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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 الَّذِي جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِينَ بِوِالَيَةِ َأمِيرِالْمُؤْمِنِينَ وَ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّالَمُ ،الْ َحمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ کَمَالَ دِينِهِ وَ

تَمَامَ نِعْمَتِهِ بِوِالَيَةِ أَمِيرِالْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ 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 در 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  pdfتدوین 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 :حسین جعفری

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

هست در شهر نگاری که دل از ما ببرد

نه دل مـا که دل حـضرت زهـرا بـبـرد

در زمینی که خدا داشت خدایی میکرد

دل من بر سـر سـجـاده گـدایی میکـرد

شب میالد جـوادت گل شعـرم بشکـفـت

سیـنه از آتـش دل در غـم جانانه نهـفت

نور چشمان مدینه که به دل سوسو کرد

وقت آن بود و خدا وعدۀ خود را رو کرد

مـاه میرفـت بـه آاللـۀ شـب سـر بـزنـد

نـور آمـد به هـمین بیت سحـر در بـزند

دهۀ ماه رجـب نیـمه شبـش مهـتابیست

قلب مادر پـدری غـرق تب بیتـابیست

آنچه باالست در عالم به خدا پرچم توست

شـادی مجـلـسـیان در قـدم مـقـدم توست

رحـمـت نـاب الـهـی بـه پـدر نـازل شـد

عشق بوسید گلش را و غـمش کامل شد

ک ّل هستی گل هستی که به دستش میداد

نام او گشت جـواد بن کـرم ،جود جـواد

قـرة العـیـن رضا راهـی دنـیا شده است
ّ

غـنچۀ بـاغ حـبیبه چه شکـوفا شده است

تا جواد است بخواه از کرمش هرچه که هست

نا امید از در رحمت نشو ای باده پرست

سحری بود و رضا مست گل رخسارش

که جـواد آمد و شد پُر بـرکـت بازارش

آسمان بـاغ گـلش را به رضا میبخشید

نقل رحمت ز دل عرش ،زمین میپاچید

هـشتـمـین پـیک زدم تا به فـغـان آمدهام

زیر شمـشیر غـمش رقـص کنان آمدهام

هشت من در گر ِو نُه شده در شعـر آباد

هشت من هست رضا جان نُه من هست جواد

چـتـر احـسان به سر عـالم و آدم وا شد

ابر عشق آمد و باران زد و گل پیدا شد

قرعۀ جود و سخا هر سحر و شام افتاد

این گـدا بین که چه شـایـستۀ انعـام افتاد
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از ازل گـر دل من بـر تـو ارادت دارد

دست بـر دامن پُـر مـهـر جـوادت دارد

خـیزران یافـت مقـامی که شود مادر تو

چو کـبوتر بشود بال و پرش بر سر تو

نـهـمـیـن اخــتــر مــاه نــبــوی آمــدهای

دهـم مـاه رجـب سـاقـی ایـن مـیـکـدهای

ثـمـر بـاغ رضـا نـوگـل ایـن بــاغ شـده

شربت و شهد و شکـر هـدیـۀ آفـاق شده

منکه در وصف تو اینگونه مهیّج شدهام

بـخــدا شـیــفـتـۀ بـاب الـحــوائـج شـدهام

پـر قـنـداقـه تـو بـسـتـه شـده بـر مــویـم

که حـدیث کـرم و بخـشـش تو میگـویم

مـردم شهـر مـدیـنه همگی خـوشحـالـند

شب مـیالد جـوادت به جهـان میبـالـنـد

پـر پـروانگـیات را بـده مـن هـم بـپـرم
ِ

عطر ریحانگیات ،قسمت من کن بخرم

مزرع سبز فلک ،غنچۀ رویت کم داشت

تا مـیانـدار شدی هـیئت ما دم بـرداشت

دم من هست رضا باز دمم هست جـواد

لـبـم از بـوسه ربـایـان بر و دوشـش باد

ما که بـر دامـن تو دست عـنایت داریـم

روز محـشر به خدا چشم شفاعت داریم

خـتم سخـن عـشق رضا بـاز آمد
میکنم ِ

هُـدهد خوش خبر از طرف سبا باز آمد

1

با ظهـورش همه جا نور به مجلـس آیـد

سر داعـش همه جا در همه دنیـا بکـنیم

سـر قـلـۀ عـالـم بـزنـیـم
پـرچـم صـلـحِ ،

دست در حلقۀ آن زلف نه که خواهش ماست

مشکل عشق نه در حوصلۀ دانش ماست

کاش در جـشن والدت گـل نـرگـس آیـد

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد مي کنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در
متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد
شـب مـيـالد شـما کـاش که نـرگـس آيـد

با ظهـورش همه جا نور به مجلـس آيـد
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شاعر :محسن راحت حق

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

ت سلـطان
آمـده
جـان حـضـر ِ
ِ

ت سلطان
نور
چـشمان حضر ِ
ِ
ِ

دومـیـن طـلـوع کـرده
کـوثـر ّ
ِ

ت سلطان
روی
دامـان حـضر ِ
ِ

عــیــدی مـا جـلــو جـلـو آمـد
ِ

ت سلطان
از
شبـسـتان حـضر ِ
ِ

مـیروم تـا مـدیــنـۀ عــ ّ
شــاق

ت سلطان
سر
خوان حضر ِ
بر ِ
ِ

ریزه خـوارم به سفـرۀ ارباب

ت سلطان
نان حضر ِ
سیرم از ِ

ت خـسـتـگـان آمد
ب حـاجـا ِ
با ِ
یــار مــهــربــان آمــد
دلــبــر ِ
ِ
آمــده نــهــمـیــن گــ ِل زهــرا

ت طاها
ب عکـسی ز صور ِ
قا ِ

او جواد است و دست و دل باز است

بـخـشـش او شـبـیـه یک دریا
ِ

با ظهورش چه عالمی برپاست

ت بـــابـــا
در د ِل بــا مــالحــ ِ

کـنــار گـهــواره
مـینـشـیـنـد
ِ

ق در رویـا
پدری خـسـته غـر ِ

اشک اندوه و شادیاش ممزوج
ِ

تا به صبح است این پدر شیدا

د ِل نجـمه به پـیـچ و تـاب آمد
اشک شوقش چو د ِ ُّر ناب آمد
ِ
امــام رضــا پُــر از دردم
یـا
ِ

پـاسـخـی ده که سـیدی سـردم

ب مـیــالد
آمـدم تـا کـه در شـ ِ

دور دلــدار و دلـبــرت گـردم
ِ

ق فــرزنـدت
کـمـکـم کـن بـحـ ّ ِ

روسـیـاهـم بـبـیـن گـنه کـردم

بـه جـوادت قـسـم که لبـریـزم

در حـریـمت اگـر چه نامـردم

مث ِل برگی که از درخت افتاد

برگ خـشگم شکسته و زردم
ِ

جــان جــواد
امـام رئــوف
یـا ِ
ِ
نوکـرت را مـبـر دمی از یـاد
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شاعر :یوسف رحیمی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

در سـاحـل جـود خـدا بـاران گـرفـتـه

باران نور و رحمت و احـسان گرفته

مـیبـارد انـوار کـرم از هـر کــرانـه

شبهای دلـگـیـر زمین پـایـان گرفـته

از سـوی جـنّت سـورۀ یاسـین رسـیده

الـرحـمان گرفته
خاک مـدیـنه عـطـر ّ

داده خـدا ماهی به خـورشـید رئوفـش

آرى دعـای حـضـرت جـانـان گرفـته

نـسـل امـامـت مـیشـود پـایـنـده با او

از برکـتش دلهای شیعـه جان گرفـته

او میرسد جـود و سخا معـنا بـگـیرد
در قلب عـالم نور و رحمت پا بگیرد
عـالم همه قـطـره اگر دریا تو هـستی

کل خـالئق عـبـد اگر مـوال تو هـستی

فـیـض وجـود تـوست رزق اهل دنـیـا

بــاران جــود عـالـم بـاال تـو هــسـتـی

مانـدهست ابتـر ،کـی ِد بدخـواهان شیعه

روشنترین تـفسیر أعـطـینا تو هستی

مانـنـد کـوثـر چـشـمـۀ جـاری نـوری

با این حـساب آئـیـنۀ زهـرا تو هـستی

ای که دل از بابـا ربـوده خـنـدههـایت

آرامـش هـر لحـظـۀ بـابـا تـو هـسـتـی

ابن الـرضایـی ،تو کـریم بن کـریـمی
ما چـون گـدایی یا اسـیـری یا یـتـیمی
چشمان تو خورشید هر اهل یقینیست

چشمان تو جنت! نه جـنّتآفـرینیست

با عشق تو قـلـبی نـمیسوزد در آتش

در هر نگـاه روشنت ُخلـ ِد بریـنیست

گـویا گره خورده دلـم با عـرش اعلی

هر رشته از مهر شما حبلالمتینیست

من روزی هر سـالـهام را از تو دارم

چشمان من بر دستهای نازنیـنیست

جـود تـو دارد جـلـوههـای هـل اَتـایـی
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مـوال! شـفـیـع مـا بـه درگـاه خــدایـی
هر شب دل من سائل باب المراد است

آنجا که حاجتمند درگاهـش زیاد است

آنـجـا که امـیـد و پـنــاه آخــر مـاسـت

آنجا که اوج هر توسل « یا جواد» است

جـز آسـتــان تـو پـنـاهـی کـه نـداریـم

این اسـتـغـاثـه بـا تـمـام اعـتـقـاد است

در مشهد خورشید ایران هم که هستیم

دلهـای ما پـروانۀ بـاب الجـواد است

هر شب دل من در هوای کاظمین است
در حسرت یک بوسه بر قبر حسین است

شاعر :اسماعیل تقوایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

دهـم مـاه رجـب مـاه تـمـام آمـده است

موسم شادی و شـیرینی کام آمده است

در مـدیـنـه دل هـر اهـل وال شـاد ب َُود

همه شاکر که امـام ابن امام آمده است

هـشـتـمین مـاه وال مـاه نـهـم را بـوسد

بوی گلهای بهـشتی به مشام آمده است

دور قـنـداقـۀ او کـل مـالئک چـرخـند

جبرئیل است که از بهر سالم آمده است

ابن طاهـا بود و هـست مـحـمد نـامـش

بر رضا تک پسری نیک مرام آمده است

اهل جـودند همه مست سـبوی کـرمش

هر کریمی به طلب دست به جام آمده است

او ابوجعفـر ثـانی بود و ابن رضاست

متّقی در نظر خاص وعوام آمده است

کـودکی باشد و بر جای پـدر بنـشـیـند

بر امامی رضا ُحـسن خـتام آمده است

روز میالد جواد است و دل ما شادست

عاشقان را سبب عیش مدام آمده است

کاظـمینـش نظر آید در این روز نکـو

مرغ دل در طلبش شاد به دام آمده است
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000
شاعر :رضا دین پرور

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

دست کـریـم ،روزی من را زیـاد داد

آبـی طـلـب نـکـردم و دیـدم ُمـراد داد

هـاشـمی لـبـش کـعـبه ساخـتم
از خا ِل
ِ

ت سـر زلـفـش به باد داد
ما را حـکـای ِ

شکـر خـدا که فـاطـمه در راه بنـدگی

کـار مـرا حـوالـه به خـیـرالـعـبـاد داد

با یا رضـا به حـلـقۀ این در زدم ولی

دیـدم جـواب سـائل خود را جـواد داد

اینـجـا اگـر تـمـام گـداها نـظـر شـدنـد
احـساس میکـنـند که محـتاجتـر شدند
نـزد کـریـم تـحـفـۀ بـهــتـر مـیآورنـد

کاسه گـالب ناب ز قـمـصر میآورند

مهـمـانمـان کـنـید بـگـوئـیـم یا جـواد

تا اشک را ز چـشمۀ کـوثر میآورند

ت جمع
در کاظمین عریضه نوشتیم دس ِ

دیـدیم یـا رضـا ز حـرم در میآورنـد

آنـانـکـه آشـنـای هـمـیـن خـانـوادهانـد

کی رو به سوی خـانۀ دیگر میآورند

از سـوی عــرش آمـده دردانـۀ رضـا
مست شـمـیـم فـاطـمه شد خانـۀ رضا
صحرا چقدر صورت لیال کشیده است

مجنون منم که دیده به دریا کشیده است

توصیف آفتاب هم بکنم باز ناقص است

مثل پدر درست به زهـرا کشیده است

شب تا سحـر دعـای جواداالئمه است

ما را حساب کرده و باال کـشیده است

رسیـدن دو سه بوسه به مرقـدش
میل
ِ

مشـتاق را به آن سر دنیا کشیده است

هر کس شده هـوایی و دلـدادۀ حـسـین
پـل میزنـد ز جاده مشهـد به کاظمین
یک بام دارد و دو هوا ،غیر این که نیست

صحن شماست صحن رضا ،غیر این که نیست

هـر چـند بـرده نـوکـر تـو آبـروی تـو

من منتسب شدم به شما ،غیر این که نیست
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از من مگـیـر گـوشـۀ باب الجـواد را

دنیوی گدا ،غیر این که نیست
حاجات
ِ

در این خـانه را زده
امشب اگر کسی ِ

دارد هوای کرببال غیر این که نیست

پـس بـاز هـم بـیـا و جـواب مــرا بـده
پس باز هـم بـیا و بـخـر ،کـربـال بـده

شاعر :مرتضی محمود پور

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

تو جواد ابن الرضایی و خدا را مظهری

بر سر شاهان عالم تاجـدار و سروری

کـوثـر دوم ز نـسل اهل بیت مصـطفی

بر رضا گـفـتند ابتر تو به مثل کوثری

ای مبارک مولـد فـرخـنـده بر آل عـلی

ی داوری
راز دار و واقـف اســرار حـ ّ

علم تو علم ل ُدنّی سیرتت چون فاطمهاست

با همان سن کم خود هم امام و رهبری

ای جوان حـضرت شاه خـراسان رضا

نـام نـامـیت مـحـمـد یـا عـلـی اکـبـری

سوره والشمس از شمس جمالت روشن است

یوسف سلطان طوسی و به سرها افسری

بسکه خوش صورت شدی و سیرتت پیغمبریست

از علی موسیالرضا در هر زمان دل میبری

سائالن کـوی تو خود حـاتم طایی شدند

بس کریمی سائالن را از کرامت میخری

شـام میالد تو موال من به عـشقت آمدم

گرچه بیبال و پرم اما مرا بال و پری

خـانه آبـاد تـوأم تا گـشـتـهام بر تو گـدا

تو محمد گشتهای یا کـوثری یا حیدری

تو مفـسّـر بر تـمـام آیـههـای مصحـفی

جزء جزء سوره قرآنی و خود محشری

هر نسیم و شنبم از روح دعایت بهره مند

صبح از عطر مناجات تو بردارد سری

ماه استغفار و توبه ماه پر فیض رجب

اعتکافم کوی تو شد چونکه بخشنده تری

روزیم کن بار دیگر کـاظمین و کربال

این من و این اشک و آه و این دو چشمان تری
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000
شاعر :محمد قاسمی

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

من از ازل گـدایـم و او از ازل جـواد

مثل رضا و مثل خودش بیبَـ َدل جواد

با روی خوش گذاشت به سائل َمحل جواد

رب ال َمثَل جواد
ض ُ
در ُجود و در کرم شده َ

لی ال َجـواد
ع َ
ص ِّل َ
ص ِّل َ
عـلی ُمحـ ّمد و َ
َ
امـام جـوا ِد من
دسـت ُخـداسـت دسـت
ِ

عرش ُخـداست روضۀ باب ال ُمرا ِد من

لطف زیـاد اوست که مـانده به یا ِد من

یکجـملـه است نـغـمـۀ هر بامـدا ِد من

لی ال َجـواد
ع َ
ص ِّل َ
ص ِّل َ
عـلی ُمحـ ّمد و َ
َ
او را دلـیـل بـارش بـاران نـوشـتـهانـد

در مـدح او مـالئکـه قـرآن نـوشـتهاند

چـشم و چـراغ شاه خـراسان نوشتهاند

روی عـقـیق دست کـریـمان نوشـتهاند

لی ال َجـواد
ع َ
ص ِّل َ
ص ِّل َ
عـلی ُمحـ ّمد و َ
َ
با َمست حُبّ ِ او سخن از ُمست َ َحب مگو

شهد لبش که هست به ما از ُرطب مگو

ما با غـمش خـوشیم بیا از طرب مگو

در پردهای بلند بخـوان؛ زیر لب مگو

لی ال َجـواد
ع َ
ص ِّل َ
ص ِّل َ
عـلی ُمحـ ّمد و َ
َ
دل یا کریم گفت و زبان یا جواد گفت

بـاب الـمراد گفت
باید نـیاز خـویش به
ُ

گـنـبد زبان گشود و دم گوش باد گفت

شد برکـتـش زیـاد کسی که زیاد گـفت

ـلی ال َجـواد
ع َ
ص ِّل َ
ص ِّل َ
علی ُمحـ ّمد و َ
َ
مـائـیـم سـائـل سـر بــازار کـاظـمـیـن

هـستـیم تا هـمیـشه بـدهـکـار کاظـمین

بـیـچـارۀ رضـا و گـرفـتـار کـاظـمـین

زوار کـاظــمـیـن
گـفـتـیـم بـا تــمـامـی ّ

لی ال َجـواد
ع َ
ص ِّل َ
ص ِّل َ
عـلی ُمحـ ّمد و َ
َ
تنهـا به بـذل دست تو دارد نظـر فقـیر

اینجـا نیامـدهست پی سـیم و زَ ر فـقـیر
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پُرکرده است کیسۀ خود را اگر فـقـیر

یک بار گفته از سر شب تا سحر فقیر

لی ال َجـواد
ع َ
ص ِّل َ
ص ِّل َ
عـلی ُمحـ ّمد و َ
َ
ای دل بـه شـادی دل آل عـبـا بـخـوان

پیـوسـته با اهالی ارض و سما بخوان

ـین ما بخوان
در صحن با صفـای ِ
امام ِ

مصـراع آخـرست بـیا با رضا بخوان

لی ال َجـواد
ع َ
ص ِّل َ
ص ِّل َ
عـلی ُمحـ ّمد و َ
َ

شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

مدیـنه آیـنـهای غـرق روشنایی داشت

شـب والدت تو نـور کـبـریایی داشت

زمین ز یمن وجود مطهرت چون عرش

به چـشم اهل وال ،جلـوۀ خدایی داشت

شمـیم روحفـزایت دل از محـبّان بُـرد

نسـیم کـوی تو آهـنگ دلـربایی داشت

به آسـمـان هدایت نـهـم سـتـاره دمـیـد

که خلق را ز خدا نور رهنمایی داشت

به پاس آمدنت ،باغـبـان گـلـشن قـدس

ز اشک ،دسته گل از بهر رونمایی داشت

کـبـوتـر دل یـاران اسـیـر غـمهـا بـود

نـسـیـم مـقـدم تو مـژدۀ رهـایـی داشت

تویی جواد و ز جود تو بهرهور گردید

ز بذل و جود تو هرکس که آشنایی داشت

همیـشه دست یـدالـلهی تو در همه جا

ز عـقدۀ دل عارف گرهگـشایی داشت

پـناه بُرد ز امواج خـشم طـوفان ،نوح

برآن سفینه که لطف تو ناخدایی داشت

ز بینـیازی خود مـنّت از فلک نکشد

هرآن که بر در تو کاسۀ گدایی داشت

ذره
به سایـۀ دگـران کی رود ،که این ّ

از آفـتـاب تو امـیـد روشـنـایی داشـت

دلـم به مهـر تو پیـوسـته بود از آغـاز

سر جدایی داشت
کجا ز خاک قدومت ِ

هماره شکرخدا بر لبان او جاریست

از آن زمان که والی تو را وفایی داشت
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000
شاعر :مرتضی محمود پور

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

قالب شعر :ترکیب بند

مــظـهــر نــور کـبـریــا آمــد

ثــــمــــر بــــاغ انـّــمـــا آمــد

شب گذشت استخاره کردم من

آیـه والـشـمـس و الضحی آمد

نور در نور تا که شد مسـتور

گــوئــیــا بــاز هــل اتــی آمـد

وارث و سـفـرهدار زهـرا شد

نــهــمــیــن اخـــتــر وال آمــد

پـارۀ قـلـب حـضـرت سلـطان

آیــۀ کـــوثـــر از رضــا آمــد

نــام او شــد جــــواد آلالــلــه
َوحــــ َده هــــو ال الــه الـــلــه
همه در سـایه سـار پَرچـیـنش

خـطـبـۀ فـاطـمـه بــود دیـنـش

بین رکن و مـقـام ضـجـه زده

این هـمـان شـد مدال زریـنش

یـاد غـمـهــای مــادر افــتــاده

گشته نمـناک چـشم حقبـیـنش

ارث بُــرده ز حــیــدر کــرار

بخـشش و جود گـشته آئـیـنش

اسـم او شـد مـحـمـد از آن رو

مصطفی گشته طور سیـنـینش

عـلـت مـمـکـنــات آمـده اسـت
روح صوم و صالت آمده است

ایـن جــواداالئـمـۀ زهـراسـت

معنی هلاتی و جود و سخاست

بـهـتـرین مـولـد امـامـان است

پـسـر ارشـد امـام رضــاسـت

دستـهـایش گـره گـشـای بـشـر

همه عالم به عشق او برپاست

خـانـهاش مـأمـن تـمـامی خلق

این سرا بر همه سرای شفاست

من به هر سو روان شدم گفتم

خاک پایش به چشم اهل والست

گل شکـفت و کـویر گلشن شد
از نگـاهـش مدیـنه گـلشـن شد
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شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

بکـوش! که انـوار معـرفـت اینجاست

عطش بیار که دریای مرحمت اینجاست

تـشنگـان معـارف ،دهـند آب حـیات
به
ِ

ق معـرفـت اینجاست
ر ِه
رسـیدن بر حـ ِ
ِ

خـبر رسـید که وجـ ِه خـدا تجـسّم یافت

اِله را همه ذات و همه صفت اینجاست

نـدا دهـند ز جـنّت ،مدیـنه شد رضوان

شتاب کن که ُزدایـنـدۀ غـمت اینجاست

به آستان رضا سر بسای و ُکرنش کن

که جای عرض ادب ،عرض تهنیت اینجاست

نـورانی امـامـت دار
نـظـر به حـجـرۀ
ِ

که جلوه گا ِه فضیلت و منقبت اینجاست

ت چهـل سال انتظار اینک
پس از گذش ِ

جان حضرتت اینجاست
ندا رسید رضا! ِ

روح زهرایی
چو بر "سبیکه" دمیـدند
ِ

عروس فاطمه میگفت دلبرت اینجاست

سـالم جـبـریل است
و بر جـواداالئـ ّمه
ِ

وم ُو ِلد" خیر مقدمت اینجاست
که گفت " َی َ

خـدا به قـلب رضا اینچنین کـند الـهـام

امـام مـالطـفـت اینجـاست
امـام جـود،
ِ
ِ

ق بوسه شد نوزاد
ز لعـ ِل ِ
پاک پدر غر ِ

که آیههـای ِوال را مشاهـدت اینجاست

سخن ز آب فرات و ز تربت است انگار

چقدر حرف و گریز و مناسبت اینجاست

به روی دست رضا ما ِه او نمایان است

دو صد فرشته برای مواظبت اینجاست

تیر سه شعبه نبوسد این حنجر
کسی به ِ

چقدر بوسۀ نازک به غبغبت اینجاست

به گاهواره سخن از ّ
تلظی اصالً نیست

گـفتار مطلبت اینجاست
هزار نکـته به
ِ

دامـن والیت چـنـگ
سـر
پـدر زده بـه ِ
ِ

مادر خوبت ،معاشرت اینجاست
هماره
ِ

نسـیـم بـاد صـبا را موافـقـت اینحاست
ِ

همه حقیقـت حق را عبودیت اینجاست

بــاور روز مــعــاد آورده
هــمـانــکـه
ِ

پـیـام داد که جای مهـاجـرت اینجاست

بیا و از پـدر ،اوصافی از پـسر بشـنو

کوثر دوم به َمرتبَت اینجاست
که گفتِ :
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ت برکت
سخن درست شـنـو از حـقـیقـ ِ

تمامی برکت ،اصل مکرمت اینجاست

ص ُ
دق الحدیث بیخبر است
بگو به آنکه ز ِ

معیشت و طلب خیر و امنیت اینجاست

دشمن دین
نه اخـتـیار و بـهـانه بـده به
ِ

نه مصلحت بسپارش ،که مصلحت اینجاست

ز وعدههای دروغین گریز باید داشت

کلی ِد ّ
عزت و فـتح و مقاومت اینجاست

ث حـسـینی اوست
ت نـبـوی ،وار ِ
هـدای ِ

عدالت عـلـوی بهـر مملکـت اینجاست

ت او هـیهات
و در مقـاب ِل ظالـم ،سکـو ِ

برای امت قـرآن ،مجـاهـدت اینجاست

ِبن اَکـثَم" گفت:
جوابهای دقـیقـش به "ا ِ

هدایت همگـان در مناظـرت اینجاست

امام عالم اوست
به علم و حلم و فقاهت ِ

معـراج منـزلت اینجاست
خدا گـواه که
ِ

کـالم او هـمـه قـرآن ،مـرام او عـترت

هزار آینه در یک مکـاشفـت اینجاست

«نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت»

هزار مسئـله را حـ ّل مسئـلت اینجاست

هنوز درد نگـفته ،به فکر درمان است

غم دل را مشاورت اینجاست
برم ِ
کجا َ

کم فت َح هللا" هم او " ِب ُ
هم او " ِب ُ
کم َیختِم"

رها کنم همه کس را مالزمت اینجاست

ت عـقـل از امـام میخـواهی
اگر سالم ِ

بیار عشق که سرفصل عافیت اینجاست

در ُ
ابن الـرضـاست سـلـطـانی
غـالمی ِ
ِ

مقام و منزلت و شأن و مرتبت اینجاست

سـر کـوی جـواد بـایـد کرد
گـدایـی از ِ

سن عاقـبت اینجاست
ز جو ِد او همۀ ُح ِ

باب المراد باید رفت
سحر سری سوی ُ

ت برین را مـداومت اینجاست
ر ِه بهـش ِ

نـمـازهای شـبـش مثـل مـادرش زهـرا

قسم به فاطمه باالترین ِسمت اینجاست

بـه نــامـۀ عــمــ ِل مـا عــنــایـتـی دارد

گـناه بخشد و دریای مغـفرت اینحاست

چو او تجس ِّم تقوا و عـبد صالح کیست

امام طاهر و ُ
طهر و مط َهرت اینجاست
ِ

تقی ،جواد ،زَ کی ،مرتَضی ،رضی ،صابر

رورت اینجاست
امام
ُ
ِ
مفترض الطاعه َ
س َ
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پدر رضا ،پـسرش هـادی و نوه مهدی

» ِبیُمنِ ِه ُر ِزقَ الخَـلق» ِمیمـنَت اینجاست

یار مادرش زهراست
ز ُخ
ردسالی خود ِ
ِ

مـدافـعـیـن حـرم را مدیـریت اینجاست
ِ

برای کرب وبال تا هنوز گـریان است

به اشک ،اِبنُ رضا را مصاحبت اینجاست

امـام در مـقـتـل
فـدای صبـح و مـسای
ِ

امام منـتـظران را مـشایعـت اینجـاست
ِ

شاعر :مهدی علی قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

امشب شب گدایی وعرض ارادت است

بـاب الـمـراد آمـده و وقت حـاجت است

امشب دوباره خنده به لبهای مرتضی است

وقـت نــزول آیــۀ نــاب امــامـت اسـت

یک یا جواد گـفـتـم و دل کاظمین رفت

طوف زیارت است
نوکر همیشه در پی
ِ

یادش بخیر جـامعه خـواندم میان صحن

بین بهشت...نه...حرمت فوق جنت است

وقت زیـارتـت هـمـه در فـکـر مشهـدند

ازبس میان این دو عمارت شباهت است

حُـبّ تـو را امـام رضـا هـدیـه مـی دهـد

با این حساب عاشـقـتان با سعادت است

مــا را والیـت تــو ز آتـش نــجـات داد

مروت است
خواندی مرا که عادت این در ّ

ما سـائـالن سـفــرۀ پـر بــرکـت تــوأیـم

هـر کـس نشد گـدای شما بی لیاقت است

تـوحـیـد بی والی شما کـفر مطلق است

دیـن بـدون نام تو عـیـن ضـاللـت است
ِ

تـنـهـا به فـعـل و سیـره تـان اقـتـدا کـنـد

امروز اگر که شیعه به فکر برائت است

بر خشم و کینه های تو از آن دوتن قسم

لعن عدوی فـاطـمـه هر دم عبادت است

صد مرده زنده می شود از نام نامی ات

عیسی دخیل توست که اهل کرامت است

با ذکـر یـا جــواد دلـم زیـر و رو شـود

نـامت برای قـلـب سیاهم طهـارت است

شـعـرم اگـر تـوان ثـنـای تو را نـداشت

آقا ببخش شـاعـرتان بی بـضـاعت است
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شاعر :سید رضا مؤید

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن

شمیم عشق میرسد دوباره بر مشام ما

نسیم رحمت خدا وزد به خاص و عام ما

مگر بهـشت آرزو گـشوده شد به نام ما

مگر خدای خواسته جهان شود به کام ما

که بهـر دلشکـسـتگـان در امید باز شد
هزار قـفـل غـم ببین که بیکـلید باز شد
شمس ضحی که میدمد ماه ز هر نظارهاش

بود طـلـوع این قـمر تجـلّـی دوبـارهاش

تا که نـگـاه میکـند بر ُرخ مـاهپـارهاش

غرق ستاره میشود کـنار گاهـوارهاش

نـهـم امـام را به بر ،امـام هـشـتـم آورد
بـضـعـۀ دوم نــبـی ،کــوثــر دوم آورد
خوی و خصال مصطفی ،علم و کمال مرتضی

شرم و حیای فاطمهُ ،حسن و جمال مجتبی

ُزهد امام چـارمین ،عـزم شهـید کـربال

ُ
الورا
الحکَم ،دانش
باقر ِ
حکمت ُ
صادق َ

کَظم امام کاظم و صبر رضا در او ب َُود
وجود او به ملک جان ،کمال آرزو بود
ای به سریر عصمت از بعد رضا قدم زده

به هـشت سالگی خدا امامـتت رقم زده

به قـلههای مکـرمت ،کرامتت علم زده

اساس واقـفـیّه را ظهـور تو به هـم زده

1

تویی که شد ز نور تو طلوع صاحب الزمان

پُر برکتترین کسی که آمدهست در جهان
 . 1بيت 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.عبارت « دم زدن
» نشانگر شک و عدم اطمينان است و ائمه دم از امامت نزده اند بلکه از جانب خدا بر اين مسند منصوب شده اند.
اي به سرير عصمت از بعد رضا قدم زده

به هشت سـالگي دم از امامت اُمَـم زده

سایت آستان وصال  astanevesa.irجلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان
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فروغ بزم قـدسیان ،چراغ آسمان تویی

ـدور زمـین تـویی ُمـدبّـر زمـان تویی
ُم ّ

خدای را امین تویی جهان را امان تویی

تجـسّم یقـین تویی فراتر از گمان تویی

تو وارث پیـمبری شافع روز محـشری
قـسم به کـوثر خدا خیر کـثـیر کـوثـری
شاعر :هستی محرابی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

ق سعادت میشویم
در سایه ِ
ق تو غر ِ
سار عش ِ

از لطف و احسانت چنان مشمو ِل رحمت میشویم

نام تو دریایی از جود و سخاست
اربا ِ
ب خوبم ِ

ت اِبنُ الرضاست
تمام سا ِل ما از برک ِ
ق ِ
رز ِ

جـانان رضا
جان
ِ
ما ِه دل آرای علی ای ِ

ت بدرالدجا
چشم جهان روشن شده از طلع ِ
ِ

گلـشن یاسین و طاها آمده
زیبا رخی از
ِ

باب المـرا ِد عـالـمـین فـرزند زهـرا آمده

امام هـشتـمین
ای عز ِ
پور ِ
ت دنیا و دین ِ

تمام مؤمنـین
ای که وجـودت مایۀ
فخـر ِ
ِ

نسیم هل اتی
سرچشمۀ طاها تویی
عطر ِ
ِ

محـبـان وال
کـام
جـام تو ِ
سیـراب شد از ِ
ِ

ت رحمانیت
ق سرور از طلع ِ
عالم شده غر ِ

نور وال شد آشکـار از سجـدۀ نـورانیت
ِ

نسیم تربتت
عطر
هر دم رسد از کاظمین
ِ
ِ

آسـتان رحـمتت
ت تـوسل میزنـم بر
دس ِ
ِ

زائران اشکبار
صحن و سرایت پُر شده از
ِ

جان بیقرار
ذکر اذان از مأذنه
ِ
تسکـین ِ
ِ

من آمدم بر درگهت در اربعین یادش بخیر

عرش برین یادش بخیر
خاک حریمت برتر از
ِ
ِ

دوری دیدار از حرم
ت
حاال من و این حسر ِ
ِ

ب کـرم
چـشم تـمـنای من و
ِ
الطـاف اربا ِ
ِ

سهم این دل شاکرم
تا میشود
ِ
خاک ضریحت ِ

گر که بگویی خاک شو بر زائرانم؛ حاضرم

شهر کاظمین
ای آ ِبروی عالمین خورشی ِد ِ

بهر حسین
ای
آسـمان دیدهات بارانی از ِ
ِ

درصحن گوهرشاد تا میآیم از بابالجواد
ِ

گویا به صحنت میرسم از مدخ ِل بابالمراد

دستان تو
چون زائرت گشتم صله میخواهم از
ِ

قربان تو!
مظهر جود و سخا آخر شوم
ای
ِ
ِ
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

امشب شب عید است همه گل بفشانید

خـود را به در بیت والیـت بـرسـانـید

از دست رضا عـیدی خود را بستانید

این بیت بخـوانـیـد بخـوانـیـد بخوانـید

انــوار الـهـی بـه فـضـا بـاد مـبــارک
مــیـالد جـواد بن رضـا بـاد مـبـارک
خورشید در آغـوش سحر باد مبارک

در دست رضا قرص قمر باد مبارک

دیـدار پــسـر بـهـر پـدر بـاد مـبـارک

ای بحر شرف بر تو گهر باد مبارک

الحـق که خـداونـد محـ ّمـد به علی داد
بر خلـق ،ولی داد ،ولی داد ،ولی داد
عید است و گشودند ز رحمت در دیگر

بر آل عـلـی داده خـدا گـوهـر دیـگـر

بر پا شده از شوق و شعف محشر دیگر

مـیـالد پـیـمـبر شـده یا حـیـدر دیگـر؟

این عبد خدا سید و مـوالی عباد است
وهللا جواد است جواد است جواد است
بـزم وجـود آمده جـود از کـرم او
در ِ

عـیـسی شده عیسای مسیـحـا ز دم او

دلهای خـدایی هـمـه بـیـتالـحـرم او

اوصاف هـمه خلق جهان است کـم او

ای جـان هـمـه عـالـم و آدم به فـدایش
زیـبد که ببـیـنـیم و بخـوانـیم رضایش
حرزی که بُد از مادر او چون دُر مکنون

بخشید ز لطف و کرم خویش به مأمون

مأمون شد از این جود و جوانمردی ممنون

اوصاف کمالش ز حساب آمده بیرون

پیداست چو خورشید صفتهای خدایش

سایت آستان وصال  astanevesa.irجلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان

22

مـا را نرســد تـا کـه بگـوئـیم ثـنـایش
وهللا قـسـم فـوق مـقـام است مـقـامـش

پیـغـامـبـران یکـسـره خـوانـند امامش

آرام دل و جـان کـلـیـم است کـالمـش

از هشت پـدر ،وز سه پسر باد سالمش

این ضامن خَلق این پسر ضامن آهوست
این مظهر حق صدرنشین حرم هوست

ای اهل کرم را عطش چشمۀ جـودت

سـرتـا به قـدم آیـۀ تـطـهـیـر وجـودت

بالید به خود سجده به هنگام سجودت

از ما صـلـوات و ز خـداونـد درودت

ما سائل و آقایی و لطف و کرم از توست
دل را نگشودیم به غیر ،این حرم از توست

ای عـلـم تو چون عـلـم خدا نامتـناهی

در مـوسـم طـفـلـیت به توفـیـق الـهـی

دادی خبر از جو و هوا و یم و ماهی

دشمن به کماالت تو داده است گواهی

وقـت سخـنـت آمـده دانـش به تـالطـم
دریا شده در قطرهای از عـلم شما گم
در ُمـلـک خـدا مطـلـعاالنوار شمائـید

دسـت کــرم خـالــق دادار شــمـائـیــد

روشـنـگـر چـشم و دل بـیـدار شمائید

مـا دایـره و نــقـطۀ پـرگـار شـمـائـیـد

وهللا قـسـم مهـر شمـا آب حیـات است
هرکس به شما دست دهد اهل نجات است

بیمهر شما نخل عمل را ثمری نیست

بیسوز شما سینۀ ما را شرری نیست

جز کوی شما در همه عالم خبری نیست

جز باب عنایات شما هیچ دری نیست

ما مهـر شمـا را به دو عالـم نفروشیم
یک چشم زدن هم ز شما چشم نپوشیم

23

درآستان وصال؛ جلد دوازدهم :امام جواد علیه السالم

پـیـداسـت در آئـیـنـۀ تو روی مـحـ ّمـد

ریـحـانۀ ریـحـانـهای و بـوی مـحـ ّمـد

خـلق تو و خوی و ب َُـود خـوی محـ ّمد

پـیـداسـت در آئـیـنـۀ تو روی مـحـ ّمـد

000

در چـشم رضا روی تو آئـیـنۀ احـمـد
لبخـنـد زد و نـام تو بـگـذاشت محـ ّمد
من قطره که افتاده به دامان یم توست

هر سو که نهم روی دلم در حرم توست

در حشر همه دار و ندارم کرم توست

هر بیت مرا نفخهای از فیض دم توست

بیمهر تو «میثم» دهـنش باز نگردد
هرگـز بـه زبانش سخن آغـاز نگردد

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

شاعر :سیدرضا مؤید

شد امشب از رخ ابن الرضا چشم رضا روشن

چنان كه چشم احمد شد ز روى مرتضى روشن

به چشم دل تماشا كن كه هم چون اهل دل بینى

ز نور كبریایى شد حـریم كـبـریا روشن

امام هشتمین را داده حق طفلى كه مىباشد

ز انفاسش صبا خرم ز رخسارش فضا روشن

گلستان حیاتش زین گل ریحانه شد خرم

درالدُجا روشن
شبستان امیدش گشت زین بَ ُ

همه شب تا سحر بر مهد ناز طفل نوزادش

به جاى شمع باشد روى آن شمس الضحى روشن

جواد آمد كه شادان شد ز میالدش دل زهرا

جواد آمد كز و شد قلب ختم االنبیا روشن

اال یا خاندان وحى و قرآن یا بنى الزهرا

ز میالد جواد ابن الرضا چشم شما روشن

شكوه رحمتش چون مهر باشد هر طرف تابان

مقام عصمتش چون روز باشد هر كجا روشن

شود از غم چو شب روز بد اندیشى كه پندارد

نماند مشعل دین مبین بعد از رضا روشن

دگر تا روز محشر روشن و خاموش مىماند

چراغى را كه میسازد خدا خاموش یا روشن

مؤید را چه وحشت اندرین ظلمتسرا باشد

كه دارد جان و دل پیوسته از نور وال روشن
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفتعلن مفتعلن فاعلن

ای قـمـر شـمـس والیت جـواد

ای گـهـر بـحـر عـنـایت جـواد

حـ ّجـت حـق بـاب مـراد هـمـه

نـجل عـلـی دسته گـل فـاطـمه

بر همه خوبان جهان سروری

محـ ّمـد اسـتّی و عـلی پـروری

چشم رضا از همه سو سوی تو

مـاه رجـب شـیـفـتـۀ روی تــو

روی دل آرای تـو بَـدر رجـب

لــیـلـۀ مـیـالد تـو قــدر رجـب

جود به خاک درت آرد سجود

بسـتـه به جود تو تـمـام وجـود

صورت تو بـاغ و بهـار رضا

تـویی هـمه دار و نـدار رضـا

ُحـسـن تـو مـرآت خـداونـد تـو

بـهـشـت بـابـا گـل لـبـخـنـد تـو

بیخـردان طـعـنه دیگـر زدنـد

بر پـدرت تـهـمـت ابـتـر زدنـد

والدت تـو کـوثـری دگـر بـود

روشـنـی چـشـم و دل پدر بود

نـور شد و نـور شد و نور شد

چشم همه تـیـره دالن کور شد

سـمند عـلـم و مـعـرفت رام تو

گـره گـشـای عـالـمـی نــام تـو

عـطر ریاحین جـنـان خاک تو

روح رضـا در بــدن پـاک تـو

بــاب تـــوالّی تـو بــاب خـــدا

مصـحـف روی تو کـتـاب خدا

عــقـل نـهـالـی ز دبـسـتـان تـو

عـلم گـلـی رسته ز بُـسـتان تو

بـیـن امـامـان ز عـطـای زیـاد

تـویـی مـلـقّـب بـه امـام جــواد

جز تو که حرز مادر خویش را

بـه قــاتـل پــدر نــمـایـد عـطـا

شبی که مأمون سـتمکار مست

بُرد به قتل تو به شمشیر دست
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در دل تاریک شب ای جان پاک

کرد تن پاک تو را چاک چاک

صبح که آن بیخرد آمد به هوش

گشت سراپا همه سوز و خروش

گـفـت مرا قـتل رضا بس نبود

کشتن نجـل مرتـضی بس نبود

چگونه من در نظر خاص و عام

شهـره شـوم به قـاتـل دو امـام

قاصد مأمون به تحـیّر شـتافت

در بـدن پاک تو زخـمی نیافت

کرد سـراپـا به وجـودت نـظر

دید ز گـل خوب تری خـوبـتر

از رخ مأمون عرق شرم ریخت

زمام اقـتدارش از هم گـسیخت

از پی دیـدار تو بـشـتـافت بـاز

گفت که ای مهر سپهر حجـاز

جسم تو شد به تیغ من چاک چاک

از چه کنون سالمی ای جان پاک

گفت که از دعای زهراست این

ُمعجـز حـرز مـادر ماست این

مـرا خـدای داورم حـفـظ کـرد

به یُمن حرز مادرم حفـظ کرد

شد خجل از کار خود آن رو سیاه

گشت به پیش کرمت عذرخواه

عفو از آن جرم و خطا کردیش

خواست دعا را تو عطا کردیش

جـود خـدائـیت چـههـا میکـنـد

پیش خطا لطف و عطا میکند

ای به فـدای تو و جودت جواد

جود وجودش ز وجودت جواد

تـو دست جـود خـالـق اکـبـری

جـواد اهـل بـیـت پـیـغـمـبـری

بحـر نـمـی از کرمت یا جـواد

جـود گـدای حـرمـت یـا جـواد

روی تو شمس ال ّ
شرف اهلبیت

ای دُر نـاب صـدف اهـلـبـیـت

کـودک نه ساله بُدی کز کـمال

داده ای پاسخ به هزاران سؤال

زاده اکــثـم ز دُر افــشــا نـیـت

گـشـت یکی طفـل دبـسـتـانـیت

000
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مانده ز هر قیل و ز هر قال بود

گـویی از آغـاز کر و الل بود

لکنت نطقـش به لب افتاده بود

گویی طفلی عـقـب افـتـاده بود

از کف مأمون چو رها گشت باز

ماهیکی گرفت و برگـشت باز

تا بـبـرد ره به کـمال تو بـیـش

فشرد ماهی را در دست خویش

گـفت که ای نـور دل بوالحسن

فاش بگو چیست کف دست من

پاسـخ تو دوبـاره اعـجـاز کرد

پـرده ز اسـرار دگـر بـاز کرد

صه تـبـخـیـر و هـوا و شکار
ق ّ

گـشت ز دُرج سـخـنت آشکار

حـلـم ز رفـتـار شـمـا حـلم شد

عـلـم ز گـفـتـار شـمـا عـلم شد

مـعـادن حـکـمـت حـق شمائـید

مسـاکـن رحـمـت حـق شمائـید

شـمـا هـمـان ائـمـة الـدّعــائـیـد

مــشـاعــل انــوارة ُ الــهــدائـیـد

جـاللـت خـدا نـشـان شـمـاست

آیـۀ تـطـهـیـر به شـأن شماست

کالمتان نور و عمل رحمت است

1

معجزه و موعظه و حکمت است

ارث نبّـوت رسول از شماست

مجد و کرامت بتول از شماست

طاعـت مـقـبـولـۀ حـق شمائـید

رحـمت مـوصولۀ حق شـمائید

شما امـامـان هـمـگـی جـوادیـد

بـاب نـجـات و قــبـلـۀ مـرادیـد

قرآن یک دم از شما جدا نیست

هر آنکه بیشماست با خدا نیست

«میثم» را بر درتان التجاست

امیـد او به َمن اتـا ُکـم نَـجـاست

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد وزني و سکت موجود 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.
کالمتان نور است و رحمت است

معجزه و موعظه و حکمت است

27

درآستان وصال؛ جلد دوازدهم :امام جواد علیه السالم

000
شاعر :قاسم نعمتی

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

حق سیرتی به صورت انسان رسیده است

آئـیـنـهدار جـلـوۀ یـزدان رسـیـده است

از ماورای عـرصۀ جـوالن جـبـرئـیل

دیباچهای ز مظهر خوبان رسیده است

وقتی كه پای صحبت عرش است و كبریا

آذین كـنید خانه كه مهمان رسیده است

سرزنـده میشود همه گلهای ارغوان

عشقی لطیفتر ز بهاران رسیده است

نمایش رحمت چه دیدنیست
از آسمان
ِ

الطاف حق چو بارش باران رسیده است
ِ

در مـدحت جـمـا ِل سـرا پا خـدائـیاش

روی دست ،یوسف كنعان رسیده است
سر
ِ

از بسـكه دلـربـاسـت منـاجـاتهای او

ْ
موسی عمران رسیده است
شوق
روی
از
ِ
ِ

ذكـر شـهـادتـیـن به لبهای كوچـكـش

كودك ولی كما ِل مسلـمان رسیده است

باب الـمـرا ِد گـل پـسـر ثـامـن الحـجـج
ُ

دُردانـۀ امـیـر خـراسـان رسـیـده است

در بـیـن ازدحـام گـدا كـوچـه وا كـنـید

نور دو چشم حضرت سلطان رسیده است

ریحـانۀ بهـشـتی شـمـس الـشـموس شد

خورشید زادهای ِز امامان رسیده است

اكـبـری او
بـابـا ُكـش اسـت نـاز عـلی
ِ

تـاج سـر تـمـام جـوانـان رسـیـده است

مولَی الـكـریـم بـنـده نـوازی ،گره گشا

دلسوز سائالن و فـقـیران رسیده است

لـبان او
ش است لحن حـجـاز
عاشق ُك َ
ِ

تفسیر جامع هـمـ ْه قُـرآن رسـیـده است
ِ

مسكـینی و اسیر و زمین خوردهای بیا

شأن نـزول سورۀ انـسـان رسیده است
ِ

جای خود به تـمنای دیدنش
مجنون كه
ِ

لیلی به گـیـسوان پـریشان رسیده است

1

 . 1بيت زير به جهت سکت شعر در مصرع دوم تغيير داده و اصالح شد .ضمنا ابيات پاياني اين شعر به داليل 1ـ مستند نبودن مطالب و
تحريفي بودن آنها 2ـ عدم رعايت شأن امام عليه السالم ۳ـ عدم رعايت قوائد شعري ضعيف تشخيص داده و حذف شد.
ي خود به تـمناي ديدنش
مجنون که جا ِ

ليلي به گـيـسوي پـريشان رسيده است
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پـیـش عـلـومش تمام عـلم
زانو زده به
ِ

عـالمـۀ هـمـیـشـۀ دوران رسـیده است

تـضمـیـن شیـعـه بـودن ما با والیـتـش

احـیـا گر مـبـانی ایـمـان رسـیـده است

دستش كه هیچ نام عظیمش گره گشاست

صاحب لوای بخشش و احسان رسیده است

ت شـهـادت دهــد رضـا
بـا نـام او بـرا ِ

باب وصا ِل جمله شهیدان رسیده است

مـیان دو شـانـهاش
ُمـهـر امـامت است
ِ

در ظلمت زمانَ ،م ِه تابان رسیده است

چون مادرش مشخصۀ حق و باطل است

بین جنّت و نیـران رسیده است
میزان ِ
ِ

ب مـا ُمــراد چـهــل سـالـۀ رضـا
اربـا ِ

بـدرالمـنـیـر لـیـلۀ هجران رسیده است

حـاجـت بـیـاوریـد كه بـابـا شـده رضا

كوری چشم جمله حسودان رسیده است

شاعر :محمد خسرو نژاد

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

در بغل امشب یكى قرص قمر دارد رضا

بر زبـان شكـر خـداى دادگر دارد رضا

بارگـاه زادۀ مـوسـى چـراغـان میشـود

در حریمش جشن میالد پسر دارد رضا

اِقتران مهر و مه گردیده امشب ،یا مگر

نور چشمانش محمد را به بر دارد رضا

بر امام هشتمین حق كرده فرزندى عطا

زین پسر پیغام تبریك از پدر دارد رضا

آمد آن یكتا دُر عـصمت كه بر میالد او

تهنیت از حضرت خیرالبشر دارد رضا

بر عقیمى آن كه بر فرزند موسى طعنه زد

گو بیا امشب ببـین نور بصر دارد رضا

در كنار مهـد او بنـشـسته بیدار و به لب

ذكر خواب از بهر طفلش تا سحر دارد رضا

ذكر خواب از بهر او میگوید و گریان بود

من نمى دانم چرا چشمان تر دارد رضا

گاهى از این موهبت شاد است و گاهى دل غمین

چون كه از پایان كار او خبر دارد رضا

خسرو از مداحى او میكند بس افـتخار

گر بدین منصب مدامش مفتخر دارد رضا
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000
شاعر :مهدی مقیمی

قالب شعر :مسدس ترکیب

وزن شعر :فعولن فعولن فعولن فعولن

ِز فـهـمـم فـراتـر جـواداالئــ ّمـه

هــزاران بـرابـر جـواداالئــ ّمـه

ِز هر خـوب ،بهـتر جواداالئ ّمه

ِز هر بهـتری ،سر ،جواداالئ ّمه

ذره پــرور جــواداالئــ ّمـه
شَــ ِه ّ

همه د ُّر و گـوهر جـواداالئــ ّمـه

هـم اول هم آخـر جـواداالئــ ّمـه
ســالم خــدا بـر جــواداالئــ ّمـه
خـبـردار سازید هر چه گـدا را

کـه بـایـد بـبـیـنـنـد آقــای مـا را

ببینند در چهرهاش مصطفی را

جما ِل عـلیبن موسی الرضا را

بـبـیـنـنـد اعـجـاز دست خـدا را

ببـیـنـند سیـمای مشکـل گـشا را

دامـان مـادر ،جـواداالئــ ّمـه
بـه
ِ
ســالم خــدا بـر جــواداالئــ ّمـه
ارادت چه خوب است ابراز گردد

بـبر نام او تا که اعـجـاز گردد

خوشا نوکریهایمان ساز گردد

هُویّت به این شکل احراز گردد

به نامش اگـر صبح آغاز گردد

ِز کارم هـزاران گره باز گردد

دعـایـی کـند گـر جـواداالئــ ّمـه
ســالم خــدا بـر جــواداالئــ ّمـه
تو آن رنگ و بوی بهاری که مانده

ِز شمس الشموس آن نگاری که مانده

من و سیـنۀ بیقراری که مانده

بخشش بیشماری که مانده
تو و
ِ

به جز نوکری چیست کاری که مانده؟

به قربان این یادگاری که مانده

ِز زهـرا و حیدر ،جواداالئـ ّمـه
ســالم خــدا بـر جــواداالئــ ّمـه
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جز این خانواده به کس دل ندادم

که این خانه بوده است باب المرادم

مـرا مـادرم نــوکـری داد یــادم

ی این خـانـه زادم
بـرای غـالمـ ِ ّ

به فـکـر زیـارت اگـر اوفـتـادم

مقـیّـد به رفـتن ِز باب الجـوادم

شفیع است به محشر جواداالئ ّمه
ســالم خــدا بـر جــواداالئــ ّمـه
ِز ما ِه رخـش نـور تابیده میشد

طراوت به آفـاق پـاشیده میشد

شاخص جود سنجیده میشد
اگر
ِ

ش ِه کـشور جـود نامـیـده میشد

گر از بخشش و جود پُرسیده میشد

امامـان ما دیـده میشد
همه در
ِ

ولی بـیـشـتـر در جـواداالئــ ّمـه
ســالم خــدا بـر جــواداالئــ ّمـه
ازل تا ابـد از خـدایـش سالمش

َی ِم عـلم ،میبارد از هر کالمش

ِز دست رضا ریخته ِمی به جامش

روی نامش
صفاتش هویداست از
ِ

کند ماه سجده به هر صبح و شامش

ذرهای از مقامش
نگـنجـد فـقـط ّ

به هـفـتـاد منـبـر جـواداالئــ ّمـه
ســالم خــدا بـر جــواداالئــ ّمـه
ب تـار رفـته
دگـر روز آمـد ،ش ِ

دگر خواب از چـشم بیدار رفته

ـی یـار رفته
دلـم هـر کجـا در ِپ ِ

نه یکبار و ده بار ،صد بار رفته

جـمـالش گـمـانم به کـرار رفته

و در ُزهد و تقواش انگار رفته

به موسی بن جعـفر جواداالئـ ّمه
ســالم خــدا بـر جــواد االئــ ّمـه
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

دهم ماه رجب ،عی ِد جواد ابن رضاست

عطر ریحانه ز ریحانه در امواج فضاست

به رضا دسته گـلی کرده خداونـد عطا

که گلستان وجود از نفسش روح فزاست

این جواد است ،جواد است ،جواد است ،جواد

که همان بحر وسیع کرم و جود خداست

خـط و خالش همه آیـات خـداوند مجـید

طاق ابروش ،همان قبلۀ ارباب دعاست

نـه فقـط نـام محمد که ز سر تـا قـدمش

خلق وخوی و شرف و قدر محمد پیداست

روی نادیـده بـه رویش همه لبخند زنید

رونمایش گـل لبخند عروس زهـراست

ذرهای بوده ز خورشید جمالش خورشید
ّ

قطرهای ُخرد ز دریای عطایش دریاست

کرم از روز ازل سـائل کـوی کـرمش

جود تا شام ابد بر در این خانه گداست

جان ُمرده شود از فـیض نگاهش زنده

خاک قبرش بخدا بر دل بیمار ،شفاست

کـوثـر حـجـّت هـشـتم که ده مـاه رجب

آفــتـاب رخ او قـلـب رضـا را آراست

نام نـیکـوش محـمـد ،لقـب اوست جواد

تــقـی مـتـّـقـی و روح بـلـنـد تـقــواست
ِ

هـشت دریای والیت ب َُود اینـش گـوهر

گوهری که سه د ُّر درج شرف را دریاست

همچو قرآن محمد به سر دست علیست

جان عـالـم بـه فدایش که شبـیه باباست

رخ رضاُ ،حسن رضا ،خلق رضا ،خوی رضا

پای تا سر همه مرآت کماالت رضاست

کـاظـمینش حرم امن الهی شب و روز

حرمش کعبـۀ دل ،قـبلۀ ارباب دعاست

وسعـت ُملک خـدا دایرۀ رحمت اوست

همه جا ملک خدا ،جایی اگر نیست کجاست؟

1

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر و پرهيز از غلو بيت اصالح شده که
در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
جان مرده شود از فـيض نگاهش زنده

خاک زوّار درش بر دل بيمار ،شفاست
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پور اکثم چو به پیش سخنش گشت ذلیل

مرگ خود را ز خدا زادۀ هارون میخواست

در پی مـسـئـلـهای داد هـزاران پـاسـخ

که علومش همه میراث رسول دو سراست

طـفـل نـه سـالـه بـه کل عـلما فـائق شد

این قبا جز بـه قـد آل عـلی نایـد راست

وسعت هفت سپهر است بـه ظ ِل علمش

سایۀ او به سر ِمهر و مه و ارض و سماست

داد یک دم خـبر از ِس ّر ضمیر مأمـون

شاهدم قصۀ آن ماهی و ابر است و هواست

آنـکه فرمود رضا من بـه فـدایت گردم

چه بگویم به ثنایش به خدا فوق ثناست

قـــصـۀ آمــدن و رفــتـن او در عـــالـم

گر بـه تاریخ بـبـیـنـیـد شبـیه زهراست

ای شما شیعـه اثـنی عـشـری فخر کنید

همه گویید جواد ابن رضا رهبر ماست

زان سبب در دو جهان اشرف مخلوقاتید

که توالی علی مکـتب و آئـین شماست

این والیت که خدا کرده عطایت"میثم "

گر به فردوس کنی روز جزا ناز رواست

شاعر :غالمرضا شکوهی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

جـلـوۀ روی تـو در آیـنـه تـا پـیــدا شـد

عشق ،بی ُحسن تو در خاطره ،ناپیدا شد

چون «یدهللا» که شد جلوهگر از آیۀ عشق

باز در دست خـدا ،دست خـدا پـیـدا شد

زنجیر ضریح تو دخیل!
ای دل خلق به
ِ

ضحی پیدا شد
چشمان تو چون
نور
شمس ُ
ِ
ِ
ِ

پرواز بهار از نفسش گل میریخت
مث ِل
ِ

آن که چون غنچه در آغوش رضا پیدا شد

ذره شد همسفر شوق ،که در بزم وجود
ّ

آفــتـاب رخ تـو در هــمـهجـا پـیـدا شـد

روشـنی عـاطـفههای ابدی!
در دل ،ای
ِ

آنچه گـم بـود ،ز انـوار شـمـا پـیـدا شـد

در کـالم دل مـا رایـحـۀ عــشـق نـبــود

نـام تـو در دفـتـر ما پـیدا شد
عـشـق با ِ

سجده بردیم چو مشرق به سراپردۀ نور

ب رخـت از پـنـجـره تـا پـیـدا شـد
آفـتـا ِ
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000
شاعر :رضا تاجیک

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

آنکه هستی به همه هستی ما داده علیست

ما همه مست والئـیم که آزاده علیست

سر به هر جاده نهادیم ته جاده علیست

هدف خلقت ما عشق به اوالد علیست

1

همه شان باب حوائج همه شان باب مراد
همه شان یا که کـریـمند و یا اینکه جواد
آمـدی تـا كـه نـگـاه پـدرت تـر نـشـود

تا كه هر بیسر و پا منكر كوثر نشود

فـرامـوش كسی آیـۀ وانـحـر نـشـود
تا
ِ

نسل تو چشمۀ عشق است كه ابتر نشود

پشت در پشت همه مـظهـر اعـطـیـنائـید
همه هـسـتـید عـلـی و هـمگی زهـرائـیـد
آمـدی و نهـمـین بـاب اجـابـت شدهای

پسر عـاطفه و عـشق و محـبّت شدهای

بین گهوارۀ خود نـور حقـیقـت شدهای

در همان كودكیت ركن والیت شدهای

یک نظر کن که فـلک در حرکت میآید
از قـدمـهـای تـو عـطـر بـرکـت مـیآیـد
آمدی هر طپش دل شده غـرق هیجان

شاه شمشاد قـدان خسرو شیرین دهنان

که به مژگان شکنی قلب همه صف شکنان

تو عیان تر ز عیانی و چه حاجت به بیان

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد محتوايي در عدم رعايت شأن اهل بيت؛ پيشنهاد
مي کنيم 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 ،تشبيه ائمه به « مي؛ باده و  »...صحيح نبوده و مغاير شأن ائمه است
آنکه هستي به همه هستي ما داده عليست

ما همه مست والييم و مي و باده عليست
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همه گفتند که جان در گرو جـانان است
پسر حضرت سلطان خودش سلطان است
عشق همراه شما تا دم آخر زنده است

ریشۀ دین خدا از كرمت سرزنده است

نهضت سبز كریمانۀ حیدر زنده است

با شما تا به ابد نام پیـمـبر زنـده است

چــقــدر نـام مـحــمـد بـه شـمــا مـیآیــد
هـمـه گـفـتـنـد ولـیـعـهــد رضـا مـیآیــد
ـر ُکـم ،شاهِـد ُکـم ،غـائِـ ِبـ ُ
ٌ
کـم
ُم
ـومـن ِبـ ِس ِ ّ

ـر فِی َرجـ َعـتِـ ُ
سبـیـلَ ُ
کـم
یُـسلَ ُ
کم یَـ ِک ُّ
ک َ

ــولَّــیـتَ ِبــ ِه ا َ َّولـــ ُ
ـــر ُکـــم
کـــم ِ
آخ ِ
َو ت َ َ

ض ُ
کـم
عـد ّ ُِو ُکـم اَبـغَـ َ
َـض هللا َو َمن َ
اَبـغ َ

یا َمن اَر ُجوه دهم عاشق و مجنون توأیم
پـاسـخ جـلـوۀ ایـن الــرجـبـیــون تــوأیـم
قـد برافـراشته کردی عـلم حکـمت را

به قـیـامت بکـشـانی دم قـد قـامـت را

به کجا سجـده کنم شکر کنم نعـمت را

که نـگـاه تـو گـشایـد گـره حـاجـت را

پـدرانـم هـمه گـفـتـنـد از این بـاب مـراد
ای جـواد بـن جـواد بـن جـواد بـن جــواد
باز هم در دل من شوق حرم افتاده است

و ضریحی كه پناه دل هر دلداده است

ُحس صحنت به همان خوبی گوهرشاد است

هر طرف مینگرم پنجرۀ فـوالد است

كـرم قـابـل لـمـسـت كـرم سلـطـان است
حـرمـت مـثـل رواق حـرم سلطان است
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000
شاعر :ناشناس

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

آرزوی وصـل دلــبــر داشـتـم

بند هوش از پای دل بر داشتم

تـا مهـیـا بـهـر پـروازی شـوم

همسفـر با یـار همـرازی شوم

ناگهان یـارم دل و جـانم ربود

دلبری کز روز اول رخ نمود

آمد از لطفش قفس را در شکست

در خیالم صحنههایی نقش بست

با مـالئـک در تـرنّـم شـد دلـم

از صفا پُـر شـد تـمـام محـفـلم

بـا نـسـیــم آرزوهــا در فـلـک

گوئـیـا بر هم خورد بال ملک

قدسیان جام طهورایی به دست

جرعه ریز عاشقان می پرست

حوریان در رقص و آواز و سرور

غوطهها بنموده در دریای نور

آسـمان مـشتـاق روی مـاه بود

مـاه عـالـم دیـدهاش بر راه بود

عرش خود را فرش ره کرده خدا

تـا رســد دردانـۀ جــان رضـا

با حضورش مصطفی آید به یاد

نام زیـبـایـش محـمـد یـا جـواد

یا جواد ای ساقی جـود و کرم

ای نگـاهت چـشمۀ نـور حـرم

یا جـواد ای قـبله لطف و صفا

معدنی از رحمت و مهر و وفا

یا جواد ای روح و ریحان رضا

زینت و نور دو چشمان رضا

یا جواد ای کـوثـر حق جام تو

ای سـخـاوت وامـدار نــام تـو

ی همه
یا جـواد ای رمـز هـستـ ِ ّ

سـاقـی صهـبـای مـستـی هـمه

ای بلـندای وجـودت وجه رب

نام زیـبا و قـشنگـت ذکـر لـب

بر لب مستان تویی شعر وصال

روی گلها از تو بگرفته جمال

خـال زیـبـای تو دام هـر نظـر

چهـرهات نقـاش گـیتی را هـنر
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گر نمایی یک نظر بر خاک ما

دیگر از رونق بـیـفـتـد کیـمـیا

کیـمـیـا دارد اگر قـدری گران

از غـبـار کـوی تو دارد نشان

آرزوی دیـــدنـت دارد دلــــــم

هـجـر و دوری تـو آزارد دلـم

هـر دلـی بـاشد مـقـیـم دیـر تو

روزه دارد تـا ابـد از غـیـر تو

عـالـم هـسـتـی فـدای جـان تـو

جـان ما بـاشـد بـال گـردان تو

کی رسم در کوی تو ای نور عین

تا نمایم حـج تو در کـاظـمـیـن

کـاظـمـیـنـت قـبـلۀ دلـهـای مـا

آروزی دیــدنـش ســودای مــا

سائـالنی بی پـناهیم ای جـواد

از گـدایانت نما یک لحظه یاد

یـاد کن از ما دمی با زمـزمـه

ای عزیز و نـور چشم فـاطمه

شاعر :مرضیه عاطفی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

اقاقی سـپـید
بـر سـر مـأذنـه گل داده
ِ

الرجبیون» پیچـید
باز هم نغمۀ «أین ّ

مـاه دلـدادگـی و مـاه وصـا ِل مـا شـد

بازهم لطف و کرم شامل حا ِل ما شد

از همه ثـانـیههـایش برکـت میبـارد

روز پُر از خیر کثیری دارد
چه شب و ِ

کاش با دست عـلی آب حـیاتی برسد

فاطـمه لطف کـند برگ بـراتی برسد

تا پس از کرب و بال راهی مشهد بشویم

ب عـیـد به پـابـوسی آقـا برویم
در ش ِ

آن امامی که رئوف است و پسردار شده

ُحسن بیحد شده ،آئیـنۀ سـرشار شده

هـشتمین نور شده صاحب دردانه بیا

محض تبریک به زهرا و به شکرانه بیا

نور چشمان رضا در دل ما جا دارد

پسر حـضرت نجـمه چه تـماشا دارد

در خــانــۀ او افــتــاده
گــذر دل بــه ِ

کاظمینی شده هر کس که سالمی داده
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000
شاعر :مجتبی صمدی

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

قالب شعر :ترکیب بند

بیا به شهر مدیـنه نگـاه را حس کن

به دل سفر کن و نزدیک راه را حس کن

بیا به روی مسیح آفـرین حق بنگـر

شمیم یوسف بیرون ز چاه را حس کن

بیا به صفحه اعمال عاشقـان امشب

شروع بخشش و ر ّد گناه را حس کن

بیا به برکۀ چشم رضا ز شوق امشب

جمال منعکس و روی ماه را حس کن

شکوفهای علوی بر درخت طوبی بین

بیا حضور ولیعـهد شاه را حس کن

مدیـنه م ّکـه شد و جـلـوه گـاه زهـرا شـد
بخـوان ترانه که سلـطان عشق بـابـا شد
رسید آنکه به قرآن عشق کاتب شد

شبیه ج ّد خودش مظهر العجائب شد

ستارهای بدرخشید و ماه مجلس شد

همانکه ماه رخش قـبـلۀ کواکب شد

1

که شکر و سجده برای امام واجب شد

به کوری همۀ بخل طیـنـتـان جهان

تمام جود خدا را رسید و صاحب شد

چـقـدر آمـدنش بر پـدر مبارک بود

رسـیـد آنـکـه جـواد االئـمـه شـد نـامـش
همان که جـود و کرم هست تشنۀ جامش
جمال بیمثلش جلوه گاه خورشیدی

زبان پُر گهـرش آیههای تـوحـیدی

دلـیـل بـنـدگـی حـق والیـت تـامـش

خدا ستـیز بود هرکه کرده تـردیدی

 . 1يت 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

چقـدر آمـدنش بر رضا مبارک بود

که شکر و سجده براي امام واجب شد
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به جای پای خدا پا نهد هرآنکس که

کند همیشه از این شاهـزاده تقـلیدی

بگو بگو به خدا عشق او فزونتر ده

برای ما بپسند آنچه خود پـسنـدیدی

تمام جـلـوۀ هللا در رخـش پـیـداست

توان جـمال نبی را در رخش دیدی

1

چـه کـفـر بـاشـد و ایـمـان دلـم بـود آزاد
در خــانــۀ امـــام جــــواد
مــنــم غـــالم ِ

2

بهشت عاشق عطر و شمیم گیسویش

کـلـیم عابد محـراب طـور ابـرویش

ترانه ساز غـزلها صدای زیـبایش

قـیـامت ابـدی میکـنـد بـپـا هـویـش

ستاره عاشق برق نگـاه پُر فـیضش

بهار ،فصل خـزان بهـار مـیـنـویش

یگـانۀ پـدر است و پـدر بود عـاشق

به چـشـمهـای زالل نـگـاه جادویش

قنوت دست گدایش روا کـند حاجت

م ّحـل رفـع نـیـاز پـیـمـبـران کویش

ز چشمۀ برکـاتـش مـی وال عـشق است
ز او شنـیدن عرض دل گـدا عشق است

1

خـمـار دیـدۀ جـام شـرابـنـاک تــوأم

منم که آدم دار و درخت و تاک توأم

همیشه ایـمن هـرز دعـای تو هـستم

به جستجوی نهم در پی پـالک توأم

 .بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد محتوايي و معنايي و شرک آميز بودن مصرع دوم 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.
2

تمام جـلـوة اهلل در رخـش پـيـداست

رواست جاي خدا گر ورا پرستيدي

 .بيت 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.
چـه کـفر باشد و ايـمان دلم بود آزاد

مــنم گـداي ازل ،زادة امـام جــواد
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منم که حرفۀ اجدادیام گدایی توست

به رسم عشق و جنون عبد سینه چاک توأم

منم دخـیل بخـیلی که با تو میمـانم

همیشه زندهام از عشق چون هالک توأم

زیـادی گـلـتـان هـستم و خـوشم آقـا

که هم سرشت شمایم غبار خاک توأم

تـوئـی ادامـۀ نـسـل بـلـنـد و پُـر ثـمـرت
دلـیــل خــنــدۀ رخــشــنــدۀ لـب پــدرت
چه خوب آمدی ای امتداد پـیغـمـبر

رسید ارث والیت به دست تو آخـر

ولید برتر و خوش یمن نسل ثارهللا

صدای قـلب امامت ،سـاللـۀ کـوثـر

برای اهل دو عـالـم تو حجت اللهی

برای شاه غریبان توئی عـلی اکـبر

بیا به جـمع شلوغی به امـر بابـایت

که از تو بهره بگیرند ُمسلم و کافـر

عصای پیری بابائی و عصای زمین

بشر توئی و کرامات توست فوق بشر

تــمـام جـلــوۀ چــشـم انـتـظـاری پــدری
نه ،بلکه بهـر پـدر جان و پـارۀ جگـری
سالم حق به شما ای طلـوع زیبائی

قـشـنگی هـمۀ خـواب های رویـائی

تو نور ّاول و آخـر تو دائـما ً هـستی

تو آفـتـاب ازل مـاهـتـاب شب هائی

به سن و سال تو کاری ندارم ای آقا

به سن ّکـودکیات هم امـام و آقـائی

بیا و خـانه تـکـان دل سیـاهـم بـاش

کنون که جا به دلم کردهای عجب جائی

اگر چه پای تو برسنگ خورد و افتادی

ولی تو تا به قـیامت همیشه بر پائی

به روی خاک زمین خوردی و شدی مضطر

ز سـیـنـه نـالـه زدی وای مــادرم مــادر

000
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شاعر :قاسم رسا

1

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

از شـبـسـتان والیـت قـمـرى پـیـدا شد

از گـلـستـان هـدایـت ثـمـرى پـیـدا شد

مواج كرم آمده در جوش و خروش
بحر ّ

كه ز دریـاى عـنایـت گهـرى پـیدا شد

شب میالد جواد است ،نـدا زد جبریل

كز پـى شام مـبـارك سحـرى پـیدا شد

از افـق ماه درخـشان رجب داد نـویـد

كه ز خـورشید والیـت قـمرى پیدا شد

میرسد نكهت ریحان بهشتى به مشام

كه ز «ریحانه »رضا را پسرى پیدا شد

سـالها بود پـدر چـشم به راه پـسـرى

كه پـسـر آمد و نـور بـصـرى پیدا شد

نام نـیـكـوش مح ّمد ،لقب اوست جـواد

در صـفـات مـلـكـوتى بـشرى پیدا شد

دادخـواهـان جـهـان را ز پى دادرسى

دادرس دادگــرى پــیـدا شـد
خــســرو
ِ

مظهر ُزهد و فضیلت ،كه بدان گوهر پاك

عـلـم نـازد كه مرا تـاج سرى پیدا شد

مجلس آراسته مأمون ز بزرگان و رجال

كه ز در كودك صاحب نظرى پیدا شد

پاسخ مجـلسیان داد به هـرگونه سؤال

كز همه برتر و شـایـسته ترى پیدا شد

سپـر انـداخـته روباه صفت مـدّعـیـان

1

زان كه در بیشه دین شیر نرى پیدا شد

اى كه در وادى حیرت شدهاى سرگردان

غـم مخور قـافـله را راهـبرى پیدا شد

خرم آن گل كه ز هر سو به تماشاى رخش
ّ

صد چو من بلبل خونین جگرى پیدا شد

چو بـدو رایـحـۀ جـد گـرامـیـش رسید

در دل از شوق وصالش شررى پیدا شد

چون به بغداد دو سرچشمه رسیدند به هم

خاك را لطف و صفاى دگرى پیدا شد

اى «رسا »شادى میـالد همایون جواد

طبع مـوجـى زد و زیـبا اثرى پیدا شد

 .به کار بردن عبارت شير نر شايسته مقام و شأن امام نيست زيرا اين عبارت صفت حيواني است ،گاهي گفته مي شود اسداهلل به

معني شير خدا که اين پسوند خدايي آن صفت حيواني را از بين مي برد ،لذا توصيه مي شود اين بيت در مجالس خوانده نشود
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000
شاعر :امیر عظیمی

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

قالب شعر :مخمس

رستخـیز کـلمات است ،قـلم میخواهم

دل من میرود از دست ،قلم میخواهم

جوهرم مست شده؛ مست ،قلم میخواهم

ساقـی از میکـدۀ عـرش شراب آورده

از لغـت نـامـۀ حـق ،واژۀ نـاب آورده
خوش ترین حال اگر حال پریشانی ماست

بهـترین باده اگر بادۀ روحـانی ماست

1

شیعه بوده است از آن روز ازل مست رضا

بخدا لطف همان یار خراسانی ماست

ذکر او تا به ابد چیست ،أناالمست رضا
امشب این شاه خراسان سر دیگر دارد

تا که از عـرش الهـی ثـمـری بردارد

هر که در نسل خودش با برکت تر دارد

شرف الشمس تر از ماه خدا ،بسم هللا
ُ

2

پـسـری مثل جـواد بن رضا ،بـسـم هللا
هیچ کس مثل رضا شاه کرم پرور نیست

کودکی خوبتر از ابن رضا دیگر نیست

دشمنش الل شود ،کوثر ما ابتر نیست

قمری کرده به دست قمری جلوه گری

چه مبارک پدری و چه مبارک پسری
آه ای شب زدگان ،ماه رضا ماه همه است

پسر شـاه ،به وهللا شهـنـشاه همه است

 . 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 زیرا غالبا عبارت « زیر سر  »...دارای بار منفی است
بخـدا زیر سر یـار خـراسـانـی ماست

شیعه بوده است از آن روز ازل مست رضا

 . 2بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما با توجه به وجود ایراد محتوایی در عدم رعایت شأن اهل بیت؛ پیشنهاد میکنیم به منظور
رفع ایراد موجود و حفظ بیشتر حرمت و شأن اهل بیت که مهمترین وظیفه هر مداح است؛ بیت اصالح شده که در متن شعر آمده را
جایگزین بیت زیر کنید ،تشبیه ائمه به کلماتی همچون « شراب؛ خمر و  »...در شأن آنان نبوده و صحیح نیست.
امشب این شاه خراسان سر دیگر دارد

آمده تا که از این خـمـر ثـمـر بردارد
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او که با سن کم خود ولی هللا همه است

بین گـنجـیـنۀ زهـرا نهـمین دُر شده و

درک او بیـشتر از حـ ِ ّد تصور شده و
دوست از وسعت این جود و سخا مبهوت است

1

دشمن از منطق وعلمش بخدا مبهوت است

از کرامات جواد بن رضا مبهوت است

او اشاره بکـند معجـزهها خـواهد کرد

ماهی بحر در افالک شنا خواهد کرد
آمده تا که جهان پُر شود از جود جواد

قطره در جوف صدف دُر شود از جود جواد

عالمی غرق تفکـر شود از جود جواد

نه فقط بر من و ما جود و کرم دارد او

به امامان ،بخدا جـود و کـرم دارد او
قدسیان ،روبرویش بال و پر انداختهاند

شیرها ،پیش نگـاهش جگـر انداختهاند

عـلماء ،پای علـومش سپـر انداخـتهاند

علم و حلم و کرم و جود اساسا ً با اوست

آنچه خوبان همه دارند ،تماما ً با اوست
شعـرا ،واژه کم آمد ،بنـویـسیـد جـواد

جـبـرئـیـل آمـده بـاید بنـویـسـیـد جـواد

بعد از این جای محمد ،بنویسید جـواد

او علی ،حضرت زهرا و حسین و حسن است

پسر شاه خـراسـان هـمۀ پنج تن است
دشمنانش ،بخـدا پـست تر از خـاشاکـند

دوستـانـش هـمگـی محترمند و پـاکـند

زائــران حــرم او ،هــمـۀ افــالکــنــد

عـاشـقـان حـرمـش اهـل نجاتـنـد هـمه

انبـیاء ،دور و برش در صلواتـند همه
 . 1کار ائمه سحر و جادو با کالم ویا هر چیز دیگری نیست لذا بیت زیر تغییر داده شد
دوست از وسعت این جود و سخا مبهوت است

دشمن از سحر کالمش بخدا مبهوت است

ضمنا در بند بعدی نیز کلمه فقط که به عنوان ردیف آمده بود تبدیل به کلمه جواد شد
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول مفاعلن فعولن

ای سائل سائـلت ،کـرامت

مرهون تو جـود تا قیامت

ای ثبت به خط و خال و ُحسنت

نـبـوت و امامت
توحـید و ّ

خلق دو جهـان پی گـدائی

دارند به درگهـت اقـامـت

هم کوچک کوچکت بزرگی

هم بـنـدۀ بنـدهات زعـامت

مانـند نهـال در بـرت خـم

خوبان همیشه راست قامت

تا هست خـدای را خـدائی
تو جود کـنّی و مـا گـدائی
تا ماه جـمال خـود نمودی

از شمس شموس دل ربودی

از غیر خـدای چشم بستی

بر ذکر خدای لب گشودی

قرآن ز رخ تو بوسه برداشت

تو آیه به زیر لب سرودی

عالم همگان تو را ستودند

چون تو که خدای را ستودی

تا شـام ابـد کـریـم هـستی

از صبح ازل جـواد بودی

از نور تو ای چراغ بینش
روشن شده چشم آفـرینش
ریحـانه ،مح ّمدی دگر زاد

یـا آمـنــهای پـیـامـبـر زاد

یا بـنـت اسـد عـلّـی دیگـر

یا فاطمه نـازنین پسر زاد

دریای عفاف گوهر آورد

یا شمسۀ برج دین قمر زاد

من هرچه بوصف او بگویم

آن مادر خوب خوب تر زاد

از بهر رضا رضای دیگر

فرزند نگو ،بگو پـدر زاد

آئـیـنه ُحـسن سـرمـدی تو
سـر تا به قـدم محـمدی تو
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وصف تو کجا ز من برآید

این کار کی از سخن برآید؟

قـابـل نـبـود بـپـات ریـزم

گـیرم دُرم از دهـن بـرآید

با یـاد تو دل قـرار گـیـرد

از شوق تو جان ز تن برآید

لبخـند زنـد به بـاغ ُحسنت

هر الله که از چمن برآید

تو خنده بزن که اشک شادی

از چـشـم ابوالحسن برآیـد

ای پای به فـرق عالـمینت
شهر دل ماست کاظمیـنت
آبـای تـو مـقــتـدای عـالـم

ابـنـای تـو رهــنـمـای آدم

با ماهی کوچکی که مأمون

در دست فشرده بود محکم

میخواست تو را بیازماید

ای آئـیـنـه دار راز عـالـم

تنها نه ضمیر او که گفتی

از ابر و هـوا و ماهی و یم

از جاه تو مات ،نجل هارون

بر عـلم تو محو ،پـور اکثم

کس مثل تو حل نکرده کامل

یک مسأله سیهزار مشکل
عـشق آیـتـی از والیت تو

دل شـیـفـتـۀ حـکـایـت تـو

منسوخ شود عـلـوم عـالـم

با یک سخن از روایت تو

در چـاه عـدم فـتـد ظاللت

بـا پـرتـوی از هـدایـت تو

در وادی شرم گم شود جود

از بخـشـش بـینهـایت تو

هر کس به تو ظلم کرد آخر

شرمـنده شد از عـنایت تو

از بسکه کریمی و جوادی
بر دشمن خویش ،حرز دادی

45

درآستان وصال؛ جلد دوازدهم :امام جواد علیه السالم

ای جود و عنایـتت خدائی

کـار تو همه گـره گـشائی

از سلطـنت دو عـالـمم به

در کوی گـدای تو گـدائی

صد بارم اگر جدا شود سر

به کز تو فـتد مرا جـدائی

بیمهـر تو هیچکس نباشد

از آتـش دوزخـش رهائی

جز تو که دهد ز لطف و رحمت

پـاسـخ به نـوای بینـوائی

لطفی ،کـرمی ،که بیـنوایم
هر چند بدم ،من از شمایم
ای هـسـتـی اولـیـا والیـت

دل عاشق و روح مبتالیت

شمس نهـم و امـام هـشـتم

گـفـتـا پـدرم شـود فـدایـت

از صبح ازل جواد بودی

تا شـام ابـد هـمـه گـدایـت

دلهـای هـمه خـدا پـرستان

زوار حـریـم بـا صفـایـت
ّ

در چشم رضا خداست پیدا

از آئـیـنـه خــدا نــمــایـت

هم چشم و چراغ مرتضائی

هم پـارۀ پـیـکـر رضـائی
از ماه گرفـته تا به مـاهی

بیمهر رخت همه سیاهی

با مهر تو مرگ زندگـانی

بیمهر تو زندگی تـبـاهی

دادار و ائــمـه و نــبـیّـیـن

دادند به عـصمتت گواهی

با مهر تو از گـنـاهکـاران

بخـشـنـد مـدال بیگـنـاهی

دست من و دامـن والیـت

ای حـ ّجـت بر حـق الهـی

مدح تو کند زبان «میثم»
بادا بـفـدات جـان «میثم»

000
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

امشب به شبـسـتـان والیـت قـمـر آمد

خورشید جـمـاالت خـدا جـلوه گر آمد

ـای رضـا را ثـمـر آمـد
طـوبـای تـمـنّ ِ

رضای دگـر آمـد
در بیـت رضا بـاز
ِ

میـالد جـوادبـن جـوادبـن جـواد است
این باب مراد است مراد است مراد است
خیزید که امشب شب شادی و سرور است

خیزیـد کـه میـالد تجلی گه نـور است

هر لحظه هزاران شب شوق و شب شور است

از پا ننـشینیـد شب صبح ظهور است

رخسـار خـداونـد ،عـیـان آمده امشب
یا بـاز ،مح ّمد به جـهـان آمده امشب؟
این موهبت و لطـف خـداداد ،مبارک

بر آل مـحـ ّمـد شـب مـیـالد ،مـبـارک

این عـید ب َُود بر همه اعـیـاد ،مبارک

مـیـالد جـوادبـن رضـا بـاد ،مـبـارک

جود و کرم و لطف حق آغاز شد امشب
قرآن به روی دست رضا باز شد امشب

سـر تـا بـه قـدم آیـنـۀ ُحـسـن خـدایـی

کارش ز همه خلق جهان عقدهگشایی

جـان هـمـگـان در قـدمش باد فـدایـی

جـود آمـده بـر درگـه او بهـر گـدایـی

در وسعـت ملـک ازلـی نـور بـبـیـنید
ای چشم بد از ماه رخش دور! ببیـنـید
ای ماه رجب بوسه بزن بر سر و رویش

ای مهر ببر سجده به خاک سر کویش

ای لیلۀ قدر این تـو و این ُ
ط ّرۀ مویش

ای خلـق خـدا روی بیـارید به سویش

این باب کرم ،باب دعا ،باب مراد است
وهللا جواد است جواد است جواد است
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ای چشم رضا محـو تـماشای جـمالت

جبریل ،پرش سوخته در سیر کمالت

خورشید بـرد سجده به ایوان جـاللت

میراث مح ّمد شرف و ُخلق و خصالت

000

بالیده رضا لحظه به لحظه به وجودت
مشهورتر از کـ ّل امامان شده جـودت
داده است خداوند به فضل تو گـواهی

در کودکیات سینـه پُـر از علـم الهی

دادی خبر از ابـر و هوا و یم و ماهی

مأمون که نبودش به درون غیر سیاهی

گویی که شراری شد و یکباره برافروخت
در آتش بغض و حسد و کینۀ خود سوخت

من سائل لطف و کرمت بودم و هستم

هرجا که روم در حرمت بودم و هستم

یک قطرۀ کوچک ز یمت بوده و هستم

موری سـر خاک قدمت بودم و هستم

با آن که گـنـاهـان مرا خـوب بـدانـی

1

آنـی ز دل خـویش نـرانـدی و نـرانی
هرچنـد کـه دائم خجـلم از گـل رویت

سوگند بـه رویت نروم از سـر کویت

از جود شما ریـگ شدم درتـه جویت

ای لطف و کرم عادت واحسان همه خویت

تنها نه ز رأفت به روی دوست بخندی
بر دشمن خـود هم در این خانه نبندی
در سن طـفـولـیـتـت ای عـا ِلـم عــالَـم

عـلـم ازل و عــلـم اَبــد بـود ُمـجـسّــم

زانـو زده در مـحـضـر تو زادۀ اکـثم

نـه زادۀ اکــثــم کـه تـمـام عـلـمـا هـم

 . 1ابيات زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد وزني و سکت موجود 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.
با آن که گـنـاهـم را دانـسـتـي و داني
امـروز دگـر گشتـم ريـگ تـه جويت

آنـي ز دل خـويش نـرانـدي و نـراني
اي لطف و کرم عادت واحسان همه خويت
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تـا زنـگ ز آیـنـۀ دلهـا هـمـه شـویـد
قـرآن به زبان تو سخن گـفـته و گوید
من شـاخـۀ خـاری به گـلـستان شمایم

هـرجـا بـنـشیـنم بـه سـر خوان شمایم

یک عـمـر نـمکگـیـر نمکدان شمایم

از لطف شمـا نیـز ثـنـاخـوان شـمـایم

ای چـشم تـو چشم کـرم و لطف الهی
باشد که به میثم کنی از لطف نگاهی
شاعر :قاسم صرافان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن

عاشقـم عاشق نامی ،منم و شوق امامی

سر جوادم ،چه امامی و چه نامی
غرق در ّ

دفزنان ،خواند مدینهَ :
علَینا
طلَ َع البَ ُ
در َ

سر زد از خانۀ خورشید ،عجب ماه تمامی

نُه کبوتر ،دل تنگم به حرم کرده روانه

تا به تو ،از قم و مشهد برسانند سالمی

پیر جهانی به جوانی و شدم من
شدهای ِ

بندۀ پیـر خرابات و عجب لطف مدامی

آه! اگر نان یتیمی ،رسد از خوان کریمی

وای! اگر از تو جوادی ،برسد جامه و جامی

با تو ،بیخود شدن از خویش؛ چه مستی حاللی!

بیتو چرخیدن بیعشق؛ چه احرام حرامی!

پسر حیدری و خاتم جود است به دستت

شود آزاد ،نگاهـت اگر افـتد به غالمی

عالمی دل به رضا بسته ،رضا دل به تو داده

بردهای خسرو شیرین! دل سلطان به کالمی

باب اگر باب جواد است ،در آن گوشه مقیمم

بیش از این در همه آفاق ،مگر هست مقامی؟

من از آن روز که در بند تو هستم ،شدم آزاد

ندهم هر چه رهایی ،به چنین حلقۀ دامی

به چه کار آیدم این سر؟ نرسد گر به سرایت

دل تنگم چه کند؟ گر نکند بر تو سالمی

ای محمد! برسد بعد تو ،همنام تو بیشک

که بر این سلسله نامش بشود ُحسن ختامی

نظری کن که دلم را برسانم به طلوعش

که خـروش قـلمم را ،برسانم به قـیامی
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000
شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فعولن فعولن فعولن فعول

هوای شماست
س َرم در
دوباره َ
ِ

سـرای شماست
تـمـام دلـم سـر
ِ
ِ

سـوی خـدا رفـتـم و دیـدهام
بـه
ِ

پـای شـمـاست
فـقـط ر ِد پـا ر ِد ِ

خدا هم فقـط از شما گفته است

خـدای شماست
گـمانم خـدا هـم
ِ

گـدایـی بـرازنـدۀ ایـ ِل مــاسـت

بـرازنـده بـودن برای شـماست

نـدارد تـفـاوت کـجـا مـیرسی

که هر انـتهـا ابـتـدای شـماست

خیالم از این و از آن راحت است

گـرههـام دست دعـای شماست

مرا پـای حـیـدر هـالکـم کـنـید
به عشق رضا سیـنه چاکم کنید
دلی دارم و خانه زا ِد رضاست

فـقط یاد دارد که یـاد رضاست

کم اینجا ندیـده بـرایش بد است

ق زیـا ِد رضاست
دلـم مـسـتـحـ ِ

فـقـط مینـویـسـد رضـا تـا ابـد

و ُ
کر خـدا بیسوا ِد رضاست
ش ِ

نجف ،کـربـال رفتم و گـفـتهاند

که راهش دهید از بال ِد رضاست

گـره میخـورد زنـدگـیام ولی

همین نا ُمرادی ُمرا ِد رضاست

به خـود آیـم و بـاز بـیـنم سـرم

باب الجوا ِد رضاست
روی
ِ
خاک ُ
ِ

در بـسته را بـاز کرد
جـوادش ِ
گرههـای من را رضا باز کرد
خبر را مسیـح از مسـیحا شنید

موسی شنید
خبر را ِز جبـریل
ٰ

گوش دل را دهی میتوان
اگر ِ

که از کعبه هـم ذکر موال شنید

زمین خشکسالی تَرک خورده بود

بـوی دریـا شـنید
ولی ناگـهـان
ِ

د ِل انـبـیـا بــر دری مـیتـپــیـد

صـدای شـما را شنید
که از آن
ِ
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خدا خنده کرد و خدا جلوه کرد

ذکـر بابا شـنـید
شبی که رضـا
ِ

تو هم مادری هستی و میشود

نام زهـرا شـنید
که از قـل ِ
ب تو ِ

نـفـسـهــای بــابــایــیات
فـدای
ِ
ِ
هـای زهــرائـیت
فــدای تـپـش
ِ
ِ
ِز تو کوچـهها تا معـطـر شدند

حسودان این شهـر ابـتـر شدند
ِ

کـوری چـشـمان نـا بـاوران
به
ِ

روی پـیـمـبر شدند
هـمه محـ ِو
ِ

کندوی لبهای توست
عـسلهای
ِ

گر این روزها شهد و ِشکر شدند

برای تـمـاشـای لبـخـند تـوست

عـلی اکبریها کـبـوتـر شـدنـد

کریمی کرامت جوادی و جـود

چه خوش ُکنیههایت مکرر شدند

خـدا دیـد چـشم پُر احـساس تو

ق مـادر شـدند
از آن ابتـدا غـر ِ

کسی را نگـاهت معـطل نکرد
دو دست مرا هیچ معطل نکرد
شاعر :علی اصغر یزدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

قلب عـوالـم گر در این ایـام شاد است

از یـمن مـیالد جـواد ابن الجـواد است

مـا لـذّت هـر جـود را بـا او چـشیـدیم

ورنه به ظاهر مرد بخشنده زیاد است

وقتی کرامتهای او بیحد و مرز است

بازار حـاتمهای این عـالَـم کـساد است

هر کوچک این قوم خود مردی بزرگ است

امام اعـتـقـاد است
در پـنـج سـالـی او ِ

کـاظمین او شود هر اشک ،لبخـند
در
ِ

زیرا برای شیـعـیان باب المـراد است

روی نـیـاز مـا به سمت بینـیاز است

بر حاجت ما او اجـابت را نهـاد است

ت طـوسی
مشهد اگر نـزدیک باشد بس ِ

راه ورود مـا فـقـط بـاب الجـواد است
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شاعر :رضا یعقوبیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

امشب از لطف خدا شادی و شور است به پا

از گـلـستان ِوال غـنچـه گـلی شد پـیـدا

شهر یثـرب شده از مقدم این گـل زیبا

سرور از قدمش بیت رضا
شده لبریز ُ

شاد باشید که نور عدل و داد آمده است
مظهـر جـود خـداوند ،جواد آمده است
امشب از سوی خداوند جهان این خبر است

نخل دین بار دگر از کرمش پُرثمر است

گلی از گلشن عصمت به جهان جلوهگر است

ثمر باغ والیت ،م ِه دین ،این پسر است

نهـمین نـور خـدا ،جلوۀ توحـیـد رسید
مظهر جـود و سخـا ،کعـبۀ ا ّمید رسید
عالم از یُمن وجودش پ ُِر نور است امشب

شهر یثرب ِز قدومش پ ُِر حور است امشب

هرکجا را نگری شادی و شور است امشب

سرور است امشب
ق ُ
بیت هشتم َم ِه دین غر ِ

گـل لـبـخـنـد ب َُـود بـر لـب این دُردانـه
بوسه زد بر رخ زیـبا پـسرش ریحانه
آمد امشب به جهان نـور خداوند مبین

منشاء جود و کرامت ،نهمین رهبر دین

شهر یثرب شده از مقدم او ُخلـد برین

او جواد است که بر شیعه ب َُود حب ِل متین

دهـم ماه رجب مـا ِه تـمام
سـر زده در ِ
شده باز از قدمش بر روی ما سفرۀ عام
شده شامل به همه اهل جهان لطف اِاله

ت سحر سر زده ماه
رفته ظلمت ِز جهان ،وق ِ

نهمین عصمت حق آمده با ّ
عزت و جاه

هادی راه
آن که باشد به همه عالمیان
ِ

ــم امـکـان آمـد
ِ
نــوربـخـش هـمـۀ عـالَ ِ
چـشـمهسار کـرم و رحمت یزدان آمد
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شکر حق آمده از لطف تو مهمان توأیم

خوان توأیم
خور
تو کرم کردی و ما ریزه ِ
ِ

بنـشـسته به سر سـفـرۀ احـسـان تـوأیم

مسـلمان توأیم
همه با یک نگه توست
ِ

شب میـالد شما بر همگان احسان کن
جمع ما را ِز کرم در حرمت مهمان کن
ِگل من را ِز کرم حضرت حق با تو سرشت

نام زیبای تو را بر روی قـلبم بنوشت

داده حق نور ِز ِمهر تو بر این چهرۀ زشت

هر همه شیعه ب َُود باغ بهشت
َح َرمت بَ ِ

ِمهر و حُبّ تو گل فاطمیون ّ
عزت ماست

کاظمین تو جواد! تا به ابد جنّت ماست
ِ
مـقـتـدا و رهـنـمـای شـیـعـیـانـی موال

حـیـدر ثانی موال
در کرامت تو شدی
ِ

ما همه خـسته ،تو آرامش جـانی موال

داروی درد هـمـه خـسـتهدالنـی مـوال

تو گـل یـاسی و من خار گـلستان توأم
شب مـیالد شـمـا دست به دامـان توأم
شاعر :محمد حسین ملکیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

جهان را میشناسد ،لحظۀ غمگین و شادش را

از این رو سخت در آغوش میگیرد جوادش را

پسر مثل پدر میخندد این یعنی که از حاال

میان این دو قسمت میکند دشمن عنادش را

جهان از بعد عیسی اولینبار است با حیرت

درون قالب یک طفل مییابد مرادش را

پیر دیر را حتی
چه طفلی؟ طفل معصومی که ِ

هوایی میکند از نو بسازد اعـتقادش را

چه ذکری بر زبان دارد؟ چه رازی در بیان دارد؟

که هر عا ِلم به این معیار میسنجد سوادش را

قدم آهسته برمیدارد و پیـوسته تا منزل

که راه مستقیم از او بجوید امـتدادش را

به جای کاظمین امسال هم راهی شدم مشهد

نشد تا سرمه چشمم کنم خاک بالدش را

بهشت است این حرم از هر دری وارد شود شاعر

ولی من دوست دارم بیشتر بابالجوادش را
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شاعر :محمد حسین رحیمیان

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

ما تا نفـس داریم از حـیـدر بخوانیم

از معـجـزات دائم این در بخـوانـیم

این چارده رکعـت نماز عـاشقی را

رکعت به رکعت تا دم آخر بخوانیم

ما را درین عـالـم خـدا آورده تا که

بـد خـواه آل هللا را کـافـر بـخـوانیـم

دنیا و محشر در عذاب اندر عذابیم

هر بیسر و پا را اگر دلبر بخوانیم

حاال که رسوایی نصیب ابـتران شد

خوب است با هم سوره کوثر بخوانیم

دنیا دوباره عطر زهرا دارد امشب
حال سیه رویان تمـاشا دارد امشب
امشب ببـیـن دنیا ولیـعـهـد رضا را

دسته گـل صدّیـقـه و خـیـرالنـسا را

هر کس غـالم خانه ابن الـرضا شد

حـاتم نماید گـوشۀ چـشـمش گـدا را

امکان ندارد رد شود ،هر کس قسم داد

بر جان این آقا ،علی موسی الرضا را

هر بندهای که شد دلش ابن الرضایی

دارد همیشه پشت سر ،دست خدا را

آن قدر از میـخـانـۀ او خـیر دیـدیـم

آن قدر لطف او خجـالت داد من را

مردم همه دنیاش بر وفق مراد است
هر کس رفیق بیکسی هایش جواد است

ای که تو را پروردگارت داده عزت

نه ساله بودی و شدی صاحب والیت

ای که به گهواره چو عیسی لب گشودی

عـالـم به قـربـانت ،خـداوند کرامت

ای یـادگـار حـضرت باب الحوائج!

دیـدیـم از تو مـعـجـزات بـینهـایت
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دل بُـردهای از دوسـتان و دشمنانت

مـأمـون به آقـایی تـو داده شـهـادت

از عمر کوتاه تو مردم ،قدر یک قرن

دیـدنـد آقـایـی ،وفــاداری ،مـحـبّـت

مثـل رضا با دشمنت هم مهـربـانی
ا ّمــیــد اول آخــر ،بــیــچــارگـانـی
دار و ندار حضرت معصومهای تو

آقا بهـار حـضرت مـعـصومهای تو

بعد از علی موسی الرضا در این زمانه

دلدار و یار حضرت معصومهای تو

عـلـی اکـبـر و زینب تـداعـی
گردد
ِ

وقتی کنار حضرت معصومهای تو

هم حضرت معصومه باشد بیقرارت

هم بیقرار حضرت معصومهای تو

بـخـش
مانند یک قرص قـمـر ا ّمـید
ِ

شبهای تار حضرت معصومهای تو

دیدیم که در صحن قم حاجت روا شد
هرکس که ذکرش یا جواد و یا رضا شد

بابا پس از اینکه به گوش تو اذان گفت

از داغ عاشورایی این دودمان گفت

از کربال ،از تشنگی ،از سربریدن

از کوفه و بیحرمتی بر میهمان گفت

از تشنگی ،از حرمله ،از شرم عباس

از کودک شش ماهه و تیر و کمان گفت

از غــصـه گـهـوارۀ خـالـی اصغـر

از خون دلهای رباب نیمه جان گفت

من مـطئن هـسـتم که ای آقـا برایت

نه سال هر جا کرد فرصت ،آن به آن گفت:

بابـا هـمـیـشه یاد جـد سـر جدا باش
هر روز و شب گریه کن کرببال باش
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مسدس ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

مژده ای یاران نگار آمد نگار آمد نگار

تـن هـستی قـرار آمد قرار آمد قـرار
بر ِ

غنچۀ زهرا به بار آمد به بار آمد به بار

عالم از یک گل بهار آمد بهار آمد بهار آمد بهار

جـان به شوق او؛ نثار آمد نثار آمد نـثار

لیل رفـت اینک نهار آمد نهـار آمد نهار

دامن ریحـانهات گـردیده گـلشن یا رضا
خانۀ تو ،قلب تو ،چشم تو روشن یا رضا
ای رضائیون رخ ابن الرضا را بنگرید

رکن ایمان ،حصن دین ،کهف تُقی را بنگرید

چـارده مرآت ُحـسن کـبـریـا را بنگـرید

هیبت و قدر و جالل مرتضی را بنگرید

بر سر دست رضا ُحسن خدا را بنگرید

طلعت قرآن جمال مصطـفی را بنگـرید

قـبلۀ اهل وال باب الـمراد است این پسر
جود با لبخند میگوید جواد است این پسر
ای عروس فـاطمه خـیـراالنـام آوردهای

عـاشـر مــاه رجـب مــاه تـمـام آوردهای

عـرشیـان را آفـتـابـی مـستـدام آوردهای

فرشیان را رهبری گردون مقام آوردهای

نـوریان را در همه عـالـم امام آوردهای

نــاریـان را آیـت بــردا ً ســالم آوردهای

جان جان عالم است این بر سر دوشش بگیر

ای عروس موسی جعفر در آغوشش بگیر
آسمان گوید که این خورشید تابان من است

عرش میبالد که این ماه فروزان من است

عدل مینازد که این مولود ،میزان من است

وحی میخندد که این پاکیزه تن ،جان من است

مادرش ریحانه میگوید که ریحان من است

در بغل او را رضا گیرد که قرآن من است

بشنوید از حضرت جبریل با صوت جلی
کــوثـر دوم مـبـارک بـاد بـر آل عــلــی
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ای وجود جود از جود وجودت یا جواد

دوستان و دشمنان مرهون جودت یا جواد

حضرت معبود مشتاق سجودت یا جواد

لوح دل آئـینۀ غـیب و شهـودت یا جواد

مـدح تو گـفـته خـداوند ودودت یا جـواد

ای ز وهم خلق ،باالتر حدودت یا جواد

تا ابد ظرف وجود از جود و احسان تو پُر
هم تو د ُّر هشت دریایی و هم بحر سه دُر
نوح دل یوسف لقا موسی کالم عیسی دمی

بحر ایمان را گهر دُرهای رحمت را یمی

هم کـتاب هللا نـاطق هم خطاب محکـمی

در محـیط عـلـم سـ ّکـانـدار کـ ّل عـالـمی

در سنـین ُخـرد سـالی پـیـر پور اکـثـمی

از تـمـام انـبـیـا غـیـر از محـمـد اعـلمی

در جواب یک سؤال آری هزاران مسئله
افکـنی بر گـردن صد پـور اکـثم سلـسله
آبـرو بـخـشـان عــالـم آبــرومـنـد تـوأنـد

در سنـیـن کـودکـی افـالک پـابـنـد تـوأند

جود و احسان ،علم و تقوا چار فرزند توأند

صد چو لقمان مستمند حکمت و پند توأند

انـبـیاء یکـسرهـمه مشـتاق لبخـنـد توأند

در سما افـالکـیان از مهـر در بـند توأند

باد و بارن ،ابر و دریا بی قرارت میشود
در شکار ماهیی مأمون شکارت میشود
ای بلندای زمان مرهـون عـمر کوتهـت

اخـتـران پـروانۀ روی نکـوتـر از مهت

تن ،نه بلکه جان ارباب کرم خاک رهت

عرش و فرش و آسمانها و زمین دانشگهت

علم ما کان و یکون سطری به قلب آگهت

در کتاب آسمانی خوانده حق وجه اللّهت

میدرخـشد تا قـیـامت کـوکـب اقـبـال تو
شوکت عباسیان چون مور شد پامال تو
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دست تو وقـت کـرم کـار خـدایی میکند

چشم تو از عالمی مشکل گشایی میکند

ُخـلق تو حتی ز دشـمن دلـربـایی میکند

ِمهر تو در ُملک دل فرمانروایی میکند

ذات حق در طلعت تو خود نمایی میکند

عـالم خـلـقت سر کـویت گـدایـی میکـند

با تو دارم عرض حاجت از تو میخواهم مراد

یا جـواد ابن جـواد ابـن جـواد ابن جـواد
ای تو شمع و عالمت پروانه یا ابن الرضا

ای رضا را نازنین دردانه یا ابن الرضا

دامن ریحـانـه را ریحـانـه یا ابن الرضا

جود ،پیش جود تو افـسانه یا ابن الرضا

من گـدایـم بر در این خانه یا ابن الرضا

آشـنـایـم ،نـیـسـتـم بـیگـانـه یا ابن الرضا

تو مرا سر مست از جام والیت میکنی
تو به مأمون حرز مادر را عنایت میکنی
کـیـستم من سائـل کوی تو یا ابن الرضا

روز و شب گرم هیاهوی تو یا ابن الرضا

مدح خوان تو ،ثنا گوی تو یا ابن الرضا

تشنه کامی بر لب جوی تو یا ابن الرضا

من گدا ،جود و کرم خوی تو یا ابن الرضا

دست دل آوردهام سوی تو یا ابن الرضا

ای هماره لطف و احسان و کرامت کارتان
کیست «میثم» خـاک راه میثم تـ ّمـارتان

شاعر :ولی اهلل کالمی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

امشب ای غـم از دل ما دور باش

امشب ای عفریت خود بین کور باش

امـشـب ای مــاه مـنـیـر آسـمــان

از پـس ابـر سیـه ُرخ کـن عـیـان

امشب ای پروانـۀ شب زنـده دار

دور شـمـع یـار پَـر زن بی قرار
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امشب ای گمگشتگان شورا کنید

تــا دیــار یــار را پــیــدا کـنــیــد

امشب ای شهر پُر آشـوب حجاز

بر سپهر و مـاه و اخـتـرها بـنـاز

خـاکـیــان نـازنـد بـر افـالکــیــان

عـرشـیـان محـتـاج فیض خاکیان

ای قـلـم امـشب کـجـا بُـردی مرا

تـا حـریـم کــبـریــا بُــردی مــرا

بـاز سـوی کـهـکـشـانـم می بـری

تـا کـدامـیـن آســمـانـم مـی بــری

می دهد این مـژده جـبـریـل امین

شـد شب مـیـالد عـیـسـای زمیـن

یک صدا عـالم صدایش می کـنـد

عـیـسی مـریـم دعـایـش می کـنـد

گر بشر گویم بشر حیران اوست

ور ملک گویم ملک دربان اوست

او جواد است و عزیز مرتضاست

راحت جان علی موسی الرضاست

گـویــد اربـاب خـرد بـا اعـتــقـاد

یـا جــواد و یـا جــواد و یـا جــواد

ای هـــــواداران اوالد رســـــول

وی ثـنـا گـویـان زهـرای بـتــول

همت مـرغ هـمـائـیـتـان کجـاست

حال کشکول گـدائـیـتـان کجاست

نـور در ظـلـمت سفـیـدی می دهد

فـاطـمـه بر شیـعـه عیدی می دهد

سر دهـیـد این زمـزمـه اندر نهاد

یـا جــواد و یـا جــواد و یـا جــواد

قـاصـدا امشب به رضـوانـم بـبـر

نه به رضـوان بر خـراسانم بـبـر

گو مبـارک باد این فـرخـنـده عید

جـان ایـران جـان جـانـانت رسید

طوس را امشب چراغان کرده اند

جشن بر پا در خراسان کرده اند

مادری ،فـرخنده زاد آورده است

نازنـیـنی چون جـواد آورده است

گـویـد احـسـن ای گـل بــاغ وداد

یـا جــواد و یـا جــواد و یـا جــواد
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000
شاعر :مهدی نظری

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

ما خـشـكسـالـیـم و شما بـاران مایی

دریای لطف و فضل بی پایان مایی

وقتی كه اسم فاطمه روی لب ماست

بوی تو میآید ،یـقـیـن مهـمان مایی

شاگرد درس تو كرامت پیشه گان اند

استـاد درس مـكـتـب عـرفـان مـایی

هر كس كه باشد منكرت پست است اما

من مطمئـنم این كه تو ،قـرآن مایی

آن كس كه با تو رفت بیراهه نرفته

در كـشتـی فـیض خـدا ،سكـان مایی

از لطف و احسان شما ،از علم و جودت

بـی پـرده میگـویم شما ایـمان مایی

تو در دل خوبان عـالـم جای داری

زیـرا كه نــور دیـدۀ سلـطـان مـایی

چشم و چـراغ هـشتـمین ماه خدایی
یعنی كه فرزند علی موسی الرضایی
آن قدر كه چشمان زیبای تو ناز است

مانند سجاده به طاق عرش باز است

وقتی كه اسم تو میآید آسمان هم...

با ذكر نامت غرق در سوز و گداز است

یك دو قـدم بـردار كه عـالم بـبـیـنـد

خاك زمین از گام هایت دل نواز است

روز قـیـامت میشود فهمید این را:

هركس كه قدری با تو باشد سرفراز است

ما را هم از حال دعایت جرعهای ده

آقا امـامت كـن بیا وقـت نـماز است

مرغ سحر دیشب تمام ذكرش این بود

نام جواد از روز اول چاره ساز است

وقتی كه تو رو به خدا غرق دعایی

انگار كه حـیـدر كنار جانـماز است

ما را بـخـر تا كه بـرای تو بمانـیم
روزی مان كن تا گـدای تو بـمانـیم
در هر نگاه تو صفا را میتوان دید

قطعا ً علی موسی الرضا را میتوان دید
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در نـیـمـه شب هـای خـدایـی تـو آقا

هر شب سرشك ربّنا را میتوان دید

آقا به جان نوكرانت كفر این نیست

در چشم های تو خدا را میتوان دید

دست گدا وقتی كه سوی تو دراز است

لطف امـام مجـتـبی را میتـوان دید

هر شب كنار سفرهات خضر و كلیم اند

چون حضرت خیرالنسا را میتوان دید

عـالم فـقـیـر دست هایت هست زیرا

در خـانـۀ تو انـبـیـا را میتـوان دید

از آسمان كـاظمیـن از روی گـنـبـد

گـلـدستههای كـربال را میتوان دید

از صحن تو تا كـربال یك راه دارد
یـك جــادهای كـه نــام ثــارهللا دارد

شاعر :ناشناس

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

هـزار جان گرامی فـدای جـود جـواد

دل شكـسته خود بستهام به بود جـواد

هماره میرسد از كائنات و مخلوقات

ندای ذكر و ثنا ،مدحت و درود جواد

همه خالیق عالم ،غریق نعمت اوست

چرا كه نیست حدودی برای جود جواد

وصی ح ّجت هـشـتـم ،سـاللـۀ زهــرا

ی تـوانـا بود شـهـود جــواد
خـدای َحـ ِ ّ

شب تولد دریای جـود و احسان است

رسد به گوش سماواتیان ،سرود جواد

در این والدت چشم و چراغ بزم وصال

شده است شـاد ،دل والـی ودود جـواد

از آنكه سجدۀ شكرش ،فضل خداست

قبول حضرت جانان شده سجود جواد

قـدم به عـرشـۀ زیـن بـراق نـور نهاد

به سوی حضرت سبحان بود صعود جواد

ز ذیل فضل و عنایات او ندارم دست

كه زندهام به عنایات و هم وجود جواد

بـه اشـك دیـده بـشـویـم دفـاتـر گـنـهـم

كه متصل شده قطره به بحر جود جواد
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000
شاعر :محمد قاسمی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فعولن فعولن فعولن فعول

تو بـی ابـتـدایـی و بـی انـتـهــایــی

تو واضح تـرین جـلـوۀ کـبـریـایـی

ق مـایـی
هـمـان عـلّـت
غـائـی خَـلـ ِ
ِ

تو مـا فـوق انـدیـشـه و فـهـم مـایـی

1

تو دریـای جـودی تو جـو ِد ُخـدایی
الـرجـایی
باب الـمـرادی و ُ
تو ُ
بـاب ّ
تو همچون خـدایت؛ غـفـور الذنوبی

تویی کان رحمت؛ بَری از عـیـوبی

طبـیب الـقـُلـوبی
تو مثـل رضـایی،
ُ

إکشـف کـُروبی”
نادای من ،قبــ ِل “
ُم
ْ
ِ

تو دست خـداونــ ِد ُمشکـل ٰگُـشـایی
الـرجـایی
باب الـمـرادی و ُ
تو ُ
بـاب ّ
ــزل و نـعـمـت نـازلش تو
خـُدا ُمـ ْن ِ

نـبـی واصـل و جـلـوۀ کـامـلـش تو

عـلـی ُمـقـ ِبــل و وارث قـابـلـش تو

مر رضا ،حـاصلش تو
چهل سا ِل ُ
ع ِ

جگر گوشـۀ بـضعـةُ المصطـفـایی
الـرجـایی
باب الـمـرادی و ُ
تو ُ
بـاب ّ
به موال ،رجب را ُم َر ّجب تو کردی

به مـوال ،ادب را مؤدّب تو کردی

به موال ،جهان را ُم َرتّب تو کردی

جرب تو کردی
به موال ،دعـا را ُم ّ

تـو در استـجـابـت جـواب دعـایـی
 . 1ابيات زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر ؛ تبيين بهتر جايگاه و شأن امام و
پرهيز از حشو در شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد .
ي خَـلـقِ مـايـي
هـمـان عـلّـت غـائـ ِ
تو را مي شناسم تو خوبي تو خوبي

ندانم که هستي !چه گويم چه هايي؟
تو خورشيد هستي ولي بي غروبي
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الـرجـایی
باب الـمـرادی و ُ
تو ُ
بـاب ّ
به ذکـر علی بین محـراب ،سوگند

به شبهای روشن ز مهتاب ،سوکند

به چشمان بیـدار در خواب ،سوگند

به ربّ تو ای ربّ االَرباب ،سوگند

ُخـدا کـرده با خـلـقـتـت خودْنمـایی
الـرجـایی
باب الـمـرادی و ُ
تو ُ
بـاب ّ
به تهـمـت دهـان بـاز کردند آسـان

هـمـان آشنـایـان همان نـاسـپـاسـان

که هستند تا صبح محـشر هراسان

ـی ،قـیـافـه شناسان
به
ازعــان حـت ّ ٰ
ِ

الرضایی
ی بن موسی ّ
تو شکـل عل ّ
الـرجـایی
باب الـمـرادی و ُ
تو ُ
بـاب ّ
تـویـی آن که حـق باشد او را مؤیّد

و شـرح کـمـال تو صـدهـا ُمـجـلّـد

قـرآن نــازل شـده بـر مـحــ ّمــد
به
ِ

تـوسّـل به تو هـست امـری مـؤ ّکـد

1

ت مـایـی
تو اوالتـرین حـاجـت دس ِ
الـرجـایی
باب الـمـرادی و ُ
تو ُ
بـاب ّ
من از جود تو صاحب شور و شینم

من از لطف تو خـاکـسـار حـسیـنـم

به اسمت قـسـم تـا ابـد زیـر دیـ ْـنـم

که مـشـتـاق پـابـوسی کـاظـمـیــنـم

تو معبود این عبد بی دست و پایی
الـرجـایی
باب الـمـرادی و ُ
تو ُ
بـاب ّ
 . 1بيت زير به جهت توصيه هاي علما و مراجع و همچنين رعايت حق شأن و جايگاه امام تغيير داده شد زيرا همانطور که مقام معظم
رهبري فرموده اند عبارات بکار برده شده براي امام شأن و منزلت محسوب نمي شود
تـويـي صـاحـب گـيـسـوان مُـجـعّـد

که شـرح جـمـال تو صدها مُـجـلّـد
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000
شاعر :محمد حسن بیات لو

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

نوشت اول شعرش به نام حضرت عشق

و باز میکند امشب زبان به مدحت عشق

کسی که شعرخودش را نگـفته میداند

که هست ازبرکات وجود ورحمت عشق

اگرچه قافیۀ شعر دست و پا گیر است

شروع میکند این بار هم به زحمت عشق

منی که مثل همیشه خراب و حـیـرانم

منی که گرم سرودن شدم به نیت عشق

کسی که آمدنش را خـدا تـبارک گفت

کسی که آمد و شد منتهای زینت عشق

تـرنـمـات لـبـش آیـه هـای کـوثـر بـود

و داد خـاتمه بر افـتـرا و تهمت عشق

عجیب نیست که مولود بی نظیر رضا

شود برای همیشه امام عصمت عشق

سالم بر گل رویش بگو به قصد برات
نثـار این پـسر حضرت رضا صلوات
شکوه بی بدل لطف و مهر و جودی تو

و بـانـی هـمـۀ خـلـقـت و وجـودی تـو

گـرفـتـه دور و برت را هـزار پروانه

چرا که خوبتر از عطر ناب عودی تو

تـویـی نـتـیـجۀ ایـمان به حرف پیغمبر

1

و ربـنـای قـنـوت و دم سـجــودی تـو

ادامـه داشت بـرایـش کــنـایــۀ مــردم

تو ای سـاللـۀ زهـرا اگـر نبـودی”تو”

تو استجابت سبـزی به دست های گدا

زالل جـاری فـیضی شبـیـه رودی تـو

پس از امام حسن سفـره های رنگـینی

برای مردم بی دست و پا گـشودی تو

تو دستگیر همه هستی ،ای خدای کرم
1

 .بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به دليل مستند نبودن مطالب و مغايرت با روايات معتبر و همچنين حفظ شأن

امام 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.

تـويـي نـتـيـجـة نـذر و تـوسـالت پـدر

و ربـنـاي قـنـوت و دم سـجــودي تـو
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که هیچ چیز نمی خوای در ازای کرم
در تو بـاب مراد
منم هـمـیـشـه مـریـد ِ

دوبـاره قـرعـۀ فـالـم به نـام تـو افـتـاد

ببخش اینهمه بد کرده ام به جان خودم

ی تو به من رو داد
نگاه گرم و صمیم ِ ّ

چه قدر حاجت ناگـفته را روا کردی!

و هرچه دارم از تو ب َُود ،خانه ات آبـاد

چرا هزار مرتبه شکر خدا که سائلم و

کـرامـت تو مـرا در کـنـار تو جـا داد

خالصه این که منم خاکسار این درگاه

مزن به سینۀ من دست رد امام جـواد

1

تمام آبـروی من به زیـر دین شماست
تمام آرزویم صحـن کـاظمین شماست

شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

با مهر تو دل سپهـری از نور شود

بـا یـاد تو سـیـنـه وادی طـور شـود

تـنها نه ز مـقـدم تو شاد است رضا

کـز آمـدنت فـاطـمـه مـسـرور شود

*************
آن گـل که سرآغـاز شکـوفـائی بود

رخـسـارۀ او بـهـشت رویـائـی بـود

وقتی که در آغوش رضا می خندید

چون دیـدن بـاغ گـل تمـاشـائی بود

*************
ای گل که فضا معطر از بوی تو بود

سر تا سر یثرب همه مشکوی تو بود

وقتی که رضا تو را در آغوش گرفت

در دیـدۀ او نـقـش گـل روی تو بود

 . 1الفاظ مصرع دوم بيت زير به هيچ وجه شايستة شأن امام نيست لذا يشنهاد 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.
چه قدر حاجت ناگـفته را روا کردي!

دم تـو گـرم و شـود خــانـة دلـت آبـاد
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000
شاعر :داود رحیمی

قالب شعر :غزل مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

نهمین نوح رسیده است شود سرور شهر

عمر کمش سایه شود بر سر شهر
با همین ِ

نهمین نور دمیده است زمین بی تاب است

پسر حضرت ارباب خودش ارباب است

نـهـمیـن جـود رسـیده است گداها شادند

خــبــر آمـدن عـشـق بـه هـم مـی دادنـد

چه کسی جود و کرم اینهمه بی حد دیده؟

سـومـیـن دفـعـۀ دنـیـاست مـحــ ّمـد دیـده

نـور چـشـم پـدری بعـد چهل سال رسید

و چهـل سـال پـدر طعـنـه ز اغـیار شنید

آخـرین شام از این چـلـّۀ تار آمده است

ماهی از دامن خورشید به بار آمده است

آمــده بــار امـامـت بـکـشـد بـر دوشـش

یاوه گویان همه ساکت و پدر مدهوشش

ِعـلـم از درک مـقـامـات پـسـر جا مانده

دهن شـهـر از این مـعـجـزهها وا مـانده

خردسال است ولی مثل پدر تابیده است

تکۀ آینه ای رو به روی خـورشید است

دهــم مـاه رجـب آمـده خـورشـیـد نــهـم

حالـت شـهـر شـده مثـل شـب سیـزدهـم

مـژده دادند مـریدان که مراد آمده است

نهـمـیـن حـیـدر کـرار ،جـواد آمده است

یکی یک دانـه شدی دلـبـر بـابا شـدهای

خوش به حال دل رعیت که تو آقا شدهای

بس که هر بیت نشانی ز حضورت دیده

در دل مـثـنـویام شـوق غـزل پـیـچیـده

زلف بر باد بده ،من که دلم بر باد است!

ناز بنـیاد کن این مشتریات آماده است

سـرم از بـابـت بـیـعــانـه نــثـار قـدمـت

در ره عشق شما سخت ترین هم ساده است

تو جـواد بن رضا؛ بـنـده غـالم بن غالم

هر که در خانۀ تو گشته غالم آزاده است

خاک نعـلین شما اوج کـماالت من است

اعتباری هم اگر هست نگاهت داده است

پی اوج آمده است
پر زده مـرغ خـیـالم ِ

زیر پاهای شما خسته شده است افتاده ست

آسـمـان حـرمت مثل خراسان آبی است

آبی کـاشیات از گـنـبـد گوهرشاد است
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پنجرههای ضریحت سوی مشهد باز است

پشت هر پنجره یک پنجـرۀ فـوالد است

کـاش یک بـار بـیـفـتـد گذرم سمت شما

چه مسیری است مسیر سفرم سمت شما

هر قدم راه رسیدن به تو بوسیدنی است

بعد شش گوشه دوتا گنبدتان دیدنی است

شاعر :رضا قاسمی

قالب شعر :چهار پاره

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

آسمان از منزلش در آسمان دل کنده است

رنگ ماه از روشنی آکنده است
چادر شب ِ

از زمین دارد دوباره نور ،میبارد به عرش

نور یعنی؛ بر لب خورشید هشتم خنده است

ت شادش آمده
غصه رفته از دلش؛ اوقا ِ

بین آغـوشـش دلـیـ ِل «اِنیَکـادش» آمده

زائران مشهدش
باب رحمت باز شد بر
ِ

ب «بابالجوادش» آمده
در مدینه؛ صاح ِ

آب و جارو کرده جبرائیل ،با پر ،جاده را

میپـراند بالهـایش هر زمین افـتاده را

هدیهای را می َبرد تا خانۀ سلطان طوس

نام سلطانزاده را
می َبرد از جانب حق؛ ِ

تا بساط سور و سات شادمانی جور شد

نورالنّور» شد
نور « ُ
ق ِ
خانۀ خورشید ،غر ِ

چشم رضا روشن شد از تابیدنش
این طرف؛ ِ

آن طرف؛ چشمان شور دشمنانش کور شد

عـالـِم آل مـحـمـد عـالـِـمـی آورده اسـت

درس خدا پرورده است
ب
ِ
عا ِلمی که مکت ِ

پیش او « یحیبناکثم »ها تـلـ ّمذ میکـنند

عا ِلمان را علم او طفل دبستان کرده است

من که باشم تا برای مدح او شاعر شوم؟!

مصرعی گفتم که شاعرهاش ،را چا ِکر شوم

آمدم ایـنجا بیـانـدازم دلـم را در ضـریح

ب دربـار را زائـر شـوم
آمـدم تـا صاحـ ِ

در بابالمرادش هر که داخل میشود
از ِ

خروش چـشمۀ جودش مقابل میشود
با
ِ

شعر هر کسی گل میکند
طبع ِ
با ضریحش؛ ِ

بیسوا ِد این حرم؛ یکباره دعبل میشود

ت رقص پرچمش دل میسپارد آسمان
دس ِ

پای کوه گـنـبدش سر میگـذارد آسـمان

کاظمین از روز روشن نیز نورانیتر است

اصال انگاری سه تا خورشید دارد آسمان
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000
شاعر :محمد بیابانی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

عشق گاهی در جدایی گاه در پیوندهاست

عشق گاهی لذت اشکی پس از لبخندهاست

عشق گاهی یک اجابت نزد حاجتمندهاست

عشق گاهی بین باباها و تک فرزندهاست

عشق می آید که بعد از شب سحر پیدا شود
عشق گاهی میرسد تا یک نفـر بابا شود
یک نفـر ا ّما دو عـالـم بـنـدۀ سلطانی اش

بـنـده نه ،قـربـانی قـربـانی قـربـانـی اش

مـهـربـانـی که تـمـام مهربـانان فانی اش

دعوتند امشب همه افالک در مهمانی اش

با حضور انـبـیـاء و اولـیـاء و ابـر و باد
در باب الجواد
آدرس :مشهد؛ حرم؛ پشت ِ
عرشیان هستند در مهمان سرای حضرتی

در صف خدمت گذاری با غذای حضرتی

آب سـقـا خـانه جـام کـاسه های حضرتی

بعد از آن هم شاعرانند و ردای حضرتی

جـبـرئیـل از میـهـمانان میـزبانی می کند
بعد دعبل میرسد اُرجوزه خوانی می کند
ای زمین از عرش بر فرش آسمانت را ببین

ای پـرسـتـوی مـهـاجـر آشیـانت را ببین

ای دل غـمـگـیـن امام شـادمانت را ببین

امشب ای سلطان ولیعهد جوانت را ببین

ای امـام مـهـربـان بـاب الـمــرادت آمـده
مـیـوۀ قـلـبـت دل آرامـت جــوادت آمـده
مزد چل سال انتظار و چل شب احیای سحر

میشود طفلی که از او نیست طفلی خوب تر

سیب سرخ احمد است و باز هم داده ثمر

کوثری دیگر عطا کرده به قرآن این پسر

کوثر و یاس است جاری در رگ و در خون تو
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مردمـان ری فـدای روی گـنـدمگـون تو
سبط مـوسی هستی و کار مسیحا میکنی

مثل عیسایی که در گهواره لب وا میکنی

با عصایت معـجـزه مانند مـوسی میکنی

دیـدۀ کـور مـنـافـق را تو بـیـنـا مـیـکـنی

بر حـقـیـری بـنـی عـبـاس دامن مـیـزنی
پور اکـثـم را به تیـغ ِعـلـم گردن میزنی
آن خدایی که به تقدیرم گـدایی را نوشت

در مـرام نام تو مشکل گشایی را نوشت

ذیل اوصاف تو در بخشش خدایی را نوشت

مهربانی علی موسی الرضایی را نوشت

در مـیـان تـیـرگـی هـا آفـتـاب من شـدی
تو قـسـم های همیـشه مستجـاب من شدی
چون به سائل میدهی از هرچه بهتر ،بیشتر

میخورد باب الـمراد خـانه ات در ،بیشتر

گرچه نام تو شده حـاجت بر آور بیـشتر

لیک حساس است بابایت به مـادر بیشتر

پس قسم خوردیم بعد از تو به حق فاطمه
تا که امضا گردد امشب کربالی ما همه

شاعر :مجید تال

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

می نویـسـم سـر خط نام خـداون ِد رضا

شعـر امـروز بـپـرداز به لبخـند رضا

آنکه با آمدنش آمده محشر چه کسی ست؟

برکتتر چه کسی ست؟
از تودرآل نبی با ِ

آنکـه از آمدنش عشق بیان خواهد شد"

عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد"

آسمان!از سرخورشی ِد تو خواب افتاده؟

یا که از چهـرۀ این طـفـل نقاب افتاده

بی گمان حافظ چشمان تو ابروی تو بود "

دوش در خلقۀ ما قصۀ گیسوی توبود "
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آسمان از نفسش یک شبه منظومه نوشت

روزی شعرمراحضرت معصومه نوشت

عدد سائل ایـن خانه زیاد است امروز

شعر وارد شده ازباب جواد است امروز

بازبا لطف رضا کار من آسان شده است

کاظمین دلم امروز خراسان شده است

دوسـت دارم که بگردم حـرم موال را

بـوسه باران کنـم از یاد تو پائین پا را

بنـویـسیـد کـه تـقــویم بـهـاری بـشـود

روز او روز پـسر نـام گـذاری بشود

خـالـق از دفـتر تـوحـید جـناس آورده

جهل این قوم چرا چهره شناس آورده؟

شک ندارم که از این حـیلۀ ابـتر مانده

رو سپیدی ست که بر چهرۀ کوثر مانده

به رضا طعـنه زدن جای تأسف دارد

گرچه یعقوب شده ،مژدۀ یوسف دارد

این جوان کیست که معنای قیامت شده است

سنـد محکـم اثـبـات امامـت شـده است

گندمی باشد اگر رخ نمکش بیشتراست

با پـیـمبر صفـت مشـترکـش بیـشتر است

این جوان کیست که سیمای پیـمبر دارد

بـنـویـسـیـد رضـا هـم عــلـی اکـبـر دارد

اهـلـبیــت آیـنـۀ بـی مــثــل قــرآن انـد

این جوان کیست که از خطبۀ او حیرانند؟

نسل در نسل ،شما مایـۀ ایـمـان مـنـید

من نفس می کشم از اینکه شما جان منیـد

نزند دشمنت از روی حسادت نظرت

چند روزیست پریشان شدم

آقا! پـسرت...

غصه ای نیست اگراین همه دشمن دارد

پسرت حـرز تو را تا که به گـردن دارد

پسرت مثل علی بوده ،امیر است امیر

پسرت چـشمۀ جوشان غـدیر است غدیر

آخر شعر مـن از قلب هـدف میگذرد

کـاظـمین تو هـم از راه نـجـف می گـذرد

تا ز مـوال ننـویـسیم ادب کامل نـیست

چون که بی نام علی ماه رجب کامل نیست

یا علی یا اسـد هللا عـنان دست تو است

جلوه کن باز یـدهللا؛ جهان دست تو است

000
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

امشب بـه جـهــان آمـده پیغمبر دیگر؟

یا کعبه گرفته است به بر حیدر دیگر؟

یا از حسنین است عیـان منظر دیگر؟

سـر دست ،رضا کـوثـر دیگر
دارد به ِ

بُـشـری که د ِل آل محـ ّمـد همه شـاد است
این مـژده بگوییـد کـه مـیـالد جـواد است
ای بـحـر تـجـلّـی گـهـرت باد مبارک

ای شـاخـۀ طـوبـا ثـمـرت بـاد مبارک

ای شـمـس والیت قـمـرت باد مبارک

مـیـالد گـرامـی پـسـرت بـاد مـبـارک

این قـبـلۀ اربات مـراد اسـت ،مـراد است
الحق که جواد است جواد است جواد است
بـا ماه بگـوییـد چراغ سحـر است این

با مهر بگویید که از مهر ،سر است این

طفلش نتوان گفت که خیرالبشر است این

جانم به فدایش پسر است این پسر است این

ما را به پسر بودن او فـخـر از آن است
کو بعد پـدر ،رهـبر خـلق دو جـهـان است
این است کز آغـاز خـداونــد ستـودش

این است که بگشود نبی لب به درودش

این است که افتاد «کرامت» به سجودش

این است که جود آمده مرهون وجودش

جـوشد ز کـفـش لطف و عنـایات خـدایـی
آرنـد به سـویـش هـمـگـان دست گــدایـی
سرتا بـه قـدم حسن خـداونـد جـلـیـلش

مـرآت جمـال نـبـوی روی جـمـیـلـش

زوار حـرم آدم و نوح است و خلیلش
ّ

مأمون شده در اوج شهی عبد ذلـیـلش

این است که در محضر او زادۀ «اکـثم»
آورد چو یک کودک نـاخـوانـده الف ،کم
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این است همـان مـخـزن اسـرار الـهی

وابـسـتـه بــه عـلـم ازل نـامـتـنــاهــی

بی پـرتـو او عـلـم سیاهی است سیاهی

دارد خبر از ابـر و هـوا و یـم و مـاهی

000

کز معجـزهاش هوش پرید از سر مأمون
گویی که جـدا روح شد از پـیکـر مـأمون
'ای از ازلـت نـــام دل آرای مـحــ ّمــد'

وی آیــنــۀ طـلعـت زیــبـای مـحـ ّمــد

'سـرتـا به قــدوم تـو سـراپـای مـحـ ّمد'

بوسیده پـدر روی تو را جـای محـ ّمد

از جـود تـو یا فـضل تو یا عـلم تو گویم؟
وز خـلـق تو یا خـوی تو یا حـلم تو گویم؟
با این همه اوصاف خـدایی ز خـدایت

در حـیـرتم آخر چه بگویم بـه ثـنـایت

بود تا که بریزند بـه پایت؟
گوهر چه َ

فــرمـود پـدر :ای پـدرم بـاد فــدایـت!

تو مصحـف زهـرایـی و قـرآن رضـایـی
تو روح رضا ،قـلب رضا ،جـان رضایی
فـردوس َبرد سـجـده به خـاک قـدم تو

رضوان شده پـیـوستـه گـدای کـرم تو

هنگـام عطا ظرف وجـود است کم تو

حـــج حـــرم هللا ،طــواف حـــرم تــو
ِّ

از ما همـه دریـوزگـی و عجـز و گـدایی
از تو همه لطف و کـرم و عـقـده گـشـایـی

1

بگـذار کـه سرگـرم هـیاهـوی تو باشم

تا جان به لبم هست ،ثنـاگوی تو باشم

ب جـوی تو باشم
باشد که فقط تـشنـه ل ِ

موال کـرمـی؛ زائـر آن کـوی تو باشم

1

 .بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به دليل عدم رعايت توصيههاي مراجع و علما؛ پيشنهاد ميکنيم به منظور رعايت توصيههاي

مراجع ،بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد؛ همانگونه که مقام معظم رهبري تاکيد فرمودند ائمه نياز به شيعه راستين و
پيرو واقعي دارند نه سگ

باشد که فقط تـشنـه لبِ جـوي تو باشم

موال کرمي کن که سگ کوي تو باشم
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آن روز که خـلـقـت همه دامان تو گـیرند
زنـجـیـر مـرا دست غـالمـان تـو گـیـرنـد
تـو دسـت عطـا و کرم و لطف خدایی

تو در دو جهان از همگان عقدهگشایی

تو حج و تو میقات ،تو مروه ،تو صفایی

مـا جملـه گـدا و تـو جواد ابن رضایی

جود و کرم از توست ،تضرع صفت ماست
وهللا گـــدایـــی درت ســلـطـنـت مــاسـت

شاعر :سید رضا مؤید

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

بـاز بـر نخـل والیت ثـمـری داده خدا

آسـمـان عـظـمت را قـمـری داده خـدا

در بهـاری همه زیـبائی و امید و صفا

گـلشن مهر و وفـا را ثـمری داده خدا

دهـم مـاه رجـب لـیـلـۀ قـدر دل ماست

وه بر این شب چه مبارک سحری داده خدا

شب قدر است بخوان سوره کوثر زیرا

به رضا کـوثر و قـدر دگری داده خدا

حجره کوچک ریحانه بهشتی دگر است

که بر این خانه صفای دگری داده خدا

به جهـان بـشریت ز حـریـم ملـکـوت

با جـمـال مـلـکـوتی بـشـری داده خـدا

تـا که در بـادیـه عـشـق توقـف نـکـنـد

باز این قـافـلـه را راهـبـری داده خـدا

همه از مرحمت این پدر و این پسر است

هرچه بر هر پسر و هر پدری داده خدا

همچو او نیست دگر پُر برکت مولودی

مقدمش را چه مبارک اثری داده خـدا

اولیاء جـمـلـه جوادند ولـیـکن ز جواد

جـود را جـلـوۀ تـابـنـده تری داده خـدا

تا دهـد قدرت فـرعـونی مـأمـون بـباد

به جگر گوشه موسی پسری داده خدا

جز مدیح علی و آل (موید) را نیست

آری آری که به هر کس هنری داده خدا
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000
شاعر :محمد بیابانی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

بر آن شـدیم بـاز كه دلـبـر بــیاوریم

در آسـمـان ،سـتـارۀ دیـگر بـیـاوریم

باید دوبـاره نخـل وال را ثـمر دهـیم

یعـنی به باغ عـشق صنوبر بـیاوریم

خورشید روی دیگری از نسل یاسها

مـهـتـابی از تـبـار پـیـمـبـر بـیـاوریم

ای جـبرئیل مـژده بده بر رضایمان

بـایـد بـرای َپــر زدنش َپـر بـیـاوریم

تا چـشم های ابـتـریان كـورتـر شـود

بـایـد دوبـاره سـوره كـوثـر بیـاوریم

این طفل باب رحمت وباب مراد ماست

از اهل بیت ماست همانا جواد ماست

دســـتان ابـرها سـبـد گـاهـــواره اش

َپر میكشند حور و ملك با اشارهاش

دنیا ترانه خوان قـدومش غزل غزل

جنّت قصیده ایست زیك استعاره اش

ازعرش تازمین همه صف بسته منتظر

دل بیـقرار مانده به شوق نظـاره اش

در ال به الی بـال سـپـید فـرشـتگـان

خورشید دیگری ست رخ ماهپارهاش

غرق ستاره میكند آغوش عشق را

وقـتی رسـیـده با قـدم پُـر سـتاره اش

با خنده اش گل از گل بابا شكفته است
بر روی دست مادرش آرام خفته است

وقتی كه آمدی تو ،باران نزول كرد

از فرط شوق بر تنمان جان نزول كرد

جبریل بهـر تهـنیـت از نزد كردگار

همراه خیل حوری و قلمان نزول كرد

گـویـا دوبــاره مـثل تــمـام كـریـمها

كاملـترین كرامت انـسان نزول كرد
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در لـیـلـههای قـدر خـدا دفعــه نـهـم

قرآن دوباره بر روی قرآن نزول كرد

ای یوسف رضا كـه به بازار ُحسن تو

نرخ فروش یوسف كنعان نزول كرد

ای آسـمـان جـود بـبـاران كـرامتـت
در خـرمـن وجـود ببـاران كـرامتت
تو كوثر آمدی و ز كـوثر چكـیده ای

در ظـلـمت هـمـیشـۀ دنـیا سـپـیده ای

تو اولین ولی خـدایی كه ایـن چـنین

در سن كـودكی به امـامت رسیده ای

مأمون و پور اكثم به نزد تو عاجزند

با تـیغ عـلـم گـردنشان را بُـریـده ای

تو آن نـسیـم سبـز در اوج طـراوتی

كه در كـویـر مـرده دل ها وزیـده ای

ما در مـسـیـر پـرتو بـاب المـرادیت

تو در جـوار جـد خـودت آرمـیده ای

مرده است هر كسی نرود زیر دین تو

جان های ما فـدای تـو و كاظمین تو
پروردگارمان كه تو را آفریده است

ما را اسـیر دست شـما آفـریده است

قبل ازازل كه وصلۀ جود شما شدیم

مـا را به خاطر تو گدا آفریده اسـت

یعنی به جز شما به كسی رو نمیزنیم

وقـتی جـواد ابن رضـا آفـریده است

یعنی تویی كه نقـطه عـطف كرامتـی

خالـق بـرای جـود خدا آفریـده است

بـا هـدیـه اش بـرای امـام رئـوفـمـان

بـابی برای حـاجـت مـا آفریده است

با نـام تو هـر آیـنـه دلــشاد مـیشود
هر كس دخیل بنجره فـوالد میشود
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000
شاعر :محمد بابامیری

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

باران زده بر کوچۀ احـسـاس من انگار

سرشار طراوت شده این جان و تن انگار

مبـهـوت شده آیـنـه در خـویـشتن انـگـار

خورشید به وصفت شده گرم سخن انگار

از شـوق تمـاشای تو عـالـم هیجانی ست
حتی به سر پـیر ِخـرد شور جوانی ست
در آرزوی وا شــدن غـــنــچــۀ دلـــدار

لبـخـنـد به روی همه  -آزاد و گـرفـتـار

خوشبخـتـی یـاران شده در آیـنـه تکـرار

کـم نیست غـم دل ،ولی انگـار نه انگار

این جـام بـرای نـهـمـیـن مـرتـبه پُـر شد
کـشـکـول قـلـنـدر صفـتان یکشبه پُر شد
مـوالی من! ای گـرمی بـازار جـوان ها

ای شـیـفـتـۀ سـروری تـو دل و جـان ها

در طول زمان ،طول زمان ،طول زمان ها

هی زخم زبان ،زخم زبان ،زخم زبان ها

گـفـتـنـد که مـقـطـوع شـده نـسـل امامت
اما لـقب "شـمـس نـهـم" خـورد به نـامت
ای آیـــنـــۀ عـــاشــقــی ضــامــن آهــو

برده دل و دین از همه آن طاق دو ابرو

هو"

بـر پـای تو افـتـاده دل خـلـق ز هـر سو

گـلنغمۀ محراب تو "یا مبدئ" و "یا

عـلم و کرم و فضل تو ره یافـتنی نیست
در بخشش و احسان تو حرف و سخنی نیست

آتـشـکـدۀ عـشـق مـنـی ای نـهـمین نـور

با تو بـدهد بر هـمه افـالک ،زمیـن نـور

خورشید فـرو رفته در اندیشـۀ این نـور

نور"

نامیده تو را آینه "خوش جلوه ترین

عنوان ولیـعـهـدی سلطان فقط از توست
بر تخت سخن ،کام دُر افشان فقط از توست
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ما شیعه و چون موج به دریات خروشان

در تشنـگـی چـشمۀ چـشـمان تو جوشان

در گوشـۀ میخـانه ز ما چـشم مـپـوشان

از بـادۀ عـرفـان قـدحـی چـنـد بـنـوشـان

گـشـتـیـم و نــدیـدیـم شـبـیـه تـو مــرادی
حقا چه کریمی ،چه امامی ،چه جوادی!
از تـیـرۀ سـلـمـانـم و از نـسـل غــدیــرم

ُکـشـتـه ست مرا شـوق حریمت ،بپذیرم

بگـذار تو را سخت در آغـوش بـگـیـرم

در شـعـله ات ای شمع چو پروانه بمیرم

ای مـایـۀ آرامـش خـورشـیـد خـراســان
امشب شب عشق است ز ما چشم مپوشان

شاعر :هنرور

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

آفـتـابی امشب از بـیت رضا سر میزند

کز فروغش طعنه بر خورشید خاور میزند

بشکـفـد در دامن ریحـانه زیـبا غنچهای

کـودکی لبـخـنـد در دامـان مـادر میزند

امشب از میالد مسعود جواد ابن الرضا

شیعیان را پیک شادی حلقه بر در میزند

کوری چـشم حـسود و شادی قـلب رضا

ی داور میزند
پرده یکـسو از رخ او ح ِ ّ

حق به پاس حرمت مولود مسعود جواد

عاصیان را ُمهر آمرزش به دفتر میزند

تا گـذارم سر به پایش تا بگـیـرم دامنش

گرد رخسارش دلم پروانه سان پر میزند

آن که جودش خیره سازد چشم هر فرزانه را

و آن که با علمش به جان خصم آذر میزند

آنکه عاجز ساخت یحیی را به هنگام سوال

آنکه بر هم بـزم مـأمون ستمگـر میزند

آنکه در سن طفـولیت کـنار باب خویش

ناله از دل در غم زهرای اطهر میزند

آنکه جد مصلح دنـیـا و دین مهـدی ب َُـود

مهدیاش بر دار ،جسم آن دو کافر میزند

در غم جانسوز هجرانش هنرور روز و شب

نـالـۀ یـابن الحـسـن بـا دیـدۀ تـر مـیزنـد
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000
شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

باز شد یک سحر آن پنجرۀ شرقی عشق

نفسی باز بخـوان حنجـرۀ شـرقی عشق

آه ای دل چه کنم در شب بارانی خویش

به کجا خیره شوم با تب طوفانی خویش

آسـمـان جلوه گر ُحسن تماشایی کیست؟

این همه همهمه از کار مسیحایی کیست؟

کیست امشب که به مهمانی نور آمده است

کیست امشب که بر این طاق بلور آمده است

آسـمـان خـاک بـهـاری شـده از آمـدنش

تـا زمـیـن آیـنـه کـاری شـده از آمـدنش

باغ ها غرق ُگل اند و همه ُگل ها مستند

موج ها پُر ز می اند و دل دریـا مـسـتـند

تـاکـهـا غـرق شـرابـنـد و سبـوها لبـریز

قـلـبـهـا مست تـریـنـنـد و گـلوها لبـریـز

هـمه آفـاق ز گـیـسـوی شقـایق سرشـار

آفـریـنـش همه از بوی شـقـایق سـرشار

کوچه کوچه همه جا باغ بهشت است ببین

خانه خانه همه گل خشت به خشت است ببین

کیست این آمده ای دل دل دلخـستـۀ من

کیست این گـمـشـدۀ هر گـرۀ بـستـۀ من

مـشـکـلـم وا کن و از بـادۀ او نوشم کن

بـوی یـار آمده ای دلـشده مـدهـوشـم کن

گفت با زمـزمـۀ شعـر خراسانی خویش

گفت با نغمۀ حـیرانی و طوفانی خویش

ای گره خورده ترین،فصل مراد آمده است

در و دیوار گواه است ،جواد آمده است

آمـده روح دل انـگــیــز بـهــاران کــرم

آمـد از راه خــداونـد سـخـا ،جـان کـرم

آمده ناب تـرین عـیـد در این عـیـد ترین

آمـده مـاه تـرین ،آمـده خـورشـیـد تـرین

آمد و رونق خورشید شکست از قدمش

قفل هر سینـۀ نـومیـد شکست از قدمش

شب یوسف شده در خانۀ یعـقـوب ترین

شب محـبـوب تـرین هـدیـۀ ایـوب تـرین

شب گـلـخـندۀ زهـراست ،خـدا می خندد

شب لبـخـنـد جـواد است خـدا می خـنـدد

هـمـه تا صبـح پی عـقده گشا می گردند

همه پروانه صفت گر ِد رضا می گردند
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شاعر :اسماعیل روستایی

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

قالب شعر :غزل

لب قاصر از بیان جـواد االئـ ّمـه است

عـالـم گـدای خـوان جـواد االئ ّمه است

فصل بهار و ماه رجب ،عطر و بوی یار

این عـیـد عاشقـان جـواد االئـ ّمـه است

مــا را گـدای سـفــرۀ آقــا نـوشـتـهانـد

از لطف بی کـران جـواد االئـ ّمـه است

بـاکی ندارد از غـم مسکـیـنیاش گـدا

وقـتی که در امـان جـواد االئـ ّمـه است

حاتم که شهرتش همه جود و سخاوت است

خود جـزو سـائـالن جـواد االئ ّمه است

جـویـند سائالن همه نام و نشان از او

ابـن الـرضا نـشان جـواد االئـ ّمـه است

1

این افـتخـار از آن جـواد االئـ ّمـه است

2

این جـلـوۀ عـیـان جـواد االئـ ّمـه اسـت

۳

درگــاه و آسـتـان جــواد االئـ ّمـه اسـت

مـشـکـل گـشا تـرین قـسـم بعد فـاطـمه

در ُملک طوس ،جان جواد االئ ّمه است

با مقـدمش ،عـیان شده نـسل امامـتـش
هرگز نگشته خـلق ،مبارک تر از شما

این آستان که خـادمیش فخر اولـیاست

1

 .بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما با توجه به وجود ایراد یا ضعف محتوایی و معنایی در مصرع اول بیت؛ پیشنهاد

میکنیم به منظور رفع ایراد موجود و همچنین انتقال بهتر معنای شعر بیت اصالح شده که در متن شعر آمده را جایگزین بیت زیر
کنید زیرا بدون وجود امام جواد هم امام رضا موالی انس و جان است
با مقدمش ،پدر شده موالی انس و جان

این افـتخـار از آن جـواد االئـمّـه است

 . 2بیت زیر به دلیل ایراد محتوایی تغییر داده شد زیرا ائمّه همگی نور واحد و برتر هستند لذا کلمه جواد به شما تغییر داده شد که
کل ائمه را در بر بگیرد
هرگز نگشته خلق ،مبارک تر از جواد
۳

این جـلـوۀ عـیـان جـواد االئـمّـه اسـت

 .بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما به دلیل عدم رعایت توصیههای مراجع و علما؛ پیشنهاد میکنیم به

منظور رعایت توصیههای مراجع ،بیت اصالح شده که در متن شعر آمده را جایگزین بیت زیر کنید؛ همانگونه که مراجع بارها
متذکر شده اند ائمه شیعه و رهرو میخواهند نه سگ
این آستان که سگ شدنش فخر شیخ گشت

درگــاه و آسـتـان جــواد االئـمّـه اسـت
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

شادی كل عـباد اسـت عباد است عـباد

فتح ابـواب مراد است مراد است مراد

شادی و شورجهاد است جهاد است جهاد

عید میالد جـواد است جواد است جواد

مظهرعفو رحیم است رحیم است رحیم
كه كریم ابن كریم است كریم است كریم
حبّــذا شـمس والیـت قـمـرت بخـشیدند

بصـر نـوری و نـور بصرت بخـشیدند

قرص خورشید به وقت سحرت بخشیدند

خـود جـوادی و جـواد دگرت بخـشیدند

گشتـه از فیض گلت بیت والیت گلشن
دیــدهات باد به دیـدار مــحــمـد روشن
این پسر مظـهر حسن احد دادگر است

این پسرخلق زمین را و زمان را پدر است

این پسر همچو پدر بضعۀ خیر البشر است

این پسرازهمه خوبان جهان خوبتراست

ت رضاست
این پسرهس ِ
ت رضا هس ِ
ت رضا هس ِ

ت رضاست
همچو
قرآن محمد به سر دس ِ
ِ
این جواد است كه جود آمده جود از كرمش

خواهد ار جود كند ظرف وجود است كمش

جود آرد همه شب سجده به خاك قدمش

ماه و خورشید بود گرم طواف حرمش

هر طرف روی كند باز مه محفل ماست

حرمش كعبه جانها به حجاز دل ماست
حامد خالق و دردانـۀ محمود است این

به جمال ازلی شاهد و مشهود است این

کنز مخفی ابد را در مقصود است این

گوهرهشت سپهر كرم و جود است این

صـاحـبان كرم و جـود جـوادش گـویند
كعـبـۀ اهـل دل و بـاب مـرادش گـویند
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ای به هرلحظه دو صد جان وسرم قربانت

نیست چـیزیم کـه گویم ،هـنرم قـربانت

جان چه قابل كه زجان خوبترم قربانت

پــدرت گـفـت كه جـان پـدرم قـربـانـت

تو به تن روح وبه سر شور وبه دل آرامی

رضوی روی ،علی خوی و محمد نامی
كل هستی چو كف دست به پیش نظرت

دو مطیعنـد و غالمنـد ،قــضا و قدرت

هر كجا پای نهی علم بـود پشت سرت

پـور اكـثـم زده زانـوی تـلـ ّمـذ به برت

به خدایی كه تو را داده چنین جاه و مقام

تو ولـی نعـمـت مایـی و امـام ابن امام
پور هارون ستمگر چو مقام تو شناخت

رنگ از چهره،قراراز دل و هوش از سر باخت

آتشی بود كه در شعلۀ نـور تو گداخت

گوئیا قلب ورا نطق تـو از كار انداخت

خـبـری تـازه ز اســرار الـهـی گـفـتـی
از هـوا و مه و ابر و یم و ماهی گفتی
ای وجـود تو هـمه شـاهـد یـكـتـایی تو

قـلـم صنـع كـنـد فـخـر بـه زیـبـایـی تـو

مـاه حـیـرت زدۀ ُحـسـن تـماشـایـی تو

زنده هر مرده دل از فـیض مسیحایی تو

رضوی ماه رضا جلوۀ تو در دل ماست
دست ما خالی و جود تو همه حاصل ماست
كیست تا چون تو به یك قطره دو دریا بدهد

به گـدا بـیـشـتر از ثـروت دنـیـا بــدهـد

با كالمش هـمـه را شهـد مـصـفا بـدهد

حـرز مـــادر را بـر قـاتـل بـابـا بـدهـد

ای هماره كرم و جود و عـطا زندۀ تو
جود كن جود كه جود است برازندۀ تو
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مـن كیـم خـاك گـدایان سر كـوی تـوأم

خالی ام از همـه و پـر ز هیـاهوی توأم

تشنهام تشـنه ولـی تشنه لب جوی توأم

میـثم بیسـر و پـایم كه ثـنـا گـوی توأم

000

گرچه قابل نبود دم زدنم وقف شماست
قلم و طبع و زبان و سخنم وقف شماست

شاعر :محسن عرب خالقی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

قسم به آن که به گنجشک بال و پر داده

هـمـان که بال قـنـوت دم سـحــر داده

قسم به سـورۀ خـورشـید و آیه آیـۀ آن

که نـور را بـه دل روشـن بـشـر داده

قسم به آه درخـتـی بـدون َبر ،که جـبر

شکوه ساقۀ خـود را به یک تبـر داده

دمـیـده بر دم صـور مـدیـنه اسـرافـیل

تـرانه خـوانده و آواز عـشق سر داده

که هان تمامی هفت آسمان نظاره کنید

فـلک به دامن خـورشیـدتان قـمر داده

کسی که وارث پیغمبر است ابتر نیست

خـدا دوباره به این خانـدان پـسر داده

پـســر نه کـوثــر قــرآن ضـامن آهــو

1

جــواد آل عــلــی جــان ضـامـن آهــو
همان که سجده گهش آسمان عیسی شد

همان که خاک درش کوه طور موسی شد

 . 1داستان پناه بردن آهو به امام رضا از دست صياد و ضمانت آن حضرت در نزد صياد تا رفتن و برگشتن آهو و  ...در منابع روايي ما
نيامده است؛ ليکن داستان هاي مشابهي با کمي تفاوت در مورد پيامبر اکرم در صفحه  81کتاب اعالم الوري طبرسي و در خصوص
امام سجاد در صفحات  ۳24کتاب اثبات الوصيله مسعودي و  2۶1جلد  1کتاب الخرائج والجرائح قطب راوندي و در خصوص امام
صادق در صفحات  ۳۷۰کتاب بصائر الدرجات شيخ صفار و  112جلد  4۷بحاراالنوار عالمه مجلسي نقل شده است که به نظر مي آيد
داستان ساخته شده براي امام رضا ترکيبي از اين چند روايت باشد البته ابن حماد از شعراي قرن چهارم در يکي از ابيات قصيده اش
اشاره به ضمانت امام رضا از آهو کرده است و ابن شهر آشوب نيز اين شعر را در کتاب مناقبش نقل کرده است که اين نيز سند
روايي محسوب نمي شود دانشنامه امام رضا ج  1ص 2۰2
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همان که ذره شد از لطف چشم اوخورشید

همان که قطره ز دیدار او چو دریا شد

همان که روشنی چشم آسمـانی هاست

ســتـارۀ ســـحـــر آسـمــان بـابــا شـد

همان که در وسط طعنه ها و تهمتها

رسید و قصۀ کـوثر دوباره احیــا شد

1

رسید سیب بهشت خـدا ،خـدا را شکر
رسید یوسف یعقوب ما ،خدا را شکر
به شیوۀ پدر این چشم مهربان شده است

همان نگاه همان عاطفه همان شده است

همان صمیمیت وگرمی و صفایی سبز

همان پناه که آهـو دخیل آن شده است

اگر غـلـط نکــنـم بــوی یــاس میآیـد

اگر درست بگویم رضا جوان شده است

جـواد ،جـود خـداوند آسـمـان ها هست

که با زبان زمیـنی او بیان شده است

منم گدای امامی که قرص مهر و ماه

به دست سائل او مثل قرص نان شده است

فقـط نه مـلجأ حـاجات مـردمان زمین

که مأمـن هـمـۀ آسمـانـیان شــده است

کسی که سائل این خانه هست می داند
جــواد ،جـود کـنـد سـائـلـی نـمی مـاند
مخـاطب هـمـۀ نـامـههای من شـده ای

توسـلی همه روزه بـرای من شـده ای

در این زمین که هوای نفس کشیدن نیست

حـیات من ،نفس من ،هوای من شده ای

دلـم بـهــانـه صـحـن تو دارد آقـا بـاز

بـهـانـۀ سـفـر کــربـــالی من شـده ای

مرا سـفـر ،سفر کـاظـمـیـن قسمت کن
مـرا زیـارت قــبـر حسیـن قسمت کن
 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود سکت موجود در وزن مصرع دوم 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.
همان که ذره شد از لطف چشم او خورشيد

همان که قطره ز شوق نگاش دريا شد
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000
شاعر :محمد جواد پرچمی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

نشـسـتهام بـنویـسم گـدا نمیخواهی؟

مـیان خانـۀ خود بی نوا نمیخواهی؟

نـشـسـتهام بنـویـسم کـریـم یـعـنی تو

کریمزاده تو حاجت روا نمیخواهی

شنیدهام که عطایت زبانزدهمه است

نـیـازمـنـد بـرای عـطـا نمـیخـواهی

به خاک تیره اگر بنگری طال گردد

تو علم و معجزه و کیمیا نمیخواهی

قسم به روی شما خوب مـیشوم آقا

فقـط بـیا و نگـو که مرا نمیخواهی

مـنم اسـیـر نگاه پر از عـطـوفت تو

من از نگاه تو خواندم شما نمیخواهی

که من جدا شوم از تو َو خوب دانستم

که میکنی ز محبّان خود هواخواهی

هرآنکه بسته به چشمت دخیل سیّدنا
نـشـسـته روی پـر جـبرئـیل ســیّـدنـا
من آمدم که بگـویم به تو سـپاسـم را

وجـمع میکنم این بار من حـواسم را

که تـا دگر نبـرم یأبنَ فاطـمه هرگز

به غیـر کـوی شما دست التـماسم را

برای آنکه بـیــایم به محـضـرت آقـا

روا بُـود کــه مـرتّب کـنم لـباسـم را

میان آیِـنهکـاری چنـان شدم تـکـثـیر

هـزار مـرتبـه دیـدم من انعـکـاسم را

به غیر نان شما که نخورده ام هرگز

بـبیـن زبان و دهـان نمکشـناسم را

میان دغـدغـه ها عـطـر عـاشـقی آید

فرونشاند دراین دل غم و هراسم را

دلـم کنـار شما خـانه در فـلـک دارد
جواد فاطمه نامت عجب نمک دارد
بــرای ذات خــداونـد امـتــدادی تـو

دوباره نور خدا را به سینه دادی تو

زمین ُمـردۀ مـردم دوبـاره احیـا شد
ِ

ازآن زمان که براین خاک پا نهادی تو
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تجـلّی نـبی و حـیدر و حسین هستی

کـه بـا تهاجم هر فـتنه در جهادی تو

صه میخوردی
تواز مریضی هرشیعه غ ّ

ز شـادمـانی دلهای شیعـه شادی تو

تـمام جـود خـدا را اگر کنم تـفـسـیر

رسم دوباره به نامت زبس جوادی تو

نثار روی تو خواندم َو أن َیکادم را
به عـالـمی نـدهـم ذکـر یا جـوادم را
به پیش نام شما پا شدم خدا را شکر

دوباره مست ّ
توال شدم خدا را شکر

مـن از والیت تو آبـرو گـرفـتـم پس

کـنار نـام تو آقـا شـدم خـدا را شکر

از آن قـدیم کـه مهر تو در دلـم افتاد

مـقـیـم عـالـم باال شـدم خـدا را شکر

تو در نهایت اکرام و من تُـهی دسـتم

مـقـابـل تو تـمنّـا شـدم خـدا را شکر

تـو در کرانـۀ یـا ربّـنای من هـستی

من از دعای تو دریا شدم خدارا شکر

من از عالقه و عشقت به مادرت زهرا

ُمحبّ حضرت زهرا شدم خدارا شکر

هـزار غبـطه به پای نگات میریزم
تمام عـمر خودم را به پات میریزم
من از نـگـاه مـدامت دوام مـیگـیرم

والیـت از سـخـنـان امـام مـیگـیـرم

به خاک میکـده من سر فرود آوردم

فـقط ز دسـت کـریم تو جام میگیرم

من آنـقَ َدر بـه شما میدهـم سـالم آقا

ک السّالم میگیرم
علَی َ
که آخر از تو َ

اگرچه بال و پرم زخمی از زمانه شده

مـن از دوای شـما الـتـیـام میگـیـرم

زرین
کـبوتـرم که شـدم جـلـد گـنـبد ّ

فقط پر از سر این برج و بام میگیرم

به سنگفرش حریم تو میکشم دستم

تـبـرکـا ً در بـیـت الـحـرام میگـیـرم
ُّ

تو رتـبه ای بده تا خاک پایتان باشم

چه خوب پیش شما من مقام میگیرم

غالم هیچ کسی جز شما نخواهم شد
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الرضا نخواهم شد
گدای کس به جزإبن ّ

تو آمـدی که شـوی قـبلهگاه مردم ما

تو آمدی شـده دلـشاد امـام هـشـتم ما

تو آمدی که رود غم ز سینه ها دیگر

و تا همـیشه بـمـانـد به لب تبـسّـم ما

تو آمدی که به مردم نشان دهی حق را

فقـط صفا بـنویسی بر این تـالطم ما

من و دلم به تو سوگند عاشقت هستیم

مـحـبّت تـو ب َُـود بـاعـث تـفــاهـم مـا

تو آمدی که شوی با گدات همـسفره

که نان جو بخوری جای نان گندم ما

کنار حضرت معصومه یادتان کردم

چه وقت بهر زیارت تو میروی ِقم ما؟

دلم دوباره به یادت به شور و شین آمد

به سر هـوای پریدن به کاظمین آمد
امـیـر هـر دو سرا یا جـواد ادرکنی

نـظـر نـما به گـدا یا جــواد ادرکـنی

بـه ّ
حـق مـادرتـان فـاطـمه قـسـم آقـا

بـخـر مـرا ز وفـا یـا جـواد ادرکـنی

خـدای جـودی و جـود خدای مـنّانی

به سائـلت کن عطا یا جـواد ادرکنی

طواف کوی تو برتر بُـود ز بیتهللا

قسم به سعی و صفا یا جواد ادرکنی

رود به سوی بهشت خدا هرآنکس که

تو را نـموده صدا یا جـواد ادرکـنی

ی هللا
فــقــط ز راه والی تـو یـا ولــ َّ

روم بـسـوی خـدا یـا جـواد ادرکـنی

نشستهام که بگیرم برات رفتـن خود

به شهـر کرب وبال یا جواد ادرکنی

شمس ال ّ
شموس یا موال
تویی تو زادۀ
ُ
ی اکـبر سلـطـان طـوس یـا موال
عـل ّ
نشـستـه مـرد غـریبی کـنار گهـواره

کـنـار گـریـۀ بـی اخـتـیـار گـهــواره

رضـا نشـسـته بخـواند نـوای الالیی

عــذار گـهــواره
بـرای کـودک زیـبا ُ

چقدر شب به سحر درد ودل کند با این

گـلی که شد همه باغ و بهار گهواره
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چـقـدر طعـنه شـنـیـده ز دیـر آمدنت

چـقدر سخت گـذشت انتظار گهواره

دوباره صحبت گهواره و نوای الالیی

دوبـاره مـرثـیـۀ شـیـر خوار گهواره

میان هُرم عطش مادری صدا میزد

بخـواب کـودک دل بیـقـرار گهواره

امان ز اشک رباب و غم علی اصغر

چه بد شد عاقبت آن روزگار گهواره

نشد که لب بزند کودکش به آب ای وای

نشد که قد بکشد کودک رباب ای وای

شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

سـتـارۀ سـحــری مــژدۀ سـحـر مـی داد

فـروغ صبح ز پایان شب خـبـر می داد

ز صحن سینۀ ما دست عاطفت از شوق

کـبـوتـر دل ما را به عـرش پَـر می داد

فضای شـهـر مدینه معـطـر از گـل بود

شـبـی که گـلـبـن بـاغ وال ثـمـر مـی داد

مـگـر نـسـیـم ز بـاغ بهـشـت آمـده بـود

ب گـل و سبزه های تر می داد
که بوی نا ِ

سحاب رحمت حق بر مدینه سایه فکـند

خدا به حجت خود کوثـری دگر می داد

فلک به یمن قـدومش ستاره بـاران بود

خـدا به شـمـس سپهـر وال قـمـر می داد

زدیـدگـان پـدر اشک شـوق جاری بود

شبی که بوسه به رخسارۀ پـسر می داد

برای خـلـق گـنـهـکـار در شـب مـیـالد

خدا به نخل شفـاعت دوبـاره بر می داد

نـهـم سپـهـر والیـت جـواد اهـل البـیـت

کـریـم بود و به هـر بـیـنوا گهر می داد

هـنـوز کـعـبـه شهادت دهد بدان محـفل

هرآن که مسئله پرسید از او نظر می داد

دلم گرفته چه می شد اگر خدا یک شب

چنان نسیم به کـویش مـرا گـذر می داد

چه عقده ها که وفایی زدل نمی شد باز

به مـا اگـرکه خـدا بـرگـۀ سـفـر می داد
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000
شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

ز آسـمــان تــوال بــه دل نـــدا آمــد

ز آل فــاطــمــه آئــیــنــۀ خــدا آمــد

امـام گــره گـشــا آمـد
گـره گــشـای ِ

خـبـر رسیـد کـه دردانـۀ رضـا آمـد

نـمـاز شـکـر بخـوانـید قـبـلـه می آید
ز آل قــبـلـه جــواد االئــمـه مـی آیـد
دوبـاره واژۀ خـیـر کـثـیـر افـشا شد

به رغـم مدعیـان عـید آل زهـرا شد

ز خـانـوادۀ تـوحـیـد گـل شکـوفا شد

بگو به شیـعـه امـام رئـوف بـابا شد

عوالم است هم آوای ما خدا را شکر
رسید حضرت ابن الرضا خدا را شکر

خدا نوشت جنان را ز ریزش کرمش

کجاست با برکت تر ز شوکت قدمش

به واقفیه بگو یک نظاره بر حرمش

علَمش
پدر بزرگ و پسر زاده زیر یک َ

ز شهر طوس شبی تا حسین باید رفت
ز کربال سـفـری کـاظمین باید رفت
برای عـالـمـیان یک جواد کافی بود

به عصرها و زمان یک جواد کافی بود

تمام کون و مکان یک جواد کافی بود

خدا نوشت همان یک جواد کافی بود

خـدای جـود به امر خـدا تجـسّم کرد
رئوف بعد چهل سال یک تبسم کرد
اگر نـبـود جـواد االئـمـه نـور نـبـود

برای آل عـلـی شادی و سرور نبود

نبود موسی عمران و کوه طور نبود

بساط بـنـدگـی ما هـمـیشه جور نبود

اگـــر نـــبــود جـــواد االئــمــه وهللاِ
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ز فتنه بود که میرفت دین به بیراهه
اگر چه دین خدا را رسالت نبوی است

اگرچه رمز امامت عدالت علوی است

اگرچه منطق دشمن خشونت ا ُ َموی است

سالح و منطق قرآن والیت رضوی است

مسیر ابن رضا انقالب اسالمی است
چنانچه منطق ما انقالب اسالمی است

منـاظـرات جـواد االئمه فرهنگیست

زمان وی و فتنه ،فتنۀ رنگیست
زمان،
ِ

به جنگ نرم نه آهن نه حربۀ سنگیست

مشاجرات اگر چه گـزینۀ جنگـیست

به هوش دین خدا را حرامیان نبرند
والیت رضـوی را منـافـقـان نـبـرند
به رغـم زمـزمـۀ ادعـای بدخواهان

عقـیم ماند دگر ماجـرای بد خواهان

چرا شدند کسان همصدای بدخواهان

گرفت خـدعـۀ ابلیس پای بدخـواهان

چه زود زمـزمـۀ فـتـح مکـه می افتد
رژیم آل سـعـود از اریـکـه می افـتد

1

 . 1در تعدادی از اشعار والدت امام جواد علیه السالم ابیاتی نیز به والدت حضرت علی اصغر اخصاص داده شده است که اینگونه
ابیات در تمامی اشعار کال حذف شد موضوع والدت حضرت علی اصغر در دهم ماه رجب و محاسبه شش ماه تا روز عاشورا
صحیح نیست و در هیچ مقتل معتبری هم نیامده است .الزم به ذکر است در تاريخ يعقوبي ( )24۵ / 2و تَسْمِيَ ُة مَنْ قُتِلَ مَع
الحُسَينِ ( ) 1۵۰آمده است که آن کودک در همان لحظه به دنیا آمده بود .در تاريخنامه طبري (  ) 4/۷1۰یک ساله ،در
الطبقات الکبري(  ) 1۰1/ ۵سه ساله ذکر شده است ،در تاریخ االمم والملوک ،اعالم الوری ،کشف الغمه ،جالء العیون ،االحتجاج

هم کلمه کودکی و در کتب تَذْکِرَۀُ الْخَواص ،لهوف ،مقاتل الطالبیین ،ارشاد ،الکامل فیالتّاریخ ،اخبارالطوال ،البِِِدایَةوالنَّهایة ،مَقْتَل
خوارزمی ،تَسْلِیَةُ الْمُجالِسْ ،منتهی اآلمال ،نفس المهموم و بحاراألنوار کودک خردسال و در مُثیرُاألحْزان ،روضة الواعظین و و
زیارت ناحیه مقدّسه امام زمان (عج) کودک شیر خوار نام برده شده است .در هیچ یک از منابع قرن اول تا سیزدهم شش ماهه
بودن حضرت علی اصغر نیامده است و برای اولین بار در قرن چهاردهم در کتاب ذخیرۀ الدارین ( )1۴1و همچنین مقتل جعلی
منسوب به ابی مخنف و بعضی از کتب امروزی اشاره به شش ماهه بودن شده است
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

امشب دهید مژده صدف را به گوهرش

آن گوهری که رنگ الهی است زیورش

امشب فـلـک گشـوده به مـاه مدینه چشم

ریـزد به خـاک مـقـدم آن مـاه ،اخـتـرش

امشب به خـنده شمس والیت گشوده لب

در کـف بُـود ستـارۀ خـورشیـد پـرورش

امشب خـدا بـه خـلـق ،جـواد االئـمـه داد

آن کس که گشته جود و کرم سائل درش

ی سـوم و هـشتـم امـام ماست
امشب عـلـ ّ

ریـحـانـه ای ز دامـن ریـحـانـه در برش

نـــور نــهـم امـــام نـهــم حــ ّجـت نــهــم

وجـه خـدا که گشته رضـا مات منظرش

آیـیـنـۀ رضــا کـه ســالم و درود خـلــق

مـنــورش
بـر آفـتـاب ُحـسـن و جــمــال
ّ

تا نـام حـق بود ،صـلـوات و سـالم حـق

بر حضرت جواد و به ریحـانه مـادرش

این است آن امام جـوادی که دست جـود

بـاشـد به دسـت پُـر کـرم جـود پـرورش

این است آن جــواد امـامـان کـه آمــدنـد

شـرمـنـده اهـل جـود ز جـود مـکـررش

گردون اگر نه دور سرش باد ،سرنگون

خورشید اگر نه خاک درش ،خاک بر سرش

در ناب
بحر سه گوهر است و یم هشت ّ

آن هشت بحر و این سه گهر مدح گسترش

در کــودکــی مــعــلـم پــیــران پــارســا

صد پـور اکـثـم انـد ز شـاگـرد کـمتـرش

یحیی چو طفل کوچک مکتب نـدیـده ای

مـأمـون بـسـان عــبـ ِد ذلـیـلـی بـرابـرش

زیـبـد که کعبه با حجـر و مـروه و صفا

گــردد هــمــاره دور رواق مــطـهـرش

نام محـمـد است مبارک بر او که هست

ُحسن و جمال و ُخلق و خصال پیمبرش

نامش مـحـمـد است و ب َُود پای تا به سر

ُزهد عـلی و عصمت زهـرای اطهـرش
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روشـن شــد از والدت او دیـــدۀ رضــا

کوری چشم خصم که می خواند ابتـرش

بگشوده چشم و خواند به لب تا شهـادتین

چون جان خود گرفت رضا سخت در برش

جو و ابر و مـاهی و یم تا گشود لب
از ّ

تعـظـیـم کرد زادۀ هـارون به محضرش

نُـه سـالـه نـَه ،امـام بشر بود پیش از آن

کــآدم َد َمـد روان خــدایـی به پـیـکــرش

آدم نـهــاده بــوســه به درهــای آسـتــان

حـورا گـرفـتـه آبـرو از خـاک مقـبـرش

دارد به دست خـویش کـلـیـد بـهـشت را

آنکس که روز حشر جواد است یاورش

جـان جـهـان فـدای امـامی که کرده حق

از کـودکـی به عـالــم ایـجـاد رهـبــرش

این است آن حدیقه که جود است میوه اش

این است آن سفینه که نور است لنگرش

مـن کـیــســتـم گــدای جــواداالئــمــه ام

آنکس که جود اوست همان جود داورش

هـنـگـام جـود ،ابـر کـرم از کـفش خجل

وقـت دعـــا سـپــاه اجـابـت مـسـ ّخــرش

در کارزار ،تیغ چو گیرد به دست خویش

یـاد آور عــلـی بـود و فـتـح خــیـبــرش

سـل را ز کودکی
دارد به سیـنـه عـلـم ُر ُ

باشـد به چـهـره نـور امـامـان دیـگـرش

در فُلک نـور ،گر نگـری اوست نـاخـدا

بر چرخ علم ،گر گذری اوست محورش

هر گه نـسیـم می وزد از شهر کـاظمین

عـطـر بهشت می دمد از خـاک معبرش

یا حضرت جواد هر آن کو گدای توست

هرگز نیـاز نیست به تخت و به افسرش

هـر کـس که گشت تـشنـۀ جـام والی تو

از جـوی کـاظـمـیـن ببـخـشـند کـوثـرش

شـکـر خـدا که پیـش تر از صبـح آمـدن

"میثم" ز جـام عشق تو پر بود ساغرش
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وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

یکـبار دگـر غـنـچه دل وا شده امشب

بـاغ دل مـا بـاز مـصـفّـا شـده امـشب

گلزار پُر از نور وال رشک بهشت است

چون آیـنـه ها غرق تماشـا شده امشب

در گـلـشـن نـورانـی و جـاویـد والیت

یک غنچه گل یاس شکوفا شده امشب

در موسم بشکـفتن این گل به سماوات

جشن طرب و عـشق مهیا شده امشب

آمد خبر از عرش که میالد جواد است

این زمـزمه در عـالم باال شـده امشب

او آینۀ روشنی از صبر و ثبات است
در مقـدم او ذکر لب ما صلوات است
جـمعـند مـالئک همه در کـوی مدیـنه

گـشـتـنـد تـمـاشـاگـر مـیـنـوی مـدیـنـه

از فـیـض قــــدوم گل گـلـزار امـامت

پـیـچـیـــد در آفـاق هـیـاهـوی مـدیـنـه

هـمـراه نـسـیم سحری ای دل عـاشق!

آیـد بـه مـشـام دل مــا بـــوی مـدیـنـه

تا شاد شود شمس شمــوس از قـدم او

از عـرش نظـر کرد خـدا سوی مدینه

با عرش نـشینان خـدا زمزمه سر کن

گـر شد دل تـو بـاز پـرسـتـوی مـدینه

او آینۀ روشنی از صبر و ثبات است
در مقـدم او ذکر لب ما صلوات است
بر قـبـله گه عـشـق خـدا کـرد عـنایت

حق کوثر خود را به رضا کرد عنایت

این کوثر جوشان و صفا بخش امامت

بر گـلـشن اســالم صـفا کـرد عـنایت

این سـاقی تـوحـیـد ز صهـبای والیت

بـر تـشـنـه لـبـان آب بـقـا کرد عنایت

در سن طفولیت خود با دم جان بخش

بر کـور به گهـواره شـفـا کرد عنایت

این چـشمۀ جـوشان کرامت گهر ناب

تنـها نه به شـاه و به گـدا کرد عنایت
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او آینۀ روشنی از صبر و ثبات است
در مقـدم او ذکر لب ما صلوات است
او جلوه ای از آینۀ غیب و شهود است

او پرتوی از مهر دل آرای وجود است

هم سـاحـل امـید بـود ای دل مسکـین!

هم بحر عطا و کرم و گوهر جود است

نامش همـه جا مایۀ تسکین دل ماست

مهرش به خدا تا به خدا بال صعود است

کـارش همـه شب تا به سحرگاه تجلی

در گلشن سجاده قیام است و سجود است

در موکب این گل همۀ عرش "وفائی"

ذکر لب شان نغمه سرائی و سرود است

او آینۀ روشنی از صبر و ثبات است
در مقـدم او ذکر لب ما صلوات است

شاعر :ناشناس

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ای تو فرزند رضا،ای چشمۀ جوشان،سالم

رونق از فیض تو دارد عالم امکان ،سالم!

ای شبیه موسی عمران گشوده بحر جود

ای چو مریم ،مادرت مرضیۀ یزدان ،سالم

ای تو مولـود مـبارک از تبار فـاطــمه

ای سر پاکت رضا بنهاده بر دامان ،سالم

وارث عـلم رضا و مـعـدن عـلـم عـلی

سر نبی درفضل و دراحسان ،سالم
موضع ّ

از والدت با تو برپا خیمۀ تقوی ،درود

تا قیامت از تو روشن خانۀ ایمان ،سالم

ای به گهواره شهادت گفته بر توحید حق

ای شده نام نبی بر نامهات عنوان ،سالم

ای علی موسی الرضایت هرشب از شکر خدا

تا سحر در محضر گهوارهات خندان سالم

در رخت نور امامت از والدت جلوهگر

بر تو ای مهر والیت ،تا ابد از جان ،سالم

بر تو و بر خاندانت ای سحاب لطف حق

تا قـیامت بر شـمار قـطرۀ باران ،سالم
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وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

در خلوت یاران اثری بهتر از این نیست

در چله گرفتن ثمری بهتر از این نیست

ما خــم شراب از جگـر غوره گـرفتیم

در میکدۀ ما هـنری بهتر از این نیست

سـجـاده بـیاریـد که تا صبح نـخـوابـیـم

در بین سحرها؛ سحری بهتراز این نیست

مـا درد نگــفــتـیـم ولـی بـاز دوا کـرد

در شهر ،طبیب دگری بهتر از این نیست

حـق داشـت بــنـازد پـدر پـیـر مـدیـنـه

درهیچ کجایی پسری بهتر از این نیست

گـفـتند جــواد است سـر راه نـشـسـتـیم

درجمع گدایان خبری بهتر از این نیست

پر کرد به اجـبار خـودش کیـسۀ ما را

درکوچۀ ما رهگذری بهتر از این نیست

گـفـتـنـد ســالمی بـده و زائـر او بـاش

دیدیم در عالم سفری بهتر از این نیست

پـس زائــر یـاریـم تـوکــلـت عـلـی هللا
مـا عـبـد نـگــاریـم تـوکـلـت عـلـی هللا
هـجـران تـو و تـیـغ بـال فـرق نـدارنـد

1

در طرز شـهـادت شهـدا فـرق نـدارند

کافی است که پای تو به یک سنگ بگیرد

این گونه که شد سنگ وطال فرق ندارند

ایـام طـفـولـیت تو عـیـن بـزرگی است

در مـعــجـزه ،ایـام خـدا فـرق نـدارنـد

از رحـمت تـــو دور نـبـودند ،سیـاهـن

وقـت کـرم تـو ،فــقــرا فــرق نـدارنـد

پـائـین سـرسـفـره تو نـیز چو بـاالست

در خـانـۀ تو شــاه و گـدا فـرق ندارند

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد 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؛ ائمه طبق مفاهيم زيارت جامعه کبيره معدن رحمت و با خير هستند
نه تيغ بال!!!

ابـروي تو و تيــغ بـال فـرق نـدارنـد

در طرز شـهـادت شـهـدا فـرق نـدارند
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مـا کـار نـداریـم رضـا یـا که جــوادی

در مـذهـب مـا آیـنــه هـا فـرق نـدارنـد

تو آمـده ای تا که ســرآمــد شـده بـاشی
یکـبـار دگـر نیـز مـحـمـد شـده بـاشـی
بیمار شدن از من وعـیسی شدن از تو

لب تشنه شدن از من و دریا شدن از تو

در راه عـصای تو بیـان کرد :امـامی!

اعجاز عصا از تو و موسی شدن از تو

در مهد به اثبات خودت سعـی نـمودی

در کودکی ات این همه واال شدن از تو

چهل سال پدر؛ چشم به راه پسرش بود

حـاال یـکی یک دانـۀ بـابـا شـدن از تو

چشمان موفق به امید تو نـشـسته است

پس دست شفا از تو و بـینا شدن از تو

تـا زائـر سـرو قـد و بــاالی تـو بـاشـد

جـانـم پــسـرم از پـدر و پا شدن از تو

بگــذار قــدم هــای تو را خـوب بـبـیـند
در قـامـت تو جـلـوۀ مـحـبـوب بـبـیـنـد
هـستـند کـریـمان دو عالـم سر خـوانت

یکـبـار نخـورده است گره کیسۀ نانت

اصال حـرم شاه خـراسان حـرم توست

هر صحن که گشتیم در آن بود نشانت

انگار که گهـواره تو عـرش زمین بود

وقـتـی پــدر پـیـر تو می داد تــکــانـت

تکـبیر تو از داخل گهواره رسیده است

هــسـتـم اگـر امـروز مـسلــمان اذانـت

یکـبـار پـدر گـفـتـن تو گـر نـمیارزید

صـد بـار نمی رفت به قـربـان زبـانت!

از چشم پدر دور مشو گرگ زیاد است

بر این پـدرت حـق بده باشد نگــرانت

در راه مـبـــادا قــدمـت خــار بــبـیـنـد
آن صورت چون برگ تو آزار ببـیـند
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باز گل وا شده و دهر گلستان شده است

گلبن عشق شکوفا و گل افشان شده است

با نـسیـم سحـری عطـر بهـار آمده است

چمن ُحسن پر از الله و ریحان شده است

باز کن پنجره را صبح وفا سر زده است

نهمین مهر جـهـانـتـاب نمایان شده است

شهر پُر از نـور رسول
مهبط وحی خداِ ،

از تجالی همین مهر چراغان شده است

آفـریـنـش شـده از شـوق؛ تـمـاشـاکده اش

چشم هستی به رخش واله و حیران شده است

آری ایـن آیـنـۀ نـور جـواد اسـت کـز او

آسـمـان مثل زمین آیـنـه بندان شده است

یک نظر کرد به او شمس ضحی ناگه دید

جـلـوۀ او به هـزار آیـنه تابـان شده است

هـمـره زمـزمۀ خـواب و زالل اشـکـش

شادی شمس ضحی باز دو چندان شده است

بضعۀ پـاره تن اشـرف انسان ها اوست

هرکه در مکتب او آمده انسان شده است

پور موسی است که انـوار خـداوندی او

باعث حیرت صد موسی عمران شده است

نه همین کـور شـفا یـافته از حضرت او

دردها با نگه اوست که درمان شده است

سـائـالن حـرم عـشـق؛ کـریـم آمـده است

آنکه از جود و کرم شهرۀ دوران شده است

آسـمـان دیـد که با جوشش دریـای کـرم

ساحل جود پُر از لؤلؤ و مرجان شده است

پـور اکـثـم به خـداوند که حیرت زده از

پاسخ مسأله هایی است که عنوان شده است

جز خـدا کیست که آگـه بُود از منزلتش

قدر او در دل هرکس که فروزان شده است

چون کند شکر وفائی که ز فیض نگهش

آبـرومنـد دراین عـالـم امکـان شده است
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شاعر :ژولیده نیشابوری

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

آن شـب مـدیــنـه تـشـنـۀ آب بـقـا بـود

چـشم انـتـظـار ساغـر قـالـوا بـلی بود

آن شب شـقـایق قصد کوی یار میکرد

از خواب غـفلت الله را بیدار می کرد

آن شب سحرشعر گل مهتاب میخواند

از جلـوۀ خـورشید عـالمتاب می خواند

آن شب فضا آکنده از شور و طرب بود

بین مـالئک صحبت از ماه رجب بود

آن شب عروس فاطمه ازدل دعا کرد

درمــان دردش را تــمـنا از خـدا کرد

آن شب رضا درخط تسلیم ورضا بود

در خـط تسلـیم خـدا ،لطــف خـدا بود

آن شــب منادی دا ِد عدل و داد می زد

بـیـن زمـین و آســمـان فـریـاد مـی زد

کـای اهل عـالم مقـصد و مقـصود آمد

در کان هستی هر چه بود از جود آمد

آئــیـنــۀ ایــــزد نــمــا آمــد بـه دنــیــا

یـعـنی جـواد بـن الـرضـا آمـد به دنـیا

از بـهــر دیــدارش ز جــنّـت آدم آمـد

نـوح نــبـی از بــهـر خـیـر مـقـدم آمد

آمــد به دنــیا اســـوۀ یـکـتـا پــرسـتـی

بعـد از رضـا آئـیـنه دار مـلک هـستی

او اخــتـر تـابـان چـرخ آبـنـوس است

مرآت ّ
حق و زادۀ شمس الشموس است

از جـانب او گـر حـدیـثـی قـال گـردد

یحیی بن اکـثـم در جوابش الل گـردد

حـاتم اگـر جـود و سـخـایش را بـبـیند

بـهـر گـدایـی بر سـر راهـش نـشـیـنـد

گـوی سـبق از روضۀ مـیـنـو بـگـیرد

گـر کشتی اش در ساحـلی پهـلو بگیرد

بـود و نـبـود عـالـم از بود جواد است

شعرمن «ژولیده» از جود جواد است
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وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

نـسیـمی از سر زلـفت بـهـار دنـیا شد

تو آمدی و امیــدی به عشق پـیـدا شد

تو آمدی و خبر آمد از سرادق عرش

زمین برای همیشه پُـر از مسیحـا شد

درـست مـثــل زمــان تــولـد زهــــرا

مدیـنه مثـل زمـین های مکـه زیبـا شد

ّ
مـنــزه بـه دیــده اش آمـد
هــزار حـظ

همین که چشم ستاره به روی تو وا شد

و آسمان اگر امروز این همه باالست

به پـای قـامت طـوبـایی شـمـا پـا شـد

صـدای پــای کـریـمــانه تــو مـی آیـد
دلـم به پـشـت در خــانــه تـو میآیــد
تو نور عشقی و حق آفتابتان کرده است

دعای سبزی و حق مستجابتان کرده است

مـیان خـیـل هـزاران هـزار بخـشـنده

برای جود خودش انتخابتان کرده است

قـسم به کـعبه برای شـفاعت فرداست

اگر جـواد االئمه خطابتان کرده است

هزار و چهار صد سال می شود که خدا

مرا پیاله به دست شرابتان کرده است

خدا سرشته تو را تا که مثل نـور کند
کریمی اش به کریمی تو ظهـور کنند
مـسیـح سـبز نفـسهای تو حـیـاتـم داد

شعـاع نـور ضریحت به جادهام افـتاد

1

غالم حلقه به گوش تو بوده مادر زاد

بـرای آنکه خــدا حـاجـت مـرا بـدهـد

مرا نوشت مرید و تو را نوشت مراد

صدای اول عشق و صدای آخرعشق

تـمام عـشقی و ای عشق خانه ات آباد

چـگـونه شـکـر بجا آورد اسـیـری که

 . 1بيت 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؛ هرچند شاعر محترم منظورش
نفي لطف و بزرگي امام نبوده و اما ترکيب کلمات اين معني را مي رساند که امام به او لطف نداشته است و اين جمله صحيح نيست
چگونه لطف نداري به اين اسيري که

غالم حلقه به گوش تو بوده مادر زاد
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رسیده است به روی مهت سالم رضا
عــلـی اکــبــر در خـانـۀ امــام رضـا
نگاه بی مثلت از تـبار خـورشید است

ضریح چشم قشنگت مدار خورشید است

کـواکب از جریان تو نـور می گیـرند

طلوع نور شما تا دیار خورشید است

تو انعـکـاس جـمـال امام خـورشـیدی

شبـیه آینه ای که کنـار خـورشید است

همین که سردی مان رفت وفصل گرما شد

به گوش خویش سرودم که کارخورشید است

قسم به حرمت خاک زمین کرب وبال

به آن دیار که مه پاره بار خورشید است

جواب کودک خورشید سر بریدن نیست

جواب نـور گـلوی سحر بریدن نیست
شاعر :سید رضا مؤید

1

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

امشب بهـشـت آرزو را بـاز كـردنـد

سرى ز اسرار مگو را بـاز كــردند

ُخـم خـانـۀ تـوحـید را در بر گشودند

بر باغ جـنّـت یک در دیگر گشودند

مستان صافى دل كه قدسى نام دارند

كوثر به جاى مى درون جـام دارند

در جـام مى رخـسـار جـانانه ببیـنـند

خورشید را در حجره ریحانه ببیـنند

درخانه شمس الضحى امشب قمر زاد

و ز چهارده خورشید خورشیدى دگر زاد

طاهـا رخـى از دودۀ یـاسـین بر آمـد

نخـلى كهن را میـوه شیـرین بـر آمد

امشب رضا ،روح رضا در دست دارد

تصویرى از ُحسن خدا در دست دارد

1

 .بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما با توجه به وجود ایراد محتوایی در عدم رعایت شأن اهل بیت؛ پیشنهاد میکنیم به منظور رفع ایراد

موجود و حفظ بیشتر حرمت و شأن اهل بیت که مهمترین وظیفه هر مداح است؛ بیت اصالح شده که در متن شعر آمده را جایگزین بیت زیر
کنید؛ تشبیه امام به خم به هیچ وجه شایسته شأن امام نیست
خــم خــانــة توحید را در بر گشودند

از چهارده خم یک خم دیگر گشودند
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یزدان رضا را ثانى موسى عطا كرد

بر پور موسى تالى عیسى عطا كرد

ماهى كه شرم از چهـر دارد آفتابش

گوید رضا بر مهد نازش ذكر خوابش

گهواره او شـهـپـر روح االمین است

گهواره جـنباش امام هـشـتمین است

دارد رضا در پیش رو تـمـثال احـمد

سـوم عـلى بر دامـنـش سـوم محـمد

میـالد او امـیـد اسـالم است و انسان

میـالد او میـالد اسالم است و قـرآن

نظم زمان بعد از رضا در پنجه اوست

مشكل گـشاى كارها سرپنجه اوست

از روى او نـور والیت مىدرخشیـد

در سایه اش مهـر هدایت مى درخشید

در كودكى بر مسند عصمت بر آمـد

انسان كه از غـار حـرا پیغـمـبر آمد

یحیى بن اكثم مفتضح در بحث با او

جاى سخن بر كس نماند هست تا او

دریاى جودش تشنه بر ساحل بجوید

درگـاه احـسـانـش كف سـائل بجـوید

وقتى بر آیـد دست جـود از آستـیـنش

گوهـر فشانـد در یسار و در یمیـنش

تنها نه او بر دوستان گـوهر ببخـشد

بر دشمن سر سخت خود هم زر ببخشد

خیر كثیر است و كرامت پیشه دارد

نخلى كه در ژرفاى كوثر ریشه دارد

اى كوثر دوم كه مشهور است جودت

ظاهر تمام خیر و خوبى از وجودت

در این جهان و اینهمه لطف وكرامت

جـودت قیـامـت مى كند روز قـیامت

تفسیرجودت را توان درهل اتى یافت

تصویر مهرت را درون سینه ها یافت

چشم امامت روشن از رخسار ماهت

عرش خدا روشن شد از دیدار ماهت

اى آنكه نامت قفل غمها را كلید است

این ملت آزاده را بر تـو امـیـد است

لطفى كه در عـید تو كـام دل بگیرند

لطفى كه تا در كوى تو منزل بگیرند

امــیـد احـسـان از شـمـا دارد مـؤیّـد

بــر دامـنــت دست دعا دارد مــؤیّـد

000
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شاعر :قاسم نعمتی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

وقتی بساط عـشـق بازی چـیـده میشد

سـجـادۀ سـبـزی کـنـارش دیـده میشد

پـیـر عـاشق با دعـای مستجـابـش
یک ِ

امـتـحـان عـاشـقی سنجـیـده میشد
در
ِ

صبرش اگرچه شهرۀ هفت آسمان بود

گه گاهی از زخم زبان رنجیده میشد

گویا دوباره کـوثـری در بین راه است

کـم کم سحـر شـام دل غـمدیـده میشد

زهـرایی این فـرزند خـورشـید
از نور
ِ

طومارغربت در جهان برچیده میشد

دانـید این اسطـورۀ دلـدادگـی کـیـست؟

در آسـمـان ها این چنین نامـیده میشد

او کیست؟ آقازادۀ شمس الشموس است
آرامش جـان و د ِل سلطان طوس است
او مثل نوری جلـوه کرد و بهترین شد

همچـون رسـول هللا پـیـغـمبر ترین شد

از آسـمان ها آمد و جـاری تر از اشـک

مانند زهــرا مــادرش کـوثـرترین شد

سـر تـا به پـایش بود تـوحـیـد مـجـسّـم

بر بـادۀ رب الـکــرم سـاغــرترین شد

او چـند سالی گر چه مهـمان بود ما را

امـا تـجـلّی کــرد و نـام آور تـرین شد

بر تـار گـیـسویش گـره خـورده دل ما

این شاه زاده ،تک پسر ،دلبرترین شد

شـد زنـــده یـاد یــوسـف لـیـال دوبـاره

ابن الـرضا بود و عـلی اکـبـرترین شد

در چند جایی که عـیان شد غـیـرت او

با نـام زهـرا مـادرش حـیـدرتـرین شد

فـرمــود بابـایـش از او بـهـتـر نـبـاشـد
مــولــودی از او بـا بـرکـت تـر نـباشد
او آمـد و ابن الـرضـایـی کــرد مــا را

از بـرکت نـامش خـدایـی کـرد مـا را

مـشـتی ز خـاکـیم و قـدم بر ما نهـاد و

تا عرش برد و کـبـریـایـی کـرد ما را

ذره پــرور
کــــریــم ایـن
دسـت
امــام ّ
ِ
ِ

یک عـمـر مشـغـول گدایی کرد ما را
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صـوت دل آرای مـنـاجـاتـش سحـرهـا

سر مست جانـان و هـوایی کرد ما را

بوسـیدن خال رطب دارش در این ماه

مـهــمـان بـزم با صـفـایـی کـرد ما را

یک قـطـرۀ اشک از کـنـار سـفــرۀ او

هر نیمه شب مردی بکـایی کرد ما را

از گـوشۀ صحـن و سرای کـاظمیـنش

مست حـسیـن و کـربـالیـی کرد ما را

000

نـیـمـه نـگـاه اوست تـسـکـیـن الـفـؤادم
دلـــداده ی اوصـــاف واالی جــــوادم

شاعر :حمید رضا برقعی

1

قالب شعر :چهار پاره

1

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

با حـضورت سـتاره هـا گـفـتـند

نـور در خـانـۀ امـام رضـاست

کهکـشان هـا شـبـیـه تـسبـیـحـی

ت دُردانـۀ امـام رضــاست
دسـ ِ

زیر پـایت هـمیـشه جـاری بود

مـوج در مـوج دشتـی از دریا

بـه خـدا بـا خـداتـر از مـوسـی

بی عـصا مـی گـذشـتی از دریـا

بـا خـداونـــد هـــم کــالم شـدی

علت بُهــت خـاص وعام شدی

"کودکـی هـایـتـان بزرگی بود"

در همـان کــــودکی امام شدی

رزق وروزی شعر دست شماست

تا نفـس هسـت زیـر ِدیْن توأیم

تا جهان هست و تا نفس باقی است

ما فـقــط مـحـو کـاظمین توأیم

من به لطف نگاهت ای بـاران

سـوی مـشـــهـد زیـــاد مـیآیـم

دست برروی سـینـه هربار از

سـمـت بــاب الـجـــواد مـیآیـم

 .بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به دليل عدم رعايت توصيههاي مراجع و علما؛ پيشنهاد ميکنيم به

منظور رعايت توصيههاي مراجع ،بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد؛ فراموش نکنيم .ائمه شيعه و پيرو
واقعي مي خواهند نه سگ درگاه

نيمه نگاه اوست تـسکـين الـفـؤادم

کـلـب امير کاظمين ،عـبـدالجوادم
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شاعر :ناشناس

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

دست گـدای بـاده به دامـان رسیده است

اوضاع دل دوباره به سامان رسیده است

شوریده و پر از طرب و شاد و نغمه خوان

بلبل به صحن سبز گـلستان رسیده است

شوری به پاست در دل هرعاشق خراب

بر کار عشق سلسله جنبان رسیـده است

افـتـاده است غـرق تـواضـع به پـای او

عرشی که دید مظهر ایمان رسیده است

با جنس ناب و بوی گالب و شمیم دوست

با روحـی از لطافت بـاران رسیده است

این مه جـبین که نـور دو چشم امام شد

1

با عطر و بوی پونه و ریحان رسیده است

از بـرکـت قـدوم پـُر از نـور این پـسـر

چـشم رضا به خلقت باران رسیده است

بر روی قـلب مـردم ایـران نـوشـته شد

باب الــورود شـاه خـراسان رسیده است

اینگونه است ،میشود اینگونه هم نوشت

باب الـمـراد مـردم ایـران رسـیـده است

او چلچـراغ راه عروج است و عاشقی

پیر و مراد و مرشد خوبان رسیده است

او معجزات چشم کریمش نگفتنی است

تعریف و وصف علم عظیمش نگفتنی است

 . 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
اين گل پسر که نـور دو چشم امام شد

با عطر و بوي پونه و ريحان رسيده است
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ش دوم:
اشعار مد ح
حضرت امام جو دا

علیه السالم
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شاعر :محمد جواد غفور زاده

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

هرکه راهی در حریم خلوت اسرار داشت

دل بُرید از ماسوا ،سر در کمن ِد یار داشت

چند روزه نوبت هر کس به پایان میرسد

ای خوش آن رهرو که ره در خلوت اسرار داشت

در پــنــاه هـ ّمـت و در پــرتــو آزادگــی

راه ُح ّریت سپرد و شـیوۀ احـرار داشت

روز نخست
من غـالم هـمـت آنـم که از ِ

ت اطهار داشت
افـتخـار دوسـتی با عـتر ِ
ِ

جان گرفت از عشق سلطان سریر ارتضا

ور گرامی داشت جان را از پی ایثار داشت

پیرو هشت و چهار آمد ،نشد از واقفـین

چون به قول خاتم پیغمبران اقرار داشت

پـاک رضا را کـعـبـۀ امـید یـافـت
مدفـن
ِ
ِ

بر رضا و نسل پاکش التجا بسیار داشت

کس دیگر نبست
جز رضا عهد مودّت با ِ

جز جواد از هر چه گویی بگذر و بگذار داشت

تا جـمال شـاهـد ما در حجـاب غیب بود

ادعـای صدق ما را مدعی انکـار داشت

کیست این مهر جهانآرا که چون آباء خویش

جلوهها نور جمالش از در و دیوار داشت

کیست این سرو َسهی باال کز استغنای طبع

لطف و احسان و کرم بود آنچه برگ و بار داشت

یک طرف خیر کثیر فاطمه میراث بُرد

یک طرف ُخلق عظیم احمد مختار داشت

مظـهـر تـقـوا و قُـدس و مـطـلع اَهللُ نور

کرار داشت
نور علم و معرفت از حیدر ّ

مطلع الفجر حـقیقـت آشکـارا شد از این

لیلة القدری که مخفی ماند و بس مقدار داشت

نازپروردی که شبها تا سحر شمس الشموس

در کـنـار مهـد نازش دیدۀ بـیـدار داشت

جـلـوۀ ُحـسن خـدادادش تـجـلّـی تا نمـود

بُرد از آئـیـنۀ دلها اگـر زنـگـار داشـت

خود خداوند فضیلت بود و بهر کسب فضل

در حریم قدس او «فضل بن شاذان» بار داشت

خوشهچین خرمن فیضش «ابو ت ّمام» هم

این حقیقت را به اِمداد سخن اِشعار داشت
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آن دلآگاهی که با ظلم و ستم پیکار کرد

دشمن از بیدانشی با او سر پیکار داشت

آزمون حضرتش را کرد دستاویز خویش

آزمونگر «پور اکثم» ،تا چه در پندار داشت

شوربختی بین که کرد از تیرهرایان محفلی

قصد شوم خویش را هم مخفی از انظار داشت

قاضیالقُضاة
بود آن دانای راز ،آگاه که ِ

با نهـاد و نـیّـتی ناپـاک استـفـسار داشت

چیست حکم آنکه ُمحرم بود و قتل صید کرد

لعل لب بگشود و در پاسخ چنین اظهار داشت:

ُکشت از راه خطا ،یا عمد؟ در ِح ّل یا حرم؟

بنده یا مولی؟ پشیمان بود یا اصرار داشت؟

بسته بود احرام حج یا عمره؟ شب یا روز بود؟

جهل بر او چیره شد یا علم بر این کار داشت؟

خردسالی بود وین صید نخستش بود؟ یا

سالخورده بود و زین پروندهها بسیار داشت؟

از همه بگذشته ،کوچک یا بزرگ از وحش و طیر

با کدامین صید آن صیّا ِد ُمحرم کار داشت؟

هر یک از حالت حکمی خاص دارد پس بگو

در چه حالت ُمحرم مد نظر آن کار داشت

چون رسید اینجا سخن « یحیی بن اکثم» شرمگین

دانش خود ،عار داشت
با چنان فضل و کمال از ِ

خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم

کاین همه نقش َع َجب در گردش پرگار داشت

بر در این روضه «رضوان» مژدۀ «طوبی لکم«

زوار داشت
از پی عرض ارادت عرضه با ّ

باید اینجا با کمال معرفت شد عذرخواه

هم سرشک توبه هم تسبیح و استغفار داشت

ب شفـاعـت را گرفت
باید اینجا حلـقۀ با ِ

روی دل با یار داشت
سر به زیر از شرمساری،
ِ

باید اینجا چون اباصلت از سویدای ضمیر

گاه ذکر «یا جواد» و گاه «یا غفّار» داشت

باید اینجا چنگ زد بر دامن أ َّمن یُجیب

مضطر حقیقی کار داشت
منتظر بود و به
ّ

گر چه ما امروز محروم آمدیم اما شفق

ای خوشا آنکس که فردا وعدۀ دیدار داشت

 . 1بيت زير به منظور انتقال بهتر معناي شعر و تکميل مباحث روي داده بين امام جواد و يحيي بن اکثم اضافه شد.
هر يک از حالت حکمي خاص دارد پس بگو

در چه حالت مُحرم مد نظر آن کار داشت
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شاعر :حسین منزوی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای ریـخـتـه نـسـیـم تو گـلهای یاد را

سـرمـسـت کرده نـفـحـهٔ یاد تو باد را

افـراشـتـه والی تو در هـشت سالـگی

عـلَـم دیـن و داد را
بـر بـام آســمـانَ ،

خورشید ،فخر از آن بفروشد که هر سحر

بــوســیــده آســتــان امــام جــــواد را

خورشی ِد بیغروب امامت که جود او

آراســتــهسـت کــوکــبــ ٔه بــامــداد را

جـود و سخا جـواز تداوم از او ستاند

تــقـــوا از او گـرفـت ره امــتــداد را

آن سر خط سخا که به جود و کرم زده

بـر لـوح آسـمــان رقــم اعــتــمــاد را

بـیرنـگ کـرده بـد دلـی دشـمـنان او

افـسـانــ ٔه سـیــاهدلـیهـای «عــاد» را

تنگ است دل به یاد امام زمان ،مگر

بـوئـیـم از امـام نُـهـم عــطــر یــاد را

وقتی که نیست گل ز که جوییم جز نسیم

بـهـار وحـدت و باغِ ِوداد را؟
عـطـر
ِ

جز آسـتان جـود و سخـایت کجـا برم

این نـامـ ٔه سـیـا ِه گـنـاه ،این سـواد را؟

بییاری شفاعت تو چون کشم به دوش

بـار ثــواب انـدک و جــرم زیــاد را؟

خـط امان خویش به ما ده که بشکـنیم

امـتـحــان غــالظ و شــداد را
دیــوار
ِ
ِ

در جودت نراندهای
ای آنکه هرگز از ِ

دلــدادگــان خــسـتــه د ِل نــا ُمــراد را

بگـذار تا به نزد تو سازم شفـیع خـود

جـدت امـام سـاجـد ،زیـن الـعـبــاد را

تا روز حشر یار غریبی شوی که بست

از تــوشــهٔ والی تـو زادالـمــعــاد را
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شاعر :محمد علی صاعد

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

ُـرون در بِـنـه اینجـا هـوای دنـیا را
ب
ِ

درآ به محـفـل و برگیر زاد عـقـبا را

مـی والیت را
بـگـیـر سـاغـر پُـر از ِ

گذار بر دگران خوان « ّ
من و سلوی» را

به زیر سایۀ نخـلی نشین که پرتو آن

به زیر سایه گرفتهست نخل طوبا را

درآ به وادی ایمن که نخل طور اینجاست

ّ
تـجــال را
بـیـار دیـدۀ پــاک و نـگــر

ت امــام جــواد
بــیـا در آیــنــۀ طـلـعـ ِ

بـبـیـن هـرآیـنـه انـوار حـقتـعـالی را

بخواه هر چه که خواهی مراد خود ز جواد

بخواه حاجت و بشنو ندای بُـشری را

شـفـیع ساز به درگـاه حـق ،امام نُ ُهـم

عـلـی مـوسـی را
جـواد ،نـو ُگـ ِل بـاغ
ِ

تقی که دوخـته خیاط لمیـزل از لطف

به قـد سـرو رسـایش لـبـاس تـقـوا را

بـوستان وجود
به غیر نخ ِل امامت به
ِ

ــر آرامــش و تـــ ّ
ســال را
نــیــاورد بَ ِ

شاعر :احمد حسین پور

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

امام مستجاب الدعوه ،دلها را هوایی کن

نوای از نفـس افـتادگان را نیـنوایی کن

مرا بر سفرۀ احسان خود بنشان تمام عمر

ولی ذکر لبم را یا علی موسی الرضایی کن

بیا از کودکی مثل مسیح و حضرت یحیی

فقط بر سرزمین قـلبها فـرمانروایی کن

کسی از آستانت دست خالی بر نمیگردد

مرا مشمول اقیانوسی از حاجت روایی کن

شبیه کشتی طـوفان زده درگـیر گـردابم

تو سکان دار این کشتی بمان و ناخدایی کن

جواد اهل بیتی و جوانی وقت رفتن نیست

بمان و بیشتر از اهل عـالم دلربایی کن

تو راز نُه فلک را فاش کردی با کراماتت

پس از این هم جهان را غرق نور وروشنایی کن

تو راز « ُک ُل ارض کربال» را خوب میدانی

زمان را کاظمینی کن ،زمین را کربالیی کن
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شاعر :محمد علی بیابانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای حجرهات غریبترین جای این جهان

در قتلگاهت ،آه کسی نیست روضهخوان

جز مادری جوان که ز جان آه میکشد

هنگـام دست و پا زدنت با قـدی کـمان

بغـداد شد مـدیـنـه و مـردی که باز هـم

در خـانهاش ز کـیـنه هـمخانه داد جان

جعده است ا ُ ّم فضل و تو هم مجتبی ولی

آن پستتر از این و تو مظلومتر از آن

آه از تـنـی که زیـر شـررهـای آفـتـاب

پوشـیـده بود پیکـرش از نیـزه و سنان

شاعر :امیر عظیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ای که از دست کریمت خیر و برکت میرسد

هر کسی شد سائل جودت به ّ
عزت میرسد

تو نـشان دادی که در آل امیرالـمؤمنین

ز امر حق بر کودکانش هم امامت میرسد

از «رضا» باید «جوادی» اینچنین یابد ثمر

از قیامت انتظاری جز قیامت میرسد؟!

ظرف عقل آدمی از درک جودت عاجز است

بر امامان از تو وقتی که محبّت میرسد

من خودم را میشـناسم مسـتحق نـقـمتم

از تو اما سمت من هر بار نعمت میرسد

من اگر از تو فـقـط دنیا بخـواهم باخـتم

بس که از معنای جودت معنویت میرسد

لطف ابراهـیم چـشـمانت به من آموخته

دست بر دامان تو روزی به ُخلّت میرسد

وای بر دستی که یک دفعه به سمتت رو نزد

بیشتر در روز حسرت ،او به حسرت میرسد

شاعری بیتی برایت گفت و رفت ،اما بر او

از علی موسیالرضا صدبار خلعت میرسد

زائر مشهـد شدم دیدم که از باب الجواد

بیـشتر از پیش بر زائر عـنایت میرسد

 . 1بيت زير به دليل ايراد محتوايي و به جهت انتقال بهتر معناي شعر تغيير داده شد ،کلمه ظاهر مي تواند نشانگر شک باشد در
صورتي که بجاي ظاهرا بايد کلمه قطعا را گفت.
تو نـشان دادي که در آل اميرالـمؤمنين

ظاهراً بر کودکـانش هم امامت ميرسد
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شاعر :حسین ایمانی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

به مسکینی قناعت کرده بودم کرد سلطانم

اسـیر ُ
گـیسوی جانـانم
ط ِ ّرۀ
امیـرم چون
ِ
ِ

کـوی نگـارم که پـریـشانـم
دیـدن
فـقـیر
ِ
ِ
ِ

همه دنبا ِل دیوانند و من مجنون و دیوانهَ م

کوی تو باشم بهتر است آقا
اگر دیـوانۀ
ِ
کسی از عاشقی َدم میزند که نوکر است آقا
زیر بال و پر گرفتی و َپری دادی
تو ما را ِ

غالمت بودم آقاجان مدا ِل ِمهتری دادی

سرم انداختم پائین تو در سرها سری دادی

ت جادوگری دادی
به شاعر با نگاهت قدر ِ

نَه زیبایم نَه خوش آوا ولی میخوانَمت آری
اگر من دوستت دارم تو حتما ً دوستم داری

مدح موالیم
صدایم در نمیآیـد مگر در
ِ

به ّ
عزت میرسم چون در حرم مجنون و شیدایم

روی لبهایم
زیـبای رضا بر
نام
نشـسته ِ
ِ
ِ

کوی سلطانم که در افـالک آقـایم
غـالم
ِ
ِ

همین که گفتم از دُردانهاش دُر در کالمم ریخت
اگر َمستم خو ِد ساقی شرابش را به کامم ریخت

ت این دربار
ت علی موسیالرضا پابس ِ
منم مس ِ

سلطان مردم دار
غالمان علی
غالمی از
ِ
ِ

سر من میرود بر دار
ق مرتضی آخر ِ
به عش ِ

چرخ گردون است و حیدر نقطۀ پرگار
دو عالَم
ِ

مری ِد آل و ای ِل مرتضی هستم خدا را شکر
الرضا هستم خدا را شکر
شهی ِد گفتن از اِبنُ ّ

هزاران بار از جو ِد جوا ِد ابن الرضا گفتم

مدح او خواند از ت ِه دل َم ٰ
رحبا گفتم
به هر که
ِ

نمیدانم چرا در کاظمین از کربال گفتم

به هر جا یاحسین و در حرم جانم رضا گفتم

روز تـولّد کـاظـمیـنیام
الهـی شکـر از ِ
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نظر بر من جوا ِد ابن الرضا کرده حسینیام

آخر سالی
ِ
تمام سال گـفتم یا حـسین این ِ

جای من خالی
رفـیقـانم حرم هستـند اما
ِ

میان سینۀ عاشق چه جنجالی
به پا کردی
ِ

کنج گودالی
پیش
شنیدم ِ
ِ
چشم مادرت در ِ

لبهای تو جاری
رنگ خون شد از
مناجاتی به
ِ
ِ

روی دلداری
انتظاران وصا ِل
تو از چشم
ِ
ِ
شاعر :مرضیه عاطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

امشب دلم لبریـز احساسی جدید است

آقا غالمت در دو عـالم روسفید است

ذکر قـنوتم « یا جـواد ٱالجـودین» شد

دادی مرادم را اگر این دل مرید است

انداخـتـم حـرز تو را بر گـردن خـود

نزدیکی حب ُل ٱلورید است
عشق تو در
ِ

ٱّلل"
عـم
ٱلـقـادر ّ
َ
نـقـش نگـیـنت بود " نِ َ

افـتخـار سنگ زیـبای حدید است
این
ِ

دستان پُـر مهـرت مرا محـتـاج کـرده

با دست خالی رد کنی؟! از تو بعید است

ذریـّـهٔ دردانـــهٔ ســلــطـان طــوســی

گفتیم در وصفت :شهید إبن شهید است

بـاب ٱلجـواد مـشهـدم را دوسـت دارم

آنجا برای قـفـل حـاجـاتـم کـلـید است

موالی گندمگون؛ نقاب از چهره بردار

نه! برنداری! چشم بعضی ها پلید است

از عـلم بیح ّد تو مأمون غرق حیرت

در محضرت ّ
عالمه از خود ناامید است

جـانـم فـدای جـای جـای کـاظـمـیـنت

نـذر تو چندین آیـه قـرآن مجـید است

ٱّلل
هـو ّ
یاسین و ٱلرحمن و حمد و قـل َ

میآیـم و هـنگامـ ٔه وعـده وعـید است

إذن از تو میخواهـم ،مدد از مادر تو

پـابـوسیات وٱهلل که عـید سعـید است

خادم فراوان داری اما چند سالی ست

ذکر لبم؛ ایکاش ما را میخرید؛ است

تفـسیـر ُحسن عاقـبـت یعنی همین که

پـائـین پـایت مـرقـد شیـخ مفـیـد است
ِ
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شاعر :محمدجواد الهی پور

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

لطف تو بیواسطه ،دریای جودت بیکران

عـالـمی از فهـم ابعـاد وجـودت نـاتـوان

صورت و سیرت ،نه اصالً عمرت از مضمون پر است

ماه گندمگون! غریب خانه! موالی جوان!

چاههای خشک با دست تو جوشان میشدند

ای نگاهت مثل چشمه! ای دلت آتشفشان!

روز حسرت هیچکس حسرت نخواهد خورد تا

بخـشـش ابنالـرضایی تو بـاشد در میان

داسـتان عـمـر تو کـوتـاه بود امـا نـبـود

تاریخ نور از ر ّد پایت بینشان
لحظهای
ِ

یـوسـفی اما عـزیز خـانهات هم نـیـستی

یا سلیمانی که شأنش را نمیفـهمد زمان

دوستانت بیوفایی ...دشمنانت خون دل...

آشنای طعنهای از کودکی ...از این و آن

نامتان را شیعیان گاهی به قصد ...بگذریم

ما چـنین گـفـتیم تا وا شد دهـان دیگران

از قضا من هم جواد بن الرضایم گرچه باز

بین ما فرق است موال از زمین تا آسمان

شاعر :مجتبی خرسندی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

تو از ازل جـوادی و ما از ازل فـقـیر

یا ایـهـا الجـواد تـصـدّق عـلـی الـفـقـیر

حس کرده است ثروت عالم به دست اوست

وقتی گرفته است تو را در بغـل فـقیر

این گوشه چشم توست که اکسیر اعظم است

با یک نگـاه تو به غـنی شد بدل فـقیر

از حـداکـثر همه سـر بوده هـر زمـان

از تو رسـیـده است به حـداقـل ،فـقـیر

از دیگـران اگر چه شـنـیده کرم ،ولی

دیده همیشه لطف تو را در عمل فقیر

با دست پُر به خانۀ خود رفته هر زمان

با دست خـالی آمده در این محل فـقیر

( دارایی کـریم به مـنـزل نـمیرسـد (

دربـارۀ تو ساخـتـه ضرب المـثل فقیر

از آن زمـان که لطف تو را دید تا ابد

ی تـلـخ به کـامش عـسل فقیر
شد زندگ ِ ّ
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شاعر :سیدعلی احمدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

به نام تو بهـشـتی میکـنم حال جهـنّم را

خدا را شکر که آموختم من اسم اعظم را

بدون جلوهات در کودکی ،باور نمیکردند

تـکـلـمهای در گـهـوارهٔ فرزند مـریم را

ٙن ٙود ساله برای طفل نُه ساله تواضع کرد

تو ٙخم کردی برای دست بوسی قامت ٙخم را

یکی از قاتالنت علم تو در خردسالی بود

که رسوا کردی آخر با سؤالی ابن اکثم را

حسن ازحیث همسر با تو همدرد است اما او

چو زینب خواهری دارد که از دل میبٙ ٙرد غم را

اگر تشنه میان حـجـرهٔ دربـسـته افـتادی

به یاد جد خود با اشک بنشان آتش ٙسم را

شما رفتید و صدها سال الزم شد که بنویسند

برای هـر جواب مسأله « هللا أعـلـم» را

شاعر :ذاکر

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

اى آن كه بر تمام خالیق تو رهبرى

بر ممكنات سیّد و ساالر و سرورى

آن جا كه آفتاب رخت جلوه گر شود

خورشید ،زهره میشود و ماه مشترى

شـاه نـهـم ،امـام نـهـم ،حـ ّجـت نـهـم

نـور نـهـم ،ز نـور خـداونـ ِد اكـبـرى

مجـردى
از كـثـرت لـطـافـت ،جسم
ّ

مصورى
با یك جهان شرافت روح
ّ

هم جانشین هشت امامى به روزگار

هم از شرف ،امام دهم را تو مظهرى

آمد تو را جواد لقب ،ز انكه جود تو

از یاد بُرد حاتم و آن جود جعـفـرى

از آدم و خلیل ،هم از یوسف و مسیح

وز خ َْلق و ُخلق ،صورت و سیرت نكوتری

با آن همه كـرامت و آیات و بـیّـنات

هـرگـز كـلـیـم با تو نـیـارد برابـری

چون كیمیا ،والی تو ٬و مس ٬وجود ماست

آسان بود به خـلق جهان كیمیا گری

ذاكر از این مدیحه بسی فخر میكند

بر حافظ و سنایی و سعدی و انوری
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

امـام ارض و سـما یا محـ ّمد بن علی

محـیط جـود و سخا یا مح ّمد بن علی

چراغ هشت سپهر و یم سه گوهر پاک

سـرور قـلب رضا یا محـ ّمد بن عـلی

گره گشایی و از چار سو گرفتاران

تو را زنـنـد صـدا یا محـ ّمد بن عـلی

به کاظمین و به صحن و رواق و تربت تو

سـالم خـلـق و خـدا یا مح ّمد بن علی

تو آن امام جوادی که بر در حرمت

شـهـنـشه است گـدا یا محـ ّمد بن علی

تو برتری که شود ّ
حق مدح و منقبتت

به نـظـم و نـثـر ادا یا مح ّمد بن علی

هزار بارم اگر سر ز تن بُـرند ،دلـم

نگـردد از تو جـدا یا محـ ّمد بن عـلی

تو و کرامت و جود و عنایت و احسان

من و عـطای شـما یا مح ّمد بن عـلی

سزد که مدح تو را ثامن الحجج گوید

ز لـعـل روح فـزا یا محـ ّمد بن عـلی

تو کیستی که پدر گفت مادر و پدرم

تـو را شـونـد فـدا یا محـ ّمـد بن عـلی

تـمام خلـق هـالک اند بـی هـدایت تو

تـویی چـراغ هُـدی یا مح ّمد بن علی

به پیـش نطـق تو شد الل زادۀ اکـثم

چو یافت قدر تو را یا مح ّمد بن علی

به یک سؤآل کنی سی هزار مسئله طرح

تو لعـل لـب بـگـشا یا مح ّمد بن علی

عجب نه ،گر که شود درد صد هزار مسیح

بـه تـربـت تـو دوا یا محـ ّمد بن عـلی

خوش آن زمان که بگیرم به کاظمین زتو

بـرات کـرب و بـال یا مح ّمد بن علی

خـدا گواست که در پـرتو محبّت تو

دلـم گـرفـت جـال یا محـ ّمد بن عـلـی

گره گشایی تو در ائ ّمه مشهور است

هـمیشه در هـمه جا یا مح ّمد بن علی

به دست همسر خود بیگناه کشته شدی

چـنـین نـبـود روا یا محـ ّمـد بن عـلی
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چو شمع سوختی و قطره قطره آب شدی

ز سـوز زهـر جـفـا یا مح ّمد بن علی

تو را به زهر ستم یار ُکشت و آب نداد

یـکی نگـفـت چـرا یا محـ ّمد بن علی

شنیدهام که برای تو قاتل تو گریست

اگر چه ُکشت تو را یا مح ّمد بن علی

هزار حـیف تنت دفـن شد غـریـبانه

بدون جـرم و خـطا یا مح ّمد بن علی

اگرچه با لب عطشان شدی شهید دگر

سـرت نگـشت جـدا یا مح ّمد بن علی

اگر چه لعل لبت تشنه بود چوب نخورد

میـان طـشت طـال یا محـ ّمد بن عـلی

سزد که گریه کند میثم از مصیبت تو

هماره صبح و مـسا یا مح ّمد بن علی

شاعر :محسن راحت حق

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

شور صداقت بیشتر
در حـریمت یافـتم
ِ

آمـدم انــدوخــتـم حُـبّ ِ والیت بـیـشـتـر

ساالر عشق
مایه ای اصالً نبود ای نهمین
ِ

زیر پاهای تو قـیمت بـیشتر
من گرفـتم ِ

خاک تو
هر چه افتاده شدم افـتادهتر بر
ِ

پیش این مردم گرفـتم باز ّ
عزت بیشتر

آخرین باب الحوائج دست من باشد دراز

حس رحمت بیشتر
یک عطایی کن بگیرم ِ ّ

ق بر سائل خصیصه شد برایت یا جواد
عش ِ

شاهدم در خانه بر لطف و عطایت بیشتر

هرکسی که دل دهد بر تو دلت را میدهی

این چنین شد بین تو با من رفاقت بیشتر

جان بابایت رضا
هر کجا ماندم مدد کن ِ

از تو میخواهم به هر بُرهه حمایت بیشتر

هر کسی جای دگر رفت و ز بابت دور شد

در جهـان باید بپـردازد غـرامت بیشتر

نامۀ اعـما ِل من پُر از تـباهی شد ببـین

در جزا از من بفـرمایی شفاعت بیشتر

داشتم لکـنت زبان و محضرت تا آمدم

باز شد قـفـ ِل بیان و شد بـالغـت بیشتر

تـمـام زندگانی را یـقـین
بیتو میبـازم
ِ

دوست دارم یابن زهرا من ضیافت بیشتر
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شاعر :محمد حسین رحیمیان

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

خوشحال ازین غالمی و عرض ارادتم

هـمـراه با مـالئکه مشغـول خـدمـتم

این لطف فاطمه است که داده لیاقتم

عـبـد عـلـی و آل عـلـی تا قـیـامـتـم

من نوکر و محب و فدائی اهل بیت
بـیـچـارهام بـدون گـدایـی اهـل بیـت
دارم به سر هوای جگر گوشۀ رضا

افـتـادهام بـه پـای جگـر گوشۀ رضا

ممنونم از عطای جگر گوشۀ رضا

ای جان من فدای جگر گوشۀ رضا

عـمـریـست زیر دین جـواد االئمهام
محـتـاج کـاظـمـیـن جـواد االئـمـهام
ای نـایب امام رضا ،حضرت جواد

یابن الرئوف !شاه وفا !حضرت جواد

پروردگار جود و عطا ،حضرت جواد

دریاب روزگار مرا ،حضرت جواد

آقـا به مـهـربـانـی تـو دارم اعـتـقـاد
هستی جواد و ابن جـواد و ابالجـواد
ای سـومین محـمد این خانه ،السالم

ای سائل تو عـاقـل و دیـوانه السالم

ای صاحب کـرامت جـانـانـه السالم

مسیح حضرت ریحانه السالم
عیسی
ِ

تو آمـدی و دشـمـن دین نا امـیـد شد
بـار دگـر امـام رضا رو سفـیـد شـد
بـودن تو عـهـد وفـا سـر نـیـامـده
با
ِ

چیزی به حز کرم که به این در نیامده

وصفت به جز رضا ز کسی بر نیامده

مـولـود از تو با بـرکـت تر نـیـامـده

تتنـهـا امـام الیـق فـرزنــدی رضـا !
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وصفت کجا و ذهن گنهکار من کجا
در کودکیت پیر زمین و زمان شدی

آقـا نـهـم سـتـارۀ این آسـمـان شـدی

ا ّمـیـد آخـر هـمـه بـیـچـارگـان شدی

بـاالتـر از تـوقـع مـا مهـربـان شدی

آنانکه خاک بـوسی ابن الرضا کنند
باید که خاک را به نظـر کـیمیا کنند
ای عـادت هـمـیـشۀ تو ذره پروری

خوب و بدند بر سر کوی تو مشتری

دادی به یاد سائـل خود کیـمیـاگـری

حقا که یادگاری موسی بن جعـفری

هر کس که برد نام تو حاجت روا شده
درد نـگـفـتـه در حــرم تـو دوا شده
ای انـتـقـام کـوچـه هـمه آرزوی تو

دل بُرده از امام رضا خلق و خوی تو

باید گـرفت درس برائت ز کوی تو

ای غصههای فاطمه بغض گلوی تو

تو مـادری تر از همهای بعد مجتبی
خیلی عذاب داده تو را داغ کوچهها

شاعر :علیرضا وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

تو هم شبـیه حسن یک کـریم مـمتازی

امـامـزاده جـوادی و دست و دلـبـازی

نـدیـده سفـرۀ بـاز مـضیـف خـانه یـتان

اسـیـر یا که یـتـیـم و گـدای نـاراضی

نه چشمهای خـدا و نه چشم خـلق خدا

ندیـده روی کـسی را زمین بیانـدازی

کسی که نیست غالم شما سرافکنده است

کسی که گشته غالمت ،کند سرافرازی

عـلـی اکـبـر سلـطـان طـوس ادرکـنی

برات کرب و بال را تو جور میسازی
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شاعر :علی اکبر لطیفیان

قالب شعر :ترجیع بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

طوبای تو میان دلم قـد کشیده است

بین من و خیال خودم سد کشیده است

احساس میکنم به تو نزدیک میشوم

جـذر مرا نگاه شما مـد کشیده است

این جـذبـۀ طـالیـی بـاال نـشـیـن تو

بـال مرا حـوالی گـنـبد کـشیده است

دست خدای عز و جل روی قلب ما

این بار سوم است محمد کشیده است

نوری رئوف در حرمت موج میزند

الطاف کاظمین به مشهد کشیده است

بخـشنـده تو ،خـدای کـرم تو ،جـواد تو
ابن الرضا تو ،حضرت باب الـمراد تو
بـگـذار خـاک پـای تو نقاشیام کنند

سـجـادۀ دعـای تو نـقـاشـیام کـنـنـد

بگـذار در کـنـار قـدمهای هر شبت

با رشتـۀ عـبـای تو نـقـاشیام کـنـند

بال و پـرم بـده که شبـیـه کـبـوتری

امـروز در هـوای تو نقـاشیام کنند

بـگـذار از زمـان ازل تا هـمـیشهها

آقـای من بـرای تو نـقـاشیام کـنـند

وقتی میان خانه دعـا پخش میکنی

مسکین ترین گدای تو نقاشیام کنند

بخـشنـده تو ،خـدای کـرم تو ،جـواد تو
ابن الرضا تو ،حضرت باب الـمراد تو
ای بالـش تو دست امـام رئـوف مـا

ای سایه بان روی تو بال فـرشتهها

تا آمدی امام رضا گـریهاش گرفت

ای مـسـتـجـاب چـلـۀ سـجـادۀ دعــا

تا یک تـبـسّـمی نکـنـی پـا نمیشود

خـورشیـد از مـقـابـل گـهـواره شما

اینگونه بینقاب نظر میخوری عزیز

ایـنـقــدر در مـقـابـل آئـیـنـههـا نـیـا

آقـا قـرار مـا سـر میـدان کـاظـمـین

ای اولـیـن زیـارت مـا بعـد کـربـال
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بخـشنـده تو ،خـدای کـرم تو ،جـواد تو
ابن الرضا تو ،حضرت باب الـمراد تو
هر صبح چهارشنبه مقیم تو میشوم

از زائران صبـح نـسیـم تو میشوم

روزی اگر به طور مرا راهیم کنند

سوگند میخورم که کـلیم تو میشوم

وقتی که از محـلۀ ما میکنی عبور

کوچه نشین دست کـریم تو میشوم

بر پشت بام گـنـبـد زرد و طالئـیت

مـثـل کـبـوتـران حـریـم تو میشوم

کم کـم در ابتدای خـیابـان کـاظمیـن

دارم همان گـدای قـدیـم تو میشـوم

بخـشنـده تو ،خـدای کـرم تو ،جـواد تو
ابن الرضا تو ،حضرت باب الـمراد تو

شاعر :محسن راحت حق

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

ِبن رئـوف
میشـناسند تو را اهـ ِل وال ا ِ

در این خانه عطا ابن رئوف
میرسد از ِ

ت خالیق شدنت ُ
شهـره شده
ب حاجا ِ
با ِ

پس دخیل اند همه شاه و گدا ابن رئوف

تو«جوادی» و کرم از کرمت بُهت زده

صدق بـده در را ِه خـدا ابن رئوف
َو ت َـ ّ

قسم ت میدهم امشب به غریب الغربا

حق رضا ابن رئوف
نظری! نائ ِ
ب بر ّ ِ

نهمین آینهای!پاک و زاللی چون رود

پاک کن ،پُر شدم از جرم و خطا ابن رئوف

منتـظر یک نگهـم
کوهی از درد شدم
ِ

با نگـاهی بـده دارو و دوا ابن رئـوف

مضمون غزلها شده است
زیبای تو
اسم
ِ
ِ
ِ

تـمـام شـعـرا ابـن رئـوف
مینـویـسـند
ِ

ّاحی من لـطـف نـمـا
صـلهای
ِ
آخـر مـد ِ

اه ِل این روضه رسان کرببال ابن رئوف

ت اشک بـده تا بـشـوم پُـر روزی
نعـم ِ

بده بر حال دلم شور و نوا ابن رئوف
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفتعلن مفتعلن فاعلن

نـورانـی ده بـحـر نـور
ای دُر
ِ

ت ربّ غـفـور
وی نهـمین حج ِ

آیــنـۀ قـبـلـۀ هــفــتــم :جـــواد

نـور دل حـ ّجت هـشـتم :جـواد

کـنـیـۀ زیـبـای تـو ابـن الرضا

محـمـدی یـا عـلـی مـرتـضی؟

کعـبۀ ارکـان حـرم کیست؟ تو

قـبـلۀ اربـاب کـرم کـیست؟ تو

ماه رخت ،مصحف آیات حق

واسـطـۀ کــل عــنـایـات حــق

دسـت تـو دسـت کـرم کـبـریـا

صحـن و رواقت حـرم کـبـریا

ارض و سماوات به تو متکی

بـوده امــام هــمـه از کـودکـی

بود نـقـش گـل روی تـو
عـلمَ ،

جـود ،گـدایی بـه سر کوی تـو

با سخن تـو شده احـیـای عـلـم

هر نفس توست مسیحای عـلم

طــور ،تـجـلّـی گـه انـوار تـو

نـور ،مـتــاع ســر بــازار تـو

روی خـدا ،روی دل آرای تو

چـشم رضا ،محـو تمـاشـای تو

چون تو کسی عابد و معبود نیست

با برکت تر ز تو مولود نیست

تو پـسـر فـاطـمـهای یا جـواد

!قـبـلـۀ جان هـمـهای یـا جـواد!

زادۀ اکـثـم ز تـو خجـلـت زده

سیـنـۀ مأمـون ز تـو آتـشـکـده

دادهای ای ح ّجـت پـروردگـار

پاسخ یک مسئله را سی هزار

مـخـزن عـلـم ازلـی سـیـنـهات

عــالَـم اســرار ،در آیـیــنـهات

ظرف وجود تو پُر از علم غیب

مـبـرا ز عـیب
نـور خـدایـی و
ّ

طـلـعــت تـو آیــنـۀ روی حـق

عالم غیبی ،ولی از سوی حق

بـرتـری از اینـکه مـیان رهی

یک خبر از ماهی و مأمون دهی
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عالم دانش همه پا بست توست

دایرهای بین کف دست توست

خلق جهان را به درت التجاست

شأن شما « َو َمن اَتا ُکم نَجاست»

خیل َملَک ،عاشق تهلیل توست

وحی خدا زنده به تأویل توست

ای ملک و جن و بشر زائرت

وسعـت ُمـلک ازلـی ،حائـرت

مـظهـر الـطـاف خـدای مجـیـد

نبـود بعـیـد
از کرم و جود تـو َ

تا چو منی عـقـده ز دل وا کنم

در حـرم قـدس تـو نـجـوا کـنم

خار اگر خار ب َُـود با گل است

زنده به آب و نفـس بلـبل است

"میثم" دلخـسته از آن شماست

گرچه کم از برگ خزان شماست

شاعر :علیرضا خاکساری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن

یکی بخـیـل میشود یکی جـواد میشود

یکی ُمـریـد میشود ،یکی ُمـراد میشود

یکـی امیـر میشود بـرای سلطـنت ولی

یکی تـمام عـمر عـبـد خـانه زاد میشود

از آن دری بیا که سائلت نشسته پشت آن

بدون تو که کار و بار من کساد میشود

فقیر شد کسی که روز و شب گداییات نکرد

کنار توست رزق و روزیام زیاد میشود

به اعـتقـاد بنده تا که هست حـرز نام تو

دگر کجا کسی دخیل "وان یکاد" میشود

طالیه دار رحمت کثیر و مهربانی است

کسی که از طفـولیت رضانـژاد میشود

ز برکـت نگـاه ویـژۀ تو است اگر کسی

کمیت و دعبل و فرزدق و فؤاد میشود

به گریه گفتمت که میشود حرم عطا کنی؟

ذره پـرورت جـواب داد ،میشـود
نـگـاه ّ

حسین میشوی و حجرهات دوباره شاهد

نزول کاف و ها و یا و عین و صاد میشود

سری است
گریز میزنم به کربال ولی چه ّ

مـیـان روضۀ تو از هـالل یـاد میشـود

بسنده میکنم و بیش از این جلو نمیروم

که حال مادرت ز فرط گریه حاد میشود

121

درآستان وصال؛ جلد دوازدهم :امام جواد علیه السالم

000
شاعر :حامد آقایی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

ای وجودت جود را معـنا جواد

ای مـریـد لطف تو دسـت مراد

نـور مـهـرت دائـمـا در ازدیـاد
ِ

خـیر الـعـباد
خـانـهات شد قـبـل ٔه
ُ

هرچه خوبی هست بِه از آن کنی

سائـلـت را سیر نه اعـیان کـنی
نیست چون تو بنده و بنـدهنـواز

سایهات خورشید نه خورشید ساز

دار عـالـمی ،عـالـم نیـاز
سـفـره ِ

سیزده معصوم هستی در طراز

سریر عشق فـرمان میدهی
بر
ِ
داده حق دندان تو هم نان میدهی

ای چو ج ّد اطهرت شمس هدی

درد ما هـسـتـیم ای دسـتـت دوا

سـ ّکـان امـن هـر بـال
حـرز تـو ُ

کـار الحـول و وال
کرده نـامت ِ

گر کمی از لطـفـتان معـنا شود
قـطره از یـمن هـمان دریا شود
گـر گه ما مسـتـیم از پـیـمانهات

کـفـر ایـمـان شد اگر از دانهات

دست مافوقی است در کاشانهات

خان خانهات
چون رضا گردیده ِ

کاسه و دست دل و باب المـراد
یـا تـقـی و یـا مـحـمـد یـا جـواد
آنکه تا کویت خیالش رفته است

دادهای بـال و وبالش رفته است

هرکه در راه تو مالش رفته است

از حریمت رزق سالش رفته است

آنقـدر کرده رضایت بر تو نـاز
پرچمت بر طوس شد در اهتزار
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شاعر :محمد کاظمی نیا

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

از عبورت حضور می ریزد

به تن کوچه "طور" می ریزد

شور شیرین با تو بودنهاست

که به شعرم شعـور می ریزد

تا که لب باز می کـنی انگـار

از لـبـانـت زبــور مـی ریـزد

هر دم از عـصمت مقـام شما

آیـه هـای طـهــور مـی ریــزد

هر کجا ذکـر خـیـرتـان باشد

به سـرم کـوه نــور میریـزد

این سلیمان آل فـاطـمه است

دانه ای پـیـش مـور می ریـزد

گر نگاهی به ما کنی،حق هم

ظـلـمـتم را به دور می ریـزد

باطن "یا جواد" " ،یا رب" است

سر" از "ظهور" می ریزد
قدر" ّ

ُحـب تــو در نـهــاد هـا آقــا!
ای جـــوا ِد جـــوادهـــا آقـــا!
دل مــا جـــام بــــاوری دارد

ُخـمـرۀ عـشـق پـروری دارد

بـاده از دسـتـرنـج مینـوشیـم

نـان مـا طـعـم نـوکـری دارد

ُحب که باشد مباح مستحب است

عـشق ،احـکـام دیگـری دارد

عـمـلَـم کـم ،تـفـضّلت بـسیـار
َ

لـطـف تـو نـابــرابــری دارد

اصـل پـیــونـد مــا بـه آل هللا

ریـشـه در شیـر مادری دارد

سـومـیـن "یـا مـحــمـد"دنـیـا!

با تو دل حـال بـهـتـری دارد

مکه تا طوس شد قـدمگـاهت

عشق ،وسعـتی سراسری داد

کـاظمینی شدم خـدا را شکـر
کـربالیـی شدم خـدا را شکـر
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :فعولن فعولن فعولن فعولن

امــام الـهـدی ،یا جـواد االئـ ّمـه

ی خــدا ،یــا جــواد االئـ ّمــه
ولـ ِ ّ

سپهر کرم ،ابر رحمت ،یم جود

مـحـیـط سـخـا ،یا جـواد االئـ ّمه

چه گویم به وصفت که فرموده آن را

بـه قـرآن خـدا ،یا جـواد االئـ ّمه

به کشت ّی ایمان در امواج طوفان

تـوئـی نـاخـدا ،یا جـواد االئـ ّمه

چه در هفت گردون چه در هشت جنّت

تـوئـی مـقـتـدا ،یا جـواد االئـ ّمه

سماواتیان راست مدح تو ،بر لب

به صبح و مسا ،یا جواد االئ ّمه

بود نقش خاک ره کـاظـمیـنت

رخ اولــیــاء ،یـا جـواد االئـ ّمـه

ز شاهیست عارم که در آستانت

گـدایـم گــدا ،یــا جـواد االئـ ّمـه

بود بی والی تو طاعات عـالم

سـراسـر هـبـا ،یا جـواد االئـ ّمه

اگر بود واقف ز علمی که داده

تـو را کـبـریـا ،یا جـواد االئـ ّمه

نه بگشودی اندر برت پور اکثم

لب خویش را ،یا جـواد االئـ ّمه

گرم سر جدا گردد از تن ،نگردد

دل از تو جـدا ،یا جـواد االئـ ّمه

بغیر از خدا هر که گوید ثنایت

بـود نـا رسـا ،یـا جـواد االئـ ّمـه

خـدا داد پاسخ به هر بیـنوا کو

تو را زد صدا ،یا جواد االئـ ّمه

به بازار محـشـر والی تو آرم

به روز جـزا ،یـا جـواد االئـ ّمه

ثنای تو گویم عطا از تو جویم

به هر دو سرا ،یا جـواد االئـ ّمه

رهایی به مهر تو خواهم که گشتم

اسـیـر هــوا ،یـا جــواد االئـ ّمـه

خوش آن ملتجی را که در آستانت

کـنـد الـتـجـاء ،یـا جـواد االئـ ّمه

جوادی ،جوادی ،گدایم ،گـدایم

عطا کن ،عطا ،یا جواد االئـ ّمه

بخوان جانب کاظمینم وز آنجا

بـبـر کـربــال ،یا جـواد االئـ ّمـه
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1

بمانم ،بمیـرم سپس زنده گردم

به مـهـر شـما ،یا جـواد االئـ ّمه

به جان پیمبر به زهرای اطهر

به بـابت رضا ،یا جـواد االئـ ّمه

مرا تا ابـد از صف دوستـانت

مگـردان جـدا ،یا جـواد االئـ ّمه

ی و راهم ندادی
گرفتم که راند ّ

روم در کـجـا ،یا جـواد االئـ ّمـه

تهی دستم و هستیم هست ،تنها

گـنـاه و رجـا ،یـا جـواد االئـ ّمـه

قدم گشته خم ،پا فرو مانده در گل

ز بـار خـطـا ،یـا جـواد االئـ ّمـه

به یاد تو اشک از بصر میفشانم

به صبح و مسا ،یا جواد االئ ّمه

دریغـا که از یـار نامهـربـانت

کشیدی چـهها ،یا جـواد االئـ ّمه

تو را کشت ،آخر به فصل جوانی

ز زهـر جـفـا ،یا جـواد االئـ ّمـه

تو را کشت ،اما لب تشنه آخر

نـدانـم چــرا؟ ،یـا جـواد االئـ ّمه

ز بس ناله کردی در آن حجره تنها

فـتـادی از پـا ،یا جـواد االئـ ّمـه

ولی دیگر از جسم پاکت نشد سر

جــدا از قـفـا ،یـا جـواد االئـ ّمـه

به قربان جسمی که گردید او را

کـفـن بــوریـا ،یـا جـواد االئـ ّمه

به قربان آن سر که میخواند قرآن

به طشت طال ،یا جـواد االئـ ّمه

به قربان آن رخ که شد شسته با خون

به دشـت بـال ،یـا جـواد االئـ ّمه

ببین نخل میثم که بر داده عمری

بـوصف شما ،یا جـواد االئـ ّمـه

1

 .بعضي از ابيات اين قصيده به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايت هاي معتبر حذف شد؛ الزم به ذکر است داستان هايي خنده،

رقص و هلهله کردن اُم فضل و ديگر کنيزان در هيچ مقتل معتبري نيامده و تحريفي است؛ اتفاقاً در روايات معتبر کتب عیون المعجزات
ص  ،12۹اثبات الوصیه ص  ،21۹دالئل األمامیه ص  ،۳۹۵بحار االنوار ج  ۵۰ص 1۶؛ جالءالعیون ص  ،۹۶۷منتهی اآلمال ص ،1۸۰۴
مقتل معصومین ج  ۳ص  ۴۷۹و  ...اشاره بر گريه کردن اُم الفضل ملعونه بعد از مسموم کردن امام جواد علیهالسالم شده است ،الزم
به ذکر است داستان هايي همچون موضوع به پشت بام بردن بدن مطهر امام جواد علیه السالم  ،و  ....انداختن بدن مطهر از پشت بام
به زمين و سه روز ماندن بدن مطهر امام علیه السالم در زير آفتاب در هيچ مقتل معتبري نيامده و تحريفي است
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000
شاعر :مهدی نظری

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

ما خـشـكـسالـیـم و شـما بـاران مـایی

دریـای لطف و فـضل بی پایان مایی

وقتی كه اسم فاطمه روی لب ماست

بـوی تو می آید ،یـقـیـن مهـمان مایی

شاگرد درس تو كرامت پیـشه گان اند

اسـتـاد درس مـكـتـب عـرفـان مـایـی

هر كس كه باشد منكرت پست است اما

من مطـمـئـنـم این كه تو ،قـرآن مایی

آن كس كه با تو رفت بیـراهـه نرفته

در كـشـتـی فـیـض خـدا ،س ّكـان مایی

از لطف و احسان شما ،از علم و جودت

بی پرده می گـویـم شما ایـمـان مـایی

تـو در دل خـوبـان عـالـم جای داری

زیـرا كه نـور دیـدۀ سـلـطـان مـایـی

چـشـم و چـراغ هـشـتمین ماه خـدایی
یعنی كه فرزند علی موسی الرضایی
آن قدر كه چشمان زیبای تو ناز است

مانند سجاده به طاق عرش باز است

وقتی كه اسم تو می آید آسـمان هم...

با ذكر نامت غرق در سوز و گداز است

یـك دو قـدم بـردار كه عـالـم بـبـیــنـد

خاك زمین از گام هایت دل نواز است

روز قـیـامت می شود فـهـمید این را:

هركس كه قدری با تو باشد سرفراز است

ما را هم از حال دعایت جرعه ای ده

آقـا امـامت كـن بیا وقـت نـمـاز است

مرغ سحر دیشب تمام ذكرش این بود

نام جواد از روز اول چارهساز است

وقتی كه تو رو به خـدا غرق دعایی

انگـار كه حـیدر كـنار جـانـماز است

مـا را بـخـر تا كه بـرای تو بـمـانـیـم
روزیّّ ِّ مان كـن تا گـدای تو بـمـانـیـم
در هر نگـاه تو صفا را می توان دید

قطعا ً علی موسی الرضا را میتوان دید
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ی تـو آقـا
در نـیـمـه شـب هـای خـدایـ ِ ّ

هر شب سرشك ربّنا را میتوان دید

آقا به جان نوكـرانت كـفـر این نیست

در چشم های تو خـدا را میتوان دید

دست گدا وقتیكه سوی تو دراز است

لطف امـام مجـتـبـی را می تـوان دید

هر شب كنار سفره ات خضر و كلیم اند

چون حضرت خیرالنسا را میتوان دید

عـالـم فـقـیـر دست هایت هست زیـرا

در خـانـۀ تـو انـبـیـا را میتوان دیـد

از آسـمـان كـاظمـین از روی گـنـبـد

گـلـدسته های كـربال را میتوان دیـد

از صحـن تو تا كـربـال یـك راه دارد
یـك جــاده ای كـه نـام ثــارالـلـه دارد

شاعر :نجمه پور ملکی

1

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

عشق تو خورده گره با جگر خیلیها

بـارش رحمت تو خورده سر خیلیها

حضرت شاه خراسان بخودش میبالد

فـرق دارد پـسـرش بـا پـسـر خـیلیها

گـره کـار هـمـه بــاز شـده بـا دسـتـت

به تـو افـتـاده مـدیـنـه گـذر خـیـلـیهـا

تو جـوادی و همه گرد شما میگردند

با تو خالی شده است دور و بر خیلیها

مدعـیهای فـقـاهـت به حـسد افـتـادند

آمـدی ریـخـتـه شد بـال و پـر خیلیها

کاظـمین تو به این گردن ما حق دارد

جـور شـد در حـرم تو سـفـر خـیلیها

از درت عشق جدا شور جدا میگیرم

جـیره سال خـودم را ز شـما میگیرم

1

 .بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد يا ضعف محتوايي و معنايي در مصرع دوم 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،
فراموش نکنيم عشق اهل بيت بال نيست بلکه عين رحمت الهي است
عشق تو خورده گره با جگر خيليها

اين باليي است که آمد به سر خيليها
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ای گـدای درگه احـسـان تو جود و کرم

ز آسمان بـذل تو باریـده اخـتر چون درم

عاشق روی تو را در دل هزاران مهر نور

سائل کوی تو را صد آسمان جاه و حشم

اصل دین خَیرالوری کهف التقی َبدرالدُجی

الرضا خیراالمم
جان حق نور الهدی ابن ّ

مهر و ماهت وام بگرفته است از نور جمال

اخـتـرانت سـجـده آوردنـد بر خـاک قـدم

هم سما مرهون لطف بی زوالت هم زمین

هم عرب مدیون جود بی مثالت هم عجم

هم جـوادبن جـوادبن جـوادی وقت جـود

هم کـریم بن کـریم بن کـریـمی در کـرم

نکته ای پرسید مأمون در جوابش رازها

گفتی از ابر و هوا و ماهی و امواج و یم

پور اکـثم پیش لطفت از خجالت گشت الل
ِ

خواست خود را افکند از شرم در چاه عدم

در سنین کودکی از سوی حق بودی امام

همچنان عیسی که در گهواره زد از وحی ،دم

دامن ریحانه از مهر رخت دریـای نـور

عـاشر مـاه رجب از احتـرامت محـتـرم

دم به دم باید زاشک شوق خود گیرم وضو

تا زخون دل زنم بیتی در اوصافت رقم

ای چراغ و چشم ده معصوم ای نور نهم

زادۀ هـشتـم امام و هـفت گـردونت خـدم

ای زشش سو پنج حس و چار ارکان و سه روح

در دو گیتی زامر یکتا با نظامت منتـظم

گر چه سر تا پای جرمم ،تا مرا یاری چه باک

گر چه پا تا سر گناهم ،تا تو را دارم چه غم

1

تاج بستاند ز مأمون ،سلطنت از معتصم

مور اگر حکم از تو گیرد ای سلیمان وجود

 . 1بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما با توجه به وجود ایراد وزنی و سکت موجود در مصرع اول بیت؛ پیشنهاد میکنیم به
منظور رفع ایراد موجود و همچنین انتقال بهتر معنای شعر بیت اصالح شده که در متن شعر آمده را جایگزین بیت زیر کنید.
مور اگر حکم از تو گیرد سلیمان وجود

تاج بستاند ز مأمون ،سلطنت از معتصم

128

سایت آستان وصال  astanevesa.irجلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان

کیست مثل تو که در طفلی ز سرداران علم

عـلـَم
عـلم او گـیرد فـزونی نام او گردد َ

با هزاران ح َل مشکل در سنـیـن کودکی

ریختی یکباره وضع قصر مأمون را به هم

مهر و مه دوآیتند از مصحف رخسار تو

زان ،خدا بر این دو آیت خورده در قرآن قسم

سرزمیـن مکـه را بر کـاظـمـیـنـت التجا

چار ارکـان حـرم را چار دیوارت حـرم

آن که در راه تو از جان و تن خود نگذرد

هم به جان کرده جفا و هم به تن کرده ستم

جود تو جـود خـدا و لطف تو لطف خدا

یـا جـــواد االولــیــا؛ ای مـظـهـر هللا اَت َـم

هرکه هستم هرچه هستم هستیم مهر شماست

با همین روی سیاه و دست خالی پشت خم

تو همان جان وجودی ما همان جسم ضعیف

ما همان تاریکی محض و تو خورشید قدم

ای همه خورشید عالم تاب بر ما هم بتاب

وا رهان از تیرگی و نور کن سر تا قـدم

مهر رخسار تو نور محض و چشم ما ضعیف

جود و احسان تو بیش از بحر و ظرف ماست کم

هم به تو محتاج از صبح ازل فضل و کمال

هم ز تو پـایـنده تا شـام ابد عـلـم و حکم

هر که شد ظرف وجودش خالی از مهر شما

پُر شود از آتـش خـشـم خـداونـدش شکم

نار با تو می شود رشک گـلستان خـلیـل

ُخلد بی تو خانۀ درد و غـم و رنج و الم

با وجود آن که از اعمال ،دستم خالی است

از ازل دانـستـهام مهـر شما را مـغـتـنـم

دین من عشق شما ،آئین من مهر شماست

گو که سازد دشمن کـافر به کـفـرم متّهم

با توالّی توأم دیگر به این و آن چه کار

آنکه را باشد صمد کاری نباشد با صنم

میفروشم تا صف محشر به آب خضر ناز

گر رسد بر کـام جـانـم از یـم جود تو نم

جود تو بر جود و احسان و کرم داد آبرو

مهر تو وحدت دهد بر گرگ و چوپان و غنم

نـقـش پـای زائـرت در دیـدۀ (میـثم) بود

بهتر از ملک عجم تـابنده تر از جام جم
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000
شاعر :مجتبی کرمی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

ای آمد و رفت دل ما سـمت تو رایـج

ما حاجت محـضیم و شما باب حوائج

مـا آمـده ایـم از کـرمـت بـال بگـیـریـم

این قـصـۀ دل را هـمه دنـبال بگیـریم

تا در طمع و بخل و حسد گیر نیفـتیـم

روزی بنما آن چه که گفـتیم و نگـفتیم

بخـشیدی و دسـتم تو بـهانه که نـدادی

هر کـار کـنی آخـرش آقـا تو جـوادی

حاال تو و این دست دل ما که درازاست

درب حرم ازلطف به روی همه بازاست

بـایـد ز در خـانـۀ تـو رزق بـگـیـریـم

خوشحال از آنـیم که ما قـشـر فـقـیریم

افتاده به پایت دل وبر فیض توبند است

هرگز نخـورد آب زمینی که بلند است

ای کاش که در ساحل تان موج بگیریم

یک جرعه بنوشیم و فقط اوج بگیریم

تا حـال و هـوای حـرمـت باز بـیـائـیم

با پـا که نـشـد ،با پــر پـرواز بـیـائـیم

این شعرلبالب همه اش شرح فراق است

این ماه رجب یکسره صحبت ز عراق است

حاال که دو دستم به ضریحت نرسیده

میـلـم طـرف پــنـجـره فـوالد کـشـیـده

پابوس رضا زائرو پابوس توهم هست

در طوس رضا جلوۀ ملموس توهم هست

بـاید در آن خـانـه نفـس چـاق نـمـائـیم

در بـاب جـواد حـرم اطـراق نـمـائـیـم

یک شعبه درایران زده ای جود بگیریم

تا اذن دخـولـی ،ز شـما زود بگـیـریم

ظـرفی بـدهی تا پـدرت پُر کنـد آن را

انـدیـشـۀ ما خـوب تـفـ ّکـر کـنـد آن را

ما نـذر شما روضـۀ مـاهـانـه گـرفـتیم

از لطـف و عـنایات شما خانه گرفـتیم

ای کاش به باال بـرسم ،کـج نروم من

حیف است تو آقای منی حج نروم من

شـاید بـشود گـفت که شـاهـانه گـدائـیم

بـیـمـه شـدۀ حـرز جـواد بن رضـائـیم

ّ
مـعـطـر شـود آقا
بـیـتی بـده از گریـه

شـر شـود آقا
این طـبـع بـرایـم نـکـنـد ّ
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ای طـبع مرا سـمت مـدیـنـه بکـشـانید

ابـیات مـرا مـحـضر زهـرا بـرسـانـید

از کودکی ت گـریه کن فـاطـمه بـودی

در کوچه ای ازشهر که درزمزمه بودی

دستت به دل خاک چونان تیشه فرورفت

چشمان ملیح تو در اندیـشه فـرو رفت

وقتی پدرت آمد و این گونه تو را دید

از عـلّت اندیـشـۀ پُـر ُحزن تو پـ ُرسید

گـفتید :مراعات زن و کوچه نـکردند!

با مـادر ما حضرت زهرا چه نکردند

ما اشک ز چشمان پُر از فیض تو داریم

ای کـاش که تا آخـر این عـمر بباریم

شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :مخمس

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

بی نـوایم من نـوایم مـیدهـی؟

تـشـنـهام آب بـقـایـم مـیدهـی؟

من مریضم تو شفایم میدهی؟

میکنی دل های غمگین را تو شاد

یا جـواد و یا جـواد و یا جـواد
تا دلـم تـنگ حـریـمت میشود

عاشق ُخـلـق رحـیمت میشود

سائـل دست کـریـمت میشـود

من مریضم تو مرا هستی مراد

یا جـواد و یا جـواد و یا جـواد
ای مرا تو چشمـۀ خـیـر کـثـیر

من فـقـیرم تو کریمی بی نظیر

دست این افتاده از پـا را بگیر

کـز ازل بر درگـه تو سر نهاد

یا جـواد و یا جـواد و یا جـواد
مرهـمی بر جـان بـیـمـارم بده

شمعـی از بهـر شب تـارم بـده

بـــرگــۀ آزادی از نــارم بــده

تو شـفـیـع ما سوائی در معـاد

یا جـواد و یا جـواد و یا جـواد
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفتعلن مفتعلن فاعلن

نــورانــی ده بــحــر نـور
ای دُر
ِ

ت ربّ غـفــور
وی نـهـمـیـن حج ِ

آیــنــۀ قــبـــلــۀ هــفـــتــم :جــواد

نـور دل حـجـت هـشــتـم :جــواد

کـنــیـۀ زیـبـای تـو ابـن الــرضـا

مـحــمــدی یـا عـلـی مـرتــضـی؟

کـعـبـۀ ارکان حـرم کـیسـت؟ تـو

قــبــلـۀ اربـاب کـرم کـیـسـت؟ تو

مـاه رخـت مـصـحـف آیـات حـق

واســطـــۀ کــل عــنــایــات حــق

دسـت تــو دسـت کــرم کــبــریــا

صـحـن و رواقــت حـرم کـبـریـا

ارض و سـمـاوات به تو مـتـکـی

بــودی امــام هــمــه از کــودکـی

ُــود نـقـش گــل روی تـو
عـلـم ،ب َ

جــود ،گــدایـی بـه سـر کوی تـو

با سـخـن تـو شـده احـیـای عــلـم

هـر نـفـس تـوست مـسیحـای عـلم

طــور ،تــجـلــی گـه انــــوار تـو

نــــور ،مـتــاع ســر بــازار تـــو

روی خـــدا ،روی دل آرای تـــو

چـشـم رضـا ،محـو تـمـاشـای تو

تــو پـســر فــاطـمـهای یـا جـواد!

قــبــلـۀ جـان هـمـهای یـا جــواد!

زادۀ اکــثــم ز تــو خـجــلـت زده

ســیــنـۀ مـأمــون ز تـو آتـشـکـده

دادهای ای حـجـت پـــروردگـــار

پاسخ یـک مسـئله را سـی هـزار

مــخــزن عـلـم ازلـی ســیــنـهات

عــالَــم اســـرار ،در آئـــیــنــهات

ظرف وجـود تو پُر از علم غـیب

نـور خــدایـی و مــبــرا ز عـیـب

طـلـعـت تــو آیــنــۀ روی حــــق

عـالم غـیـبـی ولی از سـوی حـق

عـالـم دانـش همه پـابـست توست

دایـرهای بـین کـف دسـت تـوست

خلق جهـان را به درت التجاست

«و َمن اَتا ُکم نَجاست»
شـأن شما َ
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خـیـل َملَک عاشق تهـلـیل توست

وحی خـدا زنـده به تـأویل توست

ای ملک و جـن و بـشـر زائـرت

وسـعـت مـلـک ازلـی ،حــائــرت

مــظـهـر الـطـاف خــدای مـجـیـد

نـبـود بـعـیـد
از کـرم و جــود تـو َ

تا چو مـنـی عـقــده ز دل وا کـنم

در حــرم قــدس تـو نـجــوا کـنـم

خـار اگـر خـار بـود با گـل است

زنـده به آب و نـفـس بـلـبـل است

آن شـمـاست
"میثم" دلـخـسـته از ِ

گرچه کم از برگ خزان شماست

شاعر :ناشناس

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفتعلن مفتعلن فاعلن

ای پـسـر حجـت هـشـتـم جواد

قـبـلـه گـه حـاجت مـردم جـواد

گــوهـر دریـای والیـت تـوئـی

چـشـمـۀ فـیـاض عـنایت توئی

از هـمـۀ خــلـق خــدا بـرتـری

بعـد رضا بر همگـان رهـبری

ریزه خور خوان تو اهل زمین

بندۀ فرمان تــــو رو ُح االمـین

معـدن جود و سخـا
بحـر کـرم
ِ

شاهـد جـود و کـرمت هل اتی

قـبـلـۀ حاجـات جهـان کوی تو

چـشـم امـیـد هـمگـان سوی تو

قــدر تــو از عـلم تو پـیدا شده

نزد همه خـصـم تو رسوا شده

ِمهر تو جاری است در اعضای من

ذکـر تـو آســایـش فـردای مـن

ِجن و َملَـک در ره تو پـایـبـند

اهل جهـان از ِن َعـ َمت بهره مند

نـام تـو سـر لـوحـۀ دیـوان من

مهـر تــو سـرمـایـۀ ایـمان من

مـظهـر جـودی و نامت جـواد

از کـرم خـویش خدا بر تو داد

ای که به خلق دو جهانی امیر

روز جزا دســت مرا هم بگیر
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000
شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :ترجیع بند

وزن شعر :مفتعلن مفتعلن فاعلن

ای بـه جـمـاالت الـهـی جـمـیــل

وی به کماالت و شرف بی بدیل

طیـنـت تو آیـه ای از ذوالـجـالل

خـلـقـت تـو جــلــوۀ ربّ جـلـیـل

وصـف سجـایـای تـو بـی انـتـهـا

روح تو دارای صـفـاتـی اصیـل

ذره ای از نور تو خورشید و ماه
ّ

چـشـمـه ای از غمزۀ تو سلسـبیل

مـحـضـر تـو مـهـبـط نـور خــدا

مـکـتـب تو مکتب وحـی و دلیل

سـلـسـلـۀ مـادری اَت فــاطــمـی

بــابــایــی تـو تــا خــلــیــل
دودۀ
ِ

هرچه بگـوئـیم ز دریـای ُحـسـن

هست از این بـحـر نـشانی قـلـیل

غــالمــان تــو
ذکــر دل خــیــ ِل
ِ

نـعـم المـوالست و نـعـم الوکـیـل

سـرور الـفـؤاد
نام تو در عـرش ُ
ای نهـمـین ح ّجـت حـق یا جـواد
نــوری تـو بــیـخـتــه
آنـکـه ِگـ ِل
ِ

ِمـهـر تـو را در د ِل مـا ریـخـتـه

انـگـیـزش هـفت آسمان
از عـدم
ِ

گـشـت ز نـام تـو بر انـگـیـخـتـه

امر تو
چون بدهد ( ُکـن فیکـون) ِ

پـای اشـارات تـو سـر ریـخـتــه

از تـو و اسـرار تـو آگـاه نـیست

عــالـم و فـرزانـه و فـرهـیـخـتـه

شیعـه از آن روز شده شیعـه اَت

کـه دل او بـا ِگــلــت آمـیـخــتــه

کـیـسـتـی ای کـوثـر دوم ،جـواد

نـام تـو مـوج کـرم انـگـیـخــتــه

سـورۀ کـوثــر ز تـو احـیـا شـده

ابـتـر از این مـعـرکه بگـریخـته

خـصـم رضا روز جـزا از قضا

پـس به زبـان می شـود آویـخـته

سـرور الـفـؤاد
نام تو در عـرش ُ
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ای نـهـمـیـن حجت حق یا جـواد
ـر نهـان و عیان
کـیـسـتـی ای ِس ّ

نـور بـر اَفـراشـتـه تــا آســمــان
ِ

َمـظـهـر اسـماء خـدا یک به یک

ُمـظـهـر اوصـاف خـدا آن به آن

تـا مــتــولــد شــدی از مــادرت

اشـهــ ِد تـو بــود بـه روی زبــان

سـجـده کـنـان ُ
غـلـغـلـه انداخـتـی

در همۀ کون و مکان یک زمان

چـشـم خـدابین تو از جـنس نـور

وز همه عالم خـبـرت هر مکـان

تک اعـمـال محـبـین توست
تک ِ

زیـر نـفـوذ نـظـرت در جـهــان

سـایـۀ تو حضرت روح الـقـدس

در همه جا هست ترا همچو جان

مـورد تـایـیـد خــداونــ ِد تـوسـت

آنچـه تو انـجـام دهـی بـی گـمـان

سـرور الـفـؤاد
نام تو در عـرش ُ
ای نـهـمـیـن حجت حق یا جـواد
ای هــمــۀ زنــدگــی اهـل بـیـت

مــایــۀ بـــالـنــدگــی اهــل بـیـت

بـــنـــدگــی راه خــدا کـــرده ای
ِ

مـثـل هـمـه بـنــدگـی اهـل بـیـت

کـاش که میشد همه اعـمـال ما

مــایــۀ زیـبــنــدگــی اهـل بـیـت

کـیـسـت بـرازنـدۀ عصمت شود

مــثــل بــرازنــدگـی اهـل بـیـت

هـسـت پـیـام تو به ما شـیـعـیـان

پـیـروی از زنـدگــی اهـل بـیـت

غـیـرت زهـرایـی اَت از کودکی

جــلــوۀ رزمــنـدگــی اهـل بـیـت

شـیـوۀ ما پـیـش روی دشـمـنـان

تــوفــنــدگــی اهـل بـیت
شـیــوۀ
ِ

سـرور الـفـؤاد
نام تو در عـرش ُ
ای نهـمـین ح ّجـت حـق یا جـواد
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000
شاعر :محسن حنیفی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

بــاده را تـا آخـرش ســر مـیکـشـم

آســمــانـی مـیشــوم پــر مـی کـشـم

همچو ِمی می خـواستم یک دل شوم

بـا اجـازه ،گـر شـود ،دعــبـل شـوم

او پــدر را مـی سـتـایــد مـن پـســر

او زجان گفت است من هم از جگر

لـیـک شـعــر مــا کــجـا آقــا کــجـا

ذکـر افـالک اسـت مـا اُحـصـی ثـنـا

مـا کـجـا و بــاده هـــای ســلـسـبـیـل

دسـت مـا کـوتـاه خـرمـا بــر نـخـیل

ســائــلـی بــودم کـه تــو ره دادی ام

مـن مـریــض عـشـق ،مـادرزادی ام

لـکـنـتـم را رفــع کـن در ایـن رسـا

بـاز می گــویـم کـه ال اُحـصـی ثــنـا

ای تـو آقــا زادۀ خـورشـیـد طــوس

روح وجان حضرت شمس الشموس

گوشــه ای ز آب لـبت نـهــر رجـب

حـوض کـوثـر! سـیـد عـالـی نـسـب!

الـسـالم ای حـضـرت بـاب الـمـراد

بــاب حــاجــات تـــمــام ایــن بــالد

یـا رئـوف بـن رئــوف بـن رئــوف

یـا کـریـم و یا جــواد و یـا عـطـوف

ای بـه گـهـواره مــسـیـحـا را امــام

ای مـسـیـح بـن مـســیـحــا! الـســالم

بـی سبـب لـیـال به تو مجـنـون نـشد

بـی سـبب روی تو گـنـدم گـون نـشـد

الـتـمـاس چــشـم چـشـــمـه ســارهـا

بــــرکـت و روزی گــنـــدم زارهــا

سـفـره های نـان به زیر دین توست

رنگ گندم ها از این رو عین توست

بـرکت از مـیــالد تـو لـبــریـز شـد

عشق الیـزرع چه حـاصل خـیز شد

دل بـه یک لحـظه شـود تـسـلـیم تو

امر کن تا جـــان شـود تـقــدیــم تــو

پیـشـکـش بر غـمـزه ،سـر آورده ام

زخــم مـی خـواهــم ،جـگــر آورده ام

زخــم تـو کــار مــسـیـحـا مـی کـنـد

زخـــــم تـــــو دردم مـداوا مـیکـنـد

ا
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الـســـالم ای درد و درمــان رضــا

الــســـالم ای وصــلــۀ جــان رضـا

بوسـه بر کفـش تو زد یک پیر مرد

میگـرفـت از روی نـعـلـین تو گرد

گرد کفشت خاک یا اینکه زر است

سـرمـۀ چـشـم عــلـی جـعـفـر اسـت

دسـت خـط آمـد بـرای تو ز طـوس

نـامـه را بـر دیـده بـگـذار و بـبـوس

نـامه شرح غـصـۀ هـجـران توست

شـرح دلـتـنـگـی بـابـا جـان تـوسـت

مــیــوۀ قـلـب پــدر عــمـرت بـلـنـد

سـر سالمـت باشی از شـر و گـزنـد

شـد دلـم تنـگ و ز دوری تو چاک

یـا جــواد بـن عــلـی روحــی فـداک

کـاش بابـای تو در آن حـجـره بـود

زهـر بـود و جـسم تو زرد و کـبـود

یـک کـبـوتر پر شـکـسته در قـفـس

سـخـت تــا کــام تـو مـیآمـد نــفـس

بین حجره بال و پر میخورد زخم

تـشـنه بودی و جگر میخورد زخـم

قـلـب بـابـای خـراسـانـی شـکـسـت

دیـده ات را دسـت زهـرا تا که بـست

شاعر :ایمان کریمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

در این آشفته حالی در دل حجره قدم میزد

و تاریخ این سری داغ عظیمی را رقم میزد

خدا باید تو را مدحت کند ،این کار شاعر نیست

چرا که دست و پا بسته ز تو شاعر قلم میزد

تمام روزهای بودنت پُر بود از مضمون

وجودت روی قلب عالمی هر شب علم میزد

و جبرائیل در عرش خدا پیش مالئک تا

دم صبح از نگاه سبز زهرائیت دم میزد

غریبی آنقدر که طعنه های همسرت آن روز

مسلّم طعنه بر سوز و مرارت های سم میزد

تو حال تشنه ها را خوب میدانی ،که مداحی

گریزی از مصبیت های تو سمت حرم میزد

حرم؛ آری همانجایی که می گویند در صحرا

زنی فریاد می زد واحسینا ،لطمه هم میزد
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ای کرامت ،سائل صحن و سرایت یا جواد

ای سالمت ،جود بر جود و عطایت یا جواد

ای که بارد جود از دست گـدایت یا جوا

ای صـفـای دل حریم با صفـایت یا جواد

ای دوای دردمـنـدان خاک پـایت یا جـواد
دوست و دشمن کند مدح و ثنایت یا جواد
ای کرم داران ،درم داران ،گدای کوی تو

حـسن ک ّل انـبـیا در طلعـت دلجـوی تو

خوی احمد ،خوی حیدر ،خوی زهرا ،خوی تو

نخل طوبی سایه ای از قامت دلجوی تو

چشم خلقت ،دست خلقت ،روی خلقت ،سوی تو

کـعـبـۀ جـان هـمـه دار الـوالیت یـا جـواد
در جـمـال بی مـثـالت ای عـزیز مرتضی

می توان روی خدا را دید با چشم رضا

نیست خـالی آنی از نـور تـو دامان فـضا

حکمرانی می کنی هم بر قدر هم بر قضا

سجده آورده است بر خاک درت صبر و رضا

ای رضای حضرت حق در رضایت یا جواد

آفـتاب چـشم خـورشید والیت کـیست؟ تو

آسمان جود و دریای عنایت کیست؟ تو

مشعل پـیـوسته تـابـان هـدایت کیست؟ تو

صورت حق را فروغ بینهایت کیست؟ تو

کلک صنع کبریا را طرفه آیت کیست؟ تو

جز خدا نتوان کسی گوید ثنایت یا جواد
کودکی بودی که نور از دانشت عالم گرفت

علم از فیض تو فیض عیسی مریم گرفت

دست حیرت بر لب خود زادۀ اکثم گرفت

دید در ظاهر تو طفلی رتبه ات را کم گرفت

پنجۀ نطق تو حلـقـوم ورا محکم گرفت
گشت مبـهـوت کـالم دلـربایت یا جـواد
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پور اکثم لب چو بگشایی اسیرت می شود

قدرت مأمون عّباسی حقـیرت می شود

عـلـم مـدیـون کـالم دلـپـذیـرت می شود

نور هم پـروانۀ روی مـنـیرت میشود

هر نفس یک وحی از ح ّی قدیرت میشود

وحی بارد از کـالم جانـفـزایت یا جواد

شاعر :امید

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

کـوبـم در ســرای جـواد االئـ ّمـه را

تا بـشـنـوم صـدای جـواد االئـ ّمه را

سر بر نگـیـرم از در دولتـسرای او

بس دیـدهام سـخـای جواد االئـ ّمه را

دلــــدادهام بـــه زادۀ آزاده رضـــــا

دارم به سـر هـوای جواد االئـ ّمه را

تا زنـدهام به دولت حُبّ عـلی و آل

دارم به لب ثـنـای جـواد االئـ ّمـه را

بیاعـتنا به سلطـنت هر دو عـالـمـم

هـستـم گـدا ،گـدای جـواد االئـ ّمه را

بر تاج و تخت جملۀ شاهان نمیدهم

خــاک در ســرای جـواد االئـ ّمـه را

نشناسمی بجود و سخا این چنین بنام

از مـاسـوا سـوای جـواد االئـ ّمـه را

حاشا اگر به قیمت هستی دهم ز کف

ســرمـایــۀ والی جــواد االئــ ّمـه را

نشناخت آن کسی که مقام والیـتـش

نـشـنـاخـتـه خـدای جـواد االئـ ّمـه را

ماه رجب که کرده مصفا جهان ُحسن

دارد بـخـود صفـای جواد االئـ ّمه را

گاه طلوع صبح دهم زین مه آفتاب

بـوسـیـده خاک پای جواد االئـ ّمه را

گل رو فلق هماره بود از دمی که دید

سـیـمـای دلـربـای جــواد االئـ ّمه را

روزیکه نیست غیر عمل دستگیر خلق

دل بـستهام عـطـای جواد االئـ ّمه را

دارم «امید »اینکه ز اخالص بـندگی

حاصل کـنم رضای جواد االئـ ّمه را
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

ای خـدای جـود ای جـو ِد خـدا

مقصد مخـلوق و مقصود خـدا

خاک کـویت ُمهـر ارباب کرم

ریـگ جـویت د ُّر نـایـاب کـرم

کـاظـمیـنـت کعـبۀ بیت الحرام

آسمان ها را مطاف صبح و شام

ما همه عـبدیم و تو خیر العـباد

مـا گـدا و تـو جـواد ابن جـواد

ای تـرابت طیـنـت مـاه رجـب

ای جـمـالـت زینت مـاه رجـب

ماه گردون سائلت را دستبوس

آفـتـاب دیـدۀ شـمـس الـ ّ
شمـوس

خـلـق عـالـم آشـنـای جــود تـو

جـود مـحتاج و گـدای جود تـو

چهره ات چون روز شب را نور داد

عـاشـر مـاه رجب را نـور داد

تو رضا را گـوهـر یکـدانه ای

نـازنـیـن ریـحـانۀ ریـحـانـه ای

پیش جود تو کـرامت زنده شد

با وجـود تو امـامت زنـده شـد

ای درخـشـیـده میان دو عـلـی

ی ّ
حـق و باب سـه ولـی
ای ولـ ّ

کـیست مانند تو در دور زمان

بر پدر ُکـشته دهـد حـرز امان

عفو از عفوت به غـیرت آمده

جود از جودت به حـیرت آمده

عفو جزئی از وجود چون تویی

جود می نازد به جود چون تویی

نور علمت دل ز عـالم می برد

هوش از یحیی ابن اکثم می برد

این تویی با آنهمه قدر و جالل

در سنـین کـودکی پـیـر کـمـال

سر کشان علم سر کوبت شدند

عـالـمـان دهر مغـلـوبت شـدند

تا تو در محفل کنی طرح سؤال

پوراکثم کودکی گنگ است و الل
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ایکه پیش از دل تو در دل زیستی

وصف تو گـفـتم نـدانم کـیستی

شمس هـشتم را سـرو سیـنهای

چـارده مـعـصـوم را آئـیـنـهای

پیـشـتر از خـلـقـتت بودی امام

بـر تو و بر خـلقـتت بادا سالم

شاعر :مرتضی محمود پور

قالب شعر :مثمن

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

جـود و کـرم از آن تـو و خـانـوادهات

احـیـاگـر مـسـیـح شـدن کـار ســادهات

باران رحمت است نگاهت ز شش جهت

یـک از هـزار ُحـسن خـداونـد دادهات

ابن الرضایی و به رضا نـور دیـدهایی

سرشـار از حـقـیقـت تـقـواست بادهات

ای تـکـیـه گـاه عـالـم ایـجـاد یـا جـواد
بخشش به حرمت تو خـدا داد یا جواد
بر بام مـعـرفت چو نـشـسته گـدای تو

گشته رضای حضرت حق در رضای تو

مصداق آیـه آیـۀ تـطـهـیر مـصـحـفـی

خـلـقت خـدا نـمـوده دو عـالم برای تو

آثار بـندگی ز جـبـین تو سـاطـع است

انــوار ذوالـجــالل ز نــور لــقـای تـو

ای تـکـیـه گـاه عـالـم ایـجـاد یـا جـواد
بخشش به حرمت تو خـدا داد یا جواد
ای بنـد بـند رشتـۀ عـشـقـت به گـردنم

من عاشقانه سنگ تو بر سیـنه میزنم

سرمست بادۀ تو به یک جرعه گرشوم

من از عطای دست کریمانه جان دهم

فـریـاد من ز حـ ّد تصور گـذشته است

مست والیت تو به هر کـوی و برزنم

ای تـکـیـه گـاه عـالـم ایـجـاد یـا جـواد
بخشش به حرمت تو خـدا داد یا جواد
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

ای وجودت حیاتبخش وجود

سـائل درگهت کـرامت و جود

مــظـهــر کــامل امــام رضــا

آفـــتـــاب دل امــــام رضــــا

قـبـلـۀ حـاجـت هـمـه ،حـرمـت

دشمـن و دوست سائل کرمت

مـاه ،آئــیـنـهدار طـلـعــت تــو

رخ شمسالشموس صورت تو

آیـۀ هــشـت ســـــورۀ نــوری

بـه جــواد االئـمـه مـشـهـوری

خـلـف پــاک مـرتـضـایـی تـو

کـوثـر حـضرت رضـایـی تو

ملـک و جـن و انـس مهـمانت

دو جهـانی نشـسته بر خوانت

کاظمینت درون سینۀ ما است

نجف و م ّکه و مدینۀ ما است

تو جـوادی و مـا گـدای تـوأیـم

هر چه هستیم خاک پای توأیم

لطف تو ،عجز ما ،بود معلـوم

هر دو هسـتیم الزم و ملـزوم

کـــرم و جـــود تــا ادا گــردد

هــر جــوادی پــی گـدا گـردد

مـن اگـر در گـدائــیــم کـاهـل

تو به جـود و کـرامـتی کـامل

تو محمد علی است ابن و ابت

کـنـیه ابن الرضا ،تـقی لـقـبت

تـو گـلــی و وجــود گـلـخـانـه

ای به ریحـانه روح و ریحانه

رنگ رخـسار مرتضی داری

نـقـش گـلـبــوسۀ رضـا داری

پــدران تــو بـرتـریـن پــدران

پســران تـو بهـتـرین پـسـران

فـتــوت آیـد هـمـه
یـم جــود و
ّ

نـبــوت ایـد هـمـه
اهـل بـیـت
ّ

دلـتـان بـحـر بـی کـرانـۀ عـلـم

کیست غیر از شما خزانۀ علم
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1

مـعـدن خـیر و مظهـر خـیرید

اول خــیـر و آخــر خــیـریــد

ابــر ،بــاریـده بـا والی شـمــا

خلـق ،خلقـت شده بـرای شما

هـمـگــی بـابهـای ایـمـانــیـد

امـنــــای خــدای رحــمانــیــد

تا صف حشر اصل هر کرمید

رکـن ارکان و قـا َدة ُ االُ َمـم ایـد

عـلـمها قـطـره و تـو دریـایـی

عـالـمـی بـنـده و تـو مـوالیـی

ذره و تو خورشیدی
دو جهان ّ

که به قـلـب هـمه درخـشـیدی

پیـش عـلم تو علم عالم چیست

درحضور تو پور اکثم کیست

تـو به بـزم سـخـن تـکـلـم کـن

تـو بـه روی رضـا تـبـسّم کن

نـفـس حـلـم زنـده از سـخـنـت

بـوسـۀ عـلـم بـر لب و دهـنت

یک کالم تو صد سپهـر کـمال

یک سؤال تو سی هزار سؤال

تو دهی ،ای کـرم گـدای درت

ِحـرز مـادر ،به قـاتـل پـدرت

تو که در هر دلی حـرم داری

تو که بـا دشـمنت کـرم داری

توکه بر خشم خصم؛ میخندی

بـه روی دوست در نمیبندی

بــاب الــمــراد ادرکـنـی
اَنـت
ُ

یــــا امــام جــــواد ادرکــنــی

سـیّـدی "میـثم" ام قـبـولـم کـن

خـــاک ذریّـــۀ رســولــم کـن

1
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رقص و هلهله کردن اُم فضل و ديگر کنيزان در هيچ مقتل معتبري نيامده و تحريفي است؛ اتفاقاً در روايات معتبر کتب عیون المعجزات
ص  ،12۹اثبات الوصیه ص  ،21۹دالئل األمامیه ص  ،۳۹۵بحار االنوار ج  ۵۰ص 1۶؛ جالءالعیون ص  ،۹۶۷منتهی اآلمال ص ،1۸۰۴
مقتل معصومین ج  ۳ص  ۴۷۹و  ...اشاره بر گريه کردن اُم الفضل ملعونه بعد از مسموم کردن امام جواد علیهالسالم شده است ،الزم
به ذکر است داستان هايي همچون موضوع به پشت بام بردن بدن مطهر امام جواد علیه السالم  ،و  ....انداختن بدن مطهر از پشت بام
به زمين و سه روز ماندن بدن مطهر امام علیه السالم در زير آفتاب در هيچ مقتل معتبري نيامده و تحريفي است
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شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

هر گاه قـصد روى تو ابن الـرضا كـنم

بـا نـام تـو خــداى دلــم را صـدا كـنـم

گـویند جـود تـوست فـزون از جـوادها

با ذكــر یا جــواد دلـت را رضـا كـنم

بیطعـم چـشم هاى توعـاشـق نـمیشدم

كـاش اى حـبیبّ ،
حـق نمك را ادا كنم

بـى تـوشـۀ دعـاى تو امــداد كـى شـوم

كـى می تـوان بـدون اجـابت دعـا كـنم

هردل كه فیض دوستىات داشت كوثراست

دل را چـنـین قـرین بـهـشـت خـدا كنم

اى در صـحـیـفـه ازلى ثـبـت ،نـام تـو

نـام تـو را به اسـم مـحـمـد صـدا كـنـم

ذكر جواد سـوره قـلب و لـسـان ماست
صل عـلى جـواد سـرود زبـان مـاست
اى كعبه ،اى كه كعبه تو را گم نمی كـنـد

دل قـبـلهاى به جـز تو تجـسّـم نمیكند

اى خـنـده مـلـیـح تـو لـبـخـنـد كــبـریـا

بى خـنـده تو غــنـچـه ،تـبـسّـم نمیكـند

اى هم صداى وحى ،تویى نفس ناطقه

عـیـسى به َمـهـد َورنَـه تـكـلّـم نمیكند

قـرآن تویى نماز تویى مـعـرفت تـویى

بىمـعـرفـت كـسى كه تـعـلّـم نمیكـند

بایـد بهـشت با تـو ،به آدم شـود حـالل

َورنـه چـنـیـن اراده گــنــدم نـمـیكـند

تـوفـیق ،رحمتى است فـرآیند جـود تو

بىتـو خـدا نـظاره به َمـردم نـمـی كـند

1

رخـسـار توست آیـنـه روى مصـطـفى
رفتار توست خلق خوش و خوى مرتضى
 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد يا ضعف محتوايي و معنايي در مصرع دوم 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 زيرکنيد؛ کلمه افاقه به معاني
«بهبوديافتن؛ رو به تندرستي نهادن بيمار؛ بهوش آمدن؛ از مستي بهوش آمدن» است که در اينجا کاربرد ندارد
تـوفـيق ،رحمتى است فـرآيند جـود تو

بـى تـو خـدا اِفـاقـه به مَـردم نـمـي کـند
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شاعر :ناشناس

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

ای به همه ماسوی سید و مـوال جواد

نـام خـوشت بر لـب اهـل تـوال جـواد

هر که شود سائـلت پادشه عـالم است

هر چه بگویم من از جود و عطایت کم است

ذرۀ نـا قــابـلــم مـهــر شـمــا در دلــم

از دو جهان یا جواد عشق تو شد حاصلم

ای به رضا نور عین وی به سخا زیب و زین

قـبـلـۀ دلها بود قـبـر تو در کـاظـمـین

بحر عـطا و کرم معـدن جـود و سخا

ای پـسر فـاطـمه کن نگهـی سوی ما

دست تو وقت کـرم کار خـدا میکـند

ذکر شـریـف جـواد درد دوا میکـنـد

زد به دل ما شرر سوز غمت یا جواد

جان بفدای تو و عـمر کمت یا جـواد

با هـمۀ آنکـه دیـد از تو عـطـا و وفـا

همسر نامهربان ُکشت تو را از جفا

اي گـل بـاغ ُمراد کشتۀ ظلـم و عـناد

دست مرا هم بگیر از کرمت یا جواد

شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

هر که در عشق و وفا پابند نیست

با امید و عـشـق خـویشاوند نیست

نیـست او را بـا خـدا پـیـوسـتـگـی

هرکه را با مهـر تو پـیـوند نیست

تــو جــوادی و نـدیــدم ســائــلــی

کز عـطا و جود تو خـرسند نیست

چیست جز افسوس و حسرت قسمتش

بر شما هر کـس ارادتـمـنـد نیست

در رهت هـر کس نهد پا با یقـیـن

در غم مال و زن و فـرزند نیست

از کـریـمان ،سـائالن ،پـرسیـده ام

هیچ کس چون تو سخاوت مند نیست

بـهـتـریـن راه نـجـات مــا تــوئـی

هیچ حرفی بهتر از این پند نیست

خـوب می دانـد «وفائی» جـز شما

تـا خـدا دیـگـر پُـل پـیـونـد نیـست
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000
شاعر :محمد حسین رحیمیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ماهی ولی به چـشـم همه رو نمی شوی

عطری ولی روانه به هر سو نمی شوی

آهوی روسیاه و هوس ران رسیده است

1

یابن الرضا! تو ضـامن آهـو نمی شوی؟

جـایی نه گـفـتهاند نه اینکـه نـوشـتـهاند

آقــای بــنــدگــان سـیـه رو نـمی شـوی؟

از کــودکی به فـکـر تـقـاس مـدیـنـه ای

تو بـی خـیـال قـصـۀ پـهـلـو نـمـی شـوی

باشد میـان خـون و رگـت شـور انتـقام

راضی به گریه در غـم بانـو نمی شوی

سلطان سپرده دل به غضبهای حیدریات

ارثیـۀ رضاست به تو قـلب مــادری ات

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

اال کرم ز تو مشـهــور یا امام جـواد

کـالم توست هـمه نـور یا امام جـواد

ائـ ّمهاند جــواد و تــوئی جـواد هـمـه

که گشته جود تو مشهور یا امام جواد

سزد ز لعل لب حضرت رضا ریزد

به مـدح تو دُر منــثـور یا امام جواد

اگر چه نزد شما آبـروی نیست ،مرا

مکن ز درگه خود دور یا امام جواد

نبود
گـداییام به درت جـــز بهانهای َ

مراست وصل تو منظور یا امام جواد

به روی زائر تو بوسه میزند جبریل

به ذکر «سیعک مشکور» یا امام جواد

کاظمین تو روی نـیــاز برده کلیم
به
ِ

سـالم میدهد از طـور یا امام جـواد

 . 1داستان پناه بردن آهو به امام رضا از دست صياد و ضمانت آن حضرت در نزد صياد تا رفت و برگشتن آهو و  ...در منابع روايي ما نيامده
است؛ ليکن داستان هاي مشابهي با کمي تفاوت در مورد پيامبر در صفحه  81کتاب اعالم الوري طبرسي و در خصوص امام سجاد
درصفحات  ۳24کتاب اثبات الوصيله مسعودي و  2۶1جلد  1کتاب الخرائج والجرائح قطب راوندي و در خصوص امام صادق در صفحات
 ۳۷۰کتاب بصائر الدرجات شيخ صفار و  112جلد  4۷بحاراالنوار عالمه مجلسي نقل شده است دانشنامه امام رضا ج  1ص 2۰2

آهوی روسیاه و هوس ران رسیده است

یابن الرضا! تو ضـامن آهـو نمی شوی؟
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جحیم اگر تو نگاهش کنی حدیقۀ گل

بهشت بی تو کم از گور یا امام جواد

اگر چه ران ملـخ هم نـدارم ای موال

مرا بخوان به درت مور یا امام جواد

ولی خدا
قضا به حکم تو محکوم ،ای ِ

قـدر به امـر تو مأمـور یا امام جواد

لباس نور مرا بر تن از والدت توست

گـنـاه ،وصـلـۀ نـاجـور یا امام جـواد

خدا ثـنای تو را گفـته و چگـونه مرا

بـود ثـنـای تو مـقـدور یا امـام جـواد
َ

لب تو داشت تبسّم ،ولی دلت را بود

هـزارها غـم مـسـتـور یا امـام جـواد

ندید دختر مأمون جالل و قدر تو را

چو بود چشم دلش کـور یا امام جواد

شهادت تو در آن حجـره با لب تشنه

بـود تـجـسّـم عـاشـور یـا امـام جـواد
َ

عـنایتی که شود روز حشر «میثم» هم

به دوسـتی تو محـشـور یا امام جواد

شاعر :محمد قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

سائل ،شبی که زائر باب ال ُمراد شد

گرم َد ِم «یا جـواد »شد
تـسبـیح وارِ ،

در کـربـال نیـافـت َمجـا ِل گـریـستن

روزی اشکش زیاد شد
در کاظمین
ِ

حتّی غمی که ُکنج دلش جا گرفته بود

گرفتن این کعبه ،شاد شد
ت بغل
وق ِ
ِ

روی شانهاش تکاند
َگرد ُگـناه را ز
ِ

نـسیم صحن ُمـبـدّل به باد شد
وقتی
ِ

شد با سواد گیسوی دلبر سپید بخت

تـا بـر سـواد آیـنـه بـیاعـتـمـاد شـد

ع ْمر
حتّی نصیب حور و ملک هم نشد به ُ

َـیرال ِعـباد شد
خیری که سهم زائر خ ُ

هرکس نداشت ِمـهر جوا داالئمه را

وهللاِ روسـیـاه تـر از قــوم عــاد شد

هرکس که یاامام رضا گفت و جان سپرد

سوگند بر جوا ِد رضا «زنده یاد »شد

در ّاولـین قـدم به ُمـراد دلـش رسید

باب الجواد »شد
سائل ،دمی که ساج ِد « ُ
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000
شاعر :سید رضا مؤید

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

ای کوثر دوم که مشهور است جودت

ظاهر تمام خیر و خوبی از وجودت

1

سر تا بپا رحمت جواد بن الرضایی

در این جهان و این همه لطف و کرامت

جـودت قـیامت میکند روز قـیامت

بر مصطفي گفتند ابتر کـوثرش داد

یک دختر اما از دو عالم بهترش داد

گفـتند ابـتر بر رضا دادش جـوادی

کز او گرامی تر به عالم کس نزادی

وقتی بر آیـد دست جود از آستـینش

گوهر فشاند در یسار و در یـمیـنش

تنها نه او بر دوستان گوهـر ببخشد

بر دشمن سر سخت خود هم زر ببخشد

گلبرگ زهرا و نشان ز آن الله دارد

در کـودکی از داغ مـادر نـاله دارد

گفت آن دو را از قبر بیرون میکشانم

من انـتـقـام از قـاتـالنـش میستـانـم

تـو آفـریـنـش را چـراغ رهـنـمـائی

هـرگـز گـدا نـومیـد از این در نگردد

2

وز درگه او دست خالی بر نگـردد

موالی ما اینک تو را خوانیم ما هم

کز دست غم سر در گریبانیم ما هم

دل ُمـردهایم آب حـیاتی بخش ما را

وز محبس غمها نجاتی بخش ما را

 . 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 آفـريـنـش را چـراغ رهـنـمـائي

سر تا بپا رحمت جواد بن الرضايي

 . 2بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد وزني و سکت موجود 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.
هـرگـز گـدا نـوميـد زين در نگردد

وز درگه او دست خالي بر نگـردد
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شاعر :محمد جواد شیرازی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

مهـر تو بر سـر ندارد
تاج
ِ
هر کس که ِ

از سـجـدۀ گـمـراهـیـش سـر بر ندارد

سرمایـۀ عـشـق شـما راه نجـات است

بیچاره هر کس عشق تو در سر ندارد

الزم نـکـرده که مـرا فـردا بـخـوانـنـد

جـنّـت اگر از نـامـتـان سـر در نـدارد

باب الجـوادی مـطـمـئـنا ً هـست آن جا

مـحـشـر از این در هیچ بـاالتـر ندارد

1

مـولـود پـر خـیـر و مبـارک تر ندارد

کـوری چـشـم دشمنان ُ
إبـن الـرضایی

کی گـفـتـه سلطانم عـلـی اکـبر ندارد؟

دردانـۀ سـلـطـان طـوسـی یـا مـحـمــد

ی مـا غـیـر از شـمـا دلـبـر نـدارد
والـ ِ ّ

عطری که از ذکر لبت در شهر پیچید

عـود و گـالب و نـافه و عـنـبـر ندارد

گـشـتـم ولی هـم ارزش خـاک عبـایت

در ارض و در افالک سرتا سر ندارد

فـهـمـیـده ام از نامـۀ سلطان ،که عـالم

ُکـنـْـیـه نـکـوتـر از ابـا جـعـفـر نـدارد

در کـاظمینت هر کسی آمد دلـش ماند

راهـی بـجـز ایـن راه تـا آخــر نـدارد

ظ ْر ِإلَ ْینَا ن ْ
" َو ا ْن ُ
َظ َرهً  "...عیدی همین بس

عـالـم بـجـز چـشـم شـما محـور ندارد

می دوزد آخر چشم خود را بر دو دستت

مـرغـی که در وقـت پـریدن پَر ندارد

مـحـشـر بفهـمـد جایگـا ِه عصمتـت را

هرکس تو را در این جهان باور ندارد

گـشـتـم ولـی دنـیـای شـیـعـه از ائـ ّمـه

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود 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.
مـولـود پـر خـيـر و مبـارک تر ندارد

گـشـتـم ولي دنـيـاي شـيـعـه از تو آقـا

ضمنا در بعضي از اشعار ابياتي به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايت هاي معتبر حذف شد؛ الزم به ذکر است داستان هايي خنده،
رقص و هلهله کردن اُم فضل و ديگر کنيزان در هيچ مقتل معتبري نيامده و تحريفي است؛ اتفاقاً در روايات معتبر کتب عیون المعجزات
ص  ،12۹اثبات الوصیه ص  ،21۹دالئل األمامیه ص  ،۳۹۵بحار االنوار ج  ۵۰ص 1۶؛ جالءالعیون ص  ،۹۶۷منتهی اآلمال ص ،1۸۰۴
مقتل معصومین ج  ۳ص  ۴۷۹و  ...اشاره بر گريه کردن اُم الفضل ملعونه بعد از مسموم کردن امام جواد علیهالسالم شده است،
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مسدس

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای باب حـاجات همه ای قـبـلۀ مراد

ولی خــدا ،سید ال ِعـــباد
نور ال ُهدیّ ِ ،

خـیراالمم ،محـیط کرم ،آسمان جود

ابن الرضا ،امام نهم ،حضرت جواد

باب عـطا و مظهـر جـود خدا تویی
موال تویی ،امام تویی ،مقـتـدا تویی
قـرآن ب َُود ز مدح و ثنای تو ش ّمه ای

جز مهر تو به گردن ما نیست ذ ّمه ای

بحر سه گوهری ،گهر عرش بحر نور

کــل ائـمـه را تـو جـــواد االئــمه ای

روح رضا ،روان رضا ،در وجود توست
تا روز حشر جود اگر هست جود توست

دشمن خجل ز لطف و عطا و کرامتت

از کودکی به عـالـم خـلـقـت امامتت

از ماه عارضت شده شرمنده آفتـاب

دل برده از امام رضـا سرو قـامتت

آئـیــنــۀ جـالل و جـمـال مــحــمـدی
مـجــمــوعۀ تـمـام کـمـال مـحـمـدی
نامت ز کار خـلـق گـره بـاز می کند

علمت به سن کودکی اعجاز می کند

مأمون چو پی به قدر و جالل تو میبرد

روحش ز تن برون شده پرواز میکند

برگرد شمع روی تو پروانه میشود
در حـیـرت کمال تو دیوانه می شود
علم تو را احاطه به ملک دو عالم است

ظرف وجود پیش عنایات تو کم است

با آن همه جواب مسائل که می دهی

الل از جواب مسئله ات ابن اکثم است

در کودکی به سـیـنه عـلوم پیـمـبرت
زانو زدند کل فـقـیـهان به محضرت
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

به دیوار قفس بشکستهام بال و پر خود را

زدم تـنهای تـنهـا نالـههای آخـر خود را

درون شعله همچون شمع سوزان آتشی دارم

که آبم کرده و آتش زدم پا تا سر خود را

قفس را در گشوده ،صید را آزاد بگذارید

که در کنج قفس نگذاشت جز مشتی پر خود را

لبم خشکیده یارم گشته قاتل حجره در بسته

مگر با قطره اشکی تر نمایم حنجر خود را

بـیا و این دم آخـر به من ده قـطـرۀ آبـی

که خوردم سال ها خون دل غم پرور خود را

چه گوئی ای ستمگر در جواب مادرم زهرا

اگر پرسد چرا لب تشنه کشتی شوهر خود را

اجل باالی سر ،من در پی دیدار فرزندم

گهی بگشودهام گه بستهام چشم تر خود را

الـرضا (میثم)
به یـاد شعـلههای نالۀ ابن ّ

سزد آتش زنی هم نخل ،هم برگ و بر خود را

شاعر :محسن راحت حق

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

تشنگی غالب شده آه از جفای حجرهام

مانـدهام تنهای تنها در سرای حجـرهام

میشوم پهلو به پهلو کاش امدادی رسد

نالـههـایم گـم شده در البـالی حجـرهام

لـبـان تـشـنـهاش
یـا ِد جـدّم میکـنـم یـا ِد
ِ

روضه برپا شد دوباره در خفای حجرهام

بستهاند در را به رویم تا که مرگم سر رسد

آه از افـطار شـوم و بیحـیای حجرهام

همـسر نامهـربـانم باقـساوت تر شده...

درد من را چاره کرده با دوای حجرهام

ض ّجههایم را کسی نشنید غیر از مادرم

بوی او پیچـیده قطعا ً در بنای حجرهام

آمـده پهـلـو شکـسـته فـاطـمه بر دیـدنم

بوی جنّت میرسد در جای جای حجرهام

 . 1در شعر باال رديف شعر کلمه حجره ها بود که بخاطر انتقال بهتر شعر و تطابق بيشتر با روايات معتبر تغيير داده شد

1
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شاعر :محسن صرامی

قالب شعر :چهار پاره

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

بـایـد از روضه گـفـت سربـسته

روضه باز است و حجره در بسته

بـه کـدامـیـن گـنــاه در قــتــلـش

ا ُ ِ ّم رذل ایـنـچـنـیـن کـمـر بـسـتـه

سـرش افــتـاده اسـت بـر شــانـه

دسـت و پـا مـیزنـد غــریـبـانـه

سـوخت از داغ این امام غـریب

جــگـــر آشـــنـــا و بــیــگـــانـه

1

روضهاش بوئی از محرم داشت

یـاد جــد غــریـب خــود افــتــاد

روضــۀ او بـرادری کـم داشـت

قــلـم ایـنـجـا کــمـی سـخـن دارد

حـضـرتش سـایـه بـر بـدن دارد

تنـش عـریان نشد خـدا را شکـر

روضه خوان گـفت پیرهن دارد

شـکـر حـق پـاره تن نشد هرگز

یـا که بـیپـیـرهـن نـشـد هـرگـز

ده ســواره تـنـش نــکــوبــیــدنـد

پس جـسـارت به تن نـشد هرگز

جگرش پاره شد ولی سر داشت

شکر حق که سری به پیکر داشت

ســاربــانــی نــبــود اطــرافــش

دست و انگشت سالم آخر داشت

جـد او را ولـی چـه بـد کـشـتـنـد

فـقـط از کـیـنه و حـسـد کـشـتـند

ظــالــمــی بــا دوازده ضــربــه

عـدهای مست بـیخـرد کـشـتـنـد

آخرین لحـظـهها دلش غم داشت

2

 . 1بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايت هاي معتبر تغيير داده شد؛ الزم به ذکر است داستان هايي خنده ،رقص و هلهله کردن اُم فضل
و ديگر کنيزان در هيچ مقتل معتبري نيامده و تحريفي است؛ اتفاقاً در روايات معتبر کتب عیون المعجزات ص  ،12۹اثبات الوصیه ص  ،21۹دالئل
األمامیه ص  ،۳۹۵بحار االنوار ج  ۵۰ص 1۶؛ جالءالعیون ص  ،۹۶۷منتهی اآلمال ص  ،1۸۰۴مقتل معصومین ج  ۳ص  ۴۷۹و  ...اشاره بر گريه
کردن اُم الفضل ملعونه بعد از مسموم کردن امام جواد علیهالسالم شده است؛ داستان باالي پشت بام بردن نيز جزء تحريفات است.
وسـط هـلـهـلـه دلـش غـم داشـت

روضهاش بوئي از محرم داشت

 . 2ابيات زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ضعفمحتوايي 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.
مـثـله شد اين بـدن نـشـد هـرگـز

شـده بـيپـيــرهـن نـشـد هـرگـز

جگرش پاره شد ولي سر داشت

تا نفس داشت سر به پيکر داشت
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000
شاعر :عباس احمدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

آن روز کـاظـمین چو بـازار شام شد

دنـیــا بـرای بــار نـهـم بـیامــام شـد

دجله که دیگر آبروی رفته هم نداشت

آنقدر اشک ریخت که چشمش تمام شد

جـنّت وزید و ُحـجـر ٔه در بـسـت ٔه امام

در بارش مالئکـه خود ،بار عـام شد

آن روز ذوالجناح حسین از نفس فتاد

آن روز ذوالفـقـار عـلـی در نیـام شد

آتـش نشـست در جـگـر کـربالییاش

یعنی به رسم خـون خدا تشـنهکام شد

شاعر :محمد جواد شیرازی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

دشمنانت یک طرف ،آن آشنا از یک طرف

زهر جفا از یک طرف
بیوفایی یک طرف،
ِ

ک ِّل عالم خون بگرید در عزای تو کم است

ارضیان از یک طرف ،اه ِل سما از یک طرف

اربا ً إربا ً شد دلت از فـتنه و نامردیاش

زهر کاری یک طرف ،جور و جفا از یک طرف
ِ

1

ت کوچه و گودال پیرت کردهاند
خاطرا ِ

داغ مادر یک طرف ،کرببال از یک طرف
ِ

تشنگی تاب و توانش را ربود و ناگهان

بر زمین افتاد از زین شاه ما از یک طرف

کربال بال کبوتر نیست ،جانم را گرفت

با ِد داغ از یک طرف ،زلفِ رها از یک طرف

روزی ماه محـرم از شما خواهم گرفت
ِ

ق اشک از یک طرف ،سوز و نوا از یک طرف
رز ِ

از سوی قم یا خراسان یا که از عبدالعظیم

راهیام کن اربعین کرببال از یک طرف

 . 1بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايت هاي معتبر تغيير داده شد؛ الزم به ذکر است داستان هايي خنده ،رقص و هلهله
کردن اُم فضل و ديگر کنيزان در هيچ مقتل معتبري نيامده و تحريفي است؛ اتفاقاً در روايات معتبر کتب عیون المعجزات ص ،12۹
اثبات الوصیه ص  ،21۹دالئل األمامیه ص  ،۳۹۵بحار االنوار ج  ۵۰ص 1۶؛ جالءالعیون ص  ،۹۶۷منتهی اآلمال ص  ،1۸۰۴مقتل
معصومین ج  ۳ص  ۴۷۹و  ...اشاره بر گريه کردن اُم الفضل ملعونه بعد از مسموم کردن امام جواد علیهالسالم شده است،
ارباً إرباً شد دلت از فـتنه و نامردياش

زهرِ کاري يک طرف ،رقاصهها از يک طرف
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شاعر :رضا قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

روضه سـوزاند ،د ِل چوبی منـبرها را

اشک غمت گونۀ نوکرها را
خیس کرد
ِ

غـز ِل مـرثـیهات مثـل زغـالی سـوزان

نـازک دفـتـرهـا را
بـاز ســوزانـد ،د ِل
ِ

داغ ،سخت است ،ولی داغ جوان سختتر است

جـوانـی تو مـادرها را
پـیـر کـردهست
ِ

اسبها حـمله نکـردند ،به بیجـانی تو

روسیاهند ،از آن روز که پیکرها را…

شکر خدا نیـزه به دستی نرسید
باز هم
ِ

مثل آن روز ،که بردند ،همه سرها را

باز هم شکر ،که ناموس تو را … الل شوم

دزدیـدن مـعـجـرها را
غـم
کـه نـدیـدی ِ
ِ

بـا جـوانمـرگی تـو یـا ِد جـوان افـتـادم

ت عـبـایش عـلیاکـبـرها را
برد ،تـابـو ِ

شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

هم آسـمان قـصیدهای از بیکـرانیاش

هـم بـیکـرانـههـا غــز ِل آسـمـانـیاش

سر کـوچهبـاغ اوست
ای کالها ،کمال ِ

بـایـد رسـیـد تا بـه خـدا با نـشـانـیاش

او در مدینه جای پدر را چه پُـر نمود

در غـیـبت پـدر ،پسر و مـیـزبـانیاش

باغِ مـعـارف است حدیـثـش ،پیـمبران

موقـع شیرین زبانیاش
َحـظ مـیبـرند
ِ

از جبرئیل تا ملک الموت هرکه هست

ب جـام دهـانیاش
نـوشـیـده است از لـ ِ

باب الجـواد حاجت ما را چه زود داد
ُ

نفـس مهربانیاش
مـشـهـد پُر است از ِ

ب کـاظـمـین را
فیض ش ِ
یارب مگـیـر ِ

پیش عزیزان جانیاش
هرکس خوش است ِ

وقت زیارت است و عباراتش از رضاست

قـربـان کـودکـیـش ،فـدای جـوانـیاش

آقـای طـوس از جـگــرش آه میکـشد
ِ

کـنـج حـجـره تا پسرش آه میکشد
در
ِ
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000
شاعر :قاسم نعمتی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفتعلن مفتعلن فاعلن

مـهـر شـما در دل عـاشـق فـتـاد

خیر دو دنیا به من این فیض داد

باب کـرم هـستی و باب الـمـراد

ک ِبــ ُجــودک یـا جـــواد
اَســئ َــلُـ َ

تـا کـه تـوسـل به تـو آغــاز شـد
هـر گـره ای داشـت گـدا بـاز شد
ای نـمک سـفـرۀ سلـطـان طوس

محضر تو خیل ملک خاک بوس

آیـنـۀ صورت شـمـس الـشـموس

دلـخـوشی عـمـر انـیـس النفـوس
ِ

ای عــلـی اکــبـر مـلـیــح رضــا
حـلـقـۀ مـوی تـو ضـریـح رضـا
جـود تو شد مـظـهـر ُکـ ِّل صفات

نـام تـو فــتّـاح هـمـه مـشـکـالت

نـازتـریـن تـک پــسـر کـائـنــات

حـق بـده بـابـات بـمـیــرد بـرات

بـوسـه ز لـبـهـای تـو کـار رضـا
نـــدار رضـــا
ای هـــمــۀ دار و
ِ
گـوشـۀ حـجـره شده جایت چرا؟

مرگ شده ذکـر و دعـایت چرا؟

بـسـتـه شـده راه صـدایـت چـرا؟

آب نــیـــاورده بــرایــت چـــرا؟

شعله به جان و دل زهـرا مکش
جان رضا روی زمین پـا مکـش
ضربه به حـیـثیت افـالک خورد

رنگ کبودی به رخی پاک خورد

موی به هم ریختهات خاک خورد

دور لـبت چـاک خورد
داد زدی ِ

بـا جـگــر سـوخـتـه پـرپـر زدی
بر َد ِر حـجـره چـقـدر سـر زدی

سایت آستان وصال  astanevesa.irجلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان

156

آب نخوردی …بدنت پا نخـورد

یک نخی از پیروهنت پا نخورد

در تـه گـودال تـنـت پـا نـخــورد

مثل حـسـین بر دهنت پا نخـورد

یـاد حــسـیـن دیــدۀ تــر داشـتـی
شکـر خـدا را که تو سـر داشتی

1

چـنگ به موی سـرش انـداخـتـند

روی تـن بـی ســر او تـاخــتــنـد

خـیل زنان رنگ ز رخ باخـتـنـد

پـیـکـر غـارت شـده نـشـناخـتـنـد

عـ ّمه از آن لحـظـه گـرفـتار شـد
نــاقـه نـشـیـن راهـی بــازار شـد

شاعر :سعید خرازی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

زَ هـرى اُفـتاده بـجـانم که نـمـانَـد اثـرم

دست و پا میزنم و نیست کـنارم پدرم

ِجگرم پاره ُ
شد ،ا َ ّما به ِد ِل ت َشت نریخت

خواهرى نیست َمرا لَختِه ببـیند ِجگرم

هرم کرد
زَ هر در آب نمود و آب را زَ َ

َررم
روزه بو َدم من و اِفطار به دِل زَ د ش َ

می ِکشَم سینه و دِل را به زَ مین میخَندد

س َرم
فَـرقى انگـار ندارد که چه آید ِبه َ

آب آ َورد زَ نـى ،یــا ِد هِـــالل اُفـــتــادم

کَـربَـال آن به آن مـی ُگـذَ َرد از نَـ َ
ـرم
ظ َ

خاک این ُحجـره ُکجا و ت َ ِه گودال ُکجا
ِ

س َرم
یزه نَ ُخورده است و ُجدا نیست َ
به تَنَم نِ ِ

عـبـا میپـیـچـیـد
ـین َ
ِپـ َد َرم بودَ ،مـرا ِب ِ

گرچه پاشیده ِز هم نیست تَنَم دور و َب َرم
ِ

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود 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.
يـاد حــسـيـن ديــدة تــر داشـتـي

هر چه سـرت آمـده ،سـر داشتي
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000
شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

دوبـاره قُـلـقـله در عـرش کـبـریا افتاد

عـزیز فـاطـمـه ابن الـرضا ز پـا افـتاد

حـسـین دیگـر بود
اگر غـلط نکـنم این
ِ

ولی نگفت کسی ،زیر دست و پا افتاد

صدر زین نه ،ولی بر زمین بصورت خورد
ز
ِ

به روی چهـرۀ او مثل پنجـه ،جا افتاد

همین که زهر اثر کرد زانویش خم شد

میان حـجـرۀ دربـسـتـه بـیصدا افـتـاد

ز سـوز تـشـنگی آهـسته گفت یا جـدّاه

آتـش جــفـا افـتـاد
بـیـا کـه بـر جـگـرم ِ

گیر ا ُ ِم فضل اینبار
شمر لعینِ ،
گیر ِ
نه ِ

به شعـلههای عـطش ،ح ّجت خـدا افتاد

کفن به پیکر بابای خویش ،چون پوشاند

هـادی دین سـوی کـربـال افـتـاد
نـگـا ِه
ِ

نداشت خواهری از غصهاش بمیرد باز

هزار شـعـله ز داغـش به جان ما افتاد

شاعر :رضا قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ب مضطر داشتی
از همان روز والدت قل ِ

حوض کوثر داشتی
بین چشمت چشمهای از
ِ

مشت را بر خاک ،میکوبیدی و میسوختی

جانسوز مادر داشتی
هر زمان که روضۀ
ِ

روز انتقامی سخت بود
در سرت رویای ِ

محشری سوزان به ذهنت قب ِل محشر داشتی

روزگارت میگذشت و غصههایت کم نشد

بر دلت غم روی غمهای مکرر داشتی

بین شهری که پُر از دشمن پُر از خونخوار بود

الاقل در خانهات ای کاش ،سنگر داشتی

خانه آزادیست؛ وقتی شهر ،زندان میشود

بان دیگر داشتی
تو ولی در خانه زندان ِ

خاک حجرهات مظلوم ،گیر آوردنت
روی
ِ

در کنارت کاش ،خواهر یا برادر داشتی

تشنه جان دادی دم آخـر شبـیه ج ّد خود

زخم خنجر داشتی؟!
مثل او آیا به حنجر ِ

قتلگاهت خانهات شد؛ همسرت هم قاتلت

حجره شد گودالت اما باز هم سر داشتی
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شاعر :میثم مؤمنی نژاد

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

آتـش گــرفــتـه خـانـۀ دل ،آه مــادر

میسوزم از زهـر هـالهـل ،آه مادر

عمر مرا چون تو به برگ گل نوشتند

با دسـت خـونـیـن مـقـاتـل ،آه مـادر

دلهای سنگ دشمنان هم سوخت بر من

من دشـمنی دارم به منـزل ،آه مادر

بازا که سر بگذارد این دریای غربت

با گـریه بر دامـان سـاحـل ،آه مـادر

لب تشنه هستم ،قـتـلگاهم کـربال شد

قـاتـل نـشـسـتـه در مـقـابـل ،آه مادر

مشکل ندارد ،تشنه مردن ،لیک عطشان

در زیر خنجر هست مشکل آه مادر

مادر رضایت را خبر کن تا بـبـیـند

آتش فـتـاد او را به حـاصـل آه مادر

شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ُمردم و هنگام جان دادن کسی با من نبود

حجرهام دربسته بود و خانهام ایمن نبود

هادیام را هم به سختی زیر لب دادم ندا

قدرتی دیگر برای این صدا کردن نبود

من بحال مرگ بودم قاتلم در شور و شوق

انتظاری بیش از این از جانب دشمن نبود

آب می جستم مگر قدری کنم رفع عطش

آب بود و جرعهای از آن نصیب من نبود

شکر میکردم خدا را تشنهام مثل حسین

نیزهای اما به حلقم وقت جان کندن نبود

سینهام از چکـمههای قـاتلم سنگین نشد

خنجری باال سرم هنگام جان دادن نبود

خـواهـری را یادم آمد در میان قـتـلگاه

محرمی دیگر برای عمه را بردن نبود

این جوانی را نـثار عـمر زهرا میکنم

گرچه در باغ و بهارم فصل گل چیدن نبود

غصه پهلو شکسته این جوان را پیر کرد

چارهای دیگر در این ماتم بجز رفتن نبود

زود رفـتـم تا که زود آیـد امـام مـنـتـقـم

نیـتی دیگر به غیر از یار او بودن نبود
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000
شاعر :علیرضا خاکساری

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

مبدا که باشد طوس مقصد کاظمین است

در آسمانها هم زبانـزد کاظمین است

هر جا که بوی تو میآید کاظمین است

با این حساب امروز مشهد کاظمین است

وقـتی که مـحـو دیـدن بـاب الـجـوادیم
انـگــار اصـال زائــر بـاب الــمـرادیـم
مهر و محبت حلم و بخشش جود و رحمت

در جـان تو کـرده تـجـلّی بـینـهـایـت

شاعر میافتد پای توصیفت به زحمت

داری بـه سـر عـمـامـۀ سـبـز امـامـت

پـاکـی زاللـی مـهـربـانی و عـطـوفـی
ای مـعـدن الـرحـمه رئوف بن رئوفی
بسکه خـدای تـو مـالحـت بـر تو داده

دل میبـری با چـشم و ابروی گـشاده

ای تالی شـمس الشـموس ای شاهزاده

از کـودکـی هـسـتـی بـزرگ خـانـواده

وقــتـی عـلـی اکــبــر مــوالی مــایـی
یعـنی تو هـم خـلـقا و ُخـلقا مصطفایی
عـلم الیـقـین و مـظـهـر تـوحـیـد بودی

در نـا امــیــدی مــایــۀ امــیــد بــودی

راه نـجـات از ورطـۀ تــردیــد بـودی

نُـه سـالـه امـا مـرجـع تـقــلـیـد بــودی

خـورشـید زاده مـاه پیشت رخ گرفـته
هر پرسشی در محضرت پاسخ گرفته
نه ساله بودی رهبری کردی جهان را

در آستین داری جـواب حـاضـران را

داری به دست خـود زمـام آسـمـان را

دادی به ما از صلب خود صاحب زمان را

عـمری مسلـمانهای اسالم تو هـستیم
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چـشـم انـتـظـار مـغـز بـادام تو هـستیم
معـنا بگـیرد عـلم و دانش تحـت نامت

حکـمت هـمـیـشه میگـذارد احـترامت

یحی بن اکـثـم مات و حـیـران کالمت

جـای سخـنهـای تو بنـویـسـم قـیـامت

با احتجاجت فتح خیبر کردی آن روز
با تیغ نطقت کار حیدر کردی آن روز
چــشـم تـمــنّـا را بـدوزم بـر نـگـاهـی

یا سـیـدا لـسـادات ابـا جـعـفـر نـگـاهـی

تا حـال و روز من شـود بهـتر نگاهی

کی میکـنی بر جـانب نـوکـر نگـاهی

با یک نگـاه تو "مـوفـق" میشـوم من
بر جمع اصحاب تو ملحق میشوم من
سرچشمۀ مهر و عطوفت کوه احساس

بیرون زند از حجرهات عطر گل یاس

بر روضههای فاطمه هـمواره حساس

غـیرت به مـادر داری آقـا مثل عباس

مـشـتــاق انـجــام امــور نـا تـمــامـیـم
ما هـم شـبـیـه تـو به فـکـر انـتـقـامـیـم
با سـفـرههـایت هرکـسی که آشـنـا شد

بیرون نرفت از روضهات حاجت روا شد

هـر جـا که آمـد نـام تـو دارالـشـفا شد

با ذکـر تو آجـیل مان مشکـل گـشا شد

عطری دگر بر هـفـته داده چهـارشنبه
مـائـیـم و خـتـم یـا جـواد چـهـارشـنـبه
َحـن َمـوا ِلـیـ ُ
ن ُ
کم بِـزَ هـرا یابن سلـطـان

یـا سـیـدی اُنـ ُ
ظـر اِلـیـنـا یابن سلـطـان

ما را سفـارش کن به بابا یابن سلطان

روضـه مهـیـا شد بـفـرما یابن سلطان

گـنبد به روی دوش خود پـرچم گرفته
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بـابـا بـرایت مـجـلـس مــاتـم گـرفــتـه
عمری میان روضههایت گریه کردیم

بر غـربت بـیانـتهـایت گـریـه کـردیم

تو گریه کردی پا به پایت گریه کردیم

با ضـامن آهـو بـرایت گـریـه کـردیـم

000

شهری به پای رفتن تو غـصه خورده
هـمـسایه از هـمسایۀ خـود ارث بـرده
هر روز مهمانی به غیر از غم نداری

بر زخـمهـای کـهـنهات مرهـم نـداری

حـتـی مـیـان خـانـهات مـحـرم نـداری

جز گـریه کـردن راه دیگر هم نداری

ای وارث درد حسن خون بر دلت شد
وقـتی شـریک زنـدگـیات قـاتـلت شد
از شدت زهر ستم بال و پرت سوخت

تنها نه بال و پر تمام پیکـرت سوخت

تو سوختی از غصه قلب مادرت سوخت

از تشنگی در بین حجره حنجرت سوخت

با نـالـههای تو زمین و آسمان سوخت

1

در ماتمت قـلب تمام شیـعـیان سوخت
شکر خدا سر نیزه و تیر و کمان نیست

بر سیـنـۀ تو رد پـایی از سـنان نیست

در دست ا ُ ّم فضل دیگر خیزران نیست

انگشترت دیگر به دست ساربان نیست

شـکـر خـدا دیـگـر به دنـبـال سـر تـو
از دشـمـنت سیـلی نـخـورده دخـتر تو
 . 1بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما به دلیل مستند نبودن مطالب و مغایرت با روایات معتبر؛ پیشنهاد میکنیم به
منظور اجتناب از گناه تدلیس یا تحریف سخان ائمّه؛ بیت اصالح شده که در متن شعر آمده را جایگزین بیت زیر کنید.
با نـالـههای تو هـمـه کـل میکـشـیدنـد

در پیش چـشم فـاطـمه کل میکـشـیدند
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شاعر :محمود اسدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

بیا یکـدم تمـاشا کن ببـین حال پـریشانم

بود ذکر لـبم هر دم بـیا بابا رضـا جانم

بیا دامن کشان و بر سر دامن سرم بگذار

که باشد یکسره بابا به درب حجره چشمانم

زسوز زهر میغلتم ازاین پهلو به آن پهلو

به مانند غریب کربال بنگر که عطشانم

بخود پـیچـیدهام اما تنم را برنگـرداندند

دراین ساعات آخرهم به یاد جسم عریانم

زنـان شـام دور عـمۀ ما هـلهـله کـردند

به یاد ع ّمهام در کوچه و بازار گـریانم

شاعر :مهدی رحیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

در دست تو عـیـار کـرم میشود زیاد

در سایه سار اسـم تو کم میشود زیاد

نوبت به گفتن از سر زلفت که میشود

بیشک شهـید اهـل قـلـم میشود زیاد

مثـل نَـفَـس برای رضایی که بیگمان

در بـازدم عـالقـه به دم میشود زیـاد

در َمـسلَک جـواد اگر قول جود رفت

وقـت وفـای وعـده رقـم میشـود زیاد

باب الجواد چیست که در بین زائران

آن جا که میبـسـند قـسم میشود زیاد

باب الجواد چیست که هر کس از آن گذشت

در چشمهاش شوق حرم میشود زیاد

من ماندهام که مثل تو در بین اهل بیت

از زن چرا به مرد ستم میشود زیاد؟

ای ُگ َهـرشـاد دم به دم
در چـشم سرمـه ِ

شادی افـول کرده و غـم میشود زیاد

وقتی که ا ُ ِ ّم رذل تـأسّی به جعـده کرد

در فکر او عـالقه به سم میشود زیاد

حاال مسیر روضه به جایی رسیده که

پـیـش امــام چـار قـدم مـیشـود زیـاد

گودال نیست حجرهاش ،اما به پیکرش

از ضرب تیر و نیزه َو َرم میشود زیاد

گاهی شبیه اکبر و چون قاسم اینچنین

هم میشود خالصه و هم میشود زیاد
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قالب شعر :ترجیع بند

شاعر :مهدی رحیمی

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

در حـقـیقت رنگ غـم تـغـیـیر کرد

آخـرین انـگـور هـم تـغـیــیــر کـرد

در مـیــان چـشــم انـگـــور ســیــاه

جـای آب و جـای سـم تـغـیـیر کرد

در زد آقــــا از صـــدای در زدن؛

زود رنـگ مـتّــهــم تـغـیــیـر کــرد

پس به روی زن نـیـاورد و نشست

ایـنـچـنـیـن نـوع کـرم تـغـیـیر کـرد

دانـۀ انــگــور را بــرداشـت و …

گـفـت شـایـد کـه زنــم تـغـیـیر کرد

زن ولی وقـت تـعـارف هـم که شـد

یـا جـوادی گـفـت و کـم تغـییر کرد

دم که پـایـیـن رفـت آقـا خـوب بـود

حــال او در بــازدم تـغــیـیــر کـرد

چون حسن مثل حسین و مثل خویش

حـالـتـش در هر قدم تغـییر کرد…

شد شـهـیـد زهـر کـیـن ابن الـرضـا

1

خاک غم بر سر کـنـیم از این عـزا
پس غـریـبـی در وطن تـکـرار شد

شـمـع بـودن سـوخـتـن تـکـرار شد

یک حـسـین تشنه در هـنـگـام زهر

بعد از آن صدها حـسن تـکـرار شد

الـرذل گـشت
چونکه ا ُ ّم الفـضل ،ام ّ

بــاز نــامــردی زن تــکــرار شــد

چون که مثل طـوس در بـغـداد هـم

زهـر و انـگـور و دهن تکـرار شد

پس غـریب بیکـفـن در دشت…نه

پـس غـریب بـا کـفـن تـکــرار شـد

بـا دهــان و بـا گــلـو و بـا جــگــر

یک نـبـرد تـن بـه تـن تـکـرار شـد

 . 1شعر باال اگر به عنوان يک شعر مستقل ارائه شود بايد حداقل در قالب شعر ترجيع بند ارائه شود و شعر ترجيع بند شعري است که
از چند غزل با يک بيت برگردان مشترک تشکيل مي شود در حاليکه در شعر فوق اين بيت سروده نشده است ،لذا براي رفع نقص بيت
زير به عنوان بيت برگردان شعر اضافه شد.
شد شـهـيـد زهـر کـيـن ابن الـرضـا

خاک غم بر سر کـنـيم از اين عـزا
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اِربـا ً اِربـا…نه ولی سرخ و کـبـود

مــاه زیـر پــیــرهـن تــکــرار شــد

شد شـهـیـد زهـر کـیـن ابن الـرضـا
خاک غم بر سر کـنـیم از این عـزا
با چه توجیهی مداد از هم نریخـت؟

هر قـدر توضیح داد از هم نریخت

با وجـودی که گـذشت از جـسـم تو

ازچه خاک و ابر و باد از هم نریخت؟

بـاورش سخت است که با حـرز تو

آیــه آیـه ان یـکـاد از هـم نـریـخـت

کــربـال تـکـرار شـد ایـنـجــا ولــی

پیـکـر بـغـداد… داد از هـم نریخت

در قـیــاس اکــبــر و فــرزنــد تــو

الاقـل جـسـم جـواد از هـم نریخـت

کـربـال در کـوچه و در طـوس بود

با جـواد این امـتـداد از هم نـریخت

شـکـر که پـیـراهـنـش بر پـیکـرش

هر قَ َدر هم شد گشاد از هم نریخت

اِربــا ً اِربـــا گــشـت آقـــا از درون

از بـرون شاید زیـاد از هم نریخت

سخت برهم ریخت در مشهد ،رضا

با وجودی که جـواد از هـم نریخت

شد شـهـیـد زهـر کـیـن ابن الـرضـا
خاک غم بر سر کـنـیم از این عـزا
شاعر :موسی علیمرادی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

رنگ سرخ نالههایت از ستم بیرنگ شد

پاسخ نی نامۀ خون رنگ تو نیرنگ شد

پُر شده از نقشۀ جان کندنت این خاک ها

بسکه در هر جای حجره رد و پای چنگ شد

قلب هر سنگی از آهت آب شد با این وجود

گوش این سنگین دالن سنگین تر از هر سنگ شد

کاسه آبی چند گامی آن طرف دشمن گذاشت

هر قدر خود را کشیدی فاصله فرسنگ شد

دست وپا از بس زدی گودال گویا کندهای

چون حسین بن علی در مقتلت جا تنگ شد
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شاعر :عالیه رجبی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

من که آمد به لب از زهر هالهل جانم

نـهـمـیـن نـور خـدا و پـسـر سـلـطـانـم

این خودش درد بزرگیست برایم که شده

یـار هـمـخـانـۀ من قـاتـل و زنـدانبـانم

دست و پـا میزنم و مـادر من میبـیند

نـالۀ « یا ولـدی » شـعـله زده بـر جـانم

رمقی نیست که حتی به هـوای نظری

صورتم را به سـوی فـاطمه برگـردانم

تشنه لب در وسط ُحجره به جدّم گـفتم

کاهـش جان تو من دارم و من میدانم

که چه کرده ست غریبانه عطش با جگرت

سوخت مـثـل تو سـراپـا هـمۀ بـنـیـانـم

جرمم اینست جگر گوشۀ زهـرا هستم

شد در این حال ،جوانمرگ شدن تاوانم

شاعر :حمید کریمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

مﻦ که در سﻦ جﻮانی به جﻨان رهﺴﭙرم

صﺪف عﺼﻤﺖ دریـای وال را گـﻮهـﺮم

مﻦ جﻮادم که جهان ریﺰه خﻮر جﻮد مﻨﺴﺖ

نهـﻤـﯿـﻦ ح ّﺠـﺖ حق مـایـۀ فـﺨـﺮ بـﺸـﺮم

پـﺪرم را پـﺪر هـﻤـﺴـﺮ مـﻦ کـرد شـهـیـد

کﺰ غﻤﺶ شﻤع صفﺖ سﻮخﺖ ز پا تا به سﺮم

هﻤﺴﺮم خﻮاسﺖ کﻨﺪ پﯿﺮوی از خﻂ پﺪر

داد زهــﺮی کـه شـﺪم پـﯿـﺮو خـﻂ پــﺪرم

هﺮچه گفﺘﻢ جگﺮم سﻮخﺖ به مﻦ آب نﺪاد

تﺸﻨه لﺐ ُکـﺸﺖ مﺮا هـﻤـﺴﺮ بـﯿـﺪاد گـﺮم

آسﻤان گﺮیه کﻦ از داغ مﻦ تـازه جـﻮان

کانﺪر ایﻦ حﺠﺮه کﺴی نﯿﺴﺖ بگﯿﺮد خﺒﺮم

کﺸﺘه شﺪ مـادر مﻦ گﺮ به جﻮانی مﻦ هﻢ

پــﯿــﺮو مــادر و آمــاده بــﺮای ســفــﺮم

وقـﺖ ُمـﺮدن پـﺪرم چـﺸـﻢ به راه مﻦ بﻮد

مﻦ هـﻢ ایﻨک بـﺨـﺪا چـﺸـﻢ به راه پـﺴﺮم

پـﺴـﺮم را بـگـﻮ ای بـاد صـﺒـا زود بـﯿــا

کـه مـﻦ آمــادۀ رفــﺘـﻦ بـه دیــار دگــﺮم

گــﺮیــه کـﻦ شــﯿــعــه کـه از راه ســﺘـﻢ

پاره پـاره شﺪه از زهـﺮ هـالهـﻞ جگـﺮم
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شاعر :محمد جواد شیرازی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

مـرغ بیبـال و پـر غـمـکـدۀ بـغـدادیم

روضه و غصه و دردیم ،غم و فریادیم

قـطـره اشکـیم که با آه رضا افـتـادیـم

سالها با جگـر پـاره چنین سر دادیم:

مــا عــزادار دل خــون جــوادیـم هــمـه
با دل خـون شده مجـنـون جـوادیم هـمـه
عرش را غربت او یکسره غمناک کند

رخت مشکـی به تن پهـنـۀ افالک کند

گریه بر روضۀ او صاحب لوالک کند

خواهری نیست که خون از لب او پاک کند

اینکه پیچیده به خود تشنه و دور از وطن است
خاک عالم به سرم گل پسر بوالحسن است
مثل یک شمع کف حجره چکیدن سخت است

وسط خانۀ خود زهر چشیدن سخت است

از سوی همسر خود طعنه شنیدن سخت است

پر خود را به روی خاک کشیدن سخت است

نیست یک مرد ،کمی یاری مظلـوم دهد
قـطرهای آب به این تـشـنـۀ مغـموم دهـد
پسر شاه خـراسان جـگـرش میسوزد

از غم زهر جـفـا چشم ترش میسوزد

دست و پا میزند و بال و پرش میسوزد

وسط حجره ،تن شعله ورش میسوزد

باورم نیست که اینها به کمک برخیزند
آب را پـیـش نگاهش به زمین میریزند
شاه عالم به زمین خورده و بیحال شده

پیـکـرش در ته گـودال لـگـدمـال شده

بر سر پیرهنش صحبت و جنجال شده

شـمر با خـنجر خود وارد گودال شده

داشت با خنجر خود ضربه به آقا میزد
ی" آمـد
نـاگـهــان صـوت فـراگـیـر " بُــنَـ َّ
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شاعر :محمود اسدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

درون حجرۀ دربسته گـشته مأمنم بابا

بیا یکدم تماشا کن به خاک افتادنم بابا

منی که دائما هستم به فکر رأفت وبخشش

ولیکن همسرم بوده به فکر کشتنم بابا

صدایم در نمیآید ز سوز زهر و بیآبی

نباشد جوهری دیگر به مادر گفتنم بابا

1

میان حجرۀ دربسته دست وپا زنم بابا

غریب الغربایی و غریبی چون حسین و من

علی اکبری در گلشنم بابا
برایت چون ِ

برای بردن جـسمم عـبا الزم نمیباشد

نشد دیگر ز هم پاشیده اعضای تنم بابا

همسر نا مهربانم ،لحظهای بنگر
ز ظلم
ِ

شاعر :بردیا محمدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ی جگـرش را گرفته بود
زهـری تمام ِ ّ

سیالب خون دو چشم ترش را گرفته بود

طوبای باغ سبز “رضا” زرد زرد شد

آفـت تـمام برگ و برش را گرفته بود

پروانه در هجوم ملخ ها پرش شکست

آتـش تـمـام بـال و پرش را گرفته بود

از درد مثل حضرت زهـرا خمیده شد

با دستهای خود کـمرش را گرفته بود

دور از مدینه؛ غـربت بغـداد را چشید

ارث غـریـبـی پـدرش را گرفـتـه بود

شکر خدا نه پیرهنش دست خورده بود

نه نیزه حجم بال و پرش را گرفته بود

در پیـش چشم مـادر پهـلـو شکـستهای

شمر از قـفا سر پسرش را گرفته بود

با ضربههای ممتد او استخوان شکست

در پیش خواهری که سرش را گرفته بود

 . 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.
زظلم همسرِبي مهربانم،لحظهاي بنگر

ميان حجرة دربسته دست وپا زنم بابا

سایت آستان وصال  astanevesa.irجلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان

168

شاعر :فاطمه معصومی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

سوختی آتش گرفت از سوز آهت عالمی

آه بین خانـۀ خود هم نـداری محـرمی

سایه سار خلقی اما پیکرت در آفـتاب

سـرپـنـاه عـالـمی و بـیپـنـاه عـالـمـی

در مقـاماتت از اسماعـیل هم باالتری

تشنهای اما نداری غیر اشکت زمزمی

خط به خط روضهها در بیت بیت نوحهها

گـشتم و باالتر از داغت ندیدم ماتـمی

گرچه دل خونی ولیکن شوق دیدار پدر

بر تمام زخـم هایت میگـذارد مرهمی

شاعر :رضا باقریان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

قــاتــلـت آشــنــاسـت واویـــال

هـمـسـرت بـیوفـاست واویـال

بـدنـت تـیـر مـیکـشـد ،یـعـنـی

مرگ بهـرت شـفـاست واویال

مـثـل زهـرا به خـاک افـتـادی

در دلـت غـم به پـاست واویال

فـــاطــمـه آمـده بــه بــالـیـنـت

حـال وقـت عــزاسـت واویـال

این شب آخـری به یـاد حـسین

حـجـرهات کـربـالست واویـال

تــشـنـۀ آب هـسـتـی ای مــوال

این اشـاره بـه جـاست واویـال

تـشـنـهای که جـدا شـده سر او

گـل خـیـر الــنـسـاسـت واویـال

روی خاک است با تنی عریان

کــفــنـش بــوریـاسـت واویـال

بدنش زیر دست و پا و ،سرش

بـه روی نـیـزههـاست واویـال

گـریـههای حـزین یک خواهر

از چه رو بـیصداست واویال

ی مـیآیــد
نــغـــمــۀ یـــا بُـــنــ َّ

ایـن صــدا آشـنـاسـت واویــال

چـه قـ َدر تــیــر در بــدن دارد

به تـنـش کهـنه پـیـروهن دارد
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

اال والیت تـو اصـل دیـن ،امـام جـواد

اال ثـنـات خـطـاب مـبـین ،امـام جـواد

مـحـمـد بـن عـلـی بن مـوسـی جـعـفـر

نـهـم وصی رسـول امـین ،امـام جـواد

نـهـم امـام و نـهـم ح ّجت و نـهـم مـوال

نهم ولی ،نهمین شمس دین ،امام جواد

زشرم لطف و عطا و عنایت و کرمت

گرفـته جود به رخ آسـتـین ،امام جواد

به گرد خرمن لطف و عـنایـتت بودند

هماره خلق خدا خوشه چین ،امام جواد

مـقربان الهی به کـوی تو شب و روز

نهند چهـره به خاک زمین ،امام جواد

هـمـاره دست تـوسل به درگهت آرنـد

فرشـتگـان ز سپـهـر برین ،امام جواد

به ریسمان والیت هـمیـشه چنگ زدم

که هست رشتۀ حبل المتیتن ،امام جواد

بــر آســتــان تــو روی نــیــاز آوردم

تـوئی تو قـبـلـۀ اهل یـقـیـن ،امام جواد

محبّت تو به قلبم زجان عزیزتر است

قـسم به خـالـق جان آفرین ،امام جواد

نظیر نیست تو را در عطا و جود و کرم

چنان که نیست خدا را قرین ،امام جواد

مـحـبـّت تـو بـه عـفـو خـدا نـویـدم داد

که نیست توشۀ راهم جز این ،امام جواد

به خاک بوسی کـوی تو افـتخار کـنند

هزار عـیسی گردون نشین ،امام جواد

هزار حیف که شد هـمـسر تو قاتل تو

سزای مهر تو شد زهر کین ،امام جواد

درون حجرۀ در بسته تشنه جان دادی

غریب و خسته دل و بیمعین ،امام جواد

به یـاد سـوز دل تو به سـیـنـۀ (میـثـم

)نـفـس شـده شـرر آتـشـیـن ،امام جـواد

1

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به دليل مغايرت با مضامين زيارت جامعة کبيره «وَ وَرَثَةِ الْأَنْبِياءِ ،وَ سُاللَةَ النَّبِيِّينَ ،وَ
صَفْوَةَ الْمُرْسَلِينَ » و عدم رعايت شأن انبيا؛ پيشنهاد ميکنيم به منظور رفع ايراد موجود و پيروي از فرامين و آموزههاي ائمّه ،بيت
اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد
به خاک بوسي کـوي تو افـتخار کـنند

صدها ملک به روي زمين ،امام جواد
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شاعر :رضا آهی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

کـریم اگـر که نبـاشد گـدا عـزا دارد

جـواد آنکه سخـا و بـسی عـطا دارد

فـدای تو شوم ای رحـمت خـداوندی

گـدای درگهـت از جـود تو بقـا دارد

چه کردهای! که شدی تو جواد آل هللا

خوش آنکه دل به والی تو مبتال دارد

مدد رسان تو بر این بینوای دلخسته

که در میان دو عالم فقط تو را دارد

نشسته پشت درت این گره به کار آقا

امـید یک نظـر از جـانب شـما دارد

تو منشاء همه ُحسنی و معدن فضلی

یـگـانـهای و خـدا مـثل تو کجـا دارد

ز وسعت کرمت عاقـالن ز پا ماندند

کـدام؟ فـاضل دنیا چـنـین سخـا دارد

صفای بارگهت دلپذیر و بیوصف ست

شمـیم و عطر خوش جنّت الوال دارد

کـسی که زائـر قـبـر تو میشـود آقا

مـقـام و جـایگـهی همچو اولـیا دارد

پس از زیارتتان یک حالوتی دلچسب

زیـارت نجـف و شهـر کـربـال دارد

جوادی و همه مهمان سفرهات هستند

سخـاوت از نـمک دست تو بها دارد

کبوتر غزلم پَر برای روضه گرفت

میان روضـۀ تو عـاشـقـت نـوا دارد

به یـاد غـربت تو دل غـمین شده آقا

ز کـثـرت محنت چشم من بکـا دارد

خـزان فـتاده میان بهـار سر سبـزت

ملک به روی لبـش وامصیـبـتا دارد

مگر چه داده به تو آن ضعیفۀ بیدین

که سرو قامت تو خـم گرفته تا دارد

مگر کسی که سراپا جمال خوبیهاست

جواب خوبی آن در عوض جفا دارد

فضای مقتل تان میبرد قرار از دل

شهـادتت در و دنـیایی از چرا؟ دارد

 . 1بعضي از ابيات اين شعر به دليل مستند نبودن و تحريفي بودن مطالبي همچون هلهله و رقص ام الفضل و  ...حذف شد

1
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شاعر :حسن کردی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

مـائـیـم در پـنـاه تو یا حـضرت جـواد

محـتاج یک نگاه تو یا حضرت جواد

هـستیم عذر خواه تو یا حضرت جواد

قـربان روی مـاه تو یا حضرت جواد

مـا زنـده از عـطـای جـواد االئـمـهایـم
یک عـمـر خـاک پـای جـواد االئمهایم
هر کس که خاک پای تو شد سرفراز شد

از مـنّـت عـطـای هـمـه بـینـیـاز شـد

حرزت در این زمانۀ غم چارهساز شد

گـفـتـیـم یا جـواد و در بـسـتـه بـاز شد

غیر از جواد واژهای انـدازۀ تو نیست
لطفی شـبـیه لطف پـر آوازۀ تو نیست
بر این دل شکستهام ای جان نگاه کن

مـائـیم و این زمـانـۀ بـحـران نگاه کن

بر حـال روزگـار پـریـشان نـگـاه کن

آقـا به جـان شـاه خـراسـان نـگـاه کـن

ای مـرهـم هـمیـشـگی خـسـته جانیام
لـطـفی نداشت بـیکـرمت زنـدگـانیام
ای در شـکـوه نـام تـو درمـان دردهـا

سـر میرسد کـنـار تو کـتـمـان دردها

هـرچـنـد بـر دلــم زده بــاران دردهـا

درمـان اگر تویی که به قـربان دردها

آقـا تـمـام زنـدگـیام زیـر دین توسـت
در دل همیشه حرف تو و کاظمین توست

دست جواد خـسـتۀ بـخـشـش نمیشود

وقت عـطا مـعـطل خـواهش نمیشود

آقـام جـز به نـور سـتـایـش نـمـیشـود

مدحش به صد کتاب نگارش نمیشود

درماندهایم و خـندۀ موال عـالج ماست
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این اشک شوق در شب دنیا سراج ماست

وقتی که غم به شانه سرازیر میشود

حتی جوان ز زندگیاش سیر میشود

در عـنـفـوان زنـدگیاش پـیـر میشود

لبخـنـد دشـمنان به دلـش تـیـر میشود

مثـل پـدر دلـش به غـریـبی دچـار شد
زهـرا ز داغ عـمر کـمش داغـدار شد

شاعر :مهدی رحیمی

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

قالب شعر :غزل

پیکرت از تیر و از سرنیزه ماالمال نیست

خنجری دیگر برایت در پر یک شال نیست

1

جسم تو دیگر خدا را شکر در گودال نیست

حیف ام الفضل داری ،بیابالفـضلی ،ولی

موقع تشییع دیگر خواهرت بدحال نیست

سوختی از زهر کین ،اما خدا را شکر که

زیر نعل هیچ اسبی پیکرت پامال نیست

زیر نعل هیچ اسبی نیستی ،با این حساب

موقع تقطیع جسمت لشکری خوشحال نیست

ٙسم به تو داده ولیکن بیخیال جسم توست

روی سینه قـاتل تو این ق ٙـد ٙر فعال نیست

خانهات اما خدا را شکر در آرامش است

پیش نامردان به پای دخترت خلخال نیست

زیـنـبـی دیگـر نـداری و نـمیبـیـنـد دگر

هی سرت در تشت و بر نیزه زبانم الل نیست

وزن نعـل اسب از بال کـبـوتر بیش بود

ذوالجناحت هم کنار خیمه خونین بال نیست

گرچه از زهر ستم از درد می پیچی به خود

 . 1ابيات زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايت هاي معتبر حذف گرديد؛ الزم به ذکر است داستان هايي همچون موضوع به
پشت بام بردن بدن مطهر امام جواد علیه السالم  ،و  ....انداختن بدن مطهر از پشت بام به زمين و سه روز ماندن بدن مطهر
امام علیه السالم در زير آفتاب در هيچ مقتل معتبري نيامده و تحريفي است
گرچه روي پشت بام و زيرخورشيدي ،ولي
بـر تـنـت آرامـش بـال کـبـوترهـاسـت و

جسم تو ديگر خدا را شکر در گودال نيست
زير نعل هيچ اسبي پيکرت پامال نيست
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شاعر :رضا قاسمی

قالب شعر :چهار پاره

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

تو جـوادی ،هـمۀ خلـق گـدایان تـوأنـد

بس که آوازۀ تو در هـمه جا پـیچـیـده

پُـر شـده کـیـسۀ ما قـب ِل گـدایـی کردن

گـوشهـای تو تـقـاضای گـدا نـشنـیـده

خواستم در بزنم در به روی من وا شد

جـو ِد تو کـار گـدایـی مـرا آسـان کرد

قـبل از آنـی که تـقـاضای مداوا بکـنم

چشم تو درد مرا دید و خودش درمان کرد

در خـانـۀ تو
هـیچ جـا رو نـزدم
غـیر ِ
ِ

من به دستان پُر از جود تو عادت کردم

اصـال انگـار که فـامیـل تو هـستم آقـا

گـدایی تو احـسـاس سیـادت کـردم
بـا
ِ

دل من تنگ شده باز حـرم میخـواهم

کـاظمـینی بده و دست گـدا را پُـر کن

نکند صحن تو یک ثانیه خلوت بشود

پس همیشه حرمت را ز گداها پُر کن

ب مرادی به روی نوکر خود
باز کن با ِ

تا بـیایم وسط صحن تو هق هق بکـنم

تا بـخـوانم ز مـصیـبات غـریـبـانـۀ تو

تا که از داغ جـوانـمرگی تو دق بکنم

تشنه بودی و کسی آب به دست تو نداد

حال تو لحظه به لحظه بد و بدتر میشد

یک نفر خواهش چشمان تو را ریخت زمین

لب تو خشک ،ولی خاک زمین تر میشد

روضۀ تشنگیات قلب مرا پرپر کرد

با همین بال شکسته بروم کرب و بال

شـدت بـینـفـسـیات نـفــسـم را بُـرده

بازدم ها شده ذکر تو و َدم کرب و بال

عـطشت ارثـیۀ ج ّد غـریبت شده است

دم آخر تو روضۀ اوست
پس نفسهای ِ

اصال انگار که گودال ،مجسّم شده است

خون گلوست
اصال انگار که بر روی زمین
ِ

وای از آن لحظه که گودال عطشناک شد و

خون جدت به زمین ریخت و سیراب شد و

بیابان بـال خـون جـوشید
ریگ
از د ِل
ِ
ِ

از ترکهای لب او دل سنگ آب شد و

داغ او شعله شد و زد به دل خورشید و

همه جا را ز غمش کورهای از آتش کرد

شاه ،بر روی زمین بود و سرش بر نیزه

مادری گوشۀ گودال ،برایش غش کرد
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شاعر :محسن راحت حق

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

همسری نامهربان ،بال و پرم را زخم کرد

های بیحسابش ،شهپرم را زخم کرد
طعنه ِ

ب حیات
العطش گفتم که یک جرعه رسد آ ِ

این ّ
تمام پـیـکـرم را زخـم کرد
تقـالهاِ ،

زهرای بتول
حال و روزم را نظاره کرد
ِ

ب زهرا مادرم را زخم کرد
دیدن من ،قل ِ
ِ

ت مـا ِه کـبـودی کـه مـالقـات آمـده
رویـ ِ

چشم ترم را زخم کرد
عاقبت هم پلک و هم
ِ

چون عمویم مجتبی خیلی غریبم شیعیان

ت بیـنوایی ،دفـترم را زخم کرد
خاطـرا ِ

ب تشنه چنان جدّم حسین جان میدهم
با ل ِ

تشنگی بدجور ک ِّل حنجرم را زخم کرد

شاعر :محمد جواد شیرازی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

بیمهـریاش کـاشانه را دلگـیـر کرده

غـم را مـیـان سـیـنـهام تـکـثـیـر کرده

غـربت میان شـهر ،جـای خود بـمانـد

غربت در این خانه دلـم را پـیر کرده

خـیلی بـرای قـتل من زحـمت کـشیـده

خـیـلـی بـرای ُکـشـتـنـم تـدبـیـر کـرده

با تـیغ ،نه ،اما به من زهـری که داده

کـار هـزاران ضربـۀ شـمـشیـر کـرده

مـثـل امـام مـجـتـبـی چـیـزی نـگـفـتـم

پـاره جگر این زهـر را تـفسـیر کرده

سر روی پای خواهری باشد چه خوب است

خـواهـر نـدارم تا بـگـویـم دیـر کـرده

حرف از عطش شد یاد جدّم میکنم باز

داغـش دل و جـان مرا تـسخـیر کرده

بـسـتـنـد ،تـنـهـا آب را بـر روی جـدّم

آبی که گرگ تـشنه را هم سیـر کرده

یــاد وداع عــمــهام از قــتــلـگــاهـش

این لحـظـهها فکـر مرا درگـیـر کرده

زینب مدینه خواب هجران دیده و شمر

در کـربال این خـواب را تعـبیر کرده

ع ّمه برادر را اگر نشناخت حق داشت

وقتی که هر عـضو تنش تغـییر کرده
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شاعر :امیر عظیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

تویی که جود و عطا بر امامها داری

چقدر لطف و سخاوت برای ما داری؟!

جـواد فـاطمه ارث از کـریم او بردی

غـریب خانه شدن را ز مجـتبی داری

اگر که زهر زمینت زده است ،میدانم

به سینه مثل حسن داغ کوچه را داری

شرار زهر لبت را چـقـدر خشکـانده!

به حجره روضۀ عطشان کربال داری

سـالم ای تن بیسـر ،سـر بـدون بـدن

چرا درون تنور و به نیزه جا داری؟

تو روی نیزه حواست به عمهها بوده

تو سایـه بر سـر بـی سایـبان ما داری

شاعر :علی سپهری

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

وقتش رسیده است که عرض ادب کنیم

وقـتـش رسیده حال بکـایی طلب کنیم

وقت عزا و گریه و اندوه و ماتم است

امـشب عـزای اشـرف اوالد آدم است

شور قـیامت است که گـویا به پا شده

زیرا عـزای حضرت ابن الرضا شده

او که برای عـالـم و آدم طـبـیب بـود

حتی میان خـانۀ خود هـم غـریب بود

خواهر نداشت تا برسد پیش پیکـرش

مـادر نبود تا که کـند گـریه در برش

از درد زهـر کل تـنـش تـیر میکشید

خونابه از لبش به کف حجره میچکید

در لحظههای آخر خود بی شکیب بود

او غصهدار روضۀ شیب الخضیب بود

با اینکه تشنه بود ولی نیزهای نخورد

در بـام خانه پـیرهـنـش را کسی نبرد

شکر خـدا که دخـتر او را کـسی نزد

با کعب نیـزه خواهر او را کسی نزد

خیلی حـسین در ته گـودال خسته بود

قاتـل به روی سیـنـۀ آقا نـشـسـته بود

شمر از صدای نـالۀ زهـرا حـیا نکرد

در قـتـلگاه گـیـسوی او را رهـا نکرد

سایت آستان وصال  astanevesa.irجلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان

176

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

کیستم من هفت چرخ نور را شمس الضحّایم

مظهـر جـود خـدا ،شمع وجود مصطفایم

عـلـی مـرتـضـایـم
سـرو بـاغ آرزوهـای
ِّ

قلب قرآن ،رکن دین ،روح خرد ،جان دعایم

بحر علم و کوه حلم و دست جود کـبریایم
الرضایم
ابن کریمم ،من جواد ِ
ابن ّ
من کریم ِ
من به ملک جان و ملک دین و ملک دل زعیمم

من کتاب هللا را طاها و نور و حا و میمم

الرحیمم
من به چشم اهل معنی وجه رحمان ّ

من به خیل سالکان ّ
حق صراط مستقیمم

من چـراغ و چـشم سلطان سریر ارتضایم
الرضایم
ابن کریمم ،من جواد ِ
ابن ّ
من کریم ِ
بـوی عـطر جنّت آید از غـبار کاظـمـینم

از سنـین کـودکی فـرمانـروای عـالـمـینم

هفت خورشید سپهر معرفت را نور عینم

پای تا سر مجتبی ،سر تا به پا جدّم حسینم

باب هـادی نـازنـین فرزند مصباح ال ُهـدایم
الرضایم
ابن کریمم ،من جواد ِ
ابن ّ
من کریم ِ
من به زنجیر محبّت قـلب عالم را گرفتم

مکـرم را گـرفـتم
در کـرامت ارث آبای
ّ

در بیان از اهل منطق فرصت دم را گرفتم

جان مأمون ،قدرت یحیی بن اکثم را گرفتم

گه به استـدالل محکـم ،گـاه با نطق رسایم
الرضایم
ابن کریمم ،من جواد ِ
ابن ّ
من کریم ِ
باز شکاری کرد راهی
در فضا مأمون یکی ِ

دامن ابـر سیاهی
ماهیی را صید کرد از
ِ

سر الهی
بود قصدش امتحـان از مخـزن ّ

گفتمش از ابر و تبخیر و هوا و صید ماهی
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الرضایم
ابن کریمم ،من جواد ِ
ابن ّ
من کریم ِ
من امام ک ّل خلقت بودهام پیش از والدت

من زعیمم کشتی توحید را بعد از شهادت

ابر و موج و بحر و ماهی داده بر فضلم شهادت

عادتم جود و کرامت بوده در اوج سیادت

هم کرامـت سائل و هم جود میباشد گدایم
الرضایم
ابن کریمم ،من جواد ِ
ابن ّ
من کریم ِ
صحـبتم زنگ غـم از آئیـنۀ دل میزداید

صورتم در چشم اهل دل خدا را مینماید

خندهام باب جنان را بر خالیق میگشاید

چشمم از ریحانهُ ،حسنم از رضا دل میرباید

جان شیعه زنده میگردد به صحن با صفایم
الرضایم
ابن کریمم ،من جواد ِ
ابن ّ
من کریم ِ
من به خلق آسمان ،اهل زمین باب المرادم

من فروغ دیدۀ خـیـرالـنّسا ،خـیر العـبـادم

من به خیل دوستان و شیعیان زاد المعادم

من کریمم من عطوفم من رئوفم من جوادم

من به وقـت جـود با بیگـانگان هم آشنـایم
الرضایم
ابن کریمم ،من جواد ِ
ابن ّ
من کریم ِ
درون خسته شمع محـفلم شد
سوز
سالها
ِ
ِ

از جفا و فـتنۀ عـبّاسیان خون بر دلم شد

عاقبت در خانۀ دربـسته یـارم قـاتـلم شد

در جوانی با شرار زهـر ح ّل مشکلم شد

من که از خلق زمین و آسمان مشکل گشایم

الرضایم
ابن کریمم ،من جواد ِ
ابن ّ
من کریم ِ
گشت از زهر ستم یک باره قلبم پاره پاره

سوخـتم تا شد نفس در سینۀ تنگم شراره

ظلم مأمون شد به دست دخترش اجرا دوباره

رنج ها بُـردم دمـادم فـتـنهها دیـدم هماره
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در سرا ،جان دادم و شد عالمی ماتم سرایم
الرضایم
ابن کریمم ،من جواد ِ
ابن ّ
من کریم ِ
سالها پیوسته کوه غم به روی شانه بُردم

خون دلهایی که خوردم
شد دلم دریای خون از
ِ

همچو گل کز شاخه میگردد جدا کم کم فسرده

مثل بابایم رضا در شهر غربت جان سپردم

قـاتـل نامهـربان هم گشت گـریان از برایم
الرضایم
ابن کریمم ،من جواد ِ
ابن ّ
من کریم ِ
گـل در ایّام بهاران مثل من پرپر نگردد

همسری مسموم زهر کینۀ همسر نگردد

مثل من در خانه یاری بیکس و یاور نگردد

وای بر چشمی که بر مظلومی من تر نگردد

سوز و شور و اشگ میثم شد همه وقف عزایم

الرضایم
ابن کریمم ،من جواد ِ
ابن ّ
من کریم ِ

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

تـا آه سـینه سـوزی ،از قـلـب من برآیـد

هر دم هـزار نـوبت ،جـانـم ز تن بـرآید

بس کوه غصه بُردم ،بس خون دل که خوردم

پیـوسته از لـبـم جـان جـای سخـن برآید

از بس که یـار جـانی آتـش زده به جانم

تـرسـم که جـای آهـم دود از دهن برآید

دیگر نمانده هیچم تا کی به خود بـپـیچم

ای مرگ هــمتی کن تا جان ز تن برآید

امـروز بین حجـره ،فـردا کـنـار کـوچه

فــریــاد غــربت من از ایـن بـدن بـرآید

نیکوست زهر دشمن در راه دوست کز من

هم ســاختــن به آتش هـم سـوختن برآید

ازبس که رفتم از تاب،ازبس که گشته ام آب

فــریــاد آه آهـــم از پــیـــرهــن بــرآیــد

جـا دارد از غـم من هنگـام دفـن این تن

خون در لحد بجوشد اشک از کفن برآید
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شاعر :علیرضا خاکساری

قالب شعر :غزل

رسیده جـان به لب اطهـرت؛ اَبَالهادی

ـرت؛ اَبَالهادی!
نشـسته پیک اجل در بَ َ

دوباره قصۀ زهر و دوبـاره نامـردی

کـبـود شد هـمۀ پـیـکـرت؛ ا َ َبـالهـادی!

لباس شمر به ت َن کرد و منع آبت کرد

چه کرد با دل تو هـمسرت؛ اَبَالهادی!

شبـیه فـاطمه دستی گرفته ای به کـمر

مگر خدای نکرده پَ َرت ...؛ ابالهادی!

میان حجرۀ در بسته دست و پا زدی و

بـریـده شـد نـفـس آخـرت؛ اَبَالـهـادی!

اگر چه زهر به آتش کشیده جسمت را

ولی بـریـده نشد حـنجـرت؛ ا َ َبالهـادی

1

سـم اسب های تازه نَـفَـس
دگر به زیر ُ

نـدیـد جـسم تو را دخـتـرت؛ اَبَالهادی!

اگر چه دور و برت خیره سر فراوان بود

ولی نـظاره نشد خـواهـرت؛ اَبَالهادی

چه خوب شد که در آن همهمه کسی نرسید

برای غـارت انـگـشـتـرت؛ ا َ َبالـهـادی

شاعر :علی انسانی

1

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

قالب شعر :غزل

میـان ُحـجـره چنـان ناله از جـفا میزد

که سوز ناله اش ،آتش به ما ِسوا می زد

به لب ز کینۀ بیگانه هیچ ِشکوه نداشت

و لـیــک داد ،ز بـــیــداد آشــنــا میزد

شرار زهر ز یک سو،لَهیب غم یک سوی

به جان و پیکرش آتش ،جدا جدا می زد

گذشت کار ز کار و نداشت کار به کس

در آن میــانــه گهی آب را صدا می زد

صدای نـالـۀ وی هی ضعـیفتر میشد

که پیک مرگ بر او از جنان صال می زد
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ولي بـريـده نشد حـنجـرت؛ اَبَالهـادي
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شاعر :موسی علیمرادی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

ز خون دل سر مژگان تو گـلستان است

ز تشنگی لب خشک تو چون بیابان است

تــمــام پــیـکــر تـو آه مـیکـشـد گــویــا

که مو به موی تن تو ز غم نیستان است

فـتـاد داغ عـظـیـمـی به شـانـههای فلک

که زلف خاکی تو در زمین پریشان است

زبس که چنگ زدی روی خاک این حجره

تمام دور و برت نـقـش کندن جان است

میان حجـره در بـسـته بس تنت غـلطـید

که گوییا به صدف همچو د ُّر غلطان است

نـمک به زخـم دلت ریـخـت کـاسه آبش

که کاسه در کفش انگار چون نمکدان است

نـشـد که آب لـبـی تـر کـنـد ز لـبـهـایـت

صدای العـطـش آب صوت بـاران است

خـدا کـنـد که نـسوزد تـنت شبـیه حـسین

شبـیـه آن بـدنـی که چون نـیـستـان است

بـه زیـر تـابـش خـورشـیـد داغ کـربـبـال

سه روز سوخت همان پیکری که عریان است

شاعر :مجتبی صمدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

بـابـا بیـا جـان کـنـدن من را نـظـر کـن

بابا بـیـا فکــری به حال این پـسر کن

از درد ،صورت میکشم بر خاک حجره

خاکی تـماشــای رخ قـرص قـمـر کن

خـورشـیــد مـی ســوزد از آه آتــشـیـنـم

یک چاره بهر این وجود پُر شـرر کن

هستم جـگــر گـوشـه تو را بابا بیا زود

با آستین ،پاک از لبم خـون جگـر کن

وقـت وصیّـت کــردنــم مــحرم نــدارم

یک دم بـیـا و مـادرم را هـم خـبر کن

چون مادرم هم دست وپهلویش شکسته ست

خود را عصای مـادر بیبال و پُـر کن

باال سرم وقتی رسیدی روضه خوان شو

هــمـراه من تا مـقـتـل اکـبر سـفـر کن

من می شـوم اکـبر ولی نه قـطعه قـطعه

تو نیـمـه جان ایفای نقـش آن پـدر کن
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

قالب شعر :مسمط

مـن ُمـریـدم مـراد مـیخـواهـم

وصل خـیـرالـعـبـاد میخواهم

کـمــم امــا زیــاد مـیخــواهـم

از امــام جـــواد مـیخــواهــم

یــا جــواد االئــمــه ادرکــنــی
خاک ابنالرضاست در ِگل من

مهر او روز حشر ،حاصل من

همه جا اوست شمع محـفل من

نقش بسته به مصحـف دل من

یــا جــواد االئــمــه ادرکــنــی
روسـیـاهــم سـفـیـد شـد مـویـم

گرد عـصیان نشـسته بر رویم

هر چه هـستم گـدای این کویم

بــا تــمــام وجـــود مــیگـویـم

یــا جــواد االئــمــه ادرکــنــی
گـر چه یـا سـیـدی گـنـهـکـارم

تو مرا یـار و من تو را عـارم

تـو سـراپـا گـلـی و مـن خـارم

بـه هـمـه گـفـتـهام تـو را دارم

یــا جــواد االئــمــه ادرکــنــی
ای والیـت تــمــام ایـــمـــانــم

کـاظـمـیـن تــو قـبــلــۀ جــانـم

من هـمـه دردم و تو درمــانـم

کـی گــذاری ز درد درمــانــم

یــا جــواد االئــمــه ادرکــنــی
تـو جـوادی و من گـدای تـوأم

مــور افـتـاده زیــر پـای تـوأم

بی نــوائی بـه نـی نـوای تـوأم

هـمـه جـا بـر در سـرای تـوأم

یــا جــواد االئــمــه ادرکــنــی
تو که بر ثـامنال ُحـجـج پسری

نـور چـشـمی و پارۀ جـگـری

سـیـدی! از پـدر غـریـبتـری

خـواهـم از آتش غمت شرری
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یــا جــواد االئــمــه ادرکــنــی
یـار زد هـمچـو مـار بر جانت

ُکشت اما غـریب و عـطـشانت

داد پـاسخ به لطف و احـسانت

پــدر و مــادرم بـه قــربــانـت

یــا جــواد االئــمــه ادرکــنــی
در بــسـتـه
مـادرت پـشـت آن ِ

دیده گریان و سیـنـه بـشکـسته

سـوخـت از نـالـۀ تو پـیـوسـته

ای ز بـیــداد یــار دلــخــسـتـه

یــا جــواد االئــمــه ادرکــنــی
با هـمـه لطف و مـهـربـانی تو

قـاتـلـت گـشـت یـار جـانـی تو

رحـم نـ ْنـمـود بـر جـوانـی تـو

ای فــدای غـــم نــهــانــی تــو

یــا جــواد االئــمــه ادرکــنــی
ای به دامـان مـهـر تـو دسـتـم

من که از کـوثـر شـمـا مـسـتم

بـدم و خـویـش بر شـما بـسـتم

هر کـهام «میـثم» شـمـا هـستم

یــا جــواد االئــمــه ادرکــنــی

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ی داورم
معـبـود من خــدای من ای حــ ّ

دیگـر به لـب رسـیـده نـفـس های آخـرم

همچون رضا به حجرۀ در بسته جان دهم

در شهـر غـربت از پـدرم ارث می برم

در بسته ،دل شکسته ،بدن خسته از مالل

این غم کجا برم که مرا کشت هـمـسرم

ای ا ّم فــضــل مـیشنــوی نــالــۀ مــرا

یک جرعه آب چیست؟ که ریزی به حنجرم

ــود به قـبـله و چشمم ب َُود به در
رویـم بُ َ

ای کـاش نـازنـیـن پـسـرم بـود در بــرم

طاقـت نـمانـده تا بـزنـم دست و پا دگـر

بهـتـر که دسـت و پـا نـزنم نـزد مـادرم
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شاعر :محسن صرامی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

هم جـوادی و هم جـوان هستی

پـیـر جـمـع پـیـمـبـران هـسـتی

هـم شـکـوه زمـیـن خـاکـی مـا

هم سـتـونهای آسـمـان هـستی

اَشـ َهـ ُد و أ َ َّن صـاحـب کــرمـی

اَشـ َهـ ُد و أ َ َّن مـهـربـان هـسـتـی

خـالـق جــمــلــۀ پُــر از جــود

بـیـشـتـر پـیـش ما بـمان هستی

پـدرت شـهـره بـر رئـوفی شـد

شک ندارم تو هم هـمان هستی

خون زهرا به رگ رگت جاریست

دائـمـا ً فـکـر دیـگـران هـسـتـی

تـشـنـه هـستی ولی یـقـین دارم

شاکی از دست خیزران هستی

شاعر :محمد مهدی عبداللهی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

كـبـوتـرانه نگـاهش به سمت بـاال بود

سفـر بـراى دل خـستـه اش مـهـیّـا بود

1

میان خانه خود هم غـریب و تنهـا بود

خـزان ،كـنار نفـس هاى او قـدم مى زد

بهـار ،گـمشده در چـشم هاى دریـا بود

چه حس و حال عجیبى دوباره باران داشت

كه سوز حـنجره از ناله اش هویدا بود

نماز غـربت خود را شكسته برپا كرد

اگرچه یك د ِل سیـر آشنـاى غـم ها بود

در آن فضاى نفـس گـیر بى وفـایى ها

كه انعكاس صدایش به حجره پیدا بود

خدای جود و کرم ،لحـظه هـاى آخر را

قـرار زهـرا بود
مـیان بـستـر خود بى
ِ

چراغ عـاطفه با موج اشك روشن شد

نگـاه ماه نهم ،سمت عـرش اعـلى بود

کسی که عـالـم هـستی ُ
طـفـیـل او باشد

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد محتوايي در عدم رعايت شأن اهل بيت؛ پيشنهاد ميکنيم به
منظور رفع ايراد موجود و حفظ بيشتر حرمت و شأن اهل بيت بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد
کبوترى که فقط شوق پَر کشيدن داشت
مراد اهـل نـظر ،لحـظه هـاى آخـر را

ميان خانه خود هم غـريب و تنهـا بود
مـيان بـستـر خود بى قـرارِ زهـرا بود
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شاعر :نوید طاهری

قالب شعر :غزل

با دلی پُر غم سیه پوش عزایت می شوم

آستـان بـوس حـریم با صفـایت می شوم

از دعای حضرت زهرا و لطف بی َحدش

باز هم مهمان بَزم روضه هایت می شوم

تا که حرف از کاظمین و مرقد تو می شود

شکر حق َبدجور دلتنگ هوایت می شوم

چشم را می بَندم و همراه کفترهای طوس

زائر بـارانی صحـن و سـرایت می شوم

پشت سر باب ال َجواد و روبرو باب ال ُمراد

هر طرف رو می کنم غرق عطایت می شوم

َپرشکسته می ِکشم خود را به سمت و سوی تو

ُمعتکف در گوشۀ ایوان طالیت می شوم

شاعر :غالمرضا سازگار

1

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

شرار زهر قاتل سر زند از جسم و از جانم

کسی بر من نمیگرید به غیر از چشم گریانم

من از دوران طفلی تا جوانی خون دل خوردم

که از هر ناله میجوشد هزاران درد پنهانم

میان حجرۀ در بسته مثل شمع ،می گریم

مگر با قطرۀ اشکی شود تر چشم گریانم

تمام عمر با تنهائی و غـربت گرفتم خو

ولی وقت شهادت مادرم زهراست مهمانم

اَال ای آه ،از زندان تنگ سینه بیرون شو

که من با ناله داد خویش از صیاد بستانم

گهی نام مح ّمـد بر لبـم گه یا رضا گویم

گهی رو به مدینه گه بود سوی خراسانم

شریک زندگی گردیده قاتل ،خانهام مقتل

انیسم اشک چشم و حجرۀ در بسته زندانم

ز سوز خود سرودن سوز دل دادم تو را میثم

که خورده نظم تو پیوند با اشک محبّانم

 .بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما با توجه به وجود ضعف محتوایی در عدم رعایت شأن اهل بیت؛ پیشنهاد میکنیم به

منظور رفع ایراد موجود و حفظ بیشتر حرمت و شأن اهل بیت که مهمترین وظیفه هر مداح است؛ بیت اصالح شده که در متن شعر آمده
را جایگزین بیت زیر کنید.

تا که حرف از کاظمین و مرقد تو می شود

جان تو بَدجور دلـتنگ هـوایت می شوم
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000
شاعر :جعفر ابوالفتحی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

دستش همیشه بـاز و خداوند جود ،بود

روی لب ملـک ز ثـنـایش سـرود ،بود

تـنـهـا دلیـل خـلـقـت هر آنچه بود ،بود

عرش خـدای عـز و جل را عمود ،بود

عـالـم ز درک مـرتـبـتـش کـل روز را

نزد مـقـام و منـزلـتـش در سـجـود بود

با اینکـه از عـوام فـقـط نـاسـزا شـنـیـد

روی لبـش هـمیشه سـالم و درود ،بود

موال مدال و رتبه ای از شاه طوس داشت
از هر شعاع پرتوی شمس الشموس داشت
در عصر خویش والی نـور و امام شد

قـائـم مـقـام حـضـرت خـیــراالنـام شـد

فرقی نداشت؛ با همه "طی اللسان" داشت

با نوح و کوه و روح و ملک همکالم شد

هر ذره از وجـود خودش را فـدا نـمود

تا اینکه نزد شهـر "هـو الحق" بنام شد

آنقدر روح پاک وشریفش مبارک است

در کـاظـمـیـن ،بـانـی "دارالـسـالم" شد

"موالی کل مومن" و ایمان محض بود
عـالم تمام جـسم ،و او جـان محض بود
کـم های نطـق بی مثلـش ازدیـاد داشت

در اوج غم دلی شعف انگیز و شاد داشت

حـبـل اللهـی که تا به خـدا امتداد داشت

حالـی عجیب مـوقـع هـر بـامداد داشت

آنــقـدر دلــبــری ز خـالیـق نـمـود کـه

جا در میان "صحن عزیز" فؤاد داشت

از لطف آن خـزانـۀ غـیـبش جـواد بود

مال و منال و در و گوهر هم زیاد داشت

اما هـمیـشه از کـرمـش بـذل مـال کرد
مردم "الف" ،و قامت خود مثل "دال" کرد
تـشنـه مـیـان حـجـره به دنبـال آب بود

هـر دم به یاد طفـل رضیـع ربـاب بود
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وقتی ز زهـر کـینه دلش پاره پـاره شد

1

قـلـبـش برای حضرت زینب کباب بود

آن لحظه که نوای "حسن جان" از او دمید

رنگی نداشت بر رخ و در اضطراب بود

مثل حسن غریب و جگرسوز کشته شد

مثـل حـسیـن زیر جـبـیـنـش تـراب بود

صد شکر نیزهای به دهانش نخورده بود
صد شکر خیزران به لبانش نخورده بود

شاعر :ایمان کریمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

اول راه ،غزل داغ و پریشان بشود…!

بیت بیت غزل از داغ تو بی جان بشود

روزها فکر من این است و همه شب سخنم

که چرا بیت خودت؛ بهر تو زندان بشود؟

مرغ باغ ملکوتی و زمین جای تو نیست

پس عجب نیست مقامات تو کتمان بشود

خواست قـتل پدرت پاک شود از اذهان

دخترش را به تو داده ست که جبران بشود

بلکه یک گرگ صفت آمده تا در حرمت

پـشت آقـایـی بـی حـد تو پـنـهـان بـشـود

ام فضل است و یا شمر ،چه فرقی دارد؟

خواست با تشنگی ات درد ،دو چندان بشود

کـربـالیی شده ای لحـظه آخـر ز درون

زهـر نـیـزه ست اگر وارد میدان بشود

فرق دارد غمت اما؛ ز غم و داغ حسین

کـفـتـری کو بـرسد؛ سایه ایشان بشود؟

غزلم گرچه پُر از زخم؛ ولیکن ای کاش

مـرهـم زخـم دل شـاه خـراسـان بـشـود

 . 1بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايت هاي معتبر تغيير داده شد؛ الزم به ذکر است داستان هايي خنده ،رقص و هلهله
کردن اُم فضل و ديگر کنيزان در هيچ مقتل معتبري نيامده و تحريفي است؛ اتفاقاً در روايات معتبر کتب عیون المعجزات ص ،12۹
اثبات الوصیه ص  ،21۹دالئل األمامیه ص  ،۳۹۵بحار االنوار ج  ۵۰ص 1۶؛ جالءالعیون ص  ،۹۶۷منتهی اآلمال ص  ،1۸۰۴مقتل
معصومین ج  ۳ص  ۴۷۹و  ...اشاره بر گريه کردن اُم الفضل ملعونه بعد از مسموم کردن امام جواد علیهالسالم شده است،
وقتي که رقص و هلهله کردند پشت در

قـلـبـش براي حضرت زينب کباب بود
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000
شاعر :ناشناس

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ای که بر جودت سلیمان نبی رو میزند

محضرت خیل ملک هر لحظه زانو میزند

صحن و ایوان تو را جبرییل جارو میزند

شمع عمرت در جوانی از چه سوسو میزند

1

بار دیگر شعله در محصول جان افتاده است

در تـبار مرتضی داغ جـوان افتاده است
ذکـر مظلـومیّـتت در شهر پُـر آوازه شد

در جوانی رشتۀ عمر تو بی شیرازه شد

زهری آمد رخنه کرد و درد بی اندازه شد

زخـمهـای کـهـنـۀ آل پـیـمـبـر تـازه شـد

وفـایی زنی در اهل بیت
بـاز یا رب بی
ِ
روضههای مجتبی و زهر همسر ،اهل بیت

زهر گاهی چند سالی با جگر سر میکند

رفته رفته مرغ روحت را کبوتر میکند

گاه زهری در جگرها کار خنجر میکند

قـلب ها را پاره و جان را مکـدّر میکند

در دلت آقای من این زهر کار دشنه کرد

مثل جدّت ،لحظۀ آخر تو را لب تشنه کرد
مثل جـدّت ،لحـظۀ آخـر تنت بیتاب شد

تشنه بودی و لبت محتاج قـدری آب شد

آب هم چون کربال در خانهات نایاب شد

ذکر لبهایت"علی این تشنه را دریاب" شد

وقت مردن ،جرعه آبی بر جگرها خوشتر است
آب خوردن اصالً از دست پسرها خوشتر است

سایه سار پیکرت ،بال کبوتـرهای شهر
1

گریهکنهای غمت ،چشمان مادرهای شهر

 .بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به دليل مغايرت با مضامين زيارت جامعة کبيره « وَ وَرَثَةِ الْأَنْبِياءِ ،وَسُاللَةَ النَّبِيِّينَ،

وَصَفْوَةَ الْمُرْسَلِينَ » و عدم رعايت شأن انبيا؛ پيشنهاد ميکنيم به منظور رفع ايراد موجود و پيروي از فرامين و آموزههاي ائمّه ،بيت
اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
اي که بر جودت سليمان نبي رو ميزند

روبروي گـنـبد تو نـوح زانو مي زند
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سینهزنهای شما دستان خواهرهای شهر

پیکـر تو دفـن شد ماننـد پیکـرهای شهر

کربال ا ّما تنی عریان به روی خاک ماند
داغ یک سینه زنی در سیـنۀ افالک ماند

شاعر :محمود مربوبی

قالب شعر :چهار پاره

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

خـاکـستـر وجـود مـرا میدهـد به بـاد

سنگـیـنی عـزای تو یا حـضرت جواد

تشنه ،میان خانۀ خود دست و پا زدی

یک جرعه آب ،همسر تو ،دست تو نداد

ذره تنت را مذاب کرد
ذره ّ
زهری که ّ

خونی به قلب فـاطمه و بـوتـراب کرد

سوزانده تر ز زهر جفا ،ظلم همسر است

غربت میان خـانه ،دلت را کـباب کرد

پاره جگر شدی و کنارت طبیب نیست

اینجا کسی به فکر امام غـریب نیست

وقتی که پای بغض علی در میان ب َُود

زهر و جفا و کینۀ همسر عجیب نیست

گر چه به لب رسیده نفس های آخـرت

لب تشنه ای ،شبـیـه لـب جـ ّد اطهـرت

امـا هــنـوز یــاد گــل یــاس پــرپـری

یـاد مــدیــنـه کـرده ای و یـاد مــادرت

شکر خدا که دور و برت خواهری نبود

در وقت دست و پا زدنت ،مادری نبود

شکر خـدا کـنیـزکی از نـسل سـاربان

آنجـا به فکـر غـارت انگـشتـری نبود

1

 . 1بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايت هاي معتبر حذف گرديد؛ الزم به ذکر است داستان هايي خنده ،رقص و هلهله
کردن اُم فضل و ديگر کنيزان در هيچ مقتل معتبري نيامده و تحريفي است؛ اتفاقاً در روايات معتبر کتب عیون المعجزات ص ،12۹
اثبات الوصیه ص  ،21۹دالئل األمامیه ص  ،۳۹۵بحار االنوار ج  ۵۰ص 1۶؛ جالءالعیون ص  ،۹۶۷منتهی اآلمال ص  ،1۸۰۴مقتل
معصومین ج  ۳ص  ۴۷۹و  ...اشاره بر گريه کردن اُم الفضل ملعونه بعد از مسموم کردن امام جواد علیهالسالم شده است ،الزم به ذکر
است داستان هايي همچون موضوع به پشت بام بردن بدن مطهر امام جواد علیه السالم  ،و  ....انداختن بدن مطهر از پشت بام به
زمين و سه روز ماندن بدن مطهر امام علیه السالم در زير آفتاب در هيچ مقتل معتبري نيامده و تحريفي است
وقتي که پاي بغض علي در ميان بُوَد

جسم امام و هلهله ،اصالً عجيب نيست
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000
شاعر :محمد حسن بیات لو

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

س َرت را
خاک
بردار از
ِ
ِ
کـف ُحجـره َ

از بیکسی کـمتر صدا ُکن مادرت را

آ ِه جـگــر سـوزَ ت امـانـت را بُـریــده

ـرت را
آتش زدی با سرفهات دور و بَ َ

تــوان ایـسـتــادن هـم نــداری
حــتــی
ِ

قـوت نـداری وا ُکـنی بـال و َپ َرت را
ّ

پیداست از حا ِل َوخیمت زَ هر بدجـور

ــرت را
آتـش زده بــاغِ ُگــ ِل نــیــلــوفَ َ

داری به خود میپیچی اما حیف اینجا

پـرو َرت را
چـشـمی نمی َ
بارد د ِل غَـم َ

بایـد که تـنهـا در غـریـبـی بـگـذرانی

آخـرت را
در خـانـۀ خود لحـظـههای
َ

بیحرمتی شد به مقامت باز هم ُ
شکر

ـرت را
خنجـر نزد بوسه
ضریح حن َج َ
ِ

شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

گه ز پـا اُفـتـم و با آه جـگـر می خیزم

گه نشیـنم وسط حجـره و بر می خیزم

دل من با جگر خون شده عادت کرده

مثل هر روز که با سوز جگر می خیزم

ـس سوخـتـه ام نیست کسی
نـگـران نَـفَ ِ
ِ

تشنه جان بازم و دنیای دگر می خیزم

به گـمانم دگر این عـمـر وصالی ندهد

در جـوانـی ز پی بـار سـفـر می خیزم

قتلگاهم شده این حجرۀ در بسته حسین

گرچه بی نیزه و شمشیر و سپر می خیزم

ی علی اکـبرت ای جـ ّد غریب
به جوان ِ ّ

وقت رفـتن به تماشای پـسر می خیزم

به امــیـد نـفـس آخــر و دیــدار اجــل

گاه در بستر خود دیده به در می خیزم

یاد پهلـوی شکسته کـمرم را خـم کرد

گه از این دنده به پهلوی دگر می خیزم

من که در کودکی یک بار زمین افتادم

گاه چون فـاطمه با درد کمر می خیزم

با خـروج پـسر فـاطمه هنگـام ظهـور

هـمـره منـتـقـم فـاطـمـه بر می خـیـزم
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شاعر :محسن حنیفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

وقت دریا شدن و موسم باران شده است

روضه ات شکر دوباره به من احسان شده است

هر کسی گریه کند غربت بی مثل تو را

هم نفس با نفس شاه خراسان شده است

1

اثر زهر به جسمت چو نمایان شده است

من بمیرم که به جان دادن تو رحم نکرد

یک طرف زهر هالهل طرفی داغ فراق

چقدر بر جگرت زخم ،فراوان شده است

شکر گیـسوی تو را پنجۀ دشمن نکشید

دشـمنت پیــرهن کهنـهات از تن نکشید

شاعر :پیمان طالبی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

زهر آبت کرده آن قـدری که پیدا نیستی

نه! تو فرزند من؛ آن زیبای رعنا نیستی

نیل اشکم را به دست چاره سازت خشک کن

ای مسیحاروی من! کمتر ز موسی نیستی

درد پهلوهای تو ارثیست ،بر آن صبر کن

میوه قـلـبم! مگـر فـرزند زهـرا نیـستی؟

وقت مـرگـم آمدی ،من نیـز امروز آمدم

با رضا باشی تـمام عـمر تـنهـا نیـسـتی!

با وجود اینکه داری میکشی پا بر زمین

باز هـم شکـرخـدا که اربـا ً اربـا نیـسـتی

رأس اکبر رفت روی نیـزهها در کـربال

من ندارم طاقـتـش را ،شکر آنجا نیستی

اشک میریزی سبیکه! آه حـق داری ولی

خوش به حال تو که جای ا ُ ّم لیال نیستی

 . 1بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايت هاي معتبر حذف گرديد؛ الزم به ذکر است داستان هايي خنده ،رقص و هلهله
کردن اُم فضل و ديگر کنيزان در هيچ مقتل معتبري نيامده و تحريفي است؛ اتفاقاً در روايات معتبر کتب عیون المعجزات ص ،12۹
اثبات الوصیه ص  ،21۹دالئل األمامیه ص  ،۳۹۵بحار االنوار ج  ۵۰ص 1۶؛ جالءالعیون ص  ،۹۶۷منتهی اآلمال ص  ،1۸۰۴مقتل
معصومین ج  ۳ص  ۴۷۹و  ...اشاره بر گريه کردن اُم الفضل ملعونه بعد از مسموم کردن امام جواد علیهالسالم شده است ،الزم به ذکر
است داستان هايي همچون موضوع به پشت بام بردن بدن مطهر امام جواد علیه السالم  ،و  ....انداختن بدن مطهر از پشت بام به
زمين و سه روز ماندن بدن مطهر امام علیه السالم در زير آفتاب در هيچ مقتل معتبري نيامده و تحريفي است.
من بميرم که به جان دادن تو مي خـندند

اثر زهر به جسمت چو نمايان شده است

يک طرف زهر هالهل طرفي هلهله ها

چقدر برجگرت زخم ،فراوان شده است
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای عرش ،خاک پای تو یا حضرت جواد

جود و کرم گدای تو یا حضرت جواد

دل مـهـبـط والی تو یا حضرت جـواد

قـرآن پُـر از ثنای تو یا حضرت جواد

مـدّاح تـو خـدای تو یـا حضرت جـواد
جان جهـان فـدای تو یا حضرت جواد
در ُحـسن تو فـروغ خـدا موج میزند

آیات جود و لطف و عطا موج میزند

در ُخـلق با صفـات ،صفا موج میزند

در طلعـتت جـمال رضا مـوج میزند

راز و نیار و ذکـر و دعا موج میزند
در صحن با صفای تو یا حضرت جواد
تو کـیـستی؟ فـروغ خـداونـد سـرمدی

فـرزنـد فـاطـمـه ثــمـر قـلـب احـمـدی

مجـردی
جـان مجـسّـم اسـتـی و روح
ّ

دیـن را مـؤیّــدی و خــدا را مـؤیّــدی

سـوم مـحـ ّمـدی
ابـن ّ
الـرضـای ّاول و ّ
ایمان بود رضای تو یا حضرت جواد
جـود و کـرم دو سـائـل باب کـرامتـت

بر نه فلک حکـومت و در دل اقامتت

در روز حـشر چشم قیامت به قـامتت

از کـودکـی به دست ،لـوای امـامـتـت

بر مـلـک بی حـدود الـهـی زعـامـتـت
خود چیست اقتضای تو یا حضرت جواد
تـمامی عـالـم است
عـلـم تو فـوق عـلم
ِّ

در شرح علم و دانش تو وصف ما کم است

عاجز به پیش نطق تو صد پور اکثم است

گـفـتار تو تمام چو آیـات محـکم است

هر جمله ات حیات دو صد پور مریم است

سایت آستان وصال  astanevesa.irجلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان

192

ای حرز جان ،دعای تو یا حضرت جواد

ّ
معظمی
پایت به فرش و زینت عرش

در کـودکـیـت پـیـر اسـاتـیـد عــالـمـی

احـیـاگـر هـزار مـسـیـحـا به هر دمی

مـکــرمــی
وصـی رســول
آری نـهـم
ّ
ِّ

الــرضــای اشـــرف اوالد آدمـی
ابـن ّ
خـلـقـت بود برای تو یا حضرت جواد
مأمون ذلیـل ّ
عـزت و جـاه و جالل تو

قـدر و جـالل و منـزلـتـش پـایـمال تو

قـرآن گـواه دانش و عـلـم و کـمـال تو

پـیـدا بـود جــمـال خـدا در جـمـال تـو

جنّت شکـوفه ای بود از یک نهـال تو
هستی بود عطای تو یا حضرت جواد
با آن جالل و ّ
عزت و قدر و کمال و جاه

گـردید بر تو خـانـۀ در بـسته قـتـلگـاه

شد هـمـسـر تو قـاتـلـت ای ح ّجـت اله

در موسم جوانی ،بی جرم و بی گـناه

شــد قـسـمـت تـو زهــر جـفــا آه آه آه
از یـار بی وفـای تو یا حضرت جـواد
در بین حجره سوختی و دست و پا زدی

وز سوز دل رسول خدا را صدا زدی

هنـگـام مـرگ نـالـۀ به یاد رضا زدی

از اشگ دیده زخم درون را دوا زدی

در بیـت خـویش نـالـۀ واغـربـتـا زدی
کی بود این سزای تو یا حضرت جواد
دنـیـا نـدیــد بـعـد پــدر شــادمــانـیات

صه و درد نـهـانیات
پـیـوستـه بود غـ ّ

تـا شـد خـمـوش زمــزمـۀ آسـمـانیات

قاتل گریست بر تو و بر نوجـوانیات

در قلب «میثم» است غـم جـاودانیات
سوزم من از عزای تو یا حضرت جواد
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000
شاعر :مهدی نظری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

میان حجره غریبانه دست و پا می زد

همان که روضه اش آتش به جان ما میزد

میان اشهآد خود گـاه یا رضا میگفت

و گــاه مــادر مــظلــومه را صـدا می زد

تـمـام حـاجـت او انــتـقـام سـیـلی بـود

از آن که مادرشان را به کـوچهها می زد

صدای نـالـۀ او :آه سـوخـتـم ،جـگـرم

شـراره هـا به دل حـضـرت رضـا میزد

دلش گرفت برای کسی که در گـودال

عـدو به پـیـکـر او نـیـزه بی هــوا می زد

برای اینکـه نبـیـنـد دوبـاره این هـا را

میان حجـره غـریـبـانه دست و پا میزد

شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

سـرود زبـان من
آیـا ِ
ت تـشـنگی است ُ

مـرثیـه های داغِ عـطش تـرجـمان من

َــرنُّــم نـمی کـنـم
جــز آیــههای درد ،ت َ

تـمـام تـوان من
یعـنی که زهـر بُــرده
ِ

سوز عطش ِگلوی مرا زخم کرده است

بی خود نشد شکـسته شکسته بیان من

از بسکه تشنگی تب و تاب مرا ربود

ذره زبان در دهـان من
ذره ّ
خشکـیـده ّ

1

همسر نامهـربان من
خود قــاتل است
ِ

این حجره نیست خانۀ من؛ مقت ِل من است

حاال نَفَس به سینۀ من َحـبـس میشود

منتـظـر نـیـمهجـان من
دشمن نشـسـته
ِ

عمر مرا هم کنی خموش
گیرم چراغ ِ

خـامـوش ِکی کـنـید فـروغ نهـان من؟

پـسـر فـاطـمـه شـدی!
افـسـوس قـاتـ ِل
ِ

ِخـیری کجا رسد به تو از دشمنان من

ُکـشتی مرا به فـصل جـوانی خـدا کند

پـسـر نـوجـوان من
رحـمـی کـنـید بر
ِ

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد 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 را جايگزين کنيد
اين حجره نيست ،مقتلِ جان کندنِ من است

خود قــاتل است همسرِ نامهــربان من
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شاعر :سید رضا مؤید

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

خـون شـد از غــم د ِل خـدا جـویم

درد بــسـیــار و نــیـسـت دارویــم

می فــشـانـم ســرشـك و می گـویـم

یــا جــــواد االئـــمـــه ادركـــنـــی

ســیــنــهای پُــر شــرار دارم من

دل و جــانـــی فــــكـــار دارم مـن

دو جــهـان بـا تــو كـار دارم مـن

یــا جــــواد االئـــمـــه ادركـــنـــی

روزگـــارم ز غـــم تــبـــاه شــده

قــلـبــم از مـعـصـیـت ســیـاه شـده

را ِه مـن مــنــتــهـی بـه چـاه شـده

یــا جــــواد االئـــمـــه ادركـــنـــی

خـستــه و دلــشــكــســتـه و زارم

گــــره افــــتـــاده اسـت در كــارم

جـز بـه كـویـت كـجـا پــنـاه آرم؟

یــا جــــواد االئـــمـــه ادركـــنـــی

ای كــه روح عـــبــادتــی مــا را

عــذر خــوا ِه قــیــــامــتــی مــا را

جــان زهـــرا عــنــایــتـی مــا را
ِ

یـــا جــــواد االئـــمـــه ادركـــنــی

تــشنــهام تــشنــه بر من آب بــده

گــنـــهــــم را بــبــر ثــــواب بــده

بــه گــــدای درت جــــواب بـــده

یــا جــــواد االئـــمـــه ادركـــنـــی

در ِد مـن را دوا كــنـی چه شـود؟

حـاجـتـم را روا كــنـی چـه شـود؟

قـسـمـتـم كـربـال كـنـی چه شـود؟

یــا جــــواد االئـــمـــه ادركـــنـــی

عــزت عــالــمــیــن میخــواهــم

نجــف و كـاظـمــیـن مـیخــواهــم

طـوف قـبـر حـسـیـن مـیخـواهـم
ِ

یــا جــــواد االئـــمـــه ادركـــنـــی

من كه چون شـمع بر فــروخته ام

از غــم غــربـت تــو ســوخــتــهام

ت تو دوختــه ام
چــشــم بر رحـمـ ِ

یــا جــــواد االئـــمـــه ادركـــنـــی

هــمــســرت كـرد نـامـراد تـو را

سـاخـت مـســمـوم از عـنـاد تو را

ای كه خـوانـده پـدر جـواد تـو را

یــا جــــواد االئـــمـــه ادركـــنـــی
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000
شاعر :مهدی نظری

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

قالب شعر :ترکیب بند

ای ز روی تو روی حق پیدا

آفــتــاب قـــدیـــمـــی دنـــیـــا

ای که دریاست پیش تو قطره

ای نـمـی از کـرامـتـت دریـا

ای مــسـلـمـان چـشـم تــو آدم

شـده روی تــو قــبــلــۀ حــوا

ای به طفـلی فـقـیه هر مرجع

ای امــام تـــمــام عــالــم هــا

به گـمانـم که حضرت موسی

نامتـان را نـوشته روی عصا

یا که اصال مـسیح وقـت شفـا

مـی بـرد یـا جـواد نـام تـو را

این همه جود و فضل و احسان را

ارث بردی ز مـادرت زهـرا

گـدایـی تـو بـزرگ شـدیـم
بـا
ِ

یـا عـلـی اکـبـر امــام رضــا

روز اول که یـادمـان کـردنـد
ریـزه خـوار جـوادمان کردند
جود و بخشش برای تو هیچ است

کـل عالم ورای تو هیچ است

بـاغ جنّت به آن همه عظمت

پیش صحن و سرای تو هیچ است

از روایـات عـشـق فـهـمـیـدم

جان عالم به پای تو هیچ است

معـجـزات مـسیح و کـار شفا

در حضور دعای تو هیچ است

این بـلـنـدی خـاک تـا افـالک

پیش گلدسته های تو هیچ است

دیـن ما بـنـدگـی مـا هـمـه اش

به خدا بی والی تو هیچ است

کعبه ،زمزم ،حرم ،صفا ،مروه

همه پیش صفای تو هیچ است

بیش از این مـدح تو نمی دانم

شعر من در ثنای تو هیچ است

ای امـام جــوان اهـ ُل الـبـیـت
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قــمــر آســمـان اهـ ُل الـبـیـت
دل ما غرق در عنایت توست

تـشـنـۀ بــادۀ والیـت تـوسـت

در هـمان کـودکی امـام شدی

این خودش برترین لیاقت توست

این که زهـراست مـادرت آقا

به خدا بهترین سعادت توست

تـمـامـی عـالـم
روز مـحـشـر
ِ

دست بر دامن شفاعت توست

ت پُر رفـتند
از درت خلق دس ِ

جود و بخشش همیشه عادت توست

هرکه یک بار شد نمک گیرت

تـا ابـد بـنـدۀ کـرامت تـوست

کاش می شد که در حرم بودم

در شبی که شب شهادت توست

هــمـسـرت قــاتـلـت شـده آقـا

این خودش راز سخت غربت توست

همسرت پیر و مـو سفیدت کرد
در جـوانی تو را شهـیـدت کرد
گـوشۀ حجـره بی صدا بودی

به غـم و غـصه مبـتـال بودی

جگـرت سوخت ،با لب تشنه

چون جگر گوشۀ رضا بودی

چـقـدر زود پـرپـرت کـردنـد

تــو امــام جــوان مــا بــودی

موقـع دست و پـا زدن قـطعا ً

یـاد گـــودال کــربــال بــودی

یـاد غـم های عـمـه ات زیـنب

یـاد طـفـالن بـی نــوا بــودی

یاد طـفـلـی که تا پـدر را دید

گـفـت بابای من کجـا بـودی؟

از مــیــان تـــنــور آمـــده ای

یا که بر روی نیزه ها بودی؟

دخـتـرت را ببر که پیـر شده
رفـتـنـم مـدّتـی ست دیـر شده
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مخمس

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

حـ ّجـت کـبــریـا امــام جــواد

کـعــبـۀ انــبــیــا امــام جــواد

قــبــلــۀ اولــیــا امــام جـــواد

بــابـی انـت یـا امـــام جـــواد

بــابـی انـت یـا امـــام جـــواد
تـو ابـالهــادی و ابـاالکــرمی

تـو کــلـیـمالـلـه مـسـیـح دمـی

تو مقام و تو حجر ،تو حرمی

تـو مراد همـه ،تـو باب مراد

بــابـی انـت یـا امـــام جـــواد
تــشــنــۀ کــوثــر والی تـوأم

سرفـرازم که خـاک پای توأم

سـائـلـم؛ ســائـل گــدای تـوأم

دامنت را ز کف نخـواهم داد

بــابـی انـت یـا امـــام جـــواد
نـــالــه و اشـــک و آه آوردم

گـرد عـصـیــان ز راه آوردم

بــه حــریــمــت پــنـاه آوردم

کـرمت را نـمـیبــرم از یــاد

بــابـی انـت یـا امـــام جـــواد
تـو ز عــالـم گـرهگـشـایـی تو

تو امـامـی ،تو رهـنـمـایی تو

تـو عــزیـز دل رضـایـی تـو

که رضا بر لب تو بوسه نهاد

بــابـی انـت یـا امـــام جـــواد
ای به دست تو باز ،مشکل من

یـاد رویـت چـراغ محفـل من

کـاظمـیـن تــو قـبـلــۀ دل من

کعـبۀ دل ز جـان سالمت بـاد

بــابـی انـت یـا امـــام جـــواد
تـو جـوادی و سـائـلـت عـالـم

کـمـتـرین سـائـل درت حـاتـم
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قـدر من کم ،عـنایت تـو زیاد

ای فــدای کــرامــتـت گــردم

بــابـی انـت یـا امـــام جـــواد
تو جـواد و پـدر امـام رئـوف

جود کرده به خاک پات وقوف

لطفت افزونتر از حروف و الوف

بلکـه وصفت فراتـر از اعداد

بــابـی انـت یـا امـــام جـــواد
حیف کز حق خود شدی محروم

مثـل اجـداد طاهـرت مـظلـوم

کرد یارت ز زهر کین مسموم

شـرر زهـر در دلــت افــتــاد

بــابـی انـت یـا امـــام جـــواد
تو که سرو ریاض دین بودی

تو که خود باغـبان دین بودی

در امامـان جـوانتـرین بودی

از چه شد یار مار و زهرت داد؟

بــابـی انـت یـا امـــام جـــواد
تو که بر جسم دین روان بودی

تو که توحیـد را نشـان بودی

به چه تقصیر تشنه جان دادی؟

رفت آهـت بـر آسمان ز نهاد

بــابـی انـت یـا امـــام جـــواد
دل میثم هماره سـوزد از این
بدنت را ز کین به روی زمین

کـه نـهـادنـد ای ســاللـۀ دیـن
مثـل جـدت حـسیـن از بـیـداد

1

بــابـی انـت یـا امـــام جـــواد
 . 1بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايت هاي معتبر تغيير داده شد؛ الزم به ذکر است داستان هايي همچون موضوع به
پشت بام بردن بدن مطهر امام جواد علیه السالم  ،و  ....انداختن بدن مطهر از پشت بام به زمين و سه روز ماندن بدن مطهر
امام علیه السالم در زير آفتاب در هيچ مقتل معتبري نيامده و تحريفي است
بدنت را سه روز روي زمين

مثـل جـدت حـسيـن از بـيـداد
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000
شاعر :ژولیده نیشابوری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

سوخت از زهر هالهل جگرم مادر جان!

تیره شد روز به پیش نظرم مـادر جان!

من در این حجرۀ در بسته بخود مىپیچم

کس نداند که چه آمد به سرم مادر جان!

من جـوادم که به یاد تو سخـن مىگـویم

چون تو را از همه مشتاق ترم مادر جان!

هـمچـو شمعى اثـر زهـر سـتم آبـم کرد

سوخت پروانه صفت بال و پرم مادرجان!

چون تو در فصل جوانى ز جهان خواهم رفت

1

که زده داغ تو بر جان شررم مادر جان!

من غـمـزده آبى بـرسان
به لب خـشـک ِ

کز عطش سوخته پا تا به سرم مادر جان!

شعر ژولیـده گـواهى دهد از غربت من

دوست دارم که بیایى به برم مادر جان!

شاعر :محمد فردوسی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

زهرش اثر کرد و گرفت از تو توان را

طوری که حتی تار دیـدی این و آن را

وقـت زمیـن افـتـادنت احسـاس کـردی

در باغ سـرسبـز تـنت رنـگ خـزان را

درگوشۀ حجره به خود پیچیدی از درد

یعـنـی چـشیـدی درد تـلـخ استخـوان را

مـثـل عـمـو جـانـت حـسـن آزار دیـدی

از بس شنـیدی از خودی زخـم زبان را

این زن که دست جعده را از پشت بسته

جاری نمـود اشک زمـین و آسمـان را

هر چند که لب تشنه جـان دادی ولیکن

دیگر ندیدی رنگ و روی خیـزران را

با نعــل اسـب از تو پـذیـرایی نکـردند

دیگـر نخـوردی ضربه های ناگهـان را

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد 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.
چون تو در فصل جوانى ز جهان سيرشدم

که زده داغ تو بر جان شررم مادر جان!
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شاعر :غالمرضا سازگار

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

قالب شعر :مسمط

بـــنـــده ام بـــنـــدۀ والی تـــوأم

عـاشـق صحـن با صفـای تـوأم

تو جــوادی و من گــدای تــوأم

یــا جـــواد االئــمــه ادركــنــی

قــامــتـم خــم شـده ز بـار بــال

حـاجــتـم بـاشـد از تـو یا مـوال

نجف و كاظمین و كـرب و بال

یــا جـــواد االئــمــه ادركــنــی

ای كه از زهر خون شده جگرت

به تـو و جـ ّد و مــادر و پـدرت

من بـیچــاره را مـران ز درت
ِ

یــا جـــواد االئــمــه ادركــنــی

ســائــلــم ســائــلــم جــوابــم دِه

تــشــنــۀ جــام وصــلـم آبــم دِه

چــشــم گـریـان ،د ِل كبــابـم دِه

یــا جـــواد االئــمــه ادركــنــی

ت شــهــدا
بـه امـام و بـه ُحـرم ِ

به عــلـی و بـه مـادرت زهــرا

دسـت خــالــی نــمـی روم ابــدا

یــا جـــواد االئــمــه ادركــنــی

یـار بـی وفــا ُكـشـتـه
ای تـو را ِ

ب تـشـنــه از جـفـا ُكـشـتـه
بـا لـ ِ

با چـنـان پـاكـی و صفـا ُكـشـته

یــا جـــواد االئــمــه ادركــنــی

ت فـتـنـه را ِه تو شد
بسـته با دس ِ

همه جـا پُـر ز سوز و آ ِه تو شد

حـجـرۀ بـسـتـه قـتـلـگـا ِه تو شد

یــا جـــواد االئــمــه ادركــنــی

لـرزه بـر جـان اهـل دین افـتـاد

شـعـلـه بر قـلب مسلـمیـن افتـاد

1

یــا جـــواد االئـــمــه ادركــنــی

بـر دلـم نــالـه ای حـزیـن افـتـاد

 . 1بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايت هاي معتبر تغيير داده شد؛ الزم به ذکر است داستان هايي همچون موضوع به
پشت بام بردن بدن مطهر امام جواد علیه السالم  ،و  ....انداختن بدن مطهر از پشت بام به زمين و سه روز ماندن بدن مطهر
امام علیه السالم در زير آفتاب در هيچ مقتل معتبري نيامده و تحريفي است
يــا جـــواد االئــمــه ادرکــنــي

تــنــت از بــام بر زميــن افـتاد
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شاعر :ناشناس

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

از پـشت درب بـستـه کـسی آه میکشد

یوسف دوباره ناله ز یک چاه می کشد

روی د ِل رضا
گـنـدم
زرد است از چه
ِ
ِ

بر بـاد رفـته است چـرا حـاصل رضا

زلـف مـجـعــد پــسـرش را نـگــاه کـن

آنگـاه یـاد یـوسـف غـمـگـیـن چـاه کن

ای کاش دست کاسۀ انگور میشکست

تا چـهـره جـواد به زردی نمی نشـست

ای کاش زهر قاتل و مسموم خویش بود

ای کـاش کـشته اثـر شـوم خـویش بود

شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

خـواهـر نداشتم که پـرستاریام کند

مـادر نـداشتـم که مـرا یـاریام کـند

این بی كسی خالصه به بی مادری نشد

بـابـا نـبـود رفـع گـرفـتـاریام کـنـد

تنهـا جـفـای هـمـسر من قـاتـلـم نشد

اصالً کـسی نبـود که دلـداریام کند

جود مرا به زهر جفایش جواب داد

نیّت نـداشت ایـنکـه وفـاداریام کند

در خـانه ام محـاصرۀ دشمـنان شدم

یک یار نیست تا که علمداریام کند

دیگـر کسی به داد دل من نمی رسد

باید اَجـل بیـاید و غـمخـواریام کند

سوز عطش مرا به دل قـتلگـاه برد

هادی کجاست چـارۀ بیـماریام کند

جان دادم و کسی به روی سینهام نبود

یـاد حـسـیـن وقت بـال یـاریام کـند

رأسـم جـدا نـشد که مـیـان اسـیـرها

بـاالی نـیـزه شـاهـد بـازاریام کـند

با سُّـم اسب ،پـیـکـر من آشـنـا نـشد

خونم نریخت تا همه جا جاریام کند

طاغوت از مبارزۀ من امان نداشت

عمری ز کینه خواست دل آزاریام کند

مهدی بیا که تـازه شده داغ فـاطـمه

بـا قـامت خـمـیـده عـزاداریام کـند
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفتعلن مفتعلن فاعلن

زهر به جان زد شررم ای پدر

سوخت ز پا تا به سرم ای پدر

جواد مظلوم تو از دست رفت

نـمـانـده دیـگـر اثـرم ای پــدر

من که غریبانه زدم دست و پا

مگر تو گـیری به برم ای پدر

شـمـع شـدم آب شـدم سـوخـتـم

لختۀ خـون شد جگـرم ای پدر

حجـرۀ دربـسته مرا شد قـفـس

ریخت همه بال و پرم ای پدر

کاش که میبـود به بـاالی سر

ایـن دم آخـر پـســرم ای پــدر

یار؛ مرا کـشت به فصل شباب

زد به جگـر نـیـشـتـرم ای پدر

تـشنـهام و به یـاد جـدّم حـسین

اشکفـشان از بصرم ای پـدر

با نـفـس « مـیـثم » دلـسـوخـتـه

ریخت به دلها شررم ای پدر

شاعر :ناشناس

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

اگرچه دیده در خون نشـسته اش تر بود

دو چشم بی رمقـش نیـمه باز بر در بود

میان حجـره به گـریه نفـس نفـس می زد

عزیز فـاطـمه زخـمی ترین كـبوتر بود

زبسكه بركف این حجره دستُ پازده بود

تـمـام حـجـره پُـر از تكـه تـكـۀ پـر بود

زتشنگی جگرش بین شعلهها میسوخت

فضای حـجـره او كـربـالی دیگـر بود

كـسـی نـبـود بـرای غـریـبـی اش گـریـد

درآن میانه كسی كاش جای خواهر بود

چقدر خواست ز جا خیزد او ولی افتـاد

هـمـین كه پشت در افـتـاد یاد مـادر بود

بـه یــاد مــادر و مـیـخ و شــراره آتـش

به یاد حـیـدر و آن جـنگ نا برابر بود

به یـاد مـادر پـهـلـو شـكـسـتـه در كوچه

كه دست بسته كنارش فـتاده حـیدر بود
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مسدس

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای بـاب حـاجـت همه ای قـبـلـۀ مراد

ولی خـدا ،سـیـد ال ِعـبـاد
نـور الـ ُهـدیّ ِ ،

خـیـراالمـم ،محـیـط کـرم ،آسمان جود

ابن الـرضـا امام نهـم ،حضرت جـواد

باب عـطا و مـظهـر جـود خـدا تـویی
موال تـویی ،امـام تویی ،مـقـتـدا تویی
قـرآن ب َُود ز مدح و ثــنای تو شـ ّمه ای

جز مهرتوبه گردن ما نیست ض ّمه ای

بحر سه گوهری گهر هشت بحر نور

کـل ائـمــه را تـــو جــــواد االئـمـه ای

روح رضا ،روان رضا ،در وجود توست

تا روز حشر جود اگر هست جود توست

دشمن خجل ز لطف و عطا و کرامتت

از کـودکـی بـه عـالـم خـلـقت امـامتت

از ماه عارضت شـده شـرمنـده آفتاب

دل بـرده از امـام رضـا ســرو قـامتت

آئــیـنــۀ جــالل و جــمــال مـحـمــدی
مـجــمـوعـۀ تـمـام کـمــال مـحــمــدی
نامت ز کـار خـلـق گـره باز می کـنـد

عـلمت به سـن کـودکی اعـجاز می کند

مأمون چو پی به قدروجالل تومیبرد

روحش ز تن برون شده پرواز می کند

برگرد شمع روی تو پـروانه میشود
در حـیـرت کـمال تو دیـوانه مـیشود
علم تو را احاطه به ملک دوعالم است

ظرف وجود پیش عنایات تو کم است

با آن هـمـه جواب مسائـل که میدهی

الل از جـواب مسئله ات ابن اکثم است
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در کـودکـی به سـیـنه عـلوم پیـمـبرت
زانـو زدند کـل فـقـیهـان به محضرت
وقتی که دست جود تو بخـشندگی کند

بـاید کـرم به خـاک درت بـنـدگی کـند

مظلوم چون تو کیست کزآغاز زندگی

بـا دخـت قـاتـل پــدرش زنـدگـی کـنـد

یک عـمـر بود تلـخ ترین زندگـانیت
تا آنکه ُکـشت یار به فـصل جـوانی ت
هر گه تو را به چهرۀ مأمون نظاره شد

بر غربت پـدر ،جـگرت پاره پاره شد

روزی که عقد بست به تودخت خویش را

سر تا به پات شعلـه ز داغ دوباره شد

پیوسته حبس بود به دل سـوز و آه تو
دردا که گشت خانـۀ تـو قـتـلـگـاه تو
پیوسته بود سوز درون ،شمع محفلت

با تو چه می گـذشت خـدا دانـد و دلـت

دندان نهاده روی جگر ســال ها بسی

تا دخـت قـاتـل پـدرت گـشـت قـاتـلـت

هر تیر غم که داشت قضا بر دل تو دوخت
از بس که سوختی جگر زهر بر تو سوخت

یار تو مار گشت و به جانت امان نداد

یک لحظه روی خوش به توموال نشان نداد

بعد از حسین هیچ امامی به وقت مرگ

مثـل تو ای ولـی خـدا تـشـنه جان نداد

از شعله های سوز درون سوخت حاصلت

بگریست بر غـریـبی تو چشم قـاتلت
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000
شاعر :حسن لطفی

وزن شعر :مفتعلن مفتعلن فاعلن

قالب شعر :ترکیب بند

بـاز شــبــیـه شـب بــارانـی ام

زادۀ دریــایـم و طــوفـانـیام

مـثـل اویـس از قــرن آواره ام

در پـی یــاران خـراسـانـی ام

عاشـقیام را همـه فهـمـیـده اند

ِمـهـر شـده ُمهر به پیـشانی ام

دست نسیم است سر گیسویش

دست خودم نیست پریشانی ام

علی نـور شـد
ابروی او ٌ
نـور َ

عـاشق این طاق چراغـانیام

داده جنون هستی من را به باد
روز نخستی که شـنیـدم جواد
میچکـد از کـنج لـبانم شراب

خـانهات آبـاد خـرابم خـراب

سنگ تراشی دل سنگم گرفت

تیشه زد وساخت ازآن دُرناب

شانه زدویکسره دل ریخت ریخت

درخم آن گیسوی پرپیچ وتاب

1

فارقم از روز حساب و کتاب

جاذبـۀ مـحـض مـرا نـور کن

حضرت خورشید به جانم بتاب

به به اگـر دسـت تو افـتـد دلـم

جـذبـۀ پـیـغـــمبـر ا ُ ّمـی جـواد
ای به ابـی انت و اُمـی جـواد
نیست فـقـط روز مـبادا کـریم

هست همه روز و شبم با کریم

یاد گرفته است که بر هیچ کس

رو نـزند ایـن دلـم ،اال کـریم

هر چه گـره بیـشتـرم میزنـد

میشود این فاصلهها تا کریم

 . 1در بيت زير کلمه واي داراي بار منفي است و صحيح نيست لذا تغيير داده شد
واي اگـــــر دست تو افتد دلم

فارقـم از روز حساب و کتاب
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خواهش ماجرعه ای از آب بود

داد ولـی پـهـنـۀ دریــا کـریـم

در بسته زدم خـسـته ام
بس که ِ

باز نـشد هـیـچ در ا ّمـا کـریم

در نزده در به روی ام باز کرد

باز همین طایـفـه اعجـاز کرد
فیض مسیحاییات عیسی بَ َرد

دست به دامان تو موسی برد

از هـمـه دل می بـرد آقـای مـا

بیشتر از حضرت زهرا برد

روی پرش لطف کن و پا گذار

رتــبـۀ جـبـریـل به بـاال بـرد

بـال بـده تا حــرم کـاظمـین ...
با نفس وای حـسینم  ...حسین
مثـل همـیـشـه دم ایـوان طـال

نام تو شـد نـام تو سوگند مـا

نـام تو گـفـتم و بـاران گـرفت

خیس شد از گریۀ ما صحن ها

پنـجـره فـوالد گـره بـاز کـرد

از من افـتاده بـه لـطـف شـما

مثـل هـمیـشه دم بـاب الجـواد

حـاجـت مـا بود که آقـا رضا

جـان جـوادت ببـرم کـاظـمین

تا کـه بخـوانـیم به پـائـیـن پـا

"...آمـدم ای شـاه پـنـاهـم بـده
خـط امـانـی ز گــنـاهــم بـده"
وای اگر غصه ی مـادر نبود

حـال تو اینـقـدر مکـدر نبـود

مثل حسن شدجگرت ریزریز

حیف که بالین تو خواهر نبود

خوب شد ازحنجره ات خون نریخت

حـرمـله در لحظـۀ آخـر نبود

شکر خدا پیکرت عریان نشد
زیـر سـم اسـب پـریشان نـشد
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شاعر :علی اکبر لطیفیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

خواهر نداشتی که به جای تو جان دهد

یا گرد و خاک پیرهنت را تکـان دهد

از روی خاک حجـره سر خـاکی تو را

بر دارد و به گـوشـه دامن مکـان کند

می خــواهـی آب آب بگـویی نـمیشـود

گیرم که شد ولی چه کسی آبتان دهد؟

باال نشـسته ای و جهان زیر پای توست

وقـتـش شده گـلـوی شهـیدت اذان دهد

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فاعالتن فعالتن

ای که هنگام کرم مظهـر الطاف خدایی

باب حاجات و یم جود ،جواد ابن رضایی

غیر تو کس گره از کار خـالیق نگشاید

که تو از عقده گشایان جهان ،عقده گشایی

زچه کس جود بخواهم؟ تو کریمی تو جوادی

بـه کجا درد بیارم؟ تو طـبیبی تو دوایی

زکه حاجت طلبم غیر تو ای باب حوائج

بـه کـه امــیـد بـبـنـدم تـو امیـد دل مـایی

تو که هم چون پدر خویش کریمی و رئوفی

شـود آیـا که دم مـرگ به بالـین من آیی

ای هـمـه آیـنــۀ آیــۀ تــطـهـیـر ،خـدا را

چه شــود گر دل آلـودۀ مـا را بـربایـی؟

آمـدم دست تـوسـل به حـریـمت بگـشایم

چه دعایی به حضور تو بخوانم؟ تو دعایی

نیست امکان گذشتن ز گذرگـاه صراطم

تو مگر این که گذرنامهام امضا بنـمایی

تو مگر از من افتاده ز پا دست بگیـری

تو مـگـر زنگ ز آیـیـنۀ قـلبــم بـزدایـی

ما همانا ز تو دوریم و تو نزدیکتر از جان

عجــبـا در دل مـایی و نـدانـیـم کجــایی

تو که بر چشم همه پای نهی در دم مردن

دم مرگ ،چرایی؟
خود در آن حجرۀ دربسته ِ

اشک برغربت و مظلومی تو از چه نریزم؟

که غریب استی و فرزند غریبالغربایی

گرببرند ز هم روز و شب اعضای تو میثم

بِه کـه یک لحظه فتد بین تو و یار،جدایی
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شاعر :یحیی نژاد سالمتی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

بـاز هـم زهـر شـده مـرهـم بی یـاورهـا

بـاز هـم زخـم زدنـد بر جـگر مـادرهـا

این چه رسمیست که یک عده پرستوی غریب

بنـشــیـنـنـد درون قــفــس هـمـسـرهـا؟

جای شکر است ندیده جگرش را در طشت

باز هم شکـر نبـوده خـبر از خـواهرها

این همه تشنگی و سوز عطش ارثش بود

صحنۀ کرب و بالیی ست به پشت درها

شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

از بس که پای تا سرم آتش گرفت وسوخت

شیرازه های پیکرم آتش گرفت و سوخت

آتش ز جـان سـوخـتهام شعـله می کـشد

از آن زمان که مادرم آتش گرفت و سوخت

از کــودکـی ز خــاطـرۀ رنــج مــادرم

تا پای مرگ خاطرم آتش گرفت و سوخت

زهـرم دهیـد باز ،مگـر راحـتـم کـنـیـد

در کنج حجره بسترم آتش گرفت و سوخت

مثل کـبـوتری که فـقـط بـال و پَـر زند

این بازماندۀ پرم آتش گرفت و سوخت

از احـتضار من پسرم شد به اضطرار

وای از دلش که در برم آتش گرفت و سوخت

خـواهـر نـداشـتـم که عــزاداری ام کـند

از راه دور دخترم آتش گرفت و سوخت

جـسم مذاب را چه غم از هُـرم آفـتـاب

خورشید هم ز پیکرم آتش گرفت و سوخت

این چند ساعتی که عطش را چـشیـده ام

با یا حسین ،حنجرم آتش گرفت و سوخت

دل پای مرگ حضرت لیال به ناله گفت:

مجنون منم که دلبرم آتش گرفت و سوخت

انـگــار مـیشـنـیـدم عــزای ربــاب را

می گفت :کام اصغرم آتش گرفت و سوخت

با ایـنکه جان تــازه و جـسم جـوان من

از کینه های همسرم آتش گرفت و سوخت

بـاالی تـربـتـم بـنـویـسـیـد :عــمـر مـن

صه های مادرم آتش گرفت و سوخت
از غ ّ
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شاعر :ناشناس

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

بـابـا رضـا بیـا نـفـس آخـر من است

سـوزان میان تب همۀ پیکـر من است

تا آه میکـشـم ز لـبـم اللـه می چـکـد

یک باغ سرخ رنگ به دور و برمن است

آئــیـنـۀ جــوان کــبــود عــلــی شـدم

چـشم انتـظار دیـدن من مادر من است

خواهر نداشتم که کند گریه در غـمم

قلب کـنیـزهای حـرم مضطر من است

هرمرد درد خویش بگوید به همسرش

غربت ببین که قاتل من همسر من است

با یـاد کــام تــشــنـۀ آقـای بـی کـفـن

خشکیده و ترک ترک این حنجرمن است

شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

گرچه پیـدا سـوز غـمـهایم ز آه من بود

آگـه از غــم هـای پـنـهـانـم الـه من بـود

آب شد از آتش زهر جفا جانم چو شمع

سوختم سر تا به پا و حق گواه من بود

از ستم بر گـلـشن جانم شرر افكـنده اند

خود نمیدانم چه تقصیر و گـناه من بود

(دشمن از دشمن نبیند آن چه من دیدم ز دوست)

همسر من قـاتـلـم شد حق گـواه من بود

گرچه این بیدادگـر بیداد بر من می كند

روز محشرحضرت حق داد خواه من بود

می زند سوسو اگرچه شمع عمر من ،ولی

سـرخ شهادت در نـگـاه من بود
اخـتـر ُ

هاتف غیبی بشارت می دهد بر اهل نور

بعد شام غـم ظهـوری در پگـاه من بود

قتلگاه مادر من گر كه شد در پشت در

حـجـرۀ در بـستـۀ من قـتـلـگـاه من بود

ای شهادت دیر كردی زودتر از در درآی

چون ز جنّت فاطمه چشمش به راه من بود

گرچه من سیمرغ قاف عرش بودم از ازل

قـبـلـه گـاه اهـل دیـن آرامـگـاه من بـود

هركه با اشكـش ُمزیّن می كند بـزم مرا

ای «وفائی» روزمحشر در پناه من بود
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

هر دم هـزار نـوبت جان از بدن برآید

تا آه سیـنه ســوزى از قـلـب من برآید

بس كوه غصه بُردم بس خون دل كه خوردم

گویى كه از لبم خون جاى سخن برآید

از بس كه یار قاتل سوزم نهفته در دل

تـرسم كه جاى آهـم دود از دهن برآید

دیگر نمانده هیچم تا كى به خود بپیچم

اى مرگ همتى كن تا جان ز تن برآید

امروز بین حجـره فــردا كـنـار كوچه

آواى غـربـت مـن از ایـن بـدن بـرآیـد

نیكوست زهر دشمن در راه دوست از من

هم سـوخـتن به آتش هم سـاختن بـرآید

ازبس كه رفتم از تاب از بس تنم شده آب

بر من صداى فـریـاد از پـیـرهن برآید

َبود عجب كه بر من هنگام دفن این تن
ن َ

خون در لحد بجوشد سوز از كفن برآید

جان سوز شعر میثم خیزد ز دل دمادم

مـانـند نـالـه اى كـز بیت الحـزن بـرآید

شاعر :مهدی نظری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

به زمین خوردی وآهت دل ما را سوزاند

جگرت سوخت و این؛ قلب رضا را سوزاند

پشت این حجره دربسته چه گفتی تو مگر

که صدای تو مناجات و دعا را سوزاند

عـمر کوتاه تو پایان غـم انگـیزی داشت

جـگـر تـو جـگـر ثـانـیـه هـا را سـوزانـد

بی حـیا لحـظـه سخـتی که به تو آب نداد

با چنین کار دل ارض و سما را سوزاند

بسکه در فکر رخ حضرت زهرا بودی

داغ آن صورت مجروح شما را سوزاند

گرچه مثل پدرت سوختی از زهـر ولی

مـجـتـبـائی شـدنـت آل عــبـا را سوزانـد

طشت ها تا که به هم خورد خودت میدیدی

خیزران روی لب خشک ،حیا را سوزاند

بعـد غارت شدن جـسـم غـریـبی دشمـن

خـیمه های حرم کـرب و بال را سوزاند
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شاعر :مسعود اصالنی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

در وجــود تــو جـــود را دیــدم

جـلــوه هــای سـجــود را دیــدم

تـشـنـه بـودم تو را صـدا زدم و

مــهـــربــانـــی رود را دیــــدم

بـــاران
در نـگــاه تـو فــصـــل
ِ

آســـمـــان کـــبـــود را دیـــــدم

تــو جـــواد االئـــمــه ای حـتـی

در نـــبــود تــو بـــود را دیــدم

دست هایت سخاوت محض است

با تو فـیـض شـهــود را دیــدم

بـا نـگــاهـی به آســمــان بـلـنــد

پـیـش پـــایت قــعــود را دیــدم

1

حـضـرت عـشق دست جود خدا
یـا عــلــی اکــبــر امــام رضـــا
دل شکـسته ،دعـا که میخواهد

گـریـۀ بی صــدا که میخـواهد

گریه کردن برای تو خوب است

ور نه این گریه را که میخواهد؟

هر کـرم خـانـه ای که بـاز شـود

ال اقـل یک گـدا که میخواهد؟

حــرمـت را خــدا به عـــالم داد

تا بـبـیـنـد شـفـا که میخـواهد؟

از روی گـنـبـد تـو جـــار زدنـد

فـیـض بی انتهـا که میخواهد؟

تـا زمـیــن ،کـاظــمیــن را دارد

جـنـت کـبـریـا که می خـواهـد؟

مــن گـــدای دخــیــل تـا ابــــدم
راه بــاب الـــجـــواد را بـــلــدم
 . 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.
دست هايت سخاوت محض است

بـــا تــو الـطـاف زود را ديــدم
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چـشم هایت هـمین که تـر می شد

خـون لـبهات بـیـشـتـر میشد

هـمـسـرت هـم سـرت بـال آورد

هـم بـرای تـو درد سـر میشـد

شک ندارم که استخوانت سوخت

بـدنـت داشت شـعـله ور میشد

کـاش جـای صـدای بی اثـــرت

زهـر جانـسـوز بـی اثـر میشد

صورتت روی خاک و در نظرت

یـاد گـودال جــلـوه گـر مـیشـد

شکرحق روی نی سر تو نرفت
چکمه ای روی پیـکـر تو نرفت
آسمانی به خاک و خون که تپید

رنگ خون شد محاسن خورشید

خــنــجـــری آمـد و زبـانــم الل

سخـنش را چه ظـالـمـانه بـرید

الطـمات الـخـدود یک طرف و

آن طرف شمر داشت می خندید

بـعـد از آن ضـربه ی دوازدهـم

بـدنــی مـثـل بــیـد می لــرزیــد

خواهرش ناله زد ولیک چه سود
خـنـجـر شـمـر کاش کهـنه نبود

شاعر :رضا رسول زاده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

پائـیزی است حال و هوای جوانیات

طوفان غم رسیده كه سازد خزانیات

تاثیر کرده زهـر به اعضای پـیکرت

چون الله ای نموده تو را ارغوانی ات

در لحظه های آخـرت ای یاس فـاطمه

بوی مدینه میرسد از روضه خوانی ات

از بس که یاد پهلوی بشکسته بوده ای

مـویت سپـید گشته به اوج جـوانی ات

مثل حـسن اگر چه ندیدی تو گـفـتهای

مادر؛ فدای صورت رنگین کمانی ات
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شاعر :محمود قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

ای دل تو بخوان تا که غریبانه بگرییم

با چـشـم تر از غـربت جانـانه بگـرییم

با یــاد گــل روی عــزیــز دل زهـــرا

شمـعـی شده در مـاتـم پـروانه بگـرییم

ای نـور دل حـضرت اربـاب ،شـبـانـه

با شاه خـراسـان به تو دُردانـه بگـرییم

1

بر حـال تو ،با حـال پـریـشانه بگـرییم

داغی است به سینه که سزد تا سحر امشب

بر اشک تو و ُخـدعـۀ بیـگـانه بگـرییم

بالیـن تو امشب نه طـبـیـبی نـه حـبیبی

بـگـذار بــرای تـو طبـیـبـانـه بـگـریـیم

ای پـاره جـگـر اذن بـده تا که دمـی را

بر کـشـتۀ صد پـاره غـریـبانه بگـریـیم

سر عریان به روی خاک
بر آن بدن بی ِ

چون دخـترک گـوشـۀ ویـرانه بگـرییم

یات
بـا نـالـۀ زهــرا و به هـمــراه نـقـ ّ

شاعر :رضا رسول زاده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

نشـسته خـاك سر دل ،هـوا گرفته شده

به عرش مجلس سوگ و عزا گرفته شده

گلی ز گـلشن زهـرا دوباره پـرپـر شد

شـبیـه حـال عــلـی حـال ما گـرفته شده

تـنـی به حـجـرۀ خـاکـی کـبـود افـتـاده

تـنی که تـاب از آن بـا بـال گـرفـته شده

به گوشۀ جگرش زهر جای خوش کرده

اگر که طاقت از این دست و پا گرفته شده

توان نمانده كه لب را به روی لب بزن

که جـان ز پیکـر ابن الرضا گرفته شده

 . 1ابيات زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايت هاي معتبر حذف گرديد؛ الزم به ذکر است داستان هايي خنده ،رقص و هلهله
کردن اُم فضل و ديگر کنيزان در هيچ مقتل معتبري نيامده و تحريفي است؛ اتفاقاً در روايات معتبر کتب عیون المعجزات ص ،12۹
اثبات الوصیه ص  ،21۹دالئل األمامیه ص  ،۳۹۵بحار االنوار ج  ۵۰ص 1۶؛ جالءالعیون ص  ،۹۶۷منتهی اآلمال ص  ،1۸۰۴مقتل
معصومین ج  ۳ص  ۴۷۹و  ...اشاره بر گريه کردن اُم الفضل ملعونه بعد از مسموم کردن امام جواد علیهالسالم شده است.
با نالة زهــرا و کف و ســوت کنيـزان
داغي است به سينه که سزد تا سحر امشب

بر حال تو ،با حــال پــريشانه بگـرييم
بر اشک تو و خــنــدة بيـگــانه بگرييم
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شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

شب نشینان فـلـک چشم تـرش را دیدند

همه شب راز و نـیاز سحـرش را دیدند

تا خدا سیر و سفر داشت همه شب وز اشک

غرق در الله و گـل رهگذرش را دیدند

هر زمان رو به خدا کرد در آن خلوت اُنس

او دعـا کـرد و مـالئک اثـرش را دیدند

جلوه اش جلوهای از نور خدا بود و ز عرش

همچو خورشید به سر تاج زرش را دیدند

همه سیراب از آن چشمۀ رحمت گشتند

سائالن بخـشـش د ُّر و گهــرش را دیدند

روز پرسیدن هر مسئله از علم و کمال

پـایـۀ دانـش و ُحـسن نـظـرش را دیـدند

عــمــر او آیـنۀ عــمـر کـم زهــرا بـود

در جـوانی همه شـوق سفـرش را دیدند

دود آهش به فلک رفت از آن حجرۀ غم

شعـلـه های جـگـر شعـله ورش را دیدند

هرکه پـروانۀ شمـع غـم او شد هر شب

عـرشیان سـوخـتن بال و پـرش را دیدند

چون که شد سایه فکن نخل شهادت آن روز

همه با اشـک «وفائی» ثـمرش را دیدند

شاعر :مسعود اصالنی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

لب می زند كه مـادر خود را صـدا كند

یـا حـــق واژۀ جـــگــرم را ادا كــنــد

او ناله می زند جگرم سوخت؛ هیچ كس

گویـا قـرار نـیـست به او اعــتـنا كـنـد

در حجره دست و پا زدنش یك بهانه بود

تا روضه ای برای خودش دست و پا كند

می خـواست با خـیـال غـم جـد بیكـفـن

آن حـجــرۀ سـتـم زده را كـربـال كـنـد

وای از دقـایـقی كه به گـودال یك نـفـر

بـاالی سـر رسیـد كه سر را جـدا كند

باید عــقـیـلـه بعـد بـرادر در آن مـیـان

فـكـری به حـال سـوخـتن بـچـه ها كند

حاال غروب یك نفـس افتاد و خواهری

لب می زند كه مـادر خود را صدا كند
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای کـعـبـۀ امـیـد دل ای قـبـلـۀ مــراد

ریحـانـۀ امـام رضا ،حضرت جـواد

باب الـکـرم ،امـام نهــم ،سیـدالـعـبـاد

جن و بـشر به مهـر تو دارند اتـحـاد

ای کـوثـر امـام رضا نـجـل فـاطـمـه
جـوادی تـو شـده شـامـل هـمـه
جــود
ِ
ای خاک کاظمین تو عطر بهشت من

مهـر شما ز روز ازل سرنوشت من

بـوی گـل محـبت تو در سـرشت من

خطی بکش به نامۀ اعمال زشت من

بر قـلـب من والی عـلی را نوشتهاند
نـام محـ ّمـد ابـن عـلـی را نـوشـتـهانـد
من کیستم گدای تو یا حضرت جـواد

خاک در سرای تو یا حضرت جواد

یک عمر آشنای تو یا حضرت جواد

دارم به لب ثنای تو یا حضرت جواد

تا صبح حشر گردن من زیر دین توست
هرجا سفر کنم دل من کاظمین توست
احسان و بذل و جود و کرامت مرام تو

در چـارده جـواد ،جواد است نام تو

گـیـرد پـدر به اوج جـالل احـترام تو

دلهـا کـبـوتر حـرم و مــرغ بـام تو

بر پای قطرهات سر خجلت ،یم آورد
هستی به پیش کثرت جودت کم آورد
ای کـاظمین تو نجف و کـربالی من

نام تو استــجابت و ذکر و دعای من

صحن تو و رواق تو سعی وصفای من

پیش از من و والدت من ،آشنای من

جایی که با تو گفت رضا ،جان فدای تو
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در سخن چگـونه بریـزم به پـای تو؟
ِّ
مأمون چو دید عزت و قدر وجالل تو

چندین هزار مسئله در یک سؤال تو

خود را حـقیر یافت به پیش کمال تو

گـردیــد بـا تـمـام حــشـم پـایـمـال تو

در پیش عزت و شرف مرتضاییات
پی برد بـر حقـیقـت ابن الرضاییات
در سیـنۀ تو علـم خداونـد عـالم است

این است ونیست ،نیست به جزاین ،مسلم است

گـفتار تو تمام چو آیـات محکـم است

مبهوت و الل نزد تو یحیی ابن اکثم است

او را نمـانده زهره که آرد دمی دگر
گویی که رخت بسته سوی عالمی دگر
گـفتـار عـلمی تو جهان را فرا گرفت

آثار تو زمین و زمـان را فرا گرفت

احسان تو عیان و نهان را فرا گرفت

تنها زمان نه ،کون و مکان را فراگرفت

تـقوا وعلم و جود و کرامت ازآن توست
اقرار میکـنم که امامت از آن توست
توکیستی که جود نهد چهره بر درت

تعظیم برده خصم ،مکرر به محضرت

بخشی به قـاتـل پدرت ،حرز مادرت

دردا که ام فـضـل چه آورد به سرت

آن روسیـاه روی پـدر را سفـیـد کرد
آخر تو را به فصل جوانی شهید کرد
دربین حجره سوختی ودست وپا زدی

گه جد و گاه مادر خود را صدا زدی

وز سـوز سینه ناله به یاد رضا زدی

وز نالـه شـعـله بر دل اهل وال زدی

چندین کنیز چشم سوی حجره دوختند
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بر غربت تـو پشت در بستـه سوختند
هر روز بـود لشکر غـم در مقـابـلت

مانند شمع آب شـد و سوخت حاصلت

بگـریست در مصیبت تو چشم قاتلت

بر تو چه میگذشت خـدا داند و دلت

هر لحظه از حیات تو یک عمرماتم است

فریاد سینه سوز تو در نظم میثم است

شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

بـاز هـم بـر دل مـظلـوم شـرر افـتـاده

باز هم شـعـلـۀ زهری به جگـر افتاده

اینهمه زجر بر این جسم جوانش ندهید

وسط حجـره جواد است به سر افـتاده

دست و پا میزند و هادی خود را خواند

جـوهـر صـوت رسایش ز اثـر افـتاده

آب شد پیکرش از زهر به دادش برسید

به خـدا جـان امـامت به خـطـر افـتاده

صاحب عرش الهی ست شده خاک نشین

ی جــدش اگــر افـتـاده
یــاد آشـفــتــگــ ِ ّ

جگر تشنه او ذکر انا العـطشان داشت

از دل حـجـره به گـودال گـذر افـتـاده

سـم اسـب نـرفـتـه امـا
ایـن بـدن زیـر ُ

نـظـرش بر تـن مـظـلـوم دگـر افـتاده

زیر لب روضه شمشیر و سنان میخواند

یا حـسیـن گـویـد و با دیـدۀ تـر افـتـاده

کربال روضه اش اما بخدا بر عکس است

چـقـدر بـر بـدنـش تـیـغ و تـبـر افـتاده

ریختند از همه سو بر تن صد چاک حسین

گـذر فـاطـمـه بـر جـسـم پـسـر افـتاده

خواهرش آمد و با پیکر بی سر میگفت:

بر تـنـت نـیـزه شکـسته چـقـدر افـتاده

1

 . 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.

ريختند از همه سو بر تن صد چاک حسين

گـذر فـاطـمـه بـر نـعـش پـسـر افـتـاده
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شاعر :هاشم طوسی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

چـشـمان او طلوع هـزاران سپـیده بود

هرگز زمانه دست رد از او نـدیده بود

از این و آن سـراغ نشانـیش میگرفت

هر کس که از کـرامت آقا شـنـیـده بود

بـاب الـمـراد خـانـۀ او مـنـتـهای جــود

او را خــدا شـبـیـه خودش آفـریـده بود

حیف از جوانیش که جوانمرگ میشود

یک زن بساط قتل در آن خانه چیده بود

افـتـاده بـر دلــم که دگـر رفـتـنی شــده

ازبسکه زهر بال و پرش را تکیده بود

از البـالی خاطره ها پر کـشـید و رفت

پای سـری که بر روی نی آرمـیده بود

1

با هر نفـس نفـس که بـریـده بریـده بود

لب های کـربـالئـیـش از هُـرم تـشـنگی

شاعر :یوسف رحیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

لب تشنه بود ،تشنۀ یك جـرعه آب بود

مردی كه دردهای دلش بیحساب بود

پا می كشید گوشۀ حجره به روی خاك

پـروانـه وار غـرق تب و التـهـاب بود

از بسكه شعلــه ور شده بود آتش دلـش

حتی نفـس نفـس زدنـش هم عذاب بود

یك جرعه آب نـذر امامـش كسی نكرد

رفـع عــطش اگر چه کـمال ثـواب بود

آخـر شبــیـه جـد غـریـبـش شهـیـد شـد

آری دعـای خـسته دالن مستـجاب بود

غـربت بـرای آل عـلـی تـازگی نداشت

در آن دیـار كـشـتـن مظـلـوم بـاب بود

امـا فـــدای بـی كــفــن دشـت كــربــال

آاللـه ای كه زخـم تنـش بی حـساب بود

هم تیغ و نیزه خون تنش را مكیده بود

هــــم داغــدیـدۀ شـــرر آفـــتـاب بــود

 . 1بيت زير به دليل مغايرت با روايات معتبر و مستند نبودن آب خواستن حضرت و آب برزمين ريختن ام الفضل و  ...تغيير داده شد
لبهاي ملتـمس شده از هُـرم تـشنـگي

با هرنفس نفس که بريده بريده بود
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شاعر :حسین میرزایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

یارب از کـینۀ هـمسر جگـرم میسوزد

من از این یار ستمگـر جگرم میسوزد

دیده پُراشک؛ لبم خشک و رخم بر روی خاک

سیـنهام گـشـتـه پُر آذر جگرم میسوزد

همچو مرغی که پرش سوخته از آتش زهر

کنج حجـره زده َپـر َپر جگرم میسوزد

بر روی خاک زمین پا نکشم پس چه کنم

من تشنه لب ،آخـر جگرم میسوزد
که ِ

به جوانی نه ،که از دورۀ طـفلی به خدا

از غـم و غـصۀ دیگر جگرم میسوزد

خود جوانمرگ رضایم ولی در دم مرگ

به جـوانمرگی مــادر ،جگرم میسوزد

یاد آن کوچه و آن سیلی و آن روی کبود

آیـدم تا که به خاطـر ،جگـرم میسوزد

یاد آن لحظه که گــم کرد ر ِه خـانۀ خود

به پــریـشـانی مـادر جـگـرم میسـوزد

مـادرم نقـش زمین گشت عـلی آه کـشید

من ز سوز دل حـیـدر جگـرم میسوزد

شاعر :محمد فردوسی

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

افـتـاده ای بـه گـوشـه ای از آشـیـانـتـان

گویا به لب رسیده در این بُرهه جانتان

حـتّی مـیان خـانـۀ خـود هم غـریـبه ای

یـعـنـی که بی سـتـاره ب َُـود آسـمـانـتــان

بر روی خاک حجره تنت پیچ میخورد

آری بُـریـده زهــر جـسـارت امـانـتـان

بیهوده با نوای عطش دست و پا مزن

یک قـطره آب هـم نـرسـد بر دهـانتان

شکـر خـدا ز شـدّت مـستی کـسی نزد

با چـوب خـیـزران به لب ارغـوانـتـان

 . 1بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايت هاي معتبر تغيير داده شد؛ الزم به ذکر است داستان هايي خنده ،رقص و هلهله
کردن اُم فضل و ديگر کنيزان در هيچ مقتل معتبري نيامده و تحريفي است؛ اتفاقاً در روايات معتبر کتب عیون المعجزات ص ،12۹
اثبات الوصیه ص  ،21۹دالئل األمامیه ص  ،۳۹۵بحار االنوار ج  ۵۰ص 1۶؛ جالءالعیون ص  ،۹۶۷منتهی اآلمال ص  ،1۸۰۴مقتل
معصومین ج  ۳ص  ۴۷۹و  ...اشاره بر گريه کردن اُم الفضل ملعونه بعد از مسموم کردن امام جواد علیهالسالم شده است،
شــرر زهــرِ جفــايـش فــرامــوشــم شد

چون ز شاديش فزونتر جگرم مي سوزد
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شاعر :ناشناس

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

تـویی اجـابـت سبــز دعـای خـاکی ها

جــواب جـمـله یـا ربـنـــای خـاکی ها

1

وجـود جـود خـدایـی بـرای خـاکی ها

خــدا وجــود تـو را آفــریـد تا بـاشـی

تـویـی تـو آیـنـۀ بـخـشـش خــداونـدی

امام عـرش نـشـینان ،خـدای خاکی ها

فدای مرحمتت گرچه آسـمان هـسـتی

ولی رسیده به گوشت صدای خاکی ها

غروب کردی ومانده پس ازهزاران سال

نشان پای تو بر چـشمه های خاکی ها

سـتـاره زادۀ مـدفـون کـاظـمـین بگـو

چه شد سـفـارش کـربـبـالی خاکی ها

بـلـنـد مـرتـبـگی تو سـر به زیرم کرد
میان دست کریـمـانـه ات اسـیـرم کرد
مـیان حـجـرۀ در بـسـته ای ز پا افـتاد

از آتـشی که به جـان گـل رضا افـتاد

به پیش همسر بیمهر ،به خویش میپیچید

نـفـس به سیـنـه نیامد و از صدا افتاد

همینکه تـشـنـگی او بُـریـد امانـش را

به یاد روضه جـانـسـوز کـربال افتاد

کسی میان نفسهای آخرش میسوخت

و لـرزه بـر دل ارکان کـبـریـا افـتـاد

چقدر دور و برش چکمه پوش می آید

بـمیــرم آیـۀ تـطـهـیـر زیـر پـا افـتـاد

رسـیـد ضجه اهل حرم به گوش همه

همینکه سر؛ سر و کارش به نیزهها افتاد

و دختری که فقط شعلههای آهش ماند
به گـوشواره غارت شده نگاهش ماند
1

 .ابيات 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.

خدا تمـام تو را آفـــريـد تـا بــاشــي

وجـود جـود خــدايي براي خاکي ها

هبوط کردي و مانده پس از هزاران سال

نشان پاي تو بر چشمه هاي خاکي ها

به پيش خنده دشمن به خويش مي پيچيد

نفس به سينه نـيـامد و از صدا افـتـاد
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000
شاعر :حبیب باقر زاده

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

قالب شعر :غزل

باز هـم قـافـیـهها سـوز و نـوایی دارد

در این خـانـه سـر شـوق گـدایـی دارد

زائـرت تا به ابد مـحـو حـرم می مـاند

دیدن صحن و سرای تو صـفـایی دارد

صاحب جود و سـخا و کرمی آقا جان

کـاظـمـیـنت به خدا حال و هوایی دارد

از غـم غربت تو چشم پر از نم داریم

هرکه محزون تو شد سوز وبکایی دارد

العطش گفتی و قلب همه را سوزاندی

فـرد تـشـنـه عـمـالً سـوز صدایی دارد

مثل جدت به تو هم آب ندادند ،غریب

روضه ات بوی خـوش کربـبالیی دارد

شاعر :سید رضا مؤید

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ازمن گرفته همسر من خورد و خواب را

زهـر جـفـا ز جـان و دلـم برده تاب را

وای از ِعناد دختر مأمـون که از جـفــا

مـسـمـوم کــرده زادۀ خــیــرالـمـآب را

تنها نه جان من که از این شعله سوختند

جـان رسـول و فـاطـمـه و بـوتـراب را

پی می برد به سوخـتن جسم و جـان من

هـر کـس که دیـده سـوخـتـن آفـتـاب را

ای آنکه الـتهـاب عـطـش را شـنـیـده ای

بنگر به عضو عضو من این التهاب را

افکنده است شعله به جـان من و هنـوز

از من کـنـد دریـغ یکـی جـرعـه آب را

یـا رب تـو آگـهـی که بـرای بـقـای دیـن

بر جان خـریدم این سـتم بیحـسـاب را

جان میدهم به غربت وعطشان که خون من

تـضـمـیـن کـنـد تــداوم اســـالم نـاب را

باشد ز فـیض دوستی ما اگـر به حـشـر

آسـان کـند خـدا به «مؤید» حـسـاب را

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر و براي جلو کيري از حشو موجود در
کلمه اشک بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
از غم غربت تو چشم پر از نم داريم

هر که مجنون تو شد اشک و بکايي دارد

سایت آستان وصال  astanevesa.irجلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان

222

شاعر :سید رضا مؤید

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

ازدل حجرۀ تاریک که بسته است درش

میرسد ناله ای و دل شده خون از اثرش

چیست؟ این نالۀ سوزنده و از سینۀ کیست؟

صاحب ناله مگر سـوخته پا تا به سرش

این فروغ دل زهراست که خون است دلش

این جگرگوشۀ موساست که سوزد جگرش

این جواد است که از تشنگی و سوزش زهر

جـان سـوزان بود و نـالۀ جانـسوز ترش

خانه اش قتلگه و همسر او قـاتل اوست

بارالهـا تو گـواهی که چه آمد به سـرش

هـمسر مـرد برایش پر و بال است ولی

هـمـسر سنـگـدل او بشکسته است پـرش

آتش زهـر چـنـان کرده به جـانش تأثـیر

که کنَد هر نفس سـوخـتهاش تـشنه ترش

مـظـلـوم دگـر
شـهـر بـغـداد بـود شـاهـد
ِ

پسری را که دهد جان ز ستم چون پدرش

کـاش می بـود غـریب الــغـربـا در آنجـا

تا زمـانـی نـگـرد غـربت تنـهـا پـسـرش

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

شاعر :حسن کردی

كویر چشم مرا رنگ و بوی بـارانی

تـو پـارۀ تن چـشـم و چـراغ ایـرانـی

مرا كه بـنـدۀ احسان دسـتـتـان هـستـم

ببر به عرش نگاهت شبی به مهمانی

همیـشه اوج گـرفـتـم كـنـار چشمانـت

چرا كه حـرف دلم را نگـفته می دانی

تو بیست و پنج بهار افتخار دادی بر

هـوای بی نفـس این جـهـان حـیـرانی

و حال مـوقع رفـتن میان یك حـجـره

ترك ترك شـدی و با لـبان عـطـشانی

و عصر واقعـه تكرار میشود وقـتی

برای فاطمه این گونه روضه میخوانی

بلـند مرتـبه شاهی ز صدر زین افتاد

اگر غـلط نكـنم عـرش بر زمین افتاد
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای مرغ جان کبوتر صحن و سرای تو

هفت آسمان صـحـیـفـۀ مدح و ثنای تو

چـشـم رضـا به مــاه رخ دلـربـای تــو

چــشـم فـرشتـگـان خـدا جـای پـای تـو

دلهـای عـارفـان ،حـرم با صـفـای تو
تو خـود جـوادی و همه عالـم گدای تو
دست گـدائی هـمـه عـالـم به سـوی تو

دل بـرده از امـام رضـا مــاه روی تو

پیـشـانـی مــالئکـه بر خـاک کـوی تو

جـام بـهـشـتـیــان همه پر از سبوی تو

ذکـر خــوش امام رضا گـفـتـگـوی تو
زیـبـد که او هـمـاره بگــوید ثـنـای تو
بـسـمهللاِ صحـیــفـۀ دلهـاست نــام تــو

خیـل ملَـک ستـاده به عـرض سالم تو

ت جــود مـدام تـو
عـالـم رهـیـن کـثــر ِ

بــاالتــر از ثــنــای خـالیـق مــقــام تو

نـور است هـمچـو آیۀ قــرآن کــالم تو
رویـد مسیـح از نـفـس جــانــفـزای تو
وابـسته بر وجـود تو این عـالـم وجود

آرند جن و انس به خاک درت سجـود

مشهور در میان امامان شدی به جـود

بر جـود و بر قیام و سجوت همه درود

آیـات غیب را رخ نـورانیات شـهـود
وجه خـداست روی مـحـ ّمدـ نـمـای تو
تو بـضـعـۀ امام رضا نـجـل حـیـدری

سر تا قــدم پـیـمـبر و زهرا و حیدری

چشم و چراغ زادۀ موسیبن جـعفـری

ابـن الـــرضـــای ّاو ِل آل پــیــمــبــری
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از هـر چـه گـفتهانـد و نگفتنـد برتری
گوهرچه قابل است که ریزم به پای تو
جز تو که خصم گشته ز جود تو بهـره بر

کی داده حـرز فـاطـمـه بر قـاتل پـدر؟

جایی که میکنی تو به دشمن چنین نظر

بـاور نـمیکـنــم که بـرانـی مـرا ز در

از من اگر چه نیست کسی روسیـاهتر
دارم امیـد بر تو و لطف و عـطای تو
مأمون به پیش علم و کمال تو شد حـقیر

افـتـاد در حقـارت و افکـند سر به زیر

یحییابناکثم آمده در محضرت اسیـر

با آنکه در مـدارج تعـلـیـم گـشـته پـیـر

بود از کودک صغیر
درمحضر تو کم َ
شـد محـو علـم و دانش بیانــتهـای تو
مـور کوچـک و تو سلیمان عـالمی
ما
ِ

جــان امـام هـشـتـم و جــانـان عـالـمـی

مدفـون به کـاظمینی و سلطان عـالمی

مـاه رضـا و مـهــر فــروزان عـالـمـی

در هر قـدم نثـار رهـت جــان عـالـمی
جان چـیست تا کـنـند خـالیق فـدای تو
یک عـمر بوده آتش غــم شمع محـفلت

مأمون هزار مرتبه خون ریخت در دلت

دردا که یـار جـانـی تو گـشـت قـاتـلت

حل شد به زهـر ،عـاقبت کار ،مشکلت

بودی جوان و قـتلگهت گشت منـزلت
خامـوش گشت زمزمههـای دعـای تو
در بین حجره سوختی و دست و پا زدی

وز سـوز سـیـنـه نـالۀ واغــربـتـا زدی

با کام تشنه مـادر خود را صــدا زدی

وز سوز ناله شعله به ارض و سما زدی
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ب کــربـال زدی
فـریـاد بـهـر تـشـنـهلـ ِ

000

بـر عــرش رفت نـالــۀ واویـلـتـای تو
هر چند هیچکس ز غـمت با خبر نبود

دیگر سرت به نوک نی و طشت زر نبود

در قـلـب داغــدار تو داغ پـسـر نـبـود

لبهایت از حسیـن دگـر تـشنـهتر نبود

دیگر به سنگ ماه جـمالت سپـر نبـود
جاری نگشت خـون به رخ دلربای تو
تا دور چرخ فصل خزان دارد و بهار

روزی چو روزجد تو نب َْود به روزگار

روزی که شد به نیزه سر آن بـزرگوار

خـورشید سر برهـنه درآمد ز کوهسار

میـثم بـیـار در غـم او چـشـم اشکـبـار
کن گریه تا که سیل شود اشکهای تو

شاعر :قاسم نعمتی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

کسی خـبـر نشد از غـربت نهـانی من

نـیـامـده به سـرم بـهـر هـمـزبـانی من

فقـط غـریب مدیـنـه غــم مــرا فـهـمـد

که همسرم شده در خانه خصم جانی من

کجایی ای پدرم؟ حال و روز من بـینی

کـمی تو گـریـه کنی بهـر ناتـوانی من

بـرای مـادرم آنـقــدر گـریـه کـردم تـا

غــم جـوانیاش آمـد سـر جــوانی من

بـیا و خـوب بـبـین کوچـۀ بـنـی هـاشـم

به جـلـوه آمده در وقت قـد کمـانی من

بیا و در رخ من روی مـادرت را بین

کـبود گشته چو او روی ارغـوانی من

سـالم بـر بــدن بـی سـر عــزیــز خـدا

ســالم بـر تـن عــریـان سـیــد الـشهـدا
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شاعر :سیدمحمد میرهاشمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

رزمنـدۀ عـشـقم مـرا همسنگرى نیست

مادر نه ،فرزندى نه ،یار و همسرى نیست

مرگ غربت با دل صد پاره از غم
جز
ِ

بهـر نجـات از غصه راه بهـترى نیست

غـربت ببـین فریاد من بر آسمـان است

اما چه سـازم قــاتـلم را بـاورى نـیـست

جـان دادم و دست خودى در كار باشد

زهر خودى خوردم كه زهر دیگرى نیست

جـز خاكهـاى حجـرۀ در بـسـته و ،جـز

خون جگر از بهر این دل یاورى نیست

هر قـطـرۀ خـون دلـم این نـكـته گـوید:

یـاس سپـید عـشـق كه نیـلـوفـرى نیست

من مرغ عـشق كـوثـر از نسل رضایم

كنج قفس از من به جز مشت پرى نیست

تا كه به دامـانـش بگـیـرد این سـرم را

جـان مى دهـم امـا كـنارم مـادرى نیست

با یاد جـدّم از عطش مى سوزد این دل

لبـها تـرك خورده ولى آب آورى نیست

شاعر :سید جواد میر صفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

و جنس درد تو از جنس روضۀ حسن ست

غریب خانۀ خود !غربت تو در وطن ست

چگونه و به چه قـیدی؟ چه نـام باید داد؟

به ام فضل و به جعده اگر رباب زن ست

زبان به شکوه گشوده ست زهر و می داند

که این دو روح و دو تن نیست ،بلکه یک بدن ست

همیشه خون جگر نقش بسته بر دل تشت

چنان که زینت هر باغ ،سبزی چمن ست

اگـر چه با حـسـن افـتـاده روی درد دلت

ولی حسین هم این بین با تو هم سخن ست

گریـز روضه اگر ناگـزیر از غـم اوست

حـدیث اشـک و غـم دیـدۀ اباالحـسن ست

شـدنـد بـر تـن تـو سـایـبـان کــبــوتــرهـا

هـنوز روی زمین ،آفـتـاب ،بی کـفـن ست
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای انس و جان گدای تو یا حضرت جواد

شرمـندۀ عـطای تو یا حـضرت جـواد

دائــم ز کـار خـلـق گــره بـاز میکـنـد

دست گـره گـشای تو یا حـضرت جواد

زیـبـاتـرین دعـای ســمــاواتـیـان بــود

مـدح تو و ثـنای تو یا حضرت جــواد

پـیـش از شـب والدتــم ای آشـنـای دل

دل بـود آشـنـای تو یـا حضرت جــواد

چون آیـههای نور ،پـدر بـوسه ميزند

بر روی دلربـای تو یا حضرت جـواد

زوار پــا نــهــنــد بـه بــال مـــالئـکـه

در صحن باصفای تو یا حضرت جواد

پـر می زنـد کبــوتر دلها ز هر طرف

پیوسته در هـوای تو یا حضرت جواد

جود از تو جود گشت و کرامت نهاده است

رخ بر در سـرای تو یا حضرت جواد

تو کـیـسـتی؟ هـمـیـشه جـواد االئـمهای

من کیسـتم؟ گدای تو یا حضرت جواد

بـایـد هـزار زادۀ اکـثـم به وقـت بحـث

صورت نهد به پای تو یا حضرت جواد

مأمــون در آتـش حـسـدش آب ميشود

چون بشنود صدای تو یا حضرت جواد

بخـشی به قـاتـل پـدرت حـرز مـادرت

ای جان ما فـدای تو یا حضرت جـواد

بگشای لب که لحظه به لحظه اجابت است

دلـدادۀ دعـــای تـو یـا حـضـرت جــواد

هرکس زده است دست توسل به دامنی

مـا را بـود والی تو یا حـضرت جواد

قـبـر مـطهـر تو در آغـوش کـاظـمـیـن

دل های ماست جای تو یا حضرت جواد

با هللا قـسم هر آنچه بگـوئیم نـارساست

بر قـامـت رسـای تـو یا حـضرت جواد

هرگز رضا ز کس نشود حضرت رضا

یک لحظه بيرضای تو یا حضرت جواد

این غم کجا برم که بسی بر تو شد ستم

از یـار بی وفــای تو یا حضرت جـواد
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با تو هر آنچه شد ستم و ظلم بيحـساب

دانـد فـقـط خـدای تـو یا حضرت جواد

تو در میان حجره زدی ناله و گریست

قـاتل هـم از برای تو یا حضرت جواد

آتش گرفت حجـرۀ دربـستـه چون دلت

از اشک بيصداي تو یا حضرت جواد

قلب تو پاره پاره شد و شهـر کـاظمین

گـردیـد کـربـالی تو یا حـضرت جواد

با هللا قسم رواست که مرغـان آسمان

گـریـند در عـزای تو یا حضرت جواد

با آن هــمـه وفـا و مـحـبّت که داشـتـی

شد زهرکین سزای تو یا حضرت جواد

«میـثم» به نــالـههـای دلـت بود آشـنا

شـد مـرثـیه سـرای تو یا حضرت جواد

شاعر :رضا رسول زاده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

نیش و كنایه هاست كه از یار میخورم

از دست یار زهر شرر بار می خورم

اصال به جنگ و نیزه و لشكر نیاز نیست

وقـتی میـان خـانـه ز دلـدار می خورم

اکنون زهمسری كه ز من جز صفا ندید

چـوب كـدام تـنـدی رفـتـار می خورم؟

شعله شود بلند از این زخـم بـر جـگـر

تا آب از دو چـشـم گهـربار می خورم

پهلـو شكـسته مـادر كـم سن و سال من

دیگـر بیـا كه حسـرت دیدار می خورم

1

 . 1در شعر فوق نيز همچون تعداد ديگري از اشعار اين کتاب چند بيت به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايت هاي معتبر
حذف گرديد؛ الزم به ذکر است داستان هايي خنده ،رقص و هلهله کردن اُم فضل و ديگر کنيزان در هيچ مقتل معتبري نيامده
و تحريفي است؛ اتفاقاً در روايات معتبر کتب عیون المعجزات ص  ،12۹اثبات الوصیه ص  ،21۹دالئل األمامیه ص ،۳۹۵
بحار االنوار ج  ۵۰ص 1۶؛ جالءالعیون ص  ،۹۶۷منتهی اآلمال ص  ،1۸۰۴مقتل معصومین ج  ۳ص  ۴۷۹و  ...اشاره بر
گريه کردن اُم الفضل ملعونه بعد از مسموم کردن امام جواد علیهالسالم شده است ،الزم به ذکر است داستان هايي
همچون موضوع به پشت بام بردن بدن مطهر امام جواد علیه السالم  ،و  ....انداختن بدن مطهر از پشت بام به زمين و سه
روز ماندن بدن مطهر امام علیه السالم در زير آفتاب در هيچ مقتل معتبري نيامده و تحريفي است.
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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.

