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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 :مجید تال

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

آمده تا سخـن از چشم خود آغـاز کند

دهـمـین پنجـره را سمت خدا باز کند

تا که یک پرده ،خدا را به من ابراز کند

جـگـر شـیـر بیـاریـد که اعـجـاز کـند

دهـمـین مرتـبـه امـروز ،قـیـامت آمد
عــلـی آخـــر دنــیــای امــامـت آمــد
رد پـایش هـمه جا قـبـلهنـما میسـازد

خطی از جامعهاش جامعه را میسازد

خادم خانهاش از خاک ،طال میسازد

کرمش نیـز به شدت به گـدا میسازد

بیسبب نیست اگر عادتش احسان شده است

نـوۀ ارشـد آقـای خـراسـان شده است
گوشۀ صحن عجب حال و هوایی دارم

بـر سـرم سـایـۀ ایـوان طـالیـی دارم

از سـر سـفـرۀ او نـان و نـوایی دارم

سـامـرائـیـم و عـادت به گـدایـی دارم

سامرا ،کـرب و بالیی به نظر میآید
این دو شش گوشه به دنیا چقدر میآید
شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

سرچشمه فیض حی سرمد آمد

آئـیـنـۀ نـور ُحـسن احـمـد آمـد

تبریک به ثامن الحجج باید گفت

چـارم عــلـی آل مـحــ ّمـد آمـد

*************
گـل نغـمۀ شادی از منـادی آمد

از سوی مدینه بانگ شادی آمد

بـا آمـدن طـنـیـن بال جـبـریـل

عـطـر نـفـس امـام هـادی آمـد
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شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

سپاس و حمد خدا را که ناز و نعمت داد

پاک فـطرت داد
به نسلهای بشر ذات ِ

زبان برای تـشکـر ،دهـان برای بـیان

نفس برای حـیات و بدن به قـدرت داد

لطف بیحـد کرد
در توحید
ِ
به عالَم از ِ

حکـم طاعت داد
به آدم از ر ِه تکـریم،
ِ

ت هــمــه بـا آیــههـای قــرآنـش
هــدایـ ِ

نـبــوت داد
خـالـصـان درش هـدیـۀ
به
ّ
ِ

ز حُـبّ ِ آل مـحــمـد مـحـبّـتـش جـاری

بـه شیـعـیـان عـلـی نـعـمـت والیت داد

کما ِل عصمت خود را به فاطمه بخشید

تمام هستی خود را به آل عـصمت داد

به افـتخـار نـبی و علی به معـصومین

کـوثـری فـاطـمـه امـامـت داد
و نـسـل
ِ

عـلی الهـادی
پس از حسین و حسن تا
ّ

چـارم خود را به آل عـتـرت داد
عـلی
ِ
ِ

سخن ز حضرت ُ
ابن الجـواد میگـویم

همانکه حضرت حق ،بیرقش ز نصرت داد

خاص خداوندیاَش در این دوران
ز لطف
ِ

هـادی دین پـرچـم هـدایت داد
به دست
ِ

پس از جـواد به ُ
ابن الـرضای دوم نیز

بحر حکمت داد
هزار ویک
سخن نغز و ِ
ِ

بـاب الـغــدیــر ایـن آقـا
والدتـش شـده
ُ

چقدر حضرت هادی به شیعه ّ
عزت داد

ز هـشت سالگیاَش شد امامـت َـش آغاز

قـیام او به هـمه عـاشـقـان کـرامت داد

قـیام کرب و بال را دوبـاره احـیـا کرد

ق بر زیـارت داد
بهـای تازهای از شـو ِ

فــراوان او هـمـه تـعــلـیـم
مــبـارزات
ِ

به شیعه با عم ِل خیر ،درس غیرت داد

زیارتی ز غـدیـریه ،جامـعه ،مـبـسوط

َـص خـویش به دست تمام امت داد
زن ِّ

1

 . 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
مــبـارزات فــراوانِ او هـمـه تـعــلـيـم

به شيعه با عملِ خير ،درس عبرت داد
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چو از مدیـنه به تبـعـیـ ِد سـامـرا بُردند

به شیعیان ،همه طرحی دراز مدت داد

ت نامه نگاریاَش زیباست
شیوعِ نهض ِ

قـیام نرم ،به یاران عجـیب وحدت داد
ِ

مـنافـقـان به غـیـابش سعـایـت َـش کردند

هـزیـنههای زیادی از این سعـایت داد

حـرامیان حـرمش را محـاصره کردند

ولی خدا به ولیاَش دوباره شوکت داد

هـزار نـقـشـه عـلـیـ ِه امـام مـا چـیـدنـد

ت او به مـا بـصـیـرت داد
ولی مـقـاوم ِ

دشمنی دشـمنان هَـراسی نیست
دگر ز
ِ

زمامداری هـادی به شیعه شوکـت داد
ِ

هـنـوز هـم حـرم او دفـاع مـیخـواهـد

مـدافـع حـرمـش درس اسـتـقـامـت داد
ِ

د ِل امــام زمـــان را بـه دسـت آوردنـد

به پیر و مرشد ما ،حضرتش بشارت داد

برد در بیم
به
ِ
رغم خصم ،که آینده را َ

امـــام مــژدۀ آیــنـــده را بـه امــت داد

فریب و فتنه و تحریم و خدعه و تهدید

لطف حق به شما ابتکار و ه ّمت داد
به
ِ

لباس جنگ به هر رنگ در بیاید ،باز
ِ

لباس رزم به تن کن که جنگ ّ
عزت داد
ِ

اسیـر سامـرۀ او همـیشه در رزم است
ِ

به آن امـیـد که شـاید بـما شـهـادت داد

ب سامـره بود و عزیز زهـرا بود
غری ِ

هـزار راه نـشان در مـیـان غـربت داد

اهـانـتـی که به بـزم شـراب بـر او شد

پـیـام تـازه بـمـا در د ِل مـصـیـبـت داد

خواندن خود ،کاخ ظلم را لرزاند
ز شعر
ِ

شبـی ِه خـطبۀ زینب ،به خـصم ذلّت داد

ب یـزید
گـریز روضۀ ما مجـلس شـرا ِ
ِ

چگونه بود که دشمن به خویش جرأت داد

شکستن لب و دندان به جای خود ،اما
ِ

دخـتر ش ِه خـوبان چگونه تهمت داد
به
ِ

سر بریده گرفت
ز بوسهای که رباب از ِ

بـرای گـریه به آل حـسـیـن مهـلـت داد

1

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

مي کنيم به منظور رفع ايراد موجود و همچنين انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير
کنيد؛ زيرا فرصت دادن بيشتر براي جبران اشتباه به کار مي رود.
حـراميان حـرمش را محـاصره کردند

ولي خدا به ولياَش دوباره فرصت داد
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شاعر :محمد علی بیابانی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

برای عـشق دوبـاره بهـانه پیـدا شد

بـهـانه غـزلی عـاشـقـانـه پـیـدا شـد

طنین آمدن کیست اینکه از طربش

قـلم به شور رسید و تـرانه پیدا شد

اال که گـمـشدگـان هـدایـتـیـد هـنوز

پی نشـانه نگـردیـد ،خـانـه پـیدا شد

برای مـرغ دل چـند بام و چند هوا

هم آشـیانه و هـم آب و دانه پیدا شد

میان باغچه ،یاسی شکفت وقتی که

گـل جـواد به دست سـمانه پیـدا شد

رسید چشمه کـوثر رسید آب حیات
به مقدم دهمین مصحف خدا صلوات

بـبـین محـمـد سـوم! عـلی چـارم را

میان صـورت او با نبی تـفـاهـم را

چه صورتی که شراب لبان نوشینش

به نیم جرعۀ خود مست میکند خم را

ببین که پشت در خانهات همه جمعند

ببین گدایی خورشید و ماه و انجم را

برای مـردم ری از تـنـور احسانت

عطا نما دو سه تا لقمه نان گندم را

نثار این همه تبریک را ز ما بپذیر

حـوالهایست اهـالی مشهد و قـم را

بیا که شب شب شادیست فاطمه تبریک

شب والدت هادیست فاطمه تبریک

غزل به پای تو برده خیالهای مرا

در آسـمان تو وا کرده بالهای مرا

نگاه نغـز تو بر بیتهای پر نقـصم

چه خوش به بار رسانده نهالهای مرا

بگو اگر که خدا نیستی که هستی تو؟

بیا و کـفـر نـبـیـن احـتـمالهای مرا

اال که خط به خط جامعه کـبیرۀ تو

جـواب داده تــمـام سـوالهـای مـرا

وصال چشم من و خاک پات ناشدنیست

ولی بـیا شـدنی کن محـالهـای مرا
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من آشـنـای سـرای قـدیـمتان هـستم
گدای حضرت عبدالعـظیمتان هستم
تـمام دغـدغۀ تو خـدا شناختن است

تمام خواهش من هم تو را شناختن است

بدون اذن تو دردی دوا نخواهد شد

که راه اصلی درمان دوا شناختن است

تو آشـنـای تـمام غـریـبها هـسـتی

وگرنه کار همه آشنا شناخـتن است

دو دست خالی ما را یقین تو میبینی

مرام و مشی کریمان گدا شناختن است

اگر که خورده مسیرت شبی به بزم شراب

بدون شک هدفت کربال شناختن است

چه کـربال که دلم دارد آرزویش را
خدا کند که ببـیـنم دوباره کویش را

شاعر :رضا قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

س ّر َمن َرأی»ی غم ما فقـیرها
ای « ُ

ای رویـش امـیـد ،مـیـان کـویـرهـا

ت نـور
ای خـالـق زیـارت کـ ّل ذوا ِ

تـبـار کـبـیـرها
سـرای
ای جـامـعـه ُ
ِ

یا هـادیاالُ َمـم! اگر انـوار تو نبـود

بـیـراهـه میشـدنـد تـمـام مسـیـرهـا

منّت کشیده عرش ،برای جلوس تو

حـصار حـصیـرها
اما نشستهای به
ِ

تــمـام خـالیـقـی
امـام
ِ
مـعـلـوم شـدِ ،

تا سر گـذاشـتـند ،به پای تو شیرها

مظهر شکو ِه علی؛ چارمین علی!
ای
ِ

میالد توست ،مطـلع عـید غـدیـرها

ـلی الذَّلـیل
صدَّق َ
یا ایهاالعـزیز! ت َـ َ
ع َ

عشق تو ّ
عزت است ،برای حقیرها

یکبار هم به گوشۀ صحنت نظر بکن

یکـدم بیا به دیـدن ما گـوشهگـیرها!

بنـشـین کـنـار سـفـرۀ سائـل تـبارها

برکـت بده به لـقـمۀ نان و پـنـیـرها
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شاعر :رسول رشیدی راد

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ت زبـان من آقا امـان دهـید
بـر لـکـن ِ

یا لطف کـرده و به بـیانم تـوان دهید

تا مدح یک فـضیـلـتـتان را بیان کنم

قـدر تـمام عـمـر جـهـانم زمـان دهید

کار از کمیت لنگ غزل هم گذشته است

الـفـاظ قـاصـرند به الـفـاظ جان دهید

تا حق مـطلـب از سر ایـمـان ادا کنم

ابن سکـیت نطق مرا دُر فـشان دهید

بر ذوق کـور من تب دریای ملتهـب

سـقـفی بلـنـدتر ،ز خود آسـمان دهید

از وحی در ثـنای تو باید مدد گرفت

پس کوی جبرئیل امین را نشان دهید

تا دعبل و کمیت و فرزدق شوم به پات
شب تا سحر غزل بسرایم ،غزل برات
بر شیر پرده جان بده دم را به هم بریز

باالتر از مسـیح عـدم را به هم بریز

شعری بخوان که وقت هدایت گری شده

ارکان کفر و ظلم و ستم را به هم بریز

آقا اگر بـنـاست دمی بیتو سـر کـنـم

تقدیر من به لوح و قلم را به هم بریز

اصال به دست های کریمت گـل مرا

از نو سرشته ،آب و گلم را به هم بریز

بر سائل درت نظری کن ز روی لطف

کـل مـعـادالت کـرم را به هم بـریـز

آقــای مـهـربــان دلــم بـا تــبـســمـی

دریای پُـر تالطـم غم را به هم بریز

آرامش دلم دو جهـان در پـناه توست
کارم هـمـیـشه گیر نفـوذ نگاه توست
انداخت گرچه کینۀ دشمن به زحمتت

ذره کم نشد به خـدا از شرافـتت
یک ّ

گـردیـده بــارهـا مـتــوکـل ذلـیـل تـو

بـوده رفـیـع ســایــۀ دیــوار عـزتـت

صد آسمان فـرشته به شـمـشیر آخته

دارند چشم در پی فـرمان حـضرتت

سایت آستان وصال  astanevesa.irجلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان

12

راضی نشد دلت رسد آسیب بر عدوت

جوش و خروش داشت ز بس دیگ رحمتت

آورده دائـمـا ً سـر تـعـظـیـم را فـرود

دنیای عـلـم عالـمـیان پای حـکـمـتت

اسـالم رفـت تـا بـه دل قــارۀ سـیــاه

از بـرکت درایـت بـسـیـار و هـمـتت

نورت گرفته کشـور دلها به جلوهای
از بس شبیه حضرت زهرا به جلوهای
از کفر محض با دمت ایمان درست کن

از زنگی سـیـاه مـسلـمان درست کن

در پای درس و بحث سراسر هدایتت

از وحشیان حقیقت انسان درست کن

از راز قـلب مرد مـسـافـر خـبـر بده

از او کسی شبیه به سلمان درست کن

ای حسرت بهشت خـدا خاک پای تو

از دوزخ خـرابه گـلستان درست کن

یک خندۀ ملـیح به لبهـای خود نشان

قبله برای یوسف کنـعـان درست کن

با سطری از معارف واالی حضرتت

راهی برای بیـنـش قرآن درست کن

در وصف خوبی تو هزاران حکایت است

عشقت همان میان بُر راه هدایت است
چون نوکری که خو کرده بر امیر خود

من را نما به نیمه نگاهی اسـیر خود

تا جای دیگـری نـروم از درت ،مرا

بر خانهات الی االبدی کن فقیر خود

در باب معـرفت تو مرا پای جامعـه

بخشیدهای بصیرت و کردی بصیر خود

دست مرا بگـیر و ببر تا غـدیـر خـم

با سطری از زیارت اهل غدیر خود

اهـل گـنـاه بـودم و با مـهـربـانـیات

وا کردهای تو پای مرا در مسیر خود

از سختی زمان گلهای نیست ،شکر حق

خواندی مرا به خنده به مهمان پذیر خود

دل بـسـتـۀ کـالمـکـم الـنـورتـان مـنم
در باب عـشق وصلۀ ناجـورتان منم
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دنیاست عـبـد خـانۀ عـبدالعـظـیـم تو

محـتاج دست های هـمـیشه کـریـم تو

با اهـدنا الـصـراط تـو اهـل هـدایـتـم

با نـور تـوست راه دلـم مستـقـیـم تـو

این حس همیشه بوده به همراه من که هست

مشمـول من عـنایت و لطف قـدیم تو

در کاظمین ،مدینه و قم ،مشهد و نجف

شد تازه پای جامعه روح از نسیم تو

با جامعه ،زیارت هر یک از اهل بیت

دارم سـالم بر تـو و قـلـب سـلـیـم تو

حال و هوای گنبد سلطان که جای خود

دارد هـوای گـنـبـد تـو یا کــریـم تـو

نزدیک شـد مـحـرم شاه شـهـیـد دین
امضا بزن حوالۀ دل را یک اربعین

شاعر :سید رضا مؤید

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

لـطـف امـام هــادى و نــور والیـتـش

مـا را اسـیـر کـرده بـه دام مـحـبـتـش

بـر لـطف بى کـرانـۀ او بـستـهایـم دل

امشب که جلوه گر شده خورشید طلعتش

منت خداى را که به ما کرده مرحمت

تـوفـیــق بــرگـزارى جـشـن والدتـش

تبریک باد بـانـوى کـبـرى سـمـانه را

کین غنچه بر دمید ز گلزار عصمتش

ماه تـمـام و نیـمۀ ذى حجـه مـطـلعـش

خـیـر کـثـیـر و کـوثـر قـرآن بشارتش

ایـن است آن امـام که تـقــدیـر ایـزدى

بـعـد از جــواد داده مــقــام امـامـتـش

این اسـت آن امـام کـه ذرات کـائـنات

اقـرار کـردهانـد به جـود و کـرامـتـش

این است آن امام که در برکة الـسّباع

شیـران شوند رام و گـذارند حـرمتش

این است آن امام که از نقش پرده هم

ایجـاد شیـر زنـده کـند حـکـم قـدرتـش

این است آن امام که دشمن به چند بار

رخسار عجز سوده به درگـاه عـزتش

000
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شاعر :محمد جواد شیرازی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن

اجازه هست مرغ دل ،کبوتر حرم شود

وحی عشق ،هم قدم شود
و با فرشتههای
ِ

اجازه هست این کـبوتر نشسته در حرم

پَ ِـر شکـستهاش برای مدح تان قـلم شود

برای وصل آب و دانه نیست سر به زیریاش

برای پایبوسیات به اشتـیـاق خـم شود

در این حرم اگر که َدم شود نوای یا علی

نـوای یـا ابـا الحـسـن نـوای بـازدم شـود

کـنار خـوان جامعـه ،دعـا نمیکـنم دگر

زبـان حـاجـتم هـمین دو دیـدۀ تـرم شود

منـی که در تـمام زنـدگـی ابا لجـوادیام
سـامـرایـی امـام هـادیام
خـوشـم گـدای
ِ
چه نعمتی است در تمام عمر ،سائلت شدن

گدا و ریزه خـوار معـدن فـضائلت شدن

چه نعمتی است نذر مادرت سمانه کردن و

به این طریق ،موجبات شادی دلت شدن

چه نعمتی است این که با اشارۀ نگاه تو

غالم و پاسبان صبح و شام منزلت شدن

چه نعمتی است هم چنان فداییان درگهت

برای حـفظ این حرم فدا و بِسملت شدن

چه نعمتی است با تو بودن و مجاورت شدن

چه نقمتی است بیتو بودن و مقابلت شدن

همان ازل به روی لوح سینه ،بیرقی زدم
به روی آن نوشتۀ «أمیری یا نقی» زدم
بخـوان بـرای مـا فـراز قـا َدة ْالـ ُهـداة را

بخوان و زنده کن دوباره جان کائنات را

هزار سیدالکریم از این قـبـیله زنده کن

بخوان و شرح کن فـراز سا َدة ْال ُوالة را

شراب ناب عشق را بریز در سبوی مان

خـودت مـعـرفـی نـمـا أئِـ ّمـَة ْالـدُعـاة را

بگو علی علی است شرط گفتن خدا خدا

بـیا نـشان بـده به ما حـقـیـقـت صالة را

حـمـایـت بـتــول از ابـوتـراب را بـگـو

عـیان نـما به خلـق راز ذا َدة ْال ُحـمـاة را
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من غریبه آس و پاس میشوم
بدون توِ ،

000

قـدم قـدم کـنـار تو خـداشـنـاس میشـوم
دعـای مـا دعـا نـبـود اگر نـبود جـامـعه

دعا گـره گـشا نـبـود اگـر نـبود جامـعـه

کسی سراسر جهان ،میان انس و جنیان

مـریـد هـل اتـی نبـود اگر نـبـود جامعه

کنار چاه غـالیان و صوفـیان کسی دگر

به راه ،آشـنـا نـبـود ،اگر نـبـود جامـعـه

غـروب جـمعههای ما اسیـرهای مبـتـال

به عـشق ،با صفا نبـود اگر نبود جامعه

خالصه عـرض میکنم میان اعـتقـاد ما

خـدا هـمین خـدا نبـود اگر نبـود جامـعه

ازین طرف بخوان برام جامعه ،از آن طرف

بخوان زیارت غدیریه دوباره در نجف
دعا که میکنی گـناه خلـق پاک میشود

جهان بدون بودنت چه هولناک میشود

خدا به خـندههای بر لب تو شاد میشود

خدا به خشم چهرۀ تو خشمناک میشود

به ریزه ناخنت قسم اگر کسی به ساحتت

اهانـتی کـند ،بدون شک هالک میشود

مرید مکـتبت برای کسب نـور معـرفت

به پای جامعه کبیره سینه چاک میشود

در انـتـظار دیـدن جـمال توست سائـلت

در آن زمان که عاقبت ،اسیر خاک میشود

همین که هیچ کس کنار من نبود ،میرسی
همیشه دیر کردهام ولی تو زود میرسی
به دست خود به ما فقیرها پیاله میدهی

شراب ناب و کهنۀ هـزار ساله میدهی

تو فکر اعتقاد مایی و به دست شیعـیان

برای جـبر و اخـتیار هم رساله میدهی

فـدک نـمـاد غـربت عـلی و فـاطمه شده

به ما خبر ز غاصبان آن قـباله میدهی

تو حاضری خودت غریب باشی و حسین نه

خودت کریمی و به کربال حواله میدهی
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فقط دو هفته مانده تا بساط گریه بر حسین

به ما دوباره رزق اشک و شور و ناله میدهی؟

به لطف تو اسـیـر شـاه عـالـمـیـم تا ابـد
ـحـرمـیـم تا ابـد
عـلـم به دوش خـیـمـۀ ُم ّ
شاعر :هستی محرابی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

بسـاط شـادمـانی جـور بـاشد
امشب
ِ

از فرش تا عـرش امتـداد نور باشد

ق شور و شادمانیست
مژده که عالم غر ِ

در خانۀ خورشید عالم گل فشانیست

نـور هدایت
هادی همان سرچـشـمۀ ِ

مـیـالد او باشد سـراسـر با سـعادت

از هر نگاهش بر جهان برکت ببخشد

آمد که تا بر شیعیان رحمت ببخـشد

طـواف او بیایـند
خـیـل مـالئک در
ِ

بال و پَ ِر خود بر وجـود او بـسـایند

خـوار سـفـرۀ اِبن الجـوادیـم
ما ریزه
ِ

از کـودکـی بر آسـتـانش سر نهـادیم

شمع او پـروانـه هـستیم
حـریـم
گر ِد
ِ
ِ

نوکر این خانه هستیم
عمری گـدا و
ِ

او هادی این امت و نـور خـدا است

تـمـام انـبــیـا اسـت
عــلــم
ث
او وار ِ
ِ
ِ

سر ِو َوال روشن ضمیر است و فروزان

چشم سحر در ُکن ِه او مبهوت و حیران
ِ

عـطر دعا آکـنده باشد
در سیـنـه از
ِ

نـور خـدا زیـبـنـده باشد
زیرا که بـا ِ

نور زاللش پاک و جاریست
در جامعه ِ

انـدیـشـۀ واالی او بـاغ بـهـاریست

شه ِد کـالمش بـند بند آن هـویـداست

ت خــداونــ ِد تــعــالیسـت
آئـیـنـۀ ذا ِ

آن نـالههای آتـشـین و جـانـگـدازش

نـور نـیایش هر فـرازش
سرشار از ِ

بغـض نگاهش
ت اندوه در
این وسع ِ
ِ

اشک پگاهش
هر واژه اقیانوسی از
ِ

انیس رمز و رازش
جز حق نباشد کس ِ

افالک را جان میدهد راز و نیازش

او اللۀ اِبن الرضا موال جـواد است

یمن مقدمش مسرور و شاد است!
عالم به ِ
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

باز در بحر والیـــت گهــری پیــدا شـد

باز بــر چـرخ امامت قـمــری پیــدا شد

بـاز در بـاغ فـضیـلت ثـمـری پیـدا شـد

قـلـــم صـنـع خــدا را اثــری پیـــدا شـد

شب وصل و شب وجد و شـب ذکر اسـت و دعاسـت

شب میالد علی ابن جواد ابن رضاست
جان به کف گیر و بیا جلوۀ جانانه ببین

خلوت محفل شمع و گل و پروانه ببـین

در حرمخانـۀ حـق ،مـاه حـرمخانه ببین

روح شــو طلعـت ریحانۀ ریحانـه ببین

باز پیـــدا شـــده مـصباح هُـدایی دیگـر
پـای تـا فـرق امـام الـ ّ
شــهـدایـی دیـگـر
شاهکـار ازلـی را اثر است این مولـود

دهمین قـبلۀ اهـل نظـر است این مولود

پسر پاک رضا را پسر است این مولود

دهمـین قـبلـۀ اهـل نظر است این مولود

بـفـشـانـید به گـهــواره گـل و ریحـانش
سر و جان همــه خـوبان جهان قربانش
آفتابی که به چـشم هـمگان چهـره گشاد

سایـهاش بر سـر خلــق همه عـالم افـتاد

هـمـه داریـم از او درس والیـت را یـاد

جامعه باد فدایش که به ما (جامعه) داد

وعدههایش همه صدق است و کالمش همه نور

نگه چشم بد از مصحف رخسارش دور
دست ما خـالی و او دست عـطای داور

فکـر ما کوتـه و وصلـش ز همه باالتر

گوهر ده یـم نــور است و یـم ده گـوهر

نام هادی است برازنده بر آن فخر بشر

داده بر چشم دل از پرتو ُحسنش جلوات
به جالل و به کمال و به جمالش صلوات
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این گل باغ جواد است و جهان گلزارش

بـهـتـرین آیـنـۀ ُحـسـن خـدا رخـسـارش

بـه جـواد ابن رضا روح دهـد دیـدارش

کـعـبـۀ جـان هـمـه زنـده دالن دیـوارش

وصف او ســورۀ نـور است بدانید همه
فــی بـیـــوت اذن هللاا بـخـوانـیـد هـمــه
ای به از عطر جنان خاک در سامرهات

آرزوی هـمـه خـوبان سـفـر سـامـرهات

شـجـر طـور کجـا و شـجـر سـامـرهات

آسـمــان بـال زنـد دور ســر سامـرهات

نه عجـب کعـبه اگر دور مزارت گردد
هرچه جان کرده خدا خلق ،نثارت گردد
کیسـتی تو که به برج سه محمد قمری؟

نام زیبات علـی و سـه علـی را پـسری

هرچه خوبان همه گفتند از آن خوبتری

خــــون خــدا را پـــدری
پــدر مـنـتـقـم
ِ

چار اُم ،هفـت پـدر بـنـدۀ جود و کرمت
نه فقط سامره ،قلب همه خوبان حرمت
ای حـرم گـشته به دور حرم سـامرهات

چشم رضوان به ریاض االرم سامرهات

دل زند موج به هر پیچ و خم سامرهات

سـایه افـکـنـده بـه عـالم علـم سـامرهات

حـرم امـن خـدا صـحن تـو و حـائر تـو
همه شـب مهـدی موعـود بود زائـر تـو
من کی اَم تا که ثنا گوی تو باشم موال؟

یا که مشـتاق گـل روی تـو باشـم مـوال

یا کـه سـرگرم هیـاهـوی تـو باشـم موال

کرمی کن که سگ کوی تو باشم موال!

من ندارم به جهان غـیر تو موالی دگر
چه بـرانی چه بخـوانی نروم جای دگـر
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دل بـرد از همـه پـیغــامبـران دیــدارت

چـــارده آیــنـــه در آیــنـــۀ رخســـارت

یوسف آورده سر و جان به سر بازارت

زوارت
سـرمـۀ چـشـم مـلـک خـاک ره ّ

صلواتی که از آن بوی خـدا گردد حس
به تو و بر حسن و روح عروست نرگس

گر چه یک عـمـر ز افـعـال بـدم آگـاهم

گرچه نبود به بساط از همه هستی آهـم

گرچه بگذشته به غفلت همه سال و ماهم

بـه عـنـایـات شـما مـیـثم ایــن درگـاهـم

طبع خود را همه جا وقف شما سازم و بس

هر که هستم به توالی تو مینازم و بس
شاعر :رضا باقریان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

شمیم عطر رحمت میوزد از کوچهها امشب

دوباره دیده شد در آینه وج ِه خـدا امشب

میان گاهواری که َملک گهواره جنبان است

علی مرتضی امشب
به جلوه آمده روی
ِ

بخوان چندین فراز از جامعه در نیمه شب امشب

که حال دیگری دارد مناجات و دعا امشب

چرا باید به دارو و دوا و نسخه دل بندم

چرا که نام هادی میشود درد و دوا امشب

ز یمن مقدم مولود زهرا حضرت هادی

شده آئـیـنهبـندان خـانۀ ابنالـرضا امشب

ایوان طال در کنج این هجره
شبـی ِه کنج
ِ

نشستن پای گهواره عجب دارد صفا امشب

دخـیـ ِل دامن این نازدانه شهـر پیـغـمـبر

نمایان شد که فرقی نیست در شاه و گدا امشب

نه اینکه در مدینه کوچههای شهر روشن شد

چراغان میشود از نور او عرض و سما امشب

شب میالد ساقی پُر کند جام مرا از ِمی

چه شوری در زمین و آسمان گشته به پا امشب

شده عرش برین شهر پیمبر لیک میدانم

جای سامرا امشب
خبرهایی است در هر جای
ِ

دم بابالجـواد آنگونه خـیل زائران دیدم
ِ

که گفتم هست این میخانه هم دارالشفا امشب
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شاعر :قاسم رسا

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

چو بر سریر والیت نشست خسرو دین

فـلک نهـاد به درگـاه او سـر تـمـکـین

بیا که صبح هـدایت دمـید و شد تابـان

در آســمـان والیـت سـتـارۀ دهــمـیـن

ز نـسل احـمـد ُمـرسل ز دوده حـیـدر

ز نـور فـاطـمـه طاووس بـاغ عـلیّـین

ز آسـمـان امـامت دمــیـد خـورشـیدی

که آفـتاب جـمالش گـرفت روی زمین

به سالکان حقیقت دهید مژده که گشت

امـام هـادی فـرمانـروا و رهـبـر دیـن

ستارهای که ز انوار چهره ،روشن کرد

فضای کون و مکان را به نور علم و یقین

مه سپهر فضیلت ،محـیط جود و کرم

شه سریـر والیت چـراغ شـرع مبـین

طلیعهای که ز بهر طواف شمع ُرخش

گـشوده بال چو پـروانه جبـرئیل امین

شهنشهی که شهان پیش خاک درگاهش

کشیده دست ز تخت و کاله و تاج و نگین

مهی که بهـر تـمـاشـای آفـتاب ُرخـش

نشسته در صف گردون ستارگان به کمین

سرور سینۀ زهـرا ،سلـیل خـتم رسـل
ُ

نهـال گـلـشن طاهـا و روضـۀ یـاسیـن

به پیش تربت پاکش دم از بهشت مزن

که خاک اوست مصفّاتر از بهشت برین

ضمیر اهل یقـین از صفای او روشن

دهـان اهـل ادب از کـالم او شـیـریـن

ُرخش طلـیعـه آیات کـبریاست بخوان

صفات ذات خدا را از آن خطوط جبین

چو د ُّر لئالی طبعش به گوش دل آویز

که طبع اوست گرانمایه گنج د ُّر ثمین

شهـی که حکـم والیـش ز بامـداد ازل

نوشته کـلک قضا بر صحـیفه تکـوین

حصار علم و یقین شد به دست او ستوار

کتاب فضل و شرف شد به نام او تدوین

رسا چو خواست که دفتر به زیور آراید

نـمـوده نـامه به نـام مـبارکـش تـزئـین
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شاعر :حسین ایمانی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

َخبَرش آمده که عرش چراغان شده است

ت باران شده است
خنده
ب حضر ِ
مهمان ل ِ
ِ

ب مـادرتـان
ُگـ ِل لـبـخـــند کـه آمـد بـه لـ ِ

عرش خدا شاد ُو غزلخوان شده است
همۀ
ِ

سـفـرهای پُر َب َرکت َپـهـن شـده در دنـیـا

خورش حاتم ُو ایّوب ُو سلیمان شده است
نان َ

خوش به حا ِل د ِل هرکس که به او دل داده

زائر سبحان شده است
حـر َمش
ِ
میـهمان َ
ِ

شکر خدا ُکن که به او دل دادی
َدم به َدم
ِ
کـارت تو بگـو یا هادی
ِگ ِـره اُفـتـاده به َ
سـبَـش موالیی
مکـت َـبَـش مصطفـوی ُو نَ َ

نَفَـحات ُو حـرکات ُو نَـفَـسـَش زهـرایی

ت عمو َیش حسن است
ث صبر ُو کراما ِ
وار ِ

ُخلق ُو خو َیشَ ،بر ُو رو َیش ،همه عاشورایی

ـسکـیـن حـرم
آبـرودار شـود سـائـل ُو ِم
ِ

خوش به حـا ِل د ِل ما که شده سـا ّمـرایی

آمـد و شادی ُو سبـزی ُو طـراوت آورد

ُـمـن قـد َمـش خـاک شـده رویـایـی
َو به ی ِ

ـساکـین حـرم با شـادی
صـف ببـنـدیـد َم
ِ
ص ِلۀ کرب ُو بـال میدهـد امشب هـادی
ِ
آمـده تــا د ِل طـــوفــان زده آرام شـــود

ب اِحـرام شود
حـج ن ََرفـته حـرمی صاح ِ

علوی نام ُو َمرام است عجب نیست اگر

ق اســالم شــود
وار ِ
ق جــا َءالـ َحـ ِ
ث بـیـر ِ

او نگـاهی بُ ُ
کـند فُـلک ُو فَـلَک میگردد

شیر َحق کرد نَ َ
شیـر ژیان رام شود
ظر
ِ
ِ

کـالم باقـر…
قـابی از سـجـدۀ س ّجـاد ُو
ِ

با َد ِم صـادق ُو کـاظـم اگـر اِدغـام شود

خـشک د ِل مـا آبـادی
میشـود صـفـحـۀ
ِ
سام ِـره شد هر که صـدا زد هـادی
زائر ِ
ِ
زائران حرم ُو صحن ُو َسرا را عشق است

اسم شما را عشق است
عاشـقـان نقی ُو ِ
ِ

هر کسی جامعه میخـواند ُو حالی دارد

سخا را عشق است
در
ِ
پسر جود ُو َ
حریم ِ
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مسیر فـرج ُو…
ت سلطان ُو
نوۀ حضر ِ
ِ

میر ِوال را عشق است
دلبر خوش سخن ُو ِ
ِ

سامـرایی شـدهها مـا ِه نَـوا نزدیک است

گریه ُو سینه زنی؛ کربوبال را عشق است

مشهد ُو سامرهُ و کربوبال میگویند…
صاحب االَمر کجایی ُو تو را میجـویند

شاعر :طایی شمیرانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

آفـتـاب ّ
عـزت از عـرش جـالل آمد پدید

روز عـیـد شـادمـانى را هـالل آمد پـدید

ب فضل ،تابـان گشت از كـو ِه شكوه
آفـتا ِ

ظلمت شب هاى هجران را وصال آمد پدید

روز شادى و وقت نشاط آمد از آنك
روزِ ،

بهـتـرین روزهـاى مـاه و سـال آمد پدید
ِ

اخـترى گـردید از بُـرج والیت جـلوه گر

كز جـمالش آیـتى فـرخـنده فـال آمد پدید

آسـمـان عـلـم را تـابـنـده مـاه آمد عـیـان

ـرم نهـال آمـد پدید
گـلـ ِستـان شـرع را ُخ ّ

در سپهر ّ
عز و شوكت آفـتاب آمد فـراز

بر هُماى دین و دانش َپ ّر و بال آمد پدید

دشـمـنان را مـایـۀ درد و الـم شد آشكار

دوستان را دافـع رنـج و مـالل آمد پـدید

اى مسلمان دیده ات روشن كه از لطف خدا

هـادى اال ّمه ،شه احـمـد خصال آمد پدید

عشق و دل را موجبات اتّحـاد آمد عیان

جـان و تن را موجـبات اتّـصال آمد پدید

ركن دین ،بحر سخا ،غیث كرم ،غوث اُمم

نور حق شمس الضحى ،فضل الكمال آمد پدید

عالمى فضل و تعالى ،قلزمى علم و كمال

بر سریر جـاه و اورنگ جـالل آمد پدید

شوكت و جاه و سعادت را محیط آمد عیان

حكمت و علم و فضیلت را جمال آمد پدید

جلوۀ دیگر به خود بگرفت عالم بهر آنك

بر رخ زیباى خلقت خط و خال آمد پدید

هرچه خواهى از خدا «طایى» بخواه امروز چون

بهر حاجت خواستن نیكو محال آمد پدید
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

اهل وال مـرحـبـا فـصـل سـرور آمـده

سـیـنـۀ سیـنـای دل مـرکـز طـور آمده

سـاقـی تـوحـیـد بـا جـام طـهـور آمـده

جلوه گر از بـرج غـیب آیت نـور آمده

محـو شده بـاطل و حـق بـه ظـهـور آمـده
که گشته روشن به او چشم و دل خاص و عام

بیا به بستان وحی فـیض دگر را ببین

به دست شمس الضحی رشک قمر را ببین

روی ملک را نگر ،جن و بشر را ببین

با پدری چون جواد بهین پسر را ببین

عـلـی بـخـوانـش ولـی پـیـامـبـر را بـبـین
امـام هـادی است این هـدایـتـش مـسـتـدام
ی خــدا امــام ایـن نُـه وراق
دهُــم ولــ ِ ّ

به علم او پایبند هشت جهان هفت طاق

شش جهت و پنج حس بدو بَ َرد اشتیاق

فتد در این چار بام بدون مهرش فـراق

اگـر دو عــالـم کـنـد به مـهــر او اتــفـاق
بـه ذات یـکـتـا شـود جـحـیـم ،دارالـسـالم
ُــود عــنـایـت واســعــه
مــحــبّـت او ب َ

به امر و نهیـش مـدام جـاذبه و دافـعه

ز فیض او شد قـوی بـاصره و سامعه

عـنـایـتـی از کـفـش عـنـاصـر اربـعـه

حــکــایـتـی از دمـش زیــارت جــامـعــه
کز آن هـزار آفـتاب درخشد از هر کـالم
بـیـا به بیت الـوال جـمـال داور بـبـیـن

جـمـال داور نگـر روی پیـمـبـر ببـین

کـمـال خـیـرالنـسـا جـالل حـیـدر ببین

الرضا رضای دیگـر ببـین
کـنـار ابن ّ

جـواد را بـا گـلـی بـهـشـت پـرور بـبـیـن
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بهشت از این گـل گرفت آبـرو و احـترام
ابـوالحـسن کـنـیـه و عـلـی بود نـام او

ز حــور دل مـیبـرد کـبـوتــر بـام او

پــرنـــدگــان هـــوا شــیــفــتــۀ دام او

درنـدگـان زمیـن اشـک فـشـان رام او

چـشـمـۀ آب حـیات جرعـهای از جـام او
اال اال تـشـنــگــان از او سـتــانـیــد جــام
پناه من کوی او نگاه من سوی اوست

کعبۀ من سامره قـبلۀ من روی اوست

رشتۀ توحید من سلـسلـۀ مـوی اوست

بهشت در سایـۀ قامت دلجـوی اوست

جهان هـستی هـمه پُر از هیاهـوی اوست
عـالـم خـلـقـت کـنـد در حـرمـش ازدحـام
به هر کجا ساکنم مرا وطن سامره است

تکلمم روز و شب به هر سخن سامره است

نقل سخن سامره نُقل دهن سامره است

مرا به حجش چه کار؟ بهشت من سامره است

ی زمن سامره است
که خاک آن مظهر ح ّ
به صبحگاهش درود به شامگـاهش سالم
بر این زمین آسمان دوخته چشم نگـاه

بر این زمین آورد َملَک ز گردون پناه

عرض اله
از این زمین میوزد نور به
ِ

از این زمین یافت دل به سوی معبود راه

در این زمین خـفتهاند دو آفـتاب و دو ماه
نرجـس نیکـو سرشت حکـیـمه با دو امام
بگـوش عـالـم رسـد نـدای این خاندان

دودۀ آدم شــود فـــدای ایـن خــانــدان

ناز به شاهـان کـنـد گـدای این خاندان

خـلـقـت هـستی بود برای این خانـدان

زبـان «میـثـم» کـنـد ثـنـای ایـن خـانـدان
هماره در روز و شب همیشه در صبح و شام
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000
شاعر :حسن لطفی

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعلن

قالب شعر :ترکیب بند

جـلـوهای از جبـروت آوردند

سـورهای از ملکـوت آوردند

جنس بهار و باران
اَبری از ِ

سـر این بَ َرهـوت آوردنـد
به ِ

در خـانـۀ آقـا یـک شـهـر
به ِ

ت قـنـوت آوردند
هـمگی دس ِ

به تـمـاشـای تــو آدم را بـاز

از بهشتـش به هـبوط آوردند

سـر سـفـرۀ زهـرا امشب
از ِ

محض لبخن ِد تو قوت آوردند
ِ

آب و آئینه و قرآن این است
نـوۀ شـا ِه خـراسان ایـن است
قبله خوب است همین در باشد

عــلــی آ ِل پـیـمــبــر بــاشــد
ِ

چارمین نـا ِد عـلی را گـفـتـند

بـایـد ایـن نـام مـکـرر بـاشـد

دیـواری کعـبه یعنی…
چار
ِ

ب حـیـدر باشد
چـارسـو جـان ِ

جامعه خواندم و گفتند که آن

بـا مـفـاتـیــح بــرابـر بـاشــد

بگـذار از لـب بامت نـرویـم

د ِل مـا مـثـل کـبـوتـر بــاشـد

گـیـسویی دین و د ِل ما بُـرده

خاصه وقتی که معـطر باشد

هـمـنـام رضا آمـده است
آی
ِ
بـادام رضـا آمـده است
مغـز
ِ
ِ
زلف تو کـاش مـجعـد نـشود
ِ

دل در این شـام ُمـردد نـشود

تو عـلی هـستی و مانند عـلی

ب مسند نشود
هیچکس صاح ِ

هست تا سـامـره و سردابـش

حـا ِل ما ُ
کـر خـدا بـد نشود
ش ِ

عطر شماست
جز نسیمی که پُر از
ِ

کـاش از کـوچۀ ما رد نـشود
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د ِل من رفت به کو َیت گـفـتم

ت تو کـاش که آمد نـشود
رفـ ِ

ت تو بود و وا شـد
گـرهام دس ِ

ت تو نـبـاشـد نـشـود
کـار دس ِ

صد و ده مرتبه ُممـتد گـفـتیم
یا عـلـی ابن مـحـمـد گـفـتـیـم
دیـدنـت جـامـه َدریــدن دارد

یـا که انـگـشت بُـریـدن دارد

خاک مسیرت را خورد
مژهام
ِ

سرمه ،کشیدن دارد
الحق این ُ

ارزشش داشت پریشان باشیم

نـاز این زلـف خـریـدن دارد
ِ

د ِل من مـیتـپـد آقـا چه کـنـم

آهــویـی ِمـیـ ِل رمـیـدن دارد

ما رسیدیـم و زمین اُفـتـادیـم

خاک تو چیدن دارد
بوسه از
ِ

اوصاف شما
آنچه گفـتند در
ِ

دیـدن و دیــدن و دیـدن دارد

عـالی اعـلی هادی ست
عـلی
ِ
ِ
معنی زهرا هادی ست
دهمین
ِ
چـیـنـیام ،آیـنـهام میشکـنـم

که ت ََرک خورده ترین قلب منم

ســامـرای تـو بـنــا شـد امــا
ِ

پـریـشـان امـام حـســنـم
مـن
ِ

بعد تو وقف بقیع ،کاش شود

صرف حرم ساختنم
مر من
ِ
ُ
ع ِ

هادی ما مهـدی کو
حضرت
ِ

هـوای قَـرنـم
من اویــسم بـه
ِ

گـریـهام را به ُمحـرم برسان

ُکـشتـۀ روضـۀ یک پیـرهـنم

خواهری گفت که ای وای حسین

مادری گفت که ای بیکـفـنم

کــاروان آه کــه آمــد از راه
هرکه دارد هـوسـش بسم هللاا
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000
شاعر :مجتبی صمدی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

ای هدایت را به معنا جلوه گر

وی امامت از وجودت مفـتخر

ای ز نسل راد مردی و شرف

ی دیـگـر شــاه نـجـف
ای عــلـ ِ ّ

نام زیـبـایـت عـلـی و عـا ِلـمـی

امـتــداد نـسـل پـاک هــاشـمـی

ای سـرافـراز هـیـاهـوی معـاد

ای تو جان عالـم و جان جـواد

شیـرۀ شیـرین جـانت کـوثـری

تو به حق ابن الرضای دیگری

کـل قــرآن را زبــان نـاطـقـی

هـشت سالـه بر امـامت الیـقی

ریـشۀ هـر فـصل آبـادی توئی

سیرت و صورت به حق هادی توئی

ای بـلـنــد آوازۀ اهـل جــهــان

ای تو جدّّ حضرت صاحب زمان

شد هـدایت عـبد زیر طـوق تو

سیـنههـا مستـانه دارد شوق تو

مثل اجـدادت طـلـوع رحـمـتی

منبع فیض و عـلوم و حکـمتی

پـای تا سر جـلـوۀ زهـرا توئی

عشق را در معرفت معنا توئی

ای تو هادی صراط المستـقـیم

ای به دنبـال تو جـنات النعـیـم

ای زیارت جامعـه تصدیـق تو

درس تو جـمع تو و تفـریق تو

ای ز جانها بر زبـان تو درود

ای کالمت روشنی بخش وجود

ناطق حق هستی و خوش لهجهای

پـیـک شادی در مـه ذیحجهای

رهـنـمـای جـمـلۀ مـردم تـوئی

وارث فـیض غـدیـر خـم توئی

از خـم نام تو عـالم جرعه گیر

تو علی هستی و از نسل غدیر

عین و الم و یا یعنی اصل دین

یک کـالم یعـنی امیرالـمؤمنین

بیعلی بودن عبادت باطل است

کشتی گم کرده راه ساحل است

ساحـل جـانـم تو هـستی یاعلی

شاه و سلطانم تو هستی یاعلی
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شاعر :مجید آقاجانی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن

زدل سرود مدحـتت ،سر عاشقانه میکنم

ِمنَ االزل اِلـی االبـد تو را بهـانه میکـنم

اگر نـوای رب کنم خـدای را طـلب کـنم

من از هـدایت تو سـر بر آستـانه میکنم

شه دهم فقط تویی ،چهارمین عـلـی تویی

1

به نـام نـامی عـلـی تو را بهـانه می کـنم

نه ترک ذکر تو کنم نه حد شکـر تو کنم

نـدای اعـتـالی تو به هر زمانه می کـنـم

تویی که بر هدایتت هزار خضر تشنه لب

منم که آب زنـدگی طلب ز خـانه می کنم

مدیـنـۀ دل مـرا ضریـح طـور کـرده ایی

چه سجده ها به مقـدم گـل سمـانه می کنم

ی المکـان
بگو به شکر نعـمت خـدای ح ِ ّ
سالم ما درود ما به ج ِ ّد صاحب الـزمان
دل رمـیـده ام بـه یـک ،نـگـاه مـایـل آمده

به سایـۀ حـضور تو اسیـر و حـایـل آمده

تو آن یم کرامتی که از خروش بخششت

طمع کنان و سرکشان دلم به ساحل آمده

ز موج خوش نگاهیات ز موج خیر خواهیات

به اوج بی سپـاهـی ات هـزار سائـل آمده

دلم گرفته بوی تو نـشسـته ُکـنج کوی تو

طلب کـند سبـوی تو که سـاقـی دل آمـده

به چشمک ستاره ها چه خیره شد نظاره ها

به یثرب است اشاره ها که ماه کامل آمده

ی داوری؛ ســاللــۀ پــیـمـبـری
ی حـ ِ ّ
ولــ ِ ّ
ز نسل پاک کوثری؛ تو حیدری حیدری
تـو نـاشر حـقـیـقـتـی تو مـظهـر والیـتی

تـو هـادی طـریـقـتـی تو کـشـتی هـدایتی

 . 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.
شه دهم تويي ولي چـارمين عـلـي تويي

به نـام نـامي عـلـي تو را بهـانه مي کـنم

دلم گرفته بوي تو نشسته کنج به کوي تو

طلب کـند سبـوي تو که سـاقـي دل آمـده
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تویی شراب ناب من حساب من کتاب من

شفـاعـتم به دست تو به حال ما رعـایتی

نه وصف توست کار من نه مدح تو شکار من

تو صید وصف داوری ز بس که خوش حکایتی

مرا به خویش بنده کن بیا و ُمرده زنده کن

مسیح جان خسته کن ز بی کسان حمایتی

میان حصر دشمـنـان امیـد قـلب دوستان

طـالیـه دار شیـعـیـان امـیـر بـا درایـتـی

به روز غم مرا ببر به سوی خود کشان کشان

سالم ما درود ما به جـ ِ ّد صاحب الزمان

شاعر :رضا قاسمی

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

دوباره مطلع اشعار من «علی جان» است

چکیدۀ من و طومار من «علی جان» است

به دانـه دانۀ تـسـبـیح کـربـال سـوگـنـد

که بهترین گ ِل اذکار من «علی جان» است

چهار مرتـبه ِمـی میزنم ز جام عـلی
«علی امام من است و منم غالم

علی»

دوباره این کرۀ خاک ،با صفا شده است

شبیه عرش خدا شهر سامرا شده است

به قلب ما عجمیها پُر است از شادی

والدت نـوۀ حـضرت رضـا شده است

و بـاز مـرغ دلـم پـر زده به بام عـلی
«علی امام من است و منم غالم

علی»

سـالم حضرت خـورشیـ ِد سامـراییها

سـالم مـعــنـی ا ّمــیــد سـامــرایـیهــا

تو آمدی و بپا شد بساط جشن و سرور

والدت تـو شـده عــیــ ِد سـامـرایـیهـا

من اهـل شهـر توأم بـنـدۀ مـرام عـلـی
«علی امام من است و منم غالم

علی»
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تو از تبار خودت ،یک کم از عشیره بگو

برای من که نشستم به خاک تیره بگو

چه خوب مدح خودت را برایمان گفتی

بیا و بـاز هـم از جامـعـه کـبـیره بگـو

من از شراب تو مستم ز مدح نام علی
«علی امام من است و منم غالم

علی»

قسم به عشق که عشقت نهایت عشق است

محض تو کارش هدایت عشق است
نور
ِ
که ِ

قسم به پنجرههای ضریح شش گوشه ت

که زائر تو مرادش زیارت عشق است

بار عام علی
بار ِ
تو سفره داری و من ِ
«علی امام من است و منم غالم

علی»

ب کهنۀ ذی الحجه در سبوی من و
شرا ِ

زیارت خـو ِد ساقـی شد آرزوی من و

تمام من شد مست
به نیمهاش که رسیدم ِ

چه روزهای قشنگی ست ،پیش روی من و

به سامرا و نجـف دل دهم به دام علی
«علی امام من است و منم غالم

علی»

شما مخـاطب نـعـم االمـیـرهای مـنـی

و روشـنـایـی کـ ّل مـسـیـرهـای مـنـی

والدت تو پُر از برکت است زیرا که

مـطـلع عـید غـدیـرهای منی
ی»
»عـلـ ّ
ِ

به احـتـرام تـو شـادم به احـترام عـلی
«علی امام من است و منم غالم

علی»

اگر چه شادی من بینهایت است امشب

تمام حاجت من یک عنایت است امشب

حـرم و قـلـبم پُر است از حسرت
َد ِم ُم ّ

و خواهشم ز تو اذن زیارت است امشب

سـالم عـلـی
مرا بـبـر به حـرم با گـ ِل
ِ
«علی امام من است و منم غالم

علی»
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000
شاعر :ژولیده نیشابوری

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ساقی امشب بسته با پیمانه پیمانی دگر

سفره رنگین کرده بهر تازه مهمانی دگر

باغبان را گو بپاشد بذر شادی در زمین

تا بـبارد ابـر رحـمت باز بـارانـی دگر

باید آدم درجنان امشب گـل افشانی کند

تا به تخت گـل نشیـند جان جانانی دگر

تا نـترسد نـوح پـیغـمـبر ز طـوفـان بال

رحمت حق کرده برپا باز طوفانی دگر

آتش نمرودیان خاموش گردید و خـلـیل

تکیه گاهش تخت گل شد در گلستانی دگر

شهر یثرب سینۀ سینا شده کز لطف حق

زد قدم دراین جهان موسی ابن عمرانی دگر

گر مسیحا ُمرده را ز انفاس گرمش زنده کرد

جـسم او را داده میـالد نـقی جانی دگر

بر جواد ابن رضا حق داده از دریای جود

گـوهـر ارزنـده و د ُّر درخـشـانـی دگـر

خیزران باید زند گلبوسه بر روی عروس

کز شرف آورده بهر دین نگهبانی دگر

فاطمه در باغ جنت بزم شادی چیده است

چون که دیده نهمین گل را به دامانی دگر

ازشب ظلمانی و تاریکی ره غم مخور

زآنکه آید بعد شب صبح درخشانی دگر

خاتم پیغـمـبران تبریک گـوید بر عـلـی

چون عـلـی را آمده مـاه فـروزانی دگر

زد قدم در ُملک هستی حافظ صلح حسن

تا دهد با صبر خود درصحنه جوالنی دگر

نهضت خونین عاشورا و پیکار حسین

یافـته ،از این پسر گـرمی میـدانی دگر

محور بحر عـبـودیّت چو زین العـابدین

داده بر محراب طاعت عشق و ایمانی دگر

گوهری را داده بر ما مکتب بحرالعلوم

تا نـگـردد جـاگـزین عـلـم نـادانی دگـر

فارغ التحصیلی ازدانشگه فقه و اصول

آمده بر ما دهـد سـرخـط عـرفـانی دگر

همچنان موسی ابن جعفر درمقام بندگی

آمده با خـط انـسان سـاز انـسـانی دگـر

تا نمانـد در جهـان خـالی سریر ارتضا

آمده همچون رضا در دهر سلطانی دگر
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چون جواد آمده به دنیا منبع جود وسخا

علوش گشته رنگین خوان احسانی دگر
کز ّ

از والی هادی دین شاعر « ژولیده» را

حق نـموده شامـل لطف فـراوانی دگـر

شاعر :حبیب اهلل موحد

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

امشب از جام والیت سر خوشم

از دل و جان باده را سر میکشم

مـیـکـده دارد هـوای دیـگـری

در طرب آورده می را ساغری

هر طرف آید ندای نوش نوش

میرسد از عـالـم باال سروش

ُملک ایمان را چراغـانی کنید

سینه ها را جمله جوشانی کـنید

از سمانه شد عیان روی نگار

کـز ُرخش آمد به دنیا نو بهار

مه خجـل از طلعت زیـبای او

جـمع مـسـتان والـه میـنـای او

در سرای فـاطـمه گـل باز شد

گـوئـیـا بـار دگـر اعـجـاز شـد

دیـده بگـشوده به عـالم نوگـلی

که بود نور دو چـشمان عـلـی

تهـنـیـت آیــد ز سـوی کـبـریـا

در حـریـم خـانـۀ ابـن الـرضـا

او بود چـشم و چـراغ فـاطـمه

دردها سازد بگـردون خـاتـمه

زینت عرش است و ارکان وجود

مـهــرۀ زیـبــای خــالق ودود

بـاز یـاران وا گـل شـادی شده

سـالــروز مــولـد هــادی شـده

عاشقان احساس مستی میکنند

خاک پایـش کل هستی میکنند

میزند خنده به مستان روزگار

میسراید نغمه از شادی هزار

نـوبـهـاران با دلـی افـروخـتـه

بر تن گـل جـامـۀ گـل دوخـتـه

در جنان زهرای اطهر لب گشاد

کـامـده دنـیـا گــل بــاغ جــواد

ُمهجت قـلب عـلی مرتضاست

نور چشمان علی موسی الرضاست
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000
شاعر :محمد حسن بیات لو

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

آسمـانـیـست جـلـوه های شما

روی چشمان ماست جای شما

حضرت جـبـرئیـل با بـالـش

طاق نصرت زده برای شما

هرکسی که شنیده گفته چنین

بی نـظـیـر است ربّـنـای شما

هـمـۀ بـرگ هـای پــایـیـزی

می شود سبـز زیر پـای شما

با دو دسـتـان خـالـی ام دارم

چـشـم امـیـد بر عـطـای شما

و بـرای قـیـامـتـم کـافـیـسـت

نـخـی از گوشـۀ عـبـای شما

از مسیـر خـطا بـرم گـرداند

روشـنــایـی رد پــای شــمــا

افـتـخـار تـمـام مـا این است

شـده آقــای مــا گـدای شـمـا

شب برای خودش سلیمان است

زائـر صبـح سـامـرای شما

عشق ما بر شما ارادی نیست
عشق ما جز امام هادی نیست
ای صفا بخش انجـمن هادی

رونق یاس و یـاسمن هـادی

گل خوش عطر و بوی زیبارو

عـلـت رویـش چـمـن هـادی

دهـمـیـن نـور محض آل هللاا

پــدر دومـیـن حـسـن هــادی

در جمال تو منعکس شده است

روشـنـایـی پـنـج تـن هــادی

در قـنـوتت فـرشتـه ها بودند

به دو دست تو بوسه زن هادی

بی نظـیری در انتقاد و کالم

هستی استاد در سخن هادی

شیر در پرده را که جان دادی

روح تـازه بـده به من هادی
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روز محـشر در ازدحـام بیـا

نـام مـا را صدا بـزن هـادی

همه محتاج یک دعای توأیم

حاجت قلب مرد و زن هادی

واکن از کاروبار ما گره را
تـا بـبـیـنـیـم مـاه سـامـره را
آسـتـانـت هـمـیـشه پـا بر جا

ابـتـدایـت هـمـیـشـه نـا پـیـدا

ای عــلـی چــهــارم شـیـعـه

نــــــوۀ اول امـــــام رضـــا

ایـهـا الـهـادی ای امـام نـقـی

دهمین ح ّجـت ای امام هـدی

صاحب اقتدار و شوکت حق

رهـبـر و مقـتـدای مذهب ما

با وجودت همیشه می نـازیم

بــه تــمـــام اهـــالـــی بـــاال

اعـتـقـادات مـا درسـت شـده

با فـرازهـایی از دعـای شما

جامعه ساز ماست جامعه ات

نـسـخـۀ رشـد روح انـسانهـا

نـگـذاری بـه سـیـنـه هـا داغِ

دیـدن صحـن سـامـرایـت را

در زمانت سه بار شد تخریب

بـارگـاه شـریـف کرب و بال

ای ولــی خــدا زبــانــم الل

تو کجا مجـلس شراب کجا؟

ظرف غـمهای تو لبالب بود
اشک تو نذر اشک زینب بود
شاعر :ولی اهلل کالمی

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

در مکـتـب عشق اوستادی هادی

ریحـانـۀ حضرت جـوادی هـادی

چون نام تو خار چشم دشمن باشد

گوییم جهـان فـدات هـادی هـادی
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

اال ز خالق و خلقت سالم حضرت هادی

اال والی تو فـیض مـدام حضرت هادی

اال کـالم تو خـیـرالکـالم حضرت هادی

اال به دست تو دین را زمام حضرت هادی

تویی به ملک الهـی امام حضرت هادی
وصی حضرت خیراالنام حضرت هادی
حساب فضل تو بیرون بُود ز حد و شماره

والدتـت به جـهــان داد آبــروی دوبـاره

سزد که چرخ فشاند به پات ماه و ستاره

کند به خـاک درت سجـده آفـتـاب هماره

اگر به یاد تو گـیرند لحظه لحظه هزاره
فضائـل تو نگـردد تـمـام حضرت هادی
تو ج ّد مهدی و باب حسن ،عزیز جوادی

ی کـل خــالیـق امــام کــ ِّل عــبــادی
ولـ ِ ّ

نماز و روزه و خمس و زکات و حج و جهادی

پناه خلـقت و نـور الـفـؤاد و باب مرادی

تو هادی ملک و جن و انس و رکن بالدی

به یمن توست فلک را نظام حضرت هادی
تـو د ُّر نُـه یـم نـور؛ یـم دو گوهـر نـابـی

عـلی چـارمی و حـافـظ چـهـار کـتـابـی

به باغ دین پدرانت همه گل و تو گالبی

حیات خـلق بود آب و تو حـیـات به آبی

به ملک نور تو ماهی به شهر علم تو بابی
چو جد خویش علیه السالم حضرت هادی
گرفـته ُملک جهان را عـطای واسعۀ تو

کتاب حـشر بود صفـحـهای ز واقـعۀ تو

پُر از صدای خدا لحظه لحظه سامعۀ تو

بـهـشـت جــاذبـۀ تـو جـحـیـم دافـعـۀ تـو

شـنــاسـنـامـۀ کــل ائــ ّمــه جــامـعــۀ تـو
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تو راست معجزه در هر کالم حضرت هادی

هـزار مـاه شـب چــارده اسـیـر هـاللـت

ذرهای ز جـمـالت
هزار مهر درخـشنـده ّ

هـزار عـرش کـمالـنـد نـردبـان کـمـالت

هزار سال فـزون آسـمـان نیـافت مثالت

هـزارها مـتـوکـل اسـیـر قـدر و جـاللت
زهی جالل و کمال و مقام حضرت هادی
تو کیستی که خـداوند دادگـر به تو نازد

حسن ،حسین ،عـلی با پیامبـر به تو نازد

سالم بر تو که هم ج ّد و هم پدر به تو نازد

بزرگ مصلح دین منجی بشر به تو نازد

امام عسگری آن نازنین پسر به تو نازد
تویی به خلق دو عالم امام حضرت هادی
اگرچه گشت عدو حمله ور به صحن و سرایت

اگر چه نقش زمین گشت خشت های طالیت

مـزار توست دل ما و جان ما به فـدایت

هماره ریخـته "میثم" دُر قـصیده به پایت

پُر است مدح وی از میوههای مدح و ثنایت
بریز شهد والیش به کام حضرت هادی

شاعر :رضا یعقوبیان

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

ی سرمد آمد
نوری به جـهـان ز ح ّ

از لـطـف خــدا عــبـد مـؤیّــد آمـد

دهـم گـل بـوسـتان زهـرا و عـلـی

از نـسـل عـلـی نـجـل محـ ّمـد آمـد

*****************
امشب به جهان نور خدا آمده است

دهم گـل باغ مـصـطفی آمده است

در بـیت نـهـم گـل والیـت ،هـادی

از نـسل عـلی مرتضی آمده است
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000
شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

نوری درخشید و به عالم روشنا داد

هادی شد و ره را نشان بر آشنا داد

ظلمت زدود از دهر و چندان فیض بخشید

تـا بـر کـویـر جـانـمـان آب بـقـا داد

آیات قـرآن را تالوت کرد و تفـسیر

تا سینه ها را جلوه ای از هل اتی داد

حق صراط المستقیم اش را ادا کرد
ِّ

وقتی که دل را نوری از خیرالنسا داد

بـا آیـه هـای روشن رفـتـار خـوبش

هر دم نشانی از صفای مجـتـبی داد

هادی همان نور هدایت گستری که

راه هـدایت را نـشـان تا کـربـال داد

حـق مـعـلـم دارد او بـر گــردن مـا
ِّ

درس زیارت جامعـه تعـلـیـم ما داد

با روح دین دلهای ما را آشنـا کـرد

ما را ز رأفت راه در حصن رضا داد

می بوسم آن دستی که او این دستها را

دست علی ،یعنی به دستان خـدا داد

تکـرار شد حُبّ ِ عـلی تا چارده بـار

ی مرتضی داد
وقتی که او شرح عل ِ ّ

شرح غدیر از او به دست ما رسیده

با یک هدایـتـنـامه مشقی از وال داد

ی غـدیـر است
آری هدایتگر به کشت ِ ّ

یعنی خدا س ّکان به دست ناخـدا داد

دشمن به خوبی از مقامش با خبر بود

او انـتـشـار نـهـضت خـون خـدا داد

اصالً جهادش گوشۀ تبعید گـل کرد

وقتی به خیل شیعیان درس وفـا داد

درس وفـا بر عهـد ،در ایـام سخـتی

درس صبوری را به هنگام بـال داد

درس اقـامت در مـسیـر اسـتـقـامت

درس شـجـاعـت در ره آل عـبـا داد

درس خشوع و بندگی در محضر حق

درس تواضع با همه مردم به ما داد

شب زنده داری نیز کار هر شبش بود

حـق عـبـادت را به دستـان دعـا داد
ِّ

حق یتـیـمان و فـقـیـران و مساکـین

حق ضعیفان را به هر قیمت بها داد
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هر سائلی از کوی او حاجت روا شد

حاجت نگـفـته پاسخ هر بنده را داد

تنها حـسن دارایی خود را نـبخـشید

او نیز هر چه داشت در راه خدا داد

بـا نـا امیـدان از در ا ّمیـد بـنـشـست

بر بی پناهان رو گشاده جاه و جا داد

جود و کرم لطف و عطا نیکی و احسان

حـق دستان عطا داد
با این فـضائـل ّ ِ

حتی ز دشمن روی خود را بر نگرداند

پـور عـلـی حـق بشر را تا کجـا داد

تنها بـشر نه ،بلکـه حـیوانات را هم

دستان پُر مهرش نوازش از صفا داد

این خانواده اصال از ریشه کریـمند

حـق ذَ ِوی القُـربی کجا داد
اما بـشر ّ ِ

حق ذَ ِوی القُربی نشد هرگز رعایت
ِّ

با اینکه هر چه داشت آل مصطفی داد

حق خالفت را از اول غصب کردند
ِّ

مـزد رسـالـت را رذالت برمـال داد

از ابـتـدا تا انـتـهـا حـق را ربـودنـد

باطل به جای حق نشست و حکمها داد

فـرمـود با گـریـه رئیس مـذهـب ما

دشمن به ما یا تیغ یا زهـر جـفا داد

گه درد سیلی و سنان و ریسمان بود

گه شرح غربت را ذبیحا ً بالقـفا داد

امـا مـهـیــا بـاش آقـا خــواهــد آمـد

آنکه روایات ظهورش وعده ها داد

شاعر :رضا یعقوبیان

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

امشب به جهان نـور مبـین میآید

بر شیـعه بگـو حـبل مـتـین میآید

از بیت جواد ابن رضا هادی دین

هـمـنـام امـیـر مــؤمـنـیـن مـیآیـد

*****************
امـشـب از لـطـف خــداونـد ودود

غـنـچـهای وا شد به گـلزار وجود

آمـده چـهـارم عـلـی ،هــادی دیـن

بـر جــمــال کــبــریــائـیـش درود
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شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :مسدس ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

روزی ما شد در این ظلمت جمال آفتاب

خوش درخشیدیم در ظـ ّل کـمـال آفـتـاب

ذرهای بـودیـم و گـردیـدیـم مـال آفـتـاب

آمدیـم آگه شـویم از شـرح حـال آفـتـاب

وه چه شیرین است صحبت از وصال آفتاب

ما کجـا تـمثـیـل روی بـی مثـال آفـتـاب

اذن دادنــد و خـریــدنــد و بـهــا دادنــد بـاز
نـاز کـردند و رهـا کـردنـد و جـا دادنـد بـاز
ما از اول ریـشـۀ خود را والیت یافـتیم

از هـمـان روز ازل راه هـدایـت یافـتـیم

ذات خود را بی تمنـا در عـنایت یافـتـیم

ابـتـدا تا انـتـهـا را ،تا به غـایـت یافـتـیـم

راه خود را چارده گونه حکـایت یافـتـیم

خویش را در البالی این روایت یافـتـیم

مـا اضـافـات گــل آن چـارده هـادی شـدیـم
چارده قرن است در هر لحظه امدادی شدیم
چارده انسان کـامل را به ما بخـشیـدهاند

چارده قـرآن نـازل را به ما بخـشیـدهاند

چارده دریا و ساحل را به ما بخشیدهاند

چارده دستان فـاضل را به ما بخشیدهاند

چارده موالی عادل را به ما بخـشیدهاند

چارده طی مراحل را به ما بخـشیـدهاند

پس نداریم آرزویی جـز صـراط المـستـقـیم
زلـف ما خورده گـره با این کـریمان کـریم
هریک از این چارده را رمز و رازی بیشتر

هادی دین را و لیکـن دلـنـوازی بیـشتر

دومین ابن الرضا را هست نازی بیشتر

هرکه با لطفـش نـشیـند دلنـوازی بیشتر

با دل عـاشق کند معـشوق بازی بیـشتر

هرکه خواهد معرفت او را نیازی بیشتر

مکـتـب او شیـعـه را تا حـق هـدایت میکـند
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بـا زیـارت نـامـه تــدریـس والیـت مـیکـنـد
در زیارت جامعه ،هر فیض میبارد از اوست

گر زیارات غدیریه صفا دارد از اوست

هرکه دستی بر دعا هر لحظه بردارد از اوست

هرکه احکام خدا را فرض بشمارد از اوست

زائر قبر رضا هر سجده بگذارد از اوست

در دل ما هرکه بذر روضه میکارد از اوست

هرکه با هادی است،محبوب المساکین میشود
شیعـه هـادی است ،هـادی المضلّـیـن میشود
هـادی دلهاست ُحـب حضرت ابنالجواد

قـبـلۀ جـانهـاست قـ ّد و قـامت ابنالجواد

بر فلک موالست ذات خـلقت ابنالجواد

کـاشف غمهاست نور طلعت ابنالجـواد

والـی واالست ما را طیـنـت ابـنالجـواد

عـالـم بـاالسـت ذیـل دولـت ابـنالـجـواد

نـورالـفـواد
اوست فـرزنـد جـواد و حضرت
ُ
هم جواد بُنالجواد لجواد بُنالجواد لجواد بُنالجواد

نام زیبایش علی ،روی دل آرایش عـلی

قد رعنایش عـلی ،رخسار یکـتایش علی

نقش سیـمایش عـلی ،کـُن ِه تـوالیش عـلی

خلق واالیش علی ،اعالی اسمایش علی

دین و دنیایش علی ،مقصود و عقبایش علی

مهر و امضایش علی ،جنّات و مینایش علی

بر محبانش مجیر است و بشیر است و نذیر
رمز میالدش غدیر است و غدیر است و غدیر
چون نظر بر قلب پُر از مهر شاگردان کند

نام ابن مهـزیارش جلـوه هر دوران کند

مرقد عبدالعـظـیمش فخـر بر ایـران کند

کـربـالیی در دل ایـران بنا ایـنـسان کند

کارهای سخت را با یک نظر آسان کند

کاش ما را بر قدوم مهدی اش قربان کند

بهـر میـالدش اگـر لـبخـنـد بر دلـهـا نـشست
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عید قربانش صفا ،عید غـدیـرش مروه است

000

با وجودی که ب َُود مه ِد معارف محـفـلش

گاه در تبعید و گاهی کنج زندان منزلش

با اسارت با جسارت آشـنا جـان و دلش

یاد عـمـه زینب و آن ناقـۀ بی محـملـش

چشم او از اشک دریا بود و چهره ساحلش

کـربـال را دیـد ویـران ،مثل روز اولش

ســامــرا ویــرانـه امـا راه دیـن آبـاد مــانـد
نور هادی در دل و طاغـوت بی بنـیاد ماند

شاعر :علی آهی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

الـبـشارت که دهـم حـ ّجـت سـبـحـان آمد

شـافـع هـر دو سـرا ،رهـبـر ایـمـان آمـد

سـرورعــالـمـیـان ،مـحـور امـکـان آمـد

که جهان از رخ وی ،روضۀ رضوان آمد

پـرتو مهـر رخـش ،تا به زمین پـیدا شد
دستههای ملک از عـرش برین پـیدا شد
رهبر عالمیان آنکه جهان را سبب است

تحت فرمان وی ،افواج ملک با ادب است

ی و نقیاش لقب است
طیّب و طاهر و هاد ّ

خسرو ملک عجم قائد قـوم عـرب است

شرع احمد ز وجودش به جهان پای گرفت
مهر وی در دل صاحب نظران جای گرفت
هم نبی خوی و علی صولت و زهرا عصمت

حسنی حلم و حسین طلعت و س ّجاد آیت

باقری علم و زصادق به صداقت نسبت

کاظمی عفو و رضا خوی و جوادی ه ّمت

پدر عـسـگـری و جـ ّد ولی عـصر است
آنکه بر پرچم وی آیت فتح و نصر است
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شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

به نام نامی هـادی که هـادی دلهـاست

یگـانـه فـاتـح دلهـا امـام بی هـمتـاست

امـام مـهــر ،امـام وفــا ،امــام عــشـق

امام رأفت و رحـمت امام خوبیهـاست

ـرد
هدایتـش همه جا را به زیر سایه َب َ

امامتش متعـالیِ ،زعـامتـش یکـتـاست

1

که میـوۀ دل و دلـدار سیّـد َبـطحـاست

دوم اوست
ی چـارم ما ،مرتـضـای ّ
عل ّ

دهـم امام تـشیّـع؛ حقـیـقـت عـظـماست

مـقـرب مـقـیـم حجـرۀ او
فـرشـتـگـان
ّ

قسم به روح مقـدّس ساللـۀ زهـراست

نــوادۀ حــسـن مـجــتـبـاسـت ایـن آقــا

سلیـل آل نـبـی ،نـور چـشم آل عـباست

ی دیـگــر آل حـسـیـن آمـده اسـت
عـلـ ّ

که وارث همۀ روضه های عاشوراست

قـنـوت حضرت س ّجـاد روی دستانش

امـیـن بـاقـر عـلـم نـبـی هـمین آقـاست

صراط صادق آل عـلی طریقۀ اوست

موسی کاظم به وقت درد و بالست
شبیه
ِ

ستارۀ سحر است و شکـوه باغ جـواد

ابن رضاست
دوباره کوثر قرآن دوباره ِ

دوبـاره جـ ّد غـریـبـش ابـالحـسـن آمـد

طلیعـۀ حسن عسگـری از او پیـداست

پـدر بــزرگ امــام زمــان مـا یـعـنـی

برای مهدی دین چاره ساز مشکل هاست

ِب ِچش حالوت ذکرش ،بخوان به لب هادی

که نام حضرت هادی عجیب روح افزاست

آسـتـیـن هــنـر پـرورش ادب ریـزد
ز
ِ

حیات طیّبهاش چون هزار دانشگاست

مــعــلـــّم هـــمــۀ اولــیــاسـت آقــایــم

 . 1بيت 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.
مــعــلـــّم هـــمــة انـبــيـاسـت آقـــايــم

که ميـوة دل و دلـدار سيّـد بَـطحـاست
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هرآنکه طالب دریای معرفت از اوست

کالس جامعه اش رهگشای اهل والست

به عـلم خـویش بداند زبـان حیـوانـات

خـدای قـادر مطلق به عـلم او داناست

بهـشت مـائـده ای از والی عـظـمایـش

شـفـیـع هرچه والیتـمـدار با تـقـواست

گـنـاه شیـعـه ببخـشـد خـدا به مـقـدم او

نوید باب غدیر است و آیة العظماست

خدا به شیعـۀ او ّ
عـزت و کـرامت داد

بـیـا کـه آیـنـۀ هـیـبـت خـدا اینـجـاست

به عصمتش قسم از او مقام میگیـریم

به هیبتش قسم از قهر او عدو رسواست

بیا به محـفـل و کشکول سائـلی بردار

که عـیـدی قـدمـش استـغـاثـۀ دلهـاست

نگـو شمـرده شمـرده که حاجـتت داند

نگفته با خبر از حاجت و غم دلهاست

عزیز فـاطـمه و ترک سائالن هرگز!

مفرح جانهاست
بریز غم که وجودش ّ

مگر زیارت کرب و بال نمی خواهی؟

کـلـیـد کـار به دست دعای این آقاست

نـظام عـالـم هـستی از او درست شود

بیا که پرچم صبح فرج از او برپاست

شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

سرچـشمۀ فـیـض حی سرمد آمد

آئـیـنـۀ نــور ُحـسـن احـمــد آمــد

تبریک به ثامن الحجج باید گفت

چــارم عــلــی آل مـحــ ّمــد آمــد

********** ***********
از سوی مـدیـنه بانگ شادی آمد
گـل نـغـمـۀ شـادی از منـادی آمـد
بـا آمــدن طـنـیـن بــال جـبــریـل

عــطــر نـفــس امـام هــادی آمـد

********** ***********
خورشید به شام تیرهات باید خواند
بر لشکر کفر چیرهات باید خواند
درس ادب و والیـت و تــقـوا را

در جـامعه کبـیـرهات باید خـواند
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

خیــزیــد و بـبـیـنـیـد تجــالی خــدا را

در بـیـت وال مـشـعــل انــوار هــدا را

آن عـبـد خـدا وجـهـۀ مـعـبـود نـمـا را

رخـسار عــلی ابن جـواد ابن رضا را

در نـیــمــه ذیـحـجـه نـدا داد مــنــادی
تبریک که آمد به جهان حضرت هادی
پـیـچـیـده در امـواج فـضا بـوی محمد

گـویند خـالیـق سخـن از خـوی محـمد

بیـنـید عـیـان طلعـت دلـجـوی مـحـمـد

در آیـنـۀ روی عــلـی روی مــحــمــد

الحـق که جـواد ابن رضـا را پسر آمد
بـر ابـن رضا ،ابن رضـای دگـر آمـد
دل خـانه و چـشـم هـمه فــرش قـدم او

لبـریـز شده ظـرف وجـود از کـرم او

آورده حـرم سـجـده به خـاک حـرم او

صد حـاتـم طـایـی است گـدای درم او

از پـارۀ دل در قـدمش گـل بـفـشـانـیـد
عـیـدی ز رضا و ز جـوادش بـستـانید
ای طلعت زیـبای تو خـورشید هـدایت

ای گـوهــر رخـشـنـدۀ نُه بحـر والیت

ذات ازلـی را ز ازل دسـت عـنـایـت

فضل و کرم و جود تو را نیست نهایت

بـودنـد امــامـان هـمـه هـادی ره نــور
بین همه نام تو به هادی شده مشهــور
هنگـام سخـن بـوسـۀ عیـسی به لب تو

با یاد خدا سال و مه و روز و شب تو

دلهــای محــبــان خــدا در طـلـب تـو

نـام تـو عــلـی آمـد و هـادی لـقـب تـو

چـارم عـلـی از آل رسـول دو سـرایی
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قــرآن روی دست جـواد ابن رضـایی
ای روح دعـا از نـفـس گـرم تو زنـده

بر اشک دعـای تو اجـابت زده خـنـده

تو عبد خـداوندی و خلقـی به تـو بـنده

صورت به روی پات نهـد شیـر درنده

جنت گل رویـیدهای از فـیض نگـاهت
رضوان چو یکی سائل بنشسته به راهت
مـا نــور والیت ز کـالم تـو گـرفـتـیـم

مـا وحـی خـدا را ز پـیـام تو گـرفـتـیم

ما کـوثـر تـوحـیـد ز جـام تو گـرفـتـیم

ما خط خود از مشی و مرام تو گرفتیم

تا صبح جزا رو به روی خاک تو داریم
ما جـامعـه را از نفـس پـاک تـو داریم
تو گوهر نُه بحری و دریای دو گوهر

سرتا به قـدم حـیـدر و زهـرا و پیـمبر

بـوسـیـده جـوادت چو کـتـاب هللاا اکـبر

هم یوسف زهرایی و هم بضعۀ حیـدر

هم طاهری و هم نسب از طاهره داری
هم در دل هر دلشده یک سامره داری
عیـسی دمی و فـیض دمت باد مبارک

در دیـدۀ هــسـتـی قـدمـت بـاد مـبارک

هر لحظه به خلقت کـرمت باد مبارک

تـجـدیــد بــنـای حـرمـت بـاد مـبـارک

کردم چو به دیـدار رواق حرمت سیر
دیدم که در این خانه عدو شد سبب خیر
زیـبد که به پای تو سر خـویش ببازیم

بر صحن تو و قبر و رواق تو بـنازیم

در نار حسد خـصم حـسودت بگـدازیم

این کعبۀ دل را همه چون کعبه بسازیم

تا کور شود دشمن و تا دوست شود شاد
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گــردیــد دوبـاره حــرم پـاک تـو آبـاد
ای سـامـرهات کـرب و بـالی دگـر ما

بـر خـاک درت تا ابـدالـدهــر سـر مـا

وصف تو دعای شب و ذکر سحـر ما

مـهـر تـو بـه بـازار قـیـامـت ثـمـر مـا

عالـم به والی تو نـنـازد به چه نـازد؟
«میثم» به ثـنای تو ننازد به چه نازد؟

شاعر :سید رضا مؤید

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

امـشب فـزودهانـد صـفـاى مـدیـنـه را

نـور خـدا گـرفـتـه فـضاى مـدیـنه را

با جلوههاى اشرقـت االرض قـدسیان

بـستـنـد چـلچـراغ سـمـاى مـدیـنـه را

روح االمین به یاد بهار نـزول وحى

گـلبـوسه میزنـد سر و پاى مدینه را

بیت النبى و گـنبد خضرا و مسجدش

بخشیده لطف صحن و سراى مدینه را

در وادى قـبـا به تـمـاشـا نـشـانـدهانـد

آن نخـل هاى سـبـز قـبـاى مـدیـنه را

خرم است که گویى گشودهاند
آن گونه ّ

بر هـشت ُخـلـد پـنجره هاى مـدینه را

عطر و گالب الله بدین گونه دلپـذیر

تغـیـیر داده حـال و هـواى مـدیـنه را

نور جمال حضرت هادى است که اینچنین

روشن چو روز کرده فضاى مدینه را

ماهى دگر به محور خورشید عشق تافت

تا روشنى دهـد هـمه جـاى مدیـنـه را

آنسان که بود هجـرت واالى احـمدى

تاریـخ سـاز شهـر و بنـاى مـدیـنه را

این وارث رسول هم از راز هجرتش

تا سـامـرا رسـانـد صفـاى مـدیـنـه را

گلبانگ شادى است بگوش فرشتگان

فـریـاد مـکـه را و نــداى مــدیـنـه را

کاین ماه جـلـوهاى جـمال محمد است

ابـن الــرضـاى دوم آل مـحـمـد است
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شاعر :رضا رسول زاده

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

شـروع عـشـق به نـام خـدا به نام شما

مـن آفـریـده شـدم تا شـوم غـالم شـمـا

هـزار شکـر نـبـوده هـنوز روی سرم

به غـیـر سایـۀ لطف عـلی الـدوام شما

کبـوتـر دل من که نمی پـرد هـمه جـا

از آن زمان که گرفتار شد به دام شما

برای آنکه جـنـان را فـقـط نـگـاه کـند

نشسته است شب و روز روی بام شما

خوشا به حال کسی که شده در این دنیا

مسیر زندگی اش روشن از کـالم شما

شـمـا تـمـامـی دار و نـدار من هــسـتـیـد
تـمـام عـمـر هـمـه اعـتـبـار من هـسـتـیـد
جهـان به زیر قـدوم تو خـار میگردد

نـفـس زنی همه عـالـم بهـار میگـردد

برای عرض ارادت به محضرت ،خورشید

به سمت گـنـبـد تو رهـسپـار میگردد

یکی دو شب که نه ،هر شب به سامرا ،مهتاب

میـان صحـن تو مثـل غـبـار میگردد

اگر که تیـغ دو ابروت می کـشد ،جـانم

هـزار بـار بـه پـایـت نـثــار میگـردد

اگر به عشق تو ُمردم شما نخورغصه

یک عاشقت کم از این صد هزار میگردد

همیـشـه زنـده ب َُود هـر کسی فـدای تو شد
و خوش به حالش اگر خاك سامرای تو شد
دلـم بـهـانـه گـرفـته ،بـهـانـهات هـادی

نشسته ام چو گـدا پشت خـانهات هادی

نگاه کن به خدا آب و نان نمیخـواهم

تـمـام حـاجـت مـن آسـتـانـهات هــادی

بخوان تو جامعه را تنگ شد دلم امشب

بـرای زمـزمــۀ عـاشـقـانـهات هــادی

به عرش نقل محافل بیان مدح شماست

و جـبـرئـیـل بـخـوانـد تـرانهات هادی

تو آمـدی که گرفـتاریام شـروع شود

شـوم اسیـر تو و آب و دانـهات هـادی
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تـو آمـدی کـه بــدانـم جــالل یـعـنـی چـه!
تـو آمـدی که بـبـیـنـم جـمـال یـعـنـی چـه!
بگـیـر دست مرا تا به سـامـرا بـبـری

بگـیـر دست مرا عـرش کبـریا ببـری

ببین که دور و بر من غریبه بسیار است

بگـیـر دست مـرا ،یـار آشـنـا ،بـبـری

تو رهـنـمـای مـنی ،تا نیـامده شیـطان

بگـیـر دست مـرا تا سـوی خـدا ببری

همه یقین من این است راه حق آنجاست

به هر کجا که دلت خواست تا مرا ببری

به آن ضریـح تو سوگـند میدهم موال

مرا تو یک شب جمعه به کربال ببری

که روضه خوان بشوم در حریم خون خدا:

مـیـان آن هـمـه لـشكـر؛ حـسیـن وا...تـنهـا

شاعر :حمید کریمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

ای به عشقت دل از بـال ایـمن

ای ز مهر تو جان و دل روشن

ای که هستی به شهره شهرۀ دهر

مـظـهــر نـور قــادر ذوالـمـن

ای که هستی یگانه هادی دین

نام تو چون عـلـی خـیـبـر کـن

حب تو می رباید از سر هوش

مـهـر تو می دهـد تـوان بر تن

گـر بـیـایـد بـه مکـتـب درست

بــدر آیـد فــرشـتـه اهــریـمـن

مکـتب فضل را تویی صاحب

بخشش و جود را تویی معـدن

بود از وصف تو قـلـم عـاجـز

نـطـقـم از مـدح تو بود الـکـن

مـحـو وصف تـو بـودم نـاگـاه

هـاتـفـی داد مــژده ای بـر مـن

فرش تا عرش غرق آیین است

شـب مـیـالد هـادی دیـن است
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

ی تعـالی آمده
امشب بـشیـر از جانب حـ ِ ّ

گوید که یاسینی دگر از صلب طاها آمده

یــا کــوثــری از دامـن امابــیـهــا آمــده

چـارم عـلی در مجـمع اوالد زهـرا آمده

از نـسل مصباح الـهـدی هـادی به دنـیا آمده
نور هدایت تـافـتـه هم در عـرب هم در عجـم
کهف التقی ،بدرالشرف ،نورالهدا ،ابنالرضا

رخ رحمة للعـالمین هیبت علی مرتضی

قرآن از پا تا به سر توحید از سر تا به پا

هر دیده بر او یک حرم هر دل بر او یک سامرا

هم وجـه ذات کـبـریـا هـم نـجـل خـتماالنـبـیا
آیـیـنـۀ ُحـسـن قَـدم بـگـذاشـت در عـالـم قـدم
از آیۀ «هللااُ نور» افکـنـده گـل سیمای او

نام دلآرایش علی ،قـلب محـ ّمد جای او

در چشم عرش کبریا پیداست جای پای او

دل ،حج بجا آرد ولی در طوف سامرای او

جود و کرم ،بذل و عطا ،یک قطره از دریای او

عالم اگر سائل شود در پیش بـذل اوست کم
چشم عطا بر درگه و چشم کرم بر دامنش

یعقوبهـا بینـا شوند از نفخـۀ پیراهـنش

نور الهـی در دلش روح مح ّمـد در تنش

قرآن ،کتـاب منقـبت؛ مداح ذات ذوالمنش

شیرین دعای جـامعه از منطق شور افکنش
عـلَـم
بیـن زیـارات دگر این جـامعـه گـشـته َ
باغ بهشت من بود صحن و سرای سامره

مرغ دلـم دائـم زند پر در هـوای سامره

تا چهره بگذارم شبی بر جایجای سامره

سعی و صفا و مروهام باشد صفای سامره

ای کاش یارب می شدم عمری گدای سامره

سایت آستان وصال  astanevesa.irجلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان

50

هرچند دائم خـویش را بـیـنـم کـنار آن حـرم
ای آفـتاب شهر دل روی جهـانآرای تو

ای گشته زیبایی خجل از طلعت زیبای تو

روی خدا را اهل دل دیدند در سیمای تو

نور خدا میتابـد از سرداب سامرای تو

دُر کـرامت ریخـتـه از لعـل گـوهـر زای تو
ِیـن تو پـشت فـلک گردیده خَم
در زیر ِ
بار د ِ
تو وجه حی داوری یابنالجواد ابنالرضا

تو احمدی تو حیدری یابنالجواد ابنالرضا

تو جسم ایمان را سری یابنالجواد ابنالرضا

تو روح را بال و پری یابنالجواد ابنالرضا

از هرچه گویم برتری یابنالجواد ابنالرضا
چون مینگارم وصف تو در دست میلرزد قلم

من عبد بیپا و سرم اما سر و سرور تویی

ساحل تویی دریا تویی کشتی تویی لنگر تویی

گمگشتگان را تا ابد هادی تویی رهبر تویی

علم و کمال و فضل را گردون تویی محور تویی

لبتشنگـان نور را ساقی تویی ساغـر تویی
باشد که از لطف و عطا جامی کنی برما کرم
تو هادی و با نور خود ما را هدایت میکنی

تو دوستان خویش را مست والیت میکنی

در گیرودار حشر هم؛ از ما حمایت میکنی

بر خصم خود هم بس که آقایی عنایت میکنی

بر ما عنایت نه که؛ لـطف بینهـایت میکنی
ای وصف تو خیرالکالم ای لطف تو خیرالنعم
ای داده ذات حق تو را بر خلق عالم برتری

جـِّد امـام منـتظـر! باب امـام عـسکری!

جوشد ز تیغ مهدیات نور عدالتگستری

از ما سراسر تیرگی از تو همه روشنگری

میثم کند با مـدح تو پیـوسته گوهـر پروری
باشد که جوشد مـدح تو از خـامۀ او دمبهدم
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شاعر :مسعود یوسف پور

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

خورشید پر تـأللو هـفت آسمان شدي

ذي الحجه شهیر زمین و زمان شدي

با اهدنا الصراط تو شد راه ،مستـقـیم

وقتي كه حمد خواندي و تفسیر آن شدي

تـكــثــیـر گـشـتـه آیــۀ ایـاك نــعــبــد

از آن زمان كه هادي اهل جهان شدي

ابـن الجـواد! تا كه گـدایـت شـدیـم ما

مثل پـدر كـریم شدي ،مهـربـان شدي

تا سفره هاي دست كریم تو پهـن شد

ما میهمان شدیم ،تو هم میـزبان شدي

امـروز بر دریـچـۀ قـلـبـم نـزول كـن
لطفي كن و مرا به غالمي قـبول كن
هر وقت شیعه سائل و محتاج میشود

مواج میشود
دریاي لطف و جود تو ّ

دل را به دست غیر تو هرگز نمیدهم

از این قضیه عـشق تو انتاج میشود

پرهاي جبرئیل نگـاهم در آتش است

وقتي كه خاك پاي تو معراج میشود

در امتحـان رشتـۀ عـشـق و والي تو

هر كس كه زیر َده شده اخراج میشود

تو پـادشـاه كـشـور دیـنـي بـدون شك

گـاها عـمـامه بر سر تو تاج میشود

امـروز بـر دریـچـه قـلـبـم نـزول كن
لطفي كن و مرا به غالمي قـبول كن
امروز آمـدیـم كه عـیـدي به ما دهـید

یك گوشه ،یك كنار به ما نیز جا دهید

چشمان ما به دست شما خیره گشتهاند

مـجـوز سـفـر ســامــرا دهـیـد
تـا كـه
ّ

از این چل و دو سال فقط لحظهاي بس است

تـا بـا اشـارهاي دل ما را جـال دهـیـد

از الـتـمـاس پُـر شـده دستـان خـالـیـم

وقـتـش شده كه تكه نان بر گـدا دهید
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گـفـتـنـد كه بـال سبـب قـرب میشـود

بي زحمت اي طبیب به ما هم بال دهید

امـروز بـر دریـچـۀ قـلـبـم نـزول كن
لطفي كن و مرا به غالمي قـبول كن

شاعر :محمد خسرو نژاد

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

امشب جهان از خرمى مانند رضوان میشود

نور خدا در طور جان امشب فروزان میشود

از آسمان مكـرمت تابـنده گردد اختـرى

روشنگر دنیا و دین ز آن روى تابان میشود

امشب زمین و آسمان درعشرت و ساغرزنان

چون ساقى كوثرعلى خشنود و خندان میشود

از بوستان معـرفت سر مى زند زیبا گلى

كاین عالم خاكى از آن همچون گلستان میشود

نورى به عالم جلوه گر گردد به هنگام سحر

روشن زمین وآسمان زآن نور رخشان میشود

سرچشمۀ فیض خدا نور دو چشم مصطفى

سر حلقۀ اهل وال محبوب جانان میشود

خورشید برج ارتضا آن یادگارى از رضا

ابن الرضا امشب پدر از لطف یزدان میشود

در زهد و دانش مصطفى در زور و بازو مرتضى

حلمش چو حلم مجتبى در ملك امكان میشود

بر فاطمه نور دو عین آزاده مانند حسین

احیـاگـر احكـام دین پیدا و پنهان میشود

بسان عابدین چون باقر علم الیقین
عابد،
ِ

در دانش و علم و خرد مشهور دوران میشود

صادق بود در راستى هم جعفر و موساستى

مدهوش در سیناى او موسى عمران میشود

پور امام هـشتمین كز بعد او روى زمین

هم رهبر و هم رهنما بر نوع انسان میشود

فــرزند دلبـند تـقـى او را لقب آمد نـقـى

هم زاهد و هم متقى هم ركن ایمان میشود

هر كس ندارد در جهان مهر و توالیش به دل

كى طاعت صد ساله اش مقبول یـزدان میشود

آن بهترین خلق خدا آخر در این دار فنا

مسمـوم زهر اشقیا در راه قـرآن میشود
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

اال مـاه رجـب تـابـنـده مـاه دیگـرت آمـد

چـراغ دلـفـروز تـا ابـد روشنـگـرت آمد

در آغوش سحر خورشید گردونپرورت آمد

مه و مهر و فلک را کن نثارش ،اخترت آمد

فروغ ُحسن غیب است اینکه امشب در فضا داری

تـو در دامن عـلـی بن جـواد بن رضـا داری
زهی این گل که آغوش خداوند است گلزارش

سـالم هللاا دائم بر قـد و باال و رخـسارش

کالف جان به کف ،صد یوسف مصری به بازارش

جواد ابن رضا چشم و دلت روشن به دیدارش

به مـرآت جـمال بـیمـثـالش ده ولـی را بین
در این آیینه امشب هم مح ّمد هم علی را بین
جمـالش از جـمال کـبریا دارد حکایتها

کمـالـش از کـمـال انـبـیـا دارد روایتها

عیان در مصحف روی منیرش کل آیتها

هـدایت گـشته در خط توالیش هـدایتها

حکـایـت از َحـسـن دارد جـمال نـازنـیـن او
همانا نـور مـهـدی میدرخـشد از جـبـین او
تعـالیهللاا تعالیهللاا از این ُحسن خدادادی

که بر هردل دهد با یاد رویش یک جهان شادی

حـقـیقت یافته در خط نورش خط آزادی

میان چارده هادی شده مشهـور بر هادی

جـهـان غـرق تجـالیـش زمـان مهـد توالیش
عـلی نـام دلآرایـش ،محـ ّمـد محـو سیـمایـش
سالم هللاا فی الـدارین بر قدر و جالل او

دل از آل مـحـ ّمـد مـیبرد مـاه جـمال او

جـالل غـیب پـیدا در جـمال بـیمثـال او

دعـای جـامعـه د ُّری ز دریای کـمـال او

عـبارتهـای آن نـور هـدایت را کـنـد کامل
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محبت ،معرفـت ،ایـمان ،والیت را کـند کامل
سر من َرا»ی او
مالئک بسته صف برگرد « َّ

طواف از دور آرد کعبه بر صحن و سرای او

گرفتند آسمانها نور از گـلـدستههای او

ایوان طالی او
ستاده با عصا موسی در
ِ

عجب نبْود که آید وحی ،موسی را ز دربارش
و یا گیرد شفـا قلب مسیح از چـشم بیمـارش
سـالم هللاا ای نـام هـدایت زنـده از نامت

زوار ایوان و ملک :مرغ لب بامت
فلکّ :

همه سیراب از دریای فیض و رحمت عامت

ملک در آسمان ،حیوان وحشی در قفس رامت

حـریـم قـدس تو در سـامـره کـوی حسین ما
نجف ،کرب و بال ،مشهـد ،مدیـنه ،کـاظمین ما
نه تنهـا دولـت عـبـاسیـان آمـد حـقـیر تو

همانا سرکشان گشتند یکسر سر به زیر تو

تو در زندان دشمن بودی و دشمن اسیر تو

چو مهـر از ابر میتابید رخسار منیر تو

چه غم گر تاخت بر قبر تو خصم روسیاه تو
بـود دلهـای مـا هم قـبـر تو ،هم بـارگـاه تو
َ
کیام من خاک خدّام درت یا حضرت هادی

که میگردد دلم دور سرت یا حضرت هادی

ز پا افتادهای در محضرت یا حضرت هادی

قبولم کن به جان مادرت یا حضرت هادی

نمیدانـم که بـودم یا چه بـودم یا کجا هـستم
همین دانم که خـاری در گـلستـان شما هستم
شمـا دادیـد در عین سیـاهی آبرو بر من

شما شستید جرمم را به آب رحمت از دامن

شما دادید جان تازهام از مهر خود بر تن

شمـا از گلخن آوردید ما را جانب گلشن

شما خوانـدیـد از بهر عنایت خـلق عـالـم را
در این خـانـه میـثم را
مبـادا دور سـازیـد از ِ
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

اال والیـت تـو خـلـق را تـمـام هـدایـت

به جمله جـملۀ گـفـتار تو پـیـام هـدایت

ائمهاند هـدایـتگر و تـو در همه هـادی

از آن بلند ز نام تـو گشتـه نام هــدایت

تو چارمین علی استی و زاده سه مح ّمد

تویی تو هادی و بر حضرتت سالم هدایت

کالم تو همه نور است ،همچو آیۀ قـرآن

دعای جامعـهات تـا ابـد نـظـام هـدایت

محمد ابن علی در تو دید روی علی را

که خورده است به نورت گره ،زمام هدایت

هدایت است همه شیوۀ خدا و تو هادی

تو را رواست ز سوی خدا مقام هدایت

سالم بر تو و بر نام و کنیه و نسب تو
ابا الحسن ،اب و ا ُ َّمـم فدای ا ُ ّم و اب تو
تویازده صدف بحر نور را گهر استی

در آسمان هدایت الی االبد قـمـر استی

دهم وصی مح ّمد نـهـم سالله ی زهـرا

نهم ولی خدا را نکـوتـرین پـسر استی

تو را مالئک هفت آسمان درود فرستند

مهر جمال دادگر استی
ز شش جهت که تو ِ

به پنج حس وچهارعنصروسه روح ودوگیتی

به امر خالق سرمد امام و راهبر استی

امـــام یـــازدهــم حـ ّجـت دوازدهــم را

به اقتدار جـالل مـحـمـدی پـسـر استی

ز هر چه گویم و گویند قدر تواست فراتر

ز هر چه گفتم و گفتند باز خوبتر استی

سـالم بر تو که آئـیـنه جـمـال خــدایـی
سالم بر تو که در تیرگی چراغ هُدایی
شب والدت تو باز ،نـور یـافت والدت

بود در والدت تو عبادت
سرور شیعه َ

خدا گواست که مهر تو ای امام هدایت

سعادت است سعادت ،سعادت است سعادت

مرا چه زهره که در وصف تو زبان بگشایم

پیمبران خدا راست بر تو عرض ارادت
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تو هادی همهای ،خلق را به سوی خداوند

به روز حشر همه هادیان دهند شهادت

قسم به «سامره» وآستان و صحن و سرایت

تو را کرامت و ما را سؤال آمده عادت

اگر به راه تو فیض شهادتم بـه کف آید

بود ز روز والدت
خدا گواست که خوشتر َ

حریم توست همانا مطاف صبح و مسایم
تبلور نجف و کاظمین و کرب و بالیم
هماره شیعه به دامن سرشک شوق ببارد

که از زبان تو با خود دعای جامعه دارد

زیارتی است که باشد شناسنامۀ عتـرت

فضائلی است که نتوانَ َدش کسی بشمارد

زیارتی است که باید هماره شیعه بخواند

فقط نه آنکه بخواند ،به لوح دل بنگارد

به شرح جامعه باید کتـابها بنـویـسنـد

بشر بخواند و بر گوش جان خود بسپارد

زیارتی است که چون آیههای وحی ،نباید

کسی به یک خط آن دست بیوضو بگذارد

زیارتی است که فرهنگ اهل بیت درآن است

زیـارتی که عــبارات آن نـظیـر ندارد

زیارتی است که در آن بود تمام والیت
بود تـمـام عـبــارات آن چـراغ هـدایت
سالم بـر تو که آیـیـنـۀ جـمـال خـدایـی

سالم بر تو که در تیرگی چراغ هدایی

ســالم بر تـو که دردانـۀ امـام جـوادی

سالم بر تـو که نـور دل امام رضایـی

سالم بر تو که جد امام مـنـتـظر استی

سالم بر تـو که فـرزند سیـدالـشـهـدایی

سالم بر تو که کعبه ،سالم بر تو که حجی

سالم بر تو که مسعا و مروهای و صفایی

سالم بر تو که از«سامرا» ز لطف وعنایت

به دردهـای دوا نـاپـذیـر خـلـق ،دوایی

سالم بر تو که چارم علی ز نسل رسولی

سالم بر تو که عین الحیوة خضر بقایی

سالم "میثم" بیدست و پا به لطف و عطایت

من ناقابلی مدیحه سرایت
که گشته چون ِ
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شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

آن شب مـدینـه غـرق تجالّی نـور بود

آیـات نـور در هـمـه جا در ظهـور بود

گـردون دوبـاره جلـوۀ وادی طـور بود

هر سو فرشتـه ای به فلك در عبور بود

آئینـه ای ز نـور خـدا داشت شهـر نـور
گنجینه ای ز صدق و صفا داشت شهر نور

كروبیان به شـوق قــدومش صال زدند

با هر نفس كه در ره صدق و صفا زدند

دم از فروغ چهرۀ شمس الضحی زدند

گــم كـرده گـان راه وفـا را صـدا زدند

گـفـتند گر نشاط سـماوات بیحـد است
فـصـل ظهــور هـادی آل محـ ّمـد است
ســاللـۀ خـیــراألنـام را
خـیـز و بـبـین ُ

آئـیــنـــهای زالل ،ز ُحــسـن تـمــام را

در بـر گـرفـتـه اسـت امــامـی امـام را

بـــار عـــام تـــمــام عــــوام را
دادنــد
ِ

دستی برآر و عیدی از آن مقتدا بگـیر
از درگـه جـــواد جــواز جــزا بـگـیـر
او جـلـوۀ هـمیـشـه بهــار والیـت است

چـارم عـلی ز آل رسـول عنـایت است

خـورشیـد تابنـاك سـپـهـر هـدایت است

الطاف این امـام مـبـین بینهـایت است

ای تشنه كــام لب به لب كـوثری بـزن
از چـشـمـۀ كـرامت او سـاغــری بزن
آئـیـنــۀ نجـابت گــل هـای نــور اوست

مشعل فروز سینـۀ سینـای نـور اوست

فلك نجات و گوهر دریای نـور اوست

شـمس هدایت همه ،معنای نـور اوست

این انعـكـاس نـور در آئـیـنـۀ خـداسـت
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معـنای نور آیۀ والـشـمس والضحاست
او را خـدای ّ
عـز ُوجـل بـرگزیـده است

بـهــر بــشـر امـام هُــدا آفـــریـده است

وقتی دعـای جامعه از او رسیـده است

یعنی زالل وحی از آن گل چكیده است

این كوثر همیشه زاللی كه جاری است
هرگز خزان ندارد و دائم بهاری است
ایمان شكـوفه ایست به گلــزار جان او

تقــوا نـشـانـه ایست ز ُحــسـن بیـان او

اخـالص چشمه ایست ز چشم روان او

ایـثــار آیــتـی ایـسـت ز د ُّر گــران او

قدرش اگر كه نامتنـاهی است این امام
مجــمــوعۀ صفات الهی است این امام
این اسـت آن امـام كه از نـور بـاورش

عطـرحیـات میدهـد انـفـاس اطهـرش

ظلمت شده اسیر همیشه به محـضـرش

شـیـران نشـستـه اند همـه در بــرابرش

در پـای آن امـام مبــیــن سـر نهـاده اند
سر را به خـاكـبـوسـی دلـبـر نهــاده اند
اشــكی ز شـوق در قـدم او فـشــانـده ام

خود را به آستـانـۀ آن گــل کشــانـده ام

دل را بـه راه ســامـــرۀ او نـشــانـده ام

من هـر چه خـواسـتـم از او سـتـانـده ام

ایـن بـارهم كـرامت او را طـلب كــنـم
بار دگـر بـه درگهش عـرض ادب كنم
ای واجـب الـسّــالم نـثــارت سـالم من

شـیـرین شده ز جـام والی تـو كـام من

نـامت هـمیـشه مـوج زنـد در كـالم من

تـو بـا خبـر ز حـال منی ای امــام من

چشــم« وفائی» است به بخـشیــدن شما
روز حــسـاب دسـت من و دامـن شـما
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

الرضا را بین
دال در خانۀ ابن ّ
الرضا ابن ّ

چراغ و چشم زهرا و عل ّی مرتضی را بین

الرضا روشن فضا را بین
ز انوار رخ ابن ّ

فروغی دلنشین و دلربا و جانفزا را بین

عروس حضرت زهرا بهار شادی آورده
برای شیعـیان امشب امـام هـادی آورده
دو چشم دل ز هم بگشا که حسن دادگر بینی

در ابـنـاء بشـر آئـینۀ خـیـر البـشـر بیـنی

الرضا قرص قمر بینی
در آغوش جواد ابن ّ

بیا تا نخل سر سـبز والیت را ثـمر بینی

دوباره شیعه را از نور حق دل منجلی آمد
سوم مح ّمد در جهان چارم علی آمد
که از ّ
فروغ حسن غیب ذات سبحـانه پیـدا شد

یگـانه اللـۀ ریحـانه را ریحـانه پـیدا شد

همه گیرید جان بر کف رخ جانانه پیدا شد

به گرد شمع رویش یک جهان پروانه پیدا شد

زمین ،درسینه خورشید خداوندت مبارک باد

الرضا میالد فرزندت مبارک باد
جواد ابن ّ

مو ّحد گـشته دل با یاد بـسم هللاا ابـرویش

زبور ،انجیل ،قرآن را بخوان در ُمصحف رویش

الرضا چون شاخۀ گل میکند بویش
جواد ابن ّ

دل پیغمبران یکســر اسیـر ُ
ـرۀ مویش
ط ّ

چه خوانم مهر یا مه یا چراغ انجمش خوانم
دومش خوانم
همان بهتر که خود ابن ّ
الرضای ّ
به سیرت مظهرواجب به صورت صورت امکان

به رخ و ال ّ
الرحمان
شمش و مو واللّیل ودل عرش استوی ّ

فیوضاتش رسد هم برملک پیوسته هم انسان

عبارات و کالم روح افزایش اخ القـرآن

به بازار والیت پوسف زهراست این مولود
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یم دو گوهر است و د ُّر نُه دریاست این مولود
علی نام و مح ّمد صورت است و بوالحسن کنیت

بیانش د ُّر ،دلش دریا ،کفش باران ،دمش رحمت

کالمش نور و مهرش دین و ُحبّش معنی طاعت

ی خـالــق مـنّـان امـام عــالـم خـلـقـت
ولـ ّ

امامت جاودان از او قیامت را امان از او
حقیقت را زبان از او طریقت را نشان از او
به کویش بندگی کن خواهی ارعبد خدا گردی

بخوان اوصاف او تا با پیمبر هم صدا گردی

مبادا لحظه ای درعمر خود از اوجدا گردی

بکوش انسان که در َّ
خط توالّیش فدا گردی

بقا خواهی فنا در مکتب سرخ والیت شو
جمــال هــادی آل مح ّمد بین هـدایت شو
خرد را آبـرو با آبــرویش بستگی دارد

وجود عالم هستی به مویش بستگی دارد

حیات جاودان بر آب جویش بستگی دارد

شفای دردها بر خاک کویش بستگی دارد

وجود ما به مهر آن امامی مفتخر گردد
که شیر وحشی از آهو به گردش رام تر گردد
زهی بحری که همچون عسکری در دل گهر دارد

زهی ماهی که از خورشید رویی خوب تر دارد

به پیشانی فروغ ح ّجت ثانی عشر دارد

به صلب خویش موالنا امام منتظر دارد

ســالم ما به ابــنـاء و به آبــاء گـرام او
خوشا آن کس که شد آن هادی عترت امام او

خوشا آنکو کنار تربتش اشک رجا دارد

شرار ناله ،سوز سینه ،حـال الـتجـا دارد

بدل حال مناجات و به لب ذکر دعا دارد

خـداوندا دلـم پیـوسته شوق سـامـرا دارد

امامی گز نگاهش درد انس و جان دوا گردد
عجب نبود که میثم هم از اوحاجت روا گردد
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000
شاعر :سید رضا مؤید

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

لطف امــام هـــادى و نـــور والیتـش

مــا را اسـیـر کـرده به دام مـحـبّـتـش

بر لطـف بـى کـرانـۀ او بـسـتـهایـم دل

امشب که جلوه گرشده خورشید طلعتش

منّت خداى را که به ما کرده مرحمت

تــوفـیـق بـرگـزارى جــشـن والدتـش

تبـریک باد بانـوى کـبـرى سـمـانه را

کین غنچه بر دمید ز گلزار عصمتش

مـاه تـمام و نـیـمـۀ ذىح ّجه مـطـلعـش

خـیـر کـثـیـر و کـوثـر قـرآن بشارتش

این است آن امـام که تـقــدیـر ایـزدى

بـعـد از جـــواد داده مــقــام امـامـتـش

ذرات کـائـنـات
این اسـت آن امـام که ّ

اقـرار کـرده انـد به جـود و کـرامـتـش

این است آن امام که در برکة السّبـاع

شـیـران شوند رام و گـذارند حـرمتش

این است آن امام که از نقش پـرده هم

ایـجـاد شـیـر زنـده کـند حکـم قدرتش

این است آن امام که دشمن به چند بار

رخـسـار عجز سوده به درگاه ّ
عزتش

سر تا به پاى عاطفه و مـرحمت ولى

دشمن به لـرزه آمـده از برق هـیـبتش

آن سومین ابوالحسن از خاندان وحى

چون سه عـلـى دیگـر باشد عـبـادتـش

افزون ز ریگ هاى بیابان عطـاى او

بیش ازستاره هاى درخشان فضیلتـش

مائـیم و دست و دامـن آن ح ّجـت خـدا

چون نـا امید کس نـشــود از عنـایتـش

گـردیـده ایـم جــمـع بـه ذیـل لــواى او

افـکـنـده ایـم دست به دامـان رحـمتـش

از آستان قدس رضا هــدیـه مى کـنیـم

آه دلـى به غـربت و اشکى به تـربتش

ّ
بحـق فـاطـمـه با فـتـح کــربـال
یا رب

بـگـشـا به روى ما همه راه زیـارتش

از لطف آن امام «مؤیِّد» مـؤیَّـد است

کـو را نـشـان خـدمت آل محـ ّمد است
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000
شاعر :فاطمه نانی زاد

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

نور تو ،روح مرا منزل به منزل میبرد

کشتی افتاده در ِگل را به ساحل میبرد

مرد صحرایی و با تو شوق باران همسفر

بوی بارانت مرا منزل به منزل میبرد

عاقل و دیوانه محکوماند ،آری چشم تو

هم ز مجنون میبرد دل ،هم ِز عاقل میبرد

»اهلبیت نور» هستید« ،آسمان وحی» ها!

»جامعه» ما را به شرح این فضائل میبرد

ای حبیب غربت تو حضرت عبدالعظیم

شهر ری با اذن تو از کربال دل میبرد

مجلسی که یاد شام انداخت اندوه تو را

گاه سوی طشت و گاهی سوی محمل میبرد

کربال ،ظهر عطش ،گودال سرخ قتلگاه

اشکهایت عشق را تا آن مراحل میبرد

شاعر :مرتضی محمود پور

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

دست من وعطایت یا هادیالمضلین

جـان هـمه فـدایت یا هـادیالمـضلین

از مروه تا صفایت من هروله نمودم

قـربـانی مـنـایت یا هـادیالـمـضلـین

هرسو روم به عشقت بیطاقت و قرارم

قـربان سـامـرایت یا هـادیالمـضلین

مرغ دلم گرفتار در دام عشقت افتاد

بنشـسـته بر سرایت یا هادیالمضلین

گشتم مقیم کویت محتاج یک نگاهت

در سـامرا گـدایت یـا هـادیالمضلین

با جامعه رسیدم در محـضر امامـان

افـتـادهام به پـایت یا هـادیالمـضلین

ابنالرضای ثانی مهرت به سینه دارم

در سر بود هـوایت یا هادیالمضلین

بـعـد از زیـارت تو راهـی کـربـالیم

این کـربال بـرایت یا هـادیالمضلین

هر دم نـوا گرفـتم از نای تو سرودم

نـای نی از نـوایت یا هـادیالمضلین

با جامعه تو دادی بر عالمی بصیرت

شد جامعـه دعـایت یا هادیالمضلین
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شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

لـمـنّـةُ لـلّـه کـه نـامـت شــده هــادی
اَ ِ

محـبان خود از جود نهـادی
منّت به
ِ

حـقّـا که گل فـاطـمه ،فرزند جـوادی

این است نشاط و شعف و برکت و شادی

کف هر که خدا داد
سکان هدایت به ِ
از روز ازل قـرعه بـنـام عـلی افتاد
ما گم شده بودیم ،تو رخـسار نمودی

دل را به نگاهی ز همان غمزه ربودی

ما را به ره عـشـق گـرفـتار نـمودی

ب خود از مهر گشودی
آغوش به احبا ِ

ت مـؤمن به تو دادیم سالمی
با فـطر ِ
وهللاا امـامـی تو ،امـامـی تو ،امـامـی
1

از پـرتو مهـر تو به تـوحـید رسیدیم

ما از رخ ماه تو به خورشید رسیدیم

در نـور والی تو به تمجـید رسیـدیم

با مدح تو بر نابترین عـید رسـیدیم

یعـنی تو هـدایتـگـر دلها به غـدیـری
فرزند امـیـری و به میـخـانه امیـری
ای منطـق تو شرح مـعـ ّمایی حـیـدر

غـرای پیـمـبـر
تـفـسـیـرگـر خـطـبـۀ ّ
ِ

هم خیر کـثیری تو و هم معنی کوثر

وهللاا تو هـسـتی دهـمین ح ّجـت داور

مـا ِمـی زدۀ ُخــ ّم غـدیـریـم ز هـادی
هـنگـام سـحـر باده بـگـیریم ز هادی
 . 1ابيات زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد يا ضعف محتوايي و معنايي؛ پيشنهاد ميکنيم به منظور رفع
ايراد موجود و همچنين انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد؛ ضمنا شايسته نيست
امام را به خم مي و شراب تشبيه کنيم.
کِي از رخ ماه تو به خورشيد رسيديم

از پـرتو مهـر تو به تـوحـيد رسيديم

هم خير کـثيري تو و هم معني کوثر

هم خُمّي و هم بادهاي و هم مِي و ساغر
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ناب است عجب از تو احادیث و روایات

تـأویـل حکـیـمانۀ هر سـوره و آیـات
ِ

رفتار تو گـفـتار تو در باب زیارات

این است که ما بر تو نمائیم مباهات

بـا جـامـعـۀ تـو بـشـِنـاسـیـم عـلـی را
بـا مـتـن غـدیـریّـه سـپـاسـیم علی را
علم تو سرریز علی جان
ای معرفت از ِ

دریای معارف ز تو لبریز علی جان

گوش د ِل ما بر سخنت تیز علی جان
ِ

لحن تو خوش آهنگ و دالویز علی جان
ِ

برد هـوش ز سرها
آهـنگ نـماز تو َ
برد هوش ز سرها
بس راز و نیاز تو َ
ای سوز و گداز تو پر از نغمۀ معراج

آگاه تو هـستی ز سـراپـردۀ مـعـراج

هم آگهی از خنده و هم گریۀ معراج

زیباست که ما را بدهی هدیۀ معراج

آن هـدیه ،به آوای جلی حـیدر کرار
دلدار عـلی ،یـار عـلی ،حـیدر کرار
هر جا که به معراج شده منزل احمد

دیده ست جلوتر ز خودش جلوۀ سرمد

دیده ست علی را همه جا هست مؤیّد

یعنی که عـلـی هست جلـودار محـمد

آری بخدا مقصد و مقصود علی بود
روزیکه نبود آیـتی از بود عـلی بود
تـجـلی هـدایت به دو عـالم
این است
ِ

هادیست که بر ما بد َمـد روح دمادم

با نام عـلی جـلـوه کـند آن ش ِه اعـظم

این است وفـا و کـرم و جـو ِد مـسـلم

آرام د ِل مـاسـت
آرام د ِل فــاطــمــهِ ،
ِ
کام د ِل ماست
ایام به یُمنَـش همه بر ِ
عـشر آل رسـولـیـم
ما شـیـعـۀ اِثـنـی
ِ

امـر بـتـولـیم
فـرمـانـبـر
فـرمـانـدهی ِ
ِ
ِ

000
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لطف چنین مادری از لطف قبولیم
با
ِ

سر عهد و اصولیم
تا خون به ِ
رگ ماستِ ،

مـائـیـم هـدایـت شـدۀ مـنـبــر هــادی
ت هـدایـتـگـر هـادی
شـیـعـه شدۀ دس ِ
تا پای چـنین منـبر پُـر فـیض گـدائیم

هـم نـوکـر آل عـلـی و عـبـد خـدائیم

هم زائر با مـعـرفت کـرب و بالئـیم

خـونجـگـر خـون خـدائیم
آری بخـدا
ِ

خونیکه به گودال از آن حنجره میریخت
چشم حرم یکسره میریخت
خونیست که از
ِ

ایکاش که زینب ت ِه گـودال نـمیدید

جـسـم پـسر فـاطـمـه پـامـال نـمیدید

کـشـتن او ایـنهـمـه اقـبال نمیدید
بر
ِ

او را ز رمق رفته و بیحال نمیدید

سر نـیـزه
ایکاش نمیدیـد سری بر ِ
بر نیزه
خواهر چه کند نالۀ خود در ِ

شاعر :مهدی جهاندار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

باز هم سجده به پای سنگها و چوبها

باراله ها پـس کجـا رفـتـنـد آدم خـوبها

إهدِنـا را قوم أنـعـمـتَ عـلـیهـم گـفـتهاند

منکر هادی َوال الضّالینتر از مغضوبها

ای مـیــان دفـتــر آشــفـتـۀ تــاریـخ گــم

سالها در جستجویت ابن شهرآشوبها

یک مرید آستانبوس تو شاه عبدالعظیم

عاشـقـان دیگـرت ایّـوبهـا یـعـقـوبها

باز هم بزم شراب است و تعارف میکنند

سوی دریای طهارت جامی از مشروبها

وای بر ما که امام خویش را نشناختیم

ورنه این آبی است در دستان هاونکوبها

بعد از این صحن تو و مژگان چشمان ترم

خاک کفش زائران عشق است و این جاروبها
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

ای دهـم حـ ّجـت خدای ودود

مـلک خـالـق مـعـبـود
هـادی
ِ

آفــریـنـش یــم عــنــایـت تـو

هــادیـان بـنــدۀ هــدایـت تـو

حـلـمها اللـهای ز گـلـشن تو

علمها خوشهای ز خرمن تو

منجـلی در تو نـور کل علوم

هـمۀ ُحـسـن چارده معـصوم

چشم دشمن به لطف و رحمت تو

مـتـو ّکـل حـقــیـر ّ
عــزت تـو

ابر بـارنده فـیضی از جامت
ِ

درنـده در قـفـس رامت
شیـر ّ
ِ

جامعه سطری از عبارت تو

انــبــیـا عـاشـق زیــارت تـو

سامـرا
در خـراسان ،مدیـنه،
ّ

نجف و کاظمین و کرب و بال

زائـرین هرکجا که مهـمـانند

جـامـعه با دم تو میخـوانـنـد

دوم ما
ای تو ابـن ّ
الـرضـای ّ

ی چـارم مـا
در امـامـان عـلـ ّ

بـه مـزار مـطـ ّهـر تـو سـالم

به عروس و به خواهر تو سالم

زده بر سـر هـوای سامـرهام

خـاک پــای گـدای سـامـرهام

ســامـره آفـتـاب ســیـنـۀ مـن

کـربـالی مـن و مـدیـنـۀ مـن

سامره شهر نور ،شهر شرف

سامره باغی از بهشت نجف

سامره در زمـین بـهـشت اله

آسـمان دو آفـتـاب و دو مـاه

ی و فـاطـمهای
ی عـلـ ّ
تو عـلـ ّ

تـو چـراغ هــدایـت هـمـهای

به دعـای تو سنـگ گـل آرد

بـه والی تـو ابــر مـیبــارد

ذکر حق چیست؟ ذکر خیر شما

کیست میزان حق به غیر شما؟
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بـی دمـت آدمـی نـمـیمــانـد

بـه خـدا عـالـمـی نـمـیمـانـد

طایر وحی از تو دانه گرفت

در ریاض تو آشـیـانه گرفت

فــتــوتـیـد شـمـا
یــم جــود و
ّ

نــبــوتـیــد شــمـا
اهـل بـیـت
ّ

چشم دل بیچراغتان کور است

شاهد من «کال ُمکم نور» است

شاعر :هستی محرابی

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

انــوار خــدا
در جـامـعـۀ کـبـیـره
ِ

در بـیـت وال
گــردیـد هــویــدا ز ِ

فرمود امـام هـادی ای اه ِل یقـیـن

یک لحظه ز ما شما نگردید جدا!

***************
با جـامـعـۀ کـبـیـره مـن مـأنـوسـم

تـا مـرقـد هـر امـام را مـیبـوسـم

امر امام هـادی هر جا که روم
با ِ

ت رضا در طـوسم!
دلدادۀ حـضر ِ

***************
در جامعۀ کبیره توحید و والست

امر والیت از خـدای داناست
این ِ

نور وال بـنـدهگیست
توحـید ،خداِ ،

خوشبخت هر آنکس که دلش جای شماست!

***************
در جامـعـه روی کـربـال را دیدم

عـطـر شـفـا را دیدم
در باغِ دعـا
ِ

سریست در آن هر دم من
ماندم که چه ّ

هـر بـنـ ِد زیـارتـش خـدا را دیـدم!

***************
فراز جامعه
عطر وال از هر
میرسد
ِ
ِ

گداز جامعه
من فدای واژۀ سوز و ِ

ذکر دعا
توشه بر دارید لحظه لحظه از ِ

راز جامعه!
جامعه بیمه شود از رمز و ِ
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شاعر :محسن کاویانی

قالب شعر :غزل مثنوی

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای آنکه هـسـتیام شـدهای از قـدیمها

ت عـبدالعـظیمها
ق تو حـضر ِ
ای عاش ِ

نـور ُمـطـلـقی
تـاریـکـی
جـهـان مـرا ِ
ِ
ِ

روی تو یا ایهـا النـقی
فـدای
ای جان
ِ
ِ

در گوشه گـوشۀ همه عـالَـم نوشتهاند

متون ُکهـن هم نوشتهاند:
بن َگر که در
ِ

ازبس که سبکِ بَخشش و لطفَش جوادی است

گاهی تـوک ِل ُمـتـو ِکـل به هـادی است

بخشش تو عاری از ِچراست
بیشک همیشه
ِ

گدایان سامـراست
ثروت همیشه نز ِد
ِ

چـشـم امـیـرها
سـرمۀ
ای
ِ
خاک پـات ُ
ِ

قـدوم تو شـیـرها
سـر مینـهـنـد پـای
ِ
َ

حس نیاز کرد
بعد از تو بس که دل به تو ِ

س ِـر ُحـقّه باز کرد
صوفی نهاد دام و َ

یک عده با تو گرچه کمی هم قبیلهاند

ق حیلهاند
در پُش ِ
ت دین و ِ
اسم شما غر ِ

تـمـامی اربـابهای شهر
بـیـزارم از
ِ

جعـفـر کـذابهای شهر
دلخـسـتهام ز
ِ

سرخ حیله همه ناتـوان شدیم
ب
با سی ِ
ِ

آدمک این و آن شـدیم
ننگـا به ما که
ِ

از بس که خیری از همه عالم ندیده است

این جامعه به جامعه خواندن رسیده است

بـزرگ ُگـ ِل آخـریـن تـویی
آقـا؛ پـدر
ِ

خـواندن او بهـترین تویی
یعنی برای
ِ

تمام جـهـان را رهـا کنی
تا از قـفـس ِ

باید خودت برای ظهورش دعـا کنی

با یک دعای خود غم ما را َمحار کن

با یک دعای خود د ِل ما را بهار کن

ت مـردم نـمیشود
بیتو بـهـار قـسـمـ ِ

هادی اگر تویی که کسی ُگم نمیشود

سر شویم ما
هادی شدی که بر همگان َ

هادی شدی که از همه برتر شویم ما

غـم سامـرا شویم
هادی شدی که َجل ِد ِ

هـادی شدی شما که کـبـوتر شویم ما

گمراه شد هرآنکه از این طایفه جداست

هادی شدی که پیـر ِو حـیـدر شویم ما

فاتح دلها شوی و بعد
هادی شدی که که
ِ

فـاتـح خـیـبـر شـویـم مـا
عاشـقـان
از
ِ
ِ
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خان شما شد امـیر شد
هـرکس
ِ
غـالم ِ

هادی شدی که خود همه دلبر شویم ما

هادی شدی که در همۀ کوچههای شهر

بـانـیـان روضـۀ مــادر شـویـم مـا
از
ِ

زخم زبان زدن به تو جور است دائما ً
ِ

وقتی که هم علی شدهای هم ابالحـسن

شاعـر ما شـاعران سـالم
امـام
آه ای
ِ
ِ

چارمین علی! ُگ ِل حیدر نشان سالم
ای
ِ

ب مـا
ذکـر نـا ِ
ای ِ
نــام دلــبــرانـۀ تـو ِ

ب ما
یک قطره از غدیریهات شد شرا ِ

ذهن من انگار پَر کشید
گفتم شراب و ِ

سرکشید
سر بسته َ
هی جرعهجرعه روضۀ َ

دنیای شعر و شاعـریام بیشراب باد

دفـتـر شعـرم خـراب باد
ب
ـزم شـرا ِ
َب ِ
ِ

شعرم به َسر رسید و به پای تو اشک ریخت

ت گریز شد به کجا میتوان گریخت؟
وق ِ

دندان گرفتهام به جگر! روضهخوان بَس است

کشتن ما خیزران بس است
تنها برای
ِ

ای کـشـتۀ حـسـادت دنـیا حـسین جان

ای تشنۀ ُمـقـ َ
طع االعـضا حسین جان

شاعر :شعرای آئینی

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

بـر پـایـه اصـول را بـنـا بـایـد کرد

بـر هــادی راه اقــتــدا بــایـد کــرد

پیش از نجف و قدم به وادی غدیر

تـعـظیم به سوی سـامـرا بـایـد کرد

*****قاسم نعمتی *****
ای صاحبجامعه ،کـبـیرت خواندم

در هر دو سرا شاه و امیرت خواندم

مـن از نـفـسـت نـفـس گـرفـتــم آقـا

در کـل دعـا یـا مـجـیـرت خـوانـدم

***** مرتضی محمد پور *****
زیبنده ترین سخن کالم هادی است

حیرت زده خلقت از مقام هادی است

امـضـاء بـرات ســامــرا در گـروه

ذکر صلـوات بر امـام هـادی اسـت

*****سید مهدی حجازی *****
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شاعر :جعفر ابوالفتحی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

دلبـر تو باشی بایـد از دلبر بخـوانم

شرک است اگر نام کس دیگر بخوانم

رفـتم به ُکـرسی ادب تکـیـه کـنم تا

مدح تو را از روی آن منبر بخوانم

چـشم جانم باز کردم
قرآن به روی
ِ

تا اینکه معـنـای تو را بهتر بخوانم

باید که تـأویل تو را ” حـیدر” بدانم

یا اینکه در تفسیرت از کوثر بخوانم

وقـتـی ولـیهللاا و عـیـن هللاا هـسـتـی
ذرهای همراه هستی
یعنی که با هر ّ
ابن الصفا ابن السخـا ابن الکـریمی

برگ خالصی از منیّت از جهـیمی

در عقل و روح و جسم ما با ما سهیمی

ی جانهایی هدایت را زعـیـمی
هاد ّ

با گنبدت خورشید را هم محو کردی

با صحـنهـایت بـانـی دارالنـعـیـمی

وقتی که تو موالی شاه عبدالعظیمی

هم سامرا هستی و هم در ری مقیمی

در جان ما بر مسـند ّ
عـزت نشستی
نرخ کرامت را در این ّ
عزت شکستی

ما را هـدایت بینهـایت کردهای تو

اصال هـدایت را هدایت کردهای تو

شاهی و تخت شاهیات قدری حصیر است

بر تکهای از نان کفایت کردهای تو

بـا زنـدگی خـویـش قــرآن خــدا را

یک دور ،از اول حکایت کردهای تو

از عرش باالتر زدی ای حامل عرش

آنقدر که در خود درایت کردهای تو

بابا بـزرگ مـهـدی زهـرا نـگـاهی
بر این من دلـبـسـته بر دنیا نگـاهی
سامـرا نـرفـتی
ای دل اگـر امـسال
ّ

یعنی که پائـین مـاندی و باال نرفتی
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ای قطره از چه در پی دریا نرفتی؟

بیـچـاره… زیر سایۀ طـوبا نرفـتی

تا کربال رفتی و برگشتی به خانه؟

پَـر زد دلت تا سـامـرا اما نـرفـتی؟

یک جای کارت لـنگ میـزد که آقا

برگ بـراتت را نـزد امـضا نرفتی

سـامـرا بیایم
من دوست دارم تـا به
ّ
بـرگ بـراتـم را بـزن امـضا بـیـایم
شاعر :قاسم بای

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

ای کــاش کـبــوتــر رهــایـت بــرســد

بـا بـاد ،شـمـیــم ســامــرایـت بــرســد

من تـشـنــۀ گــنــبــد تــوأم یــاری کـن

دسـتـم بـه ضـریـح با صـفـایت بــرسد

******************
بـا نــور والیـتـت وضــو مــی گـیــرم

در بـاغ نـمــاز رنـگ و بـو می گـیـرم

هــر چــنــد دلــی ســـیــــاه دارم آقـــا

بـا عـشــق تـو بــاز آبــرو مـی گــیــرم

******************
بر روی سـرم سـایـۀ رحـمت هــستی

بـاران شده ای ،مـایـۀ رحـمـت هـستـی

در ســورۀ جــاری امـامـت پــیـداست

ای گـل دهـمیــن آیـۀ رحـمـت هـسـتـی

******************
در گوش کبوتران صدایت جـاری ست

در کـوچۀ آئـیـنــه صفـایت جـاریست

من زائــر مـشــهــد تــوأم بــاور کــن

در سیـنه شـمیم سامـرایت جــاریست

******************
من واژه به واژه شـاعرت خـواهم شد

در آیـنـه ها مــســافــرت خــواهــم شد

بـوی حـرم تو در وجــودم جـاریـست

من مـطمئـنـم کـه زائـرت خـواهـم شـد
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شاعر :رضا رسول زاده

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :فعولن فعولن فعولن فعولن

اگر رزق من سامرایی نمیشد

نـصـیـبم مـقـام گـدایـی نمیشد

اگر قـابـلـیـت نمیداشت قـلـبم

ز چشم کریمت عطایی نمیشد

به اذن تو سجاده را پهن کردم

لب من که وا به دعایی نمیشد

یقـینا اگر مادر تو نمیخواست

دل من بـرایت هـوایی نمیشد

اگر که ضریح تو جلوه نمیکرد

ز باغ جـنان رونـمایی نمیشد

شبـیه جهـنم جهان بود اگر که

به نور رخت روشنایی نمیشد

تو در جامعه شرح توحید دادی

که بیجامعه دل خدایی نمیشد

اگر آن زیارت نمیمـاند از تو

دل عـارفی کـبـریـایی نمیشد

و هر سالکی سیر کامل نمیکرد

اگر از تو این رهگشایی نمیشد

کـلـیمانه مداحی خویش کردی

تو را بهتر از این ثنایی نمیشد

شما مـهـبـط نـور وحـی الـهید

بشر بی شما رهـنمایی نمیشد

شما معدن رحمت و گنج علمید

نبـودیـد ،دنـیا که جایی نمیشد

چو ویرانه میشد ،لجن زار میشد

یقین غیر ظلمت سرایی نمیشد

سر خـدائـید
شما باب ایـمان و ّ

خدا میشدید حق چو آیینه میشد

نـبـودیـد اگـر که پـنـاه خـالئق

از این تنگناها رهایی ،نمیشد

اگر در سـقـیـفه خیانت نمیشد

به فرزند زهـرا جفایی نمیشد

نمیشد تعارف به او جامی اصال

در آنجا چنین ماجرایی نمیشد

خدایا چه میشد که از زهر ،قلبش

جوادی نمیشد ،رضایی نمیشد

به دنبال مرکب پیاده نمیرفت

اسـیـر مسـیـر بـالیـی نـمیشد
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چنین که شده زخم پاهایش ،ای کاش

دگر دختری پاحـنـایی نـمیشد

دل شب پی نـاقـهای در بیابان

ز سیلی شکسته صدایی نمیشد

دگـر آبـروی رقـیـه نمیرفـت

اگر احتیاجش عصایی نمیشد

ائـ ّمه اگر به شـهـادت رسیـدند

یکی مثل آن کـربالیی نمیشد

همه الاقل یک کفن داشتـنـد و

تـنـی دفـن با بـوریایی نمیشد

و یا پیکری زیر پایی نمیماند

سری قاری نـیزههایی نمیشد

شاعر :ژولیده نیشابوری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

دل شـده دیـوانـۀ روی فـریـبـای نـقـی

منور قـلب ما از نـور سیمای نقی
شد ّ

بس که زیبا خلق کرده ِکلک قدرت ،نقش او

دیـدۀ گـیـتـی بود محـو تـمـاشـای نـقی

در درستی و صفا و پاکی و علم و عمل

کس نبیند در جهان ثانی و همتای نقی

نام او باشد عـلی و باب او باشد جواد

زین سبب گردیده دل مجنون و شیدای نقی

جـ ّد او بـاشد محـ ّمـد جـدۀ او فـاطـمـه

چون بود نام عـلـی نـام دل آرای نـقی

بعد باب تاجـدارش از پی ترویج دین

مسند دین پروری گردیده مـأوای نقی

از صفات پاک او گویم برایت شمهای

تا شوی آگه ز علم و زهد و تقوای نقی

سر هستی را محیط
علم عالم را کلید و ِ ّ

هست گـفـتار خـدا گفـتـار شیوای نقی

بود دریای حقیقت ز آن سبب احکام پوچ

محو شد چون قطرهای در قعر دریای نقی

حق به قرآن میکند توصیف وصف او دگر

حاجتی نبود به وصف و مدح گویایی نقی

میکـنـد ژولیده مـدّاحی آل مـصطـفی

تا ببخشد ُجـرم او را ذات یکـتای نقی
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شاعر :محسن راحت حق

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ق سعادت میکند
شیعه را
ِ
انفاس تو غر ِ

«جامعه»هر عاشقی را با والیت میکند

«جامعه» یعنی که مجموعِ زیارتنامهها

ما که نه! صاحب زمان آن را قرائت میکند

الـفاظ تو
ب
ِ
معـرفـت آمـوخـتم در مکـت ِ

زیـبـای تو دنـیـا را هـدایت میکـند
نام
ِ
ِ

واژهها در محضرت سر را فرود آوردهاند

احساس حقارت میکند
جملهها در پیشت
ِ

«یا علی ابن مح ّمد» دهـمین آئـیـنه دار

مهر تو سائل سـیادت میکند
چتر ِ
زی ِر ِ

جـان بابایت جـواد
باب الحـوائج،
زادۀ ُ
ِ

ـنـای رفـاقت میکـند
نـوکـرت دارد تـ ّم ِ

ت سامرا میچسبد ای اب ُن الکرم
یک برا ِ

بار را بسته گـدا ،قـص ِد زیارت میکند

تا به کی دلواپسی تا کی ُخماری؟ لطف کن

با زبـان بـیزبـانی دل شـکـایت میکند

کی رسم بر مرق ِد شش گوشهات در سامرا

لطف و الطاف شما آخر عـنایت میکند

شاعر :عدنان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

جلـوۀ ذلت الهی رهـنـمای انس و جـان

هـادی راه هـدایـت سـایـۀ امـن و امـان

حـافـظ شـرع مـحـمـد قـبـلـۀ اهل یقـیـن

حامی اسالم و قـرآن رهـبر خلق جهان

قاضی و الحق عالم و حاکم ولّی مؤمنین

ملتجای خاص و عام و مقتدای شیعـیان

آسمان بُرج عصمت یعنی هادی و نقی

راهنمای دین و دانش مونس اسالمـیان

ُخلق ُخویش چون پیمبر بوالحسن یعنی علی

شافـع روز قـیـامت قـبـله گـاه بیکـسان

دهمین شمس والیت زآل پاک مصطفی

یار مظلـومان عـالـم خصم ظلم ظالمان

هم شجاع هست و دلیر و هم سخی وهم نقی

جامع اسـماء و اوصـاف امیـرمؤمـنـان

وصف او را کی توان عدنان نماید آشکار

نیست آگه وز مقامش جز خدای مهربان
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شاعر :مرضیه عاطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ای نگاهت در مسیر کهکشانها ماندگار

وسعت دستان تو بر سایه بانها ماندگار

فراز جامعه
میشود ثابت به من در هر ِ

ّ
خـط امـانهـا مانـدگـار
نام تو بین هـمـه

ما گدای سامرایت! سفـرهها از لطف تو

پهن خواهد شد! در آنها آب و نانها ماندگار

شک ندارم از کـرم آباد چـشمانت هنوز

باغ آباد است و شوق باغـبانها ماندگار

همنام علی خواندت پدر ،شد تا ابد
چونکه
ِ

أشـهـ ُد ّ
ان عـلـی بـیـن اذانهـا مـانـدگـار

فعلتان خیر است و احسان عادت هر روزتان

تا ابد هستـنـد آری مـهـربـانها ماندگـار

ت در وقت سحر ،حین غروب
سائل آمد پش ِ

پای حرم شد آسـتـانها مانـدگار
اینچنین ِ

دستان پُـر بیآنکه بشناسد تو را
رفت با
ِ

میشوند اینگونه بینام و نشانها ماندگار

هادی ٱالُمم
ده چراغِ عرش روشن! أنتَ
َ

آیههایت هست در شمس و دخانها ماندگار

سامـرا با عـشق تو آباد خـواهد شد ولی

حرف تو این است باشد جمکرانها ماندگار

شاعر :محمد رضا طاهری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن

طلوع صبح میپرد دو پلک من برای تو

دلم عجـیب میکـند هـوای تو ،هـوای تو

و بعد از آن دو چشم من پُر از خیال میشود

و چکـه چکـه میکـند به راه آشـنـای تو

اگر چه تا به حال من ندیـدهام رخ تو را

ولی چه ساده میرسد به گوش من صدای تو

فـضای خـانۀ دلـم پُـر از گـالب میشود

همین که گریه میکنم دوباره پا به پای تو

چه شاعرانه میشود اگر شبی دو چشم من

نگـاه خود بیـفکـنـد به چـشم دلـربـای تو

سوال بیجواب من پر از نیاز و خواهش است

شود که بوسهای زنم به خاک سامرای تو؟!

عجـیب غـصهای شده نـبـودنت مـیان ما

عجیب قصهای شده دوباره ماجـرای تو
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شاعر :محمد سعید میرزایی

قالب شعر :ترجیع بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

نــور دائـمـی
فـیـض مـدام ،سـلـســلـۀ
ِ

پـور جـواد ابن رضـا سـبـط کـاظـمی

در شأنت این بس است که جد شما رضاست

در فضلت این بس است که تو ج ّد قائمی

تا پـایۀ امامت و دین از تو قـائم است

خود عرش فضل را به خدا از قوائمی

اینگونه گفت وصف تو را هر که با تو بود

هر شام در صالتی و هر روز صائمی

ی ،صفی هـادی ای امام
یا ح ّجـة الـوف ّ

ای حضرت کریم که عـین المکـارمی

هـادی! امامنا التـقـی المـتـقی ،سـالم
نـور دهـم! امـام عـلیالـنـقـی ،سـالم
مهـر دهـم! حـقـیقـت کامل ،امام من!

آئـیـنـۀ جـمــیـع فــضـائـل ،امــام مـن!

لـرزانـده دستگـاه خـالفت شـکـوه تو!

خـاک از توکـلّت « متوکـل » امام من

چاره ندید خصم مگر آنکه همچو باب

بر تو خوراند زهـر هـالهـل امـام من

لحظه به لحظه جان به تو مشتاق ،هادیا!

لحظه به لحظه دل به تو مایل ،امام من

ای که هـنـوز حـلـقـۀ در را نکـوفـتـه

لطـف تو داده حـاجت سائـل ،امام من

نـامت گـرهگـشـای تـمامـی مـشکـالت

لـطـفـت کـلـیـد حـل مـسـائـل امـام من

هـادی! امامنا التـقـی المـتـقی ،سـالم
نـور دهـم! امـام عـلیالـنـقـی ،سـالم
زیـن العـبـاد ،ثـانـی سـ ّجـاد ،یـا عـلـی

نـور تو بـر جـواد ،خـدا داد ،یـا عـلی

تنها نه باب تو که به فردوس ،فاطـمه

از خـنـدۀ تو گشت دلش شاد ،یا عـلی

روشن به روی گندمیات شد دل جواد

وقتی «سمانه» چو تو سمن زاد ،یا علی

چون باب شهر عـلم نـبی بود ،جـ ّد تو

شد ملک علم و دین ز تو آباد ،یا علی
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در پـای تو گـریسته وحـش درنده هـم

ای بـسـتـۀ والی تــو آزاد ،یـا عــلــی

تاریخ ،ای حقـیقـت! بیدار ،چون علی

هـرگز تو را نمیبـرد از یاد ،یا عـلی

هـادی! امامنا التـقـی المـتـقی ،سـالم
نـور دهـم! امـام عـلیالـنـقـی ،سـالم

شاعر :ژولیده نیشابوری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

کـیستم من شاهـکار ملک ذات کبـریایم

دهمین مسند نـشین از بعد ختم االنـبیایم

گوهرى ارزنده از گـنجینـۀ جود جوادم

نهمیـن فـرزند دلـبـنـد عـلـى مـرتضـایم

مصرعى از شعر ناب عصمت کبراى حقم

هشتمین پروردۀ ایمـان و صبر مجـتبایم

پـاسدار پرچـم پُر افـتخـار حـق پـرستى

هفتمین سنگر نشین نهضت خون خدایم

در عبادت فارغ التحصیل درس عابدینم

ششمین زینت فزا از بهرمحراب دعایم

در نایـابـى ز بحـر دانش بحـراالعلـومم

پنجـمـین گـنجـیـنۀ اسـرار کل مـاسـوایم

صادق آل نبـى را وارث فـقه و اصولم

چـارمین استـاد دانـشگـاه تکــوین والیم

وارث موسى بن جعفر در مسیر پایدارى

سـومین نـور دل آن پیـشـواى مـقـتـدایم

محور چرخ زمانم ،حجت روى زمیـنم

دومین گل ازگلستان على موسى الرضایم

در مسـیر حـق پـرستى بعد آباء گـرامم

اولین هادى خلق بعد از مصباح الهدایم

در شجاعت بىقرینم ،در سخاوت بى نظیرم

حق پرستان را حبیبم ،دردمندان را دوایم

من وصیم ،من ولیم ،من نقیم ،من سخیم

معنى ،هاى هل اتایم
زانکه همنام عـلى
ِ

آیـۀ تطـهـیر را مصداق و از امر الهى

نـصنـون انّـمـایـم
آیـهاى از شـاخـصـار ِ

غم مخور ژولیده فردا پاى میزان عدالت

شافعت در نزد حق هنگام پاداشو جزایم
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

از ذات ذوالجالل و خالیق به صبح و شام

ای تا ابد چراغ هـدایت تو را سالم

ابنالـرضای دوم زهـرا! دهـم امام!

حق را تمام مظهری و مظهـر تمام

فرزنـد نُـه ولی ،پـدر پـاک دو ولـی
در چارده جمال ازل چارمین عـلی
ای گنج بیحدود خـدا در خـزانهات

بـاغ بهـشت ،عـکـس در آستـانـهات

بـار غـم تـمامـی امـت بـه شـانـهات

صحن تو سامرا و دل خلق ،خانهات

بیتالحرام اهل سجود است کوی تو
روشنگر تمـام وجود است روی تو
روح مسیـح میدمد از سامـرای تو

کعبه سالم داده به صحن و سرای تو

موسی به رود نیل زده با عصای تو

وحی خداست در نفس جانفزای تو

کهـف تُـقی ،حقـیـقت تقـوا ،گـل تـقی
جان جهان فدای تو یا هـادی الـنقی
تعریف ما ز وصف شما هست نابجا

توصیف ما کجا و مقـام شما کجا؟!

از تو همه عنایت و از ما همه رجا

حـتـی درنـدگـان به تـو آرنـد الـتـجا

آنچه به وصف قدر و جاللت شنیدهایم
در داسـتـان زیـنـب کـذّابـه دیـدهایـم
حق از تو ،در تو ،با تو بود در تمام حال

نـور نـور خداونـد ذوالجالل
نوریدِ ،

هرکس که در محبتتان یافت اتصال

دوزخ بر او حرام و بهشتش بود حالل

در گوش ما ز جامعه تا حشر این نداست
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آن کو جدا شود ز شما از خدا جداست

دشمن به حضرتت ستم بیحساب کرد

در ظلم خود به آل پیمبر شتاب کرد

یک روز ،قبرهای شما را خراب کرد

روزی تو را تعارف جام شراب کرد

یک روز ریخت خون دلت را به ساغرت

یک روز کند قبر تو را در برابرت
در مجلس شـراب به دل بود آذرت
دیگر سـر بُـریـده نمیدیـد دخـتـرت

1

دیگر نخورد چوب به لبهای اطهرت
دیگر نبود بسته دو بازوی خواهرت

دیگر به غصه عترت تو مبتال نبود
دیگر سـرت مـیانۀ تـشت طال نـبود
هرچنـد زهر داد بـه عمر تو خاتمه

دیـدی جفـا و غصه و بیداد از همه

این غم تورا بس است که بیرعب و واهمه

آن بیحیا نمـود جسارت بـه فاطمه

دشنام او ز نیـزه و خـنجـر شدیـدتر
او بـود از یـزیـد ستـمگـر یـزیـدتـر
من کـیـستم؟ گـدای گـدای گـدای تو

خاک قدوم زائر صحن و سرای تو

دارم امــیـد تــذکــرۀ سـامــرای تـو

سوزی بده که اشک بریزم برای تو

بر خـاک آسـتـان شما سـر نـهـادهام
دست مرا بـگـیـر که از پـا فـتـادهام

 . 1بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما پیشنهاد میکنیم به منظور انتقال بهتر معنای شعر و دوری از تکرار قافیه بیت
اصالح شده که در متن شعر آمده را جایگزین بیت زیر کنید.
دیگر سـر بُـریـده نمیدید خواهرت

دیگر نبود بسته دو بازوی خواهرت
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شاعر :مهدی علی قاسمی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

پشت میخانه نشستم غرق شور و شادیام

از خـراب آبــاد ایـن دل در پـی آبـادیام

هرکـسی پرسید از نام و تـبار و شهـرتم

سینه را کردم سپر گفـتم ُمحـب الهادیام

من نخوردم غیر این درگاه نان سفرهای

دلخوشم بر ت ّکه نانی که ز دستت دادیام

جرعه جرعه معرفت نوشاندیام از ساغرت

جرعه جرعه جامعه ،از اول نوزادیام

بــرکـت شـیـر حـالل مــادرم بـوده اگـر

نیـستم اهـل سقـیـفـه رهـرو ایـن وادیام

1

هرکه هستم ،هرچه هستم ،باسواد و بیسواد
نوکر حـلـقه به گـوشم ،نوکـر ابن الجواد
ای امام المتقین ،ای هادی ،ای ِحصن حصین

نوکرت از تو ،تو را میخواهد ای آقا همین

هر کجا رو کردهام دیدم جـمال روی تو

هرکجا رفتم تو بودی در یسار و در یمین

خاک عالم ملک زهرا هست ،پس باشد حرام

بـیوالی تـو قـدم بـرداشتـن روی زمین

پای درس و بحث تو شد حضرت عبدالعظیم

ی ّکـه تـاز مکـتب معـرفـت و اهـل یـقـین

ذکـر این آواره شـد یـا ایهـا الهـادی مـدد
عاجـزم از کار خـود یا ایهـا الهادی مدد
درس های اعـتـقـادت را بـیا از سر بگو

با زیارت جامعه امشب تو از حیدر بگو

از امیرالمؤمنین ،یعسوب دین ،حبل المتین

بـاز هـم آقـا بـیا از ساغـی کـوثـر بـگـو

 . 1ابيات زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به دليل عدم رعايت توصيههاي مراجع و علما؛ پيشنهاد ميکنيم به منظور جلو گيري
از برداشت ناصواب و همچنين رعايت توصيههاي مراجع ،بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
سينه را کردم سپر گفـتم که عبدالهاديام
دلخوشم بر استخواني که به دستت داديام

هرکـسي پرسيد از نام و تـبار و شهـرتم
من نخوردم غير اين درگاه نان سفرهاي
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یکـصد و پنجـاه دفعـه در غـدیر خـم بیا

با زیارت نامهات از خـواجۀ قـنـبر بگو

من یقین دارم که باشد آتش دوزخ حرام

بر محبیّن علی در وادی محشر ،بگو...

عاشقت را میخری آنجا به عشق مرتضی؟

کی مرا هم میبری یک شب نجف ،آخر بگو

سامرایی میشوم بعد از زیارت در نجف
پاک میآیم به پیشت با طهارت در نجف
بر مشامم میرسد هر لحظه بوی سامرا

بین نوکرهاست امشب گفت و گوی سامرا

من همان عبد شما هستم که از شوق وصال

سجـده کـردم سالـیـان سال سوی سامـرا

با شـمـیـم و جـذبـههـای سـامـرایی شـما

پـرورانـدی در دل مـا آرزوی ســامــرا

تا ابـد هـستـیـم مـحـتـاج نـگـاه رحـمـتت

ملجا و کهف حصین ماست کوی سامرا

ما برای نوکری در مـاه جانـسوز حسین

اشک میگیریم هر سال از سبوی سامرا

اذن گریه میدهی بر روضۀ جدت حسین؟
میگذاری پا نهم در روضۀ جدت حسین؟
شاعر :محمد مهدی سیار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

خـورشـید سامـرا و کـریم جهان تویی

ما را بـده پـنـاه ،که کهـف امـان تـویی

هادی تویی در این شب ظلمت ،به داد رس

گـم گـشـتهایم و مشـعـلۀ کـاروان تویی

کاخ ستم به لرزه فکندی به حرف حق

حقا که جان عدلی و حق را زبان تویی

مستی ربودی از سر بزم شراب ،لیک

مستی فـزای جان و دل عـاشـقان تویی

جدت امام هشتم و سلطان دین رضاست

جـ ّد امـام عـصـر و ولـی زمـان تـویی

با "جامعه کبیره" سالمـم شنـیـدنیست

مهـمـان هر امام شـوم ،میـزبـان تویی
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفتعلن مفتعلن فاعلن

ای دهـمـیـن اخـتـر بـرج هُـدا

از تو هـدایت شـده خـلـق خـدا

نـام تـو نـام عــلـی مـرتـضـی

الـرضا
کـنـیـۀ زیـبـای تـو ابن ّ

دسـتـه گـل فــاطـمـۀ اطـهـری

گوهـر نُه یَم ،یـم دو گـوهـری

بحر به موج کرمت یک حباب

ذرهای از مهـر رخـت آفـتـاب
ّ

سامـره با تربت پاکـت بهـشت

زیبایی آن بیتو زشت
جنّت و
ِ

چرخ کهن پیش تو ِجرمی صغیر

صد متو ّکل به حضورت حقیر

جود تو چون لطف خدا متّصل

خــاک درت آبــروی اهـل دل

وادی ایـــمـــن ،دل آرام تــــو

شـیـر درنـده بـه قـفـس رام تو

آیــــنـــۀ احـــمـــدی و داوری

نجـل جـواد و پـدر عـسکـری

مـروه صفا یافـتـه از روی تو

کعـبـه نـشانی ب َُـود از کوی تو

از تو بود بگوش جـان سامعه

از تـو بـود زیــارت جـامـعــه

سزد سر از عرش بر آریم ما

کـز تو چنـین جامعـه داریم ما

جامعـه نه ،بـلکه روایات نور

صفحه به صفحه همه آیات نور

جـامـعـه یعـنی آیت مـحـکـمـه

دائـــرة الـــمـعــارف ائـــ ّمـــه

ُــود
جـامـعـه انــوار هـدایـت ب َ

بـود
جـامعـه خـورشیـد والیت َ

گـفت چـنین راوی نیکـو سیـر

حکـایـتی ز آن شـه واال گهـر

که دیدم از فـتنه این روزگـار

گشت به مرکب متو ّکـل سوار

گفت که خَلق از پی اجـالل او

پــیــاده آیــنــد بــه دنــبــال او
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بود در آن عـرصه میان هـمه

پـای پــیــاده پـســر فــاطــمــه

هم قطرات عرقـش بر جـبـین

هم به لبـش ذکـر خـدای مبـین

سوخته از آتش غیرت چو شمع

حرمت او شکسته در بین جمع

دیده چو بر ماه رخـش دوخـتم

اشگ فشان ز آتش غم سوختم

گفـتـمـش ای آیت ّ
حق الـیقـیـن

توقـع جز این
از مـتـو ّکـل چه ّ

زین عمل زشت خود این زشت خو

بوده جسارت به تو مقصود او

گفت به پـاسـخ پـسـر فـاطـمـه

نیست مرا از این سـتم واهـمه

من به مقام و رتبه و جـاه ،کم

از بـچـۀ نــاقــۀ صـالـح نِــیَــم

ناخـن من به محـضر ذات هو

نیست کم از ناقـه و فـرزند او

یعنی عـمـر ظلم پایـنـده نیست

بیشتر از سه روز او زنده نیست

بعد سه شب از دم شمشیر تیز

شد مـتـو ّکـل بدنـش ریـز ریـز

از پـس او مـعـتـمــد نــابـکـار

گشت چو بر ُگردۀ ا ّمت سوار

داد جــفـا و سـتـم و قـهــر داد

تا پـسـر فـاطـمـه را زهـر داد

آن همه سر تا به قدم جان پاک

الله صفت شد جگرش چاک چاک

سوخت از این غم دل اهل وال

سـامـره شد در غـم او کـربـال

میثم اگر وصف غمش میکند

اشک نـثـار حـرمـش میکـنـد

شاعر :ولی اهلل کالمی

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

در مکـتـب عـشق اوسـتادی هـادی

ریـحـانـۀ حـضـرت جـوادی هـادی

چون نام تو خـار چـشم دشمن باشد

گـویـیـم جهـان فـدات هـادی هـادی
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شاعر :پوریا باقری

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

قصد کردم بنویسم کـمی از نـور خـدا

عـزیـز ّ
ُ
الزهـرا
ت قـدسـی
کمی از ساح ِ

قصد کردم ببرم نام «عـلی »بر لب ها

بخدا دست من از دامن تو نیست جـدا

السّالم حضرت هادی ،به فـدای سرتان
الـسّالم ای کـرمت شامـل این نـوکـرتان
هـمـۀ ایـل و تـبــارم بـه در خـانـۀ تـو

در خانۀ تو
سـالها لحـظـه شـمارم به ِ

در خـانـۀ تو
حاجـت غـیـر نـدارم ،به ِ

در خـانـۀ تو
مثـل یک ابر بـهـارم ،به ِ

گریهام از سر بیطاقـتی و بیتابی است
دوری از مرقدتان باعث این بیخوابی است

ت یک سامره است
بخدا در دل ما حسر ِ

از لج منکرتان ،دست ،چو مشتی گره است

دیدن صحن و سرایت به سرم خاطره است

بخدا حاجت من یک ورق تذکره است

حرمت باغ بهشت است و قدمگاه رسول
خانهات ،سفرۀ سبزی است به درگاه رسول

بنـویـسید مرا نـوکـر هـادی ز ازل
کرمش رنگ مضامین عظیم است و غزل

…بردن نام بزرگـش به لبم همچو عـسل
َیرالعَـ َمل”
حبّ او در دل دیـوانۀ ما “خ ُ

کمی از غـربت او را تو اگر گوش کنی
میـروی تا همه را جـمله سیه پـوش کنی
دلـتـان رحـم بیاید ،بخـدا بیتـاب است

چند روزی است ،که در حجرۀ خود بیخواب است

ب او خشک شده ،فکر دو قطره آب است
ل ِ

دست بر سینه فقط یا ِد لب ارباب است

سیـنهاش تنگ شد از شدت آن زهـر جـفا
مجـتـبی گـونه و با درد رود سمـت خـدا
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شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

در د ِل وحی سخن از تب و تاب است هنوز

قاب قوسین به چشمان تو قاب است هنوز

ی یوحی است
ِ
وصف قدّوس همان آیۀ وح ٌ

لطف روح القُدس آئینۀ ناب است هنوز

آنچه در نور نبـینند ،دل از خاک تو دید

ورنه این غمزده محکوم حجاب است هنوز

ب معراج دل و وص ِل تو انکار نداشت
ش ِ

هرکه منکر شود انگار بخواب است هنوز

زیر بال و پر تو مسکن اهل هنر است

هـنـر مـتّـقـیـان فـاتـح بـاب است هـنوز

بـی چـراغِ ره تـو عـلـم هـدایـت نـشـود

طالب معرفتت مست شراب است هنوز

بی عـطای تو به کس آب والیت ندهـند

جگـر گـمـشـدگان تـشنۀ آب است هنوز

چـشـمۀ آب بقا جـز ِم ِی ارشـادی نیست
بادۀ عشق به جز معـرفـة الهادی نیست
هادی دین گرچه مهیّا نشود
وصفَت ای
ِ

سائـلت خـسته از این دست تـمنّـا نشود

عـارفَـت آرزوی جـنّـت االعـال نـکـنـد

بهـتـر از خـاک رهت جنّت مـأوا نشود

هنر درک حضور تو بهشتی است برین
ِ

لـیک دیـدار شما خـتـم به ایـنجا نـشـود

شیعه آن است که بیهیچ کم و بیش به عمر

قـدمی پیش و پس از راه تو موال نشود

ُخلق تو ُخلق عظیم است به احمد سوگند

مـبـرا نشود
عـاشـق از ُخلق عـظـیم تو
ّ

مدح تو تنها به سخـنـرانی نیست
گـفتن
ِ

بی تـأسّـی به تو این بـاده ُمـصفّـا نشود

لطف لبخـنـ ِد تُـرا بر همه عـالـم نـدهـیم
ِ

لیک لَعـلَـت متـبـسّـم بـشود یـا نـشـود!؟

دارم ا ّمید که جز مهر تو امدادی نیست
بادۀ عشق به جز معـرفـة الهادی نیست
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روشـن حــق آیـت دادار تـویـی
ت
حـ ّجـ ِ
ِ

معـدن رحمت و گـنجـیـنۀ اسـرار تویی

صاحب ِعلم و َعلم ،لوح و قلم ،حلم و ک ََرم

وحی خـدا شاخص ابـرار تویی
مهـبـط
ِ

تو علـیّی تو امینی تو رضیّی تو وصی

مکـتـب فـاطـمه را گـرم نـگهـدار تویی

تو قیامی تو قعودی تو سالمی تو سجود

ـرم یـار تـویی
قـبلـۀ کعـبه و قـدس و َح ِ

هـل اَتی سورۀ تو آیـهای از تـطهـیـری

شاخهای از شجر عصمة االطهار تویی

من نگـویم تو خـدایـی َمـثَـ ُل االعـالیـی

عـبـ ُدهُ الـمنـتخـبی قـائـ ُد االنـصار تویی
َ

سحر نیـمۀ ذیـح ّجه نَه ،هر صبح کـمال
ِ

معـنـی کـامـلـۀ مـشـرق االنـوار تـویـی
ِ

جز ّ
توالی تو وجد و شعف و شادی نیست
بادۀ عشق به جز معـرفـة الهادی نیست
هادیا بنـدگیاَت بهـر خـدا کار من است

همۀ زندگیاَت الگـوی رفـتار من است

ای پـنـاه دل غـمـبـار هـمه غـمـگـیـنـان

در پناه دل تو این دل غـمـبار من است

هیچکس از سر کوی تو نگـردد نـومید

بسته بر ُزلف تو این قلب گرفتار من است

نـیـکی رفـتـار تـوأنـد
معـتـرف
دشمنان
ِ
ِ

ِکی شبیه تو و رفتار تو رفتار من است

1

من نه آنم که تو تقریر کنی یار من است

فـدایی تو شد ا ّما من ...
س ّکیت[]۲
ِبن َ
ا ِ
ِ

منکـر ایـثار من است
دادن من
امتحـان
ِ
ِ

امر تو و دل بـنـدۀ تـسلـیم شماست
امر ِ

یک اشاره بکنی دست تو افسار من است

مثَل دوستیاَت []۱عبدالعظیم الحسنی است

ی شما نـقـطۀ ایـجـادی نیست
بی گـواهـ ِ ّ
بادۀ عشق به جز معـرفـة الهادی نیست
-۱خطاب حضرت به عبدالعظیم  :انت ولیُُّنا حقا
 -۲ابن سکُّیت استاد فرزندان متوکل که در دفاع از امام حسن و امام حسین به شهادت رسید
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این تو بودی که مرا کرب و بالیی کردی

به خـدا زنـدگیام را تو خـدایـی کـردی

ی مـرا دیـدی و دادی جـامـم
تو خـمـار ِ ّ

در دلـم از ِمی خود جـام بـالیـم کـردی

گـدایی تو و سامـره شد قـسمت من
گر
ِ

این تو بودی که مرا خوب ندایی کردی

چون مرا در بغ ِل خویش گرفتی ُمحکم

گفتی ای دوست! تو آهنگ جدایی کردی

ساقی ُخـ ِ ّم غـدیـرم تویی ای باب غـدیر
ِ

عـقـدهام را به عـلی بـاز گـشایی کردی

مـحـرم تو هـدایـت بـکـنـی دلهـا را
به
ّ

تو سوی روضه مـرا راهـنمایی کردی

چون تو تا کرب و بال خیمه امدادی نیست
بادۀ عشق به جز معـرفـة الهادی نیست

شاعر :محمد جواد شیرازی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

سخت محتاجم به خلوتگا ِه طور سامرا

قـلب تاریکـم شده محـتاج نـور سامرا

گیر این منزل اگر عاشق شود
میشود دلِ ،

نان حضرت ،از تنور سامرا
با دو لقمه ِ

سهم دوری را دل دیوانه بر هم میزند

با سالمـی بر امـامـان صبـور سامـرا

با وجود این کریمان هرچه تحریمش کنند

جای حیرت نیست میچرخد امور سامرا

َپست را آقا و کوچک را عزیزش میکنند

پادشاهی را ببین در چشم مور سامرا

شکر حق که دور تا دور حرم ساکن شدند

ْـش غـیور سامرا
شیعـیان عاشق و ِجی ِ

تا خود بحر النجف هم میرسد این بوی خوش

عـطر لیمـوی حرم از راه دور سامرا

اللم از توصیف این لذت ،چشیدن الزم است

دور قـبور سامرا
خـواندن یک جامعه ِ

غالبا هرکس حرم رفته روایت کرده از

نیمه شبهای غریب و سوت و کور سامرا

عاقبت این شهر را مهدی گلستان میکند

میرسد یک روز هم روز سرور سامرا
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شاعر :سیدعلی رکن الدین

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

باالتر از اینهاست لوایی که تو داری

خورشید دمیده ز عبایی که تو داری

از بنده نوازی و عطایی که تـو داری

آقای جهان است گدایی که تـو داری

ما خـاک بخـیـلـیم و شما ابـر سخـایـی
محـبـوب شده از کـرمت شغـل گـدایی
چون جامه که بر قـامت زیبــا بنـشیند

مـهـر تـو به دلـهـای مـصـفّـا بنـشیـند

هر کس به دلـش مـهـر تو آقـا بنـشـیند

مهـرش به دل حضرت زهـرا بنشیند

لطف خود زهراست که ما اهل یقـینیم
آن روز دعا کرده که امـروز چـنـینیم
تـو آیــنــه داری و کـالم تو گهـر بـار

در وصف تو ماندند چه گفتار و چه اشعار

حـقا که زاللی و نجـیـبی و نـسب دار

بـر شـیـر نـدارد اثـری زوزۀ کـفـتار

در عالم از این نکته هزاران اثر افتاد
با آل عـلـی هر که در افـتـاد ور افـتاد
بیـراهـه نـرفـتیـم اگر هـادی ما اوست

ذکــر ولی هللاا همان جلـوۀ یا هوست

چون شیشه عطری که به یک واسطه خوشبوست

در چنته ما نیست به جز مرحمت دوست

الـعــبـ ُد و مـا فـی یــده کـان لـــمــواله
از برکت خورشید کند جلوه گری ماه
تو هادی مایی و جهان بیتو سراب است

اوصاف تو در آیۀ تطهیر کتاب است

تو عشق مدامی ودمت مستی ناب است

جـای ولی هللاا کجا بزم شراب است؟

یک آیه بخوان آتش کـفـرش به یم افتد
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یک شعر بگو کاخ و سرایش به هم افتد

گفتند شـراب و دلت ای ماه کجا رفت

از مجـلس بغداد سـوی شام بال رفت

لب پاره شد و نـالۀ زینب به هوا رفت

خون از لب شه ،روح زجان اُسرا رفت

شد مجـلس اغــیـار همان بـزم خـرابه
سـوزد دل ما از غـم کـلـثـوم و ربـابه

1

شاعر :مصطفی کارگر

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

مالک شیـعـه گی ما والیت هـادیست

تـمـام دلـخـوشی ما محـبّـت هادیست

مـیـان جـامـعــهای در گــذار ایــامـیـم

که نور جامعهاش از روایت هادیست

چه خوب شد که خـداوند قـادر متعـال

نمی ز بحر کریمش والدت هادیست

چه خوب شد که جهان اعتقاد نو شدهاش

به سمت واسعـۀ با کـرامت هادیست

به جان این دل عـاشق شـراره میافتد

هرآن زمان سخنی از شهادت هادیست

کـبـوتـرانه خـیـال هـمیـشه حـق طلـبم

درست گرم قـنوت زیارت هـادیست

همین که شیعۀ موال شدم خدا را شکر

نشاط روح به دست هـدایت هادیست

پـدر به شـیـوۀ مادر هـمـیـشه میگوید

د ِل شکـسـتـه دخـیل ارادت هادیست

سکوت اهل صفا بیقرار یک لطف است

تبسمی که به لطف و عنایت هادیست

قـلـم به عـجـز نـشـیـنـد در آستـانـۀ او

که نثر «جامعه» گویای قامت هادیست

بدون رخصت او واژهها زمین گیرند

همین غزل نفسی از قیامت هادیست

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم با توجه به مستند نبودن مطلب مصرع دوم و به منظور انطباق مطالب
با روايات مستند و معتبر و انتقال بهتر معناي شعر ،بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.

شد مجــلس اغــيــار همان بــزم خـرابه

وقــتي که ســر افـتــاد به دامــان ربــابه
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شاعر :یوسف رحیمی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

از ابتدا ِگـل من را خـدا مـط ّهـر کرد

و بعد عشق تو را در دلم مـقـدّر کرد

به نـور ناب نگـاه چهـارده خـورشید

منور کرد
وجود و فطرت و ذات مرا ّ

زالل ناب والیت به جان من نوشـاند

سپس تـمام دلـم را به نام حـیـدر کرد

به فضل و رحمت زهرا سرشت قلبم را

زالل اشک مرا از تبـار کـوثـر کرد

سپس کمی نمک روضه در وجودم ریخت

ّ
معطر کرد
به عطر سیب حسینی مرا

مرا اسیر غزلهای چشم تو میخواست

نگـاه روشنـتان را کمیت پـرور کرد

چگونه میشود الطاف بی کران تو را

چگونه میشود ای با شکوه باور کرد

خـدا اراده نـمـوده که شاعـرت بـاشم
همیشه هر سحر جمعه زائـرت باشم
به غیر وادی عشق تو نیست وادی ما

ی اعــتــقــادی مــا
والیـت تـو مـبــانـ ِ ّ

شکوه بی حد تفسیر شیعه برکت توست

رهین محـضر تو فـقـه اجـتـهـادی ما

میـان چـشـم تو آیـات فـتـح را دیـدیم

خـروش تو شـده روحـیـۀ جهـادی ما

و آیـه آیـه قـنـوتـت تــرنّـم مـلـکـوت

خلوص سجـدۀ تو مـسلک عـبادی ما

همیشه نور هدایت چراغ محفل ماست

به لطف این که تو هستی امام هادی ما

اگر کم از جـلوات جـاللی ات گـفـتیم

بـذار این همه را پـای کم سـوادی ما

شـدیـم مـثـل گـدایـان ســامـرائـی تـو

مگیر خرده بر این خواهش زیادی ما

گـدای گدای تو باشیم
چه می شود که
ِ
چه می شود بپـذیـری فـدای تو بـاشیم
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همیشه می وزد از مرقدت نسیم بهشت

پُر است صحن و سرای تو از شمیم بهشت

کنار گـنـبد و گـلـدسته های تو دیـدیـم

شکوه عرش خدا ،شوکت عظیم بهشت

عبور میکند از بین صحن اطهر تو

مسیر روشن حق ،راه مستقیم بهشت

همیشه رزق من از دست با کرامت توست

میان جنت االعلی تویی نعـیـم بهشت

همین که چشم من آقا به چشم تو افتاد

شدم اسیـر نگـاهت شدم مقـیـم بهشت

دوبـاره شـوق زیـارت هوائـیـم کرده

کـریم بهشت
منم کبوتر صحن تو ،یا
ِ

میان صحن و سرایت کبوترم کردی
تو بال های مرا نـذر این حرم کردی
بخوان زیارت پُر محتوای جامعه را

بخوان که خوب بفهمم بهای جامعه را

بخوان که روح بگیرد ولی شناسی مان

بخـوان و شرح بـده آیه آیه جامعه را

الرح َمة»
نگاه روشن تو ای « َمعاد ُِن َّ

بنا نهـاده در عـالـم بـنـای جـامـعه را

میان عرش و زمین ،در تمامی ملکوت

بـبـیـن تـجـلّـی بی انتهـای جـامعه را

بگیر دست مرا« ،عا َدت ُ ُ
ک ُم االِحسان»

ببار بر دل من روشـنـای جـامعـه را

تو خواستی که فـقط پیـرو ولی باشیم
همیشه در خط موالیـمان عـلی باشیم
بخوان مرا که به عشق تو مبتال باشم

بـخـوان مرا که هـوائي سـامـرا باشم

چه خوب میشود آقاي من شوي تا من

تـمـام عـمـر در این آستـان گـدا باشم

مرا اسیر خودت کن که با عنایـاتـت

ز بـنـدهـاي تـعـلـق دگـر رهـا بـاشـم

نگـاه روشنت اعجـاز بي حـدي دارد

طال و مس نه ،نظر کن که کیمیا باشم
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تو خانۀ دل من را تکان بده شاید....

...در آسـتـانـۀ تـو زائـر خــدا بـاشـم

بده برات زیارت که یک شب جمعه

کـنـار قـبـر شـهـیـدان کــربـال بـاشـم

شوم دوباره دخیل دو قبر شش گوشه

فــدائـي تـو و اربــاب بـا وفــا بـاشـم

تـمام دار و نـدارم هـمه فـداي حـسین
چه میشود که بمیرم شبي براي حسین

شاعر :محمد عالمه

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

اى مـاه ،مـسـتـنـیـر ز نـور لـقـاى تـو

خورشید كسب فیض كند از ضیاى تو

اى خاص و عام از كرمت برده صبح و شام

پیوسته فیض از سر خـوان عطاى تو

اى جـبـریـیـل مـیـر ملـك پـیك انـبـیاء

خـدمـت گـذار بـر در دولتسـراى تو

اى عاشر االئمه عـلى الـنقى كه هست

چـشم امید خـلـق به مـهـر و وفاى تو

اى پور پاك معـنى جود و كرم جـواد

حـاتـم هـزار بـار خـجـل از ثـنـاى تو

اى مظهر جـالل و جـمال خـداى فرد

شد طـوطیاى چـشم ملـك خاك پاى تو

در هر دو كون خرم و شاد است و رستگار

در دل هر آن كه داشت فروغ والى تو

خوفش ز آفتاب جز این است بى سخن

در دهر هر كه زیست به تحت لواى تو

ـر من رأى
تا مـدفـن شـریف تو شد ُ
س ّ

جان بخش و غم زداى شده از صفاى تو

زد طعنه بر بهشت برین هر كسى كه دید

آن گـنـبـد منور و صحـن و سراى تو

اى هــادى هـدایـت دیـن مـبـیــن حـق

اى آن كه مدح خوان تو باشد خداى تو

"عالمه" با بضاعت فكرش كجا سزد

انـشـا كـنـد چـكـامـۀ مـدح و ثـنـاى تو
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شاعر :وحید محمدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

نفس نفس نفست عـطـر ربّـنـا دارد

قـنـوت نـیـمـه شبـت ذکر آتـنـا دارد

به عمق معرفت واژههای جامعهات

هجا هجا کـلـماتـت َدم از خـدا دارد

کـریـم ،ابن کـریـمـی و عـالـمـی آقا

به دامن کـرمـت دست الـتـجـا دارد

کـبـوتـرانـه پـریـده در آسـمـان شما

دلی که حسرت سرداب سامرا دارد

من از هـوای گـدایی درگهت مـستم

گدای سامرهات میشوم  ...صفا دارد

فـدای نـام تـو یـا ایهـا النـقـی ،جـانـم

چقـدر لشکر تو یار و جانـفـدا دارد

اگرچه دست تو را خصم بیبصیرت بست

هنوز اهل تو در بیت خویش جا دارد

شاعر :محمد میرهاشمی

قالب شعر :رباعی

1

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

در پیـروی از عشیرهات شیعه شدم

در پـرتو ُحـسن سیرهات شیعه شدم

هـادی قـلـوب حـق طـلـب ادرکـنـی

با جـامـعـۀ کـبـیـرهات شـیـعـه شـدم

***************
در فکر و دل و جان بنشان جامعه را
منـظومـۀ معـرفـت بـدان جامعه را
گر راه نجـات طالـبـی ،ح ّجـت حـق

فرمود سه مرتبه :بخوان جامعه را

**************
ّ
عـز و شرف و غـیرت و آزادی را
داریـم ز دوسـت مـاتـم و شـادی را
صد شکـر که جا به دفـتر دل دادیم

گـلـواژۀ عـشـق حـضرت هـادی 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.
من از هـواي گـدايي درگهت مـستم

گداي سامريات ميشوم ...صفا دارد
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شاعر :احسان محسنی فر

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل

به یـمـن تـو گـدای اهـل بـیـتـم

گــدای هــل اتـای اهـل بـیـتــم

به لـطـف آسـتـان مـسـتجـابـت

مـسـلــمـان دعــای اهـل بـیـتـم

به نام تو پس از عمری غریبی

غــالم آشــنــای اهــل بــیــتــم

زیارت جامعه خواندی و حاال

سگ کـهـف الـورای اهل بـیتم

احسان هدایت کردن توست
به
ِ

اگـر تـحـت لــوای اهـل بـیـتـم

اگـر چه کـربـالیـی هـستـم اما

گــدای ســامــرای اهـل بـیـتــم

ی کـبــریـا جـانــم فــدایـت
ولــ ِ ّ
امــام سـامــرا جـانــم فــدایـت
مـنـم از مـبـتـالیـت مـبــتـالتـر

مــنـم از آشـنــایـت آشــنــاتــر

اگر لطف کریمان به نداری است

مـنـم از بـی نـواها بـی نـوا تـر

تو حاال که هزاران فیض داری

دل مـن از گـدایـانـت گــداتــر

تو راه باز توحیدی ،هر آن که

به تو نزدیک تر پس با خدا تر

برایت دشمنت هم نذر میکرد

تو هستی از همه مشگل گشاتر

علی هستی و جدّت هم علی بود

تویی با این حساب ابن الرضاتر

تو هم مثل پـدر زهـرا نـژادی
عـزیـز خــانـۀ بـاب الـمـرادی
تو در یکـتائیات یکـتا شناسی

تـو در آقـایـیات آقـا شـنـاسـی

لباس بـنـدگـی بر تـن گـرفـتـی

تو الـحـق بـنـدۀ مـوال شـنـاسی

تو هـنـگـام کـریـمی از گـداهـا

نمی پرسی غـریبی یا شناسی؟
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تو در سیر نزولت هم صعود است

تو در روی زمین بـاال شناسی

امـام غـائـبـت را مـدح کـردی

تو در امروز هـم فردا شناسی

زیارت جامعه در اصل این است

زیـارت نـامـۀ زهـرا شـنـاسـی

زیـارت جـامـعـه یعـنی والیت
زیارت جـامعه یـعـنـی هـدایت
دلت سرمنشاء خلق عظیم است

تجلی گاه رحمان و رحیم است

اقامت کن میان دل که عـمری

دلم در کوی دل دارش مقیم است

هدایت کن مرا با گوشه چشمی

صراط تو صراط مستقیم است

اسیـر گـریهام ،ری زاده هستم

که از عشاق تو عبدالعظیم است

بهـشت شیـعـه باشد سـامـرایت

حریمت عرش جنات النعیم است

بـیـا و شـیـعـه را دریـاب ،آقـا
قــرار مـــا دم ســـرداب ،آقــا

شاعر :شهاب

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن

بر سوى اهل عالمین ،اى كه سحاب رحمتى

جهان كویر تشنه و ،تو ابر پُـر كـرامتى

جـلـوۀ كـامـل خـدا ،منشاء چشمۀ هُـدى

گم شدگـان خـسته را ،تو پرچـم هـدایتى

كسى كه میكند سفر ،به هر كجا و هر طرف

رسد به كعـبۀ وصال ،اگر كنى اشـارتى

نماز قلب عاشقـان ،راز و نیـاز عـارفان

رمز مناجاتى و هم ،قبله و باب حاجـتى

تویى عـلـى چهـارمین ،بیـن ائـ ّمه هـادیا

نـبــوتـى
تـو امـتـداد عــتـرت و سـاللـۀ
ّ

عـهـد والیـت دلـم ،زیـارت جــامـعـهات

به روز بىكسى من ،تو صاحب شفاعتى

97

درآستان وصال؛ جلد سیزدهم  :امام هادی علیه السالم

000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ای هدایت راه خود را یافته در کوی تو

وی چراغ عقل روشن از فروغ روی تو

هـادیـان خـلق را ّ
خط طریقت سوی تو

جنّت اهل وال هم ُخـلـق تو هم خـوی تو

ای مح ّمد را وصی ای ربّ اعال را ولی
هــادی ا ّمت دهــم موالی ما چـارم علی
پیکر توحید را روح مـط ّهر کیست؟ تو

شمع جـمع محـفـل آل پیـمـبر کیست؟ تو

راهیان نور را هادی و رهبر کیست؟ تو

د ُّر نه دریا و دریای دو گوهر کیست؟ تو

آفتاب سـامـره چـشم و چـراغ مرتـضی
الرضا
ج ّد پاک مهدی و نجل جـواد ابن ّ
نام نیکویت علی ُخلقت علی ُخویت علی

صدق واخالصت علی آئینۀ رویت علی

وجه نیکو،چشم وابرو،دست و بازویت علی

ای ثنا خوانت محـ ّمـد ای ثنا گـویت علی

الرضا باب امــام عسکری
سومین ابن ّ
ّ
کرده درچشم هدایت طلعتت روشنگری

سر کوی تـوأند
شهریاران جهان خاک ِ

خوب رویان دو عـالم عاشـق روی توأند

اخـتــران آسـمـانی قـطـرۀ جـوی تـواند

عـرشیان و فرشیان با هم ثنا گـوی توأند

آیه های وحی در خال و خط رخسار توست
حرف حرف«جامعه»ازلعل گوهربار توست

جامعه موجی ست از دریای عرفان شما

جامعه نوری ست از لب های خندان شما

جامعه بحـریست از انـوار قـرآن شما

جامعه برقی ست از خـورشید تابان شما

جامعه ما را سوی عترت هدایت میکند
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روح را مست مـی نـاب والیـت میکند
دومـی
تو
عـلـی چـارم و ابن ّ
الـرضای ّ
ِّ

تو چــراغ انـجـمـنهـایی و مــاه انجـمی

حی سبحانی به چـشم مردمی
تو جمال ِ ّ

تو جـواد ابن رضـا نجـل امــام هـشتمی

نجل وجه هللاا را در خـط و خالت یافتم
چارده خـورشـید در ماه جـمـالت یافـتم
گرچه قلب پاکت از زخم زبان آزرده اند

گرچه روز و شب بالها بر سرت آورده اند

ّ
درحق تو ای موال ستمها کرده اند
گرچه

گر چه با اجبار در بـزم شرابت برده اند

شعر نابت خصم را دراضطراب انداخته
نقش دشمن را درآن محفل به آب انداخته
شعر نابی را که خواندی سر بسر هشدار بود

بر سر آن بی خـبر فـریـاد آتـش بار بود

هر کالمت یک نهیب از داور ق ّهار بود

شرار ناربود
شعرنه ،بر جان آن جانی،
ِ

آن ستمگر را ز گفتار تو حالی داد دست

کرد اظهار ندامت جام را درهم شکست
ایّها الهـادی النّقی یابن النجـوم ّ
الزاهره

البـدور البـاهـره
اخـتر بـرج شـرف یابن
ِ

جـ ِ ّد پاک مـهـدی و نجــل بتـول طاهره

پر زند مـرغ دلم هر شب به سوی سـامره

هر که بودم هر که هستم هست و بودم خاک توست

سینۀ من سامره ،قلبم حریم پاک توست
ای تـمـام آفـرینش یکـدم از عـمر کمت

زنـده جان پیـکـر توحـید از فـیض دمت

شمع جمع عالـمی ،پروانه جان عالمت

آبروی صورت خـورشید خاک مقـدمت

ولی ّ
حق! تو سرمست والیت کن مرا
ای ِ ّ
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هادی عالم به سوی خود هدایت کن مرا
زوار امــام هــادیـم
کیـسـتـم من خـاک ّ

هر که هـسـتم عـبــد دربـار امـام هــادیم

بـوتـۀ خـاری بـه گـلــزار امـام هــادیـم

سـائــلی بـر گـرد دیــوار امـــام هــادیـم

روز ا ّول سـاکن این بـوستـانم کـرده اند
از کرامت«میثم» این خـاندانم کرده اند

شاعر :قاسم صرافان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

رود از راز و نیـاز تو حکـایت میکرد

نـور را عـمـق نگـاه تو هـدایت میکرد

ماه اگر؛ ذکر به لبِ ،گرد زمین میچرخید

صورت ما ِه تو را داشت زیارت میکرد

دهمین بار هـو الحـق متـجـلّی شده بـود

چـارمـین بار عـلـی بود امـامت میکرد

درد را نـسـخۀ خال تو شـفـا میبخـشید

عاشـقـان را دل نـرم تو شفاعت میکرد

و بِ ُ
عـلَّ َمنا هللاا تو میخـواندی و...آه!
کم َ

آه از این شهر که بیقبله عبادت میکرد

جامعه قافیهات را که به خود باخته بود

«طلب از گـمـشدگان لب دریا

میکرد»

مــتــوکل بـه تــمـاشـای شـرابـت آورد

به دل مست تو ازبس که حسادت میکرد

و نفهمید که مستی اثـری بود که داشت

با طلـوع تو به هر ذره سرایت میکرد

« ازصدای سخن عشق ندیدم خوشتر»

وقـتی از پـنجـرۀ شعـر صدایت میکرد

کوه هرصبح به صبر تو سالمی میداد

ماه هر شب به رخت عرض ارادت میکرد

ری پُر از عطر سخنهای تو میشد وقتی

حضرت عبدالعظیم از تو روایت میکرد

شاه بخشنده! نرو ،بی تو گدایان چه کنند؟

سامرا داشت به دستان تو عادت میکرد
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شاعر :مهدی جهاندار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

دهـمـیـن چـشـمۀ جـوشـنـدۀ این آبـادی

نــور عـلـی نــور ،حـدیـث شـادی
آیـۀ
ٌ

چارمین نام علی ،صبر و وقار علوی

خلق و خوی رضوی ،معرفت سجادی

له»

« و انت الهادی»

هرکه گمراه شد از عشق« ،فال هادی

هرکه دنبال شما بود،

کیشـود مـژدۀ قـد قـامت فـرزند تو را

جـبـرئـیـل آرد و آیـد بـه مـبـارکـبـادی

ای که بـاران به اشارات شما میبـارد

تشنه لب چشم به راهند هزاران وادی

شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

ما بـنـدهایـم و غـیر تو مـوال نـداریم

در هر دو دنـیا جـز شـما آقا نـداریم

تنها پُل ما تا خـدا هـستید و جز این

راهـی دگـر تـا عــالـم بـاال نـداریـم

وقتی دعای جامعه خوانـدیم دیـدیـم

بـهـتـر از این آئـیـنـۀ تـقـوا نـداریـم

هر کـس توالی تو را در دل ندارد

کاری به کار او در این دنیا نداریم

هر چـند ما مـدح تو را گـفـتـیم ،ا ّما

ما قـطـرهایـم و راه بر دریـا نداریم

گر دیگران صد آرزو در سینه دارند

سـامـرا نـداریـم
مـا آرزویـی غـیـر
ّ

امروز دل را خـانۀ ِمهـر تو کردیم

در سیـنـۀ خود غـصۀ فـردا نـداریم

گر دامن خود را ز دست ما نگیری

بـیمی به دل از روز وانفـسا نداریم

بـزم شـراب و آیۀ تطهـیـر ای وای

در دل از این اندوه جز غوغا نداریم

از شـعـلـۀ داغ شـمـا آتش گـرفـتـیـم

پروانه سان از سوختن پروا نداریم

جز اشک بر فرزند زهرا چون وفائی

چیزی برای عرضه بر زهرا نداریم
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000
شاعر :رضا رسول زاده

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

شـروع عـشق به نـام خـدا به نـام شـمـا

من آفــریــده شــدم تا شــوم غــالم شـمـا

هـزار شکـر نبـوده هــنـوز روی سـرم

به غـیـر سـایـۀ لـطف عــلی الـدوام شـما

کـبـوتـر دل من که نـمـیپـرد هـمـه جـا

از آن زمـان که گـرفـتار شد به دام شـما

بـرای آنکـه جـنـان را فـقـط نـگــاه کـند

نشـسته است شب و روز روی بـام شما

خوشا به حال کسی که شده در این دنیا

مسیر زنــدگی اش روشن از کــالم شما

شـمـا تـمـامی دار و نــدار من هـسـتـیـد
تـمـام عـمـر همه اعـتـبـار من هـسـتـیـد
جهـان به زیـر قـدوم تو خـار میگـردد

نفـس زنـی هـمه عـالـم بـهــار می گـردد

برای عرض ارادت به محضرت،خورشید

به سـمـت گــنـبـد تو رهـسپـار می گـردد

یکی دو شب که نه،هرشب به سامرا،مهتاب

مـیـان صحـن تو مـثـل غــبـار می گـردد

اگــر که تیــغ دو ابروت می کشد ،جانم

هــزار بــار به پــایت نــثــار مـی گــردد

اگر به عشق تو ُمـردم شما نخـورغصه

یک عاشقت کم از این صد هزار می گردد

همیشه زنده بُود هـر کسی فـدای تو شد
و خوش به حالش اگر خاك سامرای تو شد

دلـم بـهـانـه گـرفـتـه ،بـهــانـه ات هــادی

نـشـسـته ام چو گـدا پـشت خـانه ات هادی

نگـاه کن به خدا آب و نـان نـمیخـواهم

تــمــام حــاجـت من آستــانــه ات هــادی

بخوان تو جامعه را تنگ شد دلم امشب

بــرای زمــزمــۀ عـاشــقــانه ات هــادی

به عرش نقل محافل بیان مـدح شماست

و جـبـرئیــل بخــوانـد تــرانـه ات هــادی
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تو آمـدی که شـوی مـلـجـا دل مـضطر

1

شـوم اسـیـر تو و آب و دانــهات هــادی

تو آمــدی که بــدانــم جــالل یعـنی چه!
تو آمـدی که بـبـیـنــم جـمـال یعـنی چه!
بگـیـر دسـت مـرا تا به سـامــرا بـبـری

بگـیر دست مـرا عــرش کـبـریا بـبـری

ببین که دور و بر من غریبه بسیار است

بگـیـر دسـت مــرا ،یــار آشـنـا ،بـبــری

تو رهـنـمـای مـنـی ،تا نیـامـده شـیـطان

بگـیـر دسـت مـرا تا سـوی خــدا بـبـری

همه یقین من این است راه حق آنجاست

به هر کجا که دلت خواست تا مرا ببری

به آن ضریـح تو سوگند میدهــم مـوال

مرا تو یک شب جـمعه به کـربال ببـری

که روضه خوان بشوم در حریم خون خدا
"میان آن همه لشكر ،حسین ...وا...تنها

شاعر :حسن زرنقی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

تو از تبـار بهـاران ،تو از ساللۀ رودی

تویی که شعر شکفتن به گوش غنچه سرودی

تویی شکوه بهـار و به پیـشگـاه تو دارد

جوانه عرض سالمی ،شکوفه عرض درودی

به صدر «جامعه» خود به اَلسّال ُم علیکی

تـمام پنجـرهها را به سوی بـاغ گـشودی

کسی که در قفس شیر رفت و آهوی چشمش

به یک اشاره دل از هرچه شیر بُرد تو بودی

اگرچه سامرهات را حصار کرده شب اما

میآید از سوی کعبه نسیم صبح به زودی

1

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

ميکنيم به منظور رفع ايراد موجود و همچنين انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد؛
اهل بيت گرفتاري را بر طرف مي کنند و دلبسته شدن به آنان گرفتاري نيست بلکه عين رهايي و رستگاري است
تو آمـدي که گـرفـتاري ام شـروع شـود

شوم اسيــر تو و آب و دانــه ات هــادي
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000
شاعر :قاسم صرافان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

باران شدم از شـوق پـریـدن به هـوایت

شـد کـفـتـر بـیگـنـبـ ِد تـو ،بـاز رهـایت

ای صاحب آن «جامعه» پر شده از عشق!

خالی است چرا این همه در جامعه جایت؟

گـفـتی «:فَـت َـ َح هللااُ ِب ُ
کـم» پنجـره وا شد

گفتی« :و ِب ُ
کم َیختِم» و دل کرد هوایت

ت االرض» بنورت
شرقَ ِ
کی میرسد آن «اَ َ

کی مـست شود جـامعـه از جـام دعایت

هرنیمه شب از ذکر تو روشن شده عالم

َمست َـنـد مــالئک همه از عـطـر عبـایت

ت خـدایی
در بـزم شـراب آه! بگـو مـس ِ

شــایــد متــوکــل کند ایـنگــونه رهـایت

رخصت بده یک لحظه که این پرده بیفتد

تا کـاخ و ستـون هـاش بیـفـتـنـد به پایت

وقـتی که امـامی و علـی هم شده نـامت

پیداست که در سـامره شاهـست ،گدایت

«اَنـتم ُ
شـفَـعـائی» خـبری بـود که ما را

بُرد از دل شب تا سحری پشت صدایت

آه از تو چه پنهان ،چه بگویم فقط اکنون

دسـت من و دامـان تو و لـطف خـدایت

شاعر :مرضیه عاطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

چون ندارد با کسی کاری گدای سامرا

میکـند بر خـلق سـاالری گدای سامرا

ده برابر بیـشتر از پیش عاشق میشود

چونکه دارد مثل تو یاری گدای سامرا

با محبّت عادتش دادی به احسان ٬آنچنان

کم نـدارد قـدر دیـنـاری گـدای سـامـرا

هیچ فرقی نیست بین سرشناس و ناشناس

نام خود کافیست بگـذاری گدای سامرا

ْ
دست خالی تا کمر خم شد یقین کردم که هست

رسـم دربـاری گـدای ســامـرا
آشـنا بـا
ِ

با مفـاتـیح ٱلجنان در هر فـراز جامـعه

چشم هایش میشود جاری گدای سامرا
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شاعر :غالمرضا آذر

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

خوش آن دل كز ازل دارد؛والى حضرت هادى

خوش آن سركو بساید رخ،به پاى حضرت هادى

دال گر رستگارى خواهى ازحول صف محـشـر

نما از حق طلب ظ ّل لـواى حضرت هادى

بجو از حق والیش را همى جود و عطایش را

صفا دِه گنج دل را؛ از صفاى حضرت هادى

ببر نام گرامیـش كه باشد حـل هـر مشـكـل

بكوب از جان؛ در دولتسراى حضرت هادى

به هر دردى دوا نامش؛ بجو درمان ز اِنعامش

شفـا بخـش اُمـم دارالـشـفاى حضرت هادى

نبى اصل و على اسمى كه جان عالمش قربان

كه شد ایجاد دو عـالـم براى حضرت هادى

على بن مـحـمد هــادى دین ح ّجـت عـاشـر

كه عاجز نطق قاصر در ثناى حضرت هـادى

چگونه مدح شاهى را توان گفـتن كه مداحش

بود همواره در قرآن خداى حضرت هادى

عـبــادت را بود شـرح قــبــولى دوستى او

قبول افتد اگر؛ باشد رضاى حضرت هادى

بود جبّش جنان محض و بغضش آتش نیران

بـود غـلمان غـالم آشـنـاى حضرت هــادى

شاعر :عادل حسین قربان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

با تو معنا میشود هم غصهها؛ هم شادیام

امـام هــادیام
مـن پُـر از دلـدادگیهـای
ِ

امام جامعه!؛ ای ذکرکم فیالذاکرین!
ای ِ

جام وال میدادیام
کاش یک جرعه از آن ِ

بیتو این دل؛ دل که نه ،ویرانسرای من شده

با نگـاهـت این خـرابی میشود آبـادیام

عش ِق من عشقیست ناب و ساده و با سابقه

بسـتن اجـدادیام
منشأ این عـشق هم دل
ِ

وادی جرم و خطا غوطهورم
روز و شب در
ِ

پس خودت تضمین کن از ش ِ َّر گنه ،آزادیام

با نگاهت واژهها در شعر تابان میشوند

شاعـر بیادعای عـادیام
ورنه من یک
ِ
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000
شاعر :حسین رستمی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

آئـیـنـۀ چـشــم میکـنـدم سیـر حـالـتان

حـیــرانـم از روایت فـعــل مـحـالـتـان

مـظـلـومی آن قـدر که نـدارنـد اتـفـاق

حـتی مـورخـان به سـر ّ
سن و سالـتان

از میـوه های عـلم شما سـیر می شـویم

حـتی اگـر به ما بـرسـد سـیب کـالـتان

نفـریـن به ما اگـر به تـمـنـای روشنی

بـیـرون بـیـاوریم سـر از زیـر بالـتـان

ابن الرضای دومی و سجـده می کـنـیم

بـر آفــتـــاب مـشــرقــی بـی زوالـتـان

هرکس که سائل کرمت شد کـریـم شد
کوچک شد آن که پیش تو ،عبدالعظیم شد
احـسـان خـانـــواده تـان از قــدیـم بـود

آنــقـدر روی بـام شــمـا یـاکـریـم بـود

راه تو را نـیـاز به خـدمـتگـذار نیست

پـرده نـگـاه دار سـرایت نــســیـم بـود

ای آسمان چه شد که شدی همنشین خاک

وقـتـی خـدای عــز و جـلت نـدیـم بود

ای آنکه چـو بـدستی بـازی کـودکـیت

مثـل عـصـای معـجـزه هـای کـلـیم بود

بــیــراهــه بـود راه ،بــدون هـدایـتـت

تنـهـا صراط نـور شـما مـستـقـیـم بود

نام تو جـلـوه ایست از اسـمـا پـنج تن
هم گـشته ای امـام عـلـی ،هم ابالحـسن
وقـتش شده که بـاز به سجاده رو کنید

وقتش رسیده با خودتان گفت وگو کنید

وقتش رسیده است که در چـنتۀ قنوت

کـار شــفـاعـت هـمه را باز رو کـنـید

بـایـد حــصــیـر ســادۀ بی آبــروی را

جــا زیــر پـای داده و بـا آبـرو کـنـیـد

گـیـرم که آب ســرد نـیـاورد خـادمـت

بـاید به آب گـرم بـهـشتی وضـو کـنید

باید که باز زخـم و جراحات شیعه را

با دست مـرحمـتگر مرهـم ،رفـو کنید
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امشب دوباره سمت خـدا ساده میروید
یـری سـجـاده میروید
از جـــادۀ حـصـ ِ
آقا از اینکه اینـهـمه تنها شدی ببـخش

از اینکـه خرج مردم دنیا شدی ببخش

مـظـلومی مقام تو تقصیر دشمن است

امـا غـریب بـین احــبّـا شـدی بـبـخـش

تا قبل از این برای تو کاری نکرده ایم

مظلـوم بـی وفــا شدن ما شـدی ببخش

تقـصیر ماست حرمتتان را شکسته اند

زخـمـی بی تـفـاوتـی ما شـدی ببخـش

حاال بـرای پـر زدنت گــریه میکـنـیم
هی در ازای پرزدنت گـریه میکـنـیم

شاعر :آرش براری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

با کـالمـش شهـر را اهـل والیت میکند

مـردم گـمراه را "هـادی" هـدایت میکند

هرکه وصفش را شنید از عشق او بیمار شد

عشقش از راه شنیدن هم سرایت میکند

"منتهی اآلمال" خود
شیخ عباس قمی در
ُ

معجـزات بـیشمار از او روایت میکند

با وجود او بهشتی بودن اصال سخت نیست

حُـبّ ِ او را هرکسی دارد کـفایت میکند

کـامـال رد کـرد اســالم بـنـی عـبـاس را

"هادی" از اسالم پیغـمبر حمایت میکند

هرچه هم دشمن اذیت کرد ،او نفرین نکرد

دشمنش از صبر بسیارش شکایت میکند

هر بالیی هم که میبیند "علی ابن رضا"

شکر حق میگوید ،احساس رضایت میکند

دشمنش بیاحترامی کرد ،آنجایی که دید

شیـر دارد احـترامش را رعـایت میکند

قاتلش جان خواست از او ،جان خود را نیز داد

هرکسی هرچه بخواهد او عنایت میکند

رفت در بزم شراب و غصه خورد و گریه کرد

اشک هایش از دل زینب حکایت میکند
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شاعر :مهدی رحیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

سیرتش نه در حقیقت صورت دنیاییاش

ماه را شرمنـدۀ خود میکـند زیباییاش

میچکـد نهج الـبالغه از لب پائیـنیاش

میچکـد آیـات قـرآن از لـب باالییاش

لحظه لحظه خیر او حتما ً به مردم میرسد

آن کسی که«جامعه» بوده دم الالییاش

جامعه،ع ِ ّجل فرج ،به به چه تلفیقی شدهست

نسبت فـرزنـدیاش با نسبت بابـاییاش

سیزده دیگر برای هیچ کاری نحس نیست

یـازده در ذکـر باال میرود کـاراییاش

نـوکـر اربـابـم و یک بخـش از آقـاییام

ریشه دارد بیبـرو برگرد در آقـاییاش

طعـم توحـید و امامت را به هم آمیخـته

سـامـرایـیاش
نـیـمـۀ مـ ّکـی او بـا نـیـم
ّ

ازحرم برگشته میداند که وقت بازگشت

چایی دوم دو چندان میشود گیراییاش

سامرا نرو
چونکه تنها میروی هرگز به
ّ

چون خجالت میکشد تنهایی از تنهاییاش

شاعر :میالد عرفان پور

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعلن فاعالتن فاعلن

س ِ ّر َمن َرای» ترجمان «سامرا»ست
گفتُ «:

من ولی دلم گرفت ...این حرم چه آشناست

چون نجف شکوهمند؛ چون مدینه ،راز دار

داستـان آن ولـی داستـان کـربـالست ...

مـا ِه تـا ابــد تــمـام! الـســالم یــا امــام!

ذکر ما علی الدّوام ،گریههای بیصداست

آنچه بر زبان ماست ،نام مهربان توست

آنچه بر زبان توست ،اسم اعظم خداست

از زمـان کـودکی ،در پـیات دویـدهایم

از همه شنـیـدهایم ،گـرد راه تو شفـاست

باغ هایی از بهشت ،گوشۀ عبای توست

این عبای مصطفی ،این عبای مرتضی ست

مجلس شراب را چشم تو به هم زده ست

مـستی مـدام مـاست
چـشم تو هـنوز هم،
ِ

مـا شهـید میشـویم ،روسـفـید میشـویم

روزگار ،بیوفا ...عاشق تو با وفاست

ای هـدایت نـجـیـب! آسـمـانـی غـریب!

مضطریم و منتظر ،یادگار تو کجاست؟
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شاعر :علی پورزمان

قالب شعر :ترجیع بند

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

قـلـم به سمت شکـوهـت قـدم قـدم آمـد

به سمت دفـتـر شعـرم خـود قـلـم آمـد

دوبـاره حـس ســرودن گـرفـتـهام آقـا

و بـا اجـازۀ دسـتـت بـگـو ...دلـم آمـد

هنوز مرقـد تو سامـرای عـشاق است

بدون عـشق مگـر میشود حـرم آمد؟

میان مـسجـد اعـظم ،گـدای سامـریام

و جامعه ،شب جمعه ،چه با کـرم آمد

اسیـر سلـسلۀ تـوست بغـض زنـدانها
به خـاک پای تو مستـند ک ّل حـیوانها
حـریم حرمت تو قـابل شکـستن نیست

و شأن نام تو در این زبان الکن نیست

همیشه چهرۀ تو رنگی از تبسم داشت

بگو که سنگ ابوهاشمت تکـلم داشت

چهار روز عزیزی که روزه مستحب است

جواب پیش تو بود و دلم تالطم داشت

هر آن که چهرۀ نورانی تو را میدید

درون چشمۀ قلبش غدیری از خم داشت

چقـدر خواست تو را سرزنش کند ا ّما

سر تـو ّهـم داشت
همیـشه این مـتوکـل ِ

اسیـر سلـسلۀ تـوست بغـض زنـدانها
به خـاک پای تو مستـند ک ّل حـیوانها
شاعر :محمد جواد غفورزاده

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

از لطف نسـیم ،گـل شود گـلگـونتر

زیـبــاتـر و دلــربـاتـر و مـوزونتـر

پـاکـیـزهدالن هـمـیـشـه نـعـمـتها را

با شکـر و سـپاس میکـنـند افزونتر

سوا ِ ّ
علَ ْی َها .امام
او َرتِ َهاَ ،و ْالت َِم ُ
الز َیا َدة َ ِم ْن َها ِبالش ْك ِر َ
قَا َل ال َهادِی علیهالسالم :ا ُ ْلقُوا النِّ َع َم ِب ُحس ِْن ُم َج َ
هادی علیهالسالم فرمودند :برای نعمتها ،همسایۀ خوبی باشید و با شکرگزاری ،خواستار
افزایش آن

باشید .نزهة الناظر ص۱۴۳
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شاعر :رضا خورشیدی فرد

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

در میـان جـامـعـه از آه خود با مـاه گفتم

أیها الهادی الـنقی؛ یابن رسول هللاا گـفـتم

سـامـرا رسیدم
نامتان تا بر زبـان آمد به
ّ

ذکرکم فی الذاکرین را در میان راه گفتم

نیمه شب از مویتان از لیلةالقـدرم نوشتم

صبح شد از رویتان از فالق اإلصباح گفتم

آسمان چـشم هایم را کـمی ابری کـشیـدم

زیر باران قطره قطره از شما آنگاه گفتم

خاکهای صحنتان مرطوب شد مانند ساحل

رو به دریا ایستادم از غمی جانکاه گفتم

خانهات آباد ای مرد غریب ای مرد تنها

خواستم از غربتت چیزی نگویم؛ آه گفتم

آبـرو دارم ولی با شوق لبـخـند رضایت

از گـنـاهان خـودم بینی و بیـن هللاا گـفـتم

سـامرا برایم مشهدی شد
بیت هـشتم بود
ّ

سمت خورشید خراسان جملهای کوتاه گفتم

گفتم از شمس الشموس و تو همان شمس الشموسی

من ندانسته شما را تو شما را مـاه گـفـتم

شاعر :محمد جواد غفورزاده

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

تا دل به سپاس میسپاری ای دوست

از نعمت و ناز ،بهره داری ای دوست

خواهی به سعادت برسی ،در دو جهان

غفلت مکن از شکرگزاری ای دوست

قَا َل ال َهادِی علیهالسالم :اَل َّ
ت الش ْك َر ِأل َ َّن ال ِنّ َع َم َمت َاعٌ َو
شا ِك ُر أ َ ْس َع ُد ِبالش ْك ِر ِم ْنهُ ِبال ِنّ ْع َم ِة الَّ ِتي أ َ ْو َج َب ِ
ع ْقبَى .امام هادی(علیهالسالم) شخص شکرگزار به سبب شکر ،سعادتمندتر
الش ْك َر نِعَ ٌم َو ُ
است تا به سبب نعمتی که باعث شکر شده است؛ زیرا نعمت ،کاالی دنیا است و
شکرگزاری ،نعمت دنیا و آخرت

است.تحف العقول ،ص۵۱۲

سایت آستان وصال  astanevesa.irجلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان

110

شاعر :مسعود اصالنی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

بـال كـسـی به اوج هـوایت نـمیرسد

حـتـی ملك به گـرد دعـایت نمی رسد

دسـتـان آسـمـان به بـلــنـدای آسـمـان

بر خـاك ریـشه های عـبایت نمی رسد

آقـا بـدون نـور تـو حـتی فـرشتـه هم

گـمراه می شـود؛ به هـدایت نـمی رسد

تو چـهارمـیـن عــلی سـریـر والیـتی

درك زمـین به فـهـم والیت نـمی رسد

فخر گدایی سركویت همین بس است

صـد پـادشـاه هم به گـدایت نـمی رسد

ما را غـالم حضرت هادی نوشتهاند
دیـوانگـان غــیــر ارادی نـوشـتهانـد
وقتی قرار شد که كمی سـروری كنم

بـاید هـمیـشه پـای شـمـا نـوكری كنم

روی زمین كه رد و نشان از شما كم است

بایـد نــظـر به نـقـطـۀ بـاالتـری كنـم

وقتی قـرار شد به تو نزدیك تـر شوم

باید كه الـتـمـاس به چــشـم تـری كنم

بـار رسـالـت غــم تو روی دوش من

پس میتوان به عشق تو پیغمبری كنم

با این گـدایی سـر کـوی تو بی گـمان

بـاید به كـل عـالـمـیـان سـروری كنم

چون دل میان زلف كسي ساده گم شدم

شــكــر خـدا اسـیــر امـام دهــم شـدم
شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :دو بیتی

وزن شعر :مفتعلن مفتعلن فاعلن

ُ
هــوای تـوأیـم
کـبــوتـر
شـکــر
ِ
ِ

زیر لـوای توأیـم
نفـس نفـس ِ

حـــرم زیــنـــبـــیـم
مــدافــعــان
ِ
ِ

ســامــرای تـوأیـم
فــدائـیـان
ِ
ِ
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شاعر :حمید رضا برقعی

قالب شعر :غزل مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

یادتان هست نوشتم که دعا می خـواندم

داشتم کـنج حـرم جامعه را می خواندم

ازکالمت چه بگویم که چه با جانم کرد

محـکـمات کــلـمات تو مسـلـمـانم کرد

کلماتی که همه بـال و پر پـرواز است

مثل آن پنجره که رو به تماشا باز است

کلماتی که پر از رایحهً غـار حـراست

خط به خط جامعه آئینۀ قـرآن خداست

عقل از درک تو لبریز تحیّر شده است

لب به لب کاسۀ ظرفیت من پر شده است

هـمـۀ عــمــر دمـادم نـسـرودیـم از تـو

درک خـودمان هم نسرودیم از تو
قدر
ِ

من که از طبع خودم شکوه مکرر دارم

عــرق شـرم بـه پـیـشـانـی دفـتـر دارم

شعـرهایم هـمه پـژمرد و نگـفـتم از تو

فصلی از عمر ورق خورد و نگفتم از تو

دل مـا کی به تـو ایـمـان فـراوان دارد

شیر در پرده به چشمان تو ایمان دارد
ِ

بیم آن است که ما یک شبه مرداب شویم

رفـتـه رفـته نکند جـعـفـر کـذاب شویم

تا تو را گـم نکـنم بین کویـر ای بـاران

خـالـی مرا نیـز بگـیر ای باران
دست
ِ

من زمین گیرم و وصف تو مرا ممکن نیست

کـلماتم کـلـمـاتـی ست حـقـیر ای باران

یاد کرد از دل ما رحمت تو زود به زود

یاد کردیـم تو را دیر به دیر ای باران

نـام تو در دل ما بود و هـدایت نـشدیـم

مهربـانی کن و نادیده بگیـر ای باران

ما نمردیم که توهین به تو و نام تو شد

ما که از نسل غدیریم ،غدیر ای باران

پسر حـضرت دریـا ! دل ما را دریاب

ما یتـیـمـیم و اسیریم و فقـیر ای باران

سامرا قسمت چشمان عطش خـیزم کن

تا تماشا کنمت یک دل سـیر ای باران
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

گرفته جان نفسم در ثناى حضرت هادى

دُر سخن بفشانم به پاى حضرت هـادى

نداشت طوطى جانم هنوز النه به جسمم

كه بود مـرغ دلم آشناى حضرت هادى

صفا و مروه كجا و حریم یوسف زهـرا

صفاست در حرم با صفاى حضرت هادى

مقــربـان الهــى فــرشــتــگــان بهشتــى

كشند منت لطف و عطاى حضرت هادى

ز دست رفته شكیبم خدا كند كه نصیـبـم

شود زیارت صحن و سراى حضرت هادى

درنـــدگان زمین التــجـا برند به سویش

پرندگـان هوا در هـواى حضرت هادى

اگر به سامره ام اوفتد گذر ،سرو جان را

كنـم نثـار به گـنبد نـماى حضرت هادى

دلـم كه درد گناهش به احتـضار كشانده

پناه بـرده به دارالشفـاى حضرت هادى

مرا چه قدر كه گردم گداى خاك نـشینش

كه هست خازن جنت گداى حضرت هادى

دهد به روح لطیف ملك ،صفا و طراوت

مالحـت سـخـن دلربـاى حضرت هادى

به خاك عطر بـهـشـتــى پراكـند اگر آید

نسیمى از طرف سامراى حضرت هادى

به عمر دهر مرا گر دهند عمر ،نیـرزد

به لحظه اى كه كنم جان فداى حضرت هادى

به تیرگى نبرى روى و راه خود نكنى گم

هدایت است به ظل لواى حضرت هادى

بخوان زیارت پر فیض جامعه كه برى پى

به ارزش سخـن دلرباى حضرت هادى

مرا رضایت ابن الرضا خوش است كه دانم

بود رضاى خدا در رضای حضرت هادی

شاعر :یوسف رحیمی

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

وقـتی که تـمـامی مـالئک ،مـوال

از ُحـسن تو گویـند یکـایک ،موال

ذره کـجا و آفـتـابی چـون تو
این ّ

ف ُحسنَ ثَنائِک» موال؟
ص ُ
َیف ا َ ِ
«ک َ
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شاعر :نغمه مستشار نظامی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

نور نامت بـرده هادی رونق مهـتاب را

سوز قرآن خواندنت میگیرد از سر خواب را

آسمان نزدیک نزدیک است و میبیند زمین

معجــزاتی روشن از آن گـوهر نایاب را

چشم می بندی ،شب است و سامرا بی نور و سرد

چشم را بگشای تا روشن کنی سرداب را

مردمان بی مروت را تو خوب
می شناسی
ِ

دیده ای با چشم خود صد جعفر کـذاب را

یا نقی سلطان مظلومم! نقی موالی صبر

بعد ازین با نام تو پُـر می کنم هر قاب را

بزم خفاشان مجال نام پُر نور تو نیست

شیر کرنش میکند خورشید عالمتاب را!

شاعر :محمد کاظمی نیا

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

نمیرسد به کـمال تو فهم بال کسی

که مدح شأن تو گوید زبان الل کسی

به زیر سایۀ لطفت مقـیم خواهد شد

اگر به دست کریم تو شد حواله کسی

به اوج میروی و پا به پات میآید

شبیه آن که بگردد کسی وبال کسی

مقام نوکری ما مقـام سروری است

مدال حلقه به گوشی شده کمال کسی

تو "هادی" و همۀ خانواده ات مهدی

عجیب نیست بدون شما زوال کسی

شاعر :ولی اهلل کالمی

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

بر لشکر کـفر چـیرهات باید خواند

خورشید به شام تیرهات باید خواند

درس ادب و والیـت و تـــقـــوا را

در جـامـعـه کـبـیـرهات بـاید خـواند

*********************
بـر هــادی راه اقــتــدا بـایــد کــرد
بـر پـایـه اصـول را بـنـا بـایـد کرد
پیش از نجف و قـدم به وادی غدیر

تعـظیـم به سـوی سـامـرا بـاید کرد
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شاعر :آیت اهلل غروی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

فـتاده مرغ دلـم ز آشیان در این وادی

كه هـر كجـا رود افـتـد به دام صیادی

به دانـهای در یـكـدانه میدهـد بـربـاد

نه گوش هوش و نه چشم بصیر نقّادی

چنان اسیر هوا و هوس شدم كه نپرس

نه حال نـغـمـه سـرایی نه طـبع وقّادی

دال دل از همه برگیر و خلـوتی بپذیر

مــدار از هـمـه عــالـم امـیـد امــدادی

مگر ز قـبله حـاجات و كعـبه مقصود

ی الـهـادی
مــالذ حـاضـر و بـادی عـلـ ّ

محیط كون و مكان نقطه بصیر وجود

مـجــرد و مـادی
مـدار عــالـم امـكـان
ّ

شَها تو شاهد میقـات « ِلی َم َع اللّهی»

تو شـمع جــمع شبـسـتان ُملك ایجـادی

ی و نـسخه الهـوت
صحـیـفه مـلــكـوت ّ

ی عــرصه نـاسـوت بهــر ارشـادی
ول ّ

مقـام باطن ذات تو قاب قـوسـین است

به ظاهر ارچه در این خاكدان اجسادی

كشیدی از متوكل شدائدی كه به دهـر

نـدیـده دیــده گــردون ز هـیچ ّ
شـدادی

گـهـی به بركه درنـدگان گـهی زنـدان

سـاز بـاغی عادی
گهی به بــزم ِمی و ِ

تو شـاه ی ّكه سـواران دشت تـوحـیـدی

اگـر پـیــاده روان در ركــاب الحـادی

ز سوز زهر و بالهای دهر جان تو سوخت

كه بـر طـریـقـه آبـاء و رسـم اجـدادی

شاعر :محمد جواد غفورزاده

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

جانـا! به فـروتـنی ،گر ایـمـان داری

یـا مـیـل بـه رفـتـار کـریـمـان داری

با مـردم روزگـار خود هـمـدل بـاش

آنگـونـه که انـتـظـار از آنـان داری

اس َما ت ُ ِحب أَ ْن ت ُ ْع َ
طاهُ امام هادی  فرمودند :فروتنی
قَا َل ال َهادِی :اَلت َّ َوا ُ
ي النَّ َ
ض ُع أَ ْن ت ُ ْع ِط َ

در آن است که با مردم چنان باشی که دوست داری با تو چنان باشند.

الكافی ،ج ،۲ص۱۲۴
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شاعر :سید پوریا هاشمی

قالب شعر :ترجیع بند

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلن

راهـم بـده راهی عـرش اعـظمت باشم

در من بِ َدم ،خوب است مدیون دمت باشم

از کل قرآن فیض "کلب باسط" کافیست

تـا راه را پـیــدا کـنـم تـا آدمـت بــاشـم

بد را بخر با خـوبها! بد نیز دل دارد

شاید که من هم بین جنس درهمت باشم

هـرچـنـد خـیـلـیهـا نـمـیآیـنـد سـامـرا

زوار کـمت باشم
کاری بکن من جـزو ّ

از شیرهای برکه این را خوب فهـمیدم

بایـد هـمیـشه خـاکـسار مـقـدمت بـاشـم

آمـوزگـار جـامـعـه دسـتـم به دامـانت!

اذنـی بـده تـا سـوگـوار مـاتـمـت بـاشـم

ای مـنـتـهـای حـلـم ای رکـن بــالد مـا
یا حـضرت هـادی سالم هللاا عـلیک آقا
در پـادگـانـی غـصـه تـبـعـیـد را داری

انـدازه یـک عــمــر درد بـیدوا داری

سربازها خـیلی به تو بیحرمتی کردند

قدی خم و چشمی تر از آن طعنهها داری

وقتی به تو ظرف شرابی را تعارف کرد

معـلـوم شد که دشـمنـانی بیحـیا داری

خـیلی به یاد عـمه زینب سوخـتی آنجا

خیلی به دل زخم عمیق از کربال داری

شکرخدا چـشمی به نامـوست نیوفـتاده

شکر خـدا اهل و عـیالی در خـفا داری

شکر خدا غارت نمیشد پیکرت هرگز

عـمامه داری پیـرهن داری عـبا داری

نه هیچ کس نیزه به پهـلویت فرو کرده

نه بـا تن زخـمـی تـه گـودال جـا داری

نه بی کفن ماندی نه عریان بین صحرایی

نه کـار با کهـنه حـصیر روسـتا داری

ای مـنـتـهـای حـلـم ای رکـن بــالد مـا
یا حـضرت هـادی سالم هللاا عـلیک آقا
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شاعر :بردیا محمدی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

حال و هوای چشم ترت جور دیگریست

ذکر قنوت هر سحرت جور دیگریست

وقتی میان سجـده به مـعـراج می َپـری

ِپی می برم که جنس پرت جور دیگریست

کـوی تو هم اعـتراف کرد
حـتّی نـسیـم
ِ

عـطر بهـشتی گذرت جور دیگریست

در سامـرا هـمیـشه زیـارت لذیذ هست

طعم زیارت سحـرت جور دیگریست

هادیتـرین چـراغ هـدایت کالم توست

نور چراغ شعله ورت جور دیگریست

این جامعه ز "جامعه" ات ُرشد کرده است

محصول ِکشت پر ثمرت جور دیگریست

درنــدگـان کــنــار تـو آرام مـیشــونـد

بر روی قلب ها اثرت جور دیگریست

اربـابهـای مـا هـمـگـی با سـخـاوتـنـد

ا ّما عـنـایت پـدرت جـور دیـگـریست

کشکول چـشمهای مرا پر ز اشک کن

حال گدای پُشت درت جور دیگریست

زهـری رسید و شمع وجـود تو آب شد

سوسوی نور مختصرت جور دیگریست

دیگر ُگمان کنم جگری هم نمانده چون

خون لختههای دور و برت جور دیگریست

او دیده دست و پا زدنت کنج حجره را

آه دمـا دم پــسـرت جـور دیـگـریسـت

ُ
شکـر خـدا سـر از بـدن تـو جـدا نـشـد
ُ
شکـر خـدا کـفـن به تنت « بـوریا» نشد
شکـر خدا به پیـرهـنت نیزهای نخـورد

شکر خـدا که بر بدنت نیزهای نخـورد

پیشانی تو سنگ و عصایی ندیده است

آقا! دو پلک شب شکنت نیزهای نخورد

تو دست و پا زدی نه ولی زیر دست و پا

بال تو وقـت پـر زدنت نیـزهای نخورد

شکر خـدا که دور و بر تو سـنان نبود

شکر خدا که بر دهنت نیـزهای نخورد

عـمـامـه و عـبای تو سـهـم عـدو نـشـد
سـ ِ ّم اسب پـیکـر تو زیـر و رو نـشد
با ُ
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شاعر :محسن صرامی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ذرهای از خاک پای حضرتش شد آفتاب
ّ

ماه از شرم جمالش زد به روی خود نقاب

گل بدون مهر او خار است ،اما عکس آن

شک ندارم حُبّ او از خار میگیرد گالب

جامعه از هر فـراز جامعه سیراب شد

بند بندش شد برای عاشقان فصل الخطاب

شد گدای سامرا معروف از این حیث که

هرکسی شد سائل او میشود عالی جناب

او عـلی چهارم است و هادی راه همه

او برای دلبـری از عارفان شد انتخاب

وقت و بیوقت از میان خانه او را بیدلیل

ظالـمـانه بـارهـا بـردنـد مثـل بـوتـراب

فرق دارد روضه با روضه ولی اینبار هم

حضرت معصوم را بردند در بزم شراب

می تعـارف کرد آن نامـرد بر آقای ما

از خجالت پیش آقا شد شراب آن لحظه آب

شاعر :ولی اهلل کالمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

مـن گـدای آسـتـان بــوس امـام هــادیـم

منصب شاهانه دارم چون غـالم هادیم

ی و کـنـیۀ او بوالحسن
نام نیکویش نـق ّ

روح کوثر او بود من مست جام هادیم

نـوگـل باغ سـمـانـه در زمـانـه نامدار

والـه اجـالل و مـفــتـون مـقـام هـادیـم

عشق می ورزند بر او شیعیان اهلبیت

من فـدای عـاشـقـان حـق مـرام هـادیم

اوست باب عسکری پور تقی سبط رضا

خاکـسـار درگـه ذواالحـتــرام هــادیـم

از چهل بیش است و از پنجاه کم او را حیات

خونجـگـر از حـسرت و آه مدام هادیم

مولدش شهر حجاز و مدفنش در سامره

دست ما کوتاه و محروم از سالم هادیم

سوم ماه رجب
کرد مسمومش عدو در ّ

داغـدار از دل چو لعـل نـیـلـفـام هادیم

ای کالمی بشنو از دلبند او صاحب زمان

با فـغـان گـوید به فـکـر انـتـقـام هادیم
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قالب شعر :غزل

شاعر :رضا قاسمی

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

شهـر غـریـبی که آشـنایی نیست
میان
ِ

ماندن مردی غریب ،جایی نیست
برای
ِ

شـبـیه گـیـسوی بیشـانـه در بیـابـانی

گره به کار بیافـتد؛ گرهگـشایی نیست

نفس نفس زدنش گوشۀ قفس سخت است

پرنـدهای که برای پرش هوایی نیست

هـمـدم فریاد ،میشود وقتی
سکـوت،
ِ

که گوشها کَر و در شهر ،همصدایی نیست

برای درد ،زمـانی که نیست درمـانی

زهر جگرخوارها دوایی نیست
غیر
ِ
به ِ

بزم شراب
دوباره مر ِد خدا میرود به ِ

چرا که دور و برش مر ِد باخدایی نیست

حـرام شـام ،ولی
بـزم
ِ
شـبـیه روضـۀ ِ

سر جـدایی نیست
مـیان تـش ِ
ت طالیی ِ
ِ

شکر خـدا در این مجلس
هزار مرتبه
ِ

چشم بیحیایی نیست
عیا ِل بیسپری؛
ِ

ت «کنیز«
مف ِ

ب سکۀ طالیی نیست
و قـیمتـش؛ به ل ِ

میان حـجـرهاش افـتاد ،از نـفـس؛ اما

جسم باکـفـنش جای ر ّد پایی نیست
به
ِ

حرف
هزار شکر خدا را که
ِ

شاعر :سعید خرازی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

من آن صیدم كه بین دام این بیگانه افتادم

من آن شمعم كه در این بزم بیپروانه افتادم

من آن مرغ گرفتارم بیا مادر تماشا كن

به كنج این قفس پربسته و بیدانه افتادم

د ِل شب از پی مركب پیاده میدویدم من

به یـاد عـ ّمۀ جان داده در ویـرانه افتادم

مرا بزم شراب آوردهاى؟ شرمى ُكن از زهرا

به یا ِد عـ ّمهها در مجـلس بیگـانه افـتادم

چو دیدم این همه زیور به روى تاج و تخت تو

به یاد گـوش مجـروح گـ ِل دُردانه افتادم

به من در حالت مستی جسارت میكنى یا ِد

ب زادۀ مرجـانه افتادم
لب بى آب و چو ِ

اِمامه از سرم انداختى مویم پریشان شد

به یاد گـیـسوان درهـم و بیشـانه افتادم
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شاعر :میثم مؤمنی نژاد

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

سامرا ،امشب مدینه میشود مهمان تو

آسـمانها اشک میبـارند بر دامـان تو

شمع روشن میکند چشم ستاره تا سحر

با گالب اشک ،میشوید تن سوزان تو

ای حـصار آفتاب ،ای آسمان در قفـس

یوسفت را میبـرند از گوشۀ زندان تو

گریه کن ،خواندند در بزم خدا شعر شراب

گـریه کن ،آتش گـرفـته سیـنۀ قـرآن تو

چاک زن پیراهن صبرت ،مگر روشن شود

در غـبـار چـشـمهـا ،آئـیـنـۀ پـنهـان تـو

دست و پایت سرد شد اما سراپای تو سوخت

رو به سمت قبله کن ،پرواز کرده جان تو

شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

باز هـم عـشقـت مرا یـاد خـدا انداخته

شور شـیـریـنی به ذکـر ربـنّـا انداخته

یَا َمن اَر ُجـوهُ ِل ُ
کـ ّل خَـیر ،ما را باز هم

یـاد الـطـاف تو در مـاه خـدا انداخـتـه

ای امـام ّ
عـزت و آزادگی ،مـهـر شما

طـوق گـل بر گـردن اهل وال انداخـته

ای ولیهللاا اعـظـم در دل ما ،مهـرتان

شوق پروازی به سوی سامرا انداخته

نوری از اعجاز تو در پیش چشم منکران

شیـر را از پرده در پـای شما انداخته

با چنین اعجاز باید در مقام تو نوشت

هادی دین بهتر از موسی عصا انداخته

رفـتن تو در مـیان برکۀ شـیران ،مرا

یـاد گـودال مــنـای کــربــال انـداخـتـه

بُردنت در محـفـل آلـودۀ ُ
شرب شراب

خستگان را یاد تـشتی از طال انداخته

ماجرای آن لب و دندان و چوب خیزران

عـمـۀ مـظـلـومهات را از نـوا انداخته

غافل است از آتش قهر خدا در رستخیز

آن که بر جان شما زهـر جـفا انداخته

چون وفایی در عزای تو زبس نالیدهام

پنجۀ بغـضی مرا هم از صدا انداخته
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شاعر :مهدی قاسمی

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

گریه و شیون ما باطن هرچه شادیست

نوکری کردن ما ّ
عـزت مـادرزادیست

هر دم و بازدمم بر لب مان یا هادیست

لطف و احسان و کرم کار و مرام هادیست

سامـرایـی شـدنم دسـت امـام هـادیست
بهـترین نسخـۀ تسکـین دلـم از هر درد

این غـالمـی تو مـا را هـمه جا آقا کرد

خـواندن جامـعـه ما را عـلـوی بارآورد

تو کرم کردی و ما گرم عـنایت شدهایم

ما به دست کـلـمات تو هـدایت شـدهایـم
هــادی هـر دل گـمـراه ،أنـا ســائـلـکـم

در شب تـیـره تـویی مـاه ،أنـا سـائـلـکم

و بِــ ُ
عـلَّــ َمـنـا هللاا ،أنــا ســائـلـکــم
کــم َ

با هـمه هـستی خود بر تو ارادت داریم

مـا به احـسـان خـدایی تو عـادت داریم
مهبط الوحی ،حریم تو و اجداد شماست

معـدن الرحمه ،یکی از کـرم تو آقاست

منتهی الحلم ،کرامات تو بر نوکرهاست

گـوش هللاا مـنــاجـات تـو را مـیفـهـمـد

ابن ِسـ ّکـیت مـقـامـات تو را میفـهـمـد
چونکه صحبت شود از فضل تو در هر منبر

میرسـد از هـمۀ خـلـق صـدا سرتا سر

از صدای سخـن عـشق ندیـدم خـوشـتر

چونکه بینور شما کل جهان تاریک است

و رسیدن به خدا از سوی تو نزدیک است

شیر درنده شده صید به یک گوشه نگات

من ذلیل بن ذلـیلم ،تویی عـالی درجات

ما همه غـرق گـناهـیم تو کـشتی نجات

چون کویریم ز تو خواهش باران داریم

ما به دستان شـفا بخش تو ایـمان داریم
یا من أرجـوه رجـبهای مـنی یا هادی

ذکـر طـوفـانی لبهـای مـنـی یا هـادی

سایت آستان وصال  astanevesa.irجلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان

122

رمـز آرامـش تبهـای مـنـی یـا هـادی

پُـر کـنـید از کـرم این کاسـۀ خالی مرا

ای جگـر گوشۀ دلبـنـد مـعـین الضـعـفا
دست حق نام تو را رهبر عالم بنوشت

شکـر حق نوکـر تو نام مرا هم بنوشت

بینصیب است کسی که ز غمت کم بنوشت

باعـث دلـخـوشی گـریـه کـنـان بیتـاب

یا عـلیالنقی ،این نوکر خود را دریاب
یا مـجـیب الـدعـواتـم بـنـگـر حـال مرا

بـلکـه ُکـنـتـُم شـفـعـائی بـده إقـبـال مـرا

آخـر ســال بـده روزی یـک سـال مـرا

نـور عالـم شدی و منـشأ خورشید شدی

روضهخوان گفت که یک عمر تو تبعید شدی

روضهخوان گفت که نامرد اهانت میکرد

بد دهان بود و به آل تو جسارت میکرد

داشت در حق شما سخت شرارت میکرد

گرگ بیرحم چهها با دل یوسف میکرد

به امـام من و تو بـاده تعـارف میکـرد
روضهخوان گفت تورا قلب کبابت دادند

روضهخوان گفت تو را سخت جوابت دادند

وسـط بــزم حـرامی کـه عـذابـت دادنـد

ناگهـان روضه جـانـسوز تو را آمد یاد

َدخَـلَ ْ
ب مـحـزون عـلـی ابن زیـاد
ت زین ِ
خـواهـر شـاه مــرا بـیـن أراذل بــردنـد

وسـط عـدهای از جـانی و قـاتـل بُـردند

روح حـق را به بر باطـن باطـل بردند

به گمانم که از آن کرب و بال سختتَر است

روضه بزم شراب از همه جا سختتَر است

چـشم نامـحـرم و نامـوس خدا بود آنجا

یاری از یاور خود سخت جدا بود آنجا

بیپـناه از همه جا بنت الهـدی بود آنجا

دور تا دور حـرم پـر شده بود از بیداد

چشم ارباب در آن طشت به زینب افتاد
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عاقبت بحر خـروشان به کـویری آورد

دخـتـر شـیـر خـدا را بـه أسـیـری آورد

او عـزیـزان خـدا را به حـقـیـری آورد

بیحیایی که شراب از غم حق مینوشد

خواست نامـوس خـدا را بـبـرد بفروشد

شاعر :رسول رشیدی راد

قالب شعر :غزل

زهری که پا گذاشته بر روی هر پرش

بسمل نموده ،مثل گـلی کرده پـرپرش

بغضی که روی داغ دلش چنگ میکشد

ایـفا نموده روی گـلـو نقـش خـنجـرش

از نسل نـور و آیۀ تطهـیر بود و کرد

یک بیحیا شراب تعارف به محضرش

گریان داغ حـضرت سجاد و قـبر بود

میدیـد قـبـر کـنـدۀ خود در بـرابـرش

شکر خدا که گل پسرش بعد خـنجری

بوسه نمی زند روی رگهای حنجرش

در یـورش شبانه به کـاشانهاش کـسی

با کعب نی نکرده تعرض به خواهرش

از ظلم و کینه های عدو پژمرده شد ولی

1

1

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

سیلی کسی به کوچه نزد روی همسرش

شکر خدا که صحبت غـارت نـبوده و

2

از دخـترش نرفـته به تاراج زیـورش

شکر خـدا که شـمر نیامـد به قـتـلـگـاه

ننشست روی سینه جلـو چشم مادرش

شکـر خـدا سـر از تـن آقـا جـدا نـشـد

شکر خـدا نـرفـته روی نیـزهها سرش

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

معناي شعر ،بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
دستش اگرچه بسته شده با طناب ليک

سيلي کسي به کوچه نزد روي همسرش

 . 2بيت 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
شکر خدا که صحبت غـارت نـبوده و

از دخـترش نرفـته به تاراج معجـرش
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شاعر :عباس شاه زیدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

در دل نـگـذار این همه داغ عـلنی را

پنهان نکن از ما غم دور از وطنی را

این شعر مرا کـشت ،چه بـاید بنـویسم

خـورشـید شب مـکـه و مـاه مدنی را؟

تا کـی به لـبـانت زدهای قفـل نـگـفتن؟

صبـر تو به هم ریخـته دنـیای دنی را

ای مـاه دهـم! پیـش تو آوردهام امشب

در هـالهای از بُهت ،دلی سوخـتنی را

آنها که جگـرسوخـتـۀ سامره هـستـند

بــایـد بــشـنـاسـنـد گـدایــان غــنـی را

آنقـدر دل سـوخـتـۀ پـشت حـصـارت

خـون کـرد دل عـبدالعـظـیم حسنی را

آنقدر که آتش شد و ِری سوخت برایت

آنقدر که خـون کرد عـقـیق یـمنی را

دشمن به خیال غلط خویش کشیدهست

دور و بر خـورشید ،شبی اهـرمنی را

اما چه گـمان برده که دادهست خدایت

مانـند عـلـی بـازوی لـشکـرشکـنی را

ای عـطر دلآرای نـماز شبت از دور

تــا سـامــره آورده اویـس قــرنــی را

واکـن لب نـورانی خـود را و بیامـوز

با جامعـه در جامعه شیـرینسخنی را

بگـذار سـهـیـم غـم پـنهـان تـو بـاشـیـم

نگـذار به دل این هـمه داغ عـلـنی را

شاعر :محمد جواد غفورزاده

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

از مرکب سرکش ،تو سواری َم َ
طلب

هـوای نـفـس ،یـاری مطلب
یعنی :ز
ِ

ای آن که تو را «تیغ زبان» کرده اسیر

از فصل خـزان ،گـ ِل بهـاری مطلب

سانِ ِه .امام هادی علیهالسالم
قَا َل ال َهادِی علیهالسالمَ :را ِك ُ
یر نَ ْف ِس ِه َو ْال َجا ِه ُل أ َ ِس ُ
ون أ َ ِس ُ
یر ِل َ
ب ْال َح ُر ِ

چموش هوی و هوس باشد (انسان دنیاطلب) اسیر نَ ْفس
فرمودند :کسی که سوار بر مرکب
ِ
خود است و فرد نادان ،اسیر زبان

خود .نزهة الناظر ،ص۱۳۹؛ أعالم الدین ،ص۳۱۱
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شاعر :امیر عظیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

غمی محاصره کرده است روح انسان را

بنـاست تا که بگـیـرد از آدمی جان را

سـرخ حـسد روی جـامۀ یوسف
دروغ
ِ

گرفته سوی دو تا چشم پیـر کنعـان را

امـام جـامـعـۀ وحـی ،حـضـرت هـادی

چگـونـه تـاب بـیـارد هـوای زنـدان را

قـفـس نـشـیـن شـده اما شـنـیـدهاند همه

نـوای روح فــزای خــدای عـرفـان را

مرام منکر زهرا و مرتضی این است

به تیغ و زهـر جـفا میکـشد امامان را

چه زهر دشنه تباری که در وجود امام

دریده عمق جگر را ،بریـده شریان را

جگر که تفته شود تشنه میشود انسان

به جرعهای بچشان آن لبان عطشان را

حسـین فـاطـمه مهـمان کـوفه بود ولی

نـگـه نـداشـتـهانـد احـتـرام مـهـمـان را

به جای آب ،به لبهاش سنگ میزد خصم

و عـ ّمه جان شـما دیـد سنگ بـاران را

شاعر :میثم مؤمنی نژاد

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

سامرا! امشب مدینه می شود گریان تو

آسمان ها اشک می بارند بر دامـان تو

شمع روشن می کند چشم ستاره تا سحر

با گالب اشک می شوید تن سوزان تو

آسمان در قفـس
ای حصار آفـتاب ای
ِ

یوسفت را می برند از گوشۀ زندان تو

گریه کن خواندند در بزم خدا شعر شراب

گریه کن آتش گرفـته سیـنـۀ قـرآن تو

چاک زن پیراهن صبرت مگر روشن شود

در غـبـار چـشـم ها آئـیـنـۀ پـنـهـان تو

دست و پایت سرد شد اما سرا پای تو سوخت

رو به سمت قبله کن پرواز کرده جان تو

 . 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.

قفس نـشين شـده اما شـنيدهاند همه

نـواي روح فــزاي هزار دســتـان را
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شاعر :اسماعیل شبرنگ

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

دلم گـرفـته که مـرغ هـوایـتـان باشم

هـــوایـی نَــفَــس ربّــنـایـتــان بـاشـم

اگرچه دورم از آستان تو ،ولی خواهم

دوبـاره هـمـدم شـال عـزایـتان باشـم

تـمام جـامـعه را خواندم و نـفـهـمیدم

بـیا و حـق بـده مـحـو دعـایـتان باشم

خدا کند که تو دست مرا بگیری باز

خدا کند که فـقـط؛ من گـدایـتان باشم

چه میشود که به رسم مدافعان حرم

فـدای غربت صحن و سرایتان باشم

دعـا کـنـید لـیـاقـت خـدا به مـا بدهـد

شب شـهـادتـتـان سـامـرایـتـان باشـم

کـبـوتـر دل من جـلـد بـامـتـان باشـد

هـمـیـشه پـیـرو نـور کـالمـتان باشـد

شاعر :قاسم نعمتی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

آیـا که شـود بـاز بـبـیـنـم وطـنـم را

آرام کـنـم سـیـنـۀ پُـر از مـحـنـم را

دلـتـنگ مناجات سحـرهای بـقـیـعم

با مـادر غـمـدیـده بگـویم سخـنـم را

از سوز عطش تار شده راه نگـاهم

آخر چه کنم؟ لرزش دست و بدنم را

آتش زده بر جان و دلم صوت حزینی

سخت است تماشا کنم اشک حسنم را

آن روز که در گوشۀ ویرانه نشستم

لرزانـد ،غـم عـمـۀ سـادات تـنـم را

حـرمتی بـزم شـرابم
من کـشـتۀ بی
ِ

با آن که نبـسته لب چـوبی دهـنم را

آن روز که آمد به میان حرف کنیزی

سخت است که تفسیر نمایم سخنم را

ناموس خدا ،خیره سری ،چشم حرامی

سـربـسـتـه گـذارید بـالی کـهـنـم را

در این دم آخر به خـدا یاد حـسیـنـم

زیـر سـرم آمـاده نـهـادم کـفـنــم را

تـشـیـیـع تـن سـالـم مـن کـار نـدارد

غارت ننموده است کسی پیرهنم را
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000
شاعر :محمد قاسمی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

سودای علیالنقی است
سر ما محـف ِل
ِ

های عـلیالنقی است
نـذر قـدم ِ
جان ما ِ
ِ

تـمـنای علیالنـقی است
ق
ِ
د ِل ما غـر ِ

توالی علیالنقی است
دین مان چیست
ِ

روز ازل عاشق و خاطر خواهیم
ما که از ِ

هــادی آ ُل الـلــهـیــم
َــر ِم
ِ
دیـن ک َ
ِ
زیـر ِ
از هدایتگریاش ،اه ِل هدایت شدهایم

لطف او بوده که اینقدر عنایت شدهایم
ِ

ب ّ
عزت شدهام
خار راهش شده و صاح ِ

خوان والیت شدهایم
سر
کاسه
لـیسان ِ
ِ
ِ

پسر فاطمه مادرزادیست
ق ما بر ِ
عش ِ

الطاف امام هادیست
هرچه داریم از
ِ
پسر حضرت جودی و سراپایت لطف
ِ

میچکد از عرق چهرۀ زیبایت لطف

ما که دیدیم فقط از ی ِد طوالیت لطف

گشته صادر همۀ عمر ز لبهایت لطف

عجب شیرین است
جامعه با جمال ِ
ت تو َ
های تو همه مثل ُرطب شیرین است
حرف ِ

دوری خود از حرمت میسوزیم
در غم
ِ

سوم ما ِه رجب شد ز غمت میسوزیم

های تو از باز دمت میسوزیم
با نفس ِ

پا برهنه مرو مثل قـدمت میسـوزیم

پابرهنه شدی و موی پـریشان کردی
ســاالر شـهـیـدان کـردی
یـا ِد دردانـۀ
ِ
میدواندن تو را از پی مرکب ،ای وای

ب تو مرتب ،ای وای
داغ میخورد به قل ِ

پا برهنه وسط کوچه معذب ،ای وای

چقدر سوخت دلت از غم زینب ،ای وای

ب مـتوکل رفـتی
گرچه در بـزم شـرا ِ
سوی منزل رفتی
شکر زیرا به سالمت
ِ
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سـیـنۀ سـوخـتـۀ سـیـنهزنت شـد پـاره

جگـر مـادرت از سوخـتـنت شد پاره
ِ

از درون آه ،تــمـام بـدنـت شـد پــاره

چون کـشیدن تو را پیـرهنت شد پاره

پیرهَن چاک زدم تا حـسنی زار زنم
ُ
بـدن بیکـفـنی زار زنـم
هـمرهات بر ِ
تن صـد پـارۀ جـدت به زمـین افتاد و
ِ

گـودی گـودال ز زین افـتـاد و
وسـط
ِ
ِ

ب شـه افـالک نـگـین افـتاد و
از رکـا ِ

شمر زد قهقه در دشت طنین افـتاد و

نیـزهها ُکـشـتۀ خونـین بدنی را بردن
سـر او پـیـرهـنی را بـردن
از تـن بی ِ

شاعر :روح اهلل عیوضی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

میچکد آب عطش از جامۀ تـبـدار تو

رو به زهرکج مدار افتاده کار و بار تو

مانده دریـا سائل نهر لب خـشکـیدهات

صد بیابان گریه دارد صورت گلنار تو

یوسـفـانه بین چـاهی و نـمیداند کسی

س ّکه جز غربت ندارد گرمی بازار تو

قطرهای مرداب لغوی رو به اقیانوس گفت

او نفهمیده که باران هست جانبدار تو

صفحۀ آئینهات از صورت نیلی پُراست

روضه میخواند کسی پشت نگاه تار تو

شأن نعـلـین شما مـخـروبۀ دنـیـا نـبود

خـم شده زیـر مصیبت شانۀ دیـوار تو

آیۀ تطهیر را اصال چه کاری با شراب

گرچه تعارف برنمیدارد به جز آزار تو

تو امامت میکـنی حـتی برای شیـرها

نقش های مرده هم گـفتند ما هم یار تو

آسمانی و کفنها روی دوشت میبرند

گریه میریزد زمین پشت سر دستار تو

بعد تو خورشید هم چاک گریبان پاره کرد

ذره ها ماندند مـاتم خـوان روزگار تو
ّ
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000
شاعر :محسن حنیفی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن

شکسته روضهات دل مقلب القلوب را

گرفته رنگ چهرۀ تو حالت غروب را

شکوه غربتت ،شراره زد به قلب کائنات

گریست دجله و فرات ،گریست اهدنا الصراط

عـزا گرفـتهاند پـای روضۀ تـو سالها

برای سـر سالمتی به جـد تو غـزالها

فـرازهای جامـعـه کـبـیره سوگـوار تو

ببین سجـیة الکرم شده است بیقرار تو

گمان کنم که فاطمه کنار تو نشسته است

زبان گرفته مادری که پهلویش شکسته است

فدای روی زرد تو ،وجود غرق درد تو

چـقدر آه میکـشد ،کـنار جسم سرد تو

زمان رنج وغصۀ تو خاتمه گرفته است

چقدر روضۀ تو بوی فاطمه گرفته است

دوشنبه بود لحـظۀ هجوم زهر برجگر

دوشنبه بود و کوچهها ،دوشنبه بود و میخ در

دوشنبه قاتلت شده ،دوشنبه بود خانه سوخت

مغیره که نداشت شرم ،قالف و تازیانه سوخت

مـصیـبتت دم مـرا به سمت آه میبـرد

به پشت مرکبی تورا پـیاده راه میبرد

تو را چگونه دست بسته باطناب میبرند؟

تو کوثری تورا به مجلس شراب میبرند؟

چقدر زخم خوردهای ،شبیه ُجبّۀ حسین

کـشانـدهای مرا دوباره زیر قـبۀ حسین

هزار شکر پیکرت به زیر آفتاب نیست

میان مقتلت سخن ز کودک رباب نیست

هنوز جای شکر مانده سنگ بر جبین نخورد

هزار شکر یمسک السماء بر زمین نخورد

کنار پیکر تو گـریه بود و هـلهـله نبود

میان مقـتل تو نام شمر و حـرمله نبود

به صحن سینۀ تو چکمۀ سنان نمیرسد

به پای بوسی لب تو خیزران نمیرسد

1

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد وزني و سکت موجود 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.
فـرازهاي جامـعـه کـبـيره سوگـوار تو

فراز سجية الکرم شده است بيقرارتو
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شاعر :مرضیه عاطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

سینهات از کینۀ زهری کشنده شعلهور

از نفس افتادی و کم کم ،کمانی شد کمر

سامرا آهی کشید و پیکرت را بوسه زد

مضطر و صاحب عزا شد «جامعه» از این خبر

ت پیشانیات را تب احاطه کرده بود
ساح ِ

چیره میشد بر تنت هر لحظه دردی بیشتر

بیهـوا در ِد بدی پیـچـید در پهـلوی تو

داغ مادر زنده شد! ای وای از دیوار و در
ِ

کاش مثل مجتبی ،خواهر کنارت داشتی

تا که میشد با نگاهش نالههایت مختصر

زهر؛ ذره ذره دی ِد چشمهایت را گرفت

های مستمر
بر زمین انداخت َت سرگیجه ِ

حنجرت میسوخت! شد لبهای خشکت ناتوان

»وا حسینم» گفتی و افتاد آتش در جگر

خوان ج ّد عطشانت شدی در احتضار
روضه
ِ

چشمان تر!
پاک کردی اشک را از گوشۀ
ِ

شاعر :محمد حسین رحیمیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

عمر تو مثل علی با بیکسی سر میشود

شرح حالت گریه آور میشود
خط
خط به ِ
ِ

میبرد دشمن تو را در بدترین جاهای شهر

سامرا شرمنـده از روی پیـمـبـر میشود

حمله بر بیت والیت ،بیکسی ،بزم شراب

دشمنت لحظه به لحظه بیحیاتر میشود

زنده بودی بیحیا قبر تو را در خانه کند

چشمها از ماجرای غربتت ،تـر میشود

میروی از سامرا ،روز دوشنبه ،باز هم

سرشکسته پیش زهرا ،پیش حیدر میشود

میروی از سامـرا روز دوشنـبه باز هم

زنده یا ِد کوچه و دیوار و آن در میشود

مثل جد خود حسینی ،کشتۀ دور از وطن

با غـمت تـازه غـم آقای بـیسـر میشود

کشتۀ دور از وطن هستی ولی شکر خدا

یک کفن روزی این جسم مطهر میشود

"تو" غریبی یا "حسین" ؟ آیا پس از تو خواهرت

هم سفر با حرمله یا شمر کافر میشود؟
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای قـبـلـه گـاه اهـل وال سـامـرای تـو

بـاالتـرین عـبـادت شـیـعـه والی تــو

هم نـور داده بر هـمه درس هـدایتـت

هم رهنمای ماست سراج الـهـدای تو

آئـیــنـۀ رســول خـــدایـی و دیــدهانـد

روی محمـد نمـای تـو
روی خـدا بـه
ِ

بیـگـانه با خـداست به ّ
حـق خـدا قسـم

آنکو در این جـهـان نـبود آشـنای تـو

نزدیک تر ز جان مـنی ای عزیز دل

هرچنـد دورم از حرم بـا صـفای تـو

وقـتی قـدم به برکۀ شـیـران گذاشـتی

صورت گذاشت شیر درنده به پای تو

دستی ز دل برآر و دعا کن به جان ما

جان دعا با دعای تو
ای جان گرفـته ِ

حتی اگر به گـرد حـرم آورم طـواف

باشد دلم به جانب صحن و سرای تو

بیمار کن مرا که شـفـا یـابم از دمـت

ای چشم صد مسیح به دارالشـفای تو

کـوری ،به از نـدیـدن روی خـدا نـمـا

اللی ،به از نـگـفـتن مـدح ثـنـای تــو

بـاالتری از ایـن کـه بگـویـنـد سـیدی

بـاشـد هـزار حـاتــم طـایی گـدای تـو

ای از ازل بـه عـالـم و آدم امـامـتـت
مـا را گـدای سـامره کن از کرامتـت
آیـا شـود کـنــار ضــریح مـطـهــرت

یک صبحگاه جامعه خوانم به محضرت

بگشای لب که خوانده و دیدند جامعه

مـنـورت
نـور است نـور ،نـور کـالم
ّ

وحوش برکه نگـشـتند بر تو رام
تنها
ِ

مسخرت
گردد به یک اشاره دو عالم
ّ

آئـیـنـۀ امـام رضــایی خــدا گواســت

مکـررت
دیـدنـد و گـفـتـهانـد رضای
ّ

وقتی که با سـپاه تو گردید رو به رو

میخواسـت جان دهد متوکـل برابرت
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بر وصل حور و بادۀ جنّت چه حاجتش

ب نـور بنوشد ز ساغـرت
آن کو شرا ِ

تو کعبۀ دل اَستی و دل سامرای توست

سوگند میخورم به تو و جد و مادرت

تو آفـتـاب ُحـسنی و آئـیـنـهات َحـسن

تو بحر بیکرانی و مهدی است گوهرت

ای چارمین علی دهمـین ح ّجـت خـدا

ای کردگـار ّ
عـزو جـل مدح گسـترت

راهم بده که از دل و جان میزنم صدات

در بـاز کـن که آمـدهام بـاز در بـرت

هر جا به جای جای جهان پا نهـادهام
دیـدم به صحـن سـامـرهات ایسـتادهام
رآی تو را عـطـر کـربال
س ِ ّر من
ای ُ
ِ

سرداب و صحن و تربت پاک تو با صفا

دشمن تو را به جانب بزم شراب برد

قـرآن کجـا ،شـراب کجا و شـما کجـا

جام شراب کرد تعارف به حضـرتت

بـاهللاا تـو را نـبـود چـنـیـن نـاروا روا

آن کافری که کرد جسارت به فاطمه

پامـال کرد از ره کـین حرمت تـو را

یک عمر بود و بود غذای تو خون دل

دیگر بـرای قتـل تـو زهـر سـتم چرا

زد شـعله بر دلـت مـتوکـل هـزار بار

کـان بی حیا به مادر تو گـفـت ناسـزا

ای زادۀ حسـیـن بـگـو بـا کـدام جـرم

نگـذاشت تا کنی سفری سـوی کـربال

هـر کس که بود زائـر جـد غریب تو

میشد به خـنجـر مـتوکل سـرش جدا

هر چند پاره شد جگرت از شرار زهر

راحت شدی از آن همه اندوه و ابـتال

میـثم بـه بوسـتان جـنـان نـاز می کنـد

یک شب اگر که راه دهندم به سامرا

هر جا به جای جای جهان پا نهـادهام
دیـدم به صحـن سـامـرهات ایسـتادهام
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000
شاعر :امیر فرخنده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

غـمی محاصره کرده حیات انسان را

بر آن سر است بگیرد از آدمی جان را

دروغ سرخ حـسد روی جامۀ یوسف

گرفته سوی دو تا چشم پیر کنعان را

امـام جـامـعـۀ وحـی ،حضرت هـادی

چگـونه تاب بـیـارد هـوای زنـدان را

قـفـس نـشین شده امـا شنـیـدهانـد هـمه

نــوای روح فــزای هـزار دسـتـان را

مرام منکر زهرا و مرتضا این است

به تیغ و زهـر جفا میکشد امامان را

چه زهر دشنه تباری که در وجود امام

دریده عمق جگر را ،بریده شریان را

جگر که تفته شود تشنه میشود انسان

به جرعهای بچشان آن لبان عطشان را

حسین فـاطـمه مهـمان کـوفه بود ولی

نگـه نـداشـتـهانـد احـتـرام مهـمـان را

به جای آب ،به لبهاش سنگ میزد خصم

و عـمه جان شما دید سنگ بـاران را

شاعر :احمد علوی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

مثل امواج خروشان كه به ساحل برسند

وقت آن است كه عشاق به منزل برسند

هـادی راه تو هـستـی و یـقـیـنـا ً بی تو

نـاگـزیـرنـد از آغـاز به مشكـل برسند

رهروان از تو و از جامعه تا بی خبرند

كی به درك قلم و قاف و مز ّمل برسند

واجب دین خـدا بودی و تركت كردند

در شـتـابـنـد به انـجـام نـوافـل بـرسند

در جهان حاكـم جـبـار فـراوان دیـدیم

كه بعـیـد است به پـای متـوكـل برسند

سامرای تو مدینه ست مبـادا یك روز

صحن های تو به ویرانی كامل برسند

با هم از غربت و داغ تو سخن میگویند

شاعـرانی كه به درك متـقـابـل برسند

واژهها كاش كه از سوی تو الهام شوند

تا به این شـاعر آشـفـتـۀ بـیـدل برسند
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شاعر :محسن ناصحی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

روضهات را چه بخوانیم چه نه غم داریم

پشت هر واژه و هر قـافـیه مـاتم داریم

شاعر سوگ علی بن محمد چه کم است

مثل مـداح که در مجـلـس تو کـم داریم

همۀ شهر به داغ تو علم بر دوش است

شکر هلل که هـنوز این همه پرچـم داریم

زخم شمشیر عمیق است نه آنقدر که ما

این همه زخم عـمیق از سـتم سـم داریم

آه شش گوشه نشین! مثل حسینی چقدر

بی جهت نیست که احساس محرم داریم

به اَبی اَنت و اُمی  ...بخدا کـافی نیست

به مواالتکم ای عشق! که جان هم داریم

نفس جامعهات بود که در مجلس اشک

دم بـه مـا داد غـمـت را و دمـادم داریم

شاعر :حسین منزوی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

عـلی ولی و دهـم امام
ای چـارمین
ِ

وی بر فراز عرش والیت تو را ُمقام

آه ،ای به کنیه بوالحسن و در لقب نقی

خورشید و ماه آینهدار تو صبح و شام

خصمان تو که یکسره خصم والیتند
ِ

انداختند سنگ شقاوت تو را به جام

میخـواستند تا تو نباشی و بستُـرند

از لوح روزگار تو را نقش هر چه نام

پس زهر سینهسوز به کام تو ریختند

پس تیغ کـیـنهسـاز کشیـدند از نـیام

)هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق(

ای زنده همیـشه و ای جان مستـدام

جوانی خود آن چه خضر دید
ای با همه
ِ

در آینه پدید ،تو دیده به خشت خـام

ای رهنمای گمشدگان ،هادی البشر

وی این لقب به نام تو ظرفیتش تمام

مایـیم و زخـمهای گرانی که تا ابـد

در سیـنـههایمان نـپـذیـرند الـتـیـام

زخـم عـمـیق سینۀ سـوزان کـربـال

این خونچکان که تازه نماید علیالدوام

مائـیم و انـتظار ،اماما ،که کی ِکشَد

از آسـتـیـن ،نـوادۀ تـو تـیـغ انـتـقـام
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000
شاعر :مهدی مقیمی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

من آن مسافرم که دو چشمم بهاری است

باران غربتم به روی گونه جاری است
ِ

مـن آن مـسـافـرم کـه ز اجـداد اطهـرم

غـربت برای زنـدگیام یـادگاری است

تـمامی دنیاست جـام زهـر
سهم من از
ِ

سهـم دو دیـدۀ پـسـرم بـی قـراری است

پـهـلـو شـکـسـته مـادرم آمد به سـامـرا

ایام ماتـم و مـحـن و سـوگـواری است

دردی عجیب پیکـر من را فـرا گرفت

ضعفی نشسته در تنم این زهر ،کاری است

من میروم به دیـدۀ خـونـبار ،سـامـرا
گـردیـده کـربـالی من انـگـار ،سـامرا
زهری که خوردهام به تنم التهاب ریخت

رنگم پرید و بر رخ من ماهتاب ریخت

سـوزاند زهـر معـتـمد از پای تا سـرم

زهرش شراره بر جگرم بیحساب ریخت

تا اینکه دست و پا بزنم هم رمق نماند

از بس توان ز پیکر من با شتاب ریخت

این غـم عـذاب داد مـرا تا در آن میان

دیدم به چهـرۀ پسرم اضطراب ریخت

میخـواستم که آب بـنـوشم ز تـشـنگی

از دستهای بی رمقـم ظرف آب ریخت

مهدی خود آب خوردهام
من که ز دست
ِ

یـاد حـسـین کـردم و صد بـار ُمـردهام
ساعات آخـر است ،من انگـار میروم

تـن تـــبــدار مـیروم
بــا دیــدۀ تــر و ِ

دنـیـا به یا ِد کـوچه بـرایم جـهـنـم است

بـا یـاد مــادر و در و دیــوار مـیروم

بیـهـوده نیست فـصل جـوانی خزانیام

قـامت خـمیـده از غـم مسـمـار میروم

در سـامـرا بـه یـاد مـدیـنـه نـفـس زدم

با داغ روضـههـای شـرر بـار میروم

نام دو جا هـمیـشه ز غـم میکـشد مـرا

هر بار که به «کوچه و بازار» میروم
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مـا اهـل بـیـت حـامـل فـریـاد زیـنـبـیـم
لحـظه به لحـظه و هـمه جا یاد زینـبیم
مـادر حسین
در بسـترم من و به سـرم
ِ

گـردیـد خـاک کربوبال بـسـتر حـسین

من سـر به دامن پـسـر خـود گـذاشـتـم

ای وای بر حـسین و عـلیاکـبر حـسین

فرزند من کنار من است و دلم شکست

بر حـالت حسین و علیاصغـر حـسین

ایـنجـا جـسـارتی به من و پـیکـرم نشد

در زیر دست و پاست ولی پیکر حسین

وهللاا قـلـب عــمــۀ مــا تـ ّکـه تـ ّکـه شـد

هر دفعـهای که دید به نیـزه سر حسین

پامـال شد به روی زمین جـسم ج ِ ّد من
اشکش چکید هر که شنـید اسم ج ِ ّد من

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

ای از غـم تو بر جگـر سنگ شـراره

وی در همـۀ عـمـر ستـم دیـده هـماره

سنگـیـنـی انـدوه تو از کـوه فـزون تر

غـم های فـراوان تو بـیـرون ز شماره

حبس ستم بازوی بسته
کی مثل تو در ِ

بر قبر خود از جـور عدو کرده نظاره

تو آیۀ تطهیری و دشمن به چه جرأت

با جام می خود به سویت کرده اشاره

از هـجـر تو باید کـمـر کـوه شود خـم

جـایـی که گـریـبـان والیت شـده پـاره

تا ماه جـمـالـت به دل خـاک نهـان شد

بر چهره ز چشم حسنت ریخت ستاره

از تیغ زبان زخـم فراوان به دلت بود

کز زهر ز پا تا به سرت سوخت دوباره

فـوجـی پی آزار دلت دست گـشـودنـد

قـومـی ز دفـاع تو گـرفـتـنـد کــنــاره

«میثم» دگر از این غم جانسوز نگویی

کز نوک قلم جای سخن ریخت شراره
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000
شاعر :مهدی زنگنه

قالب شعر :غزل مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

سر شوریده ،د ِل بی سر و سامان داریم
ِ

شمع شبستان داریم
از د ِل سوخـته گان
ِ

به هـوای تو بـمـیـریم اگـر صدها بـار

دادن جان ،جان داریم
هوس
باز هم در
ِ
ِ

چشم تو،ابروی تو،اعجاز خداست
خط به خط
ِ

ت اشـارات تو ایـمـان داریـم
مـا به آیـا ِ

عـشاق ز جای دگر است
خنده و گریۀ ُ

ب خـندان داریـم
عجـبـا دیـدۀ گـریـان ل ِ

ضعَـفا
ای جـگـر گـوشۀ دلبـن ِد ُمعـینَ ال ُ

ق تو از شا ِه خراسان داریم
دول ِ
ت عـش ِ

ت شیعه همینجاست در آب و ِگ ِل ما
غیر ِ

به دعای خو ِد زهراست كه ایران داریم

كشورماست
نام شما هست همان
هركجا ِ
ِ

مادر ماست
مادرت حضرت زهرا به خدا
ِ

مـهـر خدادادی را
شكـر این مـادری و
ِ
ِ

یـاد دادنـد بـه مـا نـغـمـۀ یـا هــادی را

با توسل به تو مشـمو ِل عـنایت شده ایم

ت تو هـدایت شده ایم
ت كـلـما ِ
ما به دس ِ

ای به مانـند عـلـی جـاذبه و دافـعـه ات

چـارده آیـنه جـمع آمده در جـامـعه ات

چهـارده نور در این آیـنه بـنـدان داریم

چهارده بار در این جامعه قرآن داریم

وساقی كوثر ساقیست
جام ِمی
چهارده ِ
ِ

چهارده قرن گذشته است كالمت باقیست

شـور تو كرده به پا درد ِل ما هـنگـامه
ِ

میرسد دست به دست از تو زیارتنامه

پابوس ،زیارت به زیارت هستی
ت
وق ِ
ِ

در زیارات ،عبارت به عبارت هستی

این تو هستی كه همیشه همه جا با مائی

مشهد و سامـره و كـرب و بال با مائی

قدر تو را خوب نمیدانم حیف
حیف ،من ِ

باز هم جامعه را خوب نمیخوانم حیف

ت تو را میفهمد
شب قدر است كه میقا ِ

ت تو را میفهـمد
َمطلـ ُع الفَجـر مناجـا ِ

تو مسیحی كه به تصویر دمیدی جان را

ت تو را میفهمد
شیـر در پـرده اشارا ِ
ِ

رفـیع تو شهـید است شهید
شأن
شاهـد ِ
ِ

ت تـو را میفـهـمد
ابن ِسـ ّكـیت مـقـاما ِ
ِ
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پُـر شد از كـاسۀ تو كـیسۀ زنـدانبانت

ت تو را میفهـمد
دشـمنت نـیز كـراما ِ

درک تنهائی تو بر احـدی آسان نیست
ِ

ت تو را میفهمد
سامـرا سخت مصیبا ِ

بارها بر جگـرت داغِ مـصیبت زده اند

سورۀ نور،چگونه به تو تهمت زده اند؟

شأن تو افض ِل بر ناقۀ صالح بوده است
ِ

تحقیر شما آلوده است
چه كسی دست به
ِ

چه كسی گفت به تو مر ِد ریاكار ،ای وای

سر دیوار ای وای
داخ ِل خانه شدن ،از ِ

وای بر من كه شما را به عتاب آوردند

محـضـر آیـۀ تطهـیـر شـراب آوردنـد
ِ

وای بر من كه به این حا ِل خراب افتادم

بـزم شـراب افـتـادم
یـا ِد زیـنـب
ِ
وسـط ِ

ت زینب شد آه
چوب نزدیك شد و قسم ِ

القــــوة َ اِالّ بــالـلـه
گــفـت :ال َحــو َل و
ّ

شاعر :رضا باقریان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

امـام غـریبی که جود کارش بود
دهـم
ِ

زمین سامـره امـروز بی قـرارش بود

آخر عمری غـریب و تنهـا شد
اگرچه ِ

ولـی دقـایـق آخـر پـسـر کـنـارش بود

مـالئـکه همه پـوشیـدهاند رخـت عـزا

برون ز هُجره اجل هم در انتظارش بود

مـانـدن در کـاروان سرا ،جایـش
نبود
ِ

کسی که عالم هستی در اختیارش بود

1

به مجلسی که فقط آه ،غم گسارش بود

ت او را ستـمگری ظالم
شکست ُحـرم ِ

تـعـارف ِمـ ْی کـرد
طـاهـر ما را
امـام
ِ
ِ
ِ

زهرمارش بود
همان کسی که نجاساتِ ،

دشمن دون حمله کرد بر قتلش
سه بار
ِ

پیـمبر آمد و اینجا خالصه یـارش بود

ولی حسین خودش بود و نیزه و شمشیر

که خواهرش نگران بود و داغدارش بود

رسید شمر و سرش را برید و بر نی زد

همان دقیقه که ارباب ،احتضارش بود

 . 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.
شکست حُرمتِ سنِ چهل و دو سالگي اش

به مجلسي که فقط آه ،غم گسارش بود
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

ی بن مح ّمد
جان ،مرغ خوش الحان عل ّ

ی بـن مـحـ ّمـد
دل طـایـر ایـوان عــلـ ّ

ی بن محـ ّمد
هـسـتی َیـم احـسـان عـلـ ّ

ی بن محـ ّمـد
جان هـمـه قـربـان عـلـ ّ

ی بن مح ّمد
لب گـشته ثـنـا خـوان عل ّ
ی بن محـ ّمـد
دست من و دامـان عـلـ ّ
چارم علی ،از سه علی باد سالمش

روح سخـن چـار محـ ّمد به پـیـامش

جاه حسنین است نمایان ز مـقـامش

موسی جعفر ب َُود و فاطمه مامش
ج ّد
ِ

نبوت زکالمش
خیزد همه دم عطر ّ
ی بن محـ ّمد
دانـش ُگـل بـسـتـان عـلـ ّ
بحری که عطایش گهر ناب والیت

مهری که فروغش همه انوار هدایت

ابری کـه در اوج زنـد بحر عـنـایت

نوری که چو انوار حقش نیست نهایت

هادی به کتاب و به حدیث و به روایت

ّ
ی بن مح ّمد
حق محـور و میـزان عل ّ
تا ِمهـر بر افـروزد و تا ابـر بـبارد

تا مه دل شب گردد و اختر بشمارد

تا نخل شود سبز و گل سرخ بر آرد

تا دست قضا امر قـدر را بـنـگـارد

در منطق قـرآن و نـبی فـرق ندارد
حکـم ّ
ی بن مح ّمد
حـق و فـرمان عـل ّ
نطقش همه توحید و بیانش همه تنزیل

ایمان به توالّی وجودش شده تکمیل

نامش همه بُردند به تعظیم و به تجلیل

محصول کمال از کلماتش شده تحصیل

آیـات خـداونـد تـعـالی شـده تـأویـل
ی بن محـ ّمد
از نـطـق دُر افـشـان عل ّ
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تا خاک دهد سبزه و تا ُگل دمد از ِگل

او راست والیت به حـریم َحـرم دل

با آنکه بود درک غمش بر همه مشکل

نوراست به هر وادی و هر منزل و محفل

کو شوکت مأمونی چون شد متو ّکل
ی بن محـ ّمد
خـلـق اند ثـنـا خـوان عـلـ ّ
او مـاه فـروزنـده و سـادات سـتـاره

از سامره دارد به همه خـلق نظاره

وصفش نتوان کرد به اعداد شماره

ما راست سر طاعت و او راست اشاره

از اوست اگر «جامعه» خوانیم هماره
ی بن محـ ّمد
ای جـامـعـه قـربـان عـل ّ
افـسوس که دادند ز بـیـداد عـذابـش

چون شمع ،فلک کرد به هر حادثه آبش

بُردند ز بـیـداد سوی بـزم شـرابـش

از دیده روان شد به گل چهره گالبش

فـریـاد که ُکـشـتـند در ایّـام شبـابش
ی بن مح ّمد
َپر زد به جـنان جـان عل ّ
او را که وجـود آمده تـسـلـیـم اراده

دشمن به دل خسته بسی زخم نهاده

بُـردنـد به دنـبـال عــدو پـای پـیـاده

پیـش متـو ّکـل به روی پـای سـتـاده

این ذکر حقش بر لب و آن مست زباده

ی بن محـ ّمد
وای از دل سـوزان عـلـ ّ
دا ِد متو ّکل که چهها کرد چهها کرد

پیوسته جفا کرد ،جفا کرد ،جفا کرد

سر از تن سادات جدا کرد ،جدا کرد

نه شرم ز احمد ،نه ز دادار حیا کرد

بر حضرت صدّیقه جسارت به خطا کرد

ی بن مح ّمد
در پـیـش دو چـشـمان عـل ّ
افتاد خزان در چمن حضرت هادی

خون شد جگر و سوخت تن حضرت هادی
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در سامره شد دفن تن حضرت هادی

حسن حضرت هادی
شد بیکس و تنها
ِ

000

خاموش به لب شد سخن حضرت هادی

ی بن محـ ّمد
«میثم» شده گـریـان عل ّ

شاعر :رضا باقریان

قالب شعر :غزل

تـاریک بـود دور و بـرت ایـهـا الـنـقی

سـویی نـداشت چـشـم تـرت ایها النـقی

خون میگریست بر تو و بر حال و روز تو

چـشـم مـالئـک و پـسـرت ایهـاالـنـقـی

زهر ستم چه کرد به جان تو ای غریب
ِ

خـون میچکـیـد از جـگـرت ایهاالنقی

حـامی تو در تـمام شهـر
یک تن نـبود
ِ

تـا شـد ز غـربـتـت کـمـرت ایها النـقی

از زحمتی که زهر به جسم تو داده بود

شـد ارغـوانی بـال و پـرت ایهـا النـقی

طـفـل تو بـود شاهـد جان دادنت ،ولی

آتـش گـرفت بـرگ و بـرت ایهـاالنـقی

1

این سان گـذشت هر سحـرت ایها النقی

عـمری به یـا ِد َجـ ِد غـریبت گـریـستی

تا بـود هـمیـشه در نـظـرت ایهـاالنـقی

گرچه غـریب بودی و تـنها و بیسپـه

خـولـی نـبـود هـمـسـفـرت ایـهـاالـنـقی

شکـر خدا که نیـزه نشد مـرکب سرت

بر خـاک حـجـره ماند سرت ایها النقی

خـواهـر نـبود تا که ببـیـنـد غـم تـو را

از زخـم هـم نـبـود اثـرت ایـهـا الـنـقی

شکر خدا به حجرۀ تو یک حصیر بود

بین نیـزه و شمـشیر اسـیر بود
َجـ ِد تو ِ

لب تشنه بودی و به لبت ذکر یا حسین

1

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

 .ابيات زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم به منظور انطباق مطالب با روايات مستند و معتبر و دوري از

اغراق در شعر ،بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
لب تـشنه بودي و خبر از آب هم نبود

اين سان گـذشت هر سحـرت ايها النقي

حتي ميانِ حـجـرة تو يک حـصير بود

جَـدِ تو بينِ نيـزه و شمـشير اسـير بود
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شاعر :محمد قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای توتیای حور و َملَک خاک پای تو

ای بهـتر از بهشت برین سامـرای تو

تنهـا نه سامـرا ،نه زمین و اهـالیاش

هفت آسمـان نـشـسته به زیر لوای تو

ذرهوار دم صبـح میرسـد
خـورشـیـد ّ

در پیـشگـاه حـضرت گـنـبد طالی تو

هر چـند از بهـشت فـراوان شـنـیدهایم

ما را بساست گوشۀ صحن وسرای تو

از هرچه هست و نیست دگر بینیاز شد

دست کسی که مرتـبهای شد گـدای تو

تکـبـیر گـفته است هـزاران هزار بار

آن که شنیده «جامعه» را با صدای تو

تـفـتـیـش منـزل تو و تـبـعـیـ ِد آنچنان

یک پرده بود از آن همه درد و بالی تو

ای خـانۀ تو عـرش خداوند ذوالجـالل

ِکی کاروانسرای گداهاست جای تو؟

فـریاد وامـصیبت مـا تا به شـام رفـت

یعنی کـشیده شد به کجـا ماجـرای تو؟

توهین دلـقکی به تو در مجلس شراب

مـا را نـشانـده تا به ابـد در عـزای تو

از بس که با حسین دلت ارتباط داشت

شد ُحـجـرۀ تو آخـر سـر کـربـالی تو

با اینکه در دیـار غـریبی شدی شهـید

کاری نـداشت دست کسی با ردای تو

دیگر هـزار و نهصد و پنجـاه تا نـبود

زخـم دهان ُگشاده روی عـضوهای تو

1

سیـلی نـخـورد دخـتـر درد آشـنـای تو

شکـر خدا که در بَ ِـر جـسم مـطهـرت

 . 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
ديگـر کـنار پـيکـر بيجـان حـضرتت

سيـلي نـخـورد دخـتـر درد آشـنـاي تو
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000
شاعر :یاسین قاسمی

قالب شعر :ترکیب بند

وقتش رسیده یک نظری هم به ما کنی

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

1

مـا را کـبــوتـر حــرم ســامــرا کـنـی

درهم بخـر ،نگـاه نکن که چه میخری

رسوا شوم اگر که بخواهی سـوا کنی

محکـم حصار عـشق شما را گرفـتهام

دل شـور مـیـزنـد کـه مـبـادا رها کنی

درمانـمان بکن به همان شیـوۀ خودت

درمان شویم اگر به خودت مبتال کنی

خیر طایفۀ دست به خیرها
ای دست به ِ

آقا نـمیشود سفـری دست و پـا کـنی؟

عـمری نشستهام به صف عاشقـان تو

وقتش رسیده وقت کنی رو به ما کنی

آقـا قـلـم بـه دسـت گـرفــتـم بـرای تـو
من راضیم فـقـط به خـدا با رضای تو
بـاالسـت تـا ابـد بـه خـدا پـرچـم شـمـا

جـانـم فــدای جـان شـمـا ،خـاتـم شـمـا

تو لطف میکـنی که مرا راه میدهی

ای بـچـههـای فـاطـمـه بـازهم دم شما

از تو به ما زیـاد رسیـده ست یا نـقـی

چـیـزی کـم از زیـاد نـدارد کـم شـمــا

دل را بـرای پـا قـدمت سـاخـتـم بـبـین

بر سر درش نوشته شده مقـدم شما…

من را ز راه عشق خودت تا خـدا ببر

جبـریـیـل هم رود ره پـیـچ و خـم شما

از تربت تو ریخته در خـاک من خـدا

این فـخـر مـن شـده که شـدم آدم شـمـا

 . 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.
وقتش رسيده وقت کني رو به ما کني

مـا را کـبــوتـر حــرم ســامــرا کـنـي
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یک دم اگر که بغض کنی گریه میکنم

جـانـم بگـیـر تـا که نـبـیـنـم غـم شـمـا

آقا شنـیـدهام که کسی حـرمتت نداشت
رحمی به سن و سال تو و غربتت نداشت

چون شمع نیمه جان شده سوسو گرفتهای

با آه و غربت و غم خود خو گرفتهای

الغر شدی ،خـمیده شدی ،آب رفتهای

از پـا فـتـاده دست به زانـو گرفـتـهای

این ارث فاطمه ست به حسن تکیه دادهای

در حجره رفتهای کمک از او گرفتهای

تا تشنه میشوی…صدا میزنی :حسین

کشتی پهلو گرفتهای
در حجرهات چو
ِ

خواهـی حسن نبـیـندت و گریه کم کند

این هست علـتش که اگر رو گرفتهای

همچون حسین فاطمه دور از وطن شدی
همچون حسین فاطمه ،ا ّما کـفـن شدی
همچون حسین فاطمه ا ّما سرت نرفت

در زیر تیغ کـند عـدو حنجرت نرفت

باال سرت ز حال ،دگر مـادرت نرفت

با جمعی از اراذل مست خواهرت نرفت

با دست های بسته شده همسرت نرفت

در زیر نعـل مرکبشان پیکـرت نرفت

در گـوشۀ خـرابه ولی دخـترت نرفت

در طشت،خیزران،به تنوری سرت نرفت

اینها کنار ،دست شما سالم است هنوز
دستت برای غـارت انگـشترت نرفت
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000
شاعر :کمیل کاشانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

دلـم امـشـب گـدای سـامــراسـت

از تو غیر از تو را نخواهم خواست

ی الــنــقــی الـــهـــادی
یــا عــلــ ّ

حـرم تو بـهـشـت قـرب خـداست

آســمــان خـاکـبــوس گـنـبــد تـو

کهکـشان پیـش پای تو برخاست

الرحمه»

دل دریـایــی و زالل شـمــاسـت

ذره با یک اشـاره ات خـورشیـد

قـطـره با یک نگـاه تو دریـاست

« من عصاکم فقد عصی هللاا »است

که مـطـیـع شما مـطیـع خـداست

قـــصــۀ دوســتــی تــان مــــوال

شرح و تفـسیر وال من واالست

«قـد نـشـرتـم شـرایـع االحکام»

راه غیر از شما فریب و خطاست

«قـولـکـم صـدق ،فـعـلـکـم حـق

امرکم متّبع » که حکم قضاست

بـسـتـه بر بـال هر مـلـک آمیـن

نـفـس جـاری تو عـیـن دعـاست

«من اتـاکـم نـجـی» ،برای همه

آن ضریح شکسته قـبـلـه نماست

مـشـعـل جـامـعـه کــبــیــرۀ تــو

به یقـیـن رهگـشای اهل والست

هر فـرازش کتاب معرفت است

سطر سطرش شعور و شور افزاست

و خــدا در طـلــیــعــۀ خــلــقـت

عرش خود را به نورتان آراست

بـرج و بــاروی اقــتــدار شـمــا

تا قـیـامت بـلـنـد و پا بـر جاست

بـزم مـی ،برکة السباع ،ای وای

روضه هایت گریز عـاشوراست

خـاکــبــوس در تو سلطـان است

هـرکه بـیـچـارۀ تـو شـد آقــاست

«مهبط الوحی و معدن
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شاعر :محمد قاسمی

قالب شعر :غزل

در غربت این شهر چون جانت فدا شد

شـرمـنـدگی از تو نـصیـب سامـرا شد

س ِ ّر َم ْن َرأی بود
این خاک اگر تا حال ُ

بعـد از عـروجت تا ابد دار الـعـزا شد

ســـوم آل عــلــی کــه
بـــودی عــلــی
ّ

در ّ
حق تو مـثـل عـلی خـیلی جـفـا شد

نفرین بیپایان بر آن رذلی که از بغض

الـرضا شد
دومـین ابن ّ
راضی به قـتل ّ

یک نیمهشب از خانه بیرونت کشیدند

طوری که ماه از شرم تو قدّش دوتا شد

پای بـرهـنه پـشـت مرکـب میدویـدی

خـار از ادب پیـش قـدمهـای تو پـا شد

1

زهــرا دوبـاره نــالـهاش واویـلـتـا شـد

شکر خدا ناموست آن شب در امان بود

بـا آن که با جـور عـدو از تو جـدا شد

ا ّمـا مـدیـنـه داسـتـان آنـگـونـه شـد که

شـرمـنـدۀ بـانـوی خـانه مـرتـضی شد

روضه چرا از جای دیگر سر در آورد؟

با اینکه آتش از هـمان کوچه به پا شد

وقـتـی کـه دیـدی داخـل بـزم شـرابـی

اشـکـت روان از ُ
صـۀ شـام بـال شد
غـ ّ

در دست آن نـامـرد دیـدی جام می را

گـریز روضـهات طـشت طال شد
تازه
ِ

یک جـمله میگـویم دگر طاقـت ندارم

شاید کـمی از ّ
حـق این روضه ادا شد

آنجا که چوب خیزران با رفت و برگشت

د ُّر از دهـان شاه ما انداخت در طشت

وقتی به بـزم می تو را با جـور بُردند

1

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

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

و انتقال بهتر معناي شعر ،بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد
بـستـند وقـتي ريـسمـان را دور دستت

زهــرا دوبـاره نــالـهاش واويـلـتـا شـد
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000
شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :مسدس

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

وقتی نگاهم را به بــاران مینـشانم

خون دل ز دیـده میفشانم
وقتی كه
ِ

ُگل میكند شوق تو و با جذبۀ عشق

دل را به سوی سـامرایت میكشانم

چون آیـنه محو جـاللت میشود دل
مبهوت در قدر و كمالت میشود دل
یـادت چـراغ خلـوت اندیـشۀ ماست

مهرت همیشه در رگ و در ریشۀ ماست

ای هـادی گمگشتگــان راه تـوحیـد

خدمت به راه مكتب تو پیشۀ ماست

بـر سـائـالن آستـان خـود كـرم كـن
ما را به راه عشق خود ثابت قدم كن
ای مظهـر كل صفـات حـق پرستی

بخشیده از جام شرف بر عشق ،مستی

ما قطرۀ دریـای احـسـان تو هستـیم

مـا ذره ایـم ای آفـتــاب ُكـل هـستـی

تـاریكی مـا را بـبخـشــا روشـنـائی
ما را به اوج معرفت كن رهـنمائی
ایمان شكـوفـا شـد ز گلــزار لب تو

عـرفـان فضیلت یـافته از مذهب تو

ای چـشمـۀ جـوشنـدۀ ایثـار و تـقـوا

سعی مكتب تو
قـرآن شـده احیــا ز
ِ

تو رهـبر دین ،شهـریـار ُملـك دینی
تـو هــادی راه تـمـــام مــؤمـنـیـنـی
تو كعـبــۀ دل هــایی و قبلــه نمـائی

تو چون نسیم صبحگاهی جان فزائی

گنجینـۀ قدر و كمـال و علم و دانش

تو گوهـر ناب جـواد ابـن الرضائی

جود تو جوشیده ز جود آن جواد است
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دنیا مرید و درگهت باب المراد است
ای آن كه تابد نـور ایمان از نهادت

شد جامعـه آئـینـه ای از اعـتـقــادت

گر دشمـن بیـدادگـر بیـداد می كـرد

گلبانگ پُر شور تو شد تـیغ جهادت

روز عدو را بـا كالمت شام كردی
مـوج ستـم را خـستـه و آرام كردی
آنـان كه از روز ازل غـرق عنادند

غافل ز روز محشر و روز معادند

وقـتی قـدم در بـركۀ شیـران نهادی

دیدنـد ،شیران سر به پای تو نهادند

ای آفــتـاب آسـمــان حـق پـرسـتـی
در اختیـار تـوست نبض كل هستی
ای آن كه قرآن در تجالیی جهانگیر

با آیـۀ تطهـیــر كـرده از تـو تقـدیر

دشمن هجوم آورد در شب بر سرایت

بردند تا بـزم شـرابت با چه تقصیر

وقتی كه بر بیدادگر لب را گشودی
كاخ ستم را بر سرش ویران نمودی
ای آن كه هستی از تو درس عشق آموخت

خورشید مهرت چلچراغ عشق افروخت

با آن همه قدر و جالل و راد مردی

افسوس با زهر ستم جان و دلت سوخت

تو سوختی تا نور حق روشن بماند
پرپر شدی تا بـاغ دین گـلشن بماند
ای مظهر صبر و وقار و استقامت

ای اسـوۀ ایـمان و ایثـار و كـرامت

امیــدوارم تـا بگـیــری بـا نگـاهـت

دست وفائی را به صحرای قـیامت

ای قـبلـۀ امیــد از مـا رو مگـردان
در رستخیز از عاشقان ابرو مگردان
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000
شاعر :مهدی مقیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

جان تو آمیخت ،توانت را کاست
زهر ،با ِ

دو ِد آه از جگر حضرت زهرا برخاست

بیسبب نیست که حال دلتان طوفانیست

چشم پدر و مـادرتان بـاران زاست
ابر
ِ
ِ

حـرمت چـون حـرم کـربـبـال غـم دارد

سـامـراست
سـامـرا کـربـبـال ،کـربـبـال
ّ

رنگ رخـسار تو با خود خـبری آورده

ق پرواز تو در چهرۀ زردت پیداست
شو ِ

مثل اجـداد خودت زهـر به جـانت افتاد

رسم مسـموم شدن بین شما پا برجاست
ِ

در اهانت به شما دشمنتان بیباک است

در جسارت به شما دشمنتان بیپرواست

میکـشیدند و تو را مثل عـلی میبردند

چقَ َدر داغت از این حـیث شبی ِه باباست

پیش چشمت ز جفا قـبر تو را میکندند

تا قیامت بخدا گریه بر این غصۀ رواست

یـاد سـادات بـه ویــرانـۀ شــام افـتـادی

درخور ناموس خداست
خاک ویرانه مگر
ِ

دخـتـر شـاه کجـا گـوشۀ ویـرانه کـجـا؟

تک این مرثیههاست
فاطمه گریه ُک ِن تک ِ

شاعر :رضا باقریان

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

دخـیـل بـسـتهام امشب َپ ِـر عـبـایت را

مگـر نگـاه کـنـی حـال این گـدایت را

امـام خـوبـیها
ز من ُزراره بساز ای
ِ

خـدا به دست تو داده فـقـط هـدایت را

دعـای من که به جـایی نـمیرسـد آقـا

هـمیشه خـواستهام از خـدا دعـایت را

دعای جامعه خواندی ،و خواندم و دیدم

سـر من سـایـۀ لـوایـت را
فـکـنـده بـر ِ

 . 1بيت زير به دليل انطباق با روايات معتبر تغيير داده شد ،بازگو کردن اين مطلب مي تواند بيانگر ترس امام از مرگ باشد که اين صحيح نيست و
جسارت به حضرت محسوب مي شود ،بر اساس روايات معتبر شيخ صدوق و ديگران در اين واقعه حضرت هادي گريه نمي کردند بلکه به سقر بن
ابي دلف دلداري داده و اطمينان دادند که در اين مرحله دشمنان نمي توانند به او ضربه اي بزنند« ،الخصال ص  ،۳۹۴بحار األنوار ج  ۵۰ص
» ۱۹۴

پيش چشمان ترت قـبر تو را ميکـندند

تا قيامت به تو و چشم ترت گريه رواست
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دلم هوای تو کرده است ،اَیُها ال َعطشان

خـدا نصیب کـنـد خـاک سامـرایت را

دلیل گریۀ من روضههای غربت توست

خدا نگیرد از این چشم روضههایت را

ت تو مسـتدام مانـده ،بگو
چگونه ُحرم ِ

شکست دشمن دون قلب پر بـالیت را

امـام سـامـره ،ای سـامـرا عــزادارت
ِ

چگـونه بـاز کـنم در غـمت روایت را

نــوشـتـهانـد مـقـاتـل غـریـب افــتـادی

زهر ستم یک نَفَس صدایت را
گرفت
ِ

میان هـجـره تنت مثـل بـید میلـرزیـد

کبود کرد همین زهر ،دست و پایت را

بـزم شراب
هـمینکه پـای نهادی
میان ِ
ِ

بغض تو ،چون َج ِد سرجدایت را
شکست
ِ

به چوب کینه پلیدی نوازشش میکرد

ُمـخـدَّرات همه دیـدنـد ،این جـنایت را

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

ای نجل جواد ،ابن رضا ،حضرت هادی

بگرفته حسن بر تو عزا حضرت هادی

یک عمر ستـم دیـده ز جـور «متوکل»

در آیـنـۀ صبـح و مـسـا حضرت هـادی

دل سوخته از طعـنه و از زخـم زبانها

خونین جگر از زهر جفا حضرت هادی

بردند همان شب که سـوی بـزم شرابت

چون از تو نکردند حیا؟ حضرت هادی

افـسـوس که ُکـشتند تـو را از ره بـیـداد

بی جرم و گنه ،قوم دغا حضرت هادی

افسوس ،به جور؛ از حرم مادر و جدت

گشتی تو غـریـبانه جـدا حضرت هادی

کس از غم ناگـفـتهات ای یوسف زهـرا

آگـاه نـشـد غـیـر خــدا حـضرت هــادی

ُکشتند تو را در دل غربت ،به چه جرمی؟

ای جان جهانت بـه فدا! حضرت هادی

حبس ستم و زهر
بزم می و خون دل و ِ

حق تو عجب گـشت ادا حضرت هادی

در مـاتـم تـو ای خـلـف پـاک پـیــمــبـر

شد سامره چون کرب و بال حضرت هادی

"میثم" به تو و غـربت تو اشک فـشـانـد

ای کشتۀ بیجرم و خطا حضرت هادی
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000
شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :ترکیب بند

هـزار ُ
نـام هـادی را
شکـر که بُـردیـم ِ
هزار ُ
شکر که دارد در این زمـانۀ پست

1

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

هـزار ُ
امام هـادی را
شکـر که داریـم ِ
احـتـرام هـادی را
مـشـکـی مـا
لبـاس
ِ
ِ
ِ

سـالم مــا بـرسـانـیـد ای کـبــوتـرهــا
ِ

الـسالم هادی را
که بـشـنـویم عـلـیک
ِ

چـقدر جلوه به جبـریل میرسد وقـتی

غـالم هـادی را
خـطاب میکـنـد :آقـا،
ِ

بیا رویم که جـز سامـرا پـناهی نیست
نیاز نیست به فطرس بیا که راهی نیست

مـژگان ما که عادت کرد
بر آستان تو
ِ

به خاک بوسی ما آسمان حسادت کرد

کسی که روضه برایت گرفت باال رفت

کسی که رفت به این روضهها عبادت کرد

همینکه زائرت از جامعه زیارت خواند

سبوی خویش پُر از چشمۀ سعادت کرد

بـرای عـمـۀ سـادات در قـفـس رفـتـی

و شیر عرض اردت به این سیادت کرد

ق پـدر را چگـونه چاره کند
پـسر فـرا ِ
روا بود که گـریـبـان امـام پـاره کـنـد
تو را ِز خـانـۀ خـود با عـذاب آوردند

تو را به گـوشـهای اما خـراب آوردند

به روی خاک نشستی و شام را دیدی

که عـمـههای تو را با طـنـاب آوردند

یـتـیـمهـای گـرسـنـه به بند زنجـیـر و

ت طـعـام و کـبـاب آوردنـد
رسـیـد وقـ ِ

من از امام زمان شرم دارم از این خط

پیـش چـش ِم شما هم شـراب آوردند
که ِ

شراب بود ولی بر سـرت سنان نزدند
ب خیزران نزدند
به زخمهای لبت چو ِ
 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم به جهت اينکه از انحصار يک سال خاص بودن خارج شود و انتقال بهتر معناي شعر
بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
هزار شُکر که دارد در اين شبِ نوروز

س مـشـکـيِ مـا احـتـرامِ هـادي را
لبـا ِ
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شاعر :یوسف رحیمی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

بـاالتـری ز مـدح و ثـنـا أیـهـا الـنـقـی

ابـن الــرضــای دوم مــا أیـهـا الـنـقـی

با حُبّ تو عبادت ما عـین بندگی ست

هــادی آل فــاطــمــه یـا أیـهـا الــنـقـی

دارم "ولی" شناسی خود را ز نور تو

ولــی خــدا أیـهـا الـنـقـی
مــوالی مـن
ِ

بـا آن نـقـاوت نـقـوی یـک نـگـاه کـن

پـاکـیـزه کـن وجـود مرا أیـهـا الـنـقـی

با صد امـیـد همـچـو گـدایـان سـامـرا

پـر می کـشیـم سوی شما أیـهـا الـنـقـی

بخـشنده تر ز حـاتـم طائی تویی تویی

مسکین ترم ز هـر چـه گـدا أیها النقی

من هرچه خواستم تو عنایت نمودهای

یک حاجتم نـگـشـته روا أیـهـا الـنـقـی

گـردد جـوانی ام همه تـرویج مکـتـبت

جـانـم شـود فــدای تـو یا أیـهـا الـنـقـی

باید برای غربت تو بی امـان گریست
با نالههای حضرت صاحب زمان گریست

شرمنده از قـدوم تو چشمان جـاده بود

دشـمن سـواره آمـد و پایت پـیـاده بود

بـارانـی ست از غـم تو چـشم سـامـرا

با دیـدن تو اشک مـلک بی اراده بود

وقتی که آسمان ز غمت سینه چاک شد

دیدی که عرش سر روی زانو نهاده بود

زهـر ستم چه با جگـر پاره پاره کرد

دیگر نفس؛ نفس؛ به شماره فـتاده بود

شکر خدا که دشمن تو خیزران نداشت

هرچند دل ،شکسته از آن بزم باده بود

آقـا بیا و با دل غـرق به خـون بخوان

از آن سه ساله که پدر از دست داده بود

جانش رسید بر لبش از ضربههای چوب

وقـتی کـنـار طشت طـال ایـستـاده بود

آرام قلب خـستهاش از دست رفته بود
چشم به خون نشستهاش از دست رفته بود
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

کیـستـم من مظهـر کـ ِّل صفات کبـریایم

هـادی اهل زمیـنـم رهـبـر خـلـق سمایم

س ِ ّر َمنَ َرآیَـم
آفتاب ُملک جان در شهر ُ

جـ ّد مـهـدی ،زادۀ پـاک عـلّ ِی مرتـضایم

هـادی آل مـحـ ّمـد شـمـع جـمـع اولیـایـم
ولی ّ
ی بن جواد ابن رضایم
حـق عل ّ
من ِ ّ
عـلـی چارم از نسل امیـرالمـؤمنیـنم
من
ِّ

هلی اتی یم ،کوثرم ،طاها و قدر و یا و سینم

گرچه بی یار و معینم خلق را یار و معینم

آسمـانـی اخـتـر برج والیت در زمیـنـم

شهریار ملک دینم ،انس و جان را مقتدایم
ولی ّ
ی بن جواد ابن رضایم
حـق عل ّ
من ِ ّ
الرضا از آل پیغمبر منم من
دومین ابن ّ
ّ

شیعۀ اثنی عشر را هادی و رهبر منم من

نام نیکویم علی باب حسن پرور منم من

منجی خلق جهان و شافع محشر منم من

ذات ربّ العالمین را رحمت بی انـتهایم
ولی ّ
ی بن جواد ابن رضایم
حـق عل ّ
من ِ ّ
کیستم من گوهر ده بحرم و بحر دو گوهر

رهـبـر دین ح ّجت ّ
حق هادی آل پیـمـبر

مصلح ک ّل مهدی موعود را جـ ّد مط ّهـر

از نهم مـوال؛ نهم ریحانۀ زهرای اطهر

باب حاجت قـبلـۀ اهل وال روح دعـایـم
ولی ّ
ی بن جـواد ابن رضایم
حق عل ّ
من ِ ّ
مـیـوۀ قـلـب رسـول هللاا شـمـع جمع آلـم

کبریا وجه و مح ّمد طینت و احمد خصالم

شوکت عـبّـاسیـان گردید پـامـال جـاللم

هر کالم جامعه د ُّری است از بحر کمالم

یـادگـار مجـتـبـی و نجـل شاه کـربـالیم
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ولی ّ
ی بن جـواد ابن رضایم
حق عل ّ
من ِ ّ
نام من درعین غربت شمع محفل هاست آری

کار من از اهل عالم ح ِّل مشکلهاست آری

مهر من در سینه ها چون مه به منزل هاست آری

قبر ویران گشتۀ من کعبۀ دلهاست آری

یک جهان دل بوده هر شب زائر صحن و سرایم

ولی ّ
ی بن جـواد ابن رضایم
حق عل ّ
من ِ ّ
آسمـانی ها زمیـنی ها همه مـحـو مقـامم

با وحوش و با طیور و دشت و صحرا هم کالمم

بر بنی آدم نه تنها ،بر همه عـالـم امامم

نی عجب گر شیر وحشی در قفس گردید رامم

یا ببوسد یا گذارد صورت خود را به پایم

ولی ّ
ی بن جـواد ابن رضایم
حق عل ّ
من ِ ّ
گاه آمد از بنی العّـباس در زندان عـذابم

گـاه بـردند از ره بـیـداد در بزم شـرابم

یاد می افـتاد از بـزم مـی و شـام خـرابم

من که در ّ
سن جوانی ظلمها شد بی حسابم

اولـیـــاء سـیـــراب نـد از جـــام والیـــم
ولی ّ
ی بن جـواد ابن رضایـم
حق عل ّ
من ِ ّ
آن ستمگر سالها لرزاند جان و پیکرم را

از شقاوت کرد ویران قبر ج ّد اطهرم را

بی حیایی بین جسارت کرد زهرا مادرم را

با جسارت هاش آتش زد دل غم پرورم را

دوست دارم دوستانم اشگ ریزند از برایم

ولی ّ
ی بن جـواد ابن رضایم
حق عل ّ
من ِ ّ
محنت و اندوه من بسیار بود و عمر من کم

چشم بستم دست شستم از جهان با یک جهان غم

گر چه هر دم ظلم و طغیان دیدم و بستم فرو ،دم

سرکشد سوز دلم از شعله های نخل میثم

خوش بُود با نظم او جاری شود اشگ عزایم

ولی ّ
ی بن جـواد ابن رضایم
حق عل ّ
من ِ ّ
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شاعر :کاظم رستمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

با سرانگشتم نوشتم آه ...باران گریه كرد

كنج چشم شیشه جاری شد خرامان گریه كرد

تیرگیها را كه باران از نگاه گریه شست

شاعری مهمان دریا شد پریشان گریه كرد

تا که پرسیدم چرا نام تو کمتر خوانده اند

چشم ماهی های دریا در بیابان گریه کرد

در هجوم کشف های ناگهانی ُگر گرفت

شعله زد چشم غزل چون دید قرآن گریه کرد

شوم شراب
نیمه شب ،دریا ،اسارت! مجلس ِ

خاطراتم از حرم تا شام ویران گریه كرد

سیر اسرار ازل در روضههای شفع و وتر

سطرهای جامعه در سوگ انسان گریه كرد

آه ای دریای نور ای مهربان ای لطف محض

در جوابم یک حرم ،در خاك ویران گریه کرد

تا نـوشتـم نـام مـوالیم عـلی هادی است

از مدینه پاسخ آمد جان ،خراسان گریه كرد

سر خـدای فـاطـمه
هادی ای مظلوم ای ّ

نام تو را اندو ِه باران گریه کرد
غـرب ِ
ت ِ

شاعر :محسن حنیفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

تـمـام اهـل نـظـر بر تو الـتـجـا بـکـنند

به نام پـاک نـقـی خـاک را طال بکـنند

هـنوز بردن نامت کـمال بی ادبی است

به لفظ "حضرت آقا " تو را صدا بکنند

فـرشته ها همه هنگام سجـده حـیـرانـند

که رو به قـبله و یا رو به سامرا بکنند

چقدر روی دلت زخم کهنه بسیار است

به زهـر زخـم دلـت را چـرا دوا بکنند

دوباره یک دو نفر را به کربال بفرست

که زیـر قـبـه برایت کـمی دعـا بکـنند

خـدا کـنـد که شـبـانـه تو را دگر نبـرند

ز نــام مــادرتــان الاقــل حـیــا بکـنـند

خـدا کـنـد که غـریبانه دست و پا نزنی

مالئک از پرشان فرش دست و پا بکنند

دوبـاره از لب خشکت سـالم می ریزد

همینکه روی تو رو سوی کربال بکنند

سالم بر بدنـی که سـه روز بعد آن را

ز دست نیـزه گرفته که بـوریـا بـکـنـند
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شاعر :سید پوریا هاشمی

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

در بــارگــاه قــدس اگــر بـار میدهـنـد

تـنـهـا بـه احـتــرام رخ یــار مـی دهـنـد

چون در ازاش خون دل و دار می دهند

ایـن بـار را به مـیـثـم و عـ ّمار می دهند

مـائـیـم و بـیـقـراری و حال و هوای تو
بـایـد به صـفـحـۀ ارنـی طرح لـن کشید

از زیـر کـام واژه برایت سخـن کـشـید

قــرن کـشـیــد
آوازۀ صـفـات تـو را تـا َ

باریست بار عـشق که باید به تن کشید

شـاید به جـان دهـیـم کـمی از بـهـای تو
پـیـداسـت در مـعـانـی اسـمـت مـقـام هـا

در کــورۀ مـحـبّـت تـو پـخــتـه خـام هـا

مشغول طـوف گـرد تو بیـت الحـرامها

در حـکـم واجب است به تو احـتـرام ها

این حـرفهـا کمیست ز مدح و ثـنـای تو
تا روز حـشر دست به دامان تو خـلـیـل

شاگرد درس معرفتت صد چو جبـرئیل

مدح تو را نوشته"محـدث" ازین قـبـیـل

آب وضـوی نــافـلـه ات آب سـلـسـبـیــل

در "مـنـتـهی" نـوشتـه نشد منـتـهـای تو
ای پـوزه مـال درگـه لـطـفـت درنـدگان

افـتـاده پـیش پـای تو بـر خـاک آسـمـان

در ماجرای مجلس ابلیس و دست و نان

دادی به طرح شیر روی پرده جسم و جان

عالم به حیـرت است ازین ماجـرای تو
دریـا اگـر به قـلّـت جـو لـطف میکـنـد

عـادت به جـود دارد و او لطف می کند

مثل شـراب که بـه سبـو لطف میکـنـد

دست شـفـای تو به عـدو لطف می کـنـد

نــذری نـمـوده مــادر او هـم بـرای تـو
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در پیش عشق بحث نژاد و عشیره نیست

بی جلوۀ تو روز؛ کم از شام تیره نیست

کور آن دو چشم که به مقام تو خیره نیست

این جامعه بدون حضورت کبیره نیست

آمـوخـتــیـم مـعـرفـت از حـرفـهـای تو
گرچه گـرفـت شهـر قـراری که داشتی

رنگ خـزان نـدیـد بـهـاری که داشـتـی

چون جود بود عادت و کاری که داشتی

مـعـروف شد گـدای دیـاری که داشـتی

ـر مـن رای تـو هـسـتـم گـدای تـو
در ُ
س ّ
پای از گـلـیـم چون که فـراتـر گـذاشتـم

بـا الـتـمـاس قــافــیــه را تـر گــذاشـتــم

پـایـیـن نـام قـدس تـو سـاغـر گـذاشـتــم

دارم امـیـد پُـر شـدنـش گــر گــذاشـتــم

می میچکـد ز نون تو و قاف و یای تو
سـاکـت شـدیـم دم ز تو خـفـاش ها زدند

رجـالـه ها به نـام تـو سنـگ جـفـا زدنـد

نام تو را به طعن و تمسخـر صدا زدند

خـاک عـزا به فـرق سـر مـاسـوا زدنـد

ما را بـبـخـش چون که نمانـدیم پای تو
تـبـعـیـد سهم خـوبتـرین مرد عالم است

بازاین چه شورش است که درعرش ماتم است

میپیچد از عطش به خودش قامتش خم است

اوضاع جسم بی رمقش سخت درهم است

افـتــاد از شــرارۀ ایـن زهــر نـای تــو
وقتی به جـان نشست تنت اللـه وار شد

زهری که از مصیبت آن دیـده تـار شد

خوردی زمین و صورت تو پرغبار شد

حـتـی نـفـس کـشـیـدن تـو گـه گـدار شد

صد شـکـر آمـده پـسـرت در عـزای تو
تقدیر چون رقم به غمت خورد و بر عذاب

لـرزیـد پای عـرش زمین خورد آفـتـاب

پیش نـگـاه اهل و عـیـال تو با شتـاب...

بردند دست بسـته تو را مجـلس شراب
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این لحظه ها رسید دگـر کـربـالی تو...
سر داشتـی به روی تن اما حسین نه...

صد شـکـر داشتـی بدن اما حسین نه...

هـم آب بود هـم دهـن اما حـسـیـن نه...

کـردند بر تـنـت کـفـن اما حـسین نه...

دیـگـر کـسـی نـبــرد عـبـا و ردای تــو

شاعر :علی اکبر مروج

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

الرقـاب
ای نـور حق امـام دهـم مالـک ّ

شرمنـده پیـش مهـر رخـت نـور آفـتاب

سـل
ای یـادگـار نُـه خـلـف خــاتــم الــر ُ

ی ابـوتـراب
وی جـانـشـین هـشـت وص ِ ّ

حق بسته هفـت باب جهـنم ز راه لطف

بر روی دوستان تو از شیخ تا به شاب

پیوسته انس و جن و ملک با تمام خلق

از شش جهت شوند ز فیض تو کامیاب

شـاهـا تـوئـی امــام هــدی مـنــبـع نــقـا

غـوث وری و طـود نهی محـیی کـتاب

نور ُمبین و رمز متـین کهـف ُمذنـبـیـن

حصن حصین و خسرو دین هادی صواب

در وادی ضـاللـت و حـیـرت نـمیفـتـد

هر کس که از هـدایت تو کرد اکـتساب

مشمول لطف و مرحمتت گر کسی نشد

هـرگـز ره نـجـات نـیـابد ز هـیـچ بـاب

لکن بسی دریـغ که از خـصم بد شـعار

شد ظلمها به ساحت قـدس تو بیحساب

دا َدت خـرابه جـا مـتـوکـل چو از عـناد

در حیرتم که از چه نشد این جهان خراب؟

هوش از سرم رود چو کنم یاد آن شبی

کان مست خواستت بسوی مجلس شراب

دون پروری دهر همین بس که خصم دون

باشد سـوار اسب و پـیاده تو در رکـاب

آخر ز زهر معتز دون چون شدی شهید

قـلب بـتول جـدّهات از غـصه شد کباب

شاها عـنایتی به «مروج» نـما ز لطف

تا روز رستخـیـز شـود ایمن از عـذاب
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000
شاعر :مهدی نظری

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

اشک را روز جزا با نور قیمت می کنند

برتو هرکس گریه کرده وقف جنّت میکنند

ایـهـا الـهــادی گــدایــان در تـو تـا ابــد

برهزاران حاتـم طائی کـرامت می کنند

اشکهایی را که در این روضه هایت ریخته

قطره قطره وصل بر دریای رحمت میکنند

سینهزنهای تو با سینه زدن در روضه ات

مثل موسی در میان طور عبادت می کنند

مـردم ایـران به یاد صحـن نـورانـی تو

حضرت عبد العظیمت را زیارت می کنند

عـده ای با پرچم یا هـادی ات روز جـزا

از تمامی گنـهکاران شـفـاعـت می کـنند

نام تو دارد جـهـانـی را هـدایت می کند

لیک دشمن بر تو از جهلشاهانت میکنند

1

کاش می شد ما فـدایی نگـاهت می شدیم
کاشکی در سامرای تو سپاهت می شدیم
ای کـالم تـو کـالم نـاب قـرآن یـا نـقـی

زنده شد از بـرکت نام تو انـسان یا نقی

حرمت نام تو ای مظلوم شـهـر سـامـرا

واجب عینی شده بر هر مسلمان یا نقی

مردم ایران زمین با احترام و مؤمن اند

کاش جای سامرا بودی در ایران یا نقی

با دعای جـامـعـه ما را رساندی تا خدا

ای کـلـیـد اصلی ابـواب ایـمـان یا نـقـی

مهبط وحیی تو آقا معدن الـرحمه تویی

ای مصابیح الدجی ای باب احسان یا نقی

ای که اعالم التقی هستی و هم کهف الوری

هرکسی شد نوکرت شد از بزرگان یا نقی

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

نام تو دارد جـهـانـي را هـدايت مي کند

علتش اين است بر نامت اهانت مي کـند
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منتهی الحلمی؛ ستون علمی؛ ارکان البالد

مـهـربـان بهـتر از جان یا نـقی
ای امام
ِ

با گـدایـی از تو دارم پادشـاهی می کـنم
مرغ دل را سوی ایوان تو راهی میکنم
آمدم کنج حـریـمت با دو تا چـشـم تری

آمـدم پـیـش تو آقـا جان بـرای قـنـبـری

آمـدم مـثـل غـالمـی بـر سـر بــازار تو

جان زهرا حضرت هادی مرا هم میخری؟

ای غـریب سـامـرا ای آشنای عـالـمیـن

تو امام عسکری هستی و خود بی عسکری

هرزمانی آمدم دیدم حریمت خاکی است

با ضریح تختهای ات اشک در می آوری

ای فــدای نـام تـو جـان تـمـام شـیـعـیان

ی دیگـری
ایهاالهادی الـنقی تو یک عـلـ ِ ّ

نیمـۀ شب ریـخـتـنـد آقا سـر سجـاده ات

قدری انگاری در این روضه شبیه حیدری

بردنت از خانه ات اما دری دیگر نسوخت
درمیان شعله دست و پای یک مادر نسوخت
گرچه بر روی لبت نامی به جـز مادر نبود

روی دوشت کنده زنجیر زجر آور نبود

آمدی بزم شراب و حرمتت آنجا شکست

در عوض آقا در این مجلس که تشت زر نبود

دور تو پُـر بـود از نـامـردهای سـامـرا

در عوض دور و برت باالی نیزه سر نبود

گرچه تنها بودی آقاجان در این مجلس ولی

دور تو خولی و شمر و لشگری دیگر نبود

جای صدها شکر باقی مانده در بزم شراب

خیـزران باال نمیآمد لـبـی هم تـر نبود

خوب شد حرف از کنیزی هم نشد در آن میان

خوب شد چشم پلیدی خیره بر دختر نبود

وای از شـام بـال و مـجـلـس شوم یـزید
بعد از آن دنیا دگر بر خود چنین بزمی ندید

161

درآستان وصال؛ جلد سیزدهم  :امام هادی علیه السالم

000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای دائم از خدا و نبـییّن تو را ،سـالم

وی روی عالمی به حریم تو صبح و شام

الـرضای دومی و چـارمـین عـلی
ابن ّ

ی و دهــم امــام
جــ ّد امـام مـنــتـظــر ّ

مهـر جـهـان فــروز سپـهــر هـدایـتی

هادی است کنیهات ،به تو و کنیهات سالم

صحن تو درجالل و شرف ،مسجدالرسول

کـوی تو قـبـلـۀ حــرم مـسجـد الحـرام

داری زمام عرش به انگشت و نی عجیب

گر شد بزیر دست تو ،شیر درنده؛ رام

وصف تو میکنند نـبـییّن به افـتـخـار

نـام تـو میبـرنـد امـامـان به احـتـرام

هستی زوال گیرد و بــذل تو بیزوال

عـالـم تـمـام گردد و مـدح تو نـاتـمـام

در آسـمان قـیـامت کـبـری بـپـا شـود

چون از زمین به عزم عبادت کنی قیام

هرگز نخـواستیم می از ساغر بهشت

کز کوثر والی تو ما را پُر است جام

ای باب عسکری پسر حضرت جواد

ای نــور چـشـم فـاطـمـه و سـیّـد انـام

مـا آروزی سـامـره داریــم رحـمـتـی

تا خـاک زائـر تو بـبـوسـیم؛ گـام گـام

ما با محـبـت تـو ،نـمـودیـم افـتــخـار

مـا از والیت تـو ،گـرفـتـیــم انـسجـام

هر کس که غیر مدح شما خاندان کند

پیوسته گنگ در سخن و الل در کالم

هر ثروتی سوای عطای شماست فـقر

هر پخـتهای بـدون والی شماست خام

هر کس نداشت رشتۀ مهر تو را بدست

شیطان به پای مانده ز راهش؛نهاده دام

دردا که چرخ بر تو جفا کرد روز و شب

آوخ که خصم؛خون به دلت کرد صبح و شام

دشمن تو را به زور به بزم شراب برد

کرد از تو و رسول خـدا هتک احترام

آنجا به تو تعـارف جـام شـراب کـرد

ریـزد خـدا حـمـیم جـهـنّم ِورا به کـام

ی خــــدا؛ آه آه آه
بـــزم مـــی و ولــــ ّ

ای کاش میگسست فلک را زهم نظام
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خاموش شد صدای دعایت ،ولی به زهر

ای آنکه یافت دین خـدا از دمت قـوام

داغ تو شعلـه بر جگـر شیعـیان زنــد

تا مـهـدیت بـیـاید و بـسـتـانـد انـتـقـام

از غـربـتـت و یـا جگـر پـارهپـارهات

یا زخـم بیشمار دلـت ،گوید از کدام؟

گـریم به یـاد جـ ّد غریبت که رأس او

گه مـاه کـوفه بود و گهی آفـتاب شـام

گه دوخت نیزه سینه و پشت ورا به هم

گه ریخت سنگ بر سر او از فراز بام

بر روی پـاک تو به تن چـاکچاک او

«میثم» هماره میکند ازجان و دل سالم

شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

کسی کـه بنـدۀ خـاص خـدای یکـتـا بود

وجـود اطهـر او در هـجـوم غـم ها بـود

هماره ذکر خـداونـد بـر لـبـش گل کـرد

همیشه گـلشن محـراب از او مصفا بود

ز دشمنان که بر او عرصه تنگ میکردند

ولی اعظم حق را چه بیم و پـروا بـود

قدم به برکه شیران اگرچه او بگـذاشت

وحوش را سر بوسه به خاک آن پا بود

اگرچو ّجد غریبش علی به خانه نشست

بـه یـاد ُ
غـربـت درد آشـنــای بـابـا بـود

اگرچه ریخت شبـانه به خانه اش دشمن

نداشت بیم ز خصم و به یاد زهـرا بود

ز زهـر دشـمـن ظالم ،ز پـا فـتـاد کسی

که پــاره های دل او پُـر از خـدایـا بـود

دریغ و درد که گـلچین ز کینه پرپرکرد

گـلـی که زینت گـلـزار سبـز طاهـا بود

امام عـسـکـری از مـاتـمش سیه پوشید

غـبـار غـم ز سـرا پـای او هـویـدا بـود

شبی که شمع وجودش خموش شد،دیدند

فضای سامره تاریک و غرق غوغا بود

ز خـاک سـامـره اش نـور بر فـلک تابد

کـه او تـ ّجــلـی آئـیــنـه های تــقـوا بـود

ز ماتمش نه همین سینۀ «وفائی» سوخت

که داغ او به دل اللـه های صحـرا بود
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000
شاعر :محمد جواد غفاریان

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

تا مـقـیــم سـرزمـین آشـنـایـی میشـوم

فارغ ازحزن وغم و درد و جدایی میشوم

وقت تسبیح ومناجات سحر با یاد دوست

بیـقـرار و مست جـام ربّـنـایی میشوم

التـمـاسم پـای تـا سر ،مستـمـند حـاجتم

پریـشان دعایی میشوم
چون دخی ِل دل
ِ

دل ،مرا باخویشتن این سو و آن سو میبرد

نیست دست من كه گاهی سامرایی میشوم

چون كبوتر تا حریم عاشقی پر میزنم

لحظه هایی كه به یكباره هوایی میشوم

با نــوای انت مــوال و انـا مـسـكـیـنُــكَ

در حـرم آمـاده از بهـر گـدایی میشوم

تا كه میخوانم به روی لب دعای جامعه

با نگـاه حضرت هـادی فـدایی میشوم

كـوری چـشـم عـدو با نام زیـبای نـقـی

عشق بازی میكنم من كبریایی میشوم

دومین ابن الرضا و كار حیـدر می كند

زین سبب با ذكر نامش مرتضایی میشوم

این علی سـوم نسل حسین بن علیست

نام او را برده و كرب و بالیی میشوم

اوكریم و سائالنش دست حاتم بـستهاند

من به عشق او گدای بی نوایی میشوم

در شـب تـاریك انـوار والیـش مـاه من
سـر گـفـتــن ده بـار یـا هللاا من
اوسـتّ ِ ،
یك نگاهت قطره را از لطف دریا می كند

ذره را خـورشی ِد عـالم تاب دنـیا می كند
ّ

هركه با عصیان و زشتی و خطا بیگانه شد

خویش را درجنت كوی تو پـیدا میكند

در مـیـان زائــران بـارگـاه قــدسـی ات

حضرت روح االمین هم خویش را جا می كند

هر كه شد خلوتنشین كوی ُس َّـر َمن َرآ

با دم قـدسـی تـو كــار مسیـحـا می كـند

هركه میبیند مزار خاكی ات را یك نظر

بی گمان یاد بقـیع و قـبـر زهـرا می كند

سامـرایت تا قـیـامت قـبله گاه عـرشیان

سجده برخاك حریمت عرش اعال می كند
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یوسف از ُحسن خدایی تو مست و بیقرار

دائـما ً بر روی لب نـام تو نجـوا می كند

روزموعود فرج ،مهدی به روی گنبدت

پرچم فتح و ظفر را نصب و برپا میكند

هر فراز جامعه كه از لسان پاك توست

در دل اهل والیت شور و غوغا می كند

هرگرفتار غمی از دل هزاران عقده را

لحـظه ای با بــردن نام شـما وا می كـند

شیعه مـدیـون عنایات امام هـادی است
تا قیامت آبرومند از كـالم هـادی است
ای كبوتر از چه رو زخمی و بی بال و پری

از شرار زهر قـاتـل گـوئیا شعـله وری

نیست امیدی دگر انگار وقت رفتن است

از تومانده پیكری تب دار و چشمان تری

1

دیده ات سوی در است این لحظههای آخری

میزنی بر روی خاك حجرۀ غم دست و پا

زیر لب انگــار داری نام زهرا میبری

یاد یـاس قـد كـمـان مـرتضی افـتاده ای

روضه میخوانی به یاد ضرب دیوار و دری

یاد آن خانه كه روزی عـدهای آتش زدند

غرق درخون روی خاك افتاد آن جا مادری

لیك با لب های خشكت با نوای العطش

مثـل بـابـای غـریبـت یاد جـد بی سـری

یاد آن لحظه كه در گودال دشت كربال

پاره پاره بر زمین افتاد خـونین پیكـری

بیقـرار شیرخـواره دل پـریشان ربـاب

یــاد جـســم اربـا ً اربــای عـلـی اكـبری

خیمه ها میسوزد و اهل حرم در اضطراب

وای من درعلقمه افتاده است آب آوری

در نگـاه پر ز نورت غم نمایانگر شده

زینب و نامحرم ظلم و جفای بی حساب
بسته شد دستان ناموس پیمبر بـا طناب
 . 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.

در نـگـاه نا اميـدت غـم نمايـانگـر شده

ديده ات سوي در است اين لحظه هاي آخري
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

ای کـعـبـۀ دل کـوی تو یا حضرت هـادی

وی قبلۀ جان روی تو یا حضرت هادی

ای چشم همه سوی تو یا حضرت هادی

ای خلق ثـنـاگوی تو یا حضرت هادی

آئـیـنـه اجالل نـبــی کـیست تـویـی تو
چـارم علی از آل نبی کیست تویی تو
تو اخـتـر بـرج نـبـوی شـمـس هُـدایی

مــاه عـلــوی آیـنـه ی حـسـن خـدایــی

فـرمـاندۀ ملک قـدر و جـیـش قـضایی

ی ابن جـواد ابن رضایـی
آری تو عـلـ ّ

خـوبان جهـان نور هدایت ز تو دارند
ارواح رسـل روح والیت ز تو دارنـد
تـو جـانـی و در کـالـبـد کــ ّل وجـودی

تـو وجـه خـدا آیـنـۀ غـیـب و شهـودی

ی و قـعـودی
تو نیّت و تکـبیر و قـیـام ّ

تو رابـطـۀ خـلـق و خــداونـد و دودی

از فـیض تو مـنّت به سر خلـق نهادنـد
با مهـر تو دادند به مـا آنـچـه که دادند
ای گـوهــر تـوحـیـد به درج دهـن تـو

روئیده به هر سو گل وحی از چمن تو

انــوار خـدا در تو و ُحـسن َحـسن تـو

ما جـامـعــه داریـم ز فـیـض سخـن تو

زین جامعه دل سوی توالی تو راهی است

هر جمله آن جلوه ای از وحی الهی است
از سامره خیزد به فلک نـور حـقـایـق

دل ها به طواف حـرم قـدس تو شـایق

مرهون تو روز و شب و ساعات و دقایق

روزی خور خوان کرمت جمله خالیق

مـدح تـو نـدای حق و جـبـریـل منادی
نـام تو عـلــی کـنـیه زیبـای تو هــادی
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من آبــرو از خـاک در سـامــره دارم

من خـاطـره هـا از سـفـر سـامـره دارم

من جلوۀ طور از شجـر سـامـره دارم

من عشـق دو قرص قـمر سامره دارم

هر جا که روم مرغ دلم در حرم توست
چشمم به تو و لطف و عطا وکرم توست
تو ح ّجـت حق خـلق به تـأئـید تو بـنـده

نـبـوت به تـوالّی تـو زنــده
تـوحـیـد و ّ

جـبـریـل به بـام تو یـکی مرغ پـرنـده

در بـین قـفـس رام تو شـیــران درنــده

کردند چــو بر مـاه جـمــال تو نـظاره
پـروانـه صفـت دور تو گـشتند هـماره
نـور تو که از صبح ازل تافـته در دل

خـامـوش نـگــردد به هزاران متـو ّکـل

هرگــز نشود محـو ،حق از فتنه باطل

آری نـرسـد بـار کـج خـصـم به منزل

قـرآن همه را با سخن وحی دهـد پـنـد
هر چـیز بود فـانی بجز وجه خـداونـد
ای جود توهمچون یم و افالک حبابت

آوخ که رسـید از سـتـم خـصم عـذابت

صه بیح ّد و حسـابت
گریم به تو و غـ ّ

افـسـوس که بردند سوی بـزم شـرابت

بر خیرگی خصم وبه بیشرمی او اف
خاکم به دهن جام میات کرد تعـارف
توآیه تطهیری و رجس از توبه دوراست

دل جای خدا و دهنت چشمه نور است

وای ازمتو ّکل که چه بیشرم وجسوراست

مست می و مست ستم ومست غرور است

با آن شرف و ّ
عزت و اجـالل معـانی
میخواست که در محفل اوشعر بخوانی
خواندی دوسه بیتی که بهم ریخت سرورش

بر خاک فکـندی زیر تخت؛ غـرورش

گـفتی سخن از آدمی و تنـگی گـورش

افتاد به تن لرزه بدان قدرت و زورش

167

درآستان وصال؛ جلد سیزدهم  :امام هادی علیه السالم

لـرزیــد ولـی در پـی اظـهـار نـدامـت

000

می زد همه دم تیـشه به طـوبای امامت
فریاد که زد زهر ستم شعـله به جانت

افسوس که مسموم شدی چون پدرانت

آوخ که زتن رفت برون تاب و توانت

سوزد جگـرم بر تو و غـمهای نهـانت

میثم که به دل سوز و به سر شور تو دارد

باشد که به خاک حرمت چهـره گذارد

شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

هر کس که با والی تو دل آشنـا نکرد

لب تشنه ماند و روی به آب بقا نکرد

چـشمی که دید روضۀ نـورانـی تو را

دیـدار بـاغ ُخـلـد طـلب از خـدا نکرد

هرگز نمی رسد به مشامش نسیم عشق

آن کس هوای قبر تو در سامرا نکرد

ای عسکری لقب ،که غم تو عظیم بود

دل را غمی چو داغ تو ماتم سرا نکرد

1

یک غنچه لب به خنده ز داغ تو وا نکرد

قربان آن دلی که به شب های سوز و ساز

حتی به حبس ،دامن شب را رها نکرد

دشمـن ز کـشـتـن تو کجا می کـند حـیا

جائی که او ز کشتن زهـرا حیا نکرد

هر گوشه از دل تو پُر از درد و غصه بود

جز زهـر کـینه درد دلت را دوا نکرد

دشمن پس از تو بُرد به کاشانه ات هجوم

تـنـهـا به زهـر دادن تـو اکـتـفـا نکـرد

ای گـل ز بی وفائی گـلـچـین روزگار

دنیای دون نصیب تو غیر از جفا نکرد

عـالـم به عـمر کـوته تو گـریه میکند

 . 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.
گـل ها به عمر کوته تو گـريه مي کنند

يک غنچه لب به خنده ز داغ تو وا نکرد
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شاعر :قاسم احمدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

برق نگاهت ریگ صحرا را طال کرد

شب را به نور صبحگـاهان آشنا کرد

قـبـل تـو شهـر غـصه و غـم بـود امـا

ُحسن وجـودت سامـرا را سامـرا کرد

گرچه مسیحا زنـده کرده یک نفـر را

لطف تو بر جمع غالمان،جان عطا کرد

با جـامعه کـار عصا کردی و مـوسی

ذکـر دعـایت ،جـامـعـه را با خـدا کرد

همچـون نشا بودیم ،لـطف گـریه هات

ما را درخت سـرو ایـمان و حـیا کرد

سـنگـیـنی دلهای ما بـی مشتـری بود

احـسان تو جـنـس بـدل را کـیـمیا کرد

برگ خـزان گردیده از مـرکب فـتادند

اوج شکـوهت دشمـنت را مبـتـال کرد

بــاد از نـشـان پـلـکـهـایـت تـا وزیــده

راز مـگـوی پـردههـا را بر مـال کرد

عـیّـاش را اشعـار تو بر سجـده افکـند

شیطان انـسی را کـمی هم باخـدا کرد

اشک دو چشمانت روان شد آن دمی که

دشمـن مـزار کـربـال را بـی بـنـا کـرد

تبعید و غربت ،بیکسی ،ارثـیه ات شد

کاری که دشمن با رضا و مجتبی کرد

رسـم جگـر آتش زدن را بـاب کـردند

هر کار کرده با جگـر زهـر جـفا کرد

عـالـم بـمـیرد چـونکه تـنهـا بـودی آقا

اصال غـریـبی تو مـا را در عـزا کرد

شعـر رثـای صیـمـری بایـد بخـوانـیـم

از داغ تو اینگـونه ابـیاتـش صدا کرد

» بار عزای تو چو زلزال است آقا »

باید از این غصه برایت جان فدا کرد
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفتعلن مفتعلن فاعلن

ای دهــمـیــن رهــبــر واال مــقــام

نـجــل مــحــمــد خــلــف نُـه امــام

روح دعــا ،روح سجــود و قــیــام

سایـۀ لطفـت به سر خــاص و عـام

مهر تو امضای صــالت و صیــام
سـیّــدنــا حـضـرت هــادی ســـالم
آیــنـــۀ احـــمــــدی و مــرتــضــی

واقــف آیــنــده ای و مـــا مــضــی

هــــــادی راه قــــ َدری و قــــضــا
ِ

نجــل جــواد اسـتـی و ابن الرضــا

جــ ّد و پــدر هــر دو امــام هــمـام
سـیّــدنــا حـضـرت هــادی ســـالم
خــازن جـنـت به ســرایت فــقــیـر

پـیـش جــاللت مـتـوکــل حــقــیــر

ُمــلــک دل اهــل وال را امـــیــــر

دل کـه نــبــاشـد بـه والیت اسـیــر

نــور الهـی است بر آن دل حــرام
سـیّــدنــا حـضـرت هــادی ســـالم
ای ز کــرامت شده غـمخــوار من

اشـک تـو در چــشـم گـهـربـار من

نــام تـو و ذکــر تـو گــفــتــار مـن

ســــامـــرۀ تــوســت دل زار مــن

ای حــرم دل ز تو بیــت الــحــرام
سـیّــدنــا حـضـرت هــادی ســـالم
ای غمت از جـور عدو بی حساب

ای جـگــر شـیـعــه بـرایت کـبـاب

دیــده مـــدام از مــتــوکــل عــذاب

از چـه تـو را بـرد به بـزم شـراب
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خــوب گــرفــتــنـد ز تو احــتــرام
سـیّــدنــا حـضـرت هــادی ســـالم
خــون عوض اشــک فــشـانم همه

نـیـست به ســوز جـگــرم خـاتــمـه

نــالــه شــده بــر لب من زمــزمــه

بــزم شـــراب و پــســر فــاطــمــه

سوزد از این غم جگرم صبح و شام

سـیّــدنــا حـضـرت هــادی ســـالم
حیف که ای بـضـعـۀ پــاک جــواد

خصم ستـم پـیـشـه تو را زهــر داد

داغ تــو را بــر دل عــالــم نــهــاد

دور تو کـم بـود و مصـائب زیــاد

عمر تو با خــون جــگــر شد تـمام
سـیّــدنــا حـضـرت هــادی ســـالم
سینه ز سوز ِم َحنت سوخت سوخت

شمع صفت جان و تنت سوخت سوخت

شیعه به هر انجمنت سوخت سوخت

آه که قلب حسنت ســوخت سوخت

اشــک فــشــانــد ز فــراقت مــدام
سیّــدنــا حــضــرت هــادی ســالم
حیف که شد صحن و سرایت خراب

زائــر قــبــــر تــو شــده آفـــتــاب

غــربت تو کــرده دلــم را کـبــاب

خون چکد از دیــده به جای گالب

سوخت از این غم جگر خاص و عام
سـیّــدنــا حـضـرت هــادی ســـالم
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000
شاعر :سید رضا مؤید

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

آن نازنین که وصف جمالش خـدا کند

امـشب خـدا کـند که نگـاهى به ما کند

دلـنواز از دل و از جـان؛عزیـزتر
آن
ِ

بـاشد که درد جــان و دل مـا دوا کـنـد

آن بىنیاز از همه غیر خدا خوش است

ما را گـره ز کـار فـرو بـسـته وا کـند

آن محـو ذات خالق و بى اعـتنا به خلق

1

قطعا بـما شکـسـتـه دالن اعـتـنــا کند

آن چشمه دعا که دعا مستجاب از اوست

چون می شود به حالت ما هم دعا کند؟

پـیـونـد خـورده زندگى ما به مـهـر او

این رشـته را کـسی نـتـوانـد جـدا کـند

عالم به خوان رحمت او میهـمان ولى

یک تن نـشد که حـق نـمک را ادا کند

خواهـد کـند ثـناى کـسـى را اگر کسى

بهتر همین که مدحـت ابن الـرضا کند

ابن الــرضاى دوم و چارم ابوالحـسن

کـامشب جهان را ز ُرخـش با صفا کند

چارم على ز عتـرت و نور دل جـواد

کاو چون جـواد لطف نماید ،عـطا کند

گویى على ،به روى محـمد کند نگــاه

چون این پسر به روى پدر دیده وا کند

هادى ،دهم امام که در روزگار خویش

جـابـر سـریـر مـعـدلت مـرتـضى کـند

دیـــدار او کــدورت دل را جــال دهـد

ایـمــاى او ،حـوائـج مــردم روا کــنـد

بـایـد رضای خـاطـر او آورد بـدسـت

خواهد ز خود هر آنکه خدا را رضا کند

آن کاو کند فـصـیح تکـلم به هر زبـان

راز دل مــا ،ابـا کـنـد
کـى از جــوا ِ
ب ِ

 . 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
آن محـو ذات خالق و بى اعـتنا به خلق

شـايـد بـما شکـسـتـه دالن اعـتـنــا کند
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کــار خــدا به امـر خـدا مىکـند؛ بـلى

من عـاجزم از این که بگـویم چها کـند

ابن السبیک چونکه زابن الرضا سوال

ت سه تن از انـبـیـاء کـند
از راز بـعـثـ ِ

گیرد جواب خویش و نشیند ز پا و باز

یحیى ابـن اکـثــم از پى او؛ ادعـا کـند

او نیزمفتضح ز سوال و جواب خویش

اقــرار بـر فـضـیـلـت آن مـقـتـدا کـنـد

اى هر چه هست؛ عالم و آدم فـداى او

در حفظ دین چو هستى خود را فدا کند

در راه سـر بـلـنـدى قـرآن کند درنگ

بر او هـر آن قَـ َدر مـتـوکـل جـفـا کـند

ازجور و ظلم دشمن و تبعید و حبس وقتل

راضى به هرچه حکمت حق اقتضا کند

با سعى و صبر خویش بگر ِد حریم دین

هر جا حـصار محکـمى ،از نو بنا کند

نــور خــدا کـجـا و بـسـاط شـراب؟ آه

خـصـم سـیـاه دل ز خـدا کى حیا کند؟

کى آید از ولى خـدا خـوانـدن سـرود؟

خـواند ولى چنانچه سرورش عزا کند

او مایـۀ حیات جهـان است واى دریغ

دشـمـن و را شهـید به زهــر جـفـا کند

اى یــادگــار آل مـحـمـد؛ خــدا بـه مـا

لـطـفـى اگـر کـنـد ز طـفـیـل شما کنـد

صاحبدلى کجاست که چون ابن مهزیار

بر دیـده خـاک پـاى تـو را تـوتـیا کـند

اى زاده ی جـواد و بـسـان پـدر جـواد

مهـرت نشد که قهـر به سوى گـدا کند

افـتــاده ام بـه دام بــال یــا ابـا لـحـسـن

غیراز تو کیست؟ آنکه ز دامم رها کند

دسـت گـدایـى من و دامــان تـو؛ بـلـى

جز سوى تو گداى تو؛ رو در کجا کند؟

من بـنـده ذلـیـلــم و تو خـسـرو جـلـیل

چـونت ثـنـا کـنـم؟ که خـدایت ثنـا کـند

خواهم که بیش مدح تو آرم ولى ز عجـز

این طـبـع نـارسـا به هـمین اکـتـفـا کند

باشد که حـق بخـاطـر تو یا ابـالحـسن

ایـمــان کـامـلـى بـه مـویّـد عـطـا کـنـد
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000
شاعر :مهدی نظری

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

خورشید در کرامت بی انـتهـای توست

جـنس ستاره وصلۀ روی عبای توست

یا ایـهـاالـنـقـی غـم عـشـقـت بـرای من

یا ایـهـاالـنـقـی سر و جانم برای توست

قـلـبـم که بین سینه به عشق تو میتـپـد

از عـاشقـان ُکـنـیۀ ابن الـرضای توست

مثـل پـیـمـبـری ولی از جـنس مرتضی

سـرداب خـانۀ تو هـمانا حـرای تـوست

چشمـان ما به درک حریـمت نمی رسد

بر بام عـرش سایۀ گـلـدسته های توست

آقا به رتبهات فـقـهـا غـبطه می خورند
نه نه پـیـمـبـران خدا غـبطه می خورند
قبل تو سـامـرا سر بـامش عـلـم نداشت

دستی شبیه دست تو جود و کرم نداشت

تـفـسیر آیه های خـدا درس جـامعـهست

قـرآن بدون ذکر تو نـون و قـلـم نداشت

تقصیر ماست اینکه تو در اوج غـربتی

تنها تر از تو عمر زمین از عـدم نداشت

آقـای مـن فــدای سـرت گــنـبـد خـراب

تو مادرت کسیست که عمری حرم نداشت

تو بی کـسی قـبول ،ولی مـثل او که نه

سیلی نخورده ای تو و رویت ورم نداشت

از غربت تو ارض و سما گریه میکنند
هر شب فرشته های خـدا گـریه میکنند
شرمندهگی ست دیده ز خون تر نداشتن

روز شـهـادت تـو عـلـم بـر نـداشـتـن...

اوج سعـادت است برای کـسی چو من

پـای رکـاب مـقـدمـتـان سـر نداشتـن...
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سخت است که امام دهـم بـاشی و علی

امـا کـسـی شـبـیـه به قــنــبـر نـداشـتـن

سخت بین شهر پر از ظلـم و بیکـسی

هی بار غـم کـشیـدن و لـشـگـر نداشتن

سـهـم تو شـد زمـان هـجـوم هـزار غـم

دردی شـبـیـه غــصـۀ مــادر نـداشـتــن

آن لحظه ای که زخم به قلبت هجوم برد

سـهـم تـو بـود مـالـک اشـتـر نـداشـتـن

در کربـال حـسیـن به عباس تکیـه کرد

تو بـودی و غـریـبـی و یـاور نـداشـتـن

تـنـهـا میـان لـشـگـر اعـدا چه میکـنی؟
در کـاروان سـرای گـداها چه میکـنی؟
آقا اگرچه سیـنـه ات از غـم کـبـاب بود

اما هـمیـشـه مـشک شما پـر ز آب بود

بردند اهل سـامـره فـیـض از دعای تو

اما هـمـیـشه خـوبـی تو بـی جـواب بود

حیف از دعای جامعهات که غریب ماند

هـر خـط آن بـرابـر با صـد کـتـاب بود

آن لـحـظهای که پـای برهـنه دوانـدنت

آقا گـمـان کنـم که به دستـت طـناب بود

پـای بـرهـنـه بردن تو جـای خود ولی

سنگینترین غمت می و بزم شراب بود

بزم شـراب رفتن تو طشت زر نداشت

با این وجود حـال تو خـیلی خراب بود

در مجلسی که رأس امام و شـراب بود

در اوج غـصـه لحظۀ مرگ رباب بود

دنـیـای غـم به خانـۀ قلب رباب ریخت
آنـجـا یـزیـد بر سر آقـا شـراب ریـخت
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

یا رب از زهر جفا سوخت زپا تا به سرم

شعـله با نـاله برآیـد همه دم از جگـرم

جـز تو ای خالق دادار کسی نیست گـواه

که چه آورده جـفـای مـتـو ّکـل به سـرم

می دوانـیـد پــیــاده به پـی خـویش مـرا

گرد ره ریخت بسی بر رخ همچون قمرم

آن شبی را که مرا خواند سوی بزم شراب

گشت از شدّت غم ،مرگ عیان در نظرم

خواست تا بر من مظلوم دهد جام شراب

شرم ننـمود در آن لحظه ز ج ّد و پدرم

زهر نوشیدم و راحت شدم از عمر ولی

ریخـتـه خاک یـتـیـمـی به عـذار پـسرم

با که این ظلم بگـویم که به زنـدان بال

قبر من کند عدو پیش دو چشمان تـرم

هر زمان هست در این دار فنا مظلومی

حق گواه است که من از همه مظلوم ترم

فخر (میثم) همه این است به فردا کامروز

هم ثـنا گـستر من آمده هـم نوحــه گرم

شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

وای از ظلـم که هم درد شب تـارم کرد

درد غربت به خدا خسته و بیمارم کرد

من که درد همه را خـویش دوا میکردم

در تب زهـر جـفـا درد گـرفـتارم کـرد

درد تبعـید و فـراق پـسـرم سخـت نبـود

بُـردن بـزم شـراب این هـمه آزارم کرد

بـارها قـلب بـنـی فـاطـمـه را لـرزانـدند

وقت و بیوقت عدو یکسره احضارم کرد

گرچه در کوچه و بـازار نگـردانـد مرا

لیک تحقیر به هر کوچه و بازارم کرد

در جـوانـی شـجـر عمر مرا سـوزاندند

بسکه دشمن به غم و غصه گرفتارم کرد

آن همه معـجـزه دیـدنـد ،مسلـمان نشدند

غـفـلت امت بی درد چه غـمـبـارم کـرد
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نه فقـط امر علی را نشـنـیـدند که خصم

حبس در سینه دو صد نطق غمبارم کرد

پــسـرم خـانـۀ تـبـعـیـد مـرا کـن حـرمـم

تا بدانند همه ،خـصـم چه رفـتـارم کرد

کـاش تـابـوت مرا هم دل شب می بردند

غـربت فاطمه یک عمر عــزادارم کرد

به عــزاداری من اشـک بـریـزیـد ولـی

این حسین است که آشفته و خونبارم کرد

نـایـبـم عـبـدالـعـظـیـم الحسنی شاهد بود

کربال یک شبه تخریب شد و زارم کرد

سامرا مثل بقیع و حـرم کرب و بالست

غم تخریب حـرم خسته ز اشـرارم کرد

رنگ شادی به جز از یـار نبـیـند شیـعه

شادی آن است که از مـژدۀ دلدارم کرد

ز هدایت گری ام پرچـم حـزب هللاا است

که به عالم علم این دست علمدارم کرد

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن

حبیب با حبیب خود ،به خلوتی صفا کند

ندانم از چه بی گنه ،عدو به او جفــا کند

سرشک غربتش روان نوا زند زنای جان

نهان ز چشم دشمنان ،بدوستان دعــا کند

به پیکرش نشانه ها ،یه سینه اش ترانه ها

که زیر تازیانه ها ،رضا رضا رضا کند

به دستها سالسلش ،زغصه سوخت حاصلش

چه می شود که قـــاتلش زفاطمه حیا کند

فتاده در ماللها،به عشق شور و حال ها

در آن سیاه چــالــهــا ،خدا خدا خــدا کـند

فتاده دیگر از نوا ،بــرو به دیدنش صبا

بپرس مرغ کشته را ،کی از قفس رها کند؟

بخاک بی کس سرش،کسی نبود در برش

کجاست تا که دخترش ،اقـامه عـــزا کند

اثر نمـانده از تنش ،دال بــرو به دیدنـش

بگو عدو زگردنش ،غلی که بـسته واکند

به هر دلیست ماتمش ،شکسته کوه را غمش

عجب مدار «میثمش» ،قیامت ار بپا کند
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000
شاعر :سید رضا مؤید

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

اى در سپهر مجد و شرف؛ رویت آفتاب

بَر بزم ما بتاب و ،رخ از دوستان متاب

از پاى فـتـاده ایم ،ز رحمت تو دستگیر

ما را كه دل ز آتش داغت ب َُـود كـبــاب

جـمـعـیـم مـا؛ ولـیـك پریشان به یـاد تو

وز ما شكـسته تر دل زهـرا و ،بوتـراب

یا هـادى الـمـضـلّـین ،كز مـردم ضالل

جسمت در التهاب و ،روانت در التهاب

تـو آفـــتـاب عــالـمــى و ،از افــول تـو

افــتــاده اسـت در هـمـه ذرات انـقـالب

اى آیـت تــو ّكــل و ،اى آیـــه ی رضــا

دیـدى جـنایت از متـوكل تو بى حسـاب

گـاهـى دهـد مكان تـو در بركه السبـاع

گاهى درون محبس دشمن به پیچ و تاب

زنــدان بـى مـالقــات آنــهـم بــراى تـو

آه از جـفــاى طـایـفـه غـافـل از ِعـقـاب

تــو زاده ی بــزرگ جـوانــان جـنـتــى

اى از سـتـم شـهـیـد شـده درگـه شـبـاب

آن شـربـتــى كه داد به اجـبـار دشـمنت

گـویـا شـرنـگ مـرگ بُد و ،آتش مذاب

كاتش به جسم و جان تو پروانه سان فتاد

وز سوز زهر جسم تو چون شمع گشت آب

اى بَــر درت نــثـــار درود مــالئــكــه

امــروز بـر ســالم مــویّـد بــده جــواب
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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

درآستان وصال؛ جلد سیزدهم  :امام هادی علیه السالم

179

000
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.

درآستان وصال؛ جلد سیزدهم  :امام هادی علیه السالم
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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.

