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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 :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ای کـلـیـمالـلَّـه تــمـاشـا کـن کـالم هللا را

بر فـراز دست خـورشی ِد والیت ،ماه را

نـور انـوار نـهـم ،هـفــتـم چـراغ راه را

در زمـین و آسـمـانها رهـبری آگـاه را

روح رحمان ،جان قرآن ،نخل طور است این پسر

گوهر رخشندۀ شش بحر نور است این پسر
این پسر بدرالمنیر و این پسر شمسالضحاست

این پسر بابالکرم ،بابالوال ،بابالعطاست

این پـسر بابالـمـرا ِد انـبـیا و اولـیـاست

این پسر هم مصطفی هم مرتضی هم مجتباست

صاحب خلق و خصال و خوی احمد کیست؟ او

نفـس پـاک صادق آل محـمد کـیست؟ او
مـاه ذیحـجـهست مـحـو آفـتاب روی او

جنس آدم قبضهای از خاک پاک کوی او

چشم عـیسی از فراز آسمـانها سوی او

عـروة الـوثـقای ارباب کـرامت موی او

آیـۀ عـفـو الـهـی بر لـب خـنـدان اوسـت
کشور ایران زیـارتگـاه فـرزندان اوست
ای جمال چهارده معصوم در رخسار تو

وحی ساعد خیزد از لبهای گوهربار تو
ِ

آفــریــنـش در پــنــاه ســایـۀ دیــوار تـو

زوار تــو
روح پــاک انـبــیــا و اولــیــا ّ

آسـمان چـشم انتـظـار ذکر یارب یاربت
حضرت مـعـبود مشـتـاق مناجـات شبت
ای د ُِر شش بحر و بحر پنج دُر! روحی فداک

آسمان در صحن تو بنهاده پیشانی به خاک

روح هر ناپاک ،پاک
با غبار کاظـمینت
ِ

بیوالیت میشود رحمت ،عذاب دردناک

میـثم آلـودهای عـبد و ثـنـاگـوی شماست
هر که بوده هر که باشد سائل کوی شماست
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شاعر :محمدعلی مجاهدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

امشب تمام ُمـلک و َملک در ترنم است

چون مـوسم دمیدن خـورشید هفـتم است

آن فـیـض الیـزال که مشـتـق ز نـور او

خورشید آسمان رضا ،نـور هـشتم است

آن پـرتــو جـمـال خـدایـی کـه طــور او

آئیـنهزار حضرت معصومه در قم است

مـوسای طـور قـرب که در پـیـشگـاه او

صدها کـلـیم بی «ا َ ِرنی» در تکـلم است

بـگـرفـت دست عـیـسی مـریـم والی او

دار فـتـنه ،به چـرخ چهارم است
کز پای ِ

هر صبحدم فـریضۀ حق بر امـین وحی

بر حـضرتـش ادای سـالم ٌعـلـیکـم است

دلـتـنـگـیاش مـبـاد که در غـنچـۀ لـبـش

لـطـف شکـوفـهبـاری بـاغ تـبـسـم اسـت

نــــور خـــدا در آیـــنــۀ آفـــتـــاب تـــو

حـیـرتفـزای دیدۀ افـالک و انجـم است

عــدل مـجـسـمـی تـو و هـر دادخـواه را

در بارگـاه لـطـف تـو شـوق ت َـ َ
ظـلُّم است

یزدان نخواست تا غم روزی خورد کسی

با لطف تو که قاسم االرزاق مردم است

آن سر که نیست خاک درت در ُّ
تنزل است

وان دل که نیست جای تو ،جای تألُّم است

طاعات منـکـران تو در روز رستـخـیز

آتـشبـیـار مـعـرکـه مـانـنـد هـیـزم است

در روز حـشر جز تو شـفـیعی مبـادمان

جایی که آب هست چه جای تیـمم است؟

با نعـمت والی تو «پروانه» را چه غـم

عمریست در بهشت که غرق تنعم است

شاعر :مفتون همدانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

مـوسـاى عـیـسوى دم ،هـفتم امـام شیعه

از کـاظـم غیـظ افزود بر احترام شیعه

آیـد شـمـیـم جـنـت زد بر مـشـام شیـعـه

گشتند زان شه دین ،شاهان غالم شیعه

بگرفت چون که آن شاه بر کف زمام شیعه

گردید نـور ایـمـان ظلمت زداى شیـعه
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شاعر :عباس شاه زیدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

از جـوار عـرش سـرزد آفـتـاب دیگری

وا شد از «اَبِوا» به روی خلق ،باب دیگری

بال وا كن لحظهای در زیر باران شهود

از فـراز عرش میبـارد سحاب دیگری

بوی پـیراهن شـنـیدم ،دیده بسـتم تا مگر

یوسف شعـرم ببـیـند باز خـواب دیگری

ای غزل! امشب به دریای مدیحش دل بزن

دارد این امواج ،گوهرهای ناب دیگری

ما خـدا را در جـمال چـارده تن دیـدهایم

خواندهام این حرفها را در كتاب دیگری

جمله از شهر و دیار و آب و خاكی دیگرند

این یكی هم میرسد از خاك و آب دیگری

بوی احمد ،بوی زهرا ،بوی حیدر ،بوی عشق

بشنوید از این چمن ،عطر گالب دیگری

حضرت خورشید هفتم ،آن كه چشم روزگار

بـا وجــود او نـدارد انـتـخـاب دیـگــری

شك ندارم جبرئیل امشب برای عرشیان

وصف او را میكند با آب و تاب دیگری

ماه كی؟ بعد از نگاهـش آفـتابی میشود

میرود از شرم ،شبها در حجاب دیگری

شش كتابش را خدا آورد و امشب هم گشود

از كتاب معـرفت ،فصلالخطاب دیگری

یا نـمیدانـد بـلـندای مـقـامش تا كجاست

یا ندارد منـكـرش حـرف حساب دیگری

مثل بـغـدادش خـرابم كـرده درد اشتـیاق

بسته بـالـم را فـراقـش با طـناب دیگری

یا بگـو باب الحـوائج یا بگو باب الـمراد

نام او حیف است بردن با خطاب دیگری

شاعر :اهلی شیرازی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

صبـح انـوار هـدایـت مـوسى کاظم بود

سـر والیـت ،موسى کـاظم بود
صاحب ّ

آن گـلـسـتان والیت کز نـسـیـم او دمید

گـلبنى در هر والیت ،موسى کاظم بود

عقـل در تـفـسیر آیـات کمالش کى رسد

آیتى در صد روایت ،موسى کـاظم بود

آفتابى چون على موسیالرضا را در وجود

مشرق صبح سعادت ،موسى کاظم بود
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شاعر :محمد مبشری

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

از همه زندگیام عشق فقط حاصل شد

عشق حرفی است که از کنج لبت نازل شد

گر چه جوالنگه تو پهنۀ اقیانوس است

کشتی مـهـر تو را کـنج دلـم ساحل شد

هـوی تو هـدایت یـابم
خـواسـتـم از دم
ِ

سـوی درگـاه تو آمـد دل من سـائل شد

تا که سرگشته شدم ذکر تو را من خواندم

دیـنم از مهـر و توالی علی کـامـل شد

بهـر شکـرانـۀ آن کـه تو شـدی موالیم

جان دهم گر چه تو را هدیۀ ناقابل شد

من از آن روح طهورایی تو میخواهم
راه روشـن کـنـی و با تو بـیـابـم راهـم
کمترین سایۀ یک سایۀ تو خورشید است

درگه لطف تو تـنـهـا حـرم امـیـد است

مات از نـور فـروغ رخ تـو تا محـشر

زهره و اختر و شمس و قمر و ناهید است

ُمن تو بود
هر چه بارید به عالم همه از ی ِ

در شگفتم چه کسی از کرمت نومید است

بیدمجنون دلم شاخه به خاکت انـداخت
ِ

دلم از شوق نسیم تو به سان بیـد است

هر که دم میزنـد از ذات احـد میداند

که والیت همۀ رمز همین توحید است

شـرح تو هـیچ نـیـاید ز کسی غیر خدا
اوست شایسته فقط تا که کند وصف تو را

هر چه گوییم همه شعر و محبت باشد

هـمـگـی زمـزمـهای بهـر ارادت باشـد

می شد ای کاش به غیر تو نبندم دل را

کـار نا مـمکـن ما درک مـقـامت باشد

تو خودت معرفتت را به دل ما بچشان

فقـط این مـعـرفت از راه کرامت باشد

یک نگاه تو بس است ای گل زهرا ما را

گـوشـۀ چــشـم تـو َوهللاِ قـیـامـت بـاشـد

هر که آید به حـریمت دل او میگـیرد

کـاظـمـینت به خـدا عرش والیت باشد
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از ازل مـهـر والیـت بـه دلـم میبـارد
نـام زیـبـای عـلـی در تـو تـجـلّی دارد
اولین کار تو در هر دو جهان دلبری است

اصل شأن تو همان منصب پیغمبری است

حکم حق ختم نبوت شده ورنه بیشک

روح واالی تو شایستۀ این سروری است

دل ما را گــر ِه حـبـل مـتـیـن عـشـقـت

ِکشد آن جا که تویی و به جنان برتری است

دل سپردن به تو معنای خدایی شدن است

هر که شد پیرو راهت به خدا حیدری است

وقت جان دادنم ای زادۀ زهـرا به لـبم

نام زیـبای تو آن زمـزمۀ آخـری است

ما هنوز از کرمت شوق عـنایت داریم
به خدا بر حـرمت مـیل زیـارت داریم

شاعر :اسماعیل تقوایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

از مهـستـان والیت مـاه هـفـتم شد عیان

جشن میالدش بپا گردید در هفت آسمان

بار دیگـر در مـدیـنه دلـبری دل میبرد

تازه مولودی که باشد عرش حق را دلستان

عالم آل عـلی صادق شده ،صاحب پسر

بوسه باران میکند مـادر رخ آرام جان

مخـزن گنج الهی را خـدا بگشوده است

عرضه کرده بر جهان اینبار هم د ُّری گران

مقصد هر شیعه بیت حضرت صادق شده

صف در صف واژۀ تبریک بر لبهایشان

آمده موسی بن جعفر ،صابر وباب نجات

عالم وصالح ،زکظم غیض او دارد نشان

جشن میباید که میالد شریف کاظم است

نوکری در روز میالدش نما شادی کنان

کـاظـمـیـنش روز میالدش تماشایی بود

بارگـاهـش کـفـتـر دلـهـای ما را آشـیان

کاش روزی زائرش گردم دلم گیرد صفا

بهره ها گیرم ز الطاف امام انس و جان

حضرت باب الحوائج باز کن باب کرم

حاجت ما را روا کن ای عـزیزمهربان

11

درآستان وصال؛ جلد دهم :امام موسی کاظم علیه السالم

000
شاعر :جعفر رسول زاده

قالب شعر :قصیده

اگر بر آید چو مرغى ز پیکر خسته ام پر
به بارگاهى رفیعی ،که جن و انس و مالئک

1

وزن شعر :مفاعلن فاعالتن مفاعلن فاعالتن

پرم سوى بارگاهى که باشد از عرش برتر
براى خدمت کند رو ،به عرض حاجت زند در

به بارگاهى که یوسف گرفته دست توسل

بر آستانى که آن را گرفته یعقوب در بر

خلیل را کعـبـۀ جـان ،ذبـیح را قـبـلۀ دل

مسیح را بیت اقصى ،کلیم را طور دیگر

هزار داوود آنجا زبور برگرفته بر کف

هزار عیسى بن مریم نهاده انجیل بر سر

بریز هست خود از کف ،بر آر نعلین از پا

بیا چو موسى بن عمران به طور موسى بن جعفر

امـام مـلـک والیـت ،چـراغ راه هـدایت

محیط جود و عنایت ،چراغ و چشم پیمبر

امام کـ ّل اعاظـم که کـنیـۀ اوست کـاظـم

نظام را گشته ناظم ،سپهر را بوده محور

حدیث ُخلق خصالش ،حکایت ُخلق احمد

کالمى از کظم غیظش ،روایت عفو داور

مقام واالى او بـین ،نیا و ابـنـاى او بـین

هم اوست شش بحر را دُر ،هم او یَ ِم هفت گوهر

ثناى او روح قرآن ،والى او کل ایـمان

نداى او حکم احمد ،عطاى او جود حیدر

عجب نه گر ابن یقطین ،به پاى ج ّمالش افتد

مکرر
جمال ،ج ّمال او را ز جان ببوسد
ّ

پیامى از اوست کافى که روح صد بُشر حافى

ز چنگ دیو هوسها زند به سوى خدا پر

درود بر خانـدانش ،سـالم بر دود مـانش

تمامى دوستـانش هماره تا صبح محـشر

به حبس دربسته طورش ،به از تمام افالک نورش

چه غم اگر خصم کورش ،ندارد این نور باور

 . 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.
به بارگاهى که در آن ،هزار موسى بن عمران

براى خدمت کند رو ،به عرض حاجت زند در
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نـیـاز آرد نـیـازش ،نـمـاز آرد نـمـازش
صبـا بـیـاور غـبارى ز دامن کاظـمینش

1

شرار سوز و گدازش ،گذشته از چرخ اخضر

مگو کنم از شمیمش مشام جان را معطر

دلـم بود زائـر او ،نـشسـتـه بر حـائـر او

مزار او راگرفته ،چون جان پاکیزه در بر

زحبس در بسته بخشد به خلق عالم رهایى

به قعر زندان نهد پا ز اوج گردون فراتر

تمام خلقت هـمیشه کـنار خـوان عطایش

وجود هستى هماره به بحر وجودش شناور

شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

وقـتـی امام صـاحـب فـرزند میشـود

بـاغ جـنـان شـکـوفۀ لبـخـنـد میشـود

صدها فرشته برقدمش بوسه میزنـند

فصل بـهـار و مـوسـم پـیـوند میشود

دل میتـپد به سیـنه ز شادی اهل بیت

آئـیــنـه دار لـطـف خـداونـد مـیشـود

لبخند نور حضرت صادق که دیدنیاست

نـذر فــروغ چـهـرۀ فـرزنـد مـیشـود

دل در حضور حضرت کاظم رسیده است

یعنی که سـرسـپـرده و پـابـند میشود

موسی کجا به طـور مـنـاجات با خـدا

بـا او در این مـقـام هـمـانـنـد میشـود

هر کس قـدم نهـاد به راه امـام خویش

در این مسـیـر نـور هـدفـمـند میشود

گـفـتم نمیشود که به پـابـوس او رسم

از آسـمـان مـالئکه گـفـتـنـد ،میشود

خود را به کاظمین رسان درحضور او

آنجا ببین که ازتو چه خرسند میشود

با قلب پر سرور وفایی نوشت وگفت

امشب نصیب شیعه شکرخند میشود

 . 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.
صبـا بـيـاور غـبـارى ز دامن کـاظـمين

مگو کنم از شميمش مشام جان را معطر
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000
شاعر :مجتبی صمدی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

آن جا که عاشقی است همیشه فضای ماست

در مرغ زار دربه دری ردپای ماست

وقتی که نان سفـره ما از محبت است

صدها هزار حاتم طائی گـدای ماست

دیـن و طـریـقـت هـمـۀ انبـیـا عـلیست

ای مدعی بدان تو که این ادعای ماست

ناخالص است دین بدون علی سرشت

شاه غـدیر صاحب رکـن والی ماست

مـثـل کـلـیـم تکـیـه به جـایی نمی زنیم

وقتی که عشق حضرت موسی عصای ماست

موسای ما ز نسل شهـنـشاه خـیـبـر است
نوری ز طیف عاطفه موسی بن جعفر است
شـکـر خـدا که بـنـدۀ ایـمانی اش شدیم

کشتی شکـسته ایم که طوفانی اش شدیم

ما در پـنـاه چـتـر والیـش نـشـسـته ایم

خیس از نزول رحمت بارانی اش شدیم

ما را گـره زدنـد بـه زلـف رهــای او

آزاد عـالـمـیـم که زنــدانـی اش شـدیـم

اوالد او بـه کـشــور مــا آمـدنـد و مـا

خادم شدیم و نـوکـر ارزانی اش شدیم

هم خاک بـوس دخـتـر او در میان قـم

هم ریزه خوار پور خراسانی اش شدیم

خاک و زمین ما همه در اختـیار اوست
ایــران امــام زاده ســرای تـبـار اوسـت
در هـفـتـمـیـن حضور زمیـنی آسـمان

او شـد بـلـنـد مرتـبـۀ جـمـع خـاکـیـان

آری مالک سنجش ایمان والیت است

ما شـاکـریـم او شده هـفـتـم امـامـمـان

ما با وجـود او به خـدا گـم نمی شـویم

زیرا که او به شیعه دهد راه را نشان

با عشق او به وقت حساب و کتاب و قبر

وا می شود زبـان فـرو بسته در دهان

او سومین لقب گرفته به باب الحوائج است

حاجت نمی برم به خدا پیش این و آن
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حاجت روا شدن ز درش کار ساده است
این کـمـتـرین عـنـایت این خانواده است
امـشـب صـالی آمــدن عـیـد مـی زنـم

خود را به حـال مستی تـشدید می زنم

با عـشـق او برای طپـش های عاشقی

بر قـلـب خود عالمت تـمـدیـد می زنم

تـمــثـال آفـتــابــی او را بــه روی دل

بـخـتـم اگـر کـه آمـد و تـابـیـد می زنم

در کـوی کـریـم را
مـحـتـاج هـستم و ِ

داراالجـابـت است و به امـیـد می زنم

تــا دیــدمــش دلــم از غــصــه آب شــد
کــوه دلــم ز آتـش عـشـقـش مــذاب شـد

شاعر :حمید ضیاء یزدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

ساطع شده نـور آسمـان هـا بـه زمین

امشب شـده مـتـصـل ثـریا بـه زمین

امشب گـل بـاغ مصطـفـی آمده است

آورده تـمام کهـکـشـان را به زمـیـن

امـشب مـتـحـیـرم کــجـــا را نـگــرم

آیـا نـگـرم بـه آسـمـان یـا به زمـین؟

ارکــان زمیـن بـه رقـص در آمده اند

غـوغای عـجیبی شده بر پا به زمین

ای کاش کسی بود که با من می گفت

امشب چه خبر شده در أبوا به زمین؟

جـمعـی ز فــرشتـگـان نـدا سر دادند

ولـی خـود را به زمـیـن
آورده خـدا
ِ

از بطن حـمـیـده و ز صـلب صـادق

آمـد پـسـری به نـام مـوسی به زمین

تا دیـده گـشـود ماه لـرزید و شکست

افتـاد از آسمـان در این جا به زمین

با خـیل فـرشـتههــا بـه هـمراه عـلی

آمد ز جنان حضرت زهرا به زمین

امـشب چه شود عـیـدی ما این بـاشد

یک لحظه نظر کنی خدایا به زمین
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

وجود آمده رشک بهشت ،سرتا سر

به یمن مولد مسعود مـوسی جعـفـر

امـام کـ ّل اعـاظـم ،ولـی ّ
حـق کاظم

که کظم غـیضش یادآورد ز پیغمبر

به جعفر بن مح ّمد iعطا شده پسری

که بوده است به پیر خرد هماره پدر

1

که بود گوشۀ حبسش ز طور نیکوتر

امام هفتم ،کز هشت ُخلد و نُه افالک

رسد نداش که َده عقل را تویی رهبر

خدیـو هستی کز یک اشـارهاش آید

قدر به جای قضا و قضا به جای قدر

چـراغ دودۀ احـمـد کـه دیـدۀ دل را

فروغ اوست به هر صبح و شام روشنگر

به عـزم طوف حریم مقدّسش دارند

هماره قـافـلۀ دل ،به کـاظمین سفـر

چگونه وصف امامی کنم که در قرآن

خـدای ّ
عـز و جـ ّل آمدش ثـنا گـستر

شرف بس است همین خاک پاک ایران را

که زیر سایۀ فرزند اوست این کشور

گرفته شهر قم از دخت او شرف آنسان

که خاک پاک مدینه ز دخت پیغمبر

بود بهشت خراسان ،ز مقدم پسرش

چنانکه خاک نجف راست فیض از حیدر

اگر والش نبـاشد ،عـبـادت ثـقـلـیـن

به صاحبش ندهد سود در صف محشر

گـدای درگه اویـنـد اسفـل و اعـلـی

رهـین منّـت اویند ز اصغر و اکـبر

هم اوست باب حوائج هم اوست باب مراد

مراد و حاجت خود را بگیر از این در

تمام جـن و ملک ،فـدای آن مـوسی

 . 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.
هزار موسي عمران فداي آن موسي

که بود گوشة حبسش ز طور نيکوتر
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خوش آن غبارکه برخاک او رسید و نشست

خوش آن نسیم که از کوی او نمود گذر

خوشا دلی که بگردد به گرد تربت او

خوشا کسیکه بگیرد مزار او در بر

زمـام سلـطنـتـم گر دهـنـد ،نـسـتـانم

مرا خوش است گدایی به کوی آن سرور

اگر به جبهۀ خـورشید پای بگـذارم

گمان مبر که از این آستان بگیرم سر

ز اهـل بـیـت نـگـردد جـدا دلـم آنـی

جـدا کـنند اگر جان هماره از پیکـر

چراغ بزم عزای حسینیان «میثم»!

مه جمال منـیرش بود به مـاه صفر

شاعر :ملتجی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

چو اشک دیدۀ عشاق حق ،دلها مصفا شد

قلوب شیعیان از روشنى چون طور سینا شد

اگر بینى فضاى آفرینش گشته عطر آگین

گـل روى امام مـوسى کـاظـم شکـوفا شد

به روز هـفـتـم ماه صفر در شهر پیغمبر

جمال دیگرى از ذات پاک حق ،هویدا شد

قدم زد در جهان موالى عالم موسى جعفر

که از یُمن قدومش ،غرق زیور ،عرش اعال شد

چه خورشیدى زمین و آسمان را کرده نورانى

چه ماه پر فروغى در سپهر مجد ،پیدا شد

ز چرخ چارمین با موکب ّ
عز و شرف امشب

پى عرض ادب سوى زمین نازل مسیحا شد

نه تـنهـا دیـدۀ آل محـ ّمـد شد به او روشن

که چشم چرخ پیر از دیدن آن ماه ،بینا شد

ى هـفـتم طاها
در این فرخـنده میـالد وص ِ ّ

نـزول رحـمت بى منـتهـای ذات یکـتا شد

نه تنها آشنایانش ،که در سر تا سر گـیتى

هرآن کس واقف از اوصاف او گردید شیدا شد

حـمـیـده مـادر واال مـقـام و ارجـمـنـد او

بنازد زان که او هم مادر فرزند زهرا شد

به پاس مقدمش از جانب ربّ غفور امشب

براى دوستدارانش ،برات عفو ،امضا شد

به آن باب الحوائج (ملتجى) شد هر گرفتارى

یقین دارم که از کار و دلش هر عقده اى وا شد
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000
شاعر :سید هاشم وفایی

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

قالب شعر :ترجیع بند

ای که سـر تا به پا صفـائي تو

گـل گـلـزار مـصـطـفـائـي تـو

هــمـۀ کــائـنــات مــي دانــنــد

هـفـتـمـیـن حـ ّجـت خـدایـي تـو

چشمۀ جود و رحمت و کرمي

گـوهـر بـحـر کـبــریــائـي تـو

مـالـک یک جهـان دل همه ای

بس که محبوب و دلـربائي تو

اي طـبـیـب دل هـمــه یــاران

که بـه درد هــمــه دوائــي تـو

شـاد شـد از قـدوم تـو هـسـتـي

اي که غـمخـوار ما سوائي تو

هرکسي دید چهره ات را گفت

آیـت شـمـس و والضحـائي تو

اي کـه آئـیـنـۀ پُــر از نــوری

کعـبـۀ عـشـق و حـق نمائي تو

آمـدم بـا بـضـاعـت مــزجــات
که فـرستم به مقـدمت صلوات
به خـدا جز خـدا گواهي نیست

که مرا جز تو تکیه گاهي نیست

ای پـنــاه هـمـه پـنـاهـم بـخـش

که به غیر از درت پناهي نیست

جـز فـروغ مـحـبـت و کـرمت

شب ما را دگر پـگـاهي نیست

گـر چـه در آسـتـان احـسـانـت

مثل من عـبد روسیـاهي نیست

به نگاه تو جان دهم اي دوست

در بـساطم اگر که آهـي نیست

گـه مـیــالد تــو مـرا عــیــدي

هیچ چیزي به از نگاهي نیست

اي که در آسمان دانش و عـلم

بهتر از جلوهي تو ماهي نیست

آگهـم من که سـوي قـرب خـدا

غـیر راه تو هـیچ راهي نیست

آمـدم بـا بـضـاعـت مــزجــات
که فـرستم به مقـدمت صلوات
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هرچه گویم به مدحت تو کم است

عاجز از وصف و مدح تو قلم است

دیگر از حق چه نعـمتي طلبـم

که والي تو بهـترین نعـم است

هر که مـسکـیـن آستـان تو شد

نزد خلق و خداي محترم است

کـار مـا شـد گـدائـي از در تو

عادت و خوي و خلق تو کرم است

گر چه دور از حریم تو هستیم

دل ما چون کـبوتر حـرم است

اي که دریای سیـنه ات ز ازل

منبع علم و بینش و حکم است

جـز خـدا هر که مـدح تو گوید

به خـداونـدي خـدا که کم است

تو گـل بوستـان عـشـقـي و من

که دلم همچو غنچه سر بهم است

آمــدم بـا بـضـاعـت مــزجـات
که فـرستم به مقـدمت صلوات

شاعر :ولی اهلل فتحی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

گالب عشق وضو کن که روز شیدایی است

جهان انس و صفا را ببین تماشایی است

سالم کن تو به آن رهبری که معصوم است

امام عشق و صفا هست و هم شکیبایی است

سالم کن تو به آن هفتمین امام ای دوست

سالم کن که سالمت ز عشق و زیبایی است

بیا شکـوفۀ اشکی ز جـان و آن دل ریز

رو ِر دین ،هان نگر چه دنیایی است
به پای َ
س َ

تو شب به زمزم مهتاب کن وضو ای دل

بخوان نماز وفا را که شور و غوغایی است

روان و دیدۀ ما شد چو روشن از نورش

درون و باطن ما نیز پُـر فـریـبایی است

چـو شـد تـولّـ ِد آن رهـبـرم بـه این دنـیـا

بریخت عطر سماوات ،وه چه رویایی است

مبـارک است به این مـردمـان با ایـمـان

جمال حضرت کاظم که وصف دریایی است
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000
شاعر :ژولیده نیشابوری

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

بزم ما را نبود زیب و فری بهتر از این

نیست ما بی خبران را خبری بهتر از این

بهـر پـرواز به کـاشـانـه قاف مـلـکـوت

حق نداده است مرا بال و پری بهتر از این

آمد این مژده نگوشم سحر از عالم غیب

که نباشد شب ما را سحری بهتر از این

شب میالد همایـون بهـین رهـبـر ماست

که بـشـر را نبود راهـبـری بهتر از این

از گـریبان زمین سرزده خورشید مگر

که ندیده است بخود زیب و فری بهتر از این

جای دارد که بگوید به دوصد جلوه زمین

آسـمـانـا تو نـداری قـمـری بهـتر از این

صـادق آل نــبــی را پــسـری داد خــدا

که نبـاشد پـدری را پـسری بهـتر از این

بعـد صـادق ز ره لطف نـداده است بما

صدف بـحـر والیت گهـری بهتر از این

به خـدائی خـدا نیست در اقـلـیـم وجـود

بهر زیب سـر ما تاج سری بهتر از این

بهترین روز صفر هفـتم ماه صفر است

نیست ما هم سفران را سفری بهتر از این

بـهـر نـابـودی هـارون سـتـمـگـر نَـب َُـود

1

خفـته در بیشۀ دین داد گری بهتر از این

بهـر پـرپـر شدن زهـر نـدارد به یـقـیـن

شجر گلشن دین برگ و بری بهتر از این

گوئیا خلق نکرده است بدین ُحسن و خصال

بین ابناء بشر ،حـق ،بـشری بهتر از این

چشم خورشید چو افتاده به او گفت نداشت

کـلک ذات احـدیت هـنـری بهتـر از این

ای شه ملک خـراسـان پـسـر شیر خـدا

چون تو نبود پسری را پدری بهتر از این

 . 1پسوند نر برای کلمه شیر بیشتر صفت حیوانی را متبادر می کند؛ گاهی شما می گوئید اسداهلل که پسوند اهلل صفت حیوانی را از بین می
برد و شجاعت را متبادر می سازد لذا به نظر ما عبارت شیر نر شایستۀ مقام امام نیست چرا همانگونه که مقام معظم رهبری هم توصیه
فرمودند قدرت بازو ،قد و بال ؛ چشم و ....برای ائمه صفت محسوب نمی شوند بلکه عصمت؛ عدالت و هدایتگری آنان صفت برتری
است به همین دلیل بیت زیر تغییر داده شد
بـهـر نـابـودی هـارون سـتـمـگـر نَـبُـوَد

خفته در بیشه دین شیر نری بهتر از این
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نیست در گـردش ایـام بدین جلـوه گری

مهر و مه را شب و روز دگری بهتر از این

حاجت خویش طلب کن که ندارد پس از این

تیر جـانـسوز دعـایت اثری بهتر از این

هر کسی را اثری هست گرانمایه و من

بیـن اشـعـار نـدارم اثـری بـهـتـر از این

من ژولید چه گـویـم که ز یُـمـن قـدمش

بزم ما را نبود زیب و فری بهتر از این

شاعر :جعفر ابوالفتحی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

ای شـمـس واالی وال ،موسی بن جعفر

ای مـرکز مـهـر خـدا ،موسی بن جعفر

بر پای مقدم های گـل بـارانـت ای یار

هر عاشقی گـردد فـدا ،موسی بن جعفر

1

هر لحظه می دادت ندا ،موسی بن جعفر

ای صد چو حاتم سائل یک گوشه چشمت

لطفی نـما بر این گـدا ،موسی بن جعفر

در این شب فرخـنده ،ای مولود عاشق

عیدی بده بر دست ما ،موسی بن جعفر

امشب فـقـط نـام تو را بر لب سـرائـیم

تا در تن ما مـانـده نـا ،موسی بن جعفر

در بـوسـتـان مـهـر ایــزد ای شـقـایـق

هر غنچه ای دارد نوا ،موسی بن جعفر

در کل عمرت غم ز مزدوران که دیدی

ای کـشتی غـرق بـال ،موسی بن جعفر

در روز مـیـالدت بـیـا از روی اکـرام

کن قـسمت ما کـربـال ،موسی بن جعفر

مظلوم هستی همچو جـد اطهر خویش

ای ُکـشـتۀ زهر جـفـا ،موسی بن جعفر

زهــر جـفـا رنـگ رخ پـاکـت ربــوده

ای باب مظلـوم رضا ،موسی بن جعفر

در وقت میـالدت امام صادق از شوق

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ضعف محتوايي در عدم رعايت شأن اهل بيت؛ پيشنهاد ميکنيم به
منظور حفظ بيشتر حرمت و شأن اهل بيت که مهمترين وظيفه هر مداح است؛ بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت
زير کنيد.
در وقت ميالدت همي جعفر ز شوقش

هر لحظه مي دادت ندا ،موسي بن جعفر

21

درآستان وصال؛ جلد دهم :امام موسی کاظم علیه السالم

000
شاعر :حسین ایمانی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

حزن سنگین صفر یک لحظه خنثی میشود

بـا قـدم هـای نـگـارم قـد غـم تـا مـیشـود

قـد غـم هـا تا شد و تا سرزمین کـاظـمیـن

مرغ دل پرواز کرد و عشق پیدا میشود

بر لب شـیـخ االئـمـه غنچه لبخـنـد شـوق

با نگـاهی سوی گـهـواره شکوفا میشود

احساس قلبم عشق کن
عشق را احساس و با
ِ

زیر و رو کن خاک را کی مثل موسی میشود

در تمام دوره ها حجت به دنیا الزم است
اولین حجت پس از اتمام حجت کاظم است
عـلم باقـری و صادقیست
حق ِ
وارث بر ّ ِ

بین شیخ عشق و سلطان بودن او منطقیست

عاشق دین خـدا از نسـل یاس و مرتضی

عشق بازی از تبار ذوالفـقار عاشقیست

پنجمین پشتش گل یاس است نسل او به پنج

میرسد با عطر نرگس شاید او هم رازقی ست

کربال کشتی آزادی و ساحل حـیـدر است

کاظمین ما بین این کشتی و ساحل قایقی ست

از علی بود و علی گفت و علی شد وارثش

این علی خو ،خود کالم هللا ناب و ناطقیست

تکیه گاه حضرت موسی اگر در غم عصاست

تکیه گاه و پشت هفتم رهبر عالم رضاست
آمـدم از او بـگــویـم تــا رضـایـیــم کـنــد

بـا نـگـاهـش مـرغ ایـوان طـالیـیـم کـنـد

حضرت باب الحوائج بود و حاجت داشتم

آمـدم از کــاظـمـیـنـش کـربـالیـیــم کـنـد

چشمم ازغمهای مشک خشک صحرا خیس بود

اشـک آوردم کـه جـایـش نـیـنـوائـیم کـند

یاد زیـنب یـاد ویـران و مصیـبت می کنم

تـا بــرای غـصـۀ عــمــه فــدایـیــم کـنـد

اربـعـیـن می آید و ذکر لـبـم لبـیک حسین

خواستم از او که وقف روضه خوانیم کند

تا توسل بر دم موسی ابن جـعـفـر می کنم
یـاد زنـدان غـم و هـجـران دلبـر می کـنم
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شاعر :ناشناس

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

مـژدۀ مـیـالد تو ،نـفـحـۀ باد صباست

رایـحـۀ یــاد تـو بـا دل مـا آشـنـاسـت

آمـدى و باب هر حـاجـت دلـهـا شدى

باب حوائج تویى ،نام تو ذکر خداست

عـرش الهى اگـر ،جـلـوه گه حـق بود

بار گه ات کاظمین ،خود حرم کبریاست

قـبـلـۀ قـدّوسیـان ،کـوى مـصـفـاى تو

نام دل آراى تو ،کعـبۀ حاجات ماست

یوسف زهرایى و گوشۀ زندان و چاه

کنج سیه چال تو ،به غصه ات مبتالست

شادى میالد تو ،توأم اشک است و آه

چونکه غمین هر دل از کوفه و شام بالست

محـفـل مولـودى ات ،کـربـبـالیى شده

گوشۀ لبخند ما ،همره اشک عـزاست

شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

مژده اى دل که به ما تاج سرى داد خدا

شب ما سوتـه دالن را سحـرى داد خدا

سجده شکر به جا آر که از رحمت خویش

تـیـر جـانـسـوز دعـا را اثـرى داد خـدا

شـجـر طـیــبـۀ گــلـشـن طـاهـا را بــاز

هم ثمر داده و هم برگ و برى داد خدا

تا که اسالم قوى گردد و الحاد ضعیف

صـدف بـحـر وال را گـهــرى داد خــدا

اى صبا فاطمه را مژده بده کز ره لطف

صــادق آل نــبــى را پـسـرى داد خــدا

ملک از کنگرۀ عرش برین مـژده دهد

که به ما ناجى نیک و سیـرى داد خـدا

بـهــر آزادى ابــنــاء بــشــر بار دگــر

بـه بـشـر رهـبـر فـریــادگرى داد خــدا

تا کند زیر و زبر کـاخ ستـم را اى دل

مــژدۀ آیـت فــتـح و ظـفــرى داد خــدا

تا به پرواز در آید به جهان طایر فکر

امشب از شوق و شعف بال و پرى داد خدا

شادمـانم من ژولیده که از رحمت خود

به من بى هـنـر امشب هـنرى داد خـدا
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000
شاعر :یوسف رحیمی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

هرشاعری ست در تب تضمین چشم تو

از بس سرودنی ست مضامین چشم تو

چشم جهان به مقدمت ای عشق روشن است

از اولـیـن دقــایـق تـکــوین چـشـم تـو

از ابــتــدای خـلـقــت عـالـم از آن ازل

شیـعــه شـدم به شـیـوۀ آئـین چـشـم تو

می شد چه خوب نور خدا را نگاه کرد

از پشت پلکت از پس پرچین چشم تو

امشب شکـوه ُخـلـد بـرین دیـدنـی شـده

وقتي شده ست منـظـر و آئینه چشم تو

گل کرده بر لب غـزلم باغی از رطب

امشب به لطف لهجـۀ شیـرین چشم تو

چشم تو آسـمان سـخـا و کـرامت است

آقا خـوشـا به حـال مسـاکـین چـشم تو

حاال دو خط دعا به لبم نقش بسته است

در انـتـظـار لـحـظـۀ آمیــن چـشـم تـو

آنان که خـاک را به نظـر کـیمـیا کـنند
آیا شـود که گوشـۀ چـشـمی به ما کـنند
چه عـالـمیست عـالـم بـاب الحـوائجی

نـور اعـظـم باب الحـوائجی
با تـوست ِ

مهـر تو است حلـقـۀ وصل خدا و خلق

داری به دسـت خـاتـم باب الحـوائجـی

در عرش و فرش واسطۀ فیض و رحمتی

بر دوش تـوست پرچـم باب الحوائجی

در آسـتـانـۀ تو کـسـی نـا امـیـد نـیـست

آقـا بـرای مــا هــمـه باب الـحـوائجـی

بی شک شـفـیع ماست نگــاه رئوف تو

در رسـتـخـیـز واهـمه باب الحـوائجی

دیــوانـۀ سـخــای ابـا الـفـضـلـی تــوأم

مـانـنـد مـاه عـلـقــمـه بـاب الحـوائجـی

صحن و سرات غرق گل یاس میشود
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وقتي که مـیـهـمـان تو عـبـاس میشود
در سـاحـل سخـاوت دریـای کـاظـمـین

مـائـیم و خـاک پای مسیـحای کاظمین

با دست های خـالـی از اینجا نـمیرویم

مـا سـائـلــیـم ،سـائـل آقـای کـاظـمـیـن

رشک بهشتیان شده حال کسی که هست

گـوشه نـشین جـنّت االعـالی کاظمین

نـور الـهـی از هـمـه جا مـوج می زنـد

توحـیدی است بسکه سـراپای کاظمین

داریم در جـوار حـرم ،حـق آب و ِگـل

خـاتون شهـر ما شده زهـرای کاظمین

ما ریزه خوار صحن و سرای کریمه ایم

این افـتـخـار ماست ،گـدای کـریـمـه ایم
از طعـنه های دشمن نادان چه ميکشید

بین کویر ،حضرت باران چه ميکشید

در بـنـد ظـلـم و کـیـنۀ قـوم ستمـگـری

تـنهـا پـنـاه عـالـم امـکـان چه ميکشید

خورشید عشق و رحمت و نور وسخا وجود

در بین این قـبیلۀ عصیان چه ميکشید

بـا پـیکـرش چه کـرده تب تـازیـانـه هـا

با حال خسته گوشۀ زندان چه ميکشید

شکر خدا که دختـر مـظـلـومه اش ندید

باباي بیشکیب و پریشان چه ميکشید

امـا دلـم گــرفـتــه ز انــدوه دیــگــری

طفل سه ساله گوشۀ ویران چه ميکشید

بـا دیـدن سـر پـدرش در مـیـان طـشت

هنگام بوسه برلب عطشان چه ميکشید

وقتی که دید چشم کـبودش در آن میان

خـونین شده تالوت قـرآن چه ميکشید

می گفت با لب پر از آهی که جان نداشت:

ای کاش هیچ سنگـدلی خیزران نداشت

25

درآستان وصال؛ جلد دهم :امام موسی کاظم علیه السالم

000
قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

شاعر :محمود ژولیده

مىسزد گر ساقى امشب باده در ساغر بریزد

باده در ساغر به عشق یار سیمین بر بریزد

مىسزد گر آب زر امشب براى وصف دلبر

جاى جوهر از قلم بر صفحۀ دفتر بریزد

مىسزد امشب اگر طوطى طبعم پَر گشاید

جاى شعر از سینه ام لعل و د ُّر و گوهر بریزد

مىسزد امشب اگر از رحمت حق ابر رحمت

جاى باران بر زمین گه عطر و گه عنبر بریزد

مىسزد امشب اگر روح االمین از فرط شادى

بر سر خلق جهان از عرش اَعال زَ ر بریزد

مىسزد امشب اگر از دیدن باب الحوائج

شادى از رخسار و نور از روى پیغمبر بریزد

مى سزد امشب اگر از مقدم موسى بن جعفر

اشك شوق از دیدگان ساقى كوثر بریزد

مىسزد ،امشب اگر بهر نـثـار مقـدم او

آسمان از دیدگان خـویشتن اخـتر بریزد

مىسزد امشب اگر از یمن این مولود مریم

بهر كورى حسودان عود در مجمر بریزد

مى سزد امشب اگر از آسمان و ابر ظلمت

خاك غم بر فـرق خصم موسى جعفر بریزد

زد قدم در ملك هستى آن كه از یمن قدومش

وجد از دیوار و شادى و سرور از در بریزد

زد قـدم شاهى كه از بهر نـثـار مقدم او

زآسمان روح القدس از شوق دل اختر بریزد

آمد آن فرمان روایى كز براى مدحت او

جاى شعر از سینۀ ژولیده گان گوهر بریزد

شاعر :ناشناس

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل

زمین را از صفا زیـور ببـندید

به اوج آسـمـان اخـتـر بـبـنـدید

به مژگان خاک این ره را زدایید

بر آن بال مـالئک را گـشایـید

به اشک دیدگان ره را بشویـید

شمیم عـشق را ایـنک بـبـویـید

که مى آیـد گـلـى از آسـمـان ها

که مستش میشود دلها و جانها

از این تک گل دل صحرا بهارى ست

دگر پایان هجر و بى قرارى ست
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خریـدار جـمـالـش قُـدسـیـانـنـد

هـمـیـشه زائـرش قُـدّوسیـانـنـد

ز صبرش در عجب درمانده ایوب

ز اشک دیده اش وامانده یعقوب

هزاران یوسف زیباى کـنـعـان

خـریــدار رخ آن مــاه تــابــان

گـل است و در دل زندان اعدا

فـتـاده یـوسـف زهــرایــى مــا

اگر چه برهمه عالم امیـر است

ولى در چاه محنتها اسیر است

رحـم صیـاد
بگـو با آن دل بـى
ِ

مبند او را به زنجیرى ز بیداد

کـبـوتر را به زنجـیرى نبـندید

به حال غـربـتـش دیگر نخندید

اگر بستید این زخم زبان چیست

دگر دشنام او هرگز روانیست

زنـیـدم تــازیــانـه هـر چـه آیـد

ولـى دشـنـام بـر حـیـدر نشـاید

شاعر :قاسم رسا

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

چون گل گلزار صادق پرده از رخ برگرفت

عالم از نـور جمالش جـلوۀ دیگر گرفت

آفـتـاب صبح صـادق آنکه از صبح ازل

روشنى خورشید از آن ماه بلند اختر گرفت

د ُّر مکنون پرورش چون یافت در مهد صدف

شد حمیده خو چو خو ،در دامن مادر گرفت

مـوسـى کـاظـم امام هـفـتـمـین نـور خدا

آنکه نور عارضش آفاق سرتاسر گرفت

آنکه روشن از جـمالش گشت آیات خـدا

وانکه رونق از کمالش شرع پیغمبر گرفت

هم ادب رونق از آن گنجـینه آداب یافت

هم سخن زیور از آن ِکلک سخن گستر گرفت

شد رها از بند محنت آنکه از صدق و صفا

دامن باب الحوائج موسى جعـفـر گرفت

از در باب الحوائج روى حاجت بر متاب

زانکه فیضش چشمه از سر چشمۀ داور گرفت

در صف محشر شفاعت یافت آنکو چون رسا

دامن موسى بن جعفر در صف محشر گرفت
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000
شاعر :ناشناس

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

مـژدۀ مـیـالد تـو ،نـفـحـۀ باد صباست

رایـحــۀ یــاد تـو بـا دل مـا آشـنــاسـت

آمـدى و بـاب هر حـاجـت دلـهـا شدى

باب حوائج تویى ،نام تو ذکر خـداست

عـرش الـهـى اگـر ،جـلوه گـه حق بود

بارگهت کاظمین ،خود حرم کبریاست

قـبـلـۀ قـدوسـیـان ،کـوى مـصـفـاى تـو

نام دل آراى تو ،کعـبۀ حـاجات ماست

یوسف زهرایى و گوشۀ زنـدان و چاه

کنج سیه چال تو ،به غصه ات مبتالست

شادى میـالد تو ،توأم اشک است و آه

چون که غمین هر دل از کوفه وشام بالست

محـفـل مـولـودى ات ،کـربـبـالیى شده

گوشۀ لبخـند ما ،هـمره اشک عزاست

شاعر :اسماعیل تقوایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

به گلزار امامت بار دیگر غنچهای وا شد

تبسم بر لبان حضرت صادق هویدا شد

ز دامان حمیده حق به موالمان پسر داده

به دنیا آمد او وبهترین مخلوق دنیا شد

میان مکه و شهر مدینه گلفشان گردید

ستاره پیش پایش ریخته از آسمانها شد

بیامد او که باب حاجت بیچارگان باشد

زمین و آسمان بر درگهش غرق تمنا شد

مالئک آمده بینند روی حضرت موسی

به لبهای همه گلواژه به به شکـوفا شد

بگو تبریک برموال رضا زیرا پدر آمد

به مشهد جشن میالدی نکو زین روی بر پا شد

سالم شیعیان بر حضرت کاظم که میالدش

سـبب بر شـادمـانی دل اهـل تـوال شـد

زند مرغ دل ما در هوای کاظمینش پر

زسوی شیعه این عیدی زموالیش تقاضا شد
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شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

بـزم مـا را بـاز آمـد؛ عـالـم آرایـى دگـر

کز قـدومـش بزم ما گردیده سینایى دگر

قرنها بگذشته از موسى و شرح رود نیل

آمـده ایـنـک به فـتـح نـیـل موسایى دگر

صـادق آل نـبـى را داده ّحـى بـى نـیـاز

از بـراى تـشنـگـان عـلـم ،دریـایـى دگر

گرچه زهرا را به عالم نیست همتایى ،ولى

شد حمیده با چنین فرزند ،زهرایى دگر

اى صبا برگو به زهرا دیده روشن چون خدا

داده بر فـرزند تو؛ شـمـس دالرایى دگر

گر که مریم مام یک عیسى بود ،حق از کرم

داده بعد از پنج عیسى بر تو عیسایى دگر

از پى تـرویج دین و حـفـظ قـرآن مجـید

هادى ما در طریقـت گشته موالیى دگر

تاجهان مرده را زانفاس گرمش جان دهد

زد قدم دراین جهان اینک مسیحایى دگر

یوسفى آمد که یوسف هم بود زنـدانیـش

زانکه زندان رفتن او راست معنایى دگر

تا کـنـد از ریشه بنـیـاد بـنى العـبـاس را

زد قـدم امروز انسان ساز فـردایى دگر

تا که در عـالـم به آقایى رساند شیعه را

حـق بـه آقـایـى خـود آورده آقـایـى دگر

غیر آل ََّّلل ما را نیست در محشر شفـیع

از در دربـار آنان پس مـرو جـایى دگر

در جزا برگ عبور ما به امضا بسته است

معتبر جز مهر آنان نیست امضایى دگر

گر به تیغى بند بند شیعـه را سازى جدا

در سرش جز عشق آنان نیست سودایى دگر

شعر من ران ملخ هست و من ژولیده مور

غـیر اینم بر سلیـمان نیست کاالیى دگر
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شاعر :محسن راحت حق

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

تـسبـیـح هـمه اهـ ِل دعـایی آقا
ای که
ِ

پــرواز خــدایـی آقـا
هـفـتـمـیـن پـلّـۀ
ِ

شــیـــر خــدایــی آقــا
خ
ِ
آیـنــه ِ
دار ُر ِ

خـیـر نـسـایـی آقـا
جـگـر
پـارهای از
ِ
ِ

پـسر حـضرت صادق چقَـ َدر واالیی
ِ
پسر زهرایی
کوه احسانِ ،یم رحمتِ ،

1

عـین مـسیحـاست خـدا میداند
دم تو
ِ
ِ

نَفَـست اص ِل مـداواست خـدا میدانـد

هنرت رخنه به دلهاست خـدا میداند

نامت ای یار چه زیباست خدا میداند

حضرت عشق همیشه کرمت پا برجا
عـلَـمت پا بـرجا
تا خو ِد حـشر الهـی َ
ت ما را امشب
ب حاجات بده حاجـ ِ
با ِ

حضرت نور بده ّ
ت ما را امشب
عز ِ

ت ما را امشب
کسل هـستـیم بـده هـ ّم ِ

گرچه پـستـیم بده قـیمت ما را امشب

فـقـیران جهـان را بپـذیـر آقـاجان
ما
ِ
مرحمت کن ز گدا دست بگیر آقاجان

ی حرم
در سرم حال هواییست هوای ِ ّ

قـسـمتـم کن که بیـایم به گـدای ِّی حرم

عطر خدای ِّی حرم
کاظمین ست و یقین
ِ

خـاک دوای ِّی حـرم
کی شفـایـم بـدهـد
ِ

جان رضا یا موال
برسان تذکـرهای ِ
کی ببینم حرم و صحن و سرا یا موال
 . 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
پـسرِ حـضرت صادق چقَـدَر وااليي

فاش و بيپـرده بگويم پسرِ زهـرايي
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ت تو سوگـند شکـایت دارم
بـه عـنایا ِ

خـسته جـانم بخـدا میـ ِل هـدایت دارم

ت یک برگۀ دعوت دارم
از تو درخواس ِ

ق زیارت دارم
ببرم ِ
شهر خودت شو ِ

000

فــقـر تـمــامــم آقــا
یـا امـا ُم الـفـقــرا
ِ
ی تـو نـمـوده ست بـنـامـم آقـا
نـوکـر ِ ّ

شاعر :مجید تال

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ذرهای در نزد خورشید درخشان توأیم
ّ

تشنهای در حسرت یک جرعه باران توأیم

سالها نان خـوردهایم از سفرۀ اوالد تو

روزی ما میرسد چون بر سر خوان توأیم

گوشهای از صحن آیینه و یا صحن عتیق

هرکجا هـستـیم گویی کـنج ایوان توأیم

زائـران دخـتـر تـو زائـران فـاطـمهاند

تا ابد ممنون این لطف دو چندان توأیم

ما غذای خانههامان هم غذای حضرتیست

درمیان خانه هم در اصل مهمان توأیم

بیگمان ایل و تبارت ّ
عزت این کشورند

در حقـیقت اهل جمهـوری ایران توأیم

بچههای تو در ایران پادشاهی میکنند

حضرت غربت نشین! مدیون احسان توأیم

شش امامی نیستیم و نیستیم اهل وقوف

امر ،امر توست آقا ،تحت فرمان توأیم

بیگمان بیحب تو اسالم ابـتر میشود

دین هر کس پای خود ما که مسلمان توأیم

ما مسلمان تو؟! نه! از پیر خود آموختیم

پیـش شأنت در مـقام کلب دربان توأیم

قبلۀ ما را کشاندی سوی مشهد ،در عوض

بــنــدۀ نـاقـابـل شـاه خــراســان تـوأیـم

عبد صالح بودهای ،باب الحوائج بودهای

ما هـم آقـا از مـریدان عـمـوجان توأیم
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شاعر :حسین عباسپور

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلن

هفت آسمان در دستهای مهربانت بود

هرچند عمری سقف زندان آسمانت بود

تـسبـیحی از ماه و سـتاره بین دستانت

خورشید در سجاده هر شب میهمانت بود

تصویر تو در قاب زنـدان باز میتابید

یا نور و یا قدوس وقتی بر زبانت بود

با تـازیـانه روزهات را بـاز میکـردند

اشک غریبی آه غربت ،آب و نانت بود

وقت قنوت آخرت ،خون گریه میکردند

زنجـیرهایی که به دسـت ناتـوانت بود

طعنه شنیدن ،داغ دیدن ،خون دل خوردن

هـرچند مـوروثی مـیان دودمـانت بـود

اما خدا را شکر این حرمت شکستنها

دور از نگاه مضطر معصومهجانت بود

شاعر :حمیدرضا برقعی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

فلق در سینهاش آتشفشان صبحگاهی داشت

که خونآلود پیغام از کبوترهای چاهی داشت

طراوت در هوا از ریشۀ زنجیر میروید

زمین در خود سپیداری در اعماق سیاهی داشت

مگر خورشید را هم میتوان خاموش کرد آخر

کسی از تیرۀ شب در سرش افکار واهی داشت

عبایی روی خاک افتاده بود از خاک خاکیتر

که در آن نخنما آغوش اسرار الهی داشت

کدامین گل به جرم عطر افشاندن گرفتار است

مگر او نیت دیگر به غیر از خیرخواهی داشت

هماره آه او خرج دعا بر دیگران میشد

اگر در سینهاش یارای آهی گاهگاهی داشت

به تسبیحش قسم ،زنجیرۀ عالم به دست اوست

چنین مردی کجا در سر خیال پادشاهی داشت

چه بنویسم از آن گودال ،از آن قعر سجون ،از زخم

از آن زندان که حکم روضههای قتلگاهی داشت

تمام کشور من ،کاظمین کوچک مردیست

که در هر گوشهای از خاک ایران بارگاهی داشت

تمام سرزمینم غرق در موسی بن جعفر شد

تو َح ّول حالنایی ،حال و روزم با تو بهتر شد
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000
شاعر :محمد جواد غفورزاده

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

ای بـنـای حـرم عــدل و امـان را بـانـی

انــوار تـو ،آفــاق هـمـه نــورانـی
ای ز
ِ

ای تو در مکرمت و جود ،نبی را مانند

ای تو در منـزلت و قـدر ،عـلی را ثانی

آن جمال ملکـوتی که تو داری ،به َملَک

از تـمـاشـای ُرخـت دست دهـد حـیرانی

تویی آن نوح ،که خود روح نجاتی هر گاه

گـیـتی از سـیل حـوادث بـشـود تـوفـانـی

گردش چشم تو و گردش افالک یکیست

نـکـنـد چـرخ ز فـرمـان تـو نـافـرمـانـی

که گمان داشت که با آن همه تشریف و جالل

یـوسف فـاطمه یک عـمـر شود زندانی؟

آب شد شمع وجود تو و خون شد جگرت

آه از ظـلـمـت زنـدان و شـب ظـلـمـانـی

از هـجوم غـم و اندوه به تـنگ آمده بود

روح قــدســی تـو در کــالـبـد انــســانـی

جان فدایت که به یک عطف نظر زنده کنی

در دل و جـان جـهـان عـاطفـۀ عـرفـانی

از لب لعـل تو ،انـوار هدایت جاریست

ای سـحـاب کـرمت ،در هـمـهجا بارانی

َّللا نـاطق که تو را میخـوانـند
ای کـال ُم َّ

شــجــر طــیــبـه در مـعــرفـت قــرآنـی

حبس و تبعید به فتوای تو محبوبتر است

از قــبـول سـتــم و سـلـطـۀ بـیایــمـانـی

بر در قـاضـی حـاجـات مـنـاجـاتکـنـان

عرض حاجت بری ای سجدۀ تو طوالنی

آفتابی و سفـر میکنی از شرق به غرب

عجـب از صبر تو در سـایۀ سرگـردانی

اهـرمن گرچه بسی بهـر فـنایت کـوشـید

حـاش ِ ََّّلل کـه شـود جـلـوۀ یـزدان ،فـانـی

شاهد مـکـتب تـوحـیـدی و در راه هدف

ِبـاَبـی اَنـت و ا ُ ّمـی کـه شـدی قــربــانـی

روح و ریحان حریم تو دل از دستم برد

بـاز مـمـنـونـم از آن رایـحــۀ روحــانـی

تا مرا رخـصت پـابـوس تو پـیـدا نـشـود

مـنم و دست و گـریـبان غـمـی پـنهـانـی

«گر چه دوریم به یاد تو سخن میگوییم

روحـانـی»

بُـعـد مـنـزل نـبـود در سـفـر
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با ّ
تـوالی تو ،تا گـلـبن طـبـعـم گـل کـرد

عـوض گـریـه کـند دیـده گـالبافـشـانـی

چه بخواهم که تو خود حال مرا میبینی

چه بگـویم که تو خـود درد مرا میدانی

نظری کن که «شفق» محرم کوی تو شود

ای بـنـای حـرم عــدل و امـان را بـانـی

شاعر :سیروی بداغی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

گدای خانۀ موسیابن جعفریم
هر شب
ِ

طعـام كـریـمانه میبـریم
از خـانهاش
ِ

میان سیـنۀ ما َحـك شد از ازل
نامـش
ِ

نـام او به نـز ِد اجـانـب نـمیبـریـم
مـا ِ

غـالم شَهـنـشا ِه كـاظـمین
صدهـا ملک
ِ

1

ب محـشریم
عمری بود كه
نوکـر اربا ِ
ِ

باب الحوائج است و نگه میكند به ما
ُ

هـمـواره با نـگـا ِه طبـیـبـانه بـهـتـریـم

آقای ما به ما نـظـر از لـطف میكـند

ما ذَ ّرهایـم و بر هـمه دُردانههـا سـریم

وقـتي كه شیعه گـشته بال بر حرامیان

قـوم برتریم
معـلـوم میشود كه همان ِ

در را ِه شیعه ،ما نـشنـاسـیم سر به تن

یـاران حـیـدریم
در را ِه شیعه ،ما همه
ِ

قرار روضۀ موسیابن جعفر و
هم بی ِ

نـشیـنان مـادریـم
قـرار روضـه
هم بی ِ
ِ

سامان این پدر
در كـاظـمین بیسر و
ِ

گوشان دختریم
در قُم غالم و حلقه به
ِ

بهتر ز این ندیده جهان صحنهای كه ما

پَر پَر زنان به سوی رضا چون كبوتریم

ـردن در را ِه مـكـتـبـیـم
ما
عـاشـقـان ُم ِ
ِ

ق آ ِل عـلی جـمله بیسریم
در را ِه عـش ِ

غـم اوال ِد مرتضی
گر سینه پُر شد از ِ

دامـان مـادریم
ِ
ِ
مـدیـون لطف و پـاكي ِ

 . 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.
صدهـا نبـي غـالمِ شَهـنـشاهِ کـاظـمين

عمري بود که نوکـرِ اربابِ محـشريم
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000
شاعر :یوسف رحیمی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

چه عـالـمیست عـالـم باب الحـوائجی

نـور اعـظم باب الحـوائجی
با تـوست ِ

مهر تو است حلـقۀ وصل خدا و خـلق

داری به دست خـاتـم بـاب الحـوائجـی

در عرش و فرش واسطۀ فیض و رحمتی

بر دوش توست پرچـم باب الحوائجی

در آسـتـانـۀ تـو کـسی نا امـیـد نـیـست

آقـا بـرای مـا هـمـه بـاب الـحـوائـجـی

بیشک شفـیع ماست نگـاه رئـوف تو

در رسـتخـیـز واهـمـه باب الحـوائجی

دیـوانـۀ ســخــای ابـا الـفـضـلـی تـوأم

مـانـنـد مـاه عـلـقــمـه باب الـحـوائجی

صحن و سرات غرق گل یاس میشود
وقـتی که میـهـمان تو عـبـاس میشود
در سـاحـل سخـاوت دریـای کـاظـمین

مائـیم و خـاک پای مسیـحـای کاظمین

با دست های خـالی از ایـنجا نمیرویم

مـا سـائــلـیـم ،سـائـل آقـای کـاظـمـیـن

رشک بهشتیان شده حال کسی که هست

گوشه نشیـن جـنّت االعـالی کـاظمین

نـور الـهـی از هـمه جـا مـوج میزنـد

توحـیدی است بسکه سراپای کاظمین

داریم در جـوار حـرم ،حـق آب و ِگـل

خاتون شهـر ما شده زهـرای کاظمین

ما ریزهخوار صحن و سرای کریمهایم
این افـتخـار مـاست ،گـدای کـریـمهایم
در سایهسار کوکب موسیبن جعـفریم

ما شیعـیان مکـتب موسیبن جعـفـریم

فیضش به گوشه گوشۀ ایران رسیده است

یعنی گدای هر شب موسیبن جعفریم
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ی مـاست نـوکـری اهـل بیت او
هـسـتـ ِ ّ

ما خـانهزاد زینب مـوسیبن جعـفـریم

قـم آسـتـان رحـمـت آل پـیـمـبـر اسـت

قرب موسیبن جعفریم
در این حرمُ ،م َّ

با مهر و رأفتش دل ما را خریده است

مـا بـنـدۀ ُمـکـات َـب مـوسیبن جعـفریم

چشم امید اهل دو عالم به دست اوست

مات مرام و مشرب موسیبن جعفریم

حتی قـفـس براش مجال پـرنـدگیست

مدیون ذکر و یا رب موسیبن جعفریم

دلسوخـتـه ز نـدبۀ چـشـمان خـستهاش

ب موسیبن جعفریم
دلخون ز ناله و ت ِ

آتش زده به قلب پـریشان ،مصیـبتـش
با دست بسته غرق سجود است حضرتش

از طعنههای دشمن نادان چه میکشید

بین کویر ،حضرت باران چه میکشید

در بـنـد ظـلـم و کـیـنـۀ قـوم ستمگری

تـنها پـنـاه عـالـم امکـان چه میکـشـید

خورشید عشق و رحمت و نور و سخا و جود

در بین این قبیلۀ عصیان چه میکشید

با پـیـکـرش چه کـرده تـب تـازیـانهها

با حال خسته گوشۀ زندان چه میکشید

شکر خـدا که دخـتر مظلـومهاش ندید

بابای بی شکیب و پریشان چه میکشید

امـا دلـم گـرفــتـه ز انــدوه دیــگــری

طفل سه ساله گوشۀ ویران چه میکشید

با دیـدن سـر پـدرش در مـیـان طشت

هنگام بوسه بر لب عطشان چه میکشید

وقتی که دید چشم کبودش در آن میان

خونین شده تالوت قـرآن چه میکشید

میگفت با لب پُر از آهی که جان نداشت:

ایکاش هیچ سنگدلی خیزران نداشت
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

ای دو صد موسی به طورت ُملتَجی!

آفـتـاب و مه بـه نـورت ُمـلـت َجی!

نـالـۀ پـنـهـان تـو ،شـمـشـیــر تـو

حـلـقـۀ وصـل خــدا ،زنـجـیـر تـو

شــمـع خـلـوتـگـا ِه بــزم کـبــریـا!
ِ

کــعــبــۀ روح بــلــنــد انــبـــیــا!

رخـشان شش دریای نـور!
گوهر
ِ

نخل سبز نور بخـش هشت طور!

آسـمـان پـنـج خــورشـیـد کـمـال!
ِ

هـفـتـمین وج ِه خـدای ذوالـجـالل!

عـرش اجالل و شرف را قـائمه!

حـاصل عـمرت رضا و فـاطـمه!

انــس بـا مـعــبـود ،روح نــیّـتـت

حـبـس دشــمـن شـاهـد حــریّـتـت

روح عـرفـان در مـناجـات شبت!

آسـمـان لـبـریـز یـا رب یـا ربت!

ذکـر ،مـشـتـاق و دعـا دلــدادهات

اشـک تـنـهــایـی گـل سـجــادهات

نام حـق گـل کرده از لبهـای تو

گـریه ،شـمـع محـفـل شبهای تو

آیـههـای نــور ،مـشـتـاق صـدات

جـان شـب بـیـدارهـا بــادا فــدات
ِ

قـبـلـۀ دل بـاب حــاجــات هــمــه

نـالـهات صــوت مـنـاجـات هـمـه

حـبـس تـو خـلـوتـگـه دلـدار بـود

سلـسـله خـوشتر ز زلف یـار بود

ای دل مـطــمـورههـا زنــدان تـو

حـلـقـۀ زنـجـیــرهــا گــریـان تـو

حـبس تو از قـلب شب تـاریکتر

با خـدا از هـر زمـان نـزدیـکتر

ــمــای اوفــتـاده از نــفــس!
ای ه
ِ

تـو کـجــا و دامـن تـنـگ قــفـس؟

تـیـره تـر از گــوشــۀ زنـدان تـو

سـیــنـۀ تـاریـک زنــدانـبــان تــو

بـــارهـــا و بــارهـــا و بــارهـــا

دیــده در حـبــس عــدو آزارهـــا
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حـیـف ،مـوال لحـظـۀ جان دادنت

بـود زنـجـیـر عــدو بـر گـردنـت

لحـظه لحظه میشکـست آئـینهات

وقت رفـتن بود سنگـین سیـنـهات

هـمچـو جـدّت از همه محـرومتر

نـیـست زنـدانی ز تو مـظـلـومتـر

زهر ،آتش شد ،تو را بیتاب کرد

آب کــرد و آب کــرد و آب کـرد

گرچه باید در عزایت خون گریست

گرچه زندانی چو تو مظلوم نیست

اشک ما جاریست عمری از دو عین

بر تو و بر ج ِ ّد مـظـلـومت حسین

جـسـم پـاک تو به دوش چـار تـن

جسم جـدّت ماند بی غـسل و کفـن

پـیـکـر تـو در غـل و زنجــیـرهـا

پـیـکــر او طـعــمـۀ شـمـشـیـرهـا

جسم تو از زهـر دشمن شد کـبود

جـسم او را زخـم روی زخـم بود

تن صد چاک اوست
زخم ما ِ
زخم ِ

اشک"میثم" وقف خون پاک اوست

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

شاعر :یوسف رحیمی

خورشید هر شب میدمد از مشرق پیشانیات

وادی طور است این زمین یا خلوت عرفانیات

جز یاد حق در خلوتت راهی ندارد هیچکس

وقتی که هستی همقسم با سجدۀ طوالنیات

هر بار یونس میشود مبهوت کظم غیظ تو

چشمی ندیده یکدم از این قوم روگردانیات

والشمس رویت میشود
هرکس اسیر سورۀ
ِ

از قعر ظلمت میرسد تا ساحل نورانیات

عزم تو فوالدیتر است از میلههای این قفس

هرگز ندیده دیدۀ فـرعونیان حیرانیات

سِجن» از نگاهت میچکد
»یا َربّ ِ َخلِّصنِی مِ نَ ال ّ

اما همه در حیرت از آرامش طوفانیات

یعقوبی و دارد د ِل تنگت هوای یوسفت

بوی مدینه میوزد از گریۀ پنهـانیات

با بُشر حافی آمدم امشب به سوی طور تو

آزاد آزاد است از بند جهان زندانیات
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000
شاعر :احمد جواد نوآبادی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

وقت برگشتن دلش را در حریمش جا گذاشت

هرکسی که آمد و در کاظمینش پا گذاشت

او همیشه حاجت هر شیعهای را داده است

هر زمانی دست دنیا کار ما را وا گذاشت

مادر موسی شده محـو فضیلتهاش که

نام فرزند خودش را قبل از او موسی گذاشت

آن زمان که حضرت موسی پُر از تشویش بود

نام او پا در دل دریـا گذاشت
با مـدد از ِ

روزگارش بین زندانها تک و تنها گذشت

چون که شهر او امامش را تک و تنها گذاشت

رفت و بعد رفتنش هم هر نگهبان میگریست

از کرامت عطر خود را بین زندانها گذاشت

از ازل مدیـون ذره پروریاش ماندهایم

مرقد معصومهاش را بین شهر ما گذاشت

از نگـاه لطف او بـوده اگر شاعـر شدم

روی لبهایم فقط او شعرهایم را گذاشت

شاعر :مرضیه عاطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

در دو عالم در دلش هرگز نباشد درد و غم

در این خانه هر کس شد عزیز و محترم
بر ِ

سردرش
خانهای که حک شد از روز ازل بر
َ

ذکر یاموسی بن جعـفر یا امام ذوالکرم

آمدم! چون راه دادی و نمیگویی که این

روسفید و روسیاه است و عرب یا که عجم

نان سفرهات
سفرهام برکت گرفت از ریزه ِ

کم شده اما نـمیدانم چـرا رزق حـرم؟!

در هوای مشهد و قم بارها حس کردهام

فاصله دارم فـقـط با کـاظمینت یک قدم

حضرت باب ٱلحوائج هستی و شد مستجاب

حاجتم یا از تو یا از حضرت صاحب علَم

امضای برات
ق شش گوشهام! هنگام
ِ
عاش ِ

جا نـمانـم از نگـاه تو ...نـیـفـتـم از قـلم

بس که خوبی سائلت را پُر توقع کردهای

کم نمیخواهم! نخواهد رفت چون دستت به کم
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شاعر :محسن صرامی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

شد غـزل آغاز در مـدح رحـیم دیگری

هفـتمین بار است مستم از نسیم دیگری

هر كجا او هست آنجا میشود عرش خدا

گوشۀ طور است در سجده كلیم دیگری

با كدامین نام باید نام تو خواند و نوشت

حـضرت باب الحـوائج یا كریم دیگری

نیست غیر از كاظمین ات هیچ جا در عالمین

در كنار هم دو گـنبد در حـریم دیگـری

نیست هرگز بر علی ابن ابی طالب قسم

جز شما هرگز صراط مستـقـیم دیگری

باز هم در میزند این خانه را در باز كن

هم فـقیری هم اسـیری هم یـتـیم دیگری

نیمی از دل گم شده از عمد در صحن رضا

گـم شده در كـاظـمین انگار نیم دیگری

شاعر :علی فردوسی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

اشکی نمانده است که بر لب تبسّم است

حاال که آب نیست وضـوها تیّـمم است

از بس که توبه کرده و آن را شکستهایم

از یـاد بُـردهایم که این بار چـندم است

موسای من کجاست عـصای عـنایتت؟

در من هزار نیل هوس در تالطم است

مدیون دستهای تو هستیم یک به یک

برنا و پیر ،عاقل و عاشق ،خمار و مست

از بس که بیت بیت ،خجـالت کـشیدهام

پیش تو دست و پای غزلهای من گم است

قلبت به جستجوی عزیزان دو ت ّکه شد

یک ت ّکهاش به مشهد و یک ت ّکهاش قم است

ا ّما بدان که عـشق جگـر گوشههای تو

در قلب ما عزیز ترین چیز مردم است

آقـا تـو را به جـان رضایت ،عـنـایـتی!

این بیت هر چه نیست ولی بیت هشتم است

داری بـه بـیت آخـر مـن رو مـیآوری

تـعـبـیر این وداع سـال ٌم عـلـیـکـم است
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

ای وجودت مطلع االنوار یا موسیابنجعفر

ای جاللت برتر از گفتار یا موسیابنجعفر

ای رواقت کعبۀ دل وی حریمت طور سینا

زوار یا موسیابنجعفر
ای هزاران موسیت ّ

ای خوش آن بیمار کز فیض تو میجوشد شفایش

ای هزاران عیسیت بیمار یا موسیابنجعفر

از تو میگیرد تجلّی سینهام چون طور سینا

وز تو باشد چشم دل بیدار یا موسیابنجعفر

دردمنـدم ،مستـمندم ،بیپـناهم ،رو سیاهم

هر که هستم با تو دارم کار یا موسیابنجعفر

کظم غیظ و ُحسن خلقت دل برد حتّی ز دشمن

همچو جدّت احمد مختار یا موسیابنجعفر

میتوانی در ز خیبر سر ز جسم عمر گیری

کرار یا موسیابنجعفر
در غزا چون حیدر ّ

مکرر
در دهـانم میشود د ُّر سخـن قـنـد
ّ

چون کنم مدح تو را تکرار یا موسیابنجعفر

پیش عفو و پای جود و نزد احسانت بود کم

هر چه باشد حاجتم بسیار یا موسیابنجعفر

هرکه بودم با تو بودم هر که هستم با تو هستم

در گلستان شمایم خار یا موسیابنجعفر

ای که دشمن داد دشنام و نوازش کردی از او

دوستم دستی به سویم آر یا موسیابنجعفر

دل بسوی تربـتت دست دعـا بر آسـمانم

بلکه یابم در حریمت بار یا موسیابنجعفر

نیست آن قدرم که گردم زائر صحن و سرایت

زوارت مرا بشمار یا موسیابنجعفر
خاک ّ

هدیه هر کس از برای یار آرد گوهری را

این من و این چشم گوهر بار یا موسیابنجعفر

من به عـالم گـفـتهام خاک در این آستانم

لطف کن پا بر سرم بگذار یا موسیابنجعفر

کی شود دور ضریحت گردم و گریم برایت

با دلی سوزان و حال زار یا موسیابنجعفر

تو همه آزادگان را یاری از لطف و کرامت

از چه در زندان نداری یار یا موسیابنجعفر

تیغ آتشبار بر کف گیرم و خونش بریزم

جز تو دل خواهد اگر دلدار یا موسیابنجعفر

تو سیه چال بال را رشگ کوه طور کردی

روز و شب با ذکر و استغفار یا موسیابنجعفر

از چه در زندان به جز زنجیر غمخواری نداری

ای به خلق عالمی غمخوار یا موسیابنجعفر
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با کدامین جرم شد ساییده ساق پات موال

از چه دیدی روز و شب آزار یا موسیابنجعفر

بر تو میگریم که زندان تو حتّی روز روشن

بوده تیره تر ز شام تار یا موسیابنجعفر

بر تو میگریم که از زنجیر و ُکند و تازیانه

بر تن پـاکت بـود آزار یا موسیابنجعفر

بر تو میگریم که در خاک وطن ذُ ّریه ات را

گرد غربت مانده بر رخسار یا موسیابنجعفر

بر تو میگریم که بودی روزه و هنگام مغرب

کردی از خون جگر افطار یا موسیابنجعفر

بر تو میگریم که از خرمای زهر آلود دشمن

بود در قلبت شرار نار یا موسیابنجعفر

ُکند بر پا ،غل به گردن ،اشک بر رخ ،زهر در دل

شد نصیب حضرتت هر چار یا موسیابنجعفر

من نمیدانم در آن زندان چه دیدی لیک دانم

مرگ خود را دیدهای صد بار یا موسیابنجعفر

راه مشکل ،بار سنگین ،قامت «میثم» خمیده

کوه غم از دوش او بردار یا موسیابنجعفر

شاعر :علی اصغر موسوی

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

آئـیـنـه را بـه نــور تـمــاشـا ،تـبـسّـمـی

ای جـلـوۀ نـمـاز ،که خورشید هـفـتمی

سر میزند ز مشرق نامت ،سپـیدهگاه!

عـرش خـدای را به تـکـلـم ،تجـسّـمی!

مـرهـون نـام تـوست ،شـفـاخـانـۀ قـضا

ای قـبـله ای که مرکز حـاجات مردمی

هر صبح و شام نور تو در جلوه ،یا عزیز

!در کـاظمیـن و مشهـد و شیراز یا قمی

خاک مـزار تو ،حـرم خاص انـبـیاست

هم طـور نـور را به تـمـاشـا ،تـبـسّـمی

 . 1بيت زير به دليل مستند نبودن مطالب تغيير داده شد زيرا بر اساس روايت شيخ مفيد و ديگران (ارشاد شیخ مفید ج  ۲ص ،۳۰۲
الغیبه شیخ طوسی ص  ،۳۱بحااالنوار ج  ۴۸ص  ،۲۳۴منتهی االمال ص ) ۱۵۳۹سندي ملعون به گونه اي عمل کرده بوده و زهر به
حضرت خورانيده بود که همه فکر کنند امام به مرگ طبيعي از دنيا رفته اند و حتي براي اين کار افرادي را حاضر ميکرد و با مشاهدة
بدن حضرت که آثار جراحتي بر آن نبود شهادت ميدادند که موسي بن جعفر به مرگ طبيعي از دنيا رفته است؛ کنيد.
بر تو ميگريم که از زنجير و کُند و تازيانه

بر تن پـاکت بود آثـار يا موسيابنجعفر
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000
شاعر :میالد یعقوبی

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

قالب شعر :ترکیب بند

آن زمـانـی که دل مهـیّـا شـد

دفـتـر غــم مـقــابـلــم وا شـد

تـا کـه آنـرا ورق زدم دیــدم

نهـمین صفحه نام موسی شد

حضرت کاظم از عنایت خویش

نظری کرد و سینه غوغا شد

در تـکـاپـوی گـفـتن شـعـری

طبع سردم چو گل شکوفا شد

نـفـسـی زد بـه آن دم قـدسـی

روح ُمـرده دوباره احـیـا شد

تک نگاهی نمود و از پس آن

هــمــۀ درد مـن مــداوا شــد

فــقـط از او زنــم دمــادم دم

نفـسم چونکه وقـف موال شد

ذکر او بوده ذکر هر روزش

پـور مـریـم اگـر مـسیحـا شد

سیـنـهام پُر شـراره از غصه

نـالـههـایم به غــم هم آوا شد

دل من از گنه زمین گیر است
آمدم تو نگـو دگـر دیـر است
ای کلیمی که صد چو موسایی

عـالـمـی بـنـده و تو مـوالیی

در مـدیـح گـلـی به مثل شما

من چه گویم که پور زهرایی

پادشاهان که ریزه خوار درت

بـر هـمـه آفــریـنـش آقــایـی

آن رضایی که جان و دل از اوست

تو به شمس الـشموس بابایی

آفــتـابـی سـتــارهای ،مـاهـی

تو زمین ،آسـمان نه دریـایی

آنـقـدر گـفـتهاند و میگـویـند

که شما روز حـشـر با مایی
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آن کـسی که گـدایـتـان بـاشـد

1

فـخـر دارد به حـاتـم طـایـی

تا که مانده حـریم پُر مهرت

چه کسی میرود دگر جـایی

در عـزایت اگر اجـازه دهی

هـر دو چـشمم کـنند سـقـایی

من کجا و نوشتـن از کرمت
جان موال مرا رسان حرمت
تو که با غصهها هم آغوشی

فقط از جرعههای غم نوشی

شمع عمرت به گوشۀ زندان

رفته دیگر به حال خاموشی

ذکـرتـان بوده ذکـر خـلّصنی

بهر رفـتن چـقـدر میکوشی

از جـسارت به ساحت مـادر

در تب غیرتت چه میجوشی

جسمت افـتاده بیرمق دیگر

از غل آهـنـیـین تو بیهـوشی

نکـنـد مـوقـع پـریـدن هـست

جامهای از کفن چرا پوشی؟

سپـری میشـود ز غـمهـایت

روز و شب های من به چاووشی

مثل هر شیعهای تو هم موال

عاشق آن ضریح شش گوشی

من پریشان غصههات هستم
عـاشق قـبـر با صفات هـستم
 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد وزني و سکت موجود در مصرع دوم 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.
فخـر ميکـند به حـاتم طايـي

آن کـسي که گـدايـتـان بـاشـد
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفتعلن مفتعلن فاعلن

ای ز حریم تو حرم ،گوشهای!

وی ز عطای تو جنان خوشهای

مـوسـی طـور ازلـیّـت ،ســالم
ِ

مـشـعـل نــور ازلـیّـت ،ســالم

روح مـناجـاتی و خـیـرالعـبـاد

قـبـلـۀ حـاجـاتی و باب المـراد

هفت فلک گوشهای از درگهت

هشت بهشت آمده فـرش رهت

بـحـر والیـت گـهـر فــاطــمـه

موسی جعـفـر ،پـسـر فـاطـمـه
ِ

پلــۀ تخـتــت قـلــ ِل عــالـمـیـن

جای گرفتی ز چه در کاظمین؟

ای همه شب دور سرت گشته عرش

1

بهر هدایت تو مقیمی به فرش؟

بـرتـر از آنـی که ثـنـایت کـنـم

جان چه بود تا که فدایت کنم؟

بـیـن امامــان بـنــی فــاطـمــه

حلم تو مشهورتر است از همه

هـم به قضا هم به قـدر ناظمی

کـاظمـی و کـاظمی و کـاظمی

سلسلـه پیـمـان تو از ابـتداست

سیر عروج تو ز خود تا خداست

محـبـس تو سیـنۀ سینـای نـور

قعر سیهچال بـه از کوه طـور

زمـزمـههــای تـو صدای خـدا

هـر نـفـسـت بـود بــرای خــدا

در دل تـاریـک سـیــهچــالهـا

هم سخـن دوست شدی ،سالها

 . 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 زيرا موضوع مصرع دوم به نوعي زير سوال بردن رسالت ائمّه در زمين است
اي همه شب دور سرت گشته عرش

پاي نهادي ز چه در چشم فرش؟
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یوسف فـاطمـه تو و قعر چاه؟

همدم شام و سحرت اشک و آه؟

محـبـس در بستـۀ تـو چـاه بود

هـر نـفـسـت سـیـر الـیهللا بود

1

مشعـل شبهای تـو تکـبـیـرها

خـصم ستـمکار حـقـیر تو بود

سلـسـله پـیـوسته اسیـر تو بود

نـور ز روی تـو بــرافـروخـته

زهر ز سوز جگـرت سوخـته

بـستـه هـمه روزنههـای قـفـس

تـنگ شده در دل تنگـت نفـس

کـس نـشنـیـده شجـر طـور دل

غرق شود در وسط آب و گـل

چاه کسی دیده شود حبس ماه؟

مـاه شنـیدید کـه افـتـد به چـاه؟

کـشتـۀ صـیـاد سـتـمگـر شـدی

مشت پری گشتی و پرپر شدی

گرچـه ز جـاه تو خـبر داشتـند

چـار نفـر جـسـم تو برداشتـنـد

حیف که شد با همه خون دلت

مـشـیّــع جــنــازهات قــاتــلـت

بــر هـمگـان داد ندا آن لعـیـن

که رهبـر رافـضیان است این

ای علـی و فاطمه را نور عین

وی دل بشکسته تو را کاظمین

محـرم شده
مـاه رجــب بـر تو
ّ

وقف غـمت گریـۀ «میثم »شده

رشـتـۀ تـسـبـیـح تو زنـجـیرها

 . 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.
رشـتـه تـسـليـم تـو زنـجـيـرها
نـور ز نــار تـو بــرافـروخـته

مشعـل شبهاي تـو تکـبـيـرها
زهر ز سوز جگـرت سوخـته

ضمناً بيت آخر به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايت معتبر حذف شد زيرا همانطور که شيخ صدوق و ديگر علما
در صفحات  ۹۳جلد  ۱عیون اخبار الرضا و  ۳۸جلد  ۵کمال الدین و  ۲۲۷جلد  ۴۸بحاراالنوار نقل کرده اند امام را بر
تابوتي قرار داده و بر دوش  4شرطه قرار دادند و،....
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000
شاعر :سید رضا مؤید

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای آفـتـاب ُحـسن به زیـبـائـیت سـالم

وی آسـمـان فـضـل به دانـائـیت سالم

در صبر شاخصی به شکیبائیـت سالم

تنها تو کـاظمی که به تنـهـائـیت سالم

هر گه غضب به قلب رئوف تو یافت دست
از آب عـفــو آتـش خـشمت فـرو نشست
ای صرف گشته عمر گران تو در نماز

د ِ ُّر خـداست اشک روان تو در نـمـاز

مطلـوب ایـزد است بیان تو در نمــاز

واجب بُود درود به جان تو در نـمـاز

ای جـلـوههـای لـطـف خـدا دودمـان تـو
ایـن دوسـتـی سـت دوسـتـی خـانـدان تـو
تو عبد صالح و به کفت قدرت خداست

هر ادعا ز قدرت و ّ
عزت ،تو را سزاست

هارون چگونه صاحب این دعوی خطاست

کی ابر هر کجا که بباری ز ُملک ماست

قـدرت از آن توست که بر ابـر پیل وار
فرمان دهی و شیـعـۀ خود را کنی سوار
کف با کـفایـتت
ای نبض روزگـار به ِ

شـیـرازۀ کــتــاب شـفـاعــت والیـتـت

شمس و قمر دو جلـوه ز نـور هدایتت

گر ،مـی نـبود جـوشـش بحر عـنایتـت

تـبـلـیغ سـوء رشتۀ احـکـام مـیگـسـست
طـوفـان کـفـر کـشتی اسـالم میشکـست
بـاران ابر دست تو پایــان پذیر نیست

دریای قلب پاک تو طوفان پذیر نیست

مهر تو گوهری ست که نقصان پذیر نیست

خصم تو کافری ست که ایمان پذیر نیست

آن سان که نور عشق خدا در وجود توست
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از صبح تا به ظهر ،زمان سجود توست
ای کـشتـی نجات به دریـای حـادثـات

دارنـد شیعـیـان به شما چـشـم التـفـات

لب تـشنهایم تـشنـۀ یک جـرعۀ فـرات

بر ما ببخـش از کـرم خویـشتن برات

در آستــان قــدس رضا نـور عـیـن تــو
دل پـر زنـد به سـوی تو و کـاظـمین تو
چون قلب ُمرده از دم تو جانم آرزوست

چون خاک تشنه ،قطرۀ بارانم آرزوست

سر تا به پای دردم و درمانم آرزوست

پا تا به سر نیازم و احسانـم آرزوست

بر من ببخـش آنچه کند جـودت اقـتضــا
سوگـند میدهم به جگر گـوشهات رضا

شاعر :مرضیه عاطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

میرسد از هر طرف زائر مدام از را ِه دور

عرض سالم از راه دور
سهم من در ح ّد یک
ِ

نیـستم دور ضریحت! در خـیالـم بـارها-

میروم گم میشوم در ازدحام از راه دور

دوم با پای شعرم هفت بار
در طوافت می َ

تا کمی زائـر شوم با احترام از راه دور

اشک میریزد دلم! از شوق ٬پرپر میزند

دور گنبد؛ بر فراز پشت بام از راه دور

آیه «وٱلکاظمینَ ٱلغَیظ» راه و رسم توست

کاش دریابی مرا در این مقام از راه دور

حضرت باب ٱلحوائج هستی و تا زندهام

میگذاری مهربان ،سنگ تمام از راه دور

بارها با چشم خود دیدم سپـردی از کرم

زخمهایم را به دست التـیـام از راه دور

بُعد منزل نیست ،اما در حرم حالم خوش است

گر چه میدانم نظر دارد امام از راه دور!
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000
شاعر :آیت اهلل کمپانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

باز شوری ز سر می زند سر

شور شیرین لبی پر ِز ِش ّکـر

چین زلفش د ِل من
آن که در ِ

چون غزالی پریشان و ُمضطر

عــقــل اقــدم ،امــام مــقـــدّم

در حـدوث زمـانـی مــؤ ّخــر

نسخۀ عـالیات حـروف است

عـنوان دفـتـر
دفـتر عـشـق و
ِ

مـشــرق آفــتــاب حــقــیـقـت

نــیــر ذات انـــور
مــطــلــع
ّ

مکـنـون مطلـق
مظهـر غیب
ِ

اسم اعظم در او رسم مضمر

ـسـن الــهــی
شــاه اقــلـیــم ُح ِ

کز ستـایش بسی هست برتر

َّللا
طــور سـیـنـا و انّــی انـا ّ

روضۀ قدس و موسی بن جعفر

کـاظـم الغـیـظ ،باب الحـوائج

الحر
صائم الدهر فی البرد و ّ

قــبّــه کـعــبــۀ بــارگــاهــش

البر
قـبلة الـناس فی البحـر و ّ

در شریعـت ،تو هـفـتم امامی

حـاکـم و معـنـی چـار دفـتــر

عرش را فرش ِِ راه تو خواندم

هاتـفـی گـفت ای پست منظر

طـائـر سـدرة الـمـنـتـهــی را

طـائـر هـ ّمـتـش بـشـکـنـد پـر

اولین پـایـه اش قـاب قـوسیـن

آخـرین پایه بـگـذار و بگـذر

آن چـه در قــوۀ وهــم نــایــد

کی تـوانـد کـنـد عـقـل بــاور

ای امــیــد دل مـســتـمـنــدان

نیست این رسـم آقـا و چـاکـر

یـا بـیـفـکـن مرا در چه گـور

یا که از چاه مـحـنت بـر آور
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شاعر :سودابه مهیجی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

مانـنـد دودمـان صبـوری که داشـتـی

ارثـیـۀ عــتـیـق شـعـوری که داشـتـی

یک عمر با جهالت شب در ستیز بود

در سیـنهات اصالت نوری که داشتی

شیـرازهاش به غیر غـم مردمان نبود

دیوان بغـضهای قـطوری که داشتی

در گوش کافـر و کنج زندان شهید شد

فـریادهای زنـده به گـوری که داشتی

آه ای نسیم خـستۀ فـرسوده بال و پر!

ت به وفـوری که داشـتی
هـمراه غـرب ِ

در ذهن عشق ،خاطرهای جاودانه است

از کوچههای خاک عبوری که داشتی

شاعر :محمدرضا کوزه گر

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

روح مطهر تو ،خورشید بی زوال است

با ظلمت و تباهی ،همواره در جدال است

ای شـهـســوار دلـهـا ،آقـا امـام کــاظـم

غالب به خشم گشتی ،ای روح پاک و صائم

رسوا تو کردی ای شه ،بنیان ظلم هارون

هفتم امام معصوم ،عالم به توست مدیون

از تو خراب گشته ،بنیاد مکر و تزویر

با خون سرخت ای شه ،فاتح شدی به شمشیر

با صبر و استقامت ،آورده ای به زانـو

ظلم و شکنج جالد ،ای شهسوار مه رو

تسلیم شد به نزدت ،ظلم و شکنجه و زجر

ایوب از تو آموخت ،درس نجابت و صبر

ای کوه صبر و تقوی ،مولی امام هـفتم

وی آنکـه درگـه تو ،بـاشـد پـنـاه مـردم

مـولی غـالمـیـم را ،امضا نما هـمـیـشه

تا من غـالمیت را ،سـازم هـماره پیشه

آقـا امـام کــاظـم ،ای روح جــاودانــی

در روز حـشـر مولی ،امیـد شیـعـیـانی

جـان شه خـراسـان ،دستـم بگـیـر موال

تـا رو سفـیـد گـردم ،در روز حـشر آقا
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شاعر :علی اکبر لطیفیان

تـرسی از فــقـر نـدارند گـدایـان كریم

دست خـالی نروند از در احسان كریم

حاجت خواسته را چند برابر داده است

طیب هللا به این لطف دو چـندان كریم

كـاظـمـیـنـی نشدیم و دلمان هم پُر بود

بار بـسـتـیم سوی شاه خـراسان كـریم

بی نیاز از همه ام تا كه رضا را دارم

به قـسـم هـای خـداونـد به قـرآن كـریم

طلب رزق نـكـردیـم ز دربــار كـسـی

نان هر سفـره نخـواهـیم مگر نان كریم

هر كسی وقت مناجات ضـریحی دارد

دست ما هم رسیده است به دامان كریم

نا امیـدم مكنید از كـرمش فـرض كنید

باز بدكاره ای امشب شده مهمان كریم

سـپـر درد و بـالیـش نـشـدیم و دیـدیـم

سپـر درد و بـالی همه شد جـان كریم

ظاهرش فـقـر ولی باطن او عیـن غنا

تـرسی از فـقـر نـدارنـد گـدایـان كریم

شاعر :اهلی شیرازی

1

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

صبـح انـوار هـدایت مـوسى کـاظم بود

سـر والیت ،موسى کـاظم بود
صاحـب ّ

آن گـلستـان والیت کـز نـسیـم او دمـیـد

گـلبنى در هر والیت ،موسى کاظم بود

عقـل در تفـسیر آیات کـمالش کى رسد

آیتى در صد روایت ،موسى کاظم بود

آفتابى چون على موسىالرضا را در وجود

مشرق صبح سعادت ،موسى کاظم بود

 .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 مطلب ذکر شده صحيح نيست و ممکن است کسي کريم نباشد اما اين دليل بر حرام بودن مال او نيست
طلب رزق نـکـرديـم ز دربــار کـسـي

نان هرسفره حرام است مگر نان کريم
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شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ای که در پای دعـا دستی تـوانا داشتی

در نـیـایش بـال پـروازی به بـاال داشتی

ولوله افـتاد از شور تو در هفت آسمان

درمناجات و دعا از بس که غوعا داشتی

ذکر تو هر روز یا سبّوح و یا قدّوس بود

با چنین آواز جا در عرش اعـال داشتی

هیچ از تـاریکی زنـدان ننـالـیدی که تو

خلوتی با خالق محبوب و یـکـتـا داشتی

جبرئیل ازگوهر اشکت به کف تسبیح داشت

ای که درباغ دعا چشمی چو دریا داشتی

از نـسـیـم مـهـر تو مـوسی کـلیم هللا شد

در نفـس هایت تو اعجاز مسیـحا داشتی

نورعشقت روشنی بخشید برسینای عشق

در نـگـاه روشـنـت نـور خـدا را داشتی

قدسیان مست تـمـنای تو می گشتند و تو

رنگ و بو ازگلشن سرسبز طاها داشتی

گرچه سائید ازغل و زنجیر پای تو ولی

در ره عشق و وفا جانی شکـیـبا داشتی

اجر روزه داریت این بود در افطار عشق

کز شهادت باده ای ناب و گوارا داشتی

تا قیامت از سر دلـدادگـان خـود مگـیر

سایهای کز ابر رحمت بر سر ما داشتی

جای دارد بر فلک ناز آورد روز جـزا

گربگویی ای «وفائی» لطف ما را داشتی

شاعر :مدرس

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

آن درگهى که پایه اش از عرش برتر است

دولت سراى حضرت موسى بن جعفر است

آیــیــنــه جــمــال خــداونــد ســرمـــدى

هم مظهر عـلوم و خصال پیـمـبـر است

در جـبـهـۀ مبارکـش ،آثـار زهـد و عـلم

لع ِل لبش ،عالمتى از حوض کوثر است

ســاالر اهــل دیـن ب َُـود و فـخــر اولـیــا

هـفـتـم امام و حجـت خـالق اکـبـر است
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000
شاعر :عمار موحد

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ای که آیـات خـدا در نـام تـو معـنا شـده

در کالمت شعلهور تفسیر «واعدنا» شده

در تجلّیگاه حق چون پا نهـادی در ازل

جـام طـور سیـنـهات آئـیـنـۀ سـیـنـا شـده

غیرتت آتش زده بر هفت تخت و نه فلک

کظم غیظی کردهای گر چرخ پا برجا شده

در مسیر علم تو لنگ است چون پای عقول

"کـلبهـم بـاسـط" مقـام خـواجـۀ دانـا شده

"لن ترانی" خواندهای در ستر زندان ،بعد از آن

دیـدۀ حـیـران دنـیـا غـرق مـافـیـهـا شده

از دعای «نجّنی من سجن هارون» تو بود

ذکر نامت گـر کـلـید حـل مشکـلها شده

سفرۀ باب الحوائج نـذر رایج بین ماست

چون علی موسی الرضا روزیرسان ما شده

شاعر :وحیده افضلی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

کبـوتـرانه به سـوی تو می پـرم امشب

هـوای عشق تو افـتاده در سرم امشب

ندیـده ام حـرمت را به خواب هم حتّی

به بزم عـاشقی ات ره نمی بـرم امشب

ولی تو حضرت باب الحوائجی ای ماه

نمی شود ز تو این گونه بگذرم امشب

مرا به روضـۀ مـاه رجب بـخـوان آقـا

بکن ز مـرثـیـه هایت مـعـطـّرم امشب

به کظم غیظ تو سوگند! من پُر از دردم

بگو چگـونه به رویت نـیـاورم امـشب

به زائران تو حتی ...چقدر بی رحمند

به فکر آن همه گل های پرپـرم امشب

به رنگ شعر من آقا نگاه کن !...انگار

که سـرخ تر شده اوراق دفـترم امشب

هـوای هیچ کسی در سـرم نمی گـنجـد

هوایی موسی بن جعفرم امشب
که من
ِ
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شاعر :حبیب چایچیان

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

قالب شعر :مثنوی

الــسّـالم ای وارث خــیــر االنــام

بـر تـو ای نـور خـداونـدی ســالم

الـســالم ای حـ ّجـت روی زمـیـن

کـعـبـۀ جـان را ستـون هـفـتـمـین

جـانـشـیـن حضرت خـیـر الـبـشـر

تـاج شاهـنـشـاهی عصمت به سر

بـاب رحـمـت نـور قــرآن مـبـیـن

مـوسی کــاظـم امــام هــفـتـمـیــن

بـر زمیـن و آسـمـان فـرمـان روا

مظهـری از رحمت و صبـر خـدا

درگـهـت بـاب الـحـوائـج عــام را

قـبــلـه گـاهــی هـر دل نــاکــام را

با چنین فـضل و بزرگی و شـرف

گوهری هستی و پنهان در صدف

شاعر :شعرای آئینی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

قالب شعر :رباعی

موسایی و صد جلوه به هر طور کنی

هر جا گـذری ،حکـایت از نـور کنی

تـو بـاب حـوائـجـی و ما حـاجـتـمـنـد

مـا را نـکـنـد ز درگـهـت دور کـنـی

سید محمد رستگار
چون سرو همیشه راستقـامت بودی

مـعـنـای شـرافـت و شـهـامـت بـودی

در بهت سکوت و ظلم هارون ،عمری

فــریــاد رســای اسـتــقــامـت بــودی

سید هاشم وفایی
دل در حرم تو خویش را گم کردهست

یعـنی عـوض گـریه تـبـسم کردهست

مـوسـای کـلـیـم نـیـسـت این دل ،امـا

بـیواسـطـه بـا شـما تـکـلـم کردهست

محمد جواد غفورزاده
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000
شاعر :رضا اسماعیلی

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

قالب شعر :غزل

وارث ُمـلک تـبـسم ،کاظم است

عشق عالمتاب هفتم ،کاظم است

آفـریـنـش ،سـوره ای از مهر او

بر لب هستی ،تبـسّم کاظم است

ُمصحف اخالص و قاموس یقین

بحر عرفان را تالطم ،کاظم است

ُمـقـتـدای آسـمـان مـردان سـبـز

قـبـلـۀ آئـیـن مـردم ،کـاظـم است

تـر ُجــمـان وحــدت دل هـای مـا

تابش ِمـهـر تـفـاهـم ،کاظم است

آسمان! تبریک ،فصل هفتم است

ِمهر عالمتاب هـفتم ،کـاظم است

شاعر :علی اکبر لطیفیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

هركه یك دفعه سر این سفره مهمان میشود

مور هم باشد اگر روزی سلیمان میشود

سر به زیر انداختن ذاتش توسل كردن است

دردهای این حرم ناگـفته درمان میشود

این كریمان لطفشان هرچند آماده ست ،لیك

نام مادرچون وسط باشد دو چندان میشود

ما پدر را خواستیم و از پسر خیرش رسید

در رجب ها كاظمین ما خراسان میشود

ظاهـرا ً عـیـن امامی ،باطنا ً پـیـغـمبری

هر كه می بیند تورا،از تو مسلمان میشود

نـسل مـوسایي ِ تو طبـع مسیحـا داشتـند

یك نفر از آنهمه پـیر جـماران میشود

این د ِل ما سینۀ ما ،نه بگو اصال بهشت

هركجا موسی ابن جعفر نیست زندان میشود

 . 1بيت آخر اين غزل به دليل عدم رعايت شأن امام عليه السالم حذف شد

1
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000
شاعر :وحید کردلو

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

سوز مناجـات تو پُـر کرده زمان را

آتش زده داغت دل هـفت آسـمـان را

هرشب دعـاگـوی تمـام خلـق هـستی

نفـرین نکـردی دشـمن نامهـربان را

بغضی نشسته در گلویت مثل حـیدر

داری بخاطر درد خار و استخوان را

دربـنـد هـستـی شیـعـیـان آزاد باشـند

زیر شکـنجـه میکـشی بار گران را

ذره میشـود آب
ذره ّ
شـمع وجـودت ّ

داری تحـمل میکـنی زخـم زبـان را

روح تـو را دشـنــامهـا آزرده کـرده

فکـری بکـن مأمـورهای بد دهان را

وا کرده پای ابن شاهک را به زندان

نفـسی که تا گـودال برده ساربان را

شکـر خـدا فـردا نمیبـیـند عـزیـزت

روی لبان خـشک تو خون روان را

دخـتـر نـدارد طـاقـت اینـکـه بـبـیـنـد

هر صبح و شب بیحرمتی این و آن را

چـشم حـرامی سوی نامـوست نیـفـتد

هرگز نبـیـنـد خـندۀ شـمر و سنان را

یـا کـه زبــانـم الل در بـیـن اجـانـب

حـتی نـبـیـنـد سـایـۀ نامـحـرمـان را!

1

از تو نمیگیرد سنان تاب و توان را

دیـروز امـا مـرکـب دشـمن در آورد

زیـر و بـم تلـخ صدای استـخـوان را

زخـم لـبان چاک چاکـت یـادت آورد

بزم شراب و ضربههای خیزران را

اصال حـسین کـنج زنـدانی و با خود

کنج خرابه میبری مرثـیه خـوان را

بر روی نیـزه هم شده برگرد امشب

آرام کن با خندهای معصومه جان را

شکر خـدا جـسمت نشد پامال دشمن

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم به منظور حفظ بيشتر حرمت اهل بيت و انتقال بهتر معناي شعر بيت
اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد
بر سيـنه تو رد پاي چکـمهاي نيست

از تو نميگيرد سنان تاب و توان را
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شاعر :منصوره محمدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

او که بـاران به د ِل ابر بهـاران میداد

ب تـشـنـۀ هر بـادیـه بـاران میداد
به ل ِ

مثل گلهای بهاری که پُر از عطر خداست

نفسش ،روح به احـوال پریشان میداد

درس حیا
خاموش زبانش ،به جهان
خشم
ِ
ِ

موسی عمران میداد
صبر او حوصله بر
ِ

روزه بود و همه روزه به دعا میپرداخت

دم به دم با نفسش بوسه به قرآن میداد

مثل خورشید که مهرش همه جا میتابد

با نگـاهش به زن مـفـسده ایمان میداد

وافــر زنــدانـبـانَـش
ســتــم
بـا وجــو ِد
ِ
ِ

ت افطار به او هم رطب و نان میداد
وق ِ

ابرها از غـم سنـگـین دلـش میگـفـتـند

اشک هایش به زمین صبر فراوان میداد

د ِل سجـاده هـم از غـربت او مینـالـید

موج اشکش خبر از روضۀ پنهان میداد
ِ

ولی افـسوس که این قـوم نمیفـهـمیدند

زندان جـفا جان میداد
باب حاجات به
ِ

با تـمام بـدیاَم او چه کـریـمـانه صفت

غز ِل سادۀ خود را به "مزینان" میداد

شاعر :حسن کردی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ما خاک پای حضرت موسیابن جعفریم

در سایهسار رحـمت موسیابن جعفریم

داده به ما زیـادتـر از آنـچـه خواسـتـیم

شـرمنـدۀ عـنـایت مـوسـیابن جعـفـریم

مـدیـون لـطـف بـی حد این خـانـوادهایم

ما نـوکـران عـترت موسیابن جعفـریم

مـا نـسـل پـشـت نـسـل گـدایــان سـفـرۀ

دولت سـرای عـزت موسیابن جعفریم

ایــثـار او عــقـیـدۀ مـا را درسـت کـرد

ما شـیـعـۀ کـرامت مـوسیابن جعـفریم

با یـاد روضـههـای سـیـهچـال سـالهـا

گـریهکـنان غـربت مـوسیابن جعـفریم

زنجـیر و ساق پا و نم خـاک های سرد

خونین دل از اسارت موسیابن جعفریم
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شاعر :محمد علی بقایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

این طور اگر در غل و زنجـیر اسیری

جرمت فقط این است که از نسل غدیری

امروز تو دیروز کسی غیر علی نیست

در بنـد هـم ای مـرد سرافـراز امیـری

حکم تو همان حکم رسول است بالشک

شـأن تو هـمان شأن وصیی و وزیـری

عـالم هـمه در بند تو هـستـند و گرفـتی

هر گوشه چشمت دو سرا را به اسیری

در بارش رحمت به سر این همه محتاج

از جـنـس نـگـاه تـو نـدیـدیـم نـظـیـری

محفوظ شد از رنج و بال شیعه به لطفت

چون فـاطمه فکـر همهای خیر کـثیری

جز اینکه به دسـتان کـریـمت شده دارا

از خـانـۀ تـو رد نـشـده هـیـچ فـقـیـری

رفـتار تو معـلـوم کند خـوف و رجا را

قـربـان کـالمت که نـذیـری و بـشیـری

از نالـۀ جـانـسوز تو در گـوشۀ زنـدان

پیداست که از جان به لب آمده سیـری

پــا راه نـــدارد دو قـــدم راه بــیــایــی

هر قـدر اگـر دسـت به دیـوار بگـیری

در چشم تو تاریکی زندان شد اگر تار

از ضربۀ سیلی ست نه از کثرت پیری

این پـیـرهـن پـاره بـرازنـدۀ تو نـیـست

شایـسـتۀ پیـراهـنی از جـنس حـریـری

از بس که نحیف است تنت ،موقع سجده

مـانـنـد عـبـایی که رهـا بـین مـسـیـری

شاعر :حامد آقایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

عـالـم باال عـزایت را
خـدا بر پا کند در
ِ

بــردبـاری بـالیـت را
ب
نـدارد کـوه تـا ِ
ِ

تورا محصور کردند و نداستند در سجده

عرش الهی رد پایت را
ملک میدید در
ِ

ک حرمت هرچه میپیچید در زندان
صدای هت ِ

در و دیوار نشنید از لبانت جز دعایت را

برای تکیه دادن ای پدر ،دردانه میخواهی

حکم عصایت را
ولی افسوس دارد میلهها
ِ

باالی سرت ای نور
ابر سیاهی باز
ِ
رسید ِ

چه حرفی کرده بارانی دوباره چشمهایت را؟
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شاعر :رضا ماه پری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

امشب شب شهادت موسیابن جعفر است

یعنی شب زیارت موسیابن جعفر است

در حـیرتم ز غـربت آن هـفـتـمین امام

زندان گواه غربت موسیابن جعفر است

از دامنش بگیر که باب الحوائج است

این منصب از جاللت موسیابن جعفر است

یک چشم او به مشهد وچشم دگر به قم

اینجا دو تا امانت موسیابن جعفر است

شبها به کـنج محبس و راز و نیاز او

اوج نشان عزت موسیابن جعفر است

هرگز به شکوه لب نگشود از جفای دهر

این درس استقامت موسیابن جعفر است

گـفتم به دل کجا ببـرم درد خود بگـفت

آنجا ببر که هیئت موسیابن جعفر است

آنکه تو را کـشانـده به این محفـل عـزا

دارم یقین که دعوت موسیابن جعفر است

شاعر :اصغر چرمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

شـانههای آسـمان لـرزید از بـار غمت

دیدۀ افـالکـیـان شد ابـر خـونـبار غمت

عرش حق زد ناله و افتاد بر روی زمین

ُخرد شد ارکـان آن در زیر آوار غمت

پیکرت تشیع شد بر دوش زخمی نسیم

شد مشام عرش پُر از عطر سرشار غمت

عرش حق شد کاظمیه ،نوحه خوان شد جبرئیل

تا طـنین انـداز شد امروز اخـبار غمت

آسمـانها زیر تابـوتت کـمر خم کردهاند

ریخـتـند افالکـیان در پای دیوار غـمت

حـنجـر مرثـیهام زخمی داغ روضهات

پیکـر شعـرم اسـیـر درد بسیار غـمـت

میتوان دیوان نوشت از جوهر اشک شما

صد غزل مرثیه شد در بین آثار غمت

رشـتۀ عـشق تو را بین کـالفی بـستهام

تا که باشم مـوجب گرمی بازار غـمت

مدخل باب المرادت پنجره فوالد ماست

تذکره میخواهد امشب این گرفتار غمت
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شاعر :بردیا محمدی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

بـا گــریـه ،بـا آه دمــادم مـینـویـسـنـد

شرح ماتم مینویسند
در ذیل ُمصحف،
ِ

انـدوه را با جـوهـر غـم مـینـویـسـنـد

ـرم مینـویسند
این روضه را مثـل ُم َح َّ

کوچه به کوچه مـجـلس ماتـم گرفـتـند
ک َّروبیان با روضه خوانها دم گرفـتند
آیـات قـرآن حـضرت موسیبن جعـفر

تسبیح ایـمان حضرت موسیبن جعفر
ِ

آوای باران حـضرت موسیبن جعـفر

دردی و درمان حضرت موسیبن جعفر

لب تـشنۀ عـشق تـوأم بـاران عـطا کن
از دردمـنـدان تـوأم درمـان عـطـا کن
چـشـم مـرا تــر کـن زمــان ربّـنــاهــا

لـطـفا ً نـگـاهـم کـنـم مـیـان این گـداهـا

پیچیده در هفت آسـمانها این صداها:

یا “فاطمه معصومه”ها و یا “رضا” ها

آسـمـان ُمـلک ایران
خـورشـید و مـاه
ِ
فـرزنـدهـایت صـاحـبـان ُمـلـک ایران
موسی طور غـم عصایت را شکـستند

با زجـر تو قـلب رضایت را شکـستند

نامـردهـا دست دعـایت را شـکـسـتـند

در کنج زندانها صدایت را شکـسـتند

1

 . 1بيت زير به دليل مستند نبودن مطالب تغيير داده شد زيرا بر اساس روايت شيخ مفيد و ديگران ) ارشاد شیخ مفید ج  ۲ص ،۳۰۲
الغیبه شیخ طوسی ص  ،۳۱عمدة الطالب ص  ،۱۸۵بحاراالنوار ج  ۴۸ص  ،۲۳۴منتهی االمال ص  )۱۵۳۹سندي ملعون عليرغم غل و
زنجير کردن حضرت به گونه اي عمل کرد ه و زهر به امام خورانيده بود که همه فکر کنند امام به مرگ طبيعي از دنيا رفته اند و حتي
براي اين کار افرادي را حاضر مي کرد و با مشاهده بدن حضرت که آثار جراحتي بر آن نبود شهادت مي دادند که موسي بن جعفر
عليه السالم به مرگ طبيعي از دنيا رفته است عبارت ذِي السَّاقِ الْمَرْضُوضِ بِحَلَقِ الْقُيُودِ در صلوات خاصه حضرت نيز به معني اين
است که با ساق پاي آن امام با حلقه هاي آهن است زنجير شده بود نه اينکه پاي حضرت شکسته باشد

نامـردهـا دست دعـايت را شـکـسـتـند

زير لگـدها سـاق پـايت را شـکـسـتـند
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چـیزی برای تو به جـز مـاتـم نـمـانده
نـای مــنـاجـاتـی بـرایـت هـم نــمـانـده
خـیـس اشک ربـنا کرد
سـجـادهاش را
ِ

درد تــمــام درد مــنــدان را دوا کــرد

در حـق دشمن نـیـمۀ شبها دعـا کرد

ا ّمـا بـه دسـت تـازیـانـه روزه وا کـرد

آه از غـروب درد و قـلب پست دشمن
افطارها غم خوردهای از دست دشمن
شیعه هنوز از ُ
غـصهات تشویش دارد

داغ تو را در سینه بیش از پیش دارد

ِسـنـدی کـافـر بـد زبـانـش نـیـش دارد

روی لبـش دشـنام قـوم و خویش دارد

با ذکـر مـادر درد پـهـلـو میکـشـیـدی
داغ حـسن را کـنج زندان میچـشیدی
در این قـفـس بال و پری دیـدم؟ ندیدم

جز روضه چـیز دیگـری دیدم؟ ندیـدم

زیـر عـبـایـت پـیـکـری دیـدم؟ نـدیـدم

جـز استـخـوان الغــری دیـدم؟ نـدیـدم

داغ تو ما را کـشـت ای فرزند زهـرا
ع ِ ّجل وفـاتی خـوانـدهای مانـنـد زهـرا
َ
با جوهـر خـون نامـهات توقـیع گردید

انـدوه تو در روضـهها تـوزیع گـردید

آیـه به آیـه سـورهات تـقـطـیـع گـردیـد

در اوج غربت پـیکـرت تشـیـیع گردید

1

با این همه ،تو بیکفن ماندی؟ نماندی
آقا! بـدون پـیـرهـن مـانـدی؟ نـمـانـدی
1

.

بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايت معتبر تغيير داده شد زيرا همانطور که شيخ صدوق و ديگر علما

در صفحات  ۹۳جلد  ۱عیون اخبار الرضا و  ۳۸جلد  ۵کمال الدین و  ۲۲۷جلد  ۴۸بحار االنوار نقل کرده اند امام را بر
تابوتي قرار داده و بر دوش  4شرطه قرار دادند و،....
آيـه به آيـه سـورهات تـقـطـيـع گـرديـد

تپـاره پـیکـرت تشـیـیع گـردید
بر تخـ ِ
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفعول مفاعلن فعولن

حــوائــج الــی هللا
ای بــاب
ِ

در مـلـک خــدا امــام آگــاه

سـلـطــان اُمــم امــام قــرآن

سـر تـا بـه قـدم تـمـام قـرآن

ای دیـدۀ دل چــراغ نـوری

موسـای هـزار کـوه طوری

قـبـر تو چـراغ اهل بـیـتـش

صحـن تو بـهـشت آفـرینـش

کعبه است هماره زیر دِینت

تـعـظـیم کـند به کـاظـمـینت

در حـبس ،به نه سپهر ناظم

مشهـورتر از هـمه به کاظم

زندان تو رشک طـور ایمن

موسات به کف گرفته دامن

عیسی به فـراز چرخ چارم

بـر روی تو میزنـد تـبـسّـم

زنـجـیر تـو رشـتۀ وصالت

زنـدان شـده شـاهـد جـاللـت

حبس تو نهان ز چشم یاران

از اشگ شبت ستاره باران

با آن که نـبـد ره خـروجـت

میبـود هـزارهـا عـروجـت

خصم ار چه به گردنت غل انداخت

س ّجاده ز گریهات ُگل انداخت

زنـدان تو مـحـفـل دعـا بود

مـیـعـاد گـه تـو و خــدا بـود

معـراج تو در دل سیه چـال

میکرد نـمـاز با دمت حـال

لبهای تو بوسه گاه تکـبیر

زندان به دعات گشت تطهیر

زنـجـیر تو کـائـنات را دِین

حـبس تو مقـام قاب قـوسین

ای روح لطـیف رنجـه دیده

هر صبح و مسا شکنجه دیده

ای پـاسـخ مهـربـانیت قـهـر

ای قـلب تو پاره پاره از ره

بیجرم و گنه عدو تو را کشت

ای یوسف فاطمه چرا کشت

چون ج ّد غریب خود به گودال

پـرپـر زده در دل سیه چال
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آگاه ز غربت تو کس نیست

جز مشت پریت در قفس نیست

ای شسته به اشگ ،تربت تو

تـشیـیع تو شـرح غـربت تو

ّ
عــزت
آخـر بـدنـت به اوج

تشییع شد ای غریب عترت

بـردنـد تـنـت چـو آیت نـور

با غسل و کفن به جانب گور

کـردنـد ز پـیکـر تو تجـلـیل

میرفت به عرش بانگ تهلیل

بس نوحه که در غمت سرودند

زنجـیر ز گـردنت گـشودنـد

با آن هـمه زخـم حلـقـۀ ُ
غـل

گـردیـد نـثـار پیـکـرت ُگـل

دیگر نـزدند بر تـنت سـنگ

از خون جبین نشد رخت رنگ

دیگر به سرت نخورد شمشیر

دیگر به دلت نزد کسی تیر

دیگـر نبـرید کس سـرت را

در خـون نکـشید پیکرت را

دیگـر سر تو نرفـت بر نـی

در طشت طال و مجلس می

بُـردند به دوش پـیکـرت را

دیـگـر نـزدنـد دخـتــرت را

دارم به دل آه سیـنه سـوزی

چون روز حسین نیست روزی

تا شعـلـۀ دل ز سـینه خـیزد

«میثم» به حسین اشگ ریزد

شاعر :مهدی جهاندار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

احساس از هفت آسمان میبارد ،احساس

بوی گـل سـرخ است یا بـوی گـل یاس؟

عالم هـمه تفـسـیـر لبـخـنـد تو ای عـشـق

سیـن َو الـنّاس
َّللا بخـوان تا
بـسم َّ
از بای ِ
ِ

باب الحـوائج تـشـنهتـر از دیگـران است

این راز را تـنـهـا تو مـیدانـی و عـبـاس

تـاریخ را هـر جــا ورق زد بـاد ،ای داد

پایی به زنجیر است یا دستی به دستـاس

ا ّمـا تو مـیبخـشـی ،تـو بـابـای رضـایـی

ْ
عن النّاس
والكـاظمـینَ الغـیظ َو
العـافـین ِ
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000
شاعر :رضا دین پرور

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

هر دم و بازدمـش آیـه و تکـبیـر فقط

بگـذارید کـند سـجـده دلـی سـیـر فقط

بعد این سجده اگر خواست ببندد قامت

ضرب شالق نبـندیـد به این پـیر فقط

این عبا نیست که افتاده زمین پیکر اوست

مانده از قاب تنش ،سایۀ تصویر فقط

پلک او حوصلۀ بار ندارد زخمی است

مژه میریزد از این اشک سرازیر فقط

در سیه چال سر از سجده که بر میدارد

کاش جـایی نکـند گـردن او گـیر فقط

انحـنـای کـمـرش بیـشتـر از قبل شده

بالـش زیـر سـر او شده زنجـیـر فقط

کاشکی موقع دفـنش بدنش را نکـشند

یا بگـیـرند تنـش را همه از زیر فقط

یک نفر هفت کفن داشت ولی کرببال

یک نفر شد کفنش نیزه و شمشیر فقط

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

در دل تاریک زندان مثل شمع روشنم

ذره ،آب گردیده تنم
ذره ّ
لحظه لحـظهّ ،

بس که الغر گشتهام چون میگذارم سر به خاک

خصم پندارد که این من نیـستم پیراهنم

در سیه چال بال با دوست خلوت کردهام

این نماز این حال خوش این اشک دامن دامنم

هر که زندانی شود باید مالقاتش روند

این که ممنوع المالقات است در زندان ،منم

قاتل دل سنگ میخندد به اشک دیدهام

حـلقـۀ زنجـیر میگـرید به زخم گردنم

بس که جسمم آب گشته مثل شمع سوخته

محـو گـشته جای نقـش تـازیانه بر تـنم

روزهدارم ،وقت افطار است و گویی قاتلم

کرده با خرمای زهر آلوده قصد ُکشتنم

گاه گاه از ساقهای پای من خون میچکد

بس که پا سائیده گـشته بین کند و آهنم

دوستان! از گریۀ من حبس هم آمد به تنگ

با وجـود آنکه خـندیـدم به روی دشمنم
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شاعر :رضا آهی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

ت دلـدارم اَیُّـ َهـاالکاظم
سـالم حـضـر ِ

سـالم حق به تو ای یـارم اَیُّ َهاالکاظم

گدایت آمده مضطر دوباره اِرحـمنی

ای از ازل سر و ساالرم اَیُّ َهاالکاظم

نـشـسـتهام به امـیـد نـگـاه پُر مهـرت

ق در مـحـن و زارم اَیُّ َهاالکاظم
غـری ِ

دوبـاره با نـظـری فـاطـمی عزیزهللا

تو بـاز کن گـره از کارم اَیُّ َها الکاظم

جان رضا جـانـتان پـناهم باش
بیا به ِ

بـبـیـن غـریب و گرفتارم اَیُّ َهاالکاظم

در این زمانۀ پُر جرم و دلفـریـبیها

بـیـا تـو بـاش نـگـهـدارم اَیُّـ َهاالکاظم

ب شهر حاجتها
مرا ردم نکن ای با ِ

خـادم سـربـارم اَیُّ َهـاالکـاظم
اگـرچـه
ِ

پوچ محض هستم
بدون تو به خداوند
ِ

ُگـ ِل هـمـیـشـه بـهــارم اَیُّـ َهـا الـکـاظم

محـبـتت به خـدا آبرو به من بخـشید

تـویـی دلـیــ ِل وقــارم اَیُّـ َهــاالـکـاظـم

ق بیمثا َلت شد
دلی ِل عـاشـقیام عـش ِ

ت اشـعـارم اَیُّ َهاالکاظم
شـدی تو زیـن ِ

خرج سفـرهات آقا
خـدا کـند که شود
ِ

تــمــام دار و نــدارم اَیُّـ َهـاالـکــاظــم
ِ

رسیده فصل عزای تو ای گ ِل زهـرا

مــاتـم تـو عــزادارم اَیُّـ َهـاالکـاظـم
ز
ِ

روان شده ز غمت اشک چشم من آقا

ابـر بـهـارم اَیُّـ َهـاالکـاظـم
بـبـیـن کـه ِ

دوباره گـوشۀ زنـدان جای تو گردید

وخـیـم حـا ِل تـو سـردارم اَیُّ َهاالکاظم
ِ

ب لگدها و ضربت سیـلی
اسیر ضر ِ

شـدی عـزیـز و نـگـارم اَیُّ َهـاالکـاظم

نمانده از بدنت بر سرت چه آمده است؟

امـام بـزرگـوارم اَیُّـ َهـا الکـاظم
بـگـو
ِ

ظـالـم افــتــادی
ـار
ِ
مـیـان پـنـجـۀ ُکـفّ ِ

دهـد داغِ تــو آزارم اَیُّـهــَا الـکــاظـم
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000
شاعر :محسن صرامی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

پیش او وقت گدائی صحبت از سوگند نیست

چندمین بار است،یا… ،نه صبحتی از چند نیست

ذکر یا باب الحوائج ،جان گرفت از جود او

بِ ْ
شر حافی بیسبب با ذکر او خرسند نیست

ظلم شد در حق این آقای مظلوم و غریب

حق او را بین ما جمعی که بشناسند نیست

گرچه دلتنگ رضاجان است در زندان ولی

1

درد این آقا یـقـینا ً دوری از دلبـند نیست

کظم غیظ از درسهای مکتب پُر نور اوست

حاصل رنجدیدنش چیزی به جز لبخند نیست

ایـنـقـدر زنجـیـر دور گردن او بسـتهاند

روی تن از دست این زنجیر ،گردن ،بند نیست

در حقیقت این سیه چال است زندانی اوست

پس نباید گفت در بند است او دربند نیست

شاعر :سید رضا مؤید

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

ز موج اشک به چشمم ،نگاه زندانیست

صه ،آه زنـدانـیست
درون سیـنهام از غـ ّ

نه فرصـتی نـه تـوانی که راز دل گـویـم

بیان راز دلــم در نــگــاه زنــدانــیســت

ستارههـا اگـر از آسـمــان فــرو ریــزنـد

ب َُود روا که به زنجیر ،ماه زندانیست...

ز تـیرگی ،شب و روزش تـفـاوتی نکـنـد

ولـی الــه زنــدانــیسـت
به محبسـی کـه
ِ

ز اشک دیـده چـراغی مگـر بر افـروزد

سپـیدهای کـه به شـام سـیـاه زنـدانـیسـت

خبر دهـیـد به زهـرا که یـوسـف دگـرت

به ُجرم ایـنـکه نـدارد گـنـاه زنـدانـیست

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 ،فراموش نکنيم دغدغه و درد و غم اهل بيت دوري از فرزند و عيال نيست بلکه دغدغه آنان مغفول و مهجور ماندن اسالم
حقيقي و احکام آن است .
سخت دلتنگ رضاجان است در اين چند سال

درد اين آقا به غير از دوري دلبند نيست
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شاعر :رحیم فیضی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

مصطفی ناالن شده
شیعیان وقت عزا شد،
ٰ

غم موسی بن جعفر ،فاطمه گریان شده
در ِ

گشته مسموم از ُر َ
هارون لعین
طب ،با َجبر
ِ

درون سینه تنگـش نَفَـس پنهان شده
در،
ِ

ناله اهل سـما پـیچـیـده در گـوش زمـان

گوئیا هـفت آسمان در ناله و افـغان شده

نوحهخوان گشته مالئک ،عرشیان در آه و وا

لک غریبستان شده
چون غریبی ُکشته در ُم ِ

آخــر آن سـیّـ ِد واالمــقــام
لـحــظـههـای
ِ

واژه غربت ِز قربش ،واله و حیران شده

ق در حمد الهی گشته ُو
چونکه کاظم غر ِ

ی و یاسبحان شده
ذکر و
ِ
نجوای لبَش ،یا َح ُّ

پـیـک ا َ َجـل آمـد به بـالـین امـام
ناگـهـان
ِ

ت بقیع ،آن خسر ِو خوبان شده
خیره برسم ِ

زد صدا مادر بیا ،من هم غریبم چون حسین

ْ
وامـصیبت قـتلگـاهم ،گـوشه زندان شده

زهر ستم تار و دلم در پیچ وتاب
چشمم از ِ

پیکـر تبدارم از ظلم و جـفا بیجان شده
ِ

ختم مصیبت کن ،دلم آتش َمزَ ن
(فیضیا) ِ

بالین پـسر مهـمان شده
مادرش زهرا به
ِ

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

بریـدم از همه تا خـلوت وصال گرفتم

که با تو در دل زندان بسته ،حال گرفتم

خمید سرو قدم ،آب گشت شمع وجودم

مـه تـمـام بُـدم ،صورت هـالل گـرفـتم

به جای آن که بخوانم زکس برات رهائی

سراغ روی تو در روز و ماه و سال گرفتم

به دست و پا و بدن حلقههای سلسلهام بین

تو لطف کردی و من این همه مدال گرفتم

خرم از آنم
اگر چه رفتهام از یاد خلقّ ،

که جا به یاد تو در این سیاه چال گرفتم

چنان به یاد عزیزان ،دلم گرفته در امشب

که از جمال رضا بوسه با خیال گرفتم

به افتخار بگو میثم این سخن به دو عالم

که خط سرخ والی عـلی و آل گرفـتم
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000
شاعر :مهدی مقیمی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

با روضه خوان و سینهزن و خادم آمدیم

در مجـلس عـزای تو یا کـاظـم آمدیم

شکـر خـدا که دور نـبـودیـم از شـمـا

در روضـهها و مجـلـستان دائم آمدیم

گر دور هـم شـدیم دمـی از کـنـارتان

اما دوبـاره خـسـتـه دل و نـادم آمـدیم

مهـدی سیاهـپـوش عـزای شما شد و

ما بـهـر تـسـلـیـت به دل قـائـم آمـدیـم

ما از همان ازل همه در بندتان شدیم
هـمـسایههـای خـانـۀ فـرزنـدتان شدیم
ای وای من شکسته پر و بال بودی و

عمری اسیـر کـنج سیه چال بودی و

هـر روز روزه بـودی و امـا دم اذان

در زیـر تـازیـانه تو پـامـال بـودی و

یک روز و ماه و سال روا نیست این جفا

تو چندین بهـار به این حـال بودی و

گاهی به یاد مـادر خود بین کـوچهها

گاهی به یاد زینب و گـودال بودی و

1

عمری غریب در دل زندان تو زیستی

هر شب برای جد غـریبت گـریـستی

1

زنـدان کجا و تو ،تـو کجا تـازیـانهها

از تـازیانه مانـده به جـسمت نشانهها

زنـجـیر روی گردن موال چه میکند

مجروح گشته گردن و زخمیست شانهها

 .بيت زير به دليل مستند نبودن تغيير داده شد ،موضوع چهارده سال زنداني بودن امام کاظم علیهالسلم استناد روايي و تاريخي

ندارد بلکه تاريخ صحيح چهار سال است زيرا همانطور که در صفحات  ۵۰۷جلد  ۲اصول کافی و ص  ۲۰۶جلد  ۴۸بحاراالنوار و ص
 ۱۵۳ج  ۳منتهی اآلمال هم آمده است هارون الرشيد ملعون در سال  1۷۹هجري امام را دستگير و از مدينه به بصره و بغداد تبعيد و
زنداني کرد و امام را در سال  18۳به شهادت رساند که مدت زنداني بودن چهار سال مي شود ضمن اينکه اصال هارون الرشيد در
سال  1۷1يا  1۷۰به خالفت رسيد و اگر در همان بدو خالفت هم امام را زنداني کرده باشند که چنين هم نبوده بازهم مدت چهارده
سال نمي شود!!
يک روز و ماه و سال روا نيست اين جفا

تو چارده بـهـار به اين حـال بودي و
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تاریک بود و تا که تو را بیهوا زدند

آتـش کـشـیـد از دل زهــرا زبـانـههـا

با هر بهانهای ز تو حرمت شکسته شد

مویت سپـیـد گـشت به دست بهـانهها

زهـرا غـمین تو ،تو پـریـشان فاطمه

1

مظـلـوم مثل دیگـر عـزیـزان فـاطمه
گـیرم به اشک ،درد دلـم را دوا کـنم

با سندی ابن شاهک و سیلی چها کنم

خـلّـصنی یـا ربـم شده ع ّجـل وفـاتـیـم

چون فاطمه به مرگ خود امشب دعا کنم

پا سوی قـبـله کردم و دیده هـنـوز نه

تا آنکه یک نظـر به سوی کربال کنم

هم آرزوی مرگ کنم هر شبانه روز

هــم آرزوی دیــدن روی رضـا کـنـم

عالم به غصه و محـنـم گریه میکـند
زنجـیر هم به زخـم تـنم گریه میکند
شاعر :عالیه رجبی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

حلـقه میبـستـند دور گردنت زنجیرها

غرق خون بودند با پیراهنت زنجیرها

از طواف زخم پاهایات که فارغ میشدند

سجـده میکردند روی دامنت زنجیرها

انعکـاس اللهی و حتی تو را در بند هم

میپرستـیـدند مثـل دشـمنت ،زنجـیرها

زیـر بار ضـربۀ شـالق میافـتـادی و

نـاله میکـردند با لـرز تـنت ،زنجیرها

چارده سال است بیتابانه آمین گفتهاند

با َدم عجـل وفـاتی گـفـتـنت زنجـیـرها

مثل عشاقی که میسوزند هنگام وداع

وا نمیکردند دست از گردنت زنجیرها

 . 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
زهـرا اسـيـر تو ،تو پـريـشان فاطمه

مظـلـوم مثل ديگـر عـزيـزان فـاطمه
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000
شاعر :مهدی کبیری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

بین هجـومی از خـفـقـان در سیاه چال

پـیچـیده باز صـوت اذان در سیاه چال

در پـشت ابر کـیـنۀ ظـلـمت پـرستها

خورشید کرده چهره نهان درسیاه چال

قـلبی که قـبلۀ همه عـشاق عـالـم است

افتاده است از ضـربـان در سـیاه چال

ای مــاه روزهدار خــدا ،بـا لـبــان تـو

روز سال شد ،رمضان در سیاه چال
هر ِ

دارد به حال وروز تو خون گریه میکند

زخمی که باز کرده دهان ،در سیاه چال

لب تـشـنه بودی و سر تو داد میزدند

خولی و شمر و زجر وسنان در سیاه چال

چـرخـیـد بـا اصـابـت هـر تـازیـانـهای

دور سرت زمین و زمان در سیاه چال

بـا اقـتـدا به حـضـرت مـادر نـمـاز را

این بار هم نشسته بخوان در سیاه چال

ما نان ز دستهای کریم تو میخوریم

گرد از عبای خود بتکان در سیاه چال

سهـم دعـای هر شب عـجـل وفـاتیات

شد غربت و سپردن جان در سیاه چال

شاعر :مرضیه عاطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

تو را بردند نامردان؛ از این زندان به آن زندان

خون دل مهمان؛ از این زندان به آن زندان
شدی با
ِ

توهین پی در پی
شنیدم در غل و زنجیر با
ِ

تو را انداخت زندانبان از این زندان به آن زندان

مناجاتت دو چندان شد! پس از هر سجدهات می رفت

صدای جذبۀ قرآن؛ از این زندان به آن زندان

به جای آه و نفرین ذکر میگفتی و جاری شد

بارش باران؛ از این زندان به آن زندان
دعای
ِ

عبایت را کشیدند و امان از هتک حرمتها

شدی حیران و سرگردان؛ از این زندان به آن زندان

به دست ِسندی بن شاهِک ملعون زمین خوردی

بمیرم! با تنی لرزان؛ از این زندان به آن زندان

سکوت و کظم غی َ
زهر دشمن را دو چندان کرد
ظتِ ،

چه مظلومانه دادی جان؛ از این زندان به آن زندان

به یا ِد ج ّد لب تشنه گلو َیت سوخت و خواندی

ب عطشان؛ از این زندان به آن زندان
چه روضه با ل ِ
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شاعر :فرشته حسینی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

جهان را ،بیکران را ،جن و انسان را دعا کردی

زمین را ،آسمان را ،ابر و باران را دعا کردی

خـوان شما هـستـند
سـر
تـمام
ِ
ِ
مـردم ایران ِ
ِ

که هم شیراز ،هم قم ،هم خراسان را دعا کردی

اثر کرده دعایت در زنی آوازهخوان حتی

تمام روسیاهان را دعا کردی
و این یعـنی ِ

مبادا آنکه دِینی باشد از زنجیر بر دوشت

دیوار زندان را دعا کردی
غل و زنجیر را،
ِ

ب تازیانه روزهات را باز میکردند
به ضر ِ

تو اما قب ِل افـطارت نگهبان را دعا کردی

شاعر :محمدحسین ملکیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

دوبـاره چـنـگ زدم دامن خـراسان را

به کـاظـمین رساندم صدای لـرزان را

برای حـاجت کوچـک نـمیروم آن جا

دریـغ اگر که بگـویم به او غـم نان را

منی که هیچ نـدارم برای عـرض ادب

چه تحفهای ببرم پیشکش کنم؟ جان را

دو پادشاه به یک سرزمین نمیگـنجـند

کـنـار هم به خـدا دیدهام دو سلطان را

که دیده در وسط آسمان دو تا خورشید؟

کـه دیـده پـا قــدم آفـتــاب ،بــاران را؟

ببـین چه بخت بلندی! به دست کوتاهم

گرفتـهام من بیدست و پا دو دامان را

ببین کسی که خودش میهمان زندان بود

چه بیمـضایـقه دارد هوای مهـمان را

به چشم دیده اسیری ست در دل زندان

به چشم دل به اسیری گرفته زندان را

بر او که لحظه به لحظه مسافر عرش است

گماشته است چه دیوانهای نگهبان را؟

براو چگونه اثر کرده زهر؟ در عجبم!

که خلق در نفـسـش دیـدهاند درمان را

کـریـم ترجـمۀ دیگـر ابـوالحـسن است

که جمع دیـدهام اطراف او فـقـیران را

وداع با حرمش ساده نیست ،حق دارم

عـقـب عـقـب بـروم تـا ته خـیـابـان را
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000
شاعر :یاسین قاسمی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

تا که نگه به حـال پـریـشانـیام کنی

یا که نظـر به گـریۀ کـنعـانیام کنی

پـرواز میکـنم طـرف کـاظـمـین تو

تنها به این بهـانه که زنـدانـیام کنی

پـرپـر شدی و آمـدهام پـرپـرت شوم

این دفعه آمدم که تو قـربـانیام کنی

شرمندهام ز روی تو بیپرده واضح است

امشب اگر نظر تو به پیشانیام کنی

دریا شدم فقط به همین شوق بیکران

تا بیعـصا بیایی و طوفـانـیام کنی

تا نوکـر رضای تو و دخـترت شوم

این بود عـلتش که تو ایـرانیام کنی

آقا کویر خشک ثواب است عمر من

من گریه میکنم که تو بارانیام کنی

موسای عـیسوی دم این خـانـوادهای
نا بُـرده رنـج گـنج به بـغـداد دادهای
من بوسه میزنم به دو دست کریم تو

پـرواز کـردهام که شـوم یاکـریـم تو

پرسیدهام ز مادرم او هم خبر نداشت

یعنی که هـستم از رفـقـای قـدیـم تو

دنیا تویی بهشت تویی عاقـبت تویی

پس عـالمـین هست همیشه مقـیـم تو

من جـای ر ّد پـای شـما پـا گـذاشـتـم

من میروم ز پیچ و خـم مستقـیم تو

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

باز این چه ماتم است که گشته سهیم تو

اینها به جای آب به تو زهر میدهند

رحـمی نمیکـنـند به حال وخـیـم تو

اینها ز پارۀ جگرت حرف میزنند
اینها چقدر پشت سرت حرف میزنند

از ضربۀ لـگـد کـمـرت درد میکند

خوردی زمین و حال،سرت درد میکند

لرزش نشسته است به دست دعای تو

آقـا تـمـام بـال و پـرت درد میکـنـد
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بر چشم خیـستان ته این چاه لعـنـتی

تا نور میخورد بصرت درد میکند

دستـان بـستـهات سپـر تـازیـانـه شـد

جسمت ،تنت ،سرت ،سپرت درد میکند

هرچه که شد ولی به تنت نیزهای نخورد

پیراهن تو را که کسی با خودش نبرد

شاعر :میثم مؤمنی نژاد

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

دخیل بسته فلک بر ضریح زنجـیرش

نـمـاز گـریه کـنـد با نوای تـکـبـیـرش

1

که هیچ سوره نیـاورد ،تاب تفـسیرش

د ِل شـکـسـتـۀ او آیـهای مـقـطـعه بـود

چگـونه حـلـقۀ آهـن گرفت حلـقـش را

چرا به گوشۀ زندان؟ چه بود تقصیرش؟

چگونه زهر هالهل ،به زخمۀ الماس

به نازنین جگرش ،مینوشت تقدیرش

2

قلم به شرم در آمد ،ز شرح تصویرش

عجب که حامل عرش است دوش چار غالم

زبان گـشوده حقـیری برای تحقـیرش

شبیه جد خودش روی خاک پرپر شد

شبـیه جد خـودش زنده مانده تاثـیرش

در اوج غربت و دور از وطن شده تشییع

 . 1بيات زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايت معتبر تغيير داده شد زيرا بر اساس روايت شيخ مفيد و ديگران ( ارشاد شیخ
مفید ج  ۲ص  ،۳۰۲الغیبه شیخ طوسی ص  ،۳۱عمدة الطالب ص  ،۱۸۵بحاراالنوار ج  ۴۸ص  ،۲۳۴منتهی االمال ص ) ۱۵۳۹سندي
ملعون عليرغم غل و زنجير کردن حضرت به گونه اي عمل کرده و زهر به امام خورانيده بود که همه فکر کنند امام به مرگ طبيعي از
دنيا رفته اند و حتي براي اين کار افرادي را حاضر مي کرد و با مشاهدة بدن حضرت که آثار جراحتي بر آن نبود
شهادت مي دادند که موسي بن جعفر به مرگ طبيعي از دنيا رفته است عبارت ذِي السَّاقِ الْمَرْضُوضِ بِحَلَقِ الْقُيُودِ در صلوات خاصه
حضرت نيز به معني اين است که با ساق پاي آن امام با حلقه هاي آهن است زنجير شده بود نه اينکه پاي حضرت شکسته باشد
شکـسـته سـاقه او آيـهاي مقـطـعه بود

که هيچ سوره نيـاورد ،تاب تفـسيرش

 . 2بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايت معتبر تغيير داده شد زيرا همانطور که در عیون اخبار الرضا ج ۱ص
 ۹۳؛ کمال الدین ج  ۵ص  ،۳۸بحار االنوار ج ۴۸ص  ۲۲۷نقل کرده اند امام را بر تابوتي قرار داده و بر دوش  4شرطه
قرار دادند و،....

به روي تـخـته در مـيبـرنـد دريـا را

قلم به شرم در آمد ،ز شرح تصويرش
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000
شاعر :موسی علیمرادی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

نفـسم کـنج قـفـس حـال و هـوایی دارد

پـرم از بیپـری و ...مـیل رهایی دارد

مثل نینامه شده سینهام از هجر حجاز

نـای نی از نـفـسـم شـور نـوایـی دارد

چـقـدر آه کـشیـدم درو دیـوار گریست

چـقـدر سـنگ صبـورم شـنـوایی دارد

مـیرود بـا نـفــسـم تـا بــرسـد بـا آهـم

تـازیـانه به تـنـم سـعی و صفایی دارد

باز شالق بیاور که سحر نزدیک است

دل شکستن دل شب صوت رسایی دارد

استخوانهای مرا بین قفـس ُخرد کـنید

اسـتخـوان ُخـرد شدن نـیز دوایی دارد

دست اما به رگ غـیرت من مگـذارید

ولی افسوس قفـس بیسر و پایی دارد

مثل زنجیر کسی همقدم من نشده است

آه تـابــوت بـگـو او چـه وفــایـی دارد

بیت پایانی عمرم شده مضـمون گریز

سـیـنـۀ مـن نـفـسـی کـربوبالیی دارد

باز هم روضۀ گودال و زنی زد فریاد

نــزنـیـدش بـه خــداونـد خــدایـی دارد

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

من کیستـم؟ فـرشـتـۀ عرشآشیانهام

دردا که گشتـه قعر سیـهچال ،النهام

مـن در کنـار قـبـر نبـی خانه داشتم

کردنـد بیگـنـاه بــه زنـدان روانهام

گر شیعهای به شهر مدینه کند عبور

جرأت نمیکند که زند سر به خانهام

هر شب َبود چهار مالقاتیام به حبس

زنجیر و کند و قاتل و اشک شبانهام

از بس که تیرگی نگهم را گرفته است

روز و شبـم یکـی شـده در آشیانهام

نشنـیده مانـد نالـۀ شبهای تـار من

خامـوش در میان قـفس شـد ترانهام

میثم ز سوز سینه سرودی برای ما

سـوز دلــت قـبـو ِل خـدای یگـانـهام
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شاعر :مهدی زارعی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

پشت غـزل شکست و قـلم شد عـصای او

هر جا که رفـت ،رفـت قـلـم پا به پـای او

بعدش نوشـت از غـم مـردی که میرسید

هر شب به گوش سرد زمین ،نالههای او

مردی کـه در زمـانـۀ ارواح شـبپـرست

خـورشید بود و حـبس شدن هم سـزای او

زندانی عجـیب و شـگـفـتی که میشـدنـد،

جالدها بــه شــیــفــتــگــی مــبــتــالی او

نقشه شروع شد ،دو سه روزی گذشت و زن

ماند و حضور عرشی و ُحجب و حیای او

پر شد تمام روح زن از سوز ،ض ّجه ،زجر

از نـاله ،نـالـه ،نــالـه و از هــایهــای او

پس در خودش شکست و شکست و شکست و گفت:

هر که تو نشکـنیش و نـسازیش ،وای او!

آن قدر روح خاکی زن در خودش گداخت

تا که طـالی نـاب شـد از کـیـمـیـای او...

شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

عجب فضائل عرشی ،عجب کمالی داشت

چه قـدر و منـزلت و جلـوۀ جاللی داشت

به پیش پرتو خورشید ،تیرگی محو است

سپـیده را چه غـمی گر سیاهچـالی داشت

کجاست گر که عبایی از او فقط باقیست

میان شور مناجـات خود چه حالی داشت

نگـشـت مـانع پـرواز او غـل و زنـجـیـر

برای سیر و سلوکش همیـشه بالی داشت

چــراغ خـلـوت او بـود ذکــر یـا قــدوس

که آن حـقـیـقـت روشـن دل زاللی داشت

نـبـود غــافـل از انــدیـشـۀ خــداجــویــی

به قدر فرصت گـلها اگر مجـالی داشت

به گردنی که نشد خم ،به پیش ظلم و ستم

ز بـاغ سرخ شهادت عجب مـدالی داشت

تــمـام زنــدگـی او قــیـام بــود و جــهـاد

چه روزهای عزیزی ،چه ماه و سالی داشت

از آن دعا که به لب داشت در شب هجران

امـیـد روشـنـی و مــژدۀ وصـالـی داشت
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شاعر :مجتبی روشن روان

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

کسی که گردش چشمش مدار دنیا بود

دمش مسیح و نگاهش بهشت رویا بود

وجـاهـت نـبـوی از شمـایـلـش پـیدا

تـمـام دلـخـوشـی دودمـان طـه بـود

تـمـامی سکـنـاتـش نـشانـۀ رحـمـت

ادامـۀ بــرکــات وجــود مــوال بـود

درست مـثـل نـگـاه مـحـبـت زهـرا

عنایـتـش به دل عـاشقـان شیـدا بود

ابوالرئوف رئوف
ابوالکریم کریم و
ِ

مسیر آمد و رفـتـش پُر از تـمنّا بود

ی کاظمین الغـیظ
صبور بود و تجـل ِ ّ

کرامت َحسن از ُخلق او هویدا بود

نیاز نیست بگویم چه روی ماهی داشت

ّ
مصال بود
قدش قیامت و ابروی او

کنار سفرۀ این مرد مهربان هر روز

برای هرچه گرفتار خسته جان،جا بود

کسی که شرح کمی از فضائلش گفتم

جناب باب حـوائج؛ امام موسی بود

بالی شیعه خرید و به کنج زندان رفت

ز بسکه خوب و رئوف و رحیم و آقا بود

سیاه چاله کجا و بهشت عـاطـفـهها

بهار داد به دنیای این و آن تا ...بود

تمام قد به حضور خدای عز و جل

قیام داشت و سرشار از تقاضا بود

ب غریب و ابوال ّ
شهی ِد شهید
ابوالغری ِ

شهادتش همۀ روضههای گـویا بود

چگونه روضه بخوانم از این غریبی که

پناه هر چه گدای غریب و تنها بود

اسیر سلسله پا و ،اسیـر غـل دستش

و کار دشمن او خـنده و تـماشا بود

چه آمده به سرش که شکسته مینالید

میان دست قنوتش دعای زهـرا بود

چگونه روضه بخوانم؟ اجازه مادر جان!

حرامزادهای آمد که زشت سیما بود

دوباره معبر تنگ و نگاه خون آلود

دوباره دست کسی روی ماه باال بود

دوباره آه ،کسی روی خاک میغلطید

کسی که حجت پروردگار یکتا بود
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لبـش گهی به دم آه  ...آه معـصومه

گهی به نغمۀ قدسی یا رضا وا بود

چه قدر پشت سر او کفن فراهم شد

چه چشمها که در آن روز داغ دریا بود

گریز میزنم اینجا به روضههایی سخت

نمیشود که در این لحظهها شکیبا بود

دلـم گـرفـتـه برای شهـیـد عـاشـورا

همانکه زینت دوش جناب طـه بود

همانکه گوشۀ گودال تشنه و زخمی

به پیش دیدۀ خواهر فتاده از پا بود

همانکه لحظۀ نحر گلوی حق گویش

حریم کنگرۀ عرش غرق غوغا بود

همان که بر سر غارت نمودن بدنش

ی پـست دعـوا بود
میان چـند حـرام ِ ّ

همانکه بر سر نیزه سرش نشست و شکست

تنش بدون کفن روی خاک صحرا بود

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

ارث از نبی بُـرده پـیمبر بودنش را

مانـند زهـرا مثـل حـیـدر بودنش را

از یـوسف مصری زنـدانی بپـرسید

از مـاه رویـان علت سـر بودنش را

دارد فقط از نام فـرزنـدان این مرد

ایـران تـمام فخـر كـشور بودنش را

با اِب ِْن مـوسی ها فـقـط تثـبـیت كرده

شیراز با مشـهـد بـرادر بـودنش را

آقـا نـبــودی تـا بـبـیـنـی بـه بــرادر

معصومه ثابت كرده خواهر بودنش را

با این همه زنجیر خواهد بُرد در گور

مرگ ،آرزوی بین بستر بودنش را

هـم درد مـادر بودنـش توجـیه كرده

پس در بودنش را
یك عمر در زندان ِ

از باز تاب نـور در این شیـشۀ سبز

ش َّجـر بودنش را
فهـمـیـدهام عـمق ُمـ َ

میشد بفهمی در سكوت سرد زندان

از خش خش شالق الغر بودنش را

موسی بن عمران هم نمیآورد طاقت

یك لحظه از موسی بن جعفر بودنش را

شاعر :مهدی رحیمی
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شاعر :مهدی مقیمی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

قـلب تو در این گـوشۀ دلگـیر گرفته

دیگر نفـست را غـل و زنجیر گرفته

اصالً غـم عـالم ز تو تـأثـیـر گـرفـته

این حصر ،جوانی ز تو ای پیر گرفته

در کنج سیه چال ،یکی ،روز و شبت بود
یا حـیـدر و یا فـاطـمه دائـم به لـبت بود
شد گوشۀ زندان تو محـراب عبادات

ی و نه مالقـات
نه هم سخـنی داشـتها ّ

وقت سحر و وقت دعا وقت مناجات

مرگ خود ای قبلۀ حاجات
ب
ِ
کردی طل ِ

تن تو سوخت
از زهر جفا یوسف زهرا ِ
کنعان به امید تو و برگـشتن تو سوخت
ای کاش که میشد که ببینی پسرت را

تسکین بدهی بلکه تو زخم جگرت را

با ضـربۀ ّ
شـالق شکـسـتـند پـرت را

تن مخـتصرت را
زنجـیـر هم آزرده ِ

دل سوخت به احـوال تو ای سید مظلوم
مظلـومـیـتـت بود ز چـشـمان تو معـلوم
بر تخته روان با دل غمگین شدهای تو

مشمول دعای شب و آمین شدهای تو

زیر غل و زنجیر چه سنگین شدهای تو

بعد از دو سه روز آه؛ که تدفین شدهای تو

هرکس که تو را دید روی لب سخنی داشت
میگفت چه خوب است که جسمش کفنی داشت

بار دگر مجـلـس ما کـربـبال شد
یک ِ

حـرف غـم پـیـراهـن شـاه شـهـدا شد

سر حضرت ارباب جـدا شد
ای وای ِ

زنـدان بـال خـتـم بـه گـودال بـال شـد

سر تو قطع
خوب است نشد بعد شهادت ِ
انـگـشت نشد از پی انگـشـتـر تـو قـطع
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شاعر :مهدی حنیفه

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

غمی ویرانتر از بغض گلو افتاده در جانش

بزرگی که زبانزد بود در این شهر ایمانش

کسی که از خلیفه تا گدای کوچهگرد شهر

نمکپرورده بود از سفرههای فضل و احسانش

به حکمت ،آیه آیه از لبش والعصر جاری بود

به رحمت ،هر سحر فوج ملک بودند مهمانش

سكوت اشک زهرا بود و باید خواند دریایش

شکوه نام حیدر بود و باید خواند طوفانش

کسی از پشت این در دست خالی برنمیگردد

مگر بخشیده باشد حضرت موسی دوچندانش

به عطر ربنـای جـاری بـیـن قـنـوت خود

بهـشـتی آفـریـده گـوشـۀ تـاریک زنـدانش

نگاهش قبله خورشید و از زیباییاش این بس

بگویم هـست مـاه آسـمـان آئـیـنـهگردانـش

دلش آشفتهتر از تشنه کامیهای عاشوراست

عطش پشت عطش میریزد از لبهای عطشانش

گلو میداند این بغض نفسگیر صدایش را

که حتی کوه باشد میکند این داغ ویرانش

شاعر :مهدی مقیمی

قالب شعر :قطعه

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

از مـاتـم اوالد عــلـی بـود ،کـز اول

چشم همه بارانی و دل سوخـتنی شد

دل سوخت ازین ُ
صه که از یوسف زهرا
غ ّ

در دام بال آن همه حرمت شکنی شد

آغاز شد از کوچه و از مادر سادات

اینگـونه جـسارت به ائ ّمه عـلـنی شد

هر روز بال دید و جفا دید و کتک خورد

ای وای بر او و پدرش بد دهنی شد

یک جلوه حسینی شد و جسمش به زمین ماند

مسموم شد و شیوۀ قـتـلش حسنی شد

خاک پُ ِل بغداد
ماندن جسمش روی
جا
ِ
ِ

مـانـدن صد پاره تـنی شد
یـادآور جا
ِ
ِ

سهـم پـسر فاطمه شد گـوشـۀ زنـدان

سـهـم پـسـر دیـگـر او بیکـفـنی شـد

سادات ببخـشند پس از غارت خـیمه

بردن خلخال ،جسارت به زنی شدد
با
ِ
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شاعر :محمد مهدی سیار

قالب شعر :غزل

هـنـوز اسـیـر نـمـاز تـوأنـد زنـدانهـا

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

1

و پـایـبــنـد نـگــاهـت دل نـگــهـبـانهـا

تو مثل یک نفس تازه حـبس میگـشتی

تویی که در نفـست گـم شدند طـوفانها

«چه خلوت خوشی» آرام زیر لب گفتی

و سـجـده کـردی جـای تـمـام انـسـانها

نشد طـلـوع کـنی تا تو را طواف کـنند

تــقــیـّـهکـار شـدنـد آفــتــابگــردانهــا

تو یوسفی و مجازات یوسـفی این است

چـنـیـن دهـنـد گـواهـی تـمـام قــرآنهـا

شاعر :محسن پالیزدار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

صاحب فضل چرا کنج قفس محبوسی

در سیه چالی و با سلـسلهها مأنـوسی

این سیه چال همان آرزوی قلبی توست

حـال مشغـول دم یـا رب و یا قـدّوسی

گشت تسبیح تو صد دانه زنجـیـر بـال

تو به هرحال که باشی پدر قـقـنوسی

دست و پایت شده سرد،آب شده ارکانت

پای تا سر تو سبک تر ز پر طاووسی

گاه در آرزوی دیدن معـصومـهای و

گاه در فکر غریبی رضا در طوسی

با سرانگشت روی خاک رضا را بنویس

تا که روشن شود از نام پسر فانوسی

نه مشخص شده روزت نه مشخص شامت

نـه اذانـی نه نـوایـی نـه دم نـاقـوسـی

آه از سندی شاهک که دلت را آزرد

تـو زاللـی و اسـیـر پـسر منـحـوسـی

تشنه لب بودی و دشمن به عزایت خندید

او نـفـهـمـیـد که تو زاده اقـیـانـوسـی

 . 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.
هـنوز اسـيـر سـکـوت تـوأند زنـدانهـا

و پـايـبــنـد نـگــاهـت دل نـگــهـبـانهـا
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شاعر :حسین عباسپور

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلن

حس میشود همواره عـطر ربّنا از تو

آکنده شد زندان هـارون ،از خـدا از تو

در پهنۀ سجاده ،ای خـورشید عالمتاب!

انگار که چیزی نمانـده جز عـبا از تو

افطار شد؛ خورشید آمد خاکبوسی کرد

لـبتـشـنـهای و میتـرواد کـربال از تو

هر قـدر دشـنامت دهد هـرچه بـیازارد

پاسخ نمیگـیرد نگهـبان جز دعا از تو

حتی شده دلبـستهات هر حـلـقۀ زنجـیر

آنگونه که آسان نخواهد شد جدا از تو

زنـدانـی دنـیـا شدم ،مـوال دعـایـم کـن!

باب الحـوائج خواستم تـنها تو را از تو

شاعر :وحید محمدی

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

قالب شعر :غزل

کیست این مرد که اوصاف پیمبر دارد

از قدم تا به سرش هیبت حـیـدر دارد

بیعصا آمده و حضرت موسی شده است

ریشه در سلسلۀ حضرت جعـفر دارد

بیسبب نیست اگر حـاجت ما را داده

به لـبـش زمـزمـۀ سـورۀ کـوثـر دارد

دلم از سوز غمش در تب و تاب افتاده

مکـرر دارد
دلم از سـوز غـمـش داغ
ّ

چند وقتی است که دنبال اجل میگردد

کـنـج زنـدان بـال روضـۀ مــادر دارد

پیکـرش از چه چنین بین گـذر افـتاده

یک نفر نیست تنش را ز زمین بر دارد

ال اقـل چـنـد کـفـن بهر تـنـش آوردنـد

شکرحق روی تن سوختهاش سر دارد

پـسـرش آمـده بــاالی سـرش امـا بـاز

روضه خوان دل من روضۀ اکبر دارد

همه جا را تن صد چاک عـلی میبینم

بس که در پیکر خود زخم ز خنجر دارد

1

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ضعف محتوايي در عدم رعايت شأن اهل بيت؛ پيشنهاد ميکنيم به
منظور 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

ال اقل چند کـفن بهر تـنـش آوردند

دست کم روي تن سوختهاش سر دارد
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

ولـی خـدا هـفـتـمـیـن امام
ای نهـمـیـن
ِّ

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

1

بر کاظمین و صحن و سرایت ز ما سالم

مـوسـای اهل بیتی و سیـنـات کـاظمین

تو با خـدا و خلق جهان با تو هم کـالم

ی نـبـی حـ ّجـت خـدا
تـو کـیـسـتـی وص ّ

داری به کـ ّل خـلـق وجود اخـتـیـار تام

2

هم آفـتـاب جـانـی و هـم ظـ ّل مـسـتـدام

صحن تو بهـر شیـعـۀ تو مسجد الـنّـبی

قـبـر تو کعـبه و َح َرمت مسجد الحرام

دشمن زکظم غیظ تو ممنون و شرمسار

هارون به پیش عزم تو از کف دهد زمام

باب تو جـعـفـربن محـ ّمد ،پـسـر عـلـی

دخت تو کیست فـاطـمـۀ فـاطـمـه مقـام

با بـغـض تو عبـادت ّ
جن و مـلک هدر

بی مهر تو بهشت به پیـغـمبران حـرام

حـاجـات خـلـق در حـرم قـدس تو روا

باب الحـوائجت ز خـداونـد گـشتـه نـام

ما سائل رهـیـم و تو دست عـطای َحق

ی و همه خلق تشنه کام
تو خضر رحمت ّ

مـوسـای اهـل بـیـتـی و فرعونیان دون

کردند ظلـم ها به وجـودت عـلی الـدّوام

از سـجـده و قـیـام و قـعـود و نـمـاز تو

سوگند می خورم که عبادت گرفت کام

حور و َملک ،فقیر و غنّی انس و جان همه

کـردنـد بـر زیـارت قــبـر تـو ازدحــام

هم د ُّر هشت بحری و هم بحر پنج دُر

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد محتوايي 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.
ي خـدا چـارمين امام
اي هـفـتـمـيـن ول ِّ

بر کاظمين و صحن و سرايت ز ما سالم

 . 2به نظر مي رسد بيت زير داراي ايراد است زيرا قبل از امام کاظم شش امام ديگر بوده است پس دُرّ شش گهر است و با احتساب
حضرت زهرا دُر هفت بحر خواهد شد که در اين حالت شايسته است پيامبر را نيز محاسبه کرده و بگوئيم در هشت بحري ،اما نکته
مهمتر اينکه بعد از امام کاظم پنج امام هست پس بحر پنج گهر است نه شش گهر لذا بايد بشود هم دُرّ شش بحري و هم بحر پنج گُهر؛
لذا بيت زير جهت رفع نقص اصالح شد
هم دُرّ هفت بحري و هم بحر شش گُهر

هم آفـتـاب جـانـي و هـم ظـلّ مـسـتـدام
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این غم کجا برم به که گویم که بهر تو

در حبس تیره فرق نمیکرد صبح و شام

زنـجـیـرها به پـیـکـر پاکت گـریـسـتـند

در زیر کـند و سلسله عمر تو شد تمام

در مـاتـم تو شیـعـه فـشاند زدیده اشک

تـا مـهـدیت ظـهـور کـنـد بـهـر انـتـقـام

عـالـم به زخم سلسله ات گریه می کند

ای در مـیـان سـلـسـلـه بر عـالمی امام

« میثم» چگونه اشـگ نریـزد برای تو

ای کـرده بر عـزای تو خلق جهان قیام

شاعر :هادی ملک پور

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

همین که آه من از قلب محزون میشود پیدا

چنان بغض گلو با اشک ،افزون میشود پیدا

دلم تا یاد آن داغ جگـر سوز تو میافتد

برای مرثیه هر بار مضمون میشود پیدا

هزاران سال اجدادم ز داغت گریه میکردند

غمت رازیست دیرینه که اکنون میشود پیدا

برایت اشک میریزم همان آب زاللی که

شبیه شیشۀ تنگی ز بیرون میشود پیدا
ز چشمت از غم مادر بسی خون میشود پیدا

چه زخم کهنهای در سینه پنهان کردهای اما

غـریبانه ،شبانه ،چار سـرباز و تنی اما

1

سحر خورشید از زندان هارون میشود پیدا

2

 . 1بيت زير به دليل مستند نبودن مطالب تغيير داده شد زيرا بر اساس روايت شيخ مفيد و ديگران ( ارشاد شیخ مفید ج  ۲ص ،۳۰۲
الغیبه شیخ طوسی ص  ،۳۱عمدة الطالب ص  ،۱۸۵بحاراالنوار ج  ۴۸ص  ،۲۳۴منتهی االمال ص ) ۱۵۳۹سندي ملعون عليرغم غل و
زنجير کردن حضرت به گونه اي عمل کرد ه و زهر به امام خورانيده بود که همه فکر کنند امام به مرگ طبيعي از دنيا رفته اند و حتي
براي اين کار افرادي را حاضر مي کرد و با مشاهدة بدن حضرت که آثار جراحتي بر آن نبود شهادت مي دادند که موسي بن جعفر به
مرگ طبيعي از دنيا رفته است .عبارت ذِي السَّاقِ الْمَرْضُوضِ بِحَلَقِ الْقُيُودِ در صلوات خاصه حضرت نيز به معني اين است که با ساق
پاي آن امام با حلقه هاي آهن است زنجير شده بود نه اينکه پاي حضرت شکسته باشد
چه زخم کهنهاي در سينه پنهان کردهاي اما

مدام از زير اين زنجيرها خون ميشود پيدا

 . 2بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايت معتبر تغيير داده شد زيرا همانطور که شيخ صدوق و ديگر علما در صفحات ۹۳
جلد  ۱عیون اخبار الرضا و  ۳۸جلد  ۵کمال الدین و  ۲۲۷جلد  ۴۸بحار االنوار نقل کرده اند امام را بر تابوتي قرار داده و بر دوش 4
شرطه ( سرباز) قرار دادند و،....

غريبانه ،شبانه ،تکهاي چوب و تني اما

سحر خورشيد از زندان هارون ميشود پيدا
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شاعر :پوریا باقری

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

مـا را گـدای خـانـۀ زهـرا نـوشـتـهاند

خـاک قـدوم حـضرت مـوال نوشـتهاند

مـهـمـان سـفـرههای ّ
تـوال نـوشـتـهانـد

خود را زمین زدیم ،که باال نـوشتهاند

ممـنون لطف حضرت حق تا قـیامتـیم
ما روز حشر ،شامل احسان و رحمتیم
ما خـاک پای حضرت سلمان حیدریم

مـا نـوکـران کـشـور ایـران حـیـدریـم

مـؤمـن که نه ،بـنـدۀ ایـمـان حـیـدریـم

شکر خدا ،که جمله مسلـمان حـیـدریم

ایران شده است ،مرکز یـاران فـاطمه
ما را سپـرده حق به عـزیزان فـاطمه
چون ُمرده کز نگاه مسیحا گرفته جان

یا غـنچـهای که از دم دنیا گرفته جان

ایـرانی از محـبّت زهـرا گـرفـته جان

این کشور از کرامت موسی گرفته جان

خیرش قـبـول کار جهـان روبـراه شد
از نسل اوست کـشورمان روبـراه شد
ما شامـل دعـای قـنـوت پـیـمـبـریم…

جـیـره خوران سـفـرۀ احـسان مـادریم

حاجات خود به مقصد این خانه میبریم

مدیون لطف حضرت موسی بن جعفریم

منور است
خورشید او به دشت خراسان ّ
در قلب قم نشانهای از حوض کوثر است
باب الحوائج است و جهان در مسیر او

صد یوسف و مسیح و سلیمان اسیر او

حاتم همیشه کرده خودش را فـقـیر او

ما را هـدف گرفـته چه آسوده تـیـر او

عـاشق شدیم ،عـاشق مـوسـای طایـفه
جــانـم فــدای دخــتــر آقــای طـایـفــه
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دنـیـای ال ابـالـی بـیرحــم لـعـنــتــی!

شـرمـنـدۀ جـمـال رخـش تـا قـیـامـتـی

از فـیض کامـلـش به خـدا بیسعـادتی

آزردن امـام زمــان بـا چـه قـیـمـتـی؟

فرزند فاطمه است و خودش هم امام ما
بـر سـاحـت مــقــدّس او احـتــرام مـا
زنـدان که جـای حضرت آقا نمیشود

راضی از آن قبیله که زهرا نمیشود

آسـوده از جـسـارت دنـیـا نـمـیشــود

دخـتـر بــدون ســایـۀ بـابـا نـمـیشـود

رحمی کنید ،دخـتـر او نـوجـوان شده
از درد دوری پـدرش نیـمه جـان شده
توهین مکن به مادر پهلـو شکستهاش

قدری حیا کن از غم چشمان بستهاش

نیرو نمانده در تن بیـمار و خـستهاش

سوگند بر دو پای به زانـو نـشستهاش

خسته شده از این همه آزار ،بس کنید
تکـیه زده به پهـلوی دیـوار ،بس کنید
در بـاز شد ،دخـتـر او را خـبـر کـنید

گـریه برای غـربت او از جگـر کـنید

این شهر را برای غمش در به در کنید

فـکـری به حـال داغ دل آن پـسر کنید

1

سهم امام که جگـر پـاره پـاره نیست!

نامـروتی شما راه چـاره نیست…
بر
ّ
ای شیعـیـان برای تـنـش گـل بـیاورید

جـای لـگـد بر این بدنـش گـل بیاورید

بر خـشکی لب و دهـنـش گـل بیاورید

بر زخـمهـای پـیـرهـنـش گـل بیاورید

 . 1ابيات زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايت معتبر تغيير داده شد زيرا همانطور که شيخ صدوق و ديگر علما در صفحات ۹۳
جلد  ۱عیون اخبار الرضا و  ۳۸جلد  ۵کمال الدین و  ۲۲۷جلد  ۴۸بحاراالنوار نقل کرده اند امام را بر تابوتي قرار داده و بر دوش 4
شرطه قرار دادند و،....

اين شهر را براي غمش در به در کنيد
جاي امام ،بر روي اين تخته پاره نيست

فکري به حال سختي اين لنگه در کنيد
!بر نامـروّتي شما راه چـاره نيست…
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اینجا هـنـوز شـیـعـۀ آقـا نـمـرده است
اینجا کسی لباس ،به غارت نبرده است
حـاال دوبــاره یـاد غــم یــار کــردهام

یــاد لــبــان تــشـنــۀ تـب دار کــردهام

رو بـر حـریـم قــدسـی دلـدار کـردهام

با این دو جـمله گـریۀ بـسیار کـردهام:

«ای وای از هجـوم اراذل به خیمهها
ای وای از نشستن سر روی نیزهها»

شاعر :محمدحسین رحیمیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

آمد به لبش جان و شبش را سحری نیست

جز مرگ به لبهاش دعای دگری نیست

بر دوست و دشمن همه آن خیر رسانده

شایستۀ این مرد خدا خونجگری نیست

سخت است عـذابت بدهد بیسر و پایی

مروت اثری نیست
که در دلش از رحم و ّ

شالق ُکنَد گریه بر آن تن که به غیر از

زخم و غل زنجیر برایش سپری نیست

مـوسـای مـسیـحا نـفـس و بد دهـنان ،آه

جانکاه تر از این به خدا دردسری نیست

این عین شکنجه است قفس را بگشایند

وقتی که نه پا ،نه پر و بال سفری نیست

این کعبه که محتاج طوافش خود کعبه است

وهللا سـزاوار چنین خـیـره سری نیست

مـانـده بـدنـش بر پـل بـغـداد نه گـودال

س ّم ستوران خبری نیست
از غارت و از ُ

تن گم شده در سلـسله نه نیـزه شکـسته

صد شکر خدا را به سر نیزه سری نیست

1

 . 1بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايت معتبر تغيير داده شد زيرا همانطور که شيخ صدوق و ديگر علما در عیون اخبار الرضا
ج ۱ص ۹۳؛ کمال الدین ج ۵ص  ۳۸؛ بحار االنوار ج  48ص  22۷نقل کرده اند امام را بر تابوتي قرار داده و بر دوش  4شرطه قرار دادند
و،....

اين کعبه که محتاج طوافش خود کعبه است

شايـسته تشـييع تنـش تخـته دري نيست

بيت زير نيز سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر و حفظ بيشتر شأن ائمّه بيت اصالح شده که در
متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.

تن گم شده در سلـسله نه نيزه شکـسته

تن روي زمين و به سر نيزه سري نيست
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شاعر :حسین عباسپور

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

میشود بر شانۀ لطفت پریشان گریه کرد

پابرهنه سویت آمد مثل باران گریه کرد

هردم ای آئیـنه با آهت دل عـالـم گـرفت

چشم دنیا تار شد سر در گریبان گریه کرد

خون به جای اشک از زنجیر دستانت چکید

پا به پای تو در و دیوار زندان گریه کرد

از شکوه تو زن آوازه خوان لکنت گرفت

با نـوای ربـنـای تو نـگـهـبان گریه کرد

تازیانه خط به خط بر پیکرت مقتل نوشت

تازیانه زخـمهایت را فـراوان گریه کرد

بیت آخر خواند دعبل از غریب کاظمین

بیصدا زیر عبا ،شاه خراسان گریه کرد

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن

به سیاه چال زندان چه خوش است شور و حالم

که گذشته با تو یا رب شب و روز و ماه و سالم

چه غم ار فراق یاران ُکشدم به روزگاران

که محیط حبس دشمن شده محفل وصالم

من و گـریـۀ شـبـانه به تـنـم بود نـشـانـه

که عدو به تـازیـانه زده در سیـاه چـالـم

ز سما گذشته آهم به زمین چکیده اشکم

ز نفـس فتاده قـلبم به قـفـس شکـسته بالم

گـل بـاغ آشـنـایـی پـسـرم رضـا کجـایی

ز چه در بـرم نیایی شده وقـت ارتحـالـم

زدهام در این قفس پر که یکی به من زند سر

همه غـافـلـنـد از من تو بیا بـپـرس حالم

سرو جان به کف نهادم به عدو شکست دادم

شد از آن بدست و گردن غل آهنین مدالم

وطـنـم بود مـدیـنـه غـم غـربـتم به سیـنه

صه گـویـم به کدام غـم بـنـالـم
ز کـدام غ ّ

به سرشک چشم زهرا به شرار قلب حیدر

به رسول و اهلبیتش به خدای ذوالجاللم

که اگر هـراز نوبت بِ ُ
کشند و زنده گردم

چو به راه دوست باشد نرسد به دل ماللم

هله ای امام هفتم نگهی به اشک «میثم»

که به موج غم توسّل به مح ّمد است و آلم
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

ای به فرمان خـدا هـفـت فلک را بانی

ی سبحانی
هـفـتـمـیـن ح ّجت و هفـتم ول ِ ّ

مـوسی آل محـمـّد که هـزاران مـوسی

کرده اند از حجر طور تو نـورافـشانی

روی تو مصحف و ابروی خمت بسم هللا

صور قـرآنی
خال و خط آیه و حسنت ُ

گر نهی روی به صحرای منی نیست عجب

که خـلـیـل آیـد و فـرزند کـند قـربـانـی

نُه فلک سفرۀ جـود و کـرم و احسانت

انس و جان ،حور و ملک را شرف مهمانی

بر سر کوی تو رضوان زده زانوی ادب

بر در حـبـس تو فـردوس کند دربـانی

مرغ توحـید به گرد حرمت در پـرواز

طوطی وحی ،حضور تو به مدحت خوانی

مهر تو فلک نجات است ،نجات است ،نجات

گـر شـود عــالـم ایـجـاد یَ ِـم طــوفـانـی

باب حاجات تو ما را همه عرض حاجت

چه بگـویـیم که حال همه را خود دانی

چون کف خاک به یک باره فرو خواهد ریخت

گر ُکنـد چـرخ ز فـرمـان تو نافـرمانی

دامن حـبـس تو بـیـت الـشـّرف آزادی

غـل زنـجـیـر تو را زمـزمـۀ پـنـهـانی

کاظم الغیظی و ُخلق تو بود ُخلق عظیم

دشمن افتاده ز احسان تو در حـیـرانـی

در سیه چال عدو بود تو را آن اعجاز

که کـنـی با سر انگـشت فَـلَک گردانی

نه تو زنـدانـی هـارون ستـمگـر بودی

روح هارون شده در محبس تو زندانی

کند ،حنّانه و زنجـیر ستم حـلقـۀ وصل

حبس شد غـار حـرا و تو رسـول ثانی

از نماز سحر و اشگ شب و گریۀ روز

حبس تاریک تو شد روز و شبش نورانی

شجر نـور کجا آب و گـل حـبـس کجا

غـل و زنجـیـر کجا و بـدنـی روحـانی

محبس تنگ تو مطمـورۀ تاریـکی بود

که در آن بود یکی ،روز و شب ظلمانی

به خدا سخت بود سخت که گویم هارون

می ُکشد ح ّجت ّ
حق را به چنین آسانی
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به که گویم که شد ای یوسف زهرا از زهر

جگـرت پـاره تر از برگ ُگـل بستـانی

تازیانه به تـنـت خـصم نمی زد هـرگز

بهـره ای داشت اگر از شـرف انـسانی

ِسزَ د از داغ تو آن گونه بگریم که شود

چشم از خون جگـر همچو ِیم طوفانی

ارث از مادر خود فاطمه بردی که به حبس

بر گل روی تو سیلی زده خصم جانی

جگر میثم از آن سوخت که از زهر جفا

دشمنت ُکشت به بغض عـلی عـمرانی

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

در دل تاریک زنﺪان مﺜﻞ شﻤع روشﻨـﻢ

لﺤﻈه لﺤﻈه ،قﻄﺮه قﻄﺮه ،آب گﺮدیﺪه تﻨﻢ

بﺲکه الغﺮ گﺸﺘه ام چﻮن میگذارم سﺮبه خاک

خﺼﻢ پﻨﺪارد که ایﻦ مﻦ نﯿﺴﺘﻢ پﯿـﺮاهـﻨﻢ

در سﯿه چال بال با دوسﺖ خلﻮت کﺮده ام

ایﻦ نﻤاز ،ایﻦ حال خﻮش ،ایﻦ اشگ دامﻦ دامﻨﻢ

هﺮ که زنﺪانی شﻮد بایﺪ مالقـاتﺶ رونﺪ

ایﻦ که مﻤﻨﻮع الﻤالقات اسﺖ در زنﺪان ،مﻨﻢ

قاتﻞ دل سﻨگ می خﻨﺪد به اشگ دیﺪه ام

حلقۀ زنﺠـﯿـﺮ می گـﺮیﺪ به زخـﻢ گـﺮدنﻢ

بﺲ که جﺴﻤﻢ آب گﺸﺘه مﺜﻞ شﻤع سﻮخﺘه

مﺤـﻮ گﺸﺘـه جای نقﺶ تـازیـانه بﺮ تـﻨـﻢ

روزه دارم ،وقﺖ افﻄار اسﺖ و گﻮیی قاتلﻢ

کﺮده با خﺮمای زهﺮ آلﻮده قﺼﺪ ُکﺸﺘﻨﻢ

دوسﺘان! از گﺮیۀ مﻦ حﺒﺲ هﻢ آمﺪ به تﻨگ

با وجﻮد آنکه خـﻨـﺪیـﺪم به روی دشﻤﻨـﻢ

یـاد از جﺴﻢ مﻦ و از کنج زندان می کﻨﺪ

1

تـﻮالی شﻤا
ّ
یابﻦ زهـﺮا «مﯿﺜﻢ» اسﺘﻢ با

هـﺮ که گﺮدد زائـﺮ و آیﺪ کـﻨـار مـﺪفـﻨﻢ
گﺮ به دوزخ هﻢ روم از هُﺮم آتﺶ ایﻤﻨﻢ

 . 1بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايت معتبر حذف شد زيرا همانطور که شيخ صدوق و ديگر علما در صفحات
 ۹۳جلد  ۱عیون اخبار الرضا و  ۳۸جلد  ۵کمال الدین و  ۲۲۷جلد  ۴۸بحاراالنوار نقل کرده اند امام را بر تابوتي قرار داده و بر
دوش  4شرطه قرار دادند و،....

يـاد از جسم من و از تـخـته در مي کند

هـر که گردد زائـر و آيد کـنـار مـدفـنم
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شاعر :قاسم احمدی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

از زیر باران دو چشمت ناله میریخت

از جسم تو گـلبرگهای اللـه میریخت

حاال که داری سجدهها بر ربّ ِ سبحان

فـرقـی ندارد خـانه باشی یا به زنـدان

باب الحوائج میشوی در کیش توحید

بسته ست عالم ،بر ضریحت چشم امید

ُکـنـج سـیـه چـالـی و امـا در نــمـازی

خود ،باب حاجاتی که غرق در نیازی

سـنگـیـنـی زنجـیـر ،بـالت را شکـسته

آخر چرا دشـمن تو را اینگـونه بـسته

گفـتی که یا رب راحتم کن بیشکـیـبم

اینجا ندارم هیچ کس را چون غـریـبم

راحت تر است از بد دهانی های دشمن

در کنج زندان زهر خوردن جان سپردن

خورشید بودی و تو را در بنـد کردند

بین دل و ظلمت چـنـین پـیـوند کردند

آمد کـسـوفـی و زمین تـاریک گـردید

بیماه ،روزشان به شب نزدیک گردید

اما بسوزد دل ،چه در کرب و بال شد

زیر سـم اسبان تـنی گـلـگون رهـا شد

سر از تنش بـردند بر نـیـزه نـشانـدند

حتی لبـاس کهـنـهاش را هم سـتـانـدند

شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

قفس غم فـزا بس است
َمور این ِ
نج ن ِ
ُک ِ

خـو با بـال گرفـتهام اما بـال بس است

قلبم گرفته باز ،جگر گوشهام کجاست

هجر رضا بس است
غم
روز آخری ِ
ِ
این ِ

تـار سیـاه چـال
چـشـمی نمانده گـوشـۀ ِ

دردی نمانده آه که این در ِد پا بس است

زنجـیـر هم به شـانۀ من گـریه میکند

زیر حلقهها بدنی بینـوا بس است
در ِ

صـیـاد آمـده بـه تـمـاشـای مـرگ مـن

دیدن این آشنا بس است
بیگانه کو که
ِ

رحـمی نمیکـند نفـسم مانـده در گـلـو

رحمی نمیکند که من و این جفا بس است
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شاعر :حمید رمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

تـمام حجـم تـنت زیر یک عـبا مانده

به روی پهلوی تو چند جای پا مانده

نـفـس کـشـیدهای و بـنـد آمده نَـفَـست

به سینهات چق َدر استخوان ،رها مانده

خـدا کـند تو دگر مثـل فـاطمه نشوی

تن بجـا مانـده
خـدای ،رحـم کـنـد بر ِ

به سجده میروی و مثل بید میلرزی

ّ
تـسـالی ربّـنــا مــانـده
قـیـام کن کـه

ت زندان که جای خود دارد
هوای غرب ِ

زن رقّـاص بـیحـیا مانـده
نگـاه یک ِ

کمی اگر ُ
غل و زنجـیرها امان بدهد

اشک بی صدا مانده
صدا هنوز در این
ِ

دوباره روضۀ جانسوز پنج تن داری

مکشوف کربال مانده
بخوان که روضۀ
ِ

بخوان که شمر ،نشسته به سینهای خسته

اگرچه سینه شکـسته ولی صدا مانده

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 جفا کند

سرشک غربتش روان نوا زند ز نای جان

نهان ز چشم دشمنان ،بدوستان دعا کند

به پیکرش نشانه ها ،به سینه اش ترانهها

که زیر تازیانه ها ،رضا رضا رضا کند

به دستها سالسلش ،زغصه سوخت حاصلش

چه می شود که قاتلش ز فاطمه حیا کند

فتاده در ماللها ،به عـشق شـور و حال ها

در آن سـیـاه چـال ها ،خـدا خـدا خدا کند

فـتاده دیگر از نوا ،برو به دیدنش صبا

بپرس مرغ کشته را ،کی از قفس رها کند؟

بخاک بی کسی سرش،کسی نبود در برش

کجاست تا که دخـتـرش ،اقامه عـزا کند

اثر نمانـده از تنـش ،دال بـرو به دیدنش

بگو عدو زگردنش ،غلی که بسته واکند

به هردلیست ماتمش ،شکسته کوه را غمش

عجب مدار «میثمش» ،قیامت ار بپا کند
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای خاک کاظمین تو عـطر بهشت من

ای مهر تو ز روز ازل در سرشت من

عنوان و فـخـر نوکریت سرنوشت من

بــذر والیـت تـو در آغـاز کـشـت مـن

با مدح تو است زنده دل و جان ما همه
دم آل فــاطــمــه
ای
مـوسـی مـســیـح ِ
ِ
ما سـائـل و تو دست عـنـایـات داوری

ما بـنـدۀ حـقـیـر و تو موال و سـروری

در سـلـسـلـه به سلسله ها یـار و یاوری

باب الحوائج استی و موسی ابن جعفری

باب الـنـّجـات قـبـلـۀ حـاجـات ما تویی
جـان دعـا و روح مـنـاجـات ما تـویی
تـو شـمـع جـمـع مـحــفـل اوالد آدمـی

تو هـفـتـمـیـن امام به خـلـق دو عالمی

مـصـور استی و جـان مجـسـّمی
روح
ّ

هم بحر هفت د ُّری و هم د ُّر شش یمی

آنجـا که هـست مـهـر تو آب حـیات ما
تـبــدیــل بـر ثـواب شـود سـیّـئـآت مـا

1

ای دل به دوسـتـّی تو بـیـت الوالی ما

ای کـاظـمـیـن تو نجف و کـربـالی ما

بر غـرفـۀ ضـریـح تو دست دعـای ما

صحـن تو مـروه و حـرم تو صفای ما

هــوای طــواف حـریـم تـو
مـا را ب َُـود
ِ
ای جـود اهـلـبـیـت به دسـت کـریـم تو
مـوسـی والیـتـی و حبس ،طـور تو
تو
ِ

تابد به دل ز قـعـر سیه چـال ،نـور تـو

 . 1بيت زير ايراد معنايي دارد زيرا گناه و سيئات هر دو به يک معناست و متاسفانه تمامي سايتها حتي سايت خود استاد سازگار هم با
همين غلط آمده است لذا ما به جهت رفع ايراد آن را تغيير داديم
آنجـا که هـست مـهـر تو آب حـيات ما

تـبــديــل بـر گــنـاه شـود سـيّـئـآت مـا
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خیل ملک ستاده به خدمت ،حضور تو

خلوتسرای حبس پُر از شوق و شور تو

ظاهر اگرچه سلسله بر دست و پای تو است

زنجـیر نُه سپهر به دست والی تواست
یوسف به جسم و پیرهنت بوسه می زند

یعـقـوب بر لب و دهنت بوسه می زند

گـل بر لطافت سخـنـت بـوسه می زند

زنجـیـر هم به زخم تنت بوسه می زند

در ذکـر شـامـگـاه تو پـوشید راز شب
ای عـاشـق طـنـیـن دعـایت نـماز شب
افـالکــیـان غـالم کـمـر بـسـتـۀ تـوأنـد

مـردان جـود سـائـل پـیـوســتـۀ تـوأنـد

اهــل کــمـال بــنــدۀ وارســتــۀ تـوأنـد

مـبـهـوت ذکـر و نـالـۀ آهـسـتـۀ تـوأنـد

وقـتی که لـب برای دعـا بـاز می کنی
در حـلـقه هـای سـلـسه پرواز می کنی
در اقـتـدار ،مــظــهــر خــالّق داوری

در کظم غیظ ،وارث شخص پیـمبـری

در حـلم مجـتبایی و در صبر حـیـدری

حقّا که نجل فاطمه موسی ابن جعفری

دیـن مـن و تـجـلـّی ایـمـان من تـویـی
توحید و ذکر و محشر و میزان من تویی
ای میوه های نخـل دعـا اشک جاریت

هر شب نماز ،عاشق شب زنده داریت

رویت به خاک و چرخ پی خاکساریت

مبـهـوت گـشته سـلـسـله از بردبـاریت

بـاران اشک بر رخ چون اللـۀ تو بود
هنـگـام گـریـه سلسله هـمـنـالـۀ تو بود
دردا که گشت خاک سیه چال بسترت

دشمن به حبس تیره چه آورد بر سرت

شـمـع سـوخـتـه شد آب پیـکـرت
مانند
ِ

ای کاش بود حضرت معصومه در برت
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در غـربـت تو سـلـسـه ها داد می زدند
بر زخـم گـردنت همه فـریاد می زدند
پـیـوسـتـه بـود نـام خــداونـد بـر لـبـت

می برد دل ز سلـسله ها ذکـر یـا ربـت

میـسوخت قلب مرغ شب از نالۀ شبت

آخـر غـروب کرد غـریـبـانـه کوکـبـت

با زهـر کـینه زخم درون تو چاره شد
در مـاتـم تو قلب رضـا پـاره پـاره شد
از داغ تو به سیـنـه یاران شـراره بود

دلهای شیـعـیـان ز غمت پـاره پاره شد

تـشیـع جـسـم پـاک تو داغ دوباره بـود

با قلب پاره پاره رضـا در نـظاره بود

1

تنها نه در عـزای تو «میثم» گـریسته
بـر غـربـت تـو دیـدۀ عـالـم گـریـسـتـه
شاعر :سیدرضا مؤید

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

کسی که بـوسه زند عـرش ،آستانش را

قـضـا به گوشۀ زنـدان نهـد مکـانش را

کسی که روح االمین است طایر حرمش

هـجـوم حادثــه بر هـم زد آشـیـانـش را

به حبس و بند و شهادت اگر چه راضی شد

به جـان خـریـد بـالهای شـیـعـیـانش را

قسم به سجدۀ طوالنیاش ز شب تا صبح

بـسـود حـلـقـۀ زنـجـیـر استـخـوانش را

چو از مــدیـنـه پـیـغـمـبـرش جدا کردند

به هـم زدنــد دریـغـا که خـانـمـانـش را

ز حـیـله بـازی هارون دون نجـاتش داد

بـریـده بـود ز بـیــداد خـود امــانـش را

به جز عـبـای فـتـاده به خاک در زندان

نـبـیـنـی آن که بـجـویی اگر نشـانش را

 . 1بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايت معتبر تغيير داده شد زيرا همانطور که شيخ صدوق و ديگر علما در صفحات ۹۳
جلد  ۱عیون اخبار الرضا و  ۳۸جلد  ۵کمال الدین و  ۲۲۷جلد  ۴۸بحاراالنوار نقل کرده اند امام را بر تابوتي قرار داده و بر دوش 4
شرطه قرار دادند و،....

تـشيـع جـسـم پـاک تو داغ دوباره بـود

تـابـوتـت اي ولّي خـدا تخـتـه پاره بود
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

طایر عـرشم و عمریست اسیر قـفـسم

خود به زندانم و در دل شده زندان نفسم

شجـر طـور تجـالّیـم و در آب و گـلـم

اللۀ دامن زهـرایم و در خـار و خـسم

مرگ صد بار مالقـات کند هر روزم

جز اجل در دل شب سر نزند هیچکسم

تا که از بـاد صبا بوی رضا را شنوم

کاش میبود خدا ،روزنهای در قـفسم

در دل حبس به دل حـبس شده فـریادم

من که در هر دو جهان بر همه فریاد رسم

تازیانه مزن ای سندی شاهک به تـنم

غم معصومه و هجران رضا هست بسم

مبرا ز هوی
من که بودم بری از آز و ّ

زیر زنجـیـر ستـم ُکـشـتـۀ اهل هـوسم

«میثم» آزادیم امضا شده خود میشنوم

کـآیـد از قـافـلۀ مـرگ صدای جـرسـم

شاعر :محمد جواد شیرازی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

شبیه پیر کنعان نه ،که من یوسف دو تا دارم

غم معصومه را دارم ،به دل شوق رضا دارم

از این زندان به آن زندان جدا از اهل خود رفتم

در این شب ها هوای کوچ زین ویرانه را دارم

امان از ِسجن هارون و امان از سندی ملعون

در این غربتکده دیوانی از درد و بال دارم

به هم میریزد احوال مرا با ناسزاهایش

خبر دارد که غیرت روی نام مرتضی دارم

زمان سجده میافتم شبیه یک عبا بر خاک

به درگاه خدایم روز و شب دست دعا دارم

شبانه قعر این گودال ،سرپا ماندنم سخت است

نمیفهـمند انگاری که در ِد ساق پـا دارم

میان هر نمازم خواندهام «عجل وفاتی» را

تمسک بر طریق مـادرم خـیرالنسا دارم

لبان تشنهام مثل دو تا چوب است و حق دارم

اگر که گریه بر لبْ تشنۀ کرب و بال دارم

به دور گردنم جای غل و زنجیر میسوزد

گریز روضه بر شاه ذَبـیحا ً بِ ْالـقَـفـا دارم
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :فعولن فعولن فعولن فعولن

ســـالم و درود خـــداونـــد اکـــبــر

ســالم امــامــان ،ســالم پــیـــمــبــر

به هـفـتـم امـام و نـهـم نــور سـرمـد

به باب الحوائج به موسی ابن جعـفر

د ُِر شش صدف گـوهـر هـشت دریـا

ســپـهــر فــروزنــدۀ پــنــج اخــتــر

چـــراغ دل و چــشــم آزاد مـــردان

امــامــان عـــالــم ســراســـر
امـــام
ِ

در آیــیــنــۀ طـلـعــت اوسـت پــیــدا

جــالل و جــمــال خــداونــد اکــبــر

دعائی به کویش به یک خـتـم قـرآن

سالمی به قـبرش به صد حـ ّج برابر

درود خــداونــد بر جـسـم و جـانـش

ز آغــاز خـلـقـت الی صبـح محـشر

جــالل خــدا در وجــودش مـجـســّم

مـصــور
جـمـال نـبـی در جـمـالـش
ّ

نـسیـمی که بر خیزد از کـاظمیـنـش

ز ُمشک است بهتر زعطر است خوشتر

دل از مـهـر آن جـان عـالـم نگـیـرم

بـگـیـرند صـد بـار اگر از تـنـم سـر

به هـر سو کـنم رو به هر جا نهم پا

دلـم دور گـلـدسـتـه هـایـش زنـد پـر

به موسی بن جعفر ببر عرض حاجت

که موسی بن عمران به کویش زند در

کـالمـش بـه گـفـتـار ،گـفـتـار قـرآن

عروجش به زندان ،عروج پـیـمـبـر

زمیـن و زمـان از جـمـالـش مـزیـّن

جهان و جنان را دمـش روح پـرور

به بـاب الـوالیـش مــلـک را تـوسّـل

به حـبـل المـتـیـنـش دو گیتی مس ّخر

چنان گشته با دوست گـرم منـاجـات

که مـحـو دعـایـش شده خـصم کـافر

دریـغـا چه بـگـذشت زیـر شـکـنجـه

بر آن نـجـل زهـرا ز خصم ستمگر

جـراحـات زنـجـیـر و دلـبـنـد زهـرا

سیـه چـال زنـدان و فـرزنـد حـیــدر

چنان زیـر زنـجـیـر مـحـو خـدا بود

کـه زنـجـیــر مـی گـفـت هللا اکــبــر

دریـغــا کـه بـر هـیـجــده دخـتــر او

مــالقــات یـک تـن نـیــامـد مـیـسـّر
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اال فــاطـمـه گـریـه کـن بـهـر بــابــا

که روحـش غـریـبـانه زد از بدن پر

نه مونس نه همدل نه همره نه همدم

نه یاور نه همسر نه دختر نه خواهر

زبـانـش به ذکـر خـدا بـود مـشـغـول

روانش به زهـر جـفـا سوخت یکسر

غـریبی و هجران و حبس و شکنجه

نـبـود این هـمه ظـلـم و بـیـداد بــاور

بـسـوز ای دل آن گـونـه در مـاتم او

که از نخل «میثم» زند شعله ات سر

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

گر چه سوز همه از آتش هجران تو بود

رمـز آزادی تـوحـیـد به زنـدان تـو بـود

دوستـان اشـک فـشـانـنـد به یاد تو ولی

خنده زن خصم گر از دیدۀ گریان تو بود

آه پنهان تو از محـبـس در بسته گـذشت

که جهان را سخن از ناله و افغان تو بود

دامن خـاک کجـا روی نـکـوی تو کجا؟

ای که هر عرش نشین دست به دامان تو بود

تا گـریـبـان افـق با نفس صبـح شکـافت

مرغ شب آه کشان سر به گریبان تو بود

داد فرمان ز چه بر قتل تو هارون در حبس؟

ای که آزادی ،سر در خط فرمان تو بود

از چه در برق مناجات تو افالک نسوخت؟

ای که سوز همه از سینۀ سوزان تو بود

شب تاریک که هر خانه چـراغی دارد

شـعـلـۀ آتـش دل شـمع شبـسـتـان تو بود

تو که بر پیکر بی جان جهان جان بودی

1

از چه بر دوش عدو پیکـر بی جان تو بود

«میثم» دلشده را از در خود دور مکن

که گهی مرثیه خوان گاه ثنا خوان تو بود

 . 1بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايت معتبر حذف شد زيرا همانطور که شيخ صدوق و ديگر علما در صفحات  ۹۳جلد
 ۱عیون اخبار الرضا و  ۳۸جلد  ۵کمال الدین و  ۲۲۷جلد  ۴۸بحاراالنوار نقل کرده اند امام را بر تابوتي قرار داده و بر دوش  4شرطه
قرار دادند و،....
تو که بر پيکر بي جان جهان جان بودي

از چه بر تختة در پيکـر بي جان تو بود
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شاعر :امیر عظیمی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای دستـگـیـر خـلـق خـدا دست هایتان

زیـبـاتـرین جـواب دعـا دست هایـتـان

گـفـتـم در این مسیـر گـدایـی تان کـنـم

شـایـد رسـد به دست گـدا دست هایتان

دستـانتان دو دست خداوند طاهر است

دست پُر از گـنـاه کجـا ،دست هایتان؟!

از این گـنـاهـکـاری دستان من چـقدر

افـتـاده است فـاصـلـه تـا دست هایـتان

بـاور نمی کـنم فـقـط از کـثـرت گـنـاه

نگـرفـتـه انـد دست مـرا دست هـایتان

باشد! به خاک پای شما سجده می کنم

خورده به خاک پای شما دست هایتان

وقتی به خـاک پای شما بوسه می زنم
دارم به دست های شـما بـوسه می زنم
اسالم راستـیـن ،مـسـلـمـان درست کن

با یک نگاه حضرت سلمان درست کن

از کـیـمـیـای دیــدۀ خود خـرج ما نـما

این سنگ را تو لؤلؤ و مرجان درست کن

مـوال بیا به خاک کف گـیـوه های خود

دست محـبـتی بکـش انسان درست کن

در این دلی که محبس تنهایی من است

یک پنجره به سمت امامان درست کن

یک پنجره که آن طرفش روی ماه تست

سمت صفـوف آیـنـه داران درست کن

از نـسل تو امـام خـراسـان درست شد

از نسل من گدای خراسان درست کن

ی من از لطف این در است
ذکر علی عل ِ ّ

از آه های سیـنۀ موسی بن جعفر است
ای آفـتـاب مـشـرقـی سـایـه هـای مـن

ای سایه سار جود و عطای خدای من
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رنجـور کرده مـرغ تنت را سیاه چال

نگذاشت بال و پَر بزنی ای همای من!

زنجـیـر دور پای تو را بسته ام به دل

زنجیر روضه های تنت بست پای من

گفتی به نوکرت ،به مسیّب که درقفس

دلـتـنـگـی من است برای رضـای من

شیعـه همیـشه با تو هماهنگ می شود
وقتی دلش برای رضـا تـنگ می شود
در این قفس ز شوق خدا گریه می کنی

با ذکر یا رضا و رضا گریه می کنی

آقـا بـرای مـغــفــرت شـیـعـیــان خـود

1

این قدر سر به سجده شدی گریه می کنی

در این سیـاه چـال ،به تـنهـایی خودت

یا کـه بـرای کـربُـبـال گـریـه می کنی؟

بر غـربت حـسیـن جـدا نـالـه می زنی

بر ع ّمه جان خویش جدا گریه می کنی

در زیر تـازیـانه ،گهی هم ز ظـلم کین

داری برای فـاطـمـه ها گریه می کنی

مـرد یـهـود رفـتـه ولی تو هـنـوز هـم

چون بُرد نام فـاطمه را گریه می کنی

2

هر چند بی حساب تو را می زد آن یهود
شکر خـدا کـنار تو معصومه ات نبود
 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد محتوايي در عدم رعايت شأن اهل بيت؛ پيشنهاد ميکنيم به
منظور رفع ايراد موجود و حفظ بيشتر حرمت و شأن اهل بيت که مهمترين وظيفه هر مداح است؛ بيت اصالح شده که در متن شعر
آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
آقـا براي مـغــفـرت شـيـعـيــان خود

اين قدر سر به سجده چرا گريه مي کني

در زير تـازيـانه ،چرا بيخودي زِ خود

داري براي فـاطـمـه ها گريه مي کني

 . 2موضوع توهين مرد يهودي به حضرت زهرا در منابع مستند تاريخي نيامده است و ما براي آن سندي نيافتيم
مـرد يـهـود رفـتـه ولي تو هـنـوز هـم

چون بُرد نام فـاطمه را گريه مي کني
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

گشتهام زندانی و بر کف گرفتم نقد جان را

تا حیات جـاودان بخـشم همه آزادگـان را

مرغ حق را خوشتر از زندان نباشد آشیانی

عاشق این آشیان هرگز نخواهد آشیان را

گشتهام آن سان که من مشتاق این در بسته زندان

بلبل شیدا نمیخـواهـد صفـای گـلستان را

خواستم خـلوت کنم با ذات پـاک المکانم

خرم از آنم که بر من کرد اعطا این مکان را
ّ

کاش بهتر داشتم از جان و میکردم نثارش

چون در این خلوت سرا قدر و بهائی نیست جان را

لذّت راز نهان را کس نمیداند به خلوت

تا نریزد در بر محبوب خود اشک نهان را

دوست را در حبس دشمن دیدهام پیوسته با خود

گرچه بردم سالها رنـج فـراق دوستان را

محفل اُنس من و محبـوب گشته خانۀ من

گرچه چندی دادم از کف خانه را و خانمان را

میرسد بر جان توانم از رضای دوست آری

گرچه در هجر رضا دادم ز کف تاب و توان را

گردن تسلیـم خود در رشتۀ توحید خواهم

دوست دارم صدمۀ این ُکند و زنجیر گران را

رخ نسایم جز بخاک دوست حتی کنج زندان

گو بکوبد دشمن دین بر سرم هفت آسمان را

بوستان دین خزانی بود و من با اشک خونین

نو بهار دیگری بخشیـدهام این بوستان را

اشک گرم و آه سرد و نالـۀ مظلومی من

میکند رسوا بسی ،طاغوت هر عصر و زمان را

دستهایم بسته شد در حلقۀ زنجـیـر دشمن

من که عمری جز برای دوست نگشودم زبان را

دود آه مخـفی من در شب تاریک زنـدان

تیره کرده روزگار این ستمگر دورمان را

هر دم از هر دانـۀ اشکـی بهـاری آفـریدم

گرچه افکندند در گـلزار آمالـم ،خـزان را

ج ّد من در قتلگه ،من در سیه چال شهادت

سجده آوردیم سر بر کف خدای مهربان را

او ز خون پیکر خود نخل دین را آب داده

من به اشک دیدۀ خود آبرو این گلستان را

یا که سر باالی نی یا تن میان حبس دشمن

ّ
خـط امـان را
می نـبـاید داد بر بـیـداد گر
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تن نباید داد بر ذلّـت اگر چه گردد آن تن

پـایـمـال اسبهـا یا چـارتن ،بـردارد آن را

وای بر ا ّمت اگر گـمـراه گرد پـیـشـوائی

آه بر گلّه اگر یک ره بود گرگ و شبان را

من به زندان خو گرفتم ،صبر کردم ،جان فشاندم

تا که هـر آزاده بـشـنـاسد ره آزادگـان را

کـاروان آدمیّت در سـقـوط جـهـل ،راهی

من به جانبازی تکامل میدهم این کاروان را

میثم ار آزادگی خواهی ز غیرت آستین شو

در این آستان را
بوسه زن از جان و دل خاک ِ

شاعر :محمد علی مودّب

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

زنـدان تـیـره از نـفـسـش روشـنـا شده

صـد یـاکـریـم گـاه قـنـوتـش رهـا شـده

تا دیده کنج خلوت زندان ،شکستـه بال

در سجـده آمـده همه جـانـش دعـا شده

از فـتـنـه هـای سـلـسـۀ تـیـرگـی تنـش

هـر بـنـد؛ شـرح واقـعـۀ نـی نـوا شـده

آزادی است از دو جـهـان یــاد او ولی

زنجیر بس که خورده تنش تـوتیا شـده

این جـامـۀ فـتـاده بـه گـودال قـتـلـگاه

تصـویــری از حـمـاسۀ کـربـبـال شـده

هر گـوشـه گوشـه؛ تـربت نوباوگان او

آیــیـنــه دار حــرمـت دیـن خــدا شــده

امروز کـیـمیای جهان سرزمین ماست

این خاک اگر طال شده هم از رضا شده

معصومه ،کوثریست کز امواج حلم و علم

دریـای خـفـتـه در دل ایـران مـا شــده

دیـدیـم این که تـا بـه ثـریـا تـوان رسید

هر دم به یمن پنـجـره هایی که وا شده

موسای دیگریست ،کنون نی ِل دیگریست

فـرعـون هـاست غـرقـۀ دام بـال شــده

من پـا بـرهـنـه آمدم از خویشتن برون

ای بشر آن بشارت محزون کـجـا شده

دریابمان که در به در نفس سـفـلـه ایم

ای کـز کـرامـتـت فـقـرا اغـنـیـا شــده

یارا دری گشا که تو باب الحآوائـجـی

دل در سـیــاه چــالـه دنـیـا فـنــا شــده
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :فعولن فعولن فعولن فعول

ســــالم خـــدا و ســـالم پــیــمــبـــر

سـالم امـامـان بـه مـوسـیبـنجـعـفر

شـهـنـشــاه مـــلـک وســیــع الــهــی

کـه امـرش بـود حـکــم خــالق داور

ولـی خـدا ،هـفـتـمـیـن حـ ّجـت حــق

دُر نـاب شـش یـم ،یـم پـنـج گـوهــر

بـه جـن و بـشـر تـربتـش کـعـبـۀ دل

به ارض و سما طلـعـتـش نـورگستر

فـــروغ رخـش تــا ابــد عـــالــم آرا

کـالم خـوشـش هـمـچـنان روحپرور

خــداونـد ُخـلـق و خـداونـد خـصـلت

خــداونـد ُخـوی و خــداونـد مـنـظــر

به پـایـش فـشـانـدنـد الهـوتـیان جان

بـه خـاکـش نهـادنـد قـدوسـیـان ســر

مـالیـک گـشـودنــد از چـار جـانـب

بـه خــاک قـــدمهـــای زوار او پَـــر

ببر عرض حاجت سوی کاظـمـیـنش

بـگـــیـــر از در او مـــراد مــکــرر

اگــر امــر مـــیکـرد ذات الـــهـــی

چو جدش علی در گـرفتی ز خـیـبـر

و یا آن که میکرد مه را دو قـسمت

به انـگـشـت سـبـابـه همچون پـیـمـبر

که اعــجـاز او بـُود اعـجـاز احــمـد

کـه بـازوی او بـُـود بـازوی حــیــدر

عـنـایـات او بــر مـلـک بـُـود هـادی

اشــارات او بـر فــلـک بـُود رهـبــر

کــالمـش بــشـر را چـراغ هــدایـت

مـقـامش مـلـک را بُـود فــوق بــاور

تـو او را بـه تـاریکـی حـبـس دیـدی

دمی بـاز کـن چـشـم دل را و بـنگـر

که مـاه است پــروانـۀ شـمـع رویش

که مهر است در بحر نورش شناور

به حبس عـدو پـیـکـرش آب گـردیـد

امامی که جان بود مـهـرش به پیکـر

سرشکش به هجران معصومه جاری

خیـال رضـا را گرفتـه اسـت در بـر

به غـیـر از خـدا کـس نـدیـد و ندانـد

که بر او چه آمـد ز خصـم سـتـمـگر
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امـامـی کـه یـار هـمـه خـلـق بــودی

غـریـبـانـه جـان داد بـییـار و یـاور

خدایا! که دیـده است زیر شـکـنـجـه

هــمـای والیـت زنـد در قـفـس پـر؟

بـنـالــیـــد بـــر آن امـام غـــریــبــی

کـه زهـر جـفا در دلـش ریخـت آذر

در آن حبس تاریک دربسته هر شب

مـالقـاتـیاش بـود زهــرای اطــهــر

سزد از شـرار غمش خلق«،میثم»!

بسوزنـد چون شمع؛ از پـای تـا سر

شاعر :محمد قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

صبح ،از بیرحمی بسیار زندانبان من

تیرهتر از ظلمت شام است در چشمان من

آتـش تنهـاییام را شـعـلهور تر میکـند

اشک وقتی میچکد از دیدۀ گریان من

قـتـلـگـاه مـادر مـن خـانـۀ او شـد اگـر

قـتلگاه من هم آخـر میشود زنـدان من

ارثم از ع ّجل وفـاتی گفـتن او این شده

دوست دارم زودتر از تن درآید جان من

چند وقتی میشود که موقع افـطاریام

خوردن خون جگر شد سهم آب و نان من

آنچنان الغر شدم در ُکنج این مطموره که

نیست دیگر پیکرم یک لحظه به فرمان من

مثل آن مظلومه که در گوشۀ ویرانه ُمرد

دخترم دِق میکند از ُ
صۀ هجران من
غ ّ

زَ هر هارون کارگر شد از جگر چیزی نماند

شرحه شرحه شد خدایا سینۀ سوزان من

آب میخواهم ولی حاال که ظرف آب نیست

ب عشطان من
وا ذبیحا ،نقش بسته بر ل ِ

تازه وقتی میروم بر شانۀهای دشمنان

خـلق میسوزند از انـدوه بیپایـان من

1

 . 1ابيات زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايت هاي معتبر تغيير داده شد ،زيرا بر اساس اسناد تاريخي (عیون اخبار الرضا ج
 ۱ص  ۹۸ح ۱۰؛ امالی شیخ صدوق ص  ۱۲۶ح ۱۸؛ روضۀ الواعظین ص ۲۱۶؛ مناقب ابن شهر آشوب ج ۴ص ۳۱۸؛ بحار االنوار ج
 ۴۸ص  ۲۱۰و دیگر کتب معتبر ) هنگام افطار براي حضرت غذا مي بردند و حضرت بالفاصله پس از اطعام مجددا به عبادت مي
پرداختند.

چند وقتي ميشود که موقع افـطاريام

خوردن شلّاق باشد سهم آب و نان من

تـازه وقـتي ميروم بر شـانة حـمّالهـا

خـلق ميسوزند از انـدوه بيپايـان من
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شاعر :قاسم صرافان

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

زندان رواق روشنی شد غرق نورت

دیوارها نـمـنـاک از شـرم حضورت

دهـلـیـزهـا مـسـتـنـد هـنـگام عبورت

زنجیر تـسـبـیحی به دستان صبورت

این بـنـدهـا در بـنـد زلف دلـپـذیـرت
موسای دربندی و هارون ها اسیرت
یوسف که ترس ازتنگی زندان ندارد

جان جهان است او غـم کـنعان ندارد

سیمرغ عاشق فکـر آب و نـان ندارد

زنـدان تـوان بـسـتـن مــردان نــدارد

عاشق دلش دریاست ،حتی کنج زندان
تصویری از دنیاست ،حتی کنج زندان
ای هفت دریا خیره درپهنای صبرت

هفت آسمان یک برکه دردریای صبرت

ای هفت شهرعشق درمعنای صبرت

زانو زدند ایـوب ها در پای صبـرت

آقـا! بـه این حـجـم بـال عـادت نـدارم
بایـد بگـویـم شـاعـرم ،طاقـت نــدارم
معصومه دلتنگ است چشمانش به راه است

فهمیدهاند انگار یوسف بیگـنـاه است

بر صورتش اما چرا ردی سیاه است

پایان این قـصـه گـمـانـم اشـتـباه است

یـوسف میآید روی تـابـوت است اما
ازاشک یاران دجله مبهوت است اما
موسای ما از طورسینا بی عصا رفت

تـخـت سـلـیـمان باز با باد صبا رفت

این نوح روی موجی از اشک ودعا رفت

تا پر کشید اول دلش پیش رضا رفت

بی او اگرچه عشق مشکی پوش میشد
نـور خـدا بود او مگر خـاموش میشد

سایت آستان وصال  astanevesa.irجلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان

106

در بـنـد بـود و عـالـمـی دربنـد اویـند

سـادات جـمـلـه نـوری از پیوند اویند

شه زادگان این جا همه فـرزند اویـند

هـر گـوشـه فـرزندان دانـشـمـند اویند

وا میکند بر روی مـا بن بستها را
باب الـحـوائج شـد بگـیرد دستها را

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

امام هـفـتم مـا پـاره پـاره شد جـگـرش

1

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

نشسته گـرد یتـیمی به چـهـرۀ پـسـرش

ق پا مجروح
بدن کبود ،جگر پاره ،سا ِ

مگر چه آمده زیر شکنجه ها به سرش

هزار حیف که از جـمـع نـوزده دخـتر

یـکـی نـبــود کــنــار جــنــازۀ پــدرش

انیس و مـونس او بود در سیـاهی شب

صدای حلقـۀ زنـجـیر و نالـۀ سـحـرش

سـیـاه چـال کـجـا طـایـر بـهـشت کـجـا

هزارحیف که یکباره ریخت بال و پرش

نـیـاز نـیـست بـبـنـدنـد چـشـم هـایش را

که نیست تاب نگاهی دگر به چشم ترش

به هرکجا که روی قبری از ُزرارۀ اوست

نـشـان غـربـت فـرزنـدهـای دربـدرش

شــرارۀ دل او گــشـت اجـــر روزۀ او

درست موقع افـطار پاره شد جـگـرش

سیاه چال و نماز شب و غل و زنجـیر

صـۀ دگرش
فــراق روی رضـا بـود غ ّ

بـسـوز ای دل «میـثـم» در آتـش دل او

که سوز شعر تو دارد حکایت از شررش

 . 1زهري که به امام کاظم داده بودند بر اعضاء ديگر امام اثر گذاشت و آن ملعون طوري امام را مسموم و شهيد کردند که
مردم فکر کنند امام به مرگ طبيعي رحلت فرمودند و بر خالف روايت شهادت امام حسن ذکري از اثر گذاري بر جگر
مبارک ايشان در مقاتل نيست؛ ضمنا طبق روايات معتبر امام را در منازل مختلف افراد زنداني ميکردند و در روايات
تاريخي عبارت خانه بکار برده شده است و فقط در صلوات خاصه حضرت عبارت « قعر السجون» بکار برده شده است که
اين هم مي تواند معني کنج زندان ها را بدهد هم قعر زندانها
امام هـفـتم مـا پـاره پـاره شد جـگـرش

نشسته گـرد يتـيمي به چـهـرة پـسـرش
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

مـن کـیـسـتـم ولـی خــداونــد اکــبــرم

آیــیـــنــــۀ تـــمــام نــمــای پـیـمــبــرم

آرام جــان فــاطـمـه و نــجـل حـیــدرم

بابالحـوائـج هـمـه مـوسـی بن جعفرم

مـوالی کـائـنـات و امـام سـما و ارض

بر جن و انس هادی و موال و رهبـرم

امروز باب حاجت خـلـقـم به کـاظـمین

فـردا پـنـاه خلق به صحرای مـحـشـرم

هرسال وماه وهفته و هر روز و شب رسد

هر دم به جن و انس و ملک فیض دیگرم

دریـای نـور شـش د ُِر نـاب مـحـ ّمــدی

بر شـش سـپـهـر نـور فروزنده اخترم

قـرآن روی دسـت شـشـم حـجـت خــدا

بر روی سینه هم چو رضا هست کوثرم

هنگام کـظـم غـیـظ به ُخـلـق مـحـمـدی

ریزد فرو به خنـده ز لب دُر و گوهرم

من نخل باغ وحـیـم و سنـگـم اگر زنند

ریـزد هـمـاره مـیـوۀ تـوحـیــد از بــرم

گـنـجـیـنـۀ عـلـوم خـدا سـیـنـۀ من است

تا حــشـر بـر کــتـاب خــداونــد داورم

تنـهـا خـداست مـادح مـا خـاندان و بس

مـن از ثـنـای خـلـق دو عـالـم فـراتـرم

من مـشـعـل هـدایـتـم و بـا فــروغ خود

در تـیـرگی به قـلب شما نـور گـسـتـرم

تنها نه باب حاجت خلقم در این جـهـان

در روز حشر هم به شما یار و یـاورم

مـن پیـش تـاز و رهـبـر آزاد مــردیام

زنجـیـر گشته اسلحه و حبس سـنـگـرم

منور و مشـعـل فـروز وحی
در مکتب ّ

در پـــیــکـــر والیت روح مــطــهــرم

در حـلـقـههـای سـلـسـلـه بین سیاه چال

مــکــررم
نـام خـدا بـه لـب شـده ذکــر
ّ

اشک نیمهشب
ب وضو:
ِ
سجاده؛ خاک و آ ِ

این سـجـدههـای دائـم و ایـن دیـدۀ تـرم

مانند یک جنین که در آغوش مادر است

شب تا به صبح بر سر زانو ب َُود سـرم

پـایـم مـیـان سلسله چـشـمـم ب َُـود به در

گویـی نـشسته است رضـا در بـرابـرم

با هر نفس که میکشم انـگــار میکـنم

بـاشد درون حـبـس نـفـسهـای آخــرم
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زنـدان من چـراغ نـدارد خـدا گـواست

چون شمع آب گشته در این حبس پیکرم

ممکن نبود و نیست در این تیرگی دمی

بر زخـمهـای سـلـسـلـۀ خـویش بنگـرم

آزادیام چـه فـایـده دارد از این قـفـس

وقـتـی شـکـسـته بال من و ریخته پرم

سوز درون «میثم» خونین جگر شود

هـر دم که بـاد میدهـد از سیـنـه آذرم

شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای بـا خـبـر ز درد نـهـانت خـدای تـو

نَـبـود سـزای گـوشـۀ تـبـعـیـد جـای تو

زنـدان تـوست سیـنـۀ سـیـنای معـرفت

موسـایی و هـزار چو موسی گـدای تو

ای نـاخـدای کـشـتـی دین کـز اراده ات

خـاک نـمـور ،نـیـل شود زیـر پـای تو

آری اگـر اراده کـنـی ،ایـن سـیـاه چال

بـهـتـر شود ز باغ و گـلستان برای تو

مـوسی عـمران ندیده بود
اعجاز عشق
ِ

زنجـیـر می شود ی ِد بیـضا به پای تو

ای کـرده اخـتـیـار بـال را به جان خود

شـیـعـه فـدای غربت و درد و بالی تو

مـعـبـود بسکه طالب سوز صدات بود

1

میخواست روز و شب شنود ربّـنـای تو

َخلّصنی یارب تو چو ع ّجل وفاتی است

شد مستـجـاب گوشـۀ زنـدان دعـای تو

صورت به خاک مینهی و ناله میکنی

قــربــان اســتـغـاثــه و آه و نــوای تـو

ای پـیـکـر تو با غـل و زنـجـیـر آشـنا

مثـل اسـیـر شـام چکـد خـون ز پای تو

این سـجـده گاه ،عـاقـبـتش قـتـلـگـاه شد

زنـدان بهـشت و چـاه بـال کـربـالی تو

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ضعف محتوايي و معنايي در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد ميکنيم به
منظور رفع ايراد موجود و همچنين انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد؛ زيرا
خداوند خواستار مناجات بنده است نه ناله و زجر بنده معصوم خود
مـعـبـود بسکه طالب سـوز صدات بود

ميخواست روز و شب شنود ناله هاي تو
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000
شاعر :محمد فردوسی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

مشـکـل گـشـای کـارهـا باب الحـوائج

ذکــر تـوسّـل های ما بـاب الـحـوائـج

دارد هوای شـیـعـه را باب الـحـوایـج

پیوسته می گوییم «یا باب الـحـوائج»

پر می کـشد دل های ما تا کـاظـمیـنش
امشب عجب دارد تـمـاشـا کـاظمینش
عیسای اهل البیت مـوسـای کلیم است

مانند بـابـایش کـریـم ابن الکریم است

بین دعـاهـایش غـریبه هم سهیم است

بابای سلطان خـراسـان از قـدیم است

دارد دمی مـثـل مسیـحـا کـظم غیظش
عبد خدا می سازد او با کـظم غیظش
از هر بـالیی شیـعـه ها را حفظ کرده

تحت لـوای خـویش ما را حـفظ کرده

در سینه اش عـلـم خـدا را حفظ کرده

اعـجـازهـای انـبــیـا را حـفـظ کــرده

1

با یک نگاهش زیر و رو شد بُشرحافی
مجذوب ُحسن ُخلق او شد بُـشر حافی
آری وقــار او وقــار دیــگــری بــود

اکـسـیـر عـلـم او عـیـار دیـگـری بود

هر احـتـجـاجش افـتـخـار دیگری بود

تـیـغ کـالمش ذوالـفـقـار دیـگری بود

مانند زینب ،ع ّمه اش ،مرد سخن بود
در هرسؤالی پاسخش دندان شکن بود
گلبـرگ های یـاس را پـژمـرده بـودند

از بس که آقا را شکـنـجه کرده بودند

 . 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
از هر بـاليي شيـعـه ها را حفظ کرده

زير عـبـاي خـويش ما را حـفظ کرده
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پا را دگـر از حد فـراتـر بُـرده بـودند

رقـاصه ای را پـیـش او آورده بـودند

1

ذکر الهی را عـجب محسوس میگفت
ک»«قدّوس»«یا قدّوس» میگفت
«سبحان َ
یک بار نه  ...بلکه هزاران بار افـتاد

در لـحـظـۀ بـرخـاسـتـن بـسـیار افـتاد

دسـتـش ز روی شـانـۀ دیــوار افــتـاد

آن لحـظـه یـاد مـادرش انـگـار افـتـاد

زنـجـیرها تاب و تـوانش را گـرفـتـند
یک عـدّه ای نامرد امـانـش را گرفتند

شاعر :سید رضا مؤید

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

قالب شعر :غزل

نـالـه ای سـوخـته از سـیـنـۀ سوزان آید

یا نـوایی است که از گوشـۀ زنـدان آید

آنچه زندان که سیه چال ب َُود از دهشت

شب و روزش به نظر تیره و یکسان آید

موسی عصر
آی هارون که گرفتارتوشد
ِ

شب و روز تو و او هردو به پـایان آید

سال ها این پسر فـاطـمه مهـمان تو بود

هیچ گـفتی که چه ها بر سر مهـمان آید

پـدر پـیــر ز چـنـدیـن اوالد
هــمــدم آن ِ

طفل اشکی است که ازدیده به دامان آید

امشب از غـربت او سلسله هم می نـالد

کآن جگر سوخته را عـمـر به پایان آید

جان به زندان مانوس
کند و زنجیر ازآن ِ

نـکـشـد دست اگـر بر لـب او جـان آیـد

گرچه این زمزمه خاموش شود تابه ابد

بانگ مظـلومی اش از سیـنـه یـاران آید

 . 1در بيت زير نيز مغايرت روايي وجود دارد زيرا در روايت آمده است کنيزي را براي امام فرستادند نه زن بدکاره اي را؛
جهت اگاهي بيشتر مراجعه شود به قسمت روايات تاريخي همين سايت
پا را دگـر از حـد فـراتـر بُـرده بـودند

بـدکـاره اي را پـيـش او آورده بـودنـد
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

ای به زندان کرده خلوت با خدا موسی ابن جعفر

ای همه آزادگان را مقتدا موسی ابن جعفر

ای که در حبس بال بودی به فرمان الهی

هم قدر را هم قضا را رهنما موسی ابن جعفر

با نـگـاه نـافـذت ای مـوسـی آل مـحـمـد

شدعصا دردست موسی اژدها موسی ابن جعفر

در دل مطمورهها داری به فرمان الهی

حکمرانی بر سماوات العلی موسی ابن جعفر

کـاظمینت از برای شـیعـیان و دوستانت

هم مدینه،هم نجف ،هم کربال موسی ابن جعفر

شب که تاریک است وتنهایی چراغ تواست باتو

حلقۀ زنجیر میخواند دعا موسی ابن جعفر

این عجب نبود که کوه ودشت وصحرا وبیابان

با تو گردد همنوا و همصدا موسی ابن جعفر

تا بود جانم بـه تن دست از والیت بر ندارم

کز والدت با تو بودم آشنا موسی ابن جعفر

ناز بر فـیض مسیحا میکنم جایی که باشد

خاک درگاه تو بر دردم شفا موسی ابن جعفر

عضوعضوم گر زهم گردد جدا صد بار بهتر

کز تو یک لحظه دلم گردد جداموسی ابن جعفر

تربت وصحن وسرای تواست درشهر دل من

هردلی بر تواست یک صحن وسراموسی ابن جعفر

ُ
شهـرت باب الحوائج در امامان را تو داری

انس و جان آرند درکویت رجا موسی ابن جعفر

کل خلقت را دهی حاجت اگر آرند خلقت

بر درت پیوسته روی التجا موسی ابن جعفر

تو همان چشـم خدای ذوالجاللی کز نگاهی

خلق عالم را کنی حاجت روا موسی ابن جعفر

دوست دارم کزدوچشم خویش درپای ضریحت

اشک ریزم بر توهرصبح ومسا موسی ابن جعفر

دوست دارم گردنم در حلقۀ زنجیر باشد

تا کنم یاد از تن پاک تو یا موسی ابن جعفر

دوست دارم چون درختی بین آب و گل بمانم

تا بدانم با تو چون شد سال ها موسی ابن جعفر

ُکند بر پا ،دست در زنجیر ،اشکت در دو دیده

در دلت خون ،بر لبت ذکر خدا موسی ابن جعفر

کس نبود از هیفده دختر به باالی سر تو

تا بگرید بر تو و گیرد عزا موسی ابن جعفر

تو همای قلـۀ نوری و زندانت قـفس شد

در قفس ماند ازتو مشتی پربه جاموسی ابن جعفر
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با کدامین جرم بعد از سال ها حبس و شکنجه

سوخت قلب پاکت از زهر جفا موسی ابن جعفر

چون نگرید بر تو میثم ای همای وحی کآخر

گوشۀ زندان بدادی جان وگردیدی رهاموسی ابن جعفر

شاعر :سید رضا مؤید

1

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

آن که عـالم هـمـه در دست توانایش بود

مــرکــز دایــرۀ غـــم دل دانــایـش بـود

هـفـتـمـین حجت معصوم ز ظلـم هارون

1

چـند سـالی شده زنـدان سـتم جـایش بود

دل موسای کلیم از غم این موسی سوخت

کـه به زنـدان بـال طـور تـجـالیـش بـود

ضوض
معنی قعر سجون باید و ساق ال َمر ُ

پرسی از حـلـقه زنجیر که بر پایش بود

یـاد حـق هـم نـفـس گـوشـه تـنـهـایــی او

آ ِه دل روشـنـی خـلـوت شب هـایـش بود

بس که غم دید ز زندان و ز زندان بانش

زندگی بخش جهـان مرگ تـمـنایش بود

نه همین زهر جفا بر دلش افروخت شرر

ز شهـادت اثـری بر همه اعضایش بود

یوسف فـاطمه یا رب چه وصیت فـرمود

آنکه از جور عـدو سـلسله بر پایش بود

2

 .موضوع چهارده سال زنداني بودن امام کاظم علیهالسلم استناد روايي و تاريخي ندارد بلکه تاريخ صحيح چهار سال است زيرا

همانطور که در صفحات  ۵۰۷جلد  ۲اصول کافی و ص  ۲۰۶جلد  ۴۸بحاراالنوار و ص  ۱۵۳ج  ۳منتهی اآلمال هم آمده است هارون
الرشيد ملعون در سال  1۷۹هجري امام را دستگير و از مدينه به بصره و بغداد تبعيد و زنداني کرد و امام را در سال  18۳به شهادت
رساند که مدت زنداني بودن چهار سال مي شود ضمن اينکه اصال هارون الرشيد در سال  1۷1يا  1۷۰به خالفت رسيد و اگر در همان
بدو خالفت هم امام را زنداني کرده باشند که چنين هم نبوده بازهم مدت چهارده سال نمي شود!!
هـفـتـمـيـن حجت معصوم ز ظلـم هارون
2

چـارده سـال بـه زنـدان سـتـم جـايش بود

 .بیت زیر به دلیل مستند نبودن حذف شد زیرا بر اساس روایت شیخ مفید و دیگران (ارشاد شيخ مفيد ج  2ص  ،۳۰2الغيبه شيخ

طوسي ص  ،۳1عمدة الطالب ص  ،18۵بحاراالنوار ج  48ص  ،2۳4منتهي االمال ص ) 1۵۳۹سندی ملعون علیرغم غل و زنجیر
کردن حضرت اما به گونه ای عمل کرده بوده و زهر به حضرت خورانیده بود که همه فکر کنند امام به مرگ طبیعی از دنیا رفته اند و
حتی برای این کار افرادی را حاضر می کرد و با مشاهدة بدن حضرت که آثار جراحتی بر آن نبود شهادت می دادند که موسی بن جعفر
به مرگ طبیعی از دنیا رفته است عبارت ذِي السَّاقِ الْمَرْضُوضِ بِحَلَقِ الْقُيُودِ در صلوات خاصه حضرت نيز به معني اين است که با ساق
پاي آن امام با حلقه هاي آهن است زنجير شده بود نه اينکه پاي حضرت شکسته باشد
یـوسف فـاطمه یا رب چه وصیت فرمود

که پس ازمرگ همی سلسله بر پایش بود
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ای هزاران موسیَت از طور آورده سالم

وی مسیحا برده بر حبلالمـتـیـنت اعتصام

موسی جعفـر ،امام العارفین ،نورالهدی

روح قرآن،پشت دین،کهف التُّقی،خیراالنام

گوهر شش بحر نـور هستی و بحـر پنج دُر

خود امام ابـن امـام ابـن امـام ابن امـام

صحن زیبایت همـان صحن امیـرالمؤمنـین

کـاظـمینت کـربال و مـرقـدت بیـتالـحـرام

جان به خاک آستانت فرش چون بال ملک

دل دراطراف حریمت چون کبوتر ِگر ِد بام

هردری ازصحن زیبایت دوصد بابالمراد

زوار تو یک دارالسالم
هـر قـدم از خـاک ّ

با همه ایمان کـه دارم کفـر نعـمـت کردهام

گر به صحنینت برم ازجنّت وفردوس ،نام

با تـوالّی تو از ّاول حیاتـم شـد شروع

از تو گفتم ،از تو گویم ،تا شود عمرم تمام

کظم غیظت برده از دشمن هـزارانبار دل

مهربانیهـات داده زخــم دل را التیــام

نه به دوزخ کاردارم،نه به محشر،نه بهشت

دوست دارم تا که در این آستان باشم غـالم

چـارده معصـوم را بــاهلل زیارت کردهاست

هرکه بر این آستان از دور گوید یک سالم

تـا ز راه دور قبرت را زیارت میکنم

بـوی جنت آیـدم از چـار جـانب بر مـشـام

قوسین» تـو در مطمورهها
ای مقام «قاب
ِ

ی سبـحـان هـمـکـالم
وی میان سلسله با ح ّ

خصم در زندان اسیرت کرده ،کو تا بنگرد

طایـر آزادگـی بـر روی دسـت توست رام

دست در زنجیرو پا درکند وپیشانی به خاک

ذکربر لب،روزوشب،اشکت به دیده صبح وشام

پای تابوت تو هم حتی اهانت شد به تو

خوب بگرفتند از فرزند زهـرا احترام

روز وشب با دوست در زیرغل وزنجیرها

حال میکردی هماره ،ذکر میگـفـتی مدام

گاه در ذکر سجود و گاه در ذکر رکوع

گاه در حال قعود و گـاه در حال قـیـام

«سندی شاهک» رسا ْن َدت بر بدن ،آزارها

آن یـهـودی خواست کز اسالم گیـرد انتقـام

روزها را روزه ،شبها در مناجات و نماز

دوره سالت به زندان بـود چون مـاه صیـام

پیـکـرت بر تختهای با آنچنان جاه و جالل

تـخـتــۀ در بـود روی شـانـۀ چـنـدیـن غـالم
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بود جسمت بر زمین ،چون پیکرجدت سه روز

گریه برمظلومیات میکرد چشم خاص وعام

نه تنت برخاک عریان،نه سرت برنوک نی

نه حریمت را کسی آتـش زد ای عالی مقام!

نه تصدّق داد کس در کوفه بر معصومهات

نه عزیـزان تــو را بـردند سـوی شهـر شام

تا جهان باقی است باید بهرجدت گریه کرد

آنکه بی او گریه بر هـر دیدهای باشد حرام

اشک او از دیدۀ هر شیعه ریزد متصل

داغ او در سینهها پیوسته بـاشد مستدام

چشم «میثم» اشک میریزد به یاد کشتهای

کز غمش پیوسته گرید هفت باب و چارمام

شاعر :خوشدل تهرانی

قالب شعر :غزل

هر كجا مرغ اسیرى است ،ز خود شاد كنید

تا نـمـرده است ،ز كـنـج قـفس آزاد كنید

ُمـرد اگر كنج قفس ،طایر بشكسته پـرى

یـاد از غـربـت زنــدانـى بــغــداد كـنـیـد

چون به زندان ،به مالقاتى محبوس روید

از عـزیـز دل زهـرا و عـلـى یـاد كـنـیـد

ُكند و زنجیر گشایید ،ز پـایش دم مـرگ

زین ستمكارى هارون ،همه فـریـاد كنید

چـار مزدور ،اگـر جـسم غـریـبى ببـرند

1

.

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

1

خـاطـر مـوسـى جـعـفـر ،همه امداد كنید

تا دم مرگ ،مـناجات و دعـا كارش بود

گـوش بـر زمـزمـۀ آن شـه عـبّـاد كـنـیـد

پسرش نیست ،كه تا گریه كند بر پدرش

پس شمـا گـریـه بر آن كـشتـۀ بیـداد كنید

نـگـذارید كه مـعـصـومـه خـبـردار شود

رحــم بـر حـال دل دخـتـر نـاشـاد كـنـیـد

"خوشدل" از ماتم آن باب حـوائـج گوید

تا شما نیز پس از مرگ ز وی یـاد کـنید

بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايت معتبر حذف شد زيرا همانطور که شيخ صدوق و ديگر علما در

صفحات  ۹۳جلد  ۱عیون اخبار الرضا و  ۳۸جلد  ۵کمال الدین و  ۲۲۷جلد  ۴۸بحاراالنوار نقل کرده اند امام را بر تابوتي
قرار داده و بر دوش  4شرطه قرار دادند و،....
چـار حـمّـال ،اگـر نـعـش غـريـبى ببرند

خـاطـر مـوسـى جـعـفـر ،همه امداد کنيد
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000
شاعر :حسین قربانچه

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

خـورشیــد آسـمـان سیـه چـالـهـا منـم

یـوسف تـرین مـسـافـر گــودالـها مـنـم

شــیــرازه مـحــول االحــوالـهـا منــم

مـوسی ترین کـلـیم ،در این سـالها منم

دارم شـبـانـه روز ،مـنـاجات می کنم
بر حال و روز خویش مباهات می کنم
1

کنج قـفـس فـتـادم و بی بال و پر شدم

این چند ساله زار شدم ،خون جگر شدم

دور از وطن اسیر شدم ،خون جگر شدم

معصومه را نـدیـدم و دلتـنگ تر شدم

یـاد مـدیـنــه و پــدر و مــادرم بخـیـر
یـاد پــدر صـدا زدن دخــتـرم بخـیـر
اینجـا نمیرسد به کسی نـاله های من

از ر ّد پـا پُـر است ،بهشت عـبـای من

مثل جـنین در شکم است ،انحنای من

زیـر فـشـار خرد شده دست و پای من

دیگـر دعـای من شده خـلّـصنی یا اله
مردن دوای من شده ،خـلـصنی یا اله
چـندیست از خـدا طلب مرگ دارم و

خـون جـگـر ز حنـجـره باال میارم و

در زیـر تـازیـانـه یـک نــابـکــارم و

سر را میان زانوی خود می فشارم و

فــریــاد می زنــم نـفـســم بــنــد آمده
باشد بزن ،ولی به کـسی ناســزا مده
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
اين چند ساله زار شدم ،در به در شدم
تـنـها دعــاي من شده خـلّـصـني يا اله

کنج قـفـس فـتـادم و بي بال و پر شدم
مـردن دواي من شده ،خـلـصني يا اله
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شاعر :علی اکبر لطیفیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

آه هر چند غـل جامعه بر پیکــر داشت

بر تنـش بـاغ گـل الله و نیلـوفر داشت

مثـل گـودال دچـار کـمی جـا شـده بـود

فرقش این بود فقط سایۀ باال سر داشت

زحـمت چکمـۀ سنگین کسی را نکشید

یعـنی پـامـال نـشد تا نـفـس آخـر داشت

لطف زنجیرهمین بود که عریان نشود

هرچه هم بود ولی پیرهنی در بر داشت

دختری داشت ولی روسریاش دست نخورد

دختری داشت ولی دختر او معجر داشت

یک نفـر کشته شد و هـفت کفن آوردند

پاره هم میشد اگر ،یک کفن دیگر داشت

الـســالم ای بــدن بی کــفــن کــربـــال

سـورۀ یـوسـف بـی پــیـرهـن کـربـبـال

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

در دل حبسم و حبس است به دل فریادم

فرصتی نـیـست که از سیـنـه برآید دادم

سـالهـا میگـذرد رفـتـهام از یـاد هــمـه

کـاش میکرد اجـل گوشـۀ زنـدان ،یـادم

طایر عـرش کجـا ،قـعـر سیـهچال کجـا؟

من کـجـا بودم و یا رب به کـجـا افـتادم

همه شب ُخرم از آنم که در این گوشۀ حبس

«هر دم آید غمی از نو به مبارک

بادم»

زهـر یـکـبــار مـرا کـشت ،خـدا میداند

بارهــا سـوخـتـم و سـاخـتـم و جان دادم

به امیدی که رضا لحـظـهای آید به برم

سالها حـلـقـه صفت چشم به در ب ْنهـادم

بال پرواز ،شکسته است و پرم ریخته است

چــه نـیـاز اسـت کـه صـیـاد کـنـد آزادم

دل صـیـاد ب َُـود سنـگ و نــدارد اثــری

گـیـرم از سینـه بـرآیـد به فـلـک فـریادم

منـم آن اللـۀ پــرپــر شـدۀ دور از بــاغ

که چـو گـلـبرگ خزان داد فلک بر بادم

بـود
مـرهـم زخـم تـن خستـۀ مـن گـریه َ

چـشم «میثم» مگر از اشک کند دلشادم
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000
شاعر :علی انسانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

ندارد هیچ کس در این دل زندان نشان از من

نه من دارم خبر از خانه ام نی خانمان از من

نسیمی گر گذر میکرد،دل چون غنچه وا میشد

ولی آن هم گریزانست،چون تاب و توان از من

تن من با دل زندان و زنـدانبان شده همرنگ

پـذیـرائی کند با تـازیـانـه میـزبان از من

به حال من دل آن آهن زنجـیر می سوزد

نمی خواهد که گردد دور ،زنجیر گران از من

سرم را جز سر زانو کسی در بر نمی گـیرد

صبا لطفی! خبر بر غمگسارانم رسان از من

در زنـدان به رویم بازخواهد شد ولی روزی

َبود هیچ باقی غیر مشتی استخوان از من
که ن َ

بر سیل ستم استاده و نستـوه چون کـوهم

نمی یابند عجز و البه،هرگز دشمنان از من

الهی من هم از تو همچو زهرا مرگ میخواهم

به لب آورده ام جان؛ گیر ای جانانه جان از من

شاعر :علیرضا شفیعی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

بـر جـبـیـن آسـمـان آثـار غـم پـیدا شده

نم نم بـاران دوباره راهی صحـرا شده

در مـیـان سنـگـها آیـیـنـه ای تنها مـبـاد

در مـیـان سنگـهـا آیـیـنـه ای تنـهـا شده

كاش قلب قـفـل زندان نیز مثل نیل بود

حبس در زندان فرعون زمان ،موسی شده

رب خلصنی"شده ذكر مدامش در قنوت

تنگ تر پیش نگاهش عرصۀ دنـیا شده

در دلش با دیدن زنجیر و بند و سلسله

روضه های عصر عاشوراست كه برپاشده

روضۀ یـك كـودك آوارۀ بـی سـرپـنـاه

روضۀ یك دخـتـر بی تاب بی بابا شده

روضۀ تنـهـایـی زیـنب میان دشـمـنـان

روضۀ قدهای از فرط مصیبت تا شده

همنفس با كاروان شام در این لحظه ها

مـایـۀ تـسـكـین قـلبش ذكر یازهرا شده
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شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

آن که آهش در دل هفت آسمان تأثیر داشت

روزها در کنج زندان نالۀ شبگیر داشت

باب حاجات خالیق بود و پیش اهل فضل

باب جود و بخشش او یک جهان تفسیر داشت

آفـتـابـی ذره پـرور بود در ُمـلک وجود

ُملک دلها را به مهر خویش در تسخیر داشت

لب زحق گوئی نمیبست آن امام راستین

گرچه روز وشب به پا وگردنش زنجیرداشت

بیمی از روبه مرامان جهان در دل نداشت

شیر در زنجیر بود و ناله ای چون شیرداشت

روزها را روزه بود و شام در راز و نیاز

با چنین اخالص و تقوا جنگ با تزویر داشت

من نمی دانم چرا آن زندگی بخش جهان

از تمام زندگانی جان و قلبی سیر داشت

ای «وفائی» روز آزادی از آن زندان مدام

بر سـر سـجادۀ سبـز دعـا تکـبیر داشت

شاعر :سادات هاشمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

زیر بار کینه پرپر شد ولی نفرین نکرد

در قفس ماند و کبوتر شد ولی نفرین نکرد

روزهای تیره هر یک شبتر از دیروز تار

در میان دخمهای سر شد ولی نفرین نکرد

هرچه آن صیادها را صید خود کرد این شکار

روزیاش یک دام دیگر شد ولی نفرین نکرد

افطار غم
شکر غم،
روزۀ غم ،سجدۀ غم،
ِ
ِ

زندگی با غم برابر شد ولی نفرین نکرد

وای اگر نـفریـن کـند دنیا جهـنم میشود

از جهنم وضع بدتر شد ولی نفرین نکرد

وقت افطار آمد و دیدم که خرماها چطور

یک به یک درسینه خنجرشد ولی نفرین نکرد

هی به خود پیچید و لحظه لحظه با اکسیر زهر

چهرۀ زردش طالتر شد ولی نفرین نکرد

آن دم بی بازدم چون آتشی رفت و سپس

آنچه باید میشد آخر شد ولی نفرین نکرد
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000
شاعر :آیت اهلل کمپانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

از گـردش فـلـک ،سـر و ساالر سلسله

شد در کـمـنـد عـشـق ،گـرفـتـار سلسله

َـبـود هـزار یـوسف مـصـری بهای او
ن َ

آن یـوسـفـی که بـود خـریــدار سـلـسـله

تا دست و پا و گردن او شد به زیر ُ
غل

رونـق گـرفت ز آن هـمـه بازار سلسله

هرگز گلی ندیده ز خار آنچه را که دید

آن عـنـصــر لـطـیـف ز آزار سـلـسـلـه

آگـه ز کار سلسله جـز کـردگـار نیست

کان نـازنین چـه دیـد ز کـردار سلسله؟

غـمـخـوار و یار تا نفس آخرین نداشت

نـگـشـود دیـده جـز که به دیـدار سلسله

جان ها فـدای آن تن تنها که از غـمـش

خـون میـگریست دیدۀ خـونـبـار سلسله

این قصه،غصه ای است جهانسوز وجانگداز

کوتـاه کـن که سـلـسـلـه دارد سر دراز

شاعر :سید رضا مؤید

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

یا رب رضای من بود انـدر رضای تو

کـایـنـسان اسیـر بـنـ ِد گـرانـم بـرای تـو

روز و شـبـم به ظلمت زندان یکی ب َُود

هر چند روشن است دلـم از ضیـای تو

از بی کسی و ظلمت زندان مرا چه باک

چون مـونـسـم تـویی؛ و منـم مبتالی تو

سخت است درد غربت و هجران و انتظار

اما چه غم؛ که سهـل شود در هوای تو

از سوز زهر ،جان به لب آمد مرا ولی

شـادم که میرسـم به وصـال لـقـای تو

دیگر ز عمر سیرم و از زنـدگی بـری

خـواهم که جـان خویش نـمایم فـدای تو

آن کـنـج خـلـوتی کــه بـرای عـبـادتـت

میخواستم ،نـصیب شدم از عـطای تو

ای حـجـت خـدای که باب الـحـوائـجـی

دارد امــیـد بـر تـو "مـؤیـد" گــدای تـو
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شاعر :محسن حنیفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

چشم هایش همه را یاد خـدا می انداخت

لرزه بر جان و دل تک تک ما میانداخت

پا بـرهـنـه همه بر بُشر شدن محتاجـیم

نظری کاش که بر ما ،گذرا می انداخت

دست بسته فقط او بود که شد دست به خیر

س ّکه نه ،ماه به کشکول گدا می انداخت

1

زَ هر هم بر جگرش چنگ،جدا می انداخت

چشم خود بست ولی دختر او چشم به راه

روی شانه پسرش شال عـزا می انداخت

او پُر از درد شد ا ّمـا به خداونـد او را

روضۀ کوچه و گـودال ز پا می انداخت

پیکرش زخم شد ا ّما سر او دست نخورد

شد خراشیده ولی حنجر او دست نخـورد

زنجیر به روی بـدنش بـود ولی
زخــم ِ
ِ

شاعر :علی انسانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

بـیـهـوده قـفـس را مگـشائید پری نیست

ت پری گوشۀ زندان اثری نیست
جز ُمش ِ

در دل اثـر از شـادی و ا ّمـیـد مـجـویـید

از شاخـۀ بشکـسته امـیـد ثـمری نیست

گـفـتـم به صبـا در ِد دل خـویـش بگـویـم

ا ّما به سـیه چـال ،صبا را گـذری نیست

گیرم که صبـا را گـذر افتاد  ،چه گویم؟

دیگر ز من و در ِد دل من خبـری نیست

ا ّمـیـد رهایی چو از این بند محـال است

ت دگـری نیست
ناچار بجـز مـرگ ،نجا ِ

ای مـرگ کـجـایی که به دیـدار من آیی

در سینه دگر جز نفس مختصری نیست

تا بـال و پـری بود قـفـس را نـگـشودند

امـروز گـشودند قفس را که پری نیست

 . 1بيت زير مستند نيست زيرا بر اساس روايت شيخ مفيد و ديگران (ارشاد شیخ مفید ج  ۲ص  ،۳۰۲الغیبه شیخ طوسی ص  ،۳۱عمدة
الطالب ص  ،۱۸۵بحاراالنوار ج  ۴۸ص  ،۲۳۴منتهی االمال ص ) ۱۵۳۹سندي ملعون عليرغم غل و زنجير کردن حضرت اما به گونه
اي عمل کرده بوده و زهر به حضرت خورانيده بود که همه فکر کنند امام به مرگ طبيعي از دنيا رفته اند و حتي براي اين کار افرادي
را حاضر مي کرد و با مشاهدة بدن حضرت که آثار جراحتي بر آن نبود شهادت مي دادند که موسي بن جعفر به مرگ طبيعي از دنيا
رفته است

آن همه زخــم به روي بـدنش بـود ولي

زَهر هم بر جگرش چنگ،جدا مي انداخت
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000
شاعر :جواد محمد زمانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

وقـتـی زبـان عـاطــفه هـا الل میشـود

زنـجـیـرهـا در آیـنـه ات بـال میشـود

در فصل گل بهار تو از دست می رود

بر شاخه مـیوه های تو پامـال میشود

دیگـر کسی ز نـالـه ات آهـی نمی کـشد

در این سـیـاه چـال صدا چـال میشود

آقا سنان سبـز سیادت به دوش تـوست

غل ها به روی شـانه تا شـال میشود

همواره مرد ،زینتش از جنس دیگریست

زنجـیرها به پـای تو خـلخـال میشود

دشمن به قـصد جان تو آمـاده میشـود

این طرح در دو مرحله دنبال میشود:

شعـرم بـدون ذکـر مـصیبت نـمیشـود

حـاال گـریـز روضه گــودال میشـود

دعواست بر سر زره و جامه و سری

دارد مـیان معـرکـه جـنجـال میشـود

شاعر :رحمان نوازنی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

می خواستند داغ تو را شعـله ور کـنند

وقتی که سوختی همه را با خبـر کنند

می خـواستـند دفن شوی زیر خـاک ها

تا زنـده زنده از سر خاکت گـذر کنند

می خواسـتــند شـام غـریبان بـپا کـنند

تا بچه های فـاطـمه را در به در کـنند

از ناسزا بگو که چه آورده بر سـرت

میخواستند باز تو را خونجگـر کنند

زنـجـیـر دست شـمـا بـسـتـه بـاشـد و

مثـل مـدیـنه ،فـاطمهات را سپـر کنند

قـوم یهـود را به مصافـت کـشیـده انـد

تا تـازیـانـه هـا به مـراتـب اثـر کـنـنـد

حاال بـیا بگـو که مـالئک یکی یـکی

فکری برای این تن بی پال و پر کنند

این اشکها مسافر یک جسم بیسرند

وقتش رسیده است به آنجا سـفـر کنند

سایت آستان وصال  astanevesa.irجلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان

122

شاعر :رضا رسول زاده

قالب شعر :غزل

تن تبدار روشن است
احوا ِل من از این ِ
از صبح تا غروب که َحبسم در این قفس

1

چـشم ُگهربار روشن است
زندان من به
ِ
ِ
دم افـطار روشن است
تا صبـح حالم از ِ

این سال ها که سـخـت گـذشته برای من

هر لحظه اش ِز آه شرر بار روشن است

یـکـجـا بـالی شـیـعـه به جـانم خـریده ام

مـن زار روشن است
آثـار آن بـه
ِ
ِ
جـسـم ِ

استـخـوان صبـورم نـمی زنم
حـرفـی ِز
ِ

ت آزار روشـن اسـت
ق پــام شــ ّد ِ
از سـا ِ

جسمم نحیف هست ،ولی غیر عادی است!

زیـر سایـۀ دیوار روشن است!
حـتّـی به
ِ

زنـجـیـر را که عـضـ ِو جـدیـ ِد تـنـم شده

پنهان نکرده ام ،همه اَسرار روشن است

من دیده بستهام به همه جز رضای خود

دیدن دلدار روشن است
چـشـمم فـقط به
ِ

شاعر :رضا محمدی

1

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

قالب شعر :غزل

ای شام تیـره با مـه انور چـه می کنی؟

با اخـتران منـظـره گستر چه می کنی؟

گسترده ای تو پرده ای از ابر بر زمین

بـا آفـتـاب صـبـح مـنـور چـه می کنی؟

ای روزگار تیـره به هم داده ای جهـان

مبهوت مانده ایم که دیگر چه می کنی!؟

زنجـیـر روسـیـاه چرا حـلـقـه می شدی

هان ای قفس به دور کبوترچه می کنی؟

حاال سرت به دامن مادر رسیـده است

یـاس کـبـود بـاغ پـیـمـبـر چه می کنی؟

گـودال قــتــلـگـاه چرا ایـنـچـنـین شـده

هان ای سکینه با تن بیسر چه می کنی؟

 .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.
از صبح تا غروب که حَبسم به زيرِ خاک
جسمم کبود هست ،ولي غير عادي است

تا صبـح حـالم از دمِ افـطار روشن است
!حـتّـي به زيـرِ سايـة ديوار روشن است !
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000
شاعر :قاسم نعمتی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

در میان هلهـله سوز و نوا گم میشود

زیر ضرب تازیانه ناله ها گـم میشود

بس که بازی می کند زنجیرها با گردنم

در گلـویم گریه های بی صدا گم می شود

در دل شب ،بارها آمد نمازم را شکست

در میان قهقه صوت دعـا گـم میشود

چهار چوب پیکرم بشکسته و الغر شدم

وقت سجده پیکرم زیر عبا گم میشود

تازه فهمیدم چرا در وقت سیلی خوردنش

راه مادر در میان کوچه ها گم میشود

بین تاریکی شب چون ضربه خوردم آگهم

آه ،درسینه به ضرب بی هوا گم می شود

از یهودی ضربه خوردم خوب میدانم چرا

گوشـوار بچه ها در کـربال گم میشود

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

شاعر :علی قدیمی

کاری بـجـز گـریـه برای ما نـمانده

وقـتـی به آقـا رحـم در دنیا نـمـانـده

زندان دل زندان دل زندان سیه چال

فرقی میان روز و شب اینجا نمانده

بـا تـازیـانـه روزههـا را بـاز کـرده

انگـار در دست کسی خـرمـا نمانده

هر روز الغر تر شد از روز گذشته

غیر از عـبا چیزی که از آقا نمانده

1

در پـیـکــر آقـا گــمـانـم نـا نـمـانـده

جسمش اگرچه با غالمان گشته تشییع

تدفین که اسمش بر دهاتی ها نمانده

سـر روی پـیـکـر داشـتـه الحـمـدهلل

رأسـش دم دروازههـا بـاال نــمـانـده

با اینکه در زندان غم تنها ترین بود

در بیـن نـامحـرم زنش تـنها نمانـده

از زهـر کین و سالهای کنج زندان

 . 1بيت زير به دليل مستند نبودن تغيير داده شد زيرا بر اساس روايت ارشاد شیخ مفید ج  ۲ص  ،۳۰۲الغیبه شیخ طوسی ص  ،۳۱عمدة الطالب ص
 ،۱۸۵بحاراالنوار ج  ۴۸ص  ،۲۳۴منتهی االمال ص ) ۱۵۳۹سندي ملعون عليرغم غل و زنجير کردن حضرت اما به گونه اي عمل کرده بوده و زهر
به حضرت خورانيده بود که همه فکر کنند امام به مرگ طبيعي از دنيا رفته اند عبارت ذِي السَّاقِ الْمَرْضُوضِ بِحَلَقِ الْقُيُودِ در صلوات خاصه حضرت
نيز به معني اين است که با ساق پاي آن امام با حلقه هاي آهن است زنجير شده بود نه اينکه پاي حضرت شکسته باشد

ساق شکسته دست بسته چشم گريان

در پـيـکــر آقـا گــمـانـم نـا نـمـانـده
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شاعر :پروانه نجاتی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

حصار پشت حصار آفتاب در زنجـیر

و صبر سجـده کند در کـجـاوۀ تـقـدیر

و سقف ابری زندان چقـدر کوتاه است

برای آن که شود خواب کهنهای تعبیر

سیاه شب؛ پر از آوازۀ نماز کسی ست

صدای لـرزش زنـجـیرهای دامن گیر

صدای بال قنوتی که زخم ریزان است

زبـور آیـنـههـایی که میشود تـکـثـیر

چه سعی ها که نشد تا شکسته اش بینند

برای آن که بریزد به دامنش تـقـصیر

دوت ّکه پوست ،دو سه ت ّکه استخوان نحیف

که در محاصرۀ کـینه می شود تعـزیر

بهار مـوسـوی آشـفـتـه میشود در باد

و یک پـیـالـۀ مـسـمـوم می کـند تـأثـیر

شاعر :محمدجواد پرچمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

ناگهان خلوت من با زدنی ریخت به هم

سـفـرۀ ذكـر مرا بـد دهـنی ریخت به هم

1

استخوانـم پَ ِس هر پا شدنی ریخت به هم

ب خدا ساختن است
كار من از همه مجذو ِ

نظری كرده ام و قلب زنی ریخت به هم

دیـد حـســاس شـدم آمـد و دشـنـامــم داد

پسر فـاطـمـه را با سخـنی ریخـت به هم

زهــر آنـقـدر تـنـم را ز درون پـاشـیـده

كـار تشییع مرا چار نـفـر عـهـده گرفت

2

از غم من د ِل هر سینه زنی ریخت به هم

 . 1بيت زير به دليل مستند نبودن تغيير داده شد زيرا بر اساس روايت ارشاد شیخ مفید ج  ۲ص  ،۳۰۲الغیبه شیخ طوسی ص  ،۳۱عمدة الطالب ص
 ،۱۸۵بحاراالنوار ج  ۴۸ص  ،۲۳۴منتهی االمال ص ) ۱۵۳۹سندي ملعون عليرغم غل و زنجير کردن حضرت اما به گونه اي عمل کرده بوده و زهر
به حضرت خورانيده بود که همه فکر کنند امام به مرگ طبيعي از دنيا رفته اند و حتي براي اين کار افرادي را حاضر مي کرد و با مشاهدة بدن
حضرت که آثار جراحتي بر آن نبود شهادت مي دادند که موسي بن جعفر به مرگ طبيعي از دنيا رفته است
رويِ اين ساقِ ترک خورده بلندم کردند

استخوانـم پَسِ هر پا شدني ريخت به هم

 . 2بیت زیر به دلیل مستند نبودن و مغایرت با روایت معتبر حذف شد زیرا همانطور که شیخ صدوق و دیگر علما در صفحات  ۹۳جلد  1عيون اخبار
الرضا و  ۳8جلد  ۵کمال الدين و  22۷جلد  48بحاراالنوار نقل کرده اند امام را بر تابوتی قرار داده و بر دوش  ۴شرطه قرار دادند و،....
کـار تشییع مرا لـنگه دری عهده گرفت

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

16ـ مناسبهای تاریخی و اعمال هر ماه :در این بخش نیز سعی شده مناسبتهای مذهبی هر روز
مستند به کتب معتبر و مرجع همراه با آیات و احادیث مرتبط بطور روزانه یادآوری و در اختیار
مراجعه کنندگان سایت قرار گیرد؛ ضمنا اعمال و اذکار هر ماه نیز بطور مستند با متن عربی و ترجمه
آن در دسترس و آماده بهرهبرداری مراجعین سایت میباشد.

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

