ،هـم ز پـدر هم ز مـادری

شیرین هماره کام دل از ذکر خیر توست
وز قصۀ لطیف عزیز و عزیر توست
آب حیات جـرعـهای از آب جـوی تو

روح مسیـح میدمـد از گـفـتـگـوی تو

پایان گـرفت شهر جـمـادی در انتظار

تـابـیـد در هــالل رجـب مـاه روی تو

این ماه را به فیض تو رحمت فزوده شد
دست عـطا و باب اجـابت گـشوده شد
عـلـم تو گر نبود شهـادت اثـر نداشت

نـخـل امـیـد سـیـد سـجـاد بَـر نـداشـت

مـوالی سـاجـدیـن و امـام المجـاهـدین

مثـل تو ای محـمد ثـانـی پـسر نداشت

زهـد پـدر ،کـرامـت مـادر مـبـارکـت
در کـودکـی شهـامت حـیـدر مبارکـت
در مجلس یـزید که بودت چهـار سال

گـفتی سخن چنانکه خداوند ذوالجـالل

خـوانـدی حــرامزاده سـپـاه یــزیـد را

با منطـقی که پور معـاویه گـشت الل

یک طفل چار ساله و این نطق آتشین
تو لب گـشودی و پدرت گـفـت آفـرین
حب تو نخـل پـر بَـر شیـرین بـاغ دل

ِمهر تو همچون مهر جبین است داغ دل

از وادی بـقـیـع تو در سیـنـه بـقـعـهها

وز قبر بی چراغ تو روشن چراغ دل

ای مــاوراء وهـم ،مــقــام رفـیــع تـو
تـا حـشـر در مـدیـنـۀ دلهـا بـقـیـع تـو
ای مـکـتـب تــو روح تــمـام پــیـامهـا

در هـر پــیــام روح فـزایـت قــیـامهـا

تا گـردش مـداوم لـیـل و نـهـار هست

از خـلـقـت و خـدات دمــادم ســالمهـا
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پیوسته ریخت گوهـر تـوحـیـد از لبت
کـار قـیـام کـربو بـال کـرد مکـتـبـت
تـو پـنـجـمـیـن سـتـارۀ بــرج والیـتـی

مـهـر جهـان فــروز سـپـهـر هـدایـتـی

مـلـک خـداست سبز ز باران رحمتت

یـا بـاقـرالـعـلـوم بـه مـا هـم عـنـایـتـی

میثم هـماره میوۀ نخـلـش ثـنای توست
مضمون گرفته از تو و مدحت سرای توست

شاعر :علی انسانی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای پنجـمین امام که معـصوم هـفـتمی

از ما تو را ز دور «سالم علیکـمی»

بر درد جهـل خلق ،ز عـالم طبـیبتر

نامت غریب و قبر ،ز نامت غریبتر

وقف علوم و دانش و دین کرده ،هم خویش

عم خویش
باشی کنار ابن و اب و ام و َ

آب و گل و سجیت تو ،جز کرم نداشت

دیدم چرا مزار تو صحن و حرم نداشت

گـلدستهای نداشت حرم ،مرقـدی نبود

صحـن و سـرا نیـافـتم و گـنـبدی نبود

این خاک عشق باشد و بر باد کی رود؟

غـمهای عهـد کودکی از یـاد کی رود

آتش به خـرمن جگـر از آه ،با تو بود

یک عمر ،خاطرات تو همراه با تو بود

از صبح تا غـروب کشیدی ز سینه آه

اما چه خوب شد که نرفـتی به قـتلگاه

تو دیدهای چهها به اسارت به عمه شد

در شهر شوم شام ،جسارت به عمه شد

تو طفـل روی ناقـۀ عـریان نشـستهای

بر روی رحل ناقه ،چو قرآن نشستهای

تو طعـم تـازیـانـه و سیـلی چـشیـدهای

بر روی خـار ،همره طفـالن دویدهای

دیـدی تو خیـمههای به آتش کشیده را

داغ و فرار و رنگ ز چهره پریده را
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شاعر :عبدالحسین رضایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

بسر می پرورانم من هوای حضرت باقر

به دل باشد مرا شوق لقای حضرت باقر

ز عشق جان من بر لب رسیده کس نمی داند

که نبود چاره ساز من سوای حضرت باقر

چنان بگـرفـته عـلـمش آفـاق را یکـسـر

که پیچیده در این عالم صدای حضرت باقر

پیمبر گفت با جابر که خواهی دید باقر را

سالم از من رسان آنگه برای حضرت باقر

به رستاخیز گر خواهی نجات از گرمی محشر

برو در سـایه ظل همای حضرت بـاقـر

شاعر :رضا قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

ای آنکه قبرت بیچراغ و سایبان است!

روضه نمیخواهی! مزارت روضه خوان است

گـلدستهات سنگی ست روی تربت تو

گـنبد نداری  ...گـنـبـد تو آسمان است

اصال نـیـازی به بـیانش نیـست دیگـر

اوج غـریبی تو از قـبرت عـیان است

تــو یــادگــار داغ هـای کــربـــالیــی

از هـرم مـاتم در دلت آتـشفـشان است

هر روضهات کرب و بالیی میشود ،چون

دور مـزار تو پـر از نـامه رسان است

تـو شـاهـد بـاران سیـل آسـای خـونـی

تو کعبهای ،چشمت شبیه ناودان است

تـو یــادگــار بـاغ هـای اللـه هـســتـی

اما به ذهنت خاطرات صد خزان است

جـسم تو در خـاک بقـیع و روحت اما

در قلب یک گودال ،هر شب میهمان است

دیدی که در گودال ،جدت را چه کردند

دیدی که عمه روی تَل بر سرزنان است

تو شـاهـد گـلهـای از سـاقـه جــدایـی

سر پیر و جوان است
دیدی که بر نیزه ِ

تو غـیرت اللهی  ...غـم ناموس دیدی

از داغ غارت در گلویت استخوان است

تو مقـتلی هستی که دیده روضهها را

آنچه زبان از گـفـتنش هم ناتوان است
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000
شاعر :علیرضا خاکساری

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

یک سـبـد یـاس در بغـل دارم

آسـمـانـی پــر از غــزل دارم

بی خودی شاعـرم نکردی که

بـه سـرم شـور لـم یــزل دارم

بـار دیـگـر گـرفـت دسـتـم را

طبـع شعـری که از ازل دارم

غزل از جنس لیلی و مجـنون

مثـنـوی هـای بـي مـثــل دارم

مطلع هر قـصـیـده ام این شـد

دلـبـری نـاب و بـی بـدل دارم

مـن و قــربــانــی مــرام تــو؟

دم "أحـلـی من الـعـسـل" دارم

مـن بر آنـم که قـیـد غـم بـزنم
و بـرای شــمـا قـــلــم بــزنــم
َمــثــَل صـبــح صـادقــی آقـا

روشـــنــی مـــشــارقـــی آقــا

مــددی یـا مـحــمــد بـن عـلـی

ولــــی هللا الیـــــقــــی آقــــــا

با کـالمت مـرا مـسلـمـان کـن

کــه تــو قــرآن نــاطــقــی آقـا

"جابر" از محضرت تلمذ کرد

تــو بــزرگ نــوابـــغــی آقـــا

تو که خلق "زراره" ها کردی

گــردن مـن کـه خــالــقــی آقـا

تو خودت شاهدی که میخوانم

روز و شب "الأفـارق" ی آقـا

عـا ِلـم السـِ ِر ِفی الـنجـومـی تو
ســیـِدی بــاقــرالـعـلــومـی تـو
َ
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مـا مــقــلــد تـو مــقــتـدای مـا

مـا مـصـفـا تـویی صـفـای مـا

هـمـه هـسـتـی مـا بـرای شـما

نـــوکــری شـــمــا بــرای مــا
ِ

یا من أرجوه بحق "ماه" رجب

گـره خـورده به تـو دعـای مـا

مـادرت دخــتــر کــریـم خــدا

تــو خـودت حـجـت خـدای مـا

نـفـس تــو حـیـات مـی بـخـشـد

نـــوۀ شــاه نـــیــــنـــوای مـــا

تربـتت گرچه خـاکی است اما

درگـهــت بـاب الــتــجــای مـا

تو خـودت قـول داده بودی که

پس چـه شـد إذن کـربـالی مـا

نه فـقـط پـیـر شیعـیان هـسـتی
بلکه آقا تو روضه خوان هستی
کـربـال کــرب و الــبـال دیـدی

غـــم و انـدوه بـچـه هـا دیـدی

سوی گـودال رفـتـی آقـا جـان

و "ذبــیـح مـن الـقــفـا" دیــدی

کربـال غـصـه ها عـذابـت داد

خواهری زیر دست و پا دیدی

روی نـی رأس سـیــدالـشـهـدا

روی نـی گـیـسوی رها دیـدی

کوچه پس کوچه های کوفه وشام

عـده ای در بـرو و بـیـا دیـدی

تـا مـیـان خــرابـه هـم رفــتـی

گـریـه هـای رقــیــه را دیـدی

بی گـمان ذره ذره جـان دادی

سر و تشت و پـیـالـه تا دیـدی

خاطراتی به سینه ات باقی ست
گریه هایت ز غربت ساقی ست
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

ای چــراغ عــلـم روشـن از دمـت

رهـیـن فـضـل و دانش عـالمت
ای
ِ

بـا گـذشـت آفـریــنـش هــمـچــنـان

کــاروان عـــلـــم دنــبــالـت روان

عـلـم هـا مـشـتـی ز خـروار تـوأنـد

سـیـنـه چــاک تـیـغ گـفـتـار تـوأنـد

بـــاقــر کــل عــــلــوم عـــالــمــی

خـود به تـنهـایـی کـتاب محـکـمـی

هـر چـه دانـش پـا گـذارد پـیـشـتـر

سر فـرود آرد به خـاکـت بـیـشـتـر

ای امـــام ابـن امـــــام ابـن امــــام

جـابــرت آورده از احــمــد ســالم

دانـش از ره مـانـده در پـرواز تـو

چـشـم جـابـر روشن از اعجـاز تو

ای چـراغ نـور ،پـیـش از نـورهـا

جــلـوه کــرده در تــمــام طـورهــا

ملـک نـا مـحـدود از نــور تـو پـر

در شـش دریــا و بـحـر هـفـت در

خـانـۀ دل تـا ابــد مـیـعـاد تـو است

زیـنـت مـاه رجـب مـیـالد تو است

ای چراغ عقل و دین روشن به تو

چـشم زیـن العـابـدین روشن به تـو

علم و حلمت همچو شیر و شکر است

هر یکی از دیگری شیرین تر است

عـلـم تو سـرچـشـمۀ عـلـم خـداست

حــلــم تــو آیـیـنـۀ حـلــم خـداسـت

پـنـجـۀ عـلــم و خــرد بــر دامـنـت

عـاشـق خـلـق تـو حـتـی دشـمـنـت

صد چو جـابـر دانش آمـوز تـوأنـد

شـعـلـه هــای عـالـم افـروز تـوأنـد

مشرق و مغرب پر از گفتار تو است

همچو قـرآن جـاودان آثار تو است

عارفان سر مست از این ساغـرند

جـرعـه نـوش جـام قـال البـاقـرنـد

بـا شـمـایـم ای قــلـم در دسـت هــا

ای ز جـام مـعـرفـت سـر مـست ها

تا از این مـکـتـب نگـردیـدیـد دور

از قـلـم هـاتـان دمـد پـیـوستـه نـور

علم عالم نوری از این مکتب است

تیره گی ها دوری از این مکتب است
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عـلـم اگر نبود به عـتـرت منـتسب

نـیـسـت جـز دود چـراغ بـو لـهـب

هـر کـه دور از آل پـیـغـمـبـر بـود

جـهـل از دانــائـیـش بـهــتــر بــود

این قـلـم شمشیر حـق و باطل است

گاه جانبخش است و گاهی قاتل است

گـاه فـردی عاقـلـش گیرد به دست

گــاه بـاشـد در کـف زنـگـی مست

چـون کـنـد نور حـقـیـقـت را عـلـم

ذات حـق سـوگـند خـورده بر قـلـم

ای قــلــم را کرده شـمـشـیـر سـتـم

ای زبــانـت الل ،ای دسـتـت قــلـم

کــشـــور قـــرآن و هــتـاکـی چـرا

خـاک اهـلـلـبـیـت و نـاپـاکـی چـرا

ای هـمـه نـشـریـه ات رســوائـیـت

وای وای از ایـن قــلـم فـرسائـیـت

ای گــنـاه گــمـرهـان بـر گـردنـت

ای زمــام دل بــه دسـت دشـمـنـت

جهل و رسـوایی هم آغـوشت شده

یــا غــدیــر خـم فـرامـوشـت شــده

با قـلـم ظـلـم و جـنـایـت مـی کـنـی

حـمـلـه بر فـقـه و والیت میکـنـی

گه تـمـسـخـر می کـنـی تـوحـیـد را

گـاه مــنـکـر مـی شـوی تـقـلـیـد را

بی خـبـر ،تـقـلـیـد ما تعـلیـم ماست

در حضور حق همان تسلیم ماست

مـا طـریـق بــنـدگی پـیــمـوده ایــم

هــم مــقـلـد هـم مـحـقـق بــوده ایـم

راه مــا تـعـلـیـم بــوده از نـخـسـت

آنچه محکوم است آن تقلید تو است

تو که چون طوطی کنی تکرار حرف

نه به نحوت بوده آگاهی نه صرف

مــا چــراغ مـعـرفـت افـروخـتـیــم

درس خود از اهـل بیت آموخـتـیـم

پـــیـــرو خـــط امـــام بـــاقـــریـــم

تا ابـد سـر مست از این سـاغـریـم

ما گرفـتیم از چنین مکـتـب کـمـال

یـافـتـیـم از آل عصـمت این جـالل

چـارده حـصـن حـصیـن داریـم مـا

چــارده حـبـل الــمـتـیـن داریـم مـا

چـارده مـنـظـومـه از یک آسـمـان

چـارده مـعـصـوم از یک دودمـان
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چارده تصویـر از یک کـوه طـور

چارده گـوهـر ز یک دریـای نـور

چــارده بی مثـل از یک بی مـثـال

چارده تصویر حق از یک جـمـال

چـارده اسـتـاد کـل بـا یـک کـتـاب

چـارده فـریـاد رس بـا یک خطاب

چـارده مـشـعــل فـــروز بـــزم دل

چــارده مـصــبـاح دائـم مــشـتـعـل

سر خوش از صهبای تـوفـیـقـیم ما

زنــده از تـقـلـیـد و تـحـقـیـقـیـم مـا

«میثم» این تقلید بی تحقـیق نیست

هر که را جز این بود توفیق نیست

شاعر :محمد سعید میرزایی

قالب شعر :غزل

000

وزن شعر :مفعول فاعلن مفعول فاعلن

ای پـنجـمیـن امـام ،یا باقـرالعـلوم

بر رفعـتـت سالم ،یا باقـرالعـلـوم

بر عـلم مصطفی باب تو بود باب

وآن خـانه را تو بام ،یا باقرالعلوم

در بزم تشنگان از بادههای فضل

پر گـشته از تو جام ،یا باقرالعلوم

بـا احــتــجــاج تـو ،اســـالم آورد

تـرسا به شهر شـام ،یا باقـرالعلوم

خود راسخون علم ،تعـلیم دیـدهاند

نـزد تـو ای امـام ،یا بـاقـرالعـلـوم

هم حوزههای علم ،هم حلقههای درس

گـیـرنـد از تو وام ،یا باقـرالعـلـوم

مـهـر تـو از ازل ،نـور تـو تا ابـد

فـیضت عـلی الدوام ،یا باقرالعلوم

در بزم علم و دین ،پیوسته میرود

نـامت به احـتـرام ،یا بـاقـرالعـلوم

ای حضرت کریم ای فضل تو عمیم

وی رحـمت تو عـام یا باقرالعلوم

قـرآن نـاطـقـی ،عـیـن الحـقـایـقـی

ما جـمـله تشنه کام ،یا باقرالعـلوم

خورشید شیعهای ،زهرا ودیعهای

ظـل تـو مـستـدام یا بـاقـرالـعـلـوم

1

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

با احــتــجـاج تـو ،اسـالم آورد

ترسا به کوه شـام ،يا باقرالعلوم
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شاعر :مرضیه عاطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

ت باقر
شبیه نور؛ بیپایان خصا ِل حضر ِ

ت باقر
قلم شرمنده شد از وصف حا ِل حضر ِ

چه خورشیدانه روشن کرد تکلیف خالیق را

ت باقر
احادیث گوهر بار و زال ِل حضر ِ

تمام تار و پودم میشود ایمان! اگر باشد؛

ت باقر
به دور گردنم یک لحظه شا ِل حضر ِ

ولی هللا االعظم کیست؟ میگویم :علی حق

ت باقر
که جز این نیست در محشر ،سؤا ِل حضر ِ

شنیدم مادرش بنت الحسن بود و از آن اول

ت باقر
کرم شد راه و رسم و شد روا ِل حضر ِ
َ

شکافنده ست! یعنی روبرویش علم زانو زد

ت باقر
اصول و فقه و عرفان شد حال ِل حضر ِ

نگاهم ،نیـتم ،جانم فـدایش که برای من؛

ت باقر
فدا شد ماه و سال و جان و ما ِل حضر ِ

جای شاگردی که عا ِلم باشد و عامل
مبادا
ِ

ت باقر
شوم با کوهی از عصیان وبا ِل حضر ِ

شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

شیعه كند مرا صدا كه حجت خدا منم

آنكه شده به كـودكى شاهد كـربـال منم

ز بعد مرتضى على پس از حسین و مجتبى

از پس زین العـابـدین ولى كـربال منم

وارث علم و دین همه كنز خفى فاطمه

شاهد كوى علقمه وصى مصطفى منم

آنكه ز بین خاك و خون باغم و غربتى فزون

سر بریده دیده است به روى نیزهها منم

همدم شیر خوارهام محـرم گاهـوارهام

هـمـسفـر رقـیـهام محـرم بـچـهها مـنم

هـمره كـاروانـیان اسیر دست دشمنان

به زیر تازیـانـهها به شام و نیـنوا منم

آنكه به روضه بانى است عاشق روضه خوانى است

چه در بقیع چه كربال چه بین خانهها منم

قسم به این حـقـیـقـتم بخاطر مصیـبـتم

آنكه بود به دست او برات كـربال منم
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شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل

ســـالم ای بــاقـــر عـلم امــامــت

امــامت مـفـتــخـر بر هـر سالمت

ســـالم ای طــالـع مــاه خــدایـــی

هــالل بـهـتــریــن شــهــر والیـی

ســالم ای قـدرت حــق در َیـد تـو

نـــثــــار تـــو ســــالم ایـــزد تـــو

ســالم مــا نـبــاشــد اعــتــبــارت

ســالم حــضـرت احــمـد نـثــارت

عـــطـایــای الــهــی پـیــشــوازت

هـمــه آیــات قــرآن ســر فــرازت

تــویـی روح تـمــام مـعـــنــویـات

والی تــــو کــنـــد دفــع بــلــیــات

وصـال تـو فــرار از انـحــرافـات

جــدایــی از تـو انــبــوه مکــافـات

چه بـاید گـفت در وصف کـمـالت

خـدا را بهـترین صورت جــمـالت

جــمـالـت هـسـت مـمـدوح الـهــی

که روحت هـست از روح الــهــی

من عـشقت را نه اینکه می سپاسم

تـو را از روز اول مـی شـنــاســم

تـو دریــای صـفـات ذوالـجـاللـی

جـــمــال بــی مــثــال ال یــزالـــی

سر مـا را والیـت سـایـه بخـشـیـد

توخورشیدی توخورشیدی تو خورشید

مگـر ممکـن شود وصف تو آیـا؟

که ما یک قـطره از قـطره ،تو دریا

ولـی خــالــق مـطـلـق تــویـی تـو
ِ

به شهـر علم جاء الحق تــویی تـو

سـعـادت را شـنـاسـاندی به عـالـم

شـقـاوت را هــراسـانـدی به عـالـم

جـمـیـع دشمنـان مـغـلـوب علـمت

جـمیـع دوسـتان مجــذوب حـلمـت

تو از عـلمت به ما اطـعـام کـردی

مــعــانــی را به مـا الـهـام کـردی

اگر در جـذبـۀ حـق سوخت عاشق

منـاجـات از شـما آمـوخت عـاشق
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فـصـاحت مشـقی از صنع ثـنـایت

بالغـت رشکی از صوت رسـایت

کــرامت عــادتـی در کـنــه ذاتـت

سـخـاوت اشـتـهـایـی از صـفـاتـت

به وقـت ریـزش رحـمت به یاران

تـو بـارانی تـو بــارانی تو بــاران

خـدا مـا را گـزیـنش با شـما کـرد

شــروع آفــریـنـش بـر شـمـا کـرد

درخت عـلـم جـز تو ریشه ،هرگز

تـو را بـرتـر کـسی اندیـشه هرگز

گره خورده هـمه هستی به هستت

امــــور عــالــم و آدم بـه دســتــت

شـرف شـایـسـتـۀ شـأن رفــیـع ات

حـکـومـت هــدیـۀ فـکــر بـدیـع ات

سـراغ انـجــم روی تـو در طـور

چــراغ پـنـجـم نــور عـلــی نـــور

تو حـبـل اللـهـی و حـبل الـمـتـینی

ولــی الـلـهـی و حـق الـیــقــیــنــی

حـیــات عـشـق در چـتــر والیـت

نــجــات دهــــر در زیــر لــوایـت

طـبـع دستت
خدا خواهی ،مناعت
ِ

قـیـامت را شـفـاعـت نـاز شـصتت

تـو فــرزنــد بـشـیـری و نــذیـری

امـیــرالـمــؤمـنـیـن را دلـپــذیــری

تویی یک شاخه ازطوبای عصمت

به بـاغ کـوثـر از گل هـای عتـرت

صن ایـمنی تو
به حـسن دوست ِح ِ

َحـسـن را نــور وجـه احـسـنـی تو

تو در چـشـم پـدر نـور دو عـیـنی

تو یـکـتــا قــرة العـیـن الحـسـیـنـی

تـو روح سـفــرۀ ایـجـاد هــسـتـی

سـلـیـل حـضـرت سـجـاد هـسـتـی

پس از یک چـلـه دوران جــدایـی

تــو تـنــهــا یــادگــار کــربــالیــی

تو را زهــر جــفــا قـاتـل نـبـاشـد

تو را جـز داغ دل حـاصل نبـاشـد

اسیــر کــربــال چـشــم و زبـانـت

سـفــیــر نـیــنــوا نـطـق و بـیـانـت

شـــهــیــــد داغ ثـــارهللا بـــاقــــر

بــه شـــام غــم اســیـــرهللا بــاقــر
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شاعر :وحید قاسمی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

سرچــشـمۀ تـمـامی انـدیـشه هـای نـاب

دانـش پـژوه مـدرسـۀ عـشـق بـوتـراب

اوصاف پاكـتان چقـدر بینهـایت است

یك خط زمدحتان شده موضوع صد كتاب

شك كرده ایم! اهل زمین باشی ای عزیز

ای جـلـوۀ جـالل خـدا در پـس حـجـاب

امشب دوباره حضرت خورشید اهل بیت

از مـاورای فـــاصله ها بـر دلـم بـتـاب

ما را دعا كـنـید همین لحظه از بهشت

آقـا دعـایـتـان هـمه دم هـست مستـجاب

ایـن چـهـرۀ سـیـاه مـرا هـم نـگــاه كـن

شـایـد به یـاد آوریــم در صف حـسـاب

من از پـل صـراط جـزا بـا نـگـاهـتـان

مـانـند بـاد می گـذرم تـنـد و پـر شـتـاب

سـاعـی تـریـن مــدرس آداب زنــدگـی
شـیـوا سـخـن ،مـفــسـر آیـات بـنـدگی
قـله نـشین دانش و دین ،ای طالیــه دار

كـاوشـگـر رمــوز سـمـاوات كـردگـار

تـیــغ كـــالم نـغــز شـمـا در مـنـاظـره

ِپی كـرده است مركـب دجال روزگـار

هركس كه خواست پیش شما قد علم كند

گـشـته میـان مـعـركۀ بحـث تار و مـار

كـوه بـزرگ حـادثـه را بر زمین زدی

انگشت بر دهان شده این چرخ كجمدار

آقا شـمـا كه واسـطـۀ فــیــض عـالـمـید

حیف است مانده اید دراین شهر بیبهار

ای كاش سـمت كـشور ما هـم می آمدی

پـس ال اقـل به خـانـۀ قـلـبـم قـدم گـذار

ای خـضر مست میکـیـدۀ چـشمۀ حـیات
من تـشـنهام شـبـیه خودت تـشـنۀ فـرات
آمــوزگـار مـبحـث جـغــرافــیـای دیـن

استـاد فـقـه و خـارج دانـش سـرای دین

دار و نـدار زنـدگی ات را تو ریـخـتـی

تا آخـرین دقـایــق عـمـرت به پای دین

از ابـتدای كـودكیات خـونجگـر شدی

زخـم زبـان و طعـنه شنـیدی برای دین
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با خـشت خـشت اشـك نـمـاز شب شما

مسـتحـكـم است تا به ابـد پـایههای دین

ای یادگـار كـرب و بال ،زیر كعـب نی

سهـمی عـظیـم داشـتهای در بقـای دین

دیـدی ســر بــریـدۀ عـبـاس را بـه نـی

بـر شــانـۀ كـبــود نـهــادی لــوای دیـن

از نای زخم خورده تان میرسد به گوش

در مجـلـس یـزیـد ،صـدای رسـای دین

با اشـك و آه ،شعـله به آئـیــنه میزدی
عـمـری به یـاد كـربـبال سیـنه می زدی

شاعر :حسین منزوی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

اکنون به شوق حجت پنجم ز خود گمم

آئـیـنه دار طـلـعـت خـورشـید پـنجـمم

چون کشتی سپرده به توفان عنان خویش

از مـوج مـوج جـذبـۀ تو در تالطـمم

آن شمع کـوچـکـم که بـیـفـروزیم اگـر

فخر است با چراغ قـبولت به انجـمم

از آفــتــاب بــیــشـتــرم بــا والی تــو

آئـیـنه ام ،فــروغ تـو را در تـجـسـمـم

حـیـران آن اسارت وآن غـارتم هنـوز

بـاریـک بـیـن فــاجـعـۀ آن تـهـاجـمم

آری سـالم بـر تـو امـامـا! که میپـرد

از لب به یـاد آن چه کـشـیدی تبـسمم

طـفـل چهـارساله و طـوفـان کـربــال؟

حـیــران ایـن تـداعـیام و آن تـألـمـم

از آن ستم که سوخت در آن ،خاندان تو

هم بر تو عرضه میکنم اینک تظلمم

گـنج مـراد خویش نجـستم ز هـیچکس

اال تـویی که مـدح تـو را در تکـلـمـم

هرچـند لب به خـنده گـشـایم بـرابـرت

ز اندوه تو نشسته به خون است مردمم

ای عـلم را شکافـته و رفته تا به عمق

حـیـران آنچه یـافـتــی از این تعـلـمم

آن شاعـرم که از سر ایـثــار عـاشـقـم

بردوستیت وخصم تو را درتخاصمم
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000
شاعر :علی اصغر موسوی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

اشک از آیـنـه پـرسیـد ،غـم پـنـهـان را

قـصـۀ تـلـخ غـزل -مـرثــیــۀ بــاران را

اشک از آینه پرسید ،که غربت از چیست؟

از چه دریـا نـکـنـد فـاش غـم تـوفان را

رسم این خاک چرا با دل خوبان سرد است

داغ ماتم بدمد ،مـردمـک و مـژگـان را

دیدمش گفت :که این درد بسی دیرین است!

خسته کرده ست فقط ،خاصیت درمان را

خـفـتـه در ملک نـبـی ،آیـنه ای افـالکی

که به هر ذره ز خاکش ،اثری ،کیهان را

"باقر العلم" که نامید خداوندش ،خواست

با سرانگشت ادب ،درس دهد ،لقمان را

حـلـمش آمـوخـت از آن :آینـۀ حق باشد

حکمتش داد :که او زنـده کـنـد فرقان را

حر سخنش واگشته!
هرچه مکتوم ،به ِس ِ

هـر چه مـعـلـوم ،هـمه آینهخو ،پنهان را

آسمان در نظر اوست :فضایی کوچک!

کهکشان در سفر اوست :غباری ،کان را

یک نفس فرصت پرواز عـطا فرمودند

تا سبکبـال به حـیـرت بـبرد ،انسان را

آنچه آموخت به ما ،کثرتی از وحدت بود

یک نفس ،پرتو آن ،بارقه شد عرفان را

"باقـر العـلـم" ،خـداونـد سخن ،در گیتی

نـور دانش ِبدم از پـرتـو خود ،ایران را

ابر جهل از همه سو ،قصد خرابی دارد
ِ

تـرسـم از یاد برد ،مردم شهر ،ایمان را

اشک از آیـنـه پـرسـیـد ،چـرا حیرانی؟!

گفت :ای کاش که جانان بپسندد جان را!

آتش شمع ،تو را سوختن از جان آموخت
ِ

مانده ام با "دل" خود چاره کنم حرمان را

هر که با عشق به دل ،داغ عزیزی دارد

میکند فهم از این قصه ،غم هجران را!

بشنو از خاک بقیع ،آنچه «سعا» میگوید

قــصـۀ تــلـخ غــزل مـرثـیـۀ بـاران را

کاش آن روز ،در آن صبح قشنگ :آدینه

یک نفر پاک کند ،رنگ غریب ستان را
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شاعر :فوالدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

اى بوسه گاه جن و ملک ،خاک پاى تو

جــان تـمــام عــالــم خـاکـى فـداى تـو

اى اخـتــر سـپـهــر والیت که تــا ابـد

عــالـم مـنـور است به نـور لـقـاى تـو

ای شهریـار کشور دانش که در جهان

نشناخت کس مقام تو را جز خداى تو

اى ریزه خـوار سفــره علمت جهـانیان

خورشید علم ،کرده طلوع از سراى تو

اى بـاقـر العـلـوم که هـنـگـام مکـرمت

بـاشـد هــزار حـاتـم طـایـى گـداى تـو

پـنـجـم ولـى و حجـت خـالق عـالـمـى

لوح دل است مهر به مهر و والى تو

درعرصۀ وجود نهى قبل از آنکه پاى

داده ســالم احـمـد مـرســل بـراى تـو

هر کس تو را شناخت دل از دیگرى برید

بـیگـانه گـشت با هـمه کس آشنـاى تو

چـندین هـزار عـالـم و دانـشـور فـقـیه

آمد بـرون ز مكتب و دانـشـسـراى تو

آن پیر سالخورده راهب تو را چو دید

اسالم پـیـشـه كـرده و شد مـبـتالى تو

خـوان طـعـام ،آور از بـهـر میـهـمـان

از حـجـره تـهـى یـد قـدرت نـمـاى تو

یك عمر سوخت قـلب تو از كینه هشام

آن دشـمـن سـیــاه دل بــى حـیــاى تـو

تنها نه درعزاى تو چشم بشر گریست

آن دشــمــن سـیـاه دل بــى حـیــاى تو

اى خـفته همچو گـنج ،به ویـرانه بقیع

پـر مى زند كـبـوتر دل ،در هـواى تو

در را به روى امـت اســالم بـستـهاند

آن گمرهان كه بى خبرند از صفاى تو

یابن الحسن گشوده نگردد به روى خلق

این در مگر به پنجـه مشكـل گشاى تو

فـوالدى است پـیـر غـالم شـكسـته دل

چشم امید بسته ،به لطف و عطـاى تو
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000
شاعر :علی اکبر لطیفیان

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

ای حـــیــات مــجــدد دنــیـــا

دومــیـن یــا مــحـمــد دنــیـا

یــا من ارجــوی آستـان لــبـم

پـنجـمـین رکعت نمـاز شـبـم

ای نسیم پر از بـهـار حـسیـن

حـسـنـی زادۀ تــبـار حـسیـن

ای نماز پر از قنـوت حـسـن

حـاصل چـله سـکـوت حـسن

تو تـوالی دفــتـرم هـسـتـی

قــســم نـون و الـقـلم هـستـی

چه کسی گفته بی مـزاری تو

یـا چـراغ حــرم نـداری تـو

قبـر تو بارگـاه تـوحـیـد است

شمع باالسر تو خورشید است

چه کسی گفته سایبانت نیست

صحن درصحن آسمانت نیست

عـرش که آسمان نمیخـواهد

نـور که سـایبـان نمیخـواهد

تو خـودت سـایــبـان دنـیـایی

بـهــتـریـن آسـمـان دنــیـایـی

مردی از خانـواده خـورشید

امــتـداد غــم امـام شـهــیـــد

مـرد سـجـاده ،مرد نـافـله هـا

مـرد شـب زنـده دار قـافـله ها

مـردی از جنس آیـۀ تطهـیـر

خـستـگیهای بردن زنجـیـر

هـمسفـر با ستـاره غـم هاست

« کـربال زاده» محـرم هـاست

هـم نــژاد امــام بـی کــفـنـان

دومـیـن مـرد کـاروان زنـان

راه طـی کـــرده بــیـابـان هـا

قـدم زخــمـی مــغــیــالن هـا

یــاد خـــون طـپــنـده گــودال

خــنــده هـای زنــنـده گـودال

طفـل رفـته ،خـمیده برگـشتـه

باغ گـل رفته چـیده بـرگشته

آشـنـای صدای سلـسله هاست

سـوزش ناگهـان آبـله هـاست
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او که آئــیـنــه مــحــرم بــود

گریه هایش به رنگ ماتم بود

از سـتـاره گـرفـتـه تا شـبـنـم

از بـنـفــشه گرفـتـه تا مـریـم

همه مـحـو صدای او هـستـند

پـای مـرثـیـههای او هـستـند

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مخمس

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فع فاعالتن مفاعلن فع

ای رخت چراغ هدی یا محمد ابنعلی

پنجـمیـن ولـی خـدا ،یا محمد ابنعـلی

نـجـل سـیـدالـشهـدا ،یا محـمد ابنعلی

جان عـالـمت به فـدا ،یا محمد ابنعلی

یا محـمـد ابنعـلی ،یا محـمد ابنعـلی
ای بهار دل سخنت ،ای حیات جان ز دمت

جن و انس و حور و ملک ،جمله سائل کرمت

در مدینۀ دل ماست ،هم بقیع و هم حرمت

یک صدا دهیـم نـدا ،یا محمد ابنعلی

یا محـمد ابنعـلـی ،یا محـمد ابنعـلی
شمع جمع اهـل وال ،کعـبۀ دل همهای

پـارۀ تن نـبـی و نـور چـشم فـاطمهای

در دلم فروغ خدا ،بر لبم تو زمزمهای

دل نگردد از تو جدا،یا محمد ابنعلی

یا محـمد ابنعـلـی ،یا محـمد ابنعـلی
جـز دعای تو نبود ،بر لبم دعای دگر

جز والی تو نـبود ،در دلم والی دگر

گر برانی از در خود ،تا روم به جای دگر

مـن نـمیروم ابـدا ،یا محـمد ابنعـلی

یا محـمد ابنعـلـی ،یا محـمد ابنعـلی
مهر تو عبادت من ،عشق من ارادت من

با شما والدت من ،با شما شهادت من

هم عطاست عادت تو ،هم دعاست عادت من

کن عـنایـتی به گـدا ،یا محمد ابنعلی

یا محـمد ابنعـلـی ،یا محـمد ابنعـلی
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000
شاعر :کمیل کاشانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

تا حضور تو ،د ِل خسته مسافر شده است

توشه بر داشته از گریه و زائر شده است

دیرگـاهی است که مانند کبوتر  -جبـریل

روی دیـوار بقـیـع تو مجـاور شده است

سیـنـهات مـشرق االنـوار هـزاران سیـنا

موسی معرفت از طور تو ظاهر شده است

از همان روز که شد "علم االسما " آغاز

علم ،شاگرد تو یا حضرت باقر شده است

کرسی و لوح و قـلم آینۀ کشف و شهـود

مصدر فیضی و حکمت ز تو صادر شده است

قطـره از طیـنـت دریـاست همه میدانند

هر که شاگرد تو شد جزو مفاخر شده است

به سالمی که ز لبهای رسول آورده است

مست از جام تماشای تو جابر شده است

شاعر :میثم مؤمنی نژاد

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

امشب میان گریه و لبخند خـود گمم

سرشـار از طـلـوع بـهـار تـبـسـمـم

دریایم و طپیده به لب هام نبض موج

تا آسـمـان رسـیـده شـعــور تالطـمم

جارو به برج و باروی اندیشه میزنم

تا سـائـل مـدایـح معـصوم پـنـجـمـم

من شاعر صداقت گـل های قاصدک

من جــابـر سـالم رسـوالن مـردمـم

هر جا که باز پنجـره ای شد کـبوترم

هرجا که بسته است در ِمهر کژدمم

صدها ابـوبـصیـر شود طـفـل مکتبم

دریـای عـلم تو بـچـشـانـد اگر خـمم

پـیـچـیـده در تـالوت معصوم نام تو

عــطـر گــل مـحـمـدیت در تـکـلمـم

برخاک های مرقد نورانی تو ساخت

گـلـدستـه ها و گـنـبد زریـن تجـسـمم

امشب دوباره شوق مرا بال و پَر بده

امشب که بین گریه ولبخند خود گمم
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شاعر :محمود یوسفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

مـانـده یادت به یاد خـاطـرها

در دل خـاطـر مـســافــرهــا

ته این جاده گر بتو وصل است

خـوش بـحـال تـمام عـابـرها

زنده کن مرده را به یک جمله

تا که مستـت شوند ساحـرها

بـشـکـاف ایـن عـلـوم را آقـا

که مـسلـمان شـونـد کـافـرها

زده زانـو به پـای عـلـم شما

صدهـزاران هـزار جـابـرها

هرچه داریم از کالم شماست

از هـمـیـن قـال قـال بـاقـرها

هرچه گویند بـاز کم گـفـتـنـد

در رثـایـت تـمـام شـاعـرهـا

غم نخور چونکه صد حرم داری

در دل بـی قــرار زائــرهــا

شاعر :سید رضا مؤید

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای نعـمـت والیت تو بهـتـرین نِـعَـم

وی لـطف بـی نهـایت تو شامل امـم

هم کاشف الغمومی و هم باقـر العـلوم

هم چشمۀ کـمـالی و هم منـبع حکـم

ای آنکه گفت خواجه اَسری ترا سالم

بپـذیر هم سـالم من خـسته از کـرم

وا حسرتا که کشته زهـر جفا شدی

از کیـنۀ هـشام تو ای شـاه محـتـشم

دشمن پی اذیت تو قد نموده راست

چندانکه شد ز کثرت غم قامت تو خم

تأ ثـیر زهر تعـبیه در زین بپای تو

بگسیخت تار و پود وجود تو را ز هم

ای خفته در بقیع که قبرت بود خراب

جانها فدای غـربتـت ای کـشتۀ ستم

پیوسته در عزای تو و بر مزار تو

چشم کبود چرخ ببارد سرشک غـم
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000
شاعر :مهدی رحیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

باطنش هر لحظه در روی محمد ظاهر است

در امام غایب این عصر،علمش حاضر است

مادر از نسل حسن ،بابایش از نسل حسین

خلقـتی اینگونه در بین خالیق نادر است

هرکسی او را زیارت کرده باشد در بقیع؛

هم علی و هم حسین و هم حسن را زائر است

عقل کلهای جهان فهمیدهاند این راز را

چارۀ آنچه نـمیفـهـمـند قـال الباقـر است

بـا احــادیـثـش د ِل آشــوب من آرام شــد

از تخصص های او تاثیر روی کافر است

از رقیه هرکه بیـتی گفت بیـتـش میدهد

این قلم ،این گود ،بسم هللا هرکس شاعر است

شاعر :ژولیده نیشابوری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

دلم پر مىزند امشب براى حضرت باقر

كه گویم شرحى از وصف وثناى حضرت باقر

ندیده دیدۀ گــتى به علم و دانش و تقـوا

كسى را برتر و اعلم به جاى حضرت باقر

ز بهر رفع حاجات و نیاز خویش گردیده

سالطین جهان یكسر گداى حضرت باقر

زبان ازوصف اولكن ،قلم از مدح او عاجز

كه جز حق كس نمىداند بهاى حضرت باقر

نزاید مـادر گـیـتى ز بهر خـدمت مردم

به جود وبخشش ولطف وسخاى حضرت باقر

به ذرات جهان یكسر بود او هادى و رهبر

كه جان عالمى گردد فداى حضرت باقر

برو كسب فضیلت كن چو مردان خدا اى دل

ز بحر دانـش بى مـنتهاى حضرت باقر

اگر گـردد شـفـیع ما به نـزد خالـق یكتا

بهر دردى شفا بخشد دعاى حضرت باقر

124

سایت آستان وصال  astanevesa.irجلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان

خ
ب
ش دوم:
اشعار شهادت

ح
م
امام مد باقر

علیه السالم

125

درآستان وصال؛ جلد هشتم :امام محمد باقر علیه السالم

000
شاعر :مرضیه عاطفی

پیر شد هر لحظه پای روضهها ،مثل پدر

ت عزا ،مثل پدر
در نیاورد از تنش رخ ِ

حلقه میزد اشک در چشمش؛ به گریه مینشست

ت کـربال ،مثل پدر
از مصیبتهای سخت ِ

خشک میشد حنجرش ،میسوخت ،تا میدید که

طف ِل تشنه ،شیرخواره هر کجا ،مثل پدر

ت قـلم در عـلـقـمه
یاد مشک پـاره و دس ِ

داغـدار جـملۀ «أدرک أخا» ،مثـل پـدر
ِ

زیر لب میخواند گریان روضهها را یک به یک

ضجه میزد یا ِد آن خـونین قـفا ،مثل پدر

رفت پیش چشم او سرها به روی نیزه و

جـسم بیکـفـن در نـیـنوا ،مثل پـدر
دیـد
ِ

خیمهها میسوخت! موهای رقیه همچنین

داشت با خود گریههای بیصدا ،مثل پدر

من فدای کودکیهایش که رفت از کربال

شـام بـال ،مثل پدر
با دو دس ِ
ت بـسـته تا ِ

بـازار آذین بـسـتـه بـین هـلهـله
سـر
ِ
بـر ِ

سنگ بیهوا ،مثل پدر
بر سرش میخورد
ِ

در خرابه ناتوان افتاد! خوابش برده بود

روی خار و خاک؛ بیآب و غذا ،مثل پدر

آخرش مسموم شد با زهر ،مظلومانه شد

بقـیع بیحـرم قـبرش رهـا مثل پدر!
در
ِ

شاعر :عباس شاه زیدی

1

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

غمگین زمین ،گرفته زمان ،تیرهگون هواست

امروز روز گریه و امشب شب عزاست

تا خوشههای بغـض ،گـل گریه میدهند

از تنـگـنـای سـیـنۀ مـا نـالـهها رهـاست

در سوگ آفـتـاب مـدیـنـه ،به سـوز و آه

با صاحبالـزمان دل ما نیـز هـمنواست

 .بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم به منظور انطباق مطالب با روايات مستند و معتبر و انتقال بهتر

معناي شعر ،بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد زيرا در دفن سيدالشهدا تنها امام سجاد با اذن الهي و به
طريق طي االرض به کربال برگشتند و تن مطهر سيدالشهدا را در بوريا نهاده و دفن کردند.
رفت پيش چشم او سرها به روي نيزه و

ديـد جـسمِ بيکـفـن بر بـوريـا ،مثل پـدر
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داغیسـت سـیـنـهسـوز غـم بـاقـرالعـلوم

گر خون بگر َید از غم او آسمان رواست

هم وارث تـمـامی اوصاف حـیـدر است

هـم مخـزن تـمـامی اسرار مصـطـفاست

ذکرش امـیـدبـخـش د ِل هـرچـه نـا امـیـد

نامـش شـفـادهـنـدۀ هـر درد بـیدواسـت

ای روح آسـمـانی از این داغ جـانگـداز

فـریاد خاک امشب تا عـرش کـبـریاست

سوزی که قطره قطره تو را آب کرد و سوخت

این زهر نیست بلکه همان داغ کربالست

ای جـان مـا فـدای غــم غـربـت بــقــیـع

قبرت بقیع نیست که در سینههای ماست

امشب هـزار پنـجـره دل گریه میکـنـیم

با غـربت بـقـیـع ،دل شـیـعـه آشـنـاسـت

شمعی به روی تربت پاک تو نیست ...آه

اینجا مگر نه این که مـزار امام ماست

تنها نـه از غـم تو مـدیـنـه عـزا گـرفـت

در بارگاه قدس کـنون محـشری بهپاست

امشب «خروش»! آن نفس حق که تا سحر

دریای گریه را به خروش آورد کجاست؟

شاعر :مجتبی عسکری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

با چـشمهـای پـر آب قحـطی آب دیـدم

من دشت کربال را همچون سراب دیدم

مانند یک کـبـوتـر من را اسیـر کـردند

بر بـال کـوچـک خود رد طـنـاب دیـدم

هر شب شبیه شمعی بیتاب گریه کردم

پروانه سوخت ازبس آتش بخواب دیدم

آتش گـرفت خـیـمه آتـش گـرفـت دامـن

آتش گـرفت معجـر من اضطراب دیدم

هفتاد و دو ستاره یک ماه و مشک پاره

خــورشـیـد کـربـال را در آفـتـاب دیـدم

هر صبح و شام جانم آمد به لب که در شام

زخــم زبـان شـنـیـدم بـزم شـراب دیـدم

دلخستهام از این دهر آسودهام کن ای زهر

من میروم از این شهر ،خیلی عذاب دیدم
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000
شاعر :محسن راحت حق

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

هـمرزم بودم یک زمانی با سه ساله

اشـک روانـی با سه ساله
من داشـتم
ِ

پـشـتـیـبان زینب…
در کـربال بودیم
ِ

دریـافـتـم نـام و نـشـانـی با سه سـاله

شاهد خـدا باشد که بودم دیـده گریان

خـیـلی کـشـیـدم نـاگـرانی با سه ساله

لعنت به شمر و خولی و بر تابعانش

کـردند چـون نامـهـربانی با سه ساله

هـنگام غـارت مانده بودم
روز دهم،
ِ

که میشـوم من آسـمـانی با سه ساله

جـوار عـمۀ عـشق
آتـش گـرفـتـم در
ِ
کـنار عـمۀ عشق
خیلی لگـد خـوردم
ِ
چشم خویشتن جور و جفا را
دیدم به
ِ

زیـر کــتـک دیـدم نــوای بـینـوا را

روز دهـم بود و هـمه جا پـر ز آتش
ِ

آتـش ،وای نامـوس خـدا را
دیـدم در ِ

بین دشـمن
رحم و مـروت را نـدیـدم ِ

بر خـارها رانـدنـد ،آل مـصـطفی را

چشم خـویشـتن که عـمههایم
دیـدم به
ِ

گم کرده بودند در هیاهو دست و پا را

فریا ِد واویال ز هر سویی بـلـند است

فـریـادهـا پـر کـرده کـل کــربــال را

من راوی کـرب و بـالی پــر بـالیـم
مـن نـالـههـای بـیریـای بـیصـدایـم
در شـام دیـدم چه جـسارتها نمودند

بر آل حـیـدر چه شـقـاوتها نمـودند

لعنت به شام و شامیان که با عدوات

تحـقـیـر کـردند و حـقـارتها نمودند

با سنگ و چوب و پـارۀ آتـش دمادم

بر آل پـیـغـمـبـر عـنـایتها نـمـودنـد

الـفـاظ زشـتـی را مـهیا کردند و بعد
ِ

در آن شلوغیها چه صحبتها نمودند

سایت آستان وصال  astanevesa.irجلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان

128

چشم عـمه زینب مانده بودم
پیش
در ِ
ِ

از مـرتضی خـیلی بـرائتها نـمودند

میان آل عـصمت فـص ِل دی را
دیدم
ِ
بزم می را
چشم خویشتن من ِ
دیدم به ِ

شاعر :محمد جواد غفورزاده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

بیابان بود و صحرا بود آنجایی که من بودم

هزاران خیمه بر پا بود آنجایی که من بودم

شمیم یاس یاسین دشت را پر کرده بود اما

گالب اشک زهرا بود آنجایی که من بودم

قـیام عـاشـقان راستقـامت بود عـاشورا

قـیامـت آشکـارا بود آنجـایی که من بودم

تـمـام سـورۀ ایـثـار و آیـات جـوانـمردی

به هفتاد و دو معنا بود آنجایی که من بودم

پیام روشن «اَلموت اَحلی ِمن عسل» یعنی

شهادت هم گوارا بود آنجایی که من بودم

چرا آتش بگیرند از عطش گلهای داودی

اگر بین دو دریا بود آنجایی که من بودم

کسی از اسب میافتاد پشت نخلها ،آری

علم در دست سقا بود آنجایی که من بودم

صدای بت شکستن در فضا پیچیده بود اما

خـلـیلهللا تـنهـا بود آنجـایی که من بـودم

شعاع آفتاب از مشرق گودال سر میزد

که ثـارهللا پیـدا بود آنجـایی که من بـودم

عـدالت زیر سـم اسبها پامـال شد ،آری

ستم در حد اعال بود آنجایی که من بودم

شدم محو نگاه عمهام زینب که در چشمش

تمـام دشت زیـبا بود آنجایی که من بودم

چرا آن روز تل زیـنـبـیه اوج عـزت شد

که چشمانداز فردا بود آنجایی که من بودم

چه گلهایی که زیر بوتههای خار پرپر شد

مگر پاییز گلها بود آنجایی که من بودم؟

هالل ماه نو وقتی نمایان میشد از محمل

فقط یک نیزه باال بود آنجایی که من بودم
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000
شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

عصر پر غبار
یادم نمیرود که در آن
ِ

آمـد بـسـوی خـیـمـۀ ما اسـب بیسـوار

دیدم که عـمههای حـزیـنم به سوز و آه

اطـراف اسب را بگـرفـتـنـد ،نـالـه دار
ِ

زین واژه گون
اما چه ذوالجناح ،که با ِ

چون ابر میگریست در آن بِین ،زار زار

ت خیمه رود ،جان دهد ،ز داغ
میخواست پش ِ

طـفـالن بیقـرار
پـرسـش
امـا چـو دید
ِ
ِ

نـاچـار بـازگـشـت بـه گـودا ِل قـتـلـگـاه

پس در پیاش زنان و عزیزان ،نقابدار

ت کسی
وای من ،خـدا نـکـند قـسـم ِ
ای ِ

دیـدیـم آنچه را که نـدیـدهست روزگـار

پیـش دیده بود…
از روی تـ ِل زیـنـبـهِ ،

تــار تـار
تـا انـتـهـای حـفــرۀ گــودالِ ،

شمشیر و نیزه بود که میخورد بر حسین

سوی کارزار
باران تیر و سنگ ،ز هر
ِ
ِ

پیـش ما
والشمـر جالسن ،چه بگویم که ِ

جـد غـریـبـم شد آشکار
راس ِ
بر نـیـزه ِ

آنشب چها گـذشت ،...بمانـد برای بعـد

تـازه به روز بـعـد ،شد اسـالم داغـدار

دشمن که عمههای مرا در طناب بست

بدجـور مـادرم به جـنان گـشت اشکبار

عـمدا ً عـبـور داد ،حـرم را ز کـشـتهها

جمع سوگوار
اشک تازه گیرد از این
تا
ِ
ِ

مردانمان که کشته و بیسر ،روی زمین

اسـیـر سـپـاهی تـبـاهـکـار
زنهـایمان،
ِ

تا آن زمان ،حرم به اسـیری نرفته بود

آل عـلی ،به نـاقـۀ عـریان ،حجـاب دار

بـاور کـنـید عـمـهام از کـربـال به بـعـد

تا شام و کوفه ،پیر شد از غصه ،شرمسار

1

 . 1بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايات معتبر تغيير داده شد! الزم به ذکر است همانگونه که در کتب نفس
المهموم ص  ،۳۳1وقايع االيام ص  ،4۵۹ناسخ التواريخ ص  ،۵۰۷پژوهشي نو در بازشناسي مقل سيدالشهدا ص  2۷۰و ...
آمده است تا قرن دهم هيچ نامي از ذوالجناح نيست و اين نام براي اولين بار در کتاب روضة الشهدا آمده است،
ديدم که عـمههاي حـزيـنم به سوز و آه

اطـرافِ ذوالجـنـاح گـرفـتـنـد ،نـاله دار
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یـادم نـمـیرود کـه بـه بـزم حـرامـیـان

چـشـم نابکـار
طمع
عـمه گـریـست ،از
ِ
ِ

با اینهمه غریبی و تحقیر و داغ و درد

دشمن شکست خورد و حرم شد پر افتخار

با خـطـبههای پر ز طـنـیـنَش قـیام کرد

پـیـروز شد صبـوری عـمه ،شکوه بار

تنها وصیتم به شما حـفظ روضههاست

تا آن زمان که میرسد از راه تک سوار

شاعر :هستی محرابی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلن

شـمع مـحـرم را
داغِ تو روشن میکـند
ِ

جان عـالم را
در شعـلۀ غـم میکـشـاند ِ

دار کـربـالیـی تـو
مـثـ ِل پــدر مـیـراث ِ

مسیر کربال آوردی این غم را
چون از
ِ

لـبـریز از آهی
قـلبی شکـسـته داری و
ِ

اشک نم نم را
بر گونهات داری کماکان
ِ

سر بغضی
درد است طف ِل چار ساله از ِ

حزن اعظم را
ب کوچک جا دهد این
در قل ِ
ِ

کاری که با گل کرده در ِد کربال ،دیگر

سم را
آسوده دیده بر تـنـش هر جـرعۀ َ

کـربـالی تـو نـوشـتـنـد و
آقـا! زیـاد از
ِ

اما دریـغـا درد و غـمهـای مـجـسـم را

تصویر گودال است
راوی
آن چشمهایت
ِ
ِ

در سینهات جا دادهای این در ِد مبهم را

پیش از تو بر جدت مالئک روضهها خواندند

بزم ماتم را
در عرش بر پا کردهاند این ِ

ت درد میآیی ولی ای عشق
با خاطـرا ِ

ت بـاران نـشـسـتی آ ِه زمـزم را
با محـن ِ

جـان تو جـاری بود
دلـتـنگی پائـیز در
ِ
ِ

بغض شبنم را
غیر تو کس باور ندارد
ِ
ِ

صحـن خـرابت در نگـا ِه حـسـرتـم آقا!
ِ

ت کـربال آورده مـرهم را
از
خـون دش ِ
ِ

چشم ما روشن
گلدستههای
صحن تو در ِ
ِ

رنگ پرچم را
شعر کربالیت
ِ
گل کرده ِ

بـقـیع تو
خـاک
امشب سالمـم میرسـد
ِ
ِ

اشک محرم را
تا از تو گیرد روضه و
ِ
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000
شاعر :سید پوریا هاشمی

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

قالب شعر :مسمط

سـتـم روزگـار یـادش هـست

غـم لـیل و نهـار یادش هست

دیـدۀ اشـکـبـار یـادش هـست

آنهـمه قـلب زار یادش هست

روضۀ بیشـمار یادش هست
نیـمـهجان بیـن بـسـتـر افـتاده

باز تب کـرده مضطـر افـتاده

بـه لـبـش ذکـر مـادر افـتــاده

یـاد یـک جـای دیگـر افـتـاده

چـادر پر غـبـار یادش هست
زهـر کرده اثـر به اعضایش

ناتوان دست و بیرمق پایش

تـرک افـتـاده است لبهـایش

العـطش العـطش شـد آوایـش

لب زخـمی یـار یـادش هست
پیـر بود و خـمـیده قامت بود

خـانهاش کل سال هـیأت بـود

به تنش ردی از جسارت بود

قـاتـلـش روضۀ اسـارت بـود

لحـظههای فرار یادش هست
سالهـا قـلب بیقـراری داشت

گـلهها از شتر سواری داشت

با رقیه چه روزگاری داشت

با غمش آه و گریه زاری داشت

آبـله بود و خار یـادش هست
هـمۀ عـمـر خود پریشان بود

یاد جـدش همیشه گـریان بود

آی مردم حسین عـطشان بود

آبـروی قـبـیـلـه عـریـان بـود

یک تن و ده سوار یادش هست

عـمههـایش چـقـدر تـرسـیدند

کـوچـههای شـلـوغ را دیـدند

مـستهـا آمـدنـد رقـصـیـدنـد

به سر روی نـیـزه خـنـدیـدند

زینب بیقـرار یـادش هـسـت
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شاعر :نوید طاهری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

از شرار زهر کین پا تا سرم آتش گرفت

آه ای مـادر بـیا بال و پـرم آتش گرفت

هر نفس از سینهام شعله زبانه میکشد

سوخـتم از تب تمام پیکـرم آتش گرفت

روز من با خاطرات کربال شب میشود

بس که گریه کردهام پلک ترم آتش گرفت

هر طلوعی را غروبی عاقبت پایان دهد

ای امان از آن غروبی که حرم آتش گرفت

شعله بر جان همه اهل حرم افـتاده بود

دختری فریاد میزد معجرم آتش گرفت

بـعـد داغ کـربــال و تـشـنـگـی بـچـههـا

هر کجا که آب دیدم حنجرم آتش گرفت

شاعر :مرضیه عاطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

یک عـمر داغ کـربال یادش نمیرفت

هـای عـمه را یادش نمیرفت
دلشـوره ِ

مانع روضه نمیشد
درس و حدیـثـش
ِ

بـرپـایـی بـزم عـزا یـادش نـمـیرفـت
ِ

دوش دل ،بار مصیبت داشت عمری
بر ِ

جـان دادن خـون خـدا یادش نمیرفت

سـر هـر پـیکـر بر خـاک خـفـتـه
باال ِ

شـمـر بیحـیا یـادش نمیرفت
لبخـنـ ِد
ِ

بردنـد بیصبـرانه بعـد از گـوشـواره

بین عـبا ...یادش نمیرفت
گهواره را ِ

تب داشت بابا! سوخت خیمه! زجر آمد!

زد تـازیـانـه بیهـوا! یادش نـمیرفت

هنگـام غـارت بود و در بین شلـوغی

افـتاد زیـر دست و پـا یادش نمیرفت

لعنت بر آن دستی که هجده نیزه آورد

سرهای روی نیـزهها یادش نمیرفت

کـنج خـرابه...زیر نـور مـاه...آرام...

های بیصدا یادش نمیرفت
شب گـریه ِ

در کنج حجره ،داشت جان میداد اما

کهنه حـصیر و بوریا یادش نمیرفت
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000
شاعر :محمد قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

بسکه تصویری از اندوه به هر مرحله داشت

خوشی کودکی از خاطر او فاصله داشت
ِ

به حسـابی که پـسر آیــنهدار پـدر است

او هم از کوفه و از شام ،فراوان ِگله داشت

صنـم سلـسله مـویی که دل ما با اوست

سالها دور گلویش اثـر از سلسله داشت

چون ولی بود َبـال دیـد ،ولی سنگـین تر

پای او بیشتر از عـمۀ خود ،آبله داشت

غم جانسوز عطش
بعد پنجاه و سه سال از ِ

جگر سوخته ،با آب خنک مسئله داشت

دل او محـفل یک روضۀ زهـرایی بود

انـس با فـاطـمۀ سوخــتـۀ قـافـلـه داشت

کینه از شمر به دل داشت ولی بیش از آن

نفرت از خولی و بغضی به دل از حرمله داشت

ب ا َمـوی
شام دیدهست که در بـزم شـرا ِ

نطق کوبندۀ او حالت یک زلزله داشت

لب به نفـرین نگـشود این نوۀ شاه کـرم

بسکه در صبر همانند حسن حوصله داشت

موقع طفلیش ،این َمرد
آه برعکس همه،
ِ

خاطرات بدی از ساز و کف و هلهله داشت

شاعر :حسن کردی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

دیـده در کـودکیاش داغ کـبـوتـرها را

تـبـر و سـوخـتـن جـان صـنـوبـرها را

راوی مقـتل سرخیست که میسوزاند

شرح آن صفحه به صفحه همه دفترها را

تیغ بیمهر عـطش بود و لب کودکها

دیـده او چـهــرۀ شـرمـنـدۀ مــادرها را

عمه را دیده که در بیکسی عصر حرم

گره بر روی گـره میزده معجـرها را

آنکه خود درد کشیدهست فقط میفهـمد

پــای پــر آبـلـه و گــریـۀ دخـتـرهـا را

مقـتل از جانب او گفت که عمه جانش

دیـده بر زیـر گـلـو کندی خـنجـرها را

ناگهـان در وسـط هـلهـلهها میچـیـدند

روی سرنیزۀ بیرحمی خود سرها را
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شاعر :امیر عظیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

از گـلـو نـالـۀ مـرغ سـحــری افـتـاده

پــی آن نــالــه دل دربــدری افــتــاده

زین به زهر آغـشته
پسری دید که از ِ

گـوشـۀ حـجـره دوبـاره پـدری افـتاده

غـم یک عـمر بال پشت بـال پشت بال

همچو یک زهر به جان جگری افتاده

مرگ نزدیک شد و اهل حرم میگریند

چـشـم بـیـمـار پـدر بـر پـسـری افتاده

پسرم گـریه نکن چونکه میان چشمت

از غـم خـون جـگـریها اثری افـتاده

پسرم! گریه فقط گریه به غمهای حسین

ســوی گــودال دلـم را گـذری افـتـاده

کودکی بـودم و دیـدم که مـیان مقـتـل

تـن خـورشـیـد کـنـار قــمـری افـتـاده

کودکی بودم و دیدم که ز سیمرغ دلم

تـه گـودال فـقـط مـشـت پـری افـتـاده

دیـدهام وقـت اسارت که به پای عـمه

بــارهـا از افـق نـیــزه ســری افـتـاده

شاعر :وحید قاسمی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

زهر ملعون ،نفست را به شکایت انداخت

گوشۀ حجره تو را سخت به زحمت انداخت

داری از درد چه بدحال به خود میپیچی

مثل لب تـشـنۀ گـودال به خود میپـیچی

چه غریبانه کف حجره زمین گیر شدی

چقـدر بیـشـتر از سن خودت پـیـر شدی

زهر ملعون ،چه به روز جگرت آورده

خـنـدۀ حــرمــلـه را در نـظــرت آورده

خواستی آب بنوشی ،جگـرت تیر کشید

عطشت ،علقمه را زود به تصویر کشید

زهر نه ،گریۀ بسیار تو را خواهد کشت

روضۀ دست علمدار تو را خواهد کشت

سالها رفـته ،ولی خوب به خاطر داری

با رقـیـه دلتان سـوخـته چـنـدین بـاری

مو به مـو ،طعـنۀ اغـیار به یـادت مانده

ازدحـام ســر بــازار بـه یــادت مــانـده

دل پر خـون تو ،از غـصه لبالب میشد

چــادری در مــألعــام مـعــذب مـیشـد
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

ای ولــیالــلـه داور ،الــســالم

ای سـالمت از پـیـمبر ،الـسالم

حـجـت خـالق اکـبــر ،الـسـالم

زادۀ زهــرای اطـهـر ،الـسـالم

الــسـالم ای بــاقــر آل رســول
چـارمـین فرزند زهـرای بتول
ای نـبـی بـر تو فـرستاده سالم

وی به زینالـعـابدین ،ماه تـمام

هفتمین معصومی و پنجـم امام

مکتبت تا صبح محشر ،مستدام

تیغ نطقت میشکافـد ،عـلـم را
روح میبخشد مرامت ،حلم را
ای ســـالم ذات حــــی داورت

بر تو و نطق فـضیلتپـرورت

علم آرد سـجـده بر خاک درت

حلم گردیده است بر دور سرت

نسل نوری هم ز باب و هم ز مام

خود امام و مادرت بنـت االمام
کـیـستـی ای آیت سـر و عـلن؟

تو هم از نسل حسینی ،هم حسن

تـو امـامت را روانـی در بـدن

ای والیـت را چــراغ انـجـمـن

عـلم تو ،عـلـم خـداونـد جـلـیـل
وحی باشد بر لبت بیجـبـرئیل
از درخـت عـلـمَ ،بـر داریـم ما

وز تو صد دریا گهـر داریم ما

بـس حـدیـث مـعـتـبـر داریم ما

از شـما کی دست بـرداریم ما؟

یابن زهـرا سر بـرآور بـاز هم
«جابر جعفی» بـپـرور باز هم
یابن زهرا گرچه با بغض تمام

حرمتت گردید پامـال «هشام»
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بر تـنت آزار آمد صبح و شـام

تـو امامـی ،تـو امامی ،تو امام

نور از هر سو که خیزد ،دیدنی است

چهرۀ خورشید کی پوشیدنی است؟

خـزان بـاغ زهــرا دیـدهای
تـو
ِ

تو تن بیسر به صحرا دیدهای

گـردن مـجـروح بــابـا دیـدهای

بـر فـراز نـیزه سرهـا دیـدهای

کاش میدیدم چه آمد بر سرت
یا چه کرده کعب نی با پیکرت؟

تو چهل منـزل اسارت دیـدهای

از ستمکاران جسـارت دیدهای

خود عزیزی و حقارت دیدهای

تشنگی و قتل و غارت دیدهای

چار ساله ،کـوه مـاتـم بـردهای
مثل عـمـه ،تـازیـانه خوردهای
شـام بـود و مجـلس شـوم یـزید

چشم تو چوب و لب خشکیده دید

گه سکینه ناله از دل میکـشید

گاه زینب جامـه بـر پیکر درید

چشم بر رگهای خونین دوختی
سـوختی و سـوخـتی و سوختی
ای دل شـیـعـه چـراغ تــربـتت

دیـدههـا دریای اشک غـربـتت

سالـهـا بـر دوش کـوه محـنـتت

روز و شب پامال میشد حرمتت

ظلم دیـدی در عیان و در خـفا
تـا شـدی مسمـوم از زهـر جفا
ای به جانت از عدو رنج و عذاب

هم به طفلی ،هم به پیری ،هم شباب

قلبت از زهـر ستـم گردیـد آب

قبــر بـیزوار تــو ،در آفتــاب

وسعت صحن تو ملک عالم است

اللۀ قبر تو اشک «میثم» است
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شاعر :علیرضا خاکساری

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

خوشا بحال دلی که به دلبـری برسد

به سـفـرۀ کـرم ذره پـروری بـرسد

هـمـه رعـیـت اربـاب میشـویم اما

غـالم با ادب اینجا به برتری برسد

کسی که بر در این خانه سر بلند نکرد

به یک اشارۀ آقا به سـروری برسد

اگرچه سائل او بی نیاز از دنیاست

در آخرت به مقامات بهـتری برسد

به نیـم قـطرۀ اشک محـبـتـش ندهد

اگر خوشی دو عالم به نوکری برسد

شبیه فطرس درمانده غصهای دارم

نشستهام که مگر پر ،نه؛ شهپری برسد

ز "قال باقـر علیهالسالم" مست شود

اگر کسی به فیوضات منبری برسد

کسی که بر کـرمـش افـتـخار میکردند
اگر نبـود خـالئـق چه کار میکـردند!؟
قـلـم به دست گرفـته رسـاله بنویسد

به نام حـضرت جل جـالله بنـویسد

مقید است به تحلیل کـربالی حسین

کنار این همه مقـتـل ،مقاله بـنویـسد

مقـیـد است که تاریخ را ورق بزند

دوبـاره از غـم تـلـخ قـبـالـه بنـویسد

روایت سفرش سوی کربال کم نیست

تمام روز و شبش را به ناله بنویسد

میـان روضۀ بـازار شـام میطلـبـد

که از نجابت طفـل سه ساله بنویسد

تمام مـرثـیـههایش میان لـفـافه ست

به اشک چشم تر از باغ الله بنویسد

برای اینکه محـرم به کـربال بـرسم

نـشـستهام که برایـم حواله بـنـویـسد

کـنـار این هـمه ابـر بهـار گـریه کـنـم
مـیان روضـۀ او زار زار گـریه کـنـم
دلی شکسته و بغضی شکسته تر دارد

دوباره یاد چه کرده که چشم تر دارد؟!

همیشه مجلس روضهاش پر تالطم بود

حـسین گـفـتـن او مـزهای دگر دارد
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مرور خاطرهها کار هر شب آقاست

چقدر زخم روی زخم بر جگر دارد

چقدر پیر شده ،خم شده ،شکسته شده

به خاطر غم و غصه است ،خب اثر دارد

چقدر این شب آخر به مادرش رفته

میان نـافـلـهاش دست بر کـمر دارد

لهوف از غم یک صبح تا شبش،گفته

کجا کسی ز غم و غصهاش خبر دارد!؟

میان این همه ارثی که از پدر برده

اگر غـلـط نـکـنم گـریه بیشتر دارد

همیشه بالش زیر سرش پر از اشک است

چرا که روضۀ گودال زیر سر دارد

غروب روز دهم را نمیبرد از یاد

شبیه خـیمه شده ،آه شعـله ور دارد

به یاد کودکیاش از رقیه میخواند

چه خاطرات عجیبی ز همسفر دارد

همینکه خار نشسته به پای او کافیست

خدا کند که دگر زجر دست بردارد

میان دفتر عمرش چه خاطرات بدی

ز چوب و باده و دندان و تشت زر دارد

در آن شبی که سنان بین راه اسیرش کرد

گـرسنه بود ولی تازیانه سـیـرش کرد

شاعر :حسین ایمانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

ما با ِمـنـا روضه برای تو گـرفـتیم

با مـادرت زهـرا عـزای تو گرفتیم

حاال که در صحن و سرایت زائری نیست

ایـنجا عـزا با شیـعـیـان تو گرفـتـیم

داری تـَقَـال میکـنی مـانـنـد گـودال

محکم َردای تو؛ عبای تو…گرفتیم

میسوزی اما خنجری بر حنجرت نیست

پس پای نی روضه به جای تو گرفتیم

قرآن بخوان تا خیزران دور و برت نیست

ما خـتم قـرآن در عـزای تو گرفتیم

هرچند صحنت خاکی و تاریک و خالیست

هرشب تب صحن وسرای تو گرفتیم

مـثـل دعــای نــدبـه بـاران بهـاریـم

این درس را از کـربالی تو گرفتیم
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000
شاعر :محمد جواد شیرازی

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

از سـن کـودکـی شده غـم آشـنـای من

بـاد خـزان وزیـده به دولت سرای من

بغض و شرر گرفته مسیر صدای من

بـاال گرفـته کـار دل و گـریـههای من

خاک مزار من ز جفا بینصیب نیست

زائر نمانده دور حریمم ،عجیب نیست

مانند من امـام غـریبی ،غـریب نیست

گـریـه کـنـید اهـل ِمـنـا در عـزای من

اهـل زمانه غـصه به قـلـبم رسانـدهاند

بر روح و جان من غم و غربت چشاندهاند

سمی نشاندهاند
من را به روی مرکب َ

زین اسب ورم کرده پای من
از ِ
زهر ِ

از کودکی رسیده به من چهرهای کبود

در کـربـال و کوفه و جـوالنگـه یهـود

از بس که زخـم های تنم در فشار بود

مانـده نـشان سلـسله بر جای جای من

بر روی خار سخـت مغـیالن دویـدهام

از ابن سعـد و حـرمـله طعـنه شنیدهام

هـفـتـاد و دو ستـاره بَـر نـیـزه دیـدهام

این روضههاست گوشهای از ماجرای من

بـازار و ازدحـام نـرفــتـه ز خــاطـرم

آتـش ز پـشـت بـام نـرفـتـه ز خاطـرم

حــرام شـام نـرفــتـه ز خــاطـرم
بـزم
ِ

مانـده ز شام ،کرب و بـالیی برای من

تـر عـمـه زیـنـبـم
یـادم نـرفـتـه چـشـم ِ

آتـش گـرفـتـه بـود ،پَـر عـمـه زیـنـبـم

یـاد لـبـاس شـعـلـه ور عـــمـه زیـنـبـم

فـریـاد مـیکـشـد جـگـر مـبـتـالی من

من روضه خـوان غـربت عمه رقیهام

مـردم شکـست ،حـرمت عـمه رقـیهام

آه ...از شـب شـهـادت عـمـه رقــیـهام

تغییر کرده صحبت و حال و هوای من

یاد غروب کربوبال زار و مـضطرم

آن خـاطــرات مـیگـذرد از بــرابــرم

یک عـمـر یـاد تـشـنـگی جـد اطـهـرم

ذکـر حـسـین گـشـته دعـا و نـوای من

داغـش برای اهل وال سیـنه سوز ماند

بیحال ،زیر خـنجر آن کـینه توز ماند

در زیـر آفـتـاب بـیـابان سه روز ماند

اعضای ج ِد تشنه لب و سر جدای من
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شاعر :محسن عزیزی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

عـالـم هـمه گـدای تو یا باقـرالـعـلوم

محتاج خـاک پـای تو یا باقـرالعـلوم

محتاج یک دعای تو یا باقـرالعـلـوم

جـلـدیم در هـوای تو یا بـاقـرالـعـلوم

مـعـنی عـلـم مـعـنی آیـات مـحـکـمه
هستی فدای یک نظرت یابن فـاطمه
باید همه به پشت سرت اقـتـدا کـنـند

باید به نام تو هـمـه عـالـم دعـا کـنند

بـایـد گـدایـی در تـو مــاسـوا کـنـنـد

باید به عرش منبر علمت به پا کـنند

تیر و کمان بگیر به دست و مرا بزن
ای صاحب کـمـان نـوۀ ارشد حـسن
خورشید سایهبان شده روی مزار تو

روح االمـین مـالزم تو در کـنار تو

دانش هـمیشه در کـنف سایـهسار تو

حبُّ الحـسین شد همه دار و ندار تو

از کودکی است روضه و غم آشنای تو

دلها گـرفـته از تب سوز و نوای تو
عمری است اشک من شده وقف منای تو

باید که مرد از غم و سوز عزای تو

غربت نشسته در همه صحن و سرای تو

از زهر زین اسب ورم کرده پای تو

از بس که زهر در تنت آقا زیاد بود
رنگت شده شبـیه رخ خـیـمهها کبود
بـازار و ازدحـام نـرفـته ز خاطرت

آتش ز پـشت بـام نـرفـته ز خاطرت

دشنام صبح و شام نرفته ز خاطرت

ویـرانههای شـام نـرفـته ز خـاطرت

بر روی نـیـزهها سر آفـتاب دیـدهای
بر روی خـارهـای بـیـابـان دویدهای
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000
شاعر :مرضیه عاطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

روزهای شـعـلـه ور یادم نرفـته
آن
ِ

دار پــدر یــادم نـرفـتـه
دسـتـان تـب ِ

دریـا همان نزدیکی اما تشنه بودیم

چـشـمـان تـر یادم نرفته
بـیـتـابی و
ِ

گـهـواره را بـردند بـعـ ِد گـوشـواره

الی دور و بر یادم نرفته
هـول و َو ِ

ت یک عـده حرامی
افـتاد خیمه دس ِ

آن لحـظـه پـر درد سـر یـادم نـرفته

بعد از جسارتها اسارتها کشیدیم

نـان مخـتـصر یادم نرفته
یک تکـه ِ

یکریز در آغوش عمه بغض کردیم

زبـان رهـگــذر یـادم نـرفـتـه
زخـم
ِ

یک گوشه خوابید و صدایش درنیامد

اشـک رقـیـه تا سـحـر یـادم نرفـتـه

پیش چشمم
دیدم به عینه روضهها را ِ

تـلـخ آن سفـر یـادم نرفـته
ت
لحـظـا ِ
ِ

شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

چه تـفـاوت بکـنـد نـالـه کـند یا نـکـند

که د ِل سـوخـتـه را نـالـه مـداوا نـکـند

چه تـفـاوت بکـنـد پـا بکـشـد یا نکـشد

کاش میشد خـودش اینـقـدر تقال نکند

زهر اینبار چه دارد متورم شده است

تن بـیـمـار مـدارا نـکـنـد
زهـر با این ِ

این جوانی که کـنار پـدر افـتاده زمین

سر بـابـا نکـند
چه کـند گـریه اگـر بر ِ

جای جـراحات برای شام است
اینهمه
ِ

زهر هرچند که سخت است چنین تا نکند

نَفَس آخر و با روضۀ ویرانه گریست

غـم عـمـۀ خـود را نـکـند
نـشد او یـاد ِ

بـازی او میافـتاد
یـادش افـتـاد که هـم
ِ

دخـتر نوپا نکند
سر
ِ
سنگ رحـمی به ِ

سر زنجیر به دستش بستند
گفت دستمِ ،

پس از آن ِشکـوهای از آبـلـۀ پـا نکـند

چـادر عـمه پناهـش شد و نالـید :سرم

چه کـنم تا که مرا زجـر تمـاشا نـکـند

زن غساله چه فهمید که میگفت به خود
ِ

بهتر این است که این مقنعه را وا نکند
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شاعر :رضا رسول زاده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

هـزار خـاطره از غـم نمیرود از یاد

غـروب سرخ مـحـرم نمیرود از یاد

به گـاهـوارۀ خـالی اصـغـرم سـوگـنـد

ربـاب و خـیـمۀ ماتـم نمیرود از یاد

فرات بود و عطش بود و کودکان حرم

خروش غـیرت زمزم نمیرود از یاد

هستی زینب ز روی زین افتاد
دمی که
ِ

ت اعـظم نمیرود از یاد
هـمان مـصیب ِ

به دشت ،دختر و زنها برهنه پا و دوان

بدون یاور و َمـحـرم ،نمیرود از یاد

1

هـجـوم سیـلی محکـم ،نمیرود از یاد

2

بـالی شـهـر جـهـنـم نـمـیرود از یـاد

اسیـر بـودن با یـاس های نـیـلی رنگ

ز رقص و هلهله خون در دلم شده در شام

به شهر شام ،به بزم یزید ،بین طشت

سر شـکـسته و درهـم نمیرود از یاد
ِ

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد يا ضعف محتوايي در عدم رعايت شأن اهل بيت؛ پيشنهاد ميکنيم به
منظور رفع ايراد موجود و حفظ بيشتر حرمت و شأن اهل بيت که مهمترين وظيفه هر مداح است؛ بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را
جايگزين بيت زير کنيد؛ در بحث غارت معجرها دو نکته مهم بايد مورد توجه قرار بگيرد 1ـ موضوع غارت معجر بر فرض بر اينکه صورت
گرفته باشد با آنچه متاسفانه بصورت عام در اشعار آورده ميشود بسيار متفاوت است ،الزم است بدانيم در عرب آن زمان قسمتي از حجاب
زنان (معجر) ،پارچهاي بوده که در مقابل صورت قرار ميگرفته و اين جزء حجاب بوده است؛ همچنانکه هم اکنون نيز در عراق ،عربستان و
بسياري از کشورهاي اسالمي اينگونه حجاب دارند ،از اينرو حضرت زينب سالماهللعليها در خطبهاشان در مجلس يزيد فرمودند :وَ أَبْدَيْتَ
وُجُوهَهُنَّ تَحْدُو بِهِنَّ الْأَعْدَاءُ مِنْ بَ َلدٍ إِلَى بَ َلدٍ؛ دختران سول خدا را با صورت باز ،شهر به شهر در معرض ديد مردم قرار دادي! لذا آنچه در
غارت معجرها مطرح است حذف اين روبند صورتها بوده است نه اينکه نعوذ باهلل اهل بيت کشف حجاب شدهاند همچنان که حضرت زينب
سالماهللعليها هم بر همين موضوع اشاره ميکنند که خود اين نيز مصيبت بسيار بزرگ و دردناکي است 2ـ گفتن و يادآوري غارت معجرها
حتي در حد همان روبند صورت شايسته و سزوار اهل بيت نيست!!! آيا اگر خود ما روزي ناموسمان به هر دليلي همچون باد و ...براي
لحظاتي نتوانند حجاب خود را حفظ کنند آيا دوست داريم که يکسره به ما متذکر شوند که در فالن روز چادر خواهر ،مادر و يا همسرمان را
باد برده و  ....آيا ما از تکرار اين حرف ناراحت نميشويم؟؟ پس به هيچ وجه شايسته نيست اين فاجعة تلخ را حتي بر فرض صحت آن
بازگو و تکرار کنيم!!!

اسيـر بودن با خواهـران بيمعجر

…هـجـوم سيـلي محکـم ،نميرود از ياد

 . 2بيت زير به دليل انطباق بيشتر با روايات معتبر تغيير داده شد ،طبق روايات معتبر در شهر شام جشن و شادي و رقص و پايکوبي بوده
است و در کتب معتبر موضوع سنگ پراکني و آتش ريختن نيامده است
به شام ،بر سر ما سنگ مي زدند ز بام

بـالي شـهـر جـهـنـم نـمـيرود از يـاد
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000
شاعر :رضا آهی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

هـمین که ذکـر احادیث قـال بـاقـر شد

عجـین دل همه با کـردگـار غافـر شد

یـگـانـه عـالـم دیـن پـیـمـبر ست بـاقـر

عزیز حضرت زهرا و حیدرست باقر

امـام پنجـم و باب النجـات انسان ست

شفـیع محـشر پروردگار سبحـان ست

اگـر چه اهـل دیـار رسـول اکـرم بود

ولی دلش همه دم غرق حزن و ماتم بود

مدینه در دل خود عالمی حکایت داشت

مدینه آب و هوایش شمیم غربت داشت

مدینه بـاغ دلـش را هـمیشه پرپر کرد

صفـای آیـنـهاش را ز غـم مکـدر کرد

میان روضۀ حیرت مکررا ً میسوخت

همینکه چشم ترش رابه میخ در میدوخت

ز داغ یاس نـبی غـرق بیقـراری بود

هـوای دیـدۀ او دم بـه دم بـهـاری بـود

شبی مصیبت مادر قرار از او میبرد

شبـی ز مـاتـم سنگـین کـربـال میمرد

گـواه غربت و درد عـزیز زهـرا بود

خودش زجمع اسیران روز غوغا بود

به نیـزهای سر خـونین ماه لـشکر دید

جـدا ز هم همه اعضای جسم اکبر دید

مـیان صحـنـۀ گـودال بیحـیـا را دیـد

لـبان تـشنـۀ فـرزنـد مـرتـضی را دیـد

مقـابل نظـرش حـملهها ز هـر سو شد

روانـه نـیـزۀ پـسـتی مـیـان پـهـلـو شد

برای بیکـفن کـربـال محـن میخـورد

به پیش دیدۀ او چکمه بر دهن میخورد

تـمام دار و نـدار حـرم به یغـما رفـت

نوای اهل حرم تا به عرش اعال رفت

زمین ز خون ولی خـدا به جـوش آمد

صدای نعل تر و تازهای به گوش آمد

تنی ز کـیـنه لگـد مـال سـم اسبـان شد

کنار قـتلگهش خواهـرش پریـشان شد

چه ظلمتی! که عدو اندر آن کشاکش کرد

از این جنایت بد مادری زغم غش کرد
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زبعد حادثه همچون پدر هـراسان بود

زشام و کرببال دل غمین و گریان بود

بـنـا به مـرثـیـۀ نـیـنـوا نـوایـی داشـت

به یـاد کـربـبال مجـلس عـزایی داشت

خالصه بیکـس و تنها امـام ما َپر زد

به سـوی مـادر مـظـلـومـۀ وال پـر زد

کـنار جـد و پـدر در بقـیع مدفـون شد

دراین مصیبت عظمی دل همه خون شد

شاعر :محسن مراد نوری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

قــرار د ِل بــیــقــرارهــا
ای نــام تـو
ِ

حـرف تو مـانـدگـارتـرین یـادگـارهـا

درک بشر به فـهـم مسـائل نمیرسید

از عـلـم تو شـکـسـته تـمام حصارها

تعـبـیرهای ناب تو راه عـبور ماست

ای مـعــتـبـرتـر از هـمـۀ اعـتـبـارها

بنیان مذهب از نفست جان گرفته است

هر جـمـلـهات مـعـلـم بـنـیـانـگـذارها

سـیل فـرشتـگـان خـدا پـای درس تو

شـاگـردیات بـزرگـتـرین افـتخـارها

از هر طرف به مادر سادات میرسی

مــحــ ِو ســاللـۀ تـو تــمــام تـبــارهـا

ای سـومـیـن امـام سـتـمـدیـدۀ بـقــیـع

قـربان خاک قـبـر تو سـنگ مـزارها

از کوچههای شام تو هم شکوهای بکن

سـفــر نـی ســوارهـا
ای بـازمــانــدۀ
ِ

اصال خودت بگـو چق َدر بین ازدحام

خوردهست بر سرت لگد نیـزه دارها

بیشک تو هم مـیان بیـابان دویـدهای

مـثـل رقـیه رفـته به پـای تـو خـارها

با آنکـه تو مـراقـب او بـودهای ،ولی

از دستهای زجر ،کتک خورده بارها

ای وای از آن دمی که به دست حرامیان

از گوشها کـشیده شـود گـوشـوارها
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000
شاعر :مهدی نظری

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

بـاقـر عـلـم مـصـطـفـا هـسـتم

وارث حـلــم انــبــیـا هـســتــم

سـاکـن عـرش کـبـریـا هـسـتم

از اهـالــی کــربــال هــســتــم

سینهام از غم و بال چاک است
سنگ روی مزار من خاک است
نورم از نور حضرت زهراست

پـدر من شـفـیع روز جزاست

عـشق من در تـمامی دلهاست

جـد من آفـتـاب عـاشـوراسـت

سینهام مملو از تب عشق است
مکتبم چونکه مکتب عشق است
قـطـره قـطـره شـبـیـه بـارانـم

مـن امــام حـدیـث و قـــرآنــم

از هـمـان کـودکی پـریـشـانـم

بسکه با گریه روضه میخوانم

اشک جاری و سوز و گریه منم
ِ

چـونکه هـمـبـازی رقـیـه مـنم
هـمۀ خـاطرات من درد است

زندگی و حیات من درد است

دفـترم که دوات من درد است

تا قـیامت بساط من درد است

آفـتـاب غـمـم غـروب نـداشت
عمرمن لحظههای خوب نداشت
من خودم مشک پـاره را دیدم

گـلـوی شـیـرخـواره را دیــدم

غــارت گــاهــواره را دیـــدم

تـن روی قـــنــاره را دیـــــدم

اربــا ً اربـاًی اکـبـر آبــم کـرد
زخـم پـهـلـوی او کـبـابـم کرد
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عـلـم افـتـاد و عـمه جان افـتاد

نـاگـهـان دیـدم آســمـان افـتـاد

تـازیـانـه بـه جـانـمـان افـتــاد

روی جـسـم هـمه نـشـان افـتاد

قـسمـتـم زخـم خار صحرا شد
روی عـمـه شـبـیـه زهـرا شد
میشود نیزه دید و اشک نریخت؟

روی مقتل رسید و اشک نریخت؟

میشود دل برید و اشک نریخت؟

از گلو بوسه چید و اشک نریخت؟

دیدم از تل تنی که لـرزان شد
وقـتـی افـتـاد نـیـزه بـاران شد
مـن خـودم قـتـل شـاه را دیـدم

خــیــمــۀ بــیسـپــاه را دیــدم

عــمــۀ بــیپـــنـــاه را دیـــدم

مـن خـودم قــتـلـگـاه را دیــدم

پــدرم را اســیــر تـب دیــــدم
روزهـا را تـمـام ،شـب دیــدم
گـریــههــای ربــاب را دیــدم

نــاقــۀ بـیرکـــاب را دیــــدم

کـل بــزم شـــراب را دیــــدم

مـحـمـل بـیحـجـاب را دیــدم

در دلـم زخـمهای دشنام است
قـاتـل مـن خـرابـۀ شـام اسـت
روی دسـت گــلــی سـر بـابـا

دخــتــری مـثـل مــادر بــابــا

پـــای او بــود مــنــبــر بــابـا

سـر به او گـفـت دخــتـر بـابـا

مـیبـرم بـا خـودم تـو را بـابا
چـشـم خـود را بـبـنـد بـا بـابـا
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000
شاعر :حسین ایمانی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

کار ما ِمنا
روضه بخوان
برای کس و ِ
ِ

دلـدار ما ِمـنـا
افـتـاده از نَـفَــس دل و
ِ

ده سال روضۀ عطش و سوختن بخوان

تن بیکفن ،بخوان
گودال و ازدحام و ِ

امـیر عشق
جان
افتاده
ِ
ِ
زهـر کـیـنه به ِ

دل از مدیـنه پر زده تا کوفه و دمشق

جنس کربالست
سوز
تشنگی تو از ِ
این ِ
ِ

روی نیزههاست
چشم تو سر
پیش
انگار ِ
ِ
ِ

انگار میبـَرند تو را دست بسـته و…

سر زینب شکـسته و
سنگـی رسیده و ِ

دخــتـر دردانـه میرود
پـای بـرهـنـه
ِ
ِ

باال بـلـنـ ِد عـرش بـه ویـرانه مـیرود

ب بی کسی و شعـلهها کـنیـد
یا ِد غـرو ِ

صحـن بقـیـع و سیـنـۀ ما کـربـال کنید
ِ

گـودی عـذاب
حسیـن تو در
تن
ِ
ِ
مانـده ِ

مجلس شراب
زینب کشانده شد به کجا؟
ِ

یار ما نگو
ب خـیـزران و ل ِ
از چـو ِ
ب ِ

دخـتـر دلـدار مـا نـگـو
ب
از اضـطـرا ِ
ِ

چشم خود که حرم زار میزند
دیدی به
ِ

روی دیـوار میزنـد
وقـتـی رقـیه سر
ِ

سـرما و طعـنـهها و هجـوم کـنـایـهها

پـای نـیـزههـا
رقـصـیـدن اهـالی شـام ِ
ِ

آمـد َ
جـان شـاه
آرام
طبَـق که دق کـند ِ
ِ

لکـنـت زبـان گـرفت تـمام خـرابـه ،آه

دامـن مــحـراب را گــرفـت
آ ِه رقــیـه
ِ

دوچشم حرم خواب را گرفت
خوابید و از
ِ

تـنـهـایـی حـسیـن
یــادگـار روضۀ
ای
ِ
ِ

دخـتر بابـایی حـسین
یـادش به خـیـر؛
ِ

زد بر لب و دهن که پدر پیکر تو کو؟

دلبـر تو کو؟
ما نـدبه خـوانـدهایم بگـو
ِ

1

 . 1بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما پیشنهاد میکنیم به منظور جلوگیری از اغراق گوئی و انتقال بهتر معنای شعر
بیت اصالح شده که در متن شعر آمده را جایگزین بیت زیر کنید.
سـرما و طعـنـهها و هجـوم کـنـایـهها

رقـصـیـدنِ هـزار نـفـر پـایِ نـیـزههـا
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شاعر :مجید خضرایی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

تشبیه و استعاره به وصفت نیاز نیست

این واژهها به وصف غمت چاره ساز نیست

دیگر به ِگل نشسته کالم و عبارت است

آقا تـفـضـلی کـه زمـان اشـارت است

فـرهـنـگ نـامـۀ غــم و انـدوه کـربـال

ای مـسـتـنـدتـریـن سـنــد داغ نــیـنــوا

از کـودکی تو بـار امـانت کـشـیـدهای

انـــدازۀ تـــمــام فـــلـک داغ دیــدهای

خورشید هم به گرمی داغ دل تو نیست

ایوب را توان غم و مشکـل تو نیـست

تو چهارساله بودی و در اوج کودکی

دیدی به نیزه رأس عزیزان یکی یکی

تو چهارساله بودی و صد درد دیدهای

دشمـن مـیـان خـیـمـۀ بـیمرد دیـدهای

تو چهارساله بودی و شب گریه دیدهای

گهوارهای که برده شد از خیمه دیدهای

تنها امیـد و دل خـوشی تو حـسین بود

دیدی که اوفـتاده به تـیر و سنـیـن بود

تو قلب شرحه شرحۀ احـساس دیدهای

از دور جـســم پـارۀ عــبـاس دیــدهای

هـم بــنـد نــازدانــۀ بــابــا رقـــیــهای

تـو کـیـنـه دار ظـلـم یـزیـد و امـیـهای

در مجـلس شـراب که جـای شما نبود

جـای شما که گـوشۀ ویـرانـهها نـبـود

از عمه درس صبر و رضایت گرفتهای

از خطبهاش تو درس والیت گرفتهای

از کودکی تو یـاد گرفـتی به اوج درد

هرگز کسی نمیشـنود گـریههای مرد

ـبود عجـب که بـاقـر عـلـم نبی شدی
نَ َ

در این مـقـام بـا نَـفـَس زیـنـبـی شـدی

یـا بـاقــر الـعــلـوم اگـر بـیلـیــاقــتــم

من دعـبـل شـمـایـم و بـنـمـا شـفـاعـتم
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قطعه

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

لبم شهد و دهانم چشمۀ فیض و کالمم جان

سزد با جان خود ریزم به خاک پای جانانش

امام پنجم و معصوم هـفتم حضرت باقر

که تا شام ابـد بـادا سالم از حی مـنانـش

لقب باقر ،محمد نام او ،کـنیه ابا جعـفـر

تعالی هللا از این کنیه و از این نام و عنوانش

رجال علم از صبح ازل ،مرهون گفتارش

جهان فضل تا شام ابد ،مدیـون احسانش

سجود آورده خلقت از پی تعظیم بر خاکش

سالم آورده جابر از رسول حسن سبحانش

عجب نبود اگر در باغ رضوان پای بگذارد

اگر در حشر ،شیطان دست خود آرد به دامانش

عجب نی گر شفا بخشد نگاهش چشم جابر را

که هر کس درد دارد خاک کوی اوست درمانش

چراغ روشن دلهاست قبر بی چراغ او

چه غم گر نیست شمع و آستان و سقف و ایوانش

نسیمی از بقیعش روح بخشد صد مسیحا را

سزد بر کسب فیض از طور آید پور عمرانش

ضریحش کعبۀ دل بود و ایوانش بهشت جان

الهی بشکند دستی که آخر کرد ویرانش

شنیدی الل شد یک لحظه دانشمند نصرانی

میان جمع در پیش بیان و نطق و برهانش

کیام من تا ثنای حضرتش را خوانم و گویم

خـدا باشد ثنـاگویش ،نبی باید ثـناخوانش

فروغ دانشش بگرفت چون خورشید ،عالم را

که هم انوار ایمان بود و هم اسرار قرآنش

گهی دادند در اوج جاللت نسبت کفـرش

گهی بستند بهـتان و گهی بردند زندانش

ولی عصر در شبهای تاریک است ،زوارش

تمام خلـق عالـم پشت دیـوارند مهـمانش

کنار قبر او جـرأت ندارد زائری هرگز

که ریزد قطرۀ اشکی بر او از چشم گریانش

مگو در روضهاش شمع و چراغی نیست ،میبینم

که باشد هر دلی تا بامدادان شمع سوزانش

به عهد کودکی از خورد سالی دید جدش را

که مانده روی زخم سینه ،جای سم اسبانش

اگر در روز محشر هم ببینی ماه رویش را

نشان تشنگی پیداست بر لبهای عطشانش
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دوید از بس که با پای برهنه در دل صحرا

کف پا شد چو دل مجروح ،از خار مغیالنش

دریغا آخر از زهر جفا کردند مسمومش

نهان با پیکرش در خاک شد غمهای پنهانش

بود در شعلۀ جانسوز ،نظم «میثمش» پیدا
َ

غم نـاگفتـه و سـوز دل و رنج فـراوانش

شاعر :محمد جواد شیرازی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

در دو روز زندگی غربت فراوان دیدهام

بـارها از پیکـر خود ،رفـتن جـان دیدهام

از غروب روز عاشورای سال شصت ویک

بر دل زهـرایـیام زخـمی نمایان دیدهام

حج نیـمه کارهام کامل شد و در کـربـال

عصر عاشورا به جای عید قربان دیدهام

در مـنـا آب گـوارا دست زائـرها دهـیـد

حاجیام را در ته گودال عطشان دیدهام

سم می کنند؟!
زین اسبم را چرا آلوده بر َ

من که مرگم را همان شام غریبان دیدهام

شرمساری غیـور خیمه را حس کردهام

بر روی مشک عمویم جای دندان دیدهام

1

مادر شش ماهه را با چشم گریان دیدهام

خنده های حرمله خیلی دل ما را شکست

کعب نی از شمر و ابن سعد ملعون خوردهام

یک حرم را بین آتش مات و حیران دیدهام

آن قدر در بین صحرا بر زمین افتادهام

آن قدر در پای خود خار مغیالن دیدهام

چـشم من بر آیۀ شـق القـمر افـتاده است

آیه خواندن بر درخت از شمس تابان دیدهام

خاطرات تلخ شام از خاطرم هرگز نرفت

خـیـزران را بر لب قـاری قـرآن دیدهام

یک شب راحت نخوابیدم از آن روزی که من

عـمهام را بیـن نامحـرم پـریـشان دیدهام

کندن
با همین چشم ورم کرده خودم جان
ِ

عـمۀ هم بازیام را کـنـج ویـران دیدهام

 . 1بيت زير به دليل ايراد معنايي تغيير داده شد زيرا همانگونه که بارها ضمن بازگو کردن معاني کلمه« غرور» در فرهنگ لغات
توضيح داده ايم ؛ اين کلمه داراي بار منفي است و بيشتر ذمّ اهل بيت است و ائمه داراي چنين صفات ناشايسته اي نيستند
خنده هاي حرمله خيلي غرورم را شکست

مادر شش ماهه را با چشم گريان ديدهام
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000
شاعر :مجتبی روشن روان

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

مـن از تـبـار بـاقـرم مـردم بـدانـیـد

دل بـی قـرار بـاقــرم مـردم بـدانـیـد

مست و خـمـار باقـرم مـردم بدانـید

امــروز یــار بـاقـرم مـردم بـدانـیـد

فــردا كــنـار بـاقـرم مـردم بـدانـیـد
دست از غـم او تا قـیامت بر نـدارم
ای كهكشان ها آسمان ها در مدارت

عـرش خدای لم یزل هم بـیـقرارت

خـتم رسل كرده سالمش را نثـارت

بیچـاره تر از من نداری در كنارت

1

دارم درون سیـنـه ام شـوق زیـارت
كی میشود سر بر مـزار تو گذارم
ای ابـتـدای روضـه ها از خـانـۀ تو

ای هـیـأت عـشـاق در كـاشـانـۀ تـو

قـلـب تــمـام قــدسـیـان دیــوانـۀ تـو

بـار تـمـام صحـنـه ها بـر شـانـۀ تو

شـد این دلـم آبــاد از خـمـخـانـۀ تـو
من حاجتی جز مردن از عشقت ندارم
شـكـر خـدا امشب پـریشان تو هستم

مانـند زهـرا دیـده گـریـان تو هستم

دلـدادۀ آن بیـت األحـزان تو هـسـتـم

تـقـدیـر بوده اینكه حـیران تو هستم

 . 1ابيات زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد يا ضعف محتوايي و معنايي؛ پيشنهاد ميکنيم به منظور رفع
ايراد موجود و همچنين انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
عـرش خـدا عـزّ و جـلّ بـيـقـرارت

اي کهکشان ها آسمان ها در مدارت

شـد خــانـه آبــاد مـن؛ ويــرانـة تـو

من حاجتي جز مردن از عشقت ندارم

بـيـچـاره آن قـبـر ويـران تو هـستـم

تـقـديـر بوده اينکه حـيران تو هستم
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دلسوخته ،از داغ سوزان تو هـسـتـم
پس كی غم تو میكشد بر روی دارم
امشب تـفـأل میزنم بر چـشمهـایت

مثل مزارت مانده خلوت روضههایت

شکر خدا من روضه میگیرم برایت

جـانم شود ای کاش آقـا جان فـدایت

1

آتش زده زهر جفا بر دست و پایت
ای كاش پای غصه هایت جان سپارم
ای سـوز آه سیـنـۀ تو آسمـان سـوز

بر ما عطا فرما كمی ای مهربان سوز

قبر غریبت روضه ای داغ و نهان سوز

ای خاطرت آزرده از یك ظهر جانسوز

بر چشمهایت چند عكس خانمانسوز
امشب بـیـاد خـاطـراتـت اللـه زارم
قـوم پـیـمـبـر را همه گـمـراه دیـدی

آنچه نـدیـده هیـچ چـشمی ،آه دیـدی

در بـیــن آتـش ذكــر یــا هللا دیــدی

چـنـدین سـتـاره در مـدار ماه دیدی

یك یـوسف بی سر میان چـاه دیـدی
میگفتی از این غم هماره بیقـرارم

 . 1ابيات زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد يا ضعف محتوايي و معنايي؛ پيشنهاد ميکنيم به منظور
رفع ايراد موجود و همچنين انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.

من مـرده بـوي گـريـبـان تو هـستـم

پس کي غم تو ميکشد بر روي دارم

عـيـبـي ندارد روضه ميگيرم برايت

جـاني که دارم جـان من آقـا فـدايت

قبر خرابت روضه اي داغ و نهان سوز

اي خاطرت آزرده از يک ظهر جانسوز
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای انس وجان محصل دانشسرای تو

وی نـه سـپـهـر گـوشـۀ دارالـوالی تو

پنـجـم وصی خـتـم رسـل باقـرالـعـلوم

کـل عــلــوم در نـفـس جـانفـزای تـو

جـابر شـفـا گـرفت ز دست خـداییات

جبریل فیض میبرد از خـاک پای تو

پـیـش از شب والدت تـو خـتـماالنـبـیـا

از جـان و دل سـالم فـرسـتـد برای تو

میجوشد از کالم خوشت معجز مسیح

نب َْود عجب به مرده دهد جان دعای تو

نام تو ،خلق و خوی تو ،یکسر محمد است

وجـ ِه خـداست روی محـمـد نـمـای تو

ما را چه زهره تا که ز مدح تو دم زنیم؟

گـویـد خـدا بـرای رسـولـش ثـنـای تو

اهـل سـخـن هـنـوز ز دلـدادگـان حـق

سـخـن دلربـای تـو
دل مـیبــرنــد بـا
ِ

با آنـکـه میبـرد دل مـا را مـدیـنـهات

پیـوستـه در بقـیـع دل مـاست جـای تو

باشد کجـا به نـزد تو قـابـل ،درود ما؟

ای بر تو لحظه لحظه سالم خـدای تو

قبرت خراب و قدر تو باشد بسی بلـند

ای عـرش کـبـریـا حـرم با صفـای تو

ویـرانـۀ بـقـیـع تـو بـاشـد بـهـشـت مـا

ای خـازن بـهـشـت گــدای گــدای تـو

قبر تو در مدینه غریب است و روز و شب

بـاشـد مــدیــنـۀ دل مــا کــربــالی تـو

دشنام خصم را که دهد با دعـا جواب

غیر از تو ،ای حالوت جان در صدای تو

حـق یک سخـنت را ادا کنم
حـاشا که
ِ

گر صدهـزار بـار کـنم جـان فـدای تو

چون نـور آفـتـاب که تـابـیده بر زمین

پـیچـیـده در سپـهـر معـارف ،ندای تو

ما ظرف کوچکیم و عنایات تو ،بزرگ

ای وسعت جهان همه ظرف عطای تو

تو در چار بحری و دریای هفت نـور

نـورنـد نـور جـمـلـه تـبـار و نـیـای تو

طاق است طاق ،مؤمن طاق تو در جهان

بـوحـمـزه و هـشـام که آرد سوای تو؟

یـاد آورم ز خــاطـرۀ چـار سـالـگـیـت

شـام بـالی تـو
از کــربـال و کــوفـه و ِ
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عالم سیاه در نظرت گشت همچو شب

وقـتـی کـبـود شـد بـدن عـمـههـای تـو

بزم یزید ریخت به هم ،رنگ او پرید

وقـتی بـلـنـد گـشـت صـدای رسای تو

گفـتی که حاجـیـان همه دهسال در منا

گـریـنـد دور هم هـمگی در عـزای تو

ای پنجـمـیـن معـلـم عـالـم بگـو ،بگـو

زهـر هـشام با چه گنه شد جـزای تو؟

تقـدیم توست سوز دل صبح و شام ما

بـود غـم بـیانـتـهـای تـو
در قـلـب مـا َ

نفرین بر آن گروه که در روضة البقیع

نـگـذاشـتـنـد گـریـه کـنـم از بـرای تـو

تا هست روح در تن و سوزش درون جان«

بود هماره قـصیـده سـرای تو
میثم » َ

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

شاعر :محسن صرامی

عمری فـقـط چـشم تـرش آمد به یادت

در تـشـنـگی آب آورش آمـد بـه یـادت

وقتی جوانت پیش چشمت راه می رفت

آری وداع اکــبـــرش آمــد بــه یــادت

پس از گلویت آب خوش پائـین نرفـته

بـا دیـدن آب ،اصـغـرش آمـد به یادت

قـطـعأ صدای پـای هـر اسـبـی که آمد

سـم سـتـور و پـیـکـرش آمـد به یـادت

بــا دیـدن انگـشـتـری در دسـت مـردم

1

1

انـگـشـت با انـگـشـتـرش آمد به یادت

وقتی کسی نان در تنور خانه میپخت

رأس پـر از خـاکـسـترش آمد به یادت

هـر روز هـنگـام غـذا خـوردن یقـیـنـا ً

ضـعـف رقـیه دخـتـرش آمـد به یـادت

این لحظۀ آخر که اطرافت شلوغ است

شــاه و وداع آخــرش آمــد بـه یــادت

کردی وصیت در ِمـنا روضه بگـیرند

از بسکه اشک خواهرش آمد به یادت

 .بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به دليل مستند نبودن مطالب و مغايرت با روايات معتبر؛ پيشنهاد ميکنيم به

منظور اجتناب از گناه تدليس يا تحريف سخان ائمّه؛ بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
بــا ديـدن هـر سـاربـانـي در سـفـرهـا

انـگـشـت با انـگـشـتـرش آمد به يادت
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000
شاعر :جعفر ابوالفتحی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

مـا در بهشت مـرغ غـزلخوان باقـریم

در گـوشهای ز صحـن شبستان باقریم

بـوسـه زنـان پــای غــالمـان بـاقـریـم

بیـچـارهایـم و دست به دامـان باقـریـم

آنقدر لطف و جود و کرم کرده است که

هـمـواره زیـر بـارش بـاران بـاقـریـم

از داغ قـبـر خـاکـی او لطـمه میزنیم

بر سیـنـه و به سر زده گـریان باقریم

یکـتـا امام اهـل نظـر یک نظـر فـقـط
آقـا نمیکنی تو ضرر یک نظر فـقط
گرد و غـبار قـبر شما بهتر از بهشت

یک نخ ز شال آل عبا بهتر از بهشت

من که ز تو بهـشت بریـنی نـخـواستم

از من لب و ز تو کف پا بهتر از بهشت

جنت برای اهل نظر ....یک نگاه کن

رحمی کنی به حال گدا بهتر از بهشت

شمعـی کـنـار پنجـرههای بقـیـع نیست

گـریه کـنـار پنجـرهها بهتـر از بهشت

در خواب هم برای تو گـنـبد نساخـتیم
اصال چـرا برای تو مـرقـد نـساخـتـیم
از این به بعد روضۀ ما میشود شروع

با خـاطـرات کـربـبـال میشود شروع

با اشک و سوز و آه و نوا میشود شروع

دارد عـزای اهـل وال میشـود شروع

چون گریههای آل عبا میشود شروع

خونریزی از دو چشم شما میشود شروع

این مـاجـرا بگو ز کجا آب میخـورد

قـصه ز ظلم آن خـلـفا میشود شروع

جسمی میـان آن در و دیوار مانده بود
ردی به سینه از نوک مسمار مانده بود
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سر بر نـیـزه دیـدهای
با پنـج سال سن ِ

در زیـر نـیـزهها تن در خـون تپیدهای

مثـل رقـیه مثل سکـیـنـه به شهـر شام

تو مـزههای ضرب لگـد را چـشیدهای

پـای بـرهـنـه بـا تن زخـمـی دویـدهای

از روی خـارهـای بـیـابـان پــریـدهای

رقاصه ها به دور شما تاب خوردهاند

دشنام و فحش و زخم زبان ها شنیدهای

روضه تمام و این دلمان غرق در غم است

این اولین گـریـز به مـاه مـحـرم است

شاعر :اسماعیل شبرنگ

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

چـقـدر نالـۀ بیجـان و بـیصدا داری

به زیـر لب تو فـقـط ذکر ربـنـا داری

گـمان کـنم که رسیده زمان َپـر زدنت

که زهـر کـینه اثـر کـرده و نوا داری

چه کرده با تو که اینگونه محتضر شدهای

شهادتـین به لبهای خود چرا داری؟

نفس کشیدنت آقا چه سخت تر شده است

مـیان هر نـفـس خـستـهات دعـا داری

کشانده پای تو را روبه قبله ،زهر جفا

گـمـان کـنم که شما درد بـیدوا داری

کـنـار بـسـتـر تـو مــادری عــزا دارد

که گشته غرق غم و نوحه وعزاداری

لبان خشک تو ذکر" حسین" میگویند

دوبـاره گـریـه و مـرثـیـه را بنا داری

هنوز هم تو به یاد سه ساله غـمگـینی

هـنـوز هـم به دلـت داغ کـربـال داری

تو در لباس اسارت چه صحنهها دیدی

چه زخمها که تو از کعب نیزهها داری

دل شـکـسـتـۀ من وقـف مـاتـم تو شده

شـمـا هـــوای دل خـسـتـۀ مــرا داری

به خـواب دیـدهام آقا که مـرقـدی زیبا

شبیه صحن و سرای امام رضا داری

کـبوتـر دل من پـر کـشیده چون زائـر

به قـصد مـرقـد خـاکـی حضرت باقـر

157

درآستان وصال؛ جلد هشتم :امام محمد باقر علیه السالم

000
شاعر :وحید محمدی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

منـم که زنـده نـمـودم خـدا پـرستی را

منـم که شیـخ و مـرادم تـمام هستی را

منـم که زنـده نـمـودم عـلـوم قـرآن را

کـشانـدهام به تمـاشا بهـشت ایـمـان را

مـنـم کـه زنـده نــمـودم قـیـام جـدم را

مـنـم که زنـده نـگـه داشتـم مـحـرم را

در اوج عـرش مقـامی رفیع دارم من

و غـربـتی چو غـروب بقـیع دارم من

منم که سنگ مـزارم پر کـبوترهاست

منم که زائر تنهای هر شبم زهـراست

منم که در نفسم عطر کربال جاری است

شمیم غربت من در دل منا جاری است

هـزار حـرف نگـفـتـه مـیـان دل دارم

هـــزار درد نـهــفـتـه مـیــان دل دارم

هزار حرف نگـفته ز ماجـرای حسین

چقدر روضه گرفتم فقـط برای حسین

هزار حرف نگفته ز ظهر روز عطش

ز ماجرای رباب و ز داغ سوز عطش

سه چار ساله ولی ماجرا که یادم هست

سری که رفت روی نیزهها که یادم هست

همین که رفت عمو ،قامت حسین خمید

همین که رفت عمو ،ضرب تازیانه رسید

میان سلسلهها یک به یک قطار شدند

به روی ناقـۀ عـریان همه سوار شدند

چه زلفها که در این ماجرا سپیده شدند

چه حرفها که دراین کوچهها شنیده شدند

هنوز در دل ما بغض حرمله است هنوز

هنوز خاطر من زخم سلسله است هنوز

هـنـوز قـصـۀ بـازار شـام یـادم هـست

سر پـشت بـام یادم هست
هـنوز سنگ ِ

1

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم به منظور جلوگيري از اغراق گوئي و انتقال بهتر معناي شعر بيت
اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
هنوز در دل ما بغض حرمله است هنوز

هنوز بر تن من جاي سلسله است هنوز
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چه نالهها که در این سینهها بریده شدند

چه مویها که سر هر گذر کشیده شدند

هـنوز قـصۀ آن نـیـزه دار یـادم هست

صدای دخـتـرکی بیقـرار یـادم هست

شکست پهلوی آن دختری که خورد زمین

شبیه پهلوی آن مادری که خورد زمین

سه ساله بود ولی پیـر عـشق بـابا بود

سه ساله بود ولیکـن شبـیـه زهـرا بود

شاعر :حسن جواهری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

ای جلوۀ حق در تو عیان حضرت باقر

مدح تو فـزونتر ز بـیان حضرت باقر

شاهـان هـمگی سائـل درگـاه رفـیعـت

ای پـادشـه پـادشهـان حـضـرت بـاقـر

باید که کـنـد فـخـر گـدای سـر کـویت

بر جمله سالطین جهان حضرت باقر

تو حجت داداری و دشمن به چه جرمی

با زهر تو را کشته چنان حضرت باقر

در مـاتـم تو ای گـل گـلـزار حـسیـنـی

گـریـنـد همه عـالـمـیـان حضرت باقر

افـسوس که زد آتش زهـر ستم خـصم

یکباره تو را شعله به جان حضرت باقر

فریاد که از سوزش آن زهر شرربار

رفته ز تنت تاب و توان حضرت باقر

خون شد به دلت چونکه همه عمر شنیدی

از دشمن و دوست زخم زبان حضرت باقر

از کودکیات ظلم و ستم دیدی و کردی

در سینه غم خویش نهان حضرت باقر

بـا خـاطـرههـای سـفــر شــام هـمـاره

بود اشک تو از دیده روان حضرت باقر

هم پای رقـیـه چو روی خـار دویـدی

مانده به کفت پات نشان حضرت باقر

جانت به لب آمد به ره شام چو دیـدی

تو رأس حسین را به سنان حضرت باقر
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000
شاعر :سید رضا مؤید

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعلن

پـاك بقـیع
اى فـروزان
گهـر ِ
ِ

گـل پرپر شده در خاك بقـیع

با سـالمـت كـنـم آغـاز كـالم

اى تو را ختم رسل گفته سالم

پنجمین حجت و هفتم معصوم

بابى ا َ ْنتَ كه گـشتى مـسمـوم

اى فداى حق و قربانى دین

!كرده یك عمر نگهبانى دین!

تنت از درد و الـم كاسته شد

تا كه دین قامتش آراسته شد

آغـاز طفـولیت خویش
اى ز
ِ

بوده در رنج و غم و درد ،پریش

از عـدو ظلم و شرارت دیده

چون پـدر رنج اسارت دیـده

سن در بـازو
خار در پا و َر َ

رفـته اى با اسرا در هـر سو

كرده خون خاطرت اى شمع وال

مـحـنت واقـعــۀ كرب و بـال

كربال دیده اى و كوفه و شام

اى شهـید از اثـر ظلم هـشام

آتش غم پر و بالت را سوخت

زهر كین ،شعله به جانت افروخت

زهــر بـه زیــن آلــوده
اثــر
ِ

كرده اعضاى تو را فرسوده

نزد حـق یافـتـه فیض دیـدار

جسم تو خفته و روحت بیدار

خود تو مظلومى و قبر تو خراب

دیده دهر ازین غصه پر آب

شیعه را دل ز عزایت شده داغ

كه بود قبر تو بى شمع و چراغ

ت دور از ادراك
ظلم این ام ِ
ِ

كرده یكسان َحرمت را با خاك

با چنـین ظلم و ستم از اعـدا

بهتر این ست كه قـبـر زهـرا

مخـفـى از دیـدۀ دشمن گردد

تا ز هـر حـادثه ایـمـن گـردد
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شاعر :محمد قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

مانند شـمعی پیکـر تو بیصدا سوخت

سرکش زهر جفا سوخت
در شعلههای
ِ

قـرآن ناطـق بـودی و با خود نگـفـتـیم

ای مصحف توحید آیاتت چرا سوخت؟

حجش قبول آن کس که پای روضۀ تو

در آفـتـاب داغ صحـرای مـنا سوخت

بسیـار در شهـر مدیـنه سوخت قـلـبت

اما بمیرم بیش از آن در کربال سوخت

بـوی حـسین از آهـت آمـد بر مـشامـم

از بس دلت در ماتم خون خدا سوخت

مانند زین العـابـدین ،روح تو عـمـری

وقت عبور از روضۀ شام بال سوخت

ذهن تو پنجاه وسه سال ای نوح گریه

ت طال سوخت
وقت مجسم
کردن طش ِ
ِ

شـالق نـامـردی تو را دنـبال میکـرد

آن ساعـتی که خـیـمۀ آل عـبا سوخت

آتش گرفـتی از درون وقـتی که دیدی

همبازی تو دامنش در شعلهها سوخت

شاعر :قاسم نعمتی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

بـار بـال به شـانـه کـشـیـدم به کـودکـی

ازصبح تابه عصر چه دیدم به کودکی

از خـیـمـه گـاه تا تـه گـودال قـتــلـگـاه

دنـبـال عــمـههـام دویــدم بـه کـودکـی

آن شب که در مقابل من عمه را زدند

فـریـاد الـفــرار شـنـیــدم بـه کــودکـی

عـمه اگرچه درهمه جـا شد سپـر ولی

من ضرب دست شمر چشیدم به کودکی

آنشب که در خـرابه سر آمد میان مان

چون عـمهام رقـیـه خـمیـدم به کودکی

با کعـب نـی لباس همه پـاره پـاره شـد

بـدتـر ز اهـل شـام نـدیـدم بـه کـودکـی

یک سرخ مو ز قافلۀ ما کنیز خواست

این را به گوش خویش شنیدم به کودکی

در مجلس شراب که شخصیتم شکست

مـن آسـتـیـن صبـر جـویـدم به کودکی
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000
شاعر :امیر عظیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

هر جـا کـالس درس شما برگـزار شد

با شور و شوق روح االمین رهسپار شد

هر حرف غیر حرف شما فانی است ،شکر

حرف شماست بین کـتب مانـدگـار شد

یا باقـرالـعـلـوم ،فـقـط با کـالم تـوست

افـکـار پـوچ مرجـئه بی اعـتـبـار شـد

ای قـیـمـتی ترین گـهـر دین بگو چـرا

سهمت مزار خاکی از این روزگار شد؟

آن زین زهر خورده چهها کرده با شما

آثـار مــرگ در بـدنـت آشــکــار شــد

آقـا شـنـیـده ایم که از دست زهـر زود

جـسمـت ورم کـرده دلـت داغـدار شد

جسمت ورم که کرد؛ دلت رفت کربال

آن خاطـرات له شده رویت هـوار شد

بر تن سـری نبود ولی جـدتـان حسین

ده اسب تازه نعل به سمتش قـطار شد

از دستـبـاف فـاطـمـه بر پیکـر حسین

پـودی نماند و پیـرهـنـش تـار تـار شد

تقصیر شمر بود که سر روی نیزه رفت

زینب به روی ناقـۀ عـریان سـوار شد

شاعر :وحید قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

مانده داغـی عـظیم بر جـگـرت

عکس رأسی به نیزه ،در نظرت

سـر بـازار شـام و بـزم شـراب

چـه بـالهـایـی آمـده به سرت!؟

هر شب جمعه خون دل خوردی

پـــای ذکــر مـصـیـبـت پــدرت

پای روضه به جای قطرۀ اشک

خون و خونابه ریخت از بصرت

می تـوان دید عـکـس زیـنب را

بـیـن قـاب کـبــود چـشــم تـرت

سوخـتی سرو بـاغ فـاطـمـیـون

زهـر آتش زده به برگ و برت

گر گـرفـتـه فضای حجـرۀ تـان

تـحـت تـاثــیـر آه شـعـلـه ورت

مـهـر و تـسـبـیـح کـربـالیت را

داده ای ارثـیـه بـه گـل پـسـرت

سایت آستان وصال  astanevesa.irجلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان

162

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای ذکـر جـان ثـنـای تو یا باقرالعلوم

وی حرف دل دعای تو یا باقرالعلوم

ای مصطفی سالم فـرستـاده سوی تو

از جـانـب خـدای تو یا بـاقـرالـعـلـوم

دشـنـام داد دشـمـن و گـردیـد عـاقبت

شـرمـنـدۀ از عـطای تو یا باقرالعلوم

هـر دم هــزار قـافــلـۀ دل کـند صـفـا

در صحـن با صفـای تو یا باقرالعلوم

جرم من و شفاعت تو ای شفـیع خلق

درد مـن و دوای تـو یا بـاقـرالـعـلـوم

علم و کمال و حکمت و توحید جان گرفت

از نطق جـانـفـزای تو یا بـاقرالـعـلوم

فـردا به خـلـد نـاز فـروشم ،اگر شوم

محـشـور با والی تو یا بـاقـرالـعـلـوم

یک لحظه وا کند گره از کار عالمی

دست گـره گـشای تو یا بـاقـرالـعـلـوم

دردا که صبح و شام هشام از ره ستم

کوشید بر جـفـای تو یا بـاقـرالـعـلـوم

با اینهمه عنایت و لـطف و عطا نبود

زهـر ستـم سزای تو یا بـاقـرالـعـلـوم

در گوشه بقیع مـزار غـریب تو است

تـاریخ رنـجـهـای تو یا بـاقـرالـعـلـوم

طفلی دو ساله بودی در شهر شام شد

کنج خـرابـه جای تو یا بـاقـرالـعـلـوم

باهلل قسم رواست که چشم تـمـام خلق

خـون گـرید از برای تو یا باقرالعلوم

گفتی که شیعـیـان تو ده سال در مـنـا

گریـند در عـزای تو یا بـاقـرالـعـلـوم

مظلوم زیست کردی و مسموم کین شدی

این بود مـاجـرای تو یا بـاقـرالـعـلـوم

دردا که شد نهان به دل خاک در بقیع

روی خـدا نـمــای تو یا بـاقـرالعـلـوم

شهر مدیـنـه شهـر نبی اللهزار وحی

گـردیـد کـربـالی تو یـا بـاقـرالـعـلـوم

هرجا سفر کنم دل من در بقیع تو است

دارم به سـر هــوای تو یا باقـرالعلوم

این فخر میثم است که هم مادح شماست

هم مـرثـیـت سـرای تو یا باقـرالعـلوم
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ای فروغ دانشت تا صبح محـشر مستدام

وی تو را پیش از والدت داده پیغمبر سالم

منـشـأ کــل کـمـال و بــاقــر کــل عــلـوم

هفتمین نور و ششم موالیی و پنجـم امـام

انس و جان آرند حاجت در حریمت روز و شب

آسمان گردیده بر دور مزارت صبح و شام

این عجب نبود که بخشی چشم جابر را شفا

زخم دل را می دهی با یک نگاهت التیام

ساکنان آسمان را لحـظه لحظه ،دم به دم

از بقـیعـت بوی عطـر جنت آید بر مشـام

در کمال و در جالل و علم و حلم و خلق و خو

پای تا سر ،سر به سر آئـینۀ خیـر االنـام

با تو حق گیرد تداوم از تو حق گیرد کمال

بی تو فـهـم ما ز قـرآن نادرست و ناتمام

کودکی بودی که از تـیـغ بیـانت ناگـهـان

روز در چـشم یـزید بی حیا آمـد چو شـام

الل شد از پاسخ و زد بر دهن مهر سکـوت

طـشت رسـوایـی او افــتـاد از بـاالی بـام

سـر بـاالی نی دیـدی به سن کـودکـی
تو ِ

گه به دشت کربال گه کوفه گاهی شهر شام

خیمه های آل عصمت را که آتش میزدند

میدویدی در بیابان اشک ریز و تشنه کـام

کـوفـیـان بـردند در حـبـس عـبـیـدهللا تـان

شامیان سنگدل سنگت زدند از روی بـام

ماجرای کـربال و شام و کـوفه بس نبـود

از چه دیگر این همه آزار دیدی از هشام

بارها آوردت از شهـر مـدینـه تا دمـشـق

از وجودت هتک حرمت کرد جای احترام

گاه آوردت به زندان گاه پای تخت خویش

گــاه زد زخـم زبـان و گـاه می زد اتـهـام

حیف کز زهر جفا گردید قلبت چاک چاک

مرغ روحت پر زد از تن جانب دارالسالم

1

 . 1بيت زير به دليل ايراد محتوايي تغيير داده شد زيرا قرآن به تنهايي و به خودي خود کامل است فقط بي وجود ائمه درک
آن ممکن نيست لذا بيت زير تغيير داده شد
با تو حق گيرد تداوم از تو حق گيرد کمال

بي تو ايمان نادرست و بي تو قرآن ناتمام
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بس که بر جان عزیزت روز و شب آمد ستم

دادی از سوز جگر بر شیعیانت این پـیام

تا به صحـرای منـا گـریـند بهـر غـربتت

حاجیان هنگام حج ،پیر و جوان و خاص و عام

دوست دارم بر تو گریم در بیابـان بقـیـع

کرده اند این گریه را بر من حرامیها حرام

درکنار قبر بیشمع و چراغت روز و شب

هم بشر سوزد چو شمع و هم ملک گرید مدام

از چه شد صد چاک قلبت با چنان قدر و جالل

وز چه ویران مانده قبرت با چنان جاه و مقام

بر تو می گریم که عـمری ساقی بـزم بال

روز و شب ساعت به ساعت ریخت خون دل به جام

بر تو ای تنهای تنها همچو عـمت مجتبی

بر تو میگریم که مظلومی چو جد و باب و مام

بر تو میگریم که بردی کوه غم از کودکی

بر تو میگریم که شد با خون دل عمرت تمام

ای خدا را باب رحمت ،باب رحمت باز کن

تا که "میثم" زائر قبرت شود فی کل عام

شاعر :سیروس بداغی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای دیـن من کـالم تو یا باقـرالعـلوم

ای بیکـران مقـام تو یا باقـرالعـلوم

جان ما همه قربان مکتبش
احمد که ِ

سالم تو یا باقـرالعلوم
داد همچونان
ِ

صد چون مسیح و صد چو خلیل ای امام عشق

پـاشَـد به احـتـرام تو یا باقـرالعـلوم

ما شیعه گشتهایم وغالمان بر درت

از لـطـف مـستـدام تو یا باقـرالعلوم

تمامی دشمـنان
باهلل که بوده حـرف
ِ

شـرمنـده از مـرام تو یا باقرالعـلوم

ت عاشقان
در این زمان که دل نشود بی ِ

افـتـاده دل بـه دام تو یا باقـرالعـلوم

با دست با کرامتت ای نج ِل مصطفی

قـلبـم شده ست رام تو یا باقرالعلوم

شام پر کشیدنت ای مرد با وقار
در ِ

دل پَر کـشد ز بـام تو یا باقـرالعلوم

در بین روضهها چه بگویم؛امان ز شام

نـاالن شدم ز شـام تو یا باقـرالعلوم

از شمر بیحیا و ز خولی وحرمله

بهـتر بود هـشام تو…یا باقـرالعـلوم
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000
شاعر :ناصر شهریاری

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

منم که عالم هستی گدای کوی من است

منم که کعبه دمادم به طوف روی من است

منم که کوثر و زمزم نمی ز جوی من است

منم که باغ جنان مست عطر و بوی من است

حـسـیـن زهــرایــم
پــور
مـنـم که زادۀ
ِ
ِ
مـنـم کـه بـر هـمـۀ عـالـمـیـن مــوالیـم
منی که کل وجودم پر از خدا شده است

به کودکی دل من با غم آشنا شده است

دلم پر از غـم جانسوز کربال شده است

به پیش دیده من سر به نیزه ها شده است

چگونه شرح دهم من غمی که بر ما رفت
فقط همین ،سر اکـبـر میان سـرها رفت

1

چگونه شرح دهـم حـال زار قـافـلـه را

چگونه شرح دهم های و هوی و هلهله را

چگونه شرح دهم خـنده های حرمله را

چگونه شرح دهـم رد پـای سـلـسـله را

چگونه شرح دهم روی نـیـزه قـرآن را
چگونه شرح دهم خـیـزران و دندان را
منم که نو گـل پرپر به چشم خود دیـدم

منم که حنجر و خنجر به چشم خود دیدم

منم که پیکر بی سر به چشم خود دیدم

منم که غارت معجر به چشم خود دیدم

چه گویم از غـم خلخـال و جامـۀ پـاره
چه گـویـم از غـم جـانـسوز طفل آواره
 . 1بیت زیر به دلیل مستند نبودن تحریفی بودن حذف شد؛ همانگونه که بسیاری از علما و محققین همچون عالمه بیرجندی؛ شیخ عباس
قمی و  ....در کتب کبريت احمر (ص  )141منتخب التواريخ ( ص  )224مقتل تحقيقي ( )22۹پژوهشي نو در بازشناسي مقتل
سيدالشهدا (ص  )24۰و  ....تصریح کرده اند موضوع نبش قبر و سر به نیزه زدن حضرت علی اصغر صحت ندارد و تحریفی است!! این
قصۀ جعلی و س اختگی برای اولین بار در قرن سیزدهم در کتاب ریاض القدس آن هم بدون هیچ استنادی تحریف شده است « کتاب
ریاض القدس توسط علما و محققین تاریخی جزء کتب تحریفی معرفی شده است»؛
چگونه شرح دهم من غمی که بر ما رفت

فقط همین ،سر اصغر میان سرها رفت
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شاعر :محمد حسین رحیمیان

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

روزی مـا غــم اسـت آقـا
بـاز
ِ

اشک با دیـده مـحـرم است آقا

فـرصت گـریـه بـا امـام زمان

بـاز امـشـب فـراهـم اسـت آقـا

پای آن غصهها که خوردی تو

من اگر جـان دهـم کم است آقا

تــو عــزادار کــربـال هـسـتـی

تا که این عـالم ،عـالم است آقا

آری آری شـب عــزای شــمـا

پــیــشــواز مــحــرم اسـت آقـا

تا قـیـامت به پـیـش چـشمانـت

رأس بـر نـی مـجـسم است آقا

چـشـم تو یاد کـربـال دریـاست
هـمۀ روزهـایت عـاشـوراست
میروی یـاد کـودکـی از حال

پـیـر کـرده تـو را غـم گـودال

یــاد آن خــاطــرات بــارانــی

شـده کـربو بـال مـنا ،ده سال

با غرورت چه کرده مرد صبور؟

غـارت گـوشـواره و خـلـخـال

داشت در بین خیمهها میسوخت

پــدرت از خــجـالـت اطــفــال

با تو گـفـته چه قـدر اسرار از

دفـن آن پیکـری که شد پامـال

وای از این اتـفـاق ،هم بازیت

پیـش چـشمـان تو شده بـیبـال

کربال ،کوفه ،شام در دل توست
روضههای رقـیه قـاتل توست
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000
شاعر :قاسم نعمتی

1

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

من پـنجـمـیـن ولــی خــداونــد قــادرم

همنام مصـطـفی و ملــقـب به بــاقــرم

گنجـیـنــۀ عـلــوم الهــی است سیـنه ام

از نسـل سفــره دار کــریم مــدینــه ام

مشهور شهــرم و کرم ابــراز می کنم

با یک نظر ز کــار گره بــاز می کنم

قبل از تهجد شب؛ آن عـشـق بــازی ام

شهــر مــدیــنه شاهد ســائـل نوازی ام

همیان به دوش کـوچه ام و ذره پرورم

ناز گدای شهر به یک غـمزه می خرم

بــانی روضــه های غـروب منــا منـم

پــرچــم به دوش مـاتــم کــربـبـال مـنم

من شـاهد مصـیـبـت عظمــای عـالمـم

من شــاهــد غــریــبی آقــای عــالـمــم

سجــاد زاده ام پــســر مــرد گـریــه ام

من آشنــای غــربت هــم درد گریـه ام

با چشم خویش واقعه ایی دیده ام عجیب

احرام بسته ،قــافـله ایی دیـده ام غریب

با حاجـیــان فــاطمه تا هـمـسـفـر شدم

از سر عـشـق بــازی حق با خبر شدم

آنـان به کــوی نســل الهــی قدم زدنــد

زیبــاتــرین منــای خـدا را رقــم زدنـد

دیــدم که آب تحــفــۀ نــایاب می شـود

کودک چگونه تشنه و بی تاب می شود

دیدم چگونه جسم جوان خـرد می شود

َــم امــام زمــان خــرد می شود
ِ
قـــد خ ِ

دور امــام نیــزه و شـمـشیــر دیــده ام

در گــودی گــلــو اثـــر تــیـر دیــده ام

خنجر به دست شمر به گودال می رود

زهــرا کنــار پیکرش از حال می رود

اینجا به بعد مهر سکوتی بر این لب است

گودال بوسه گاه خصوصی زینب است

1

 .بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد يا ضعف محتوايي و معنايي در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد

مي کنيم به منظور رفع ايراد موجود و همچنين انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير
کنيد؛ جايگاه و شخصيت امام خرد شدني نيست و واالتر از اين است که با جسارت دشمنان خرد شود
ديدم چگونه جسم جوان خُـرد مي شود

شخـصـيت امــام زمــان خرد مي شود
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شاعر :محسن حنیفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

زخمی زهـری بود و بر غــم مبتال بود
ِ

زهرجگر سوزی که بر دردش دوا بود

پنـجـاه ســا ِل عمــر او با درد بگــذشت

پنجاه سال ،او روضه دار کوچه ها بود

تب می نمود و یاد مــادر گریه می کرد

او خـوب با سردرد و سیــلی آشنـا بود

لب تشنه بود و زهـر آتش زد به جانش

چون یادگــاری حسیــن و مجتــبی بود

عادت به «الیوم کیومک» داشت حرفش

یعنی گـریز حــرف هایش کــربـال بود

در خاطرش مانده شلوغی های گــودال

جد غــریبش را که زیر دست و پا بود

جد غــریــبـی که لبــاسش را ربــودنــد

غسل و کفن ،زخــم زیاد و بــوریا بود

جد غــریبی که سـرش منــزل به منزل

گاهی به نیزه ،گــاه در طشت طال بود

رنگ رخ او شد کبـود و زرد؛ جان داد

مــانند دایی قــاسمش از درد جــان داد

شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

عــاقــبــت آه کــشـیــدم نــفــس آخــر را

نفس ســوختــه از خــاطـره ای پرپر را

روضه خــوانی مرا گـرم نمودی امشب

روضۀ آن همه گــل ،آن همه نیلــوفر را

آخــرین حـلـقــۀ شب های مـحــرم هستم

شکــر ای زهر ندیــدم سحـری دیگر را

باورم نیست هنوز آنچه دو چشمم دیده است

بــاورم نیست تمــاشـای تنی بی ســر را

باورم نیست غروب و حرم و آتش و دود

دیــدن ســوخــتــن چـــارقــد دخــتــر را

غارت خود و علم ،غارت گهواره و مشک

غـارت پیــرهــن و غـارت انگــشتـر را

ذوالجناحی که ز یالش به زمین خون میریخت

نـیـزه هــایی که ربـودند سـر اکــبــر را

آه در گوشۀ ویــرانه که دق مـرگ شدیم

تــا کـه همبـازی من زد نــفــس آخـر را
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000
شاعر :رضا رسول زاده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

از سوز زهر پیکرم آتش گرفت و سوخت

یا رب ز پای تا سرم آتش گرفت و سوخت

مسمومم و زبــانــه کشد شعـلــه از تـنــم

از این شراره بسترم آتش گرفت و سوخت

من یادگار کرب و بالیـم که روز و شب

با روضه هاش خاطرم آتش گرفت وسوخت

می سوخت بین تب تن بابا به خیــمه ها

صد بار قلب مضطرم آتش گرفت و سوخت

هنگـامـۀ غــروب که غـارت شروع شد

هر کس که بود در حرم آتش گرفت و سوخت

یک زن نمانده بود که شعله به تن نداشت

چادر نمـاز مادرم آتش گرفت و سـوخت

خنــده دگــر نــدیــد کـسی بر لب ربـاب

تا جای خواب اصغرم آتش گرفت و سوخت

در کـوفــه تا كه رأس حـسیـن شهیــد را

دیدم به نیزه ،حنجرم آتش گرفت و سوخت

آتــش بــه جــان آل پــیــمـبـر شــد آشنـا

از آن زمان که مادرم آتش گرفت و سوخت

شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

از ســوز تشنگـی جگــرم ناله می کند

نــذر حسیـن ،روضۀ ده ساله می کند

یاد لبان خشک و عطش خوردۀ حسین

بین دو نهــر آب مــرا والــه می کــند

آری منای من شده یک عمر خون دل

این غــم مرا شبیــه به آاللــه می کــند

امروز یــاد کــرب و بال می کشد مرا

در گــلشن بقیــع ،مــرا اللــه می کــند

من آشنــای کعــب نی و تــازیــانــه ام

زخـمم نظر به گـریــۀ غـساله می کند

از بس که سر به پیش نگاه ترم شکست

چشمم عجیب هــمــدمی ژالــه می کند

نوری که بود شاهدم از قـتلگــاه سرخ

حاال چه سبـز دور سرم هــاله می کند

این مادر است و این پدر و جد اطهرم

زهــرا مرا خالص ز قــتالــه می کـند
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شاعر :یوسف رحیمی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

تنهــــاتـــرین غـریب دیار مدینـــه بود

او مرد علم و زهد و وقار و سکینه بود

صــدباب علــم از کلماتش گشــوده شد

در بین عالمـان ،به خــدا بی قرینه بود

این خــــانواده نسل نجـات و هــدایـتنـد

او ناخــدای پنجمی از این سفینـــه بود

نــان آور همیــشــه هـر کـودک یتیـــم

بر شانه های خستـۀ او جــای پینـه بود

آتش گرفتـــه بــاغ دلش از شــراره ای

سهــــم امام خستۀ ما زهــر کـیـنــه بود

همواره آسمــان دلش رنگ الله داشت

هفتاد و چـند داغ شـقــایــق به سینه بود

دشت نگـــاه او پر گلهــای اشــک بود
یادآور حکــایت سقـــــا و مشـــک بود
بیــن نمــاز ،وقت دعــا گــریه میــكنی

با هر بهــانه در هـمه جــا گریه میكنی

در الـتهــاب آ ِه خــودت آب می شــوی

می سوزی و بـدون صدا گـریه میكنی

هر چند زهر قلب تو را پاره پاره كرد

اما به یــاد كــرب و بـال گــریه میكنی

اصالً خود تو كــرب و بالی مجــسمی

وقتـی برای خــون خــدا گــریه میـكنی

ب خوش از گلوی تو پــایین نمی رود
آ ِ

با نــالــه هــای وا عطــشا گریه میكنی

با یاد روزهای اسـارت چه می كـشی؟

هر شب بدون چون و چرا گریه میكنی

زلف خــونی سـرهای نی ســوار
با یاد
ِ

هر صبح با نــسیــم صبــا گریه میكنی

هم پای نیزه ها همه جا گریه كـرده ای

هم با تمــام مــرثــیــه ها گــریه میكنی

دیگر بس است چشم ترت درد می كند
از بس كه غرق اشك عزا گریه میكنی
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن

ای به سیـنه ات پنهـان گنـج های قـرآنی

عـلـم را شـکــافــنـده بـا کـالم نــورانـی

مـظـهــر جـمـال حـق در لبـاس انـسانی

صد چو بوعـلی پیـشت کودک دبستـانی

هم سپهـر را محـور هم وجـود را بـانی
کـنـیـه ات ابا جعـفـر خود مـحـمـد ثـانـی
آســمــان دانــش را آفـــتــاب تــابـــنــده

مـشـعـل حقـایق را مـنـطـقـت فـروزنـده

خصم را پـذیـرفـتـه با لب پـر از خـنـده

دوست خرم و خندان دشمن از تو شرمنده

خـلـق را خـداونـدی ای خــدای را بنـده
نیست بنـده ای چون تو با جـالل ربـانی
ای هزار کوه طور غرق در یـم نـورت

صد چو موسی عمران نقش وادی طورت

هم ملک به فرمانت هم فلک به دستورت

خازن است مسکینت مالک است مأمورت

ای دعای عاشورا از کـالم پـر شـورت
داده نـور بر دل ها زین دعـای نـورانـی
قـدسیان به قصد قـرب میبرند نامت را

عرشیان به شوق و شور سر کشند جامت را

خـسـروان غـالمانـند سیـدی غـالمت را

وصف کرده در قـرآن کبـریا مقامت را

جابـر از سـوی احـمـد آورد سـالمت را
چـشـم او شده روشن از عـنـایـتـت آنـی
تــو سـپـهــر انــورای تـو یـم تـجـالیــی

برد و فـاطـمه فـرزند با جـمال یکــتایی

روح پاک سه روحـی در چـار دریـایی

پـنجـمـین ولـی هللا بـاب هـفـت مــوالیـی

بلکه شش جهت را نیز ماه عـالـم آرایی
هشت خلد را صاحب نه سپهر را بـانی
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ای مــدیــنــۀ دلهــا تــا ابــد بــقـیــع تــو

ابـر کـل رحـمـت ها بخـشـش سـریـع تو

چرخ پیـر با عمـرش کـودک رضیع تو

آسمان مطیعش باد هر که شد مطـیع تو

عـرش کـبـریا ز آغـاز خـانـۀ رفـیـع تو
بلکه عرشیان را بر خاک تو است پیـشانی
ذکـر من سـالم من کیست حضرت باقر

حـج من قیــام من کیست حضرت بـاقر

اســوۀ تـمـام من کـیـست حـضرت بـاقر

زمـزم و مـقـام من کیست حضرت باقر

پـنجـمین امـام من کیست حضـرت باقر
می کـنـد ز آئـیــنم مـهـر او نـگــهـبـانـی
ای به بـنـدگی یکـتـا ذات حـق تعـالی را

تـو یـگـانـه فـرزنـدی دو عـلـی اعـال را

بـاقـر العـلـوم اسـتی ذات پـاک یکـتـا را

نی عجب اگـر بخـشد سائـلت دو دنیا را

جان مادرت زهرا از درت مران ما را
بیتو در جـنان عاشق بنده ایست زندانی
تو ز کـودکی دائـم مـحـنت و بـال دیـدی

با دو چشم معصومت ظلـم بر مال دیدی

راه شـام طی کـردی دشت کـربال دیدی

اهل بیت عصمت را زار و مبـتال دیدی

رأس جد خود را در طشتی از طال دیدی
زیر چوب بر لب داشت نغمه های قرآنی
خیمه ها کز آتش سوخت سیدی کجا بودی؟

زیر خـارها خـفـتی بـین عـمه ها بودی؟

شاید ای عزیز جان زیر دست و پا بودی

روی شـانـۀ مـادر یـا از او جــدا بـودی

یا به زیر کعب نی در خـدا خـدا بـودی
چـار سـال سنت بود با چـنـان پـریشانی
ای غریب شهر خویش مثل جد مظلومت

شد ز کودکی دائم خون به قلب مغمومت

از حقوق خود کردند ظالمانه محرومیت

روی زین زهرآلود خصم کرد مسمومت
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سـوخـتند از داغت اهـل بـیت معصومت

000

روزشان ز غم گردید همچو شام ظلمانی
نخـل مهـر تو کـرده ریشه در دل شیعه

جای تو نه در خاک است بلکه در دل شیعه

مـیــوۀ تــوالیت بـوده حــاصـل شـیـعــه

دیـده روز شب آزار در مـقـابـل شـیـعه

سوز «میثمت» گشته شمع محفـل شیعه
گه به نظم و گه با اشک میکند در افشانی

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای دومین محـمـد و ای پنجـمیـن امام

از خلق و از خدای تعالی تو را سالم

چشم و چراغ فاطمه ،خورشید هفت نور

روح روان احـمـد و فـرزند چار امام

وصف تو را نگفته خدا جز به افـتخار

نام تو را نـبرده نـبـی جـز به احـتـرام

هم ساکنان عـرض به پـایت نهاده رخ

هم طایران سدره به دستت همیشه رام

حکـم خـدا به هـمت تو گـشتـه پـایـدار

دین نبی به دانـش تو مـانـده مـسـتـدام

با آنهمه جـالل و مـقـامی که داشـتی

دیدی ستم ز خصم ستمگر علیالدوام

گه دیـد چـشم پـاک تو بـیـداد از یـزید

گـاهی شنـید گـوش تو دشنام از هشام

گریند در عزای تو پیوسته مرد و زن

سوزند از برای تو هر روز خاص و عام

گاهی به دشت کربو بال بودهای اسیر

گاهی به کوفه بر تو شده ظلم ،گه به شام

خواندند سوی بزم یزیدت ،بدان جالل

بردنـد در خـرابـۀ شـامت بـدان مـقـام

گر کـف زدنـد اهـل ستم پیش رویـتان

گـر سنگ ریخـتند به سرهایتان ز بام

راحت شدی ز جور و جفای هشام دون

آندم که گشت عـمر شـریف شما تمام

داریم حـاجـتی که ز لطف و عـنایـتی

بر قـبر بیچـراغ تو گـوییم یک سالم

«میثم» هماره وصف شما خـاندان کند

ای مدحتان بر اهل سخن خوشترین کالم
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شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

شیعه كند مرا صـدا كه حجـت خــدا منم

آنكه شده به كــودكى شــاهد كــربـال منم

ز بعد مرتضى على پس از حسین و مجتبى

از پس زین العــابـدین ولى كــربــال منم

وارث علم و دین همه كنز خفى فــاطمه

شاهد كــوى علقــمه وصى مصطفى منم

آنكه ز بین خاك وخون با غم وغربتى فزون

سر بریده دیده است به روى نیزه ها منم

همدم شیر خـواره ام محرم گــاهواره ام

همـسفــر رقیــه ام مـحــرم بچــه ها منم

همره كــاروانــیـان اسیر دست دشمنــان

به زیر تازیــانه ها به شــام و نیـنوا منم

آنكه به روضه بانى است عاشق روضه خوانى است

چـه در بقیـع چه كربال چه بین خانه ها منم

قسم به این حـقـیـقـتـم بخــاطر مصیـبـتـم

آنكه بود به دست او بـرات كــربال منــم

شاعر :مهدی نظری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

دلی شکسته و چشمی ز گریه ،تر دارم

گشــوده ام پَــر اگــر نیت ســفــر دارم

اگــرچه مــاه محــرم خــزان شــدم اما

همیشه چند دهه روضه در صفر دارم

همه ز مــرگ پدر ارث می برند ومن

بساط گریه ام ارثی ست کز پـدر دارم

هشام! زخــم دلم که برای حــاال نیست

من از غروب دهم زخم بر جگر دارم

زمانه دست ز قلب شکـسـته ام بــردار

من از بریدن رأسش خودم خبــر دارم

به یــاد ســاقی لب تشنــه امــام شهـیــد

میان قاب دلــم عکــسی از قــمر دارم

اگرچه قصه من مال سال ها پیش است

همیشه یک سر بر نیـزه در نظر دارم

غروب کرببال زخـمهای سختی داشت

ولی ز شــام بـال زخــم بیــشتــر دارم!

دلــم گــرفـته از اینکه نشد درآن ایــام

ز روی دست رقیــه طـنــاب بــردارم
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000
شاعر :مهدی نظری

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

مــن امــام تــــمــــام دنـــیــــایــــم

بــر تــمـــامــی خــلــق مـــوالیــم

بــاقـــر عــلــم احــمــد و عــلـیام

چون که من هم ز نسل زهــرایــم

روزها شمــس و مـاه هم هـر شب

روی خــود می نــهــنـد بـر پــایــم

روی بــــال دعـــــا و ســــجــــاده

آســمــان غــرق در تــمــاشـــایــم

مــن شــکـــافــنــدۀ عــلـــوم شــدم

از دعــاهــای خــیــــر بــابــایــــم

گــوهــر علــم و آیـه هـای حــدیث

ریــزد از در ســـرخ لــب هــایــم

مــن امــــام طــــلـــوع امــــروزم

مــن شــفــیــع غـــروب فــردایــم

دسـت بــر دامــنــم اگــر بــزنــیــد
از زمیــن تا بـهــشت پــر بــزنیــد
گـر چه من سـوختـم ز زهـر جـفـا

لـیـک ســوزم ز داغ کـرب و بـال

بـه خــدا صحــنــهای نــدیــدم مـن

تــلــخ تــر از غــروب عــاشـورا

صـحــنــۀ مــرکــب بــدون سـوار

نــیــــزه ای را کـه مــی رود بــاال

مـن خــودم بــا دو دیــده ام دیــــدم

شــمــر را روی ســیــنــــۀ آقـــــا

تـا که خــنــجـر به حــنجـرش آمـد

عـمـه می گــفـت وای ...یا زهــرا

ســر جــدم که بـر ســر نــی رفت

لـشـگــر آمـد به سمت خـیـمــۀ ما

مــا روی خــــار مــی دویــدیــم و

پــی مــا بــود زیــنــب کــــبــری

1

مــن خــودم قــتــلــگـــاه را دیــدم
بــر ســر نــیــــزه مـــاه را دیـــدم
 . 1بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما پیشنهاد میکنیم به منظور انتقال بهتر معنای شعر بیت اصالح شده که در متن شعر آمده را
جایگزین بیت زیر کنید.

گر چه من سوختم ز زهر جفا

جـگـرم پـاره پـاره شــد اما

سایت آستان وصال  astanevesa.irجلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان

176

هــر کــسی بــود دیــدۀ تـر داشـت

پیش رویش به نیــزه ها سر داشت

یا که چون خواهری که با دل خون

روی نـی چـنـد تــا بـرادر داشـت

هــمــۀ خــاطــرات مــن رنــگــی

از غــم الله هــای پــرپــر داشــت

پیــش چــشــمــم رقـیــه را می زد

خیره چشمی که بغض حیدر داشت

عـمـر کـوتـاه این سه سـالۀ عـشق

دردهــایـی شــبــیــه مــادر داشت

شــکــر می کــرد در نــبــود پــدر

عمه جان را اگـر که در بر داشت

زهــر تــنــهــا دوای این هــا شــد
گــره از کــارم عــاقــبـت وا شــد

شاعر :حبیب اهلل موحد

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

مـن داغــدار غـصه هـای بی قـریـنـم

مـن کـربـال را یـادگــار آخــریــنــم

من یادگار روزهای خـاک و خـونـم

من یـادگـار چـهـره های اللـه گـونـم

من تشنگی را در حرم احساس کردم

یـاد دو دست خـونـی عـبـاس کـردم

من کودکی بودم که آهـم را شنـیـدند

دیـدم ســر جـد غـریـبـم را بـریـدنـد

من دیـده ام در وقـت تـشیـیع جـنـازه

اسبان دشمن را که خوزده نعل تازه

من با خبر هستم ز باغی بی شکوفه

خورشید را بر نیـزه دیـدم بین کوفه

گرچه کنون مسموم از زهر هشامم

من کـشته ویرانه ای در شهـر شامم

من روضه خوانی در منا بر پا نمودم

خود روضه خوان قتل آن مظلوم بودم

من سـوخـتـم از داغ بـانـوی مدیـنـه

سنگ مـدینه می زنم هر دم به سینه

حاال که نقش زهر کین در جسم مانده

از جسم پاک من فقط یک اسم مانده

زهر عدو خون کرده قلب آتشین را

گریان نموده چشم زین العـابدین را
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000
شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

من بر فَلَک امامم من بر َملَک شهودم

عـلَی الـدَّوامـم من معـنی سجـودم
ذکر َ

هم شـاهـد قـیـامـم هـم شـاهــد قـعــودم

هم َمـظهـر وجـودم هم مـظهـر وجودم

نـور شـهــود و غــیــبـم آئـیــنـۀ قـلــوبـم
من باقر العـلـومم من کـاشـف الکـروبـم
من حجـت خـدایـم تـفـسـیـر هـل اتـایـم

دلـبـند مرتـضایـم فـرزنـد مصـطـفـایـم

نـور دل حـسـیـنـم سـجــاد را عـطـایـم

من یـادگـار درد و غـمهـای کـربـالیـم

تـاریـخ کـربـال را بـایـد ز من بـجــوئیـد
گـاهی میان روضه از قــول من بگوئید
من چار ساله بودم دیـدم غـم و بال را

می دیـدم از مـدیــنـه تـا شـام ابـتـال را

کس همچو من ندیـده مـظلـوم مبتال را

تصویر زنـده دیـدم اوضاع کـربـال را

آئــیــنۀ خــدا را در زیــر ســم مــرکـب

1

رأس ز تن جـدا را در پیش چــشم زینب
دیـدم به روی نـیـزه هـجـده سر بـریده

در قـتـلـگــاه دیـدم یک حـنجـر دریـده

خورشید کاروان را دیدم به اشک دیده

دیدم که از جسارت رنگ عمـو پریده

بر ناقههای عـریان بـریان دل زنـان بود
چـشـمان غـیـرت ما گـریان بـانـوان بود
1

 .بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد يا ضعف محتوايي و معنايي در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد

ميکنيم به منظور رفع ايراد موجود و همچنين انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير
کنيد.
من ديده ام خــدا را پامــال سمّ مــرکب

رأس ز تن جدا را در پيش چشم زينب
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1

از خـیمه ها فرار اطفـال و مـادران را

من دیده ام در آتش با اشک دختران را

هم ناله های عمه ،هم اشک خواهران را

بر نیـزه های خـونین رأس برادران را

با نـیــزه آشنــایــم با تــازیــانــه هــمــدم
با کعب ِنی انـیــسم بـا آه و نـاله َمـحــرم
من در تمام این راه در سوز و آه بودم

با اشک و آه حسرت غـرق نگـاه بودم

هـمـراه عـمـه زینب در قـتـلگـاه بـودم

در حـلـقه های آتش در خیمه گـاه بودم

ماتم کشـیده ام من ،سیــلی چـشیـده ام من
تهـمت شنیـده ام من ،بس داغ دیـده ام من
منزل به منزل از غم مردم در این اسارت

از بس به عمه هایم شد از جفا جسارت

روحـیـۀ لطیفم خورد از ستـم خسارت

گاهی لباس و گاهی گهواره رفت غارت

2

دشمن به بی حیایی بر عمه ،در حضورم
با تهمت کنــیـزی زد لطمه بر غــرورم
خواهد پیام ما را هر کس دهد به عالم

یــاد غــم و بــال را بـایـد کـنـد دمــادم

حتی کند مـنا را مـاتـم سـرای این غـم

جـوئـید کـربـال را در خـیــمـۀ مـحـرم

یـاری کـنید ما را با روضه های غربت
گـاهی کـنـار پـرچـم گاهی کـنـار تـربت
 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد محتوايي در عدم رعايت شأن اهل بيت؛ و همچنين تحريفي بودن
مطلب بيت دوم پيشنهاد ميکنيم به منظور رفع ايراد موجود و حفظ بيشتر حرمت و شأن اهل بيت که مهمترين وظيفه هر مداح است؛
بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
من ديده ام هجوم دشمن به دختران را
با بوته ها هم آغوش ،جان داده خواهران را

از خيمه ها فرار اطفال و مــادران را
بر نيزه هاي خونين رأس برادران را

 . 2بيت زير داراي ايراد محتوايي است و به غارت رفتن آبروي اهل بيت صحيح نيست و نوعي توهين است لذا تغيير داده شد
روحيــة لطيفم خورد از ستـم خسارت

گاهي لباس و گاهي رفت آبرو به غارت
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000
شاعر :حمید رضا برقعی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

نگــاه کــودکی ات دیـده بـود قـافـلـه را

تـمـام دلـهــره هـا را ،تـمـام فـاصلـه را

هــزار بار بـمیـرم بـرات ،می خـواهـم

دوبـاره زنـده کـنم خاطـرات قــافـله را

تو انتهـای غـمی ،از کجـا شـروع کنم

خودت بگو ،بنـویسم کـدام مـرحـله را؟

چـقـدر خـاطـرۀ تـلـخ مـانـده در ذهنت

ز نیزه دار که سر برده بود حوصله را

چه کودکی بزرگی است این که دستانت

گـرفـته بود به بـازی گـلـوی سلسله را

میـان سلـسـله مـردانه در مسیر خطـر

گـذاشـتی به دل درد ،داغ یک ِگـلـه را

چقدر گریه نکردید با سه سـاله ،چقدر

به روی خـویـش نـیـاورده ایـد آبـلـه را

دلیـل قـافـله می بـرد پا به پـای خـودش

نـگـاه تـشـنـۀ آن کــاروان یک دلـه را

هنوز یک به یک ،آری به یاد میآری

تـمـام زخـم زبـانهای شهـر هلهـله را

مرا ببخش که مجبور میشوم در شعر

بـیـاورم کــلـمـاتـی شـبـیـه حـرمـلـه را

بگو صبور بال در منا چه حالی داشت

که در تالطم خـون دید قلب قـافـله را؟

شاعر :جواد حیدری

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

یا باقـر از فرط غمت افسرده گشتیم

از غصۀ جانسوز تو پژمرده گـشتیم

هر شیعه در دل حجـلۀ داغ تو بسته

سنگـیـنـى داغـت دل ما را شكـسـته

سوز دلت از سینه ات بار سفر ساخت

در سینۀ ما رفت و ما را دیده تر ساخت

پنجم امام و هـفـتمین معصوم هستى

جانم فـدایت پس چرا مسمـوم هستى

اى صبر مطلق ،گشته اى بى تاب از چه؟

اى كشتى عدل خدا ،گرداب از چه؟

جسم شریفت از چه كم كم آب گشته

بنگر كه صادق از غمت بى تاب گشته
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آخــریـن كـــربــالیــى
تـو یــادگــار
ِ

غـمـیـن كـربـالیـى
تو داغـدار و دل
ِ

تفسیر دشت كـربال در سیـنۀ توست

دلهـا گـرفـتـار غـم دیـریـنـۀ تـوسـت

با رفـتـنـت دیگر تو آسوده ز دردى

داغ یتیمى را به صادق هدیه كردى

تاریكى صحن تو بر غربت گواه است

شمعى ندارد قبر تو بى بارگاه است

اى كاش بر قـبرت حرم سازم امامم

بر گـنـبـدت پرچـم بـیـافـرازم امامـم

آیـیـم پـابـوس و تو را زوار گـردیـم

ما بى كسان هـم الیـق دیـدار گردیم

شاعر :رضا قاسمی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

پر شکسته سفر کرد
دوباره مرغِ دلم با ِ

تمام همسفران را پرید و باز ،خبر کرد

نیاز نیست ،به منبر؛ به روضهخوان؛ به مصیبت

مزار تو تر کرد
خشک مرا روضۀ
چشم
دو
ِ
ِ
ِ

زمین برای تو با هقهقش به زلزله افتاد

و لرزههاش ،حرم را گرفت و زیر و زبر کرد

گنج روضۀ مکشوفهای؛ که مدفن پاکت
تو ِ

میان بزم عزایت نشست و خاک به سر کرد

به َگـر ِد قـافـلـۀ اشکهای تو نـرسـیـدیم
تو دیدهای همۀ آنچه را که ما نـشـنـیدیم
تو دیـدهای هـمۀ داغهای کـربوبـال را

سـر شـهـدا را
زار بـال؛
ِ
رویش ِ
به نـیـزه ِ

تن کشتی نجات ،به خاک است
تو دیدهای که ِ

موج زخمی دریای سرخ خون خدا را
و
ِ

سوز الیالی عـطشناک
شنیدهای وسط
ِ

صدای هـلهله و خـنـدههای حرملهها را

تو هم شبیه پدر بردهای به جادۀ عمرت

شام بال را
وزن کو ِه ِ
به شانهات ِ
غـم هـم ِ

به شاهـراه شهادت تو هم مـرید حسینی
قـتـی ِل مـقـتـلی و آخـرین شهـید حـسینی
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000
شاعر :یوسف رحیمی

قالب شعر :غزل مثنوی

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

مواج می شــویم و به دریـا نمی رسیم

پرواز می کـنـیم و به بــاال نمی رسیم

این بــالــهـا شبــیــه وبــالنـد ،ابتـــرنـد

وقتی به سیـر عالـم مــعــنا نمی رسیم

این چشمهای خیس و تهی دست شاهدند

بی تو به جــلـوه زار تماشا نمی رسیم

تا بی کرانــه های حـضور خدائی ات

پر میکشیم روز و شب اما نمی رسیم

باشد اگر تــمـام جـهــان زیـر پـایمـان

حتی به خــاک پای تو آقــا نمی رسیم

این حرف ها نشانۀ تقصیـر فهم ماست

حیران شدن میان صفات تو سهم ماست

دنیا تو را چگونه بـفـهـمد؟ چه باوری!

از مــرز عقلـهــای زمیــنی فــراتـری

مبهوت جــلــوه های جـاللت کمیت ها

کی می رسد به درک کمال تو بیت ها

ای باشکوه از تو سرودن سعادت است

این شعرها بهانۀ عــرض ارادت است

هفت آسمان به درک حضورت نمیرسد

خــورشیـد تا کـــرانــۀ نــورت نمیرسد

چـشــم مدیــنــه مات ســلـوک دمادمت

بـوي بهشت مي وزد از خاک مقـدمت

مــحــو خـودت تمام سمـاوات می کنی

از بسکه عــاشقـانـه مناجــات می کنی

آقا کــلیــم طــور تــمنـا شـدیـم و بـعــد

دلـتـنگ چشم های مسیـحا شـدیم و بعد

مــثـل نسیــم در به در کوچـه ها شدیم

با چــهــره ی محمدی ات آشنـا شـــدیم

ای مـــظـهــر فـضـائـل پیـغمبـر خــدا

آئـیــنــه ی شــمــایـل پــیـغـمـبــر خـدا

شایـسـتـه ی سالم و تحــیـات احـمدي

احـیـا کـنـنـده ی کـــلمـات مــحـمــدي

نورعلی و فاطمه در تار و پود توست

شور حسین و حلم حسن در وجود توست

قلبش هزار چشمۀ نور و معارف است

هرکس به آیه اي زمقام تو عارف است

1

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

موّاج مي شويم و به دريا نمي رسيم

پرواز مي شويم و به بـاال نمي رسيم
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هرکس که تا حضور تو راهی نمیشود

عـلـمش به جــز زیان و تباهی نمیشود

یک شب به آســمـان قــنـوتت ببر مرا

تا بی کــرانــۀ ملـکـــوتـت بــبــر مـرا

امشب برای ما دو سه خط از سفر بگو

از کـاروان خستــه و چـشمان تر بـگو

روزی که بـادهای مخــالف امـان نداد

هفت آسمان به قافله ای ســایه بان نداد

دیــــدی به روی نیــزه ســر آفـتاب را

دیــــدی گـلوی پـرپـر طـفـل ربـاب را

دیـدی عمــود با سر سـقا چه کرده بود

تیر سه شعبه با دل مـوال چه کرده بود

در موج خیز شیون و نــاله دویـده ای

تا شام پا به پـای ســه ســاله دویــده ای

گل زخـمـهـاي سلسله یــادت نمي رود

هــرگز غـروب قـافـله یـادت نمي رود

هم نالــه با صحیـفه ی ماتـم گـریـستی

یک عمـر پـا به پای محـرم گــریـستی

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

کـسی کـه بـود شـکـافــنـدۀ تـمـام عـلـوم

هزار حیف که از زهر کینه شد مسموم

ســر تـو بــاد ســالمت ایــا رســول هللا

وصی پـنجـم تو کـشـته شد ولی مظلـوم
ِ

گهی به زخم زبان قلب حضرتش خستند

گهی به خانه اش از کینه خصم برد هجوم

بـسان مـادر و آبــاء رنـج دیـدۀ خـویـش

همیشه بود زحق و حقوق خود محـروم

به غـربت عـلـی و خـانـدان او سـوگـنـد

امـام ما ز جـهـان رفـت با دلی مغـمـوم

هماره قـصۀ مـظلـومی اش بخاک بقـیـع

بود ز غـربت قــبـرش برای ما معـلـوم

زدردهــای نـهــانـی کـه بـود در دل او

کسـی نـداشـت خـبـر غـیر خـالـق قـیـوم

حیات او همه با درد و رنج و غصه گذشت

که بود ظلم به اوالد مصطفــی مـرسوم

نه طاقت است زبان را به وصف غم هایش

نه قدرت است قـلم را که تا کند مـرقوم

بـگـو به امـت اسـالم ،این سخـن (میثم)

به مرگ حضرت باقـر یتیم گشت علوم
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شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

ای شیــعۀ ثــانی عشــر حضرت بـاقر

دین زنــده شده از هنــر حضرت باقر

بخشید به اسالم مبین گــرمی و رونق

گـهــر حضرت بــاقر
ق
ِ
گنجــینۀ غــر ِ

تا روز قیــامت همه چون آیــنه ماتـند

از دانش و علـم و هنــر حضرت باقر

زینت ده تــوحید پــرستان جهان است

گــلزار گــل و بــارور حضرت بــاقر

قــدسی نفــسان حــرم قــدس ندیــدنــد

جز نـور خــدا در نظــر حضرت باقر

مـرغــان دعا تا حـرم دوست رسیـدند

در سجـدۀ شــام و سحـر حضرت باقر

جــابر چه صمیــمانه ز درگــاه پیـمبر

آورده ســالمی به بر حضــرت بــاقـر

از فتنه بپرهیز که این بـار گران است

بــاری که کند خــم کـمر حضرت باقر

عمری ز غم کرب و بال خون جگر خورد

قــربان دل و چــشم تر حضرت بــاقر

پیوسته غــم فــاطمه و غــربت حیــدر

آتش زده بر بــال و پر حضرت بــاقر

زهر ستم و کینۀ بیــداد چه کرده است

با جان و دل و با جگــر حضرت باقر

افسوس که در سوک نشسته است مدینه

زین داغ گــران با پسر حضــرت باقر

دادند مــرا کــوثــر تــوفیق «وفــائی»

تا آن که شوم نوحــه گر حضرت باقر
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معرفی اجمالی بخش های سایت جامع آستان وصال
سایت جامع آستان وصال به عنوان تخصصیترین و جامعترین سایت علوم مداحی کشور از سال
 1393شروع به فعالیت کرده است و روزانه بین  3تا  10هزار نفر از این سایت بازدید میکنند که
طی چند سال گذشته بیش از شش میلیون نفر از سایت بازدید داشتهاند؛ این سایت در 16بخش شامل:
اشعار؛ مقتل و زندگانی اهلبیت ،آموزش مداحی؛ آموزش قرآن ،آموزش احکام ،آموزش شعر و
آرایههای شعری ،آموزش دستگاههای موسیقی ،احایث ،منویات بزرگان و بصیرت مداحی ،پاسخ به
شبهات دینی ،گالری عکس ،نرم افزارهای مذهبی ،شهید و شهادت ،کتاب و ماهنامه تخصصی مداحی
به ارائه خدمت میپردازد که در هر کدام از این بخشهای  16گانه موارد کامالً بصورت تخصصی و
کارشناسی مورد توجه قرار گرفتهاند که شرح آن در زیر میآید.
1ـ اشعار :هم اکنون بیش از هشت هزار شعر گلچین در خصوص والدت ،مدح و شهادت ائمه و
دیگر موضوعات مرتبط با مداحی و زندگانی ائمه در قالبهای مختلف شعری و موضوعات و سبک-
های مختلف « مدح ،مرثیه ،روضه ،سرود ،زمزمه ،سینه زنی ،ذکرهای سقائی و  »....بر روی سایت
بارگذاری شده است؛ این سایت اولین و تنها سایتی در کشور است که « تا جائیکه ما بررسی کردیم»
اشعار بارگذاری شده را مورد بررسی و نقد کارشناسانه قرار داده است؛ متأشفانه تمام سایتهای
موجود « تا جائیکه ما بررسی کردیم» تنها به گپی اشعار از روی یکدیگر بسنده کردهاند و همین امر
باعث شده اشعار آنها با اغالط امالئی ،شعری ،روائی ،محتوایی و  ...همراه باشد اما در این سایت کلیه
اشعار بر اساس الف) تطابق با روایتهای معتبر زندگی اهلبیت و مقاتل معتبر ب) رعایت اصول و
فنون شعر و صنایع شعری ج) رفع ایردادات محتوایی و ابهامات اعتقادی د) تطابق با موازین شرعی،
نظرات علما و مراجع و آموزهای معارفی اهلبیت ،بررسی شده و مهم تر از آن اصالحات ضروری
صورت گرفته و با توضیحات الزم در معرض دید بازدید کنند گان قرار گرفته است.
از دیگر ویژگیهای منحصر بفرد بخش شعر این سایت که آن را از سایر سایتها متمایز میکند
پرداختن به اذکار سقائی است ،ذکر سقائی به عنوان شیوۀ عزداری همدان در سال  1392به عنوان اثر
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معنوی ملی ثبت شد اما متاسفانه تنها به ثبت کلی آن اکتفا شده و تا کنون به غیر از این سایت هیچ
اقدامی برای معرفی و ارتقاع آن در عرصه کشوری صورت نگرفته است ،بحمداهلل این سایت با
بررسی و شناسائی  130سبک زیبا از سبکهای سقائی اقدامی بزرگ و ماندگار در تثبیت و معرفی
ذکرهای سقائی نموده است که هم اکنون  50سبک از این سبکها همراه با صوت و اشعار پر محتوا
و اصالح شده بر روی سایت در اختیار عالقه مندان قرار داده شده است.
2ـ روایت تاریخی :از دیگر ویژگیهای منحصر به فرد سایت جامع آستان وصال پرداختن به
روایتهای معتبر زندگانی اهلبیت آن هم بر اساس منابع دست اول تاریخی و معتبر است و تا جائیکه
ما سراغ داریم هیچ سایتی تا بحال به این امر مهم و ضروری به صورت تخصصی و گسترده بپرداخته
است .تا اکنون برای تمام اهلبیت روایات متعددی در مورد والدت ،شهادت ،مصائب ،کرامات و
معجرات آنها« متن عربی روایت ،ترجمه روایت همراه با اسناد آن» بر روی سایت بارگذاری شده
است؛ به عنوان مثال در خصوص سیدالشهدا و واقعه عاشورا هم اکنون بیش از پنجاه روایت معتبر بار
گذاری شده است ،در مواردی نیز خدمات ارائه شده گستردهتر هم میباشد ،مثال در خصوص شهادت
جوانان اهل بیت عالوه بر ارائه روایت معتبر ،روایات نامعتبر ،و تحریفات موجود هم مستند به کتب
مقاتل معرفی شده است و در گام بعدی روایتهای مختلف آنان از کتب مختلف ذکر شده است به
عنوان مثال اصل و ترجمه روایت شهادت حضرت علی اصغر ،علی اکبر ،حضرت عباس ،حضرت
قاسم و  ....از کتب ارشاد شیخ مفید ،لهوف سید ابن طاوس ،اعالم الوری طبرسی ،تاریخ األمم طبری،
جالء العیون و بحار األنوار مجلسی ،منتهی آلمال و نفس المهوم شیخ عباس قمی و  ....در کنار یکدگر
قرار داده شده است و مراجعه کننده میتوانند با مقایسه روایت شهادت هر یک از این بزرگواران در
کتب مختلف پی به تحریفی بودن و مستند نبودن بعضی از روضهها ببرد.
3ـ آموزش مداحی :در این بخش به ارائه مباحث تخصصی آموزش تئوری و عملی مداحی؛
همچون؛ مباحث صدا سازی ،تمرینات صوتی و تمرینات الحان؛ اقسام مجلس ،شیوههای مداحی ،راه-
های حفظ صوت و دیگر مباحث مورد نیاز مداحان پرداخته شده است.
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4ـ آموزش قرآن :با توجه به ضرورت تسلط کامل مداحان به قرائت قرآن کریم در این بخش
مباحث روخوانی ،روان خوانی؛ تجوید و اطالعات قرانی بصورت کتبی و صوتی در اختیار کابران
سایت قرار داده شده است.
 5ـ آموزش احکام :در بخش آموزش احکام به بحث بایدها و نبایدها و احکام واجب در مداحیها
و مجالس عزاری همچون :نظرات و فتاوای مراجع در منع قمه زنی ،استفاده از آالت موسیقی در
عزاداریها ،احکام برهنه شدن و سینه زنی ،مداحی خانم ها و  ....پرداخته شده است.
 6ـ آموزش شعر :با توجه به اینکه شناخت اشعار صحیح و نادرست مستلزم آشنایی با قواعد شعری
و آرایه های آن است ،بخش آموزش شعر نیز به سایت اضافه شد که در این بخش مباحثی چون قواعد
ردیف و قافیه ،انواع قالب های شعری ،انواع اوزان شعری و ....ذکر شده است.
7ـ آموزش دستگاه های موسیقی :شناخت نغمات مورد استفاده در مداحیها یکی دیگر از مهم-
ترین نیازهای مداحان است که در این بخش گوشههای مختلف ستگاههای موسیقی توسط اساتید رده
یک کشوری در اختیار مداحان قرار داده شده است.
 8ـ احایث :در این بخش متن عربی و ترجمه بیش از هزار حدیث در موضوعات مختلف به
خصوص مباحث مرتبط با مداحی و عزاداریها همچون ثواب عزداری؛ ثواب مرثیه سرائی ،ثواب
زیارت؛ جایگاه و شأن هریک از اهل بیت ،احادیث مرتبط با مناسبت های مذهبی و دیگر مباحث
اجتماعی و اخالقی از ائمه با ذکر اسناد آن آورده شده است تا مداحان بتوانند با استفاده از این
احادیث مجالس عزاداری را بیشتر مزین به سخنان اهل بیت کنند.
9ـ بصیرت مداحی :در این بخش با بهرهگیری از سخنان و منویات بزرگان دین همچون ،شیخ عباس
قمی ،شیخ جعفر شوشتری ،مقام معظم رهبری و  ....که در خصوص نحوۀ مداحیها و عزاداریها بیان
فرمودهاند؛ سعی شده است توصیهها و رهنمودهای الزم در رعایت آنچه مورد نظر علما ومراجع است
ارائه شود تا مجلسی مورد نظر و رضایت سیدالشهدا و حضرت ولی عصر (عج) داشته باشند.
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10ـ پاسخ به شبهات دینی :متأسفانه مدتی است دشمنان اهلبیت با طرح شبههای تاریخی از
زندگانی و سخنان اهلبیت سعی دارند مردم را از اهلبیت دور کنند که وظیفه مداحان در خنثی سازی
این توطئه ها بسیار باالست؛ لذا الزم است ابتدا خود با جواب این شبهات آشنا باشند تا بتوانند در
مجالس رفع شبهه نمایند ،در این بخش مستند با کتب تاریخی و مقاتل معتبر پاسخ این شبهات داده شده
است.
11ـ گالری :این بخش شامل سه زیر گروه الف) عکس ب) صوت ج ) ویدئو میباشد ،در بخش
اول بیش از  500عکس زیبا و فوقالعاده از حرم ائمه و طرحهای مذهبی و مناسبتها به تفیک هر
یک از ائمه جهت استفاده مراجعین قرار داده شده است؛ بخش صوت خود شامل چندین زیر بخش
همچون سبک های مداحی ،الحان قرآنی؛ اذکار سقائی ،مقتل صوتی ،اصول و فنون مداحی ،دستگاه
های موسیقی و سخنرانیها است که در هر بخش بصورت تخصصی فایلهای صوتی بارگذاری شده
که قابل اجرا و یا دانلود می باشد .کاربردیترین و منحصر بفردترین بخش صوت بخش مقتل صوتی
است که مقتل سیدالشهدا مستند به بیش از  100مقتل در این بخش ارائه میشود که این خدمت نیز
مختص سایت آستان وصال است .در بخش ویدئو هم فیلم های مرتبط با حرم ائمه و  ....قرار داده
شده است.
12ـ نرم افزارهای مذهبی :در این بخش تعدادی از نرمافزارهای کاربردی در خصوص زندگی
اهلبیت و مباحث دینی قرار داده شده است که بصورت رایگان قابل دانلود است.
13ـ شهید و شهادت :در این بخش زندگی نامه ،وصیت نامه و ویژگیهای رفتاری تعدادی از
شهدای مداح جهت آشنایی بیشتر مردم با این بزرگواران قرار داده شده است.
14ـ کتاب :این بخش خود شامل دو زیرگروه است .الف) معرفی کتب :در این بخش بیش از70
جلد از کتب تاریخی و مقاتل اهل بیت از قرن سوم تا قرن  14هجری بصورت کامالً تخصصی مورد
بررسی و معرفی قرار گرفتهاند که در این معرفی به موارد همچون ،جایگاه و شخصیت نویسنده،
جایگاه و ویژگیهای کتاب ،شیوه نگار کتاب ،منابع و ماخذ کتاب و .....بصورت مشروح بازگو شده
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است .ب) دانلود کتاب :در این بخش نیز بیش از پنجاه جلد کتاب زندگانی اهل بیت و مقاتل معتبر در
قرن سوم تا قرن  14هجری همچون ارشاد شیخ مفید ،لهوف سید ابن طاوس ،اعالم الوری طبرسی،
تاریخ األمم طبری ،روضة الواعظین فتال نیشابوری ،تذکرۀ الخواص ابن جوزی ،کامل بهائی ،جالء
العیون و بحاراألنوار عالمه مجلسی ،منتهی آلمال و نفس المهوم شیخ عباس قمی و  ....و دیوان اشعار
مذهبی بصورت کامال تخصصی و مختص هر یک از ائمه علیهم السالم بارگذاری شده است که
بصورت رایگان قابل دانلود است.
15ـ ماهنامه تخصصی مداحی :در این بخش نیز ماهنامه تخصصی جرعههای معرفت که برای
مداحان گرانقدر بر اساس ماه های قمری و مناسبتهای مذهبی تدوین و چاپ شده است قابل دانلود
و استفاده می باشد.
16ـ مناسبهای تاریخی و اعمال هر ماه :در این بخش نیز سعی شده مناسبتهای مذهبی هر روز
مستند به کتب معتبر و مرجع همراه با آیات و احادیث مرتبط بطور روزانه یادآوری و در اختیار
مراجعه کنندگان سایت قرار گیرد؛ ضمنا اعمال و اذکار هر ماه نیز بطور مستند با متن عربی و ترجمه
آن در دسترس و آماده بهرهبرداری مراجعین سایت میباشد.

این سایت بطور مستـقـل توسط
تعدادی از شعـرا ،مـداحـان و
دوستداران اهل بیت در همدان
راه انـدازی و اداره میشـود
و وابـسـته یا تحـت نظـر هیچ
نـهـاد یا ارگـانی نـمیباشد.

