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 108 ( . . . . . . . . . . . . .قطعه شعر) صفحات  101الی 195

بخش سوم اشعار شهادت حضرت امام رضا  89( . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .قطعه شعر) صفحات  196الی 263
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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 :علی ساعدی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

امشب ای دل با تمام غصهها بیگانه باش

امشب ای ْ
جان جرعه نوش جام سقاخانه باش

می عشق رضا دیوانه باش
امشب ای عقل از ِ

سر سلطان دین پروانه باش
ای فلک ِگرد ِ

امشب ای هستی به شکرانه ،خدا را سجده کن
ق سلطان علی موسی الرضا را سجده کن
خال ِ

باز پیغـام سروش آمد ،چرا بنـشستهای؟

این ندا ازحق به گوش آمد چرا بنشستهای؟

بحر رحمت در خروش آمد ،چرا بنشستهای؟

ابر احسانُ ،جر ْم پوش آمد چرا بنشستهای؟

طالـعی ظاهـر شد و گردید اقـبالت بـلـند
خیز و یکساعت بیا رندانه بارت را ببنید
در باب الجواد امشب حوائج بیقرار
بر ِ

دلهای کبوتر بیشمار
در طواف طوس،
ِ

عرش و فرش امشب همه خوشحال از دیدار یار

هان که میگوید که با یک گل نمیگردد بهار؟

کل هستی را بهار آمد ،ببـین با چشم دل
ِ
جان عالم را قـرارآمد ،ببین با چـشم دل
کور را عـیسی شـفا داد و رضا بینا کند

ُمرده را هم جان دهد ،هم تا ابد احیا کند

قـطـرۀ ناچـیز را با یک نظـر دریـا کـند

هرکه خود را در حضور سبز او پیدا کند

پی به اسـرار بلـنـد آفـریـنش بُـرده است
آب از سرچشمه فیض الهی خورده است
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شاعر :سعید توفیقی

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

از صـبـح تـا نـمـاز عـشــا ایـسـتـادهام

در انــتــظـار لــفــظ بـیــا ایـســتــادهام

در صـحـن آیـنـه هـمـه جـا ایـسـتـادهام

وقـتـی که در حـریـم شـمـا ایـسـتـادهام

حس میکـنم که رو به خـدا ایـسـتادهام
چون سـرو در مـقـام رضـا ایـسـتادهام
ایران پیاله ایست که لبریز کـوثر است

این مملکت ،نه میکـده آل حـیدر است

هر گوشهاش ز تابش نوری منور است

در کشوری که کشور موسی بن جعفراست

در رو بــروی آیــنــههــا ایــســتــادهام
چـون سـرو در مـقـام رضا ایـستـادهام
دارد ز سمت عرش همه کاره میرسد

خـورشـید با لـطـافـت مه پاره میرسد

حـاال کـه چـاره دل بـیـچـاره مـیرسـد

از شـهـر طـوس نـغـمه نـقاره میرسد

سـمـت ضـریـح رو به صـدا ایستادهام
چون سـرو در مـقـام رضـا ایـسـتادهام
این دفـعـه هـزار و یکـم شد به ابجدت

من آمـدم به شـوق تو و رفـت و آمدت

شکـر خـدا که باز رسـیـدم به مشهدت

نـامـه بـر هــزار دلــم رو بـه گــنـبـدت

بــا الــتــمــاس هـای دعــا ایــسـتـادهام
چون سـرو در مـقـام رضـا ایـسـتادهام
من بودم و عـوالـم اسـرار و هیچ کس

من بـودم و تـجـلـی دلـدار و هـیچ کس

خلوت درست کرد ،من ویار و هیچ کس

تعویض شد کشیک دو سه بار و هیچ کس

از خـادمـان نـگـفـت چــرا ایـسـتـادهام
چون سـرو در مـقـام رضـا ایـسـتادهام
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هر کس غریب مانده برای تو آشناست

اصال فقیر نیست کسی که تو را گداست

یک یا رضا برای همه دردها دواست

فیش غـذای حضرتیات نسخه شفاست

بـیـمــارم و بــرای شــفــا ایـســتــادهام
چون سـرو در مـقـام رضـا ایـسـتادهام
از بس وجود ناب تو پُر از مناقب است

شاه معظمی به تو تعـظیم واجـب است

هر کس گدای دست تو گردید کاسب است

اینجا کـریم در پی جـیره مواجب است

من نـیــز در صـف اُمــرا ایـســتـادهام
چون سـرو در مـقـام رضـا ایـسـتادهام
دریـای مـهـربـانـی پُــر از تـالطــمـی

اصـال تـو عـلـت الـعـلـل هـر تـبـسـمی

جان جهان و جان جهـان بـانـوی قـمی

تو قـبلهگاه هـفـتم و خـورشید هـشـتمی

پـس در مـسـیـر قـبـلـهنـمـا ایـسـتـادهام
چون سـرو در مـقـام رضـا ایـسـتادهام
یک عـمر ریزهخـوار تو با خـانـوادهام

یک عـمر بر ضـریح شما سرنـهـادهام

اربـاب زاده هـسـتـی و من بـنـده زادهام

تـو اخــتــیــارداری و مـن بــیارادهام

بـیاخـتــیــار رو بـه شـمـا ایـسـتـادهام
چون سـرو در مـقـام رضـا ایـسـتادهام
هرچند در حریم تو چون من زیادهست

اذن دخـولـم از دم باب الـجـواد هـست

یک بار هم که آمده باشـم به یاد هست

یادت سالم هـر سـحـر و بامـداد هست

مـن بـه امــیـد روز جــزا ایـســتــادهام
چـون سـرو در مـقـام رضـا ایـستادهام
شیرین به عشق روی تو فرهاد میشود

با تو گوهر…دخیل گوهرشاد میشود

9

درآستان وصال؛ جلد یازدهم :امام رضا علیه السالم

فـوالد سـخـت پـنـجـره فـوالد میشـود

هر کـس که شد اسـیـر تو آزاد میشود

000

زلفـم …به دست باد… رهـا ایستادهام
چون سـرو در مـقـام رضـا ایـسـتادهام
خـشکـم ولـی ز عـاطـفـه بـارانی تـوأم

تو خـواسـتی که گرم غـزلخـوانی توأم

یک عـمـر ریـزهخـوار فـراوانی تـوأم

من شـانـهام که در کـف سـلـمانی تـوأم

تـا کـه مـرا کــنــیــد طـال ایـســتــادهام
چون سـرو در مـقـام رضـا ایـسـتادهام
تو کوثری …ز نسل طهورای احمدی

شمس الشموس عالمی و نـور سرمدی

در خاک کفر پـرچـم تـوحـیـد را زدی

عـــالمــهای و عــالــم آل مــحــمـــدی

در مـحـضـر تـو بـا عـلـمـا ایـسـتـادهام
چـون سـرو در مـقـام رضـا ایـستادهام
عشقم دلی ست گرچه سالمم زبانی اَست

پـایم زمـیـنی اَست پـرم آسـمـانی اَست

کامم نـباتی اَست ،لـبم زعـفـرانی اَست

کارم خـطا و کار شما مهـربـانی اَست

ردم مـکـن مـگـو به خـطـا ایـسـتـادهام
چـون سـرو در مـقـام رضا ایـسـتادهام
با تو کویر خشک چنان سبزه زار شد

آهـو ز بـوی پـیـرهـنـت نـافـه دار شـد

هر کـس شـنـیـد نـام تو بیاخـتـیار شد

هر کس که دید صحن تو درجا شکار شد

1

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

تـشـنه شدم که آب حـیـاتی به من دهی

تا در مسـیر عـشـق ثـباتی به من دهی

از مـشهـدالـرضات بـراتی به من دهی

امـضا کـنـی تو… کـربـبال ایـسـتادهام
چون سـرو در مـقـام رضـا ایـسـتادهام
در نـوکـری اگـرچـه کـمـی نامنـظـمـم

یک عـمـر در پـنـاه شـهـنـشـاه عـالمـم

بگذر ز من به خاطر این اشک نم نمم

دل بــیــقــرار رؤیـت مــاه مــحــرمــم

در انــتــظــار مــاه عــزا ایــسـتــادهام
چـون سـرو در مـقـام رضـا ایـستادهام
گـر از حـدیث ابن شـبـیـبت حـسـینیام

مرهـون نـقـل شـیخ مـفـیـد و ُکـلـیـنیام

امــام خـمــیــنـیام
مـمـنــون انـقــالب
ِ

این چـشمهای خـیـس گـواهان عـینیام

مـن پــای ســیــدالــشـهـدا ایـســتــادهام
چـون سـرو در مـقـام رضا ایـسـتادهام
حاال اجازه هست کمی روضهخوان شوم

با بـال روضه راهی بـاغ جـنـان شـوم

پیری سراغـم آید و رنگ خـزان شوم

از دست لطمه سرختر از زعفران شوم

حـاال کـه بـا صـدای رســا ایـسـتـادهام
چـون سـرو در مـقـام رضا ایـسـتادهام
زینب به نـالـه گـفـت گـلـو را بـیا نـبُر

خون خـداست محض رضای خدا نـبُر

از مـادرش حیا کن و ای بیحـیا نـبُـر

از روبـرو نـشد بِــبُـری از قــفـا نـبُــر

خنجـر کـشید شـمر …چـرا ایستادهام؟
چـون سـرو در مـقـام رضـا ایـستادهام
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

لیـلـۀ مـیالد مسـعـود ولی حـق رضاست

پارۀ جسم نبی چشم و چراغ مرتضاست

عــالـم آل رســول و زادۀ پــاک بـــتــول

رهبر ملک قـدر فرماندۀ جـیش قضاست

قبـلـۀ هـفـتـم که پـیـش بـارگـاه رفـعـتـش

آسمان با وسعت بیانتها ،تحت الشعاست

نجـمـه زاده آفـتـابی را بـه هنگـام سـحـر

کـافـتـاب بــامــدادان ذره او را گـداسـت

قرص خورشید است این خورشید روی سرمدی

ماه تابان است این ،ماهی که ماه مصطفی است

شمس پیش شمس ُحسنش گاه مغرب گوشه گیر

ماه از شرم رخش ،هر صبحدم در انزواست

موسی عمران بگردان روی از طور و ببین

کانچه نادیدی عیان در خانۀ موسای ماست

گر خدا خوانم ورا در مرتبت کفر است کفر

ور جدا گویم خطا گفتم خطا گفتم خطاست

عقل مدحش را کند ،یا وهم وصفش آورد

کان حقیری ناتوان و این فقیری بینواست

کنت نورهللا شنیدی؟ این فروغ سرمدی است

نحن وجههللا خواندی؟ این جمال کبریاست

از کجا جوئی دوا؟ خاکش بود داروی درد

وز که میخواهی شفا؟ درگاه او دار الشفاست

ِگرد کویش بر مشامم خوشتر از بوی بهشت

آب جویش در مذاقم بهتر از آب بقـاست

جز خدا هر کس بگوید وصف او را نادرست

جز نبی هرکس بخواند مدح او را ،نابجاست

من ز خجلت آستین در کوی او دارم به رخ

کـآسـتـان او زیـارتـگـاه خـیـل انـبـیـاست

مرقـد او کعـبۀ جـان و طـوافـش کار دل

صحن پاکش مروه و ایوان زرینش صفاست

بـا وجـود آنکه کـس قـدر ورا نـشـناخـته

هم گدا با او هم او با هر گدایش آشناست

دل به رویش داده یوسف بسکه رویش دلفروز

جان ز بویش جسته عیسی بسکه رویش جانفراست

بوی عـطر ُخـلد ،ارزانی برای اهل ُخـلد

من مشامم را صفا از خاک زوار رضاست

ناز دارد شهـر نیـشابـور بر باغ بـهـشت

ز آنکه خاکش جای پای ناقۀ آن مقتداست

عقد گوهر ریخته ،جاری نمودی از دولب

آن حدیثی را که بین شیعه زنجیر طالست
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کی بود خوفش ز مأمون چون بود باکش ز خصم

آنکه نقش شیرهای پرده را فرمانرواست

منجی خلق دو عالم در دو عالم اوست او

ضامن آهو ،گرش تنها بخوانی ،نارواست

درد اگر داری برو از خاک او درمان بگیر

مشکل ار داری بیا آری رضا مشکل گشاست

دست شرق و غرب از این سرزمین پیوسته دور

ز آنکه ایران را بدین فرزند زهرا اتکاست

سرزمین اهلبیت است این زمین و اهل آن

تا رضا دارد ،به تهدید عدو بیاعـتناست

هر اَبَر قدرت ،در اینجا پایمال آید چو مور

هر سـتم گـستر ،بسان دانه زیر آسیاست

قدسیان روبند خاک هر که اینجا زائر است

عرشیان گویند آمین هر که را اینجا دعاست

طوف قبرش کن که در محشر مقام زائرش

فوق زوار حسین ابن علی در کربالست

سر بخاکش نِه که در میزان و در حشر و صراط

زائر خود را رهائی بخش از خوف جزاست

بشنو از موسای کاظم این روایت را که گفت

زائر قبر رضا در عـرش زوار خداست

نـاز تا صبـح جـزا بر سـفـرۀ مـریـم کـند

هر که را در کاسه از مهمانسرای او غذاست

بر فـراز قـبهاش دارد لـوائی سبـز رنگ

شیعه تا صبح قیامت زنده زیر این لواست

گربه عالم بنگری هر کشوری را مرکزی است

مرکز ایران اسالمی ،خراسان رضاست

ای که موسایت ثناخوان گشته در مصر وجود

وی که عیسایت بچرخ چارمین مدحت سراست

ای که ذکر آشـنایت ،نـا امـیـدان را امـیـد

وی که نام دلربایت ،بینوایان را نواست

کیستم من؟ تا که در کوی تو گردم ملتجی

اولـیـاءهللا را سـوی تـو روی الـتـجـاست

من نمیگویم خدائی لیک گویم چون خدا

نعـمتت بیابـتدا و رحـمـتت بیانـتهـاست

بر فقیر اعطا نمودی پیشتر از آنچه خواست

بر گدا انفاق کردی بیشتر از آنچه خواست

من نه مدحت را از آن گفتم که دانستم کهای

بل از آن گفتم که جز مدح تو را گفتن خطاست

تـشنهای بـودم که از آب بـقا گـفتم سخـن

چون تو خضر رحمتی در بیت بیتم رهنماست

آنکه سائل را نـراند از سـر کویش توئی

و اینکه گردیده گدایت میثم بیدست و پاست

فخر بر رضوان کند زیرا در این کو ،ملتجی ست

ناز بر شاهان فروشد ز آنکه بر این در ،گداست
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مسدس ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

بارک هللا نجـمـه امشب آفـتاب آوردهای

وجه ناپـیدای حق را بینـقـاب آوردهای

در تراب امشب جمال بوتراب آوردهای

یا به دامن احـمد خـتـمی مـآب آوردهای

از دل دریای رحـمت د ُِر نـاب آوردهای

گل به دست خود گرفتی یا گالب آوردهای؟

با جـالل آمــنـه مــرآت احــمــد زادهای
در حـقـیـقـت عــالـم آل مـحـمـد زادهای
این پسر ُحسن خدا را مظهر است و منظر است

این پسر سر تا به پا ،پا تا به سر پیغمبر است

این پسر هم مصطفی هم فاطمه یا حیدر است

تو چو مریم ،این پسر عیسای عیسی پرور است

این پسر در هفت دریای والیت ،گوهر است

این پسر قرآن بابا روی دست مادر است

این شه ملک قدر فرمانده جیش قضاست
این همان جان جهان موال علی موسیالرضاست

بضعۀ ختم رسالت ،روح قرآن است این

بلکه هم جان جهان ،هم یک جهان جان است این

قدر قدر و نور نور و فرق فرقان است این

من به قرآن میخورم سوگند ،قرآن است این

جان دین ،اصل والیت ،روح ایمان است این

شمع جمع انبـیا در بزم امکان است این

اللههای وحی از فیض بهارش کرده گل
بوسۀ موسیابنجعفر بر عذارش کرده گل
ظرف نامحدود دریاهای رحمت ساغرش

آسمان گردیده چون پروانه بر دور سرش

ضامن آمرزش خلقی است آهوی درش

حافظ ایران اسالمی است در قم خواهرش

جـد امـیـرالـمـؤمنـین ،اُم ابـیـها مـادرش

عالم هستی گرفته همچو کعبه در برش

موسی عمران بیا فرزند موسی را ببین
آدم و نوح و خلیل هللا و عیـسی را ببین
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چار صحن او پناه چار رکن عالم است

گندم مرغان صحنش عکس خال آدم است

گـنبد زرین او خـورشید مـاه مریم است

پیش احسانش به سائل گر جهان بخشد ،کم است

در زمین قصر بلندش ،عرش عرش اعظم است

شهر مشهد چون مدینه ،او رسول اکرم است

خسروان در کویش احساس حقارت میکنند

انـبـیـاء و اولیـا او را زیـارت میکـنـند
سایـۀ گـلـدسـتههـایش سجـدهگـاه آفـتـاب

آسمان بر خاک راه زائرش ریزد گالب

جبرئیل از جام سقا خانهاش نوشیده آب

از حساب آسوده باشد زائرش روز حساب

پای دیوار حریم قدس او یک لحظه خواب

باشد از بیداری قدرش فزون اجر و ثواب

بهـترین عـبد خـدا اینـجا خـدایی میکـند
از تـمـام آفــریـنـش دلــربـایـی مـیکـنـد
ای هـزاران کعـبه زیـر سـایۀ دیـوار تو

بـار خـیـل انـبـیـا افــتـاده در دربـار تـو

من کیم تا باشم ای وجه خدا ،زوار تو؟

خـارم و روئـیـدهام در دامـن گـلـذار تـو

میکشی ناز مرا هر چند هـستم عار تو

گـرچه بـودم با گـنـاهـم بـاعـث آزار تو

هر چه میبینی بدی از من نمیرانی مرا
من خجالت میکشم اما تو میخوانی مرا
رأفتت نازم چرا از من حمایت میکنی؟

از جهنم در بهـشت خود هدایت میکنی

زندهام از فـیض سرشار والیت میکنی

همچنان از کـوثر نـورم سـقایت میکنی

نه مرا میرانی از خود ،نه شکایت میکنی

قاتلت گر بر درت آیـد ،عـنایت میکنی

بود چون دوست مرهون شما
این که دشمن هم َ
عفو و جود و بذل و احسان است در خون شما

کیستی تو؟ ظرف احسان خداوندی ،رضا

در کرم مثل خدا بیمثل و مانندی رضا
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من هـمه بیآبـرو ،تو آبـرومنـدی رضا

تیرگی بودم به بحر نورم افکندی رضا

بس که آقایی ،به رویم در نمیبندی رضا

هر چه گریاندم دلت را ،باز میخندی رضا

تو رؤف اهلبیتی ،لطف و احسان بایدت
میـزبـانی و پـذیـرایی ز مهـمـان بایـدت
من به زنجیر غمت عمری اسیرم یا رضا

بسته شد از خاک زوارت خمیرم یا رضا

با تـوالی شـمـا دادنـد شـیــرم یـا رضـا

وز گنه در آستانت سر به زیرم یا رضا

بار ده تا قـبر تو در بر بگـیـرم یا رضا

لطف کن تا گوشۀ صحنت بمیرم یا رضا

هرچه بودم هر چه هستم«میثم»کوی توأم

از خجـالت کـورم اما عـاشق روی توأم

شاعر :محمد جواد غفورزاده

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

صبح است و در بزم چمن ،هر گل تبسم میکند

باغ از طراوتُ ،حسن یوسف را تجسم میکند

موج نشاط و عشق چون دریا تالطم میکند

از شرق عصمت جلوهها خورشید هشتم میکند

در حیرت درگاه او ،دل دست و پا گم میکند
باشد که بر دیدار او شیدا شود دل بیش از این

روزی که عالمگیر شد اشراق فیض عام او

آن روز آغـوش پـدر شـد بسـتـر آرام او

آرامش جان یافت از تسبیح صبح و شام او

برداشت با آب فرات از روز اول کام او

دل بُرد از موسی ولی ،نام علی شد نام او

خیر حافظا» بر این وجود نازنین
»فاهلل ٌ
این اصل مصباح الهدی ،مشکات علم و نور شد

از اشتیاق وصل او موسی کلیم طور شد

چون موکب اجالل او وارد به نیشابور شد

نزدیک شد آیات حق ،آثار باطل دور شد

سایت آستان وصال  astanevesa.irجلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان
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از خطبۀ شیرین او سرها همه پُرشور شد
برخاست غوغایی به پا از آن حدیث دلنشین
ای بتشکنتر از خلیل! ای یار موسای کلیم

ای سینهات طور سنین ،ای صاحب قلب سلیم

ای جاری از پیشانیات نور صراط المستقیم

حکم والیتعهدیات محکوم؛ ال ُملک عقیم

صبرت شگفتانگیزتر از آیت کهف و رقیم
ای یوسف زهرا که شد صبر تو ایوبآفرین

آن کس که خیزد آفتاب از آستان او تویی

در آفـرینش نکـتۀ باریکتر از مو تویی

عشاق را دلبر تویی ،آفاق را دلجو تویی

یس اال هو» تویی
در هر زمان آیینه ِ
دار «لَ َ

هم حجت هشتم به حق ،هم ضامن آهو تویی

دریای فیض رحمتی ،چون رحمة للعالمین

این پنـجۀ مشکلگـشا رفع گـرفتاری کند

از خواب غفلت خلق را دعوت به بیداری کند

درماندگان را یاوری ،مظلوم را یاری کند

دل در طواف کویش احساس سبکباری کند

من گرچه بد کردم ،ولی او آبروداری کند
بر سفرۀ احسان او شرمنده است این کمترین

تا صحبت از این پارۀ جان پیمبر میشود

دنیای ما با عشق او دنیای دیگر میشود

خاک خراسان چون بهشت ،از او معطر میشود

خورشید در این بارگاه از ذره کمتر میشود

وقتی طواف حضرتش با حج برابر میشود

ـدن فَاد ُخـلُوهَا خالدین…
قُل هذه جناتُ َ
ع ٍ
گاهی قدم در وادی صبر و توکل میزنم

خارم ولی دست طلب بر دامن ُگل میزنم

گاهی دم از هجران روی ُمص ِلح ُکل میزنم

چون ذره بر دامان او دست توسل میزنم

در عین مهجوری دم از صبر و تحمل میزنم

اما ندارم طاقت صبر و تحمل بیش از این
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000
شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :ترجیع بند

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل

ــاذن هللا احــوالــم خــدایـیسـت
بِ ِ

لطف زهـرا هَل اَتاییست
دلم از
ِ

دوباره کـوثـری شد جـان و دلهـا

رئوف آمد ،کرامتها رضاییست

نــیـاز آفــریـنـش بـرطــرف شـد
ِ

بـیا سـائـل که هـنگـام گـداییست

به نجـمـه میدهد مـژده ،فـرشـته

قـدوم مـاه پـاره ،مصطـفـاییست

نه تـنها شـیعـه میخواند عـلی را

علی موسیالرضا هم مرتضاییست

فـدای پـنـجـمـیـن فـرزنـ ِد اربـاب

که حتی مشهدش هم کربالییست

بخوانند اه ِل دل ،از دل رضا را

سریـر ارتـضاییست
که سلـطان
ِ

رضا آمد ،خـدا خـوانَـد رضایش
که او ِبـالـذات میدانـد رضـایش
خـدا را دل چـه آسـان میشـناسد

که از شـاه خـراسـان میشـنـاسد

نه من از جان رضا را میشناسم

رضا جان را ،حسین جان میشناسد

الـتـفـسـیـر خود را
صاحـب
امـام
ُ
ِ
ِ

هــمـه آیــات قــرآن مـیشـنـاسـد

نه دیروز و نه امروز و نه فـردا

کـل دوران مـیشـنـاسد
رضـا را ِ

سـفـلی ِخـطۀ اوست
ز ُ
عـلیا تا به ُ

رضا را عرش رحمان میشناسد

ز فَوقَ االرض تا تَحتَ الثَّری نیز

ولی را اِنـس تا جـان میشـنـاسد

ب مــؤیَّـد
امــام خــویـش را قــلــ ِ
ِ

ز ابـر و بـاد و بـاران میشـناسد

رضا آمد ،خـدا خـوانَـد رضایش
که او بِـالـذات میدانـد رضـایش
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ذکـر نـامـش
شـده ِور ِد مــالئـک
ِ

رسـد از عــالــم و آدم ســالمـش

حـب والیـش را بـه مـا داد
خــدا
ِ

خـوشا آنکـه رضـا بـاشد امامـش

تـطهـیر دلهاست
ث سلـسـله،
حـدی ِ
ِ

مضمون کالمش
و یک جمله است،
ِ

ِگره خورده است توحید و والیت

هـمان تکـمـی ِل دین باشد مقـامش

غـدیـر از لطـف او بر ما رسـیده

لطف تمامش
خـدا را شکر ،زین
ِ

عـــلــی ســـوم زهـــراسـت آقـــا
ِ

شهـیـر شـاه مـردان اسـت نـامش
ِ

جد کریمش سفـرهدار است
چنان ِ

کـنــار او غــالمـش
ِنــشـیـنـد در
ِ

رضا آمد ،خـدا خـوانَـد رضایش
که او ِبـالـذات میدانـد رضـایش
دور چـشـمـانـش بگـردد
فـلک با ِ

تـمـام چــرخ حـیـرانـش بـگــردد

زیـر نـفـوذش
همه هـفـت آسـمان
ِ

زمین در تحـت فرمـانش بگـردد

تـمام عـمـر ،کارش میـزبانیست

خوشا عمری که مهمانش بگردد

بگو ُحجاج راَ ،حجی است مقبول

دور ایـوانـش بگـردد
که حـاجـی ِ

غـنیهـا ِگـر ِد کـعـبه در طـوافـند

دور سـلـطـانـش بگـردد
گـدا هـم ِ

قــربـانـی کـوی مــنــایـش
هــمـه
ِ

که مسـلـخ نیـز قـربـانش بـگـردد

به دربـارش همه عـنوان بگـیرند

گـدا دنـبـال سـلــطــانـش بـگـردد

رضا آمـد ،خـدا خـوانَـد رضایش
که او ِبـالـذات مـیدانـد رضـایش
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بیا ای دردمـنـد ،آقـا طـبیب است

رضا حتی به پیغمبر حبیب است

امی ِد حـضرت مـوسی بن جعـفـر

جد مظلـومش غـریب است
شبیه ِ

چه مـظـلـومانه او مـسـموم گردد

گریز روضهاش ،یَابنَ الشبیب است
ِ

ب اوسـت
بـیـاد کـربـال روز و ش ِ

َیب الخضیب است
غمین از روضۀ ش ُ

هماره پـلکهایش زخـم از اشک

قـریـن گـریـۀ خَـدُّالـتـریـب اسـت
ِ

تـمـام عـمـر ،ذکـرش واحـسـیـنـا

شهـیـد داغِ ا َ ُ
بـدان الـسَّـلـیب اسـت

بــرای عـــمـۀ مـضـروبـۀ خــود

دعایش تا فرج ،صبر و شکیب است

رضا آمد ،خـدا خـوانَـد رضـایش
که او ِبالـذات مـیدانـد رضـایـش

شاعر :ناصر شهریاری

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

مدینه غـرق هـیاهو؛ مدینه غرق خبر

خبر خبر که رسـیده دوباره فوق بشر

رسیده قـبلۀ خـورشـید و قـبله گاه قـمر

رسیده حضرت باران در این خجسته سحر

خبر خبر که بهار عطای ذوالمنن است
شب تـولد سلطان دین ابوالحسن است
بهشت میوزد امشب ز خاک کوی رضا

مالئکـنـد یکـایک به گـرد روی رضا

زدند خـیل فرشته می از سبـوی رضا

جهان معطر و خوشبو شده ز بوی رضا

چه نازنین پسری روی دامن موساست
که او مسیح مسیحای حضرت عیساست

000
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به شوق مشهد او بیـقـرارم از این راه

به روی لب همه دم ذکر یارم از این راه

سر از بهشت رضا بر ندارم از این راه

به سینه دست ادب میگذارم از این راه

سـالم میدهـم و مـیشـوم مـسـافـر او
به اشک دیـده بـگـویـم که ضامن آهو
تو کیستی که جهان پُر شد از عنایت تو

که هست شـرط قـبولی دین والیت تو

چنان گـرفـته جهان را تب کرامت تو

نـشـسـته بر دل فـیـروزهها محـبت تو

تویی که کعبه به دور سر تو میگردد
به شـوق دور سـر مادر تـو میگـردد
در این هوای کرامت کرامت تو خوش است

خدا گواست که ما را زیارت تو خوش است

بر این مسافر خسته عنایت تو خوش است

دل رمیدۀ ما را ضمانت تو خوش است

بـیـا بیـا و کـرم کن که اربـعـین بروم
من از نجف به دم یا رضا رضا به حرم

اگر چه روسـیهم دلخوشم تو را دارم

دلـی به شـوق حـریـم تـو مـبـتـال دارم

غـریـبـهام که فـقـط چون تو آشنا دارم

که با تو من نجف و با تو کـربال دارم

تویی همان که حریمت پناه زائرهاست
همان که مشهد تو کعـبۀ مسافـرهاست
تو ضـامـنـی و دلـم شـد به راه آهـوها

تــویـی نـفــس نـفــس و آه آه آهــوهــا

نـوشـتـه در صـفـحـات نـگــاه آهـوهـا

تـو آمـدی و شـدی جـان پـنـاه آهــوهـا

تو ای جـمـال خـدا و عـلی مـیانۀ قاب
دل رمـیـدۀ مـا را چـو آهـوان دریـاب
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000
شاعر :علی اکبر لطیفیان

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

آنـانـکـه عـاشـقـنـد بـه دنـبـال دلــبـرنـد

هر جا که می رونـد تعـلق نـمـی بـرنـد

از آنـچـه کـه وبـال بـبـیـنـنـد خـالـی انـد

عـشـاق روزگار ،سبـکـبـال می پـرنـد

پرواز می کنند به هر جا که جلوه ای ست

گـاهـی مـالئکاند و گـاهی کـبـوتـرند

دل را به دست هر کس و ناکس نمیدهند

دلــداده ی قــدیـــمــی آل پــیـمـبــرنــد

آنان که عـاشـق عـلـی و فـاطـمـه شدند

مـدیـون خانواده موسی بن جـعـفـرند!

ما عاشـقــیــم عـاشـق زهـرا و حـیدریم
ما شیـعـیان کشور موسی بن جـعـفـریم
آدم بـدون مـهــر تـو انـسـان نـمی شـود

سلمان بدون عـشـق مسلـمان نمیشود

آن گردنی که تـیـغ تو را بوسه می زند

سوگـند می خـوریم ،پـشـیمان نمیشود

وقـتی کـبـوتـران حـریـمت ،گرسـنـه اند

گـنـدم برای سـفـره ما ،نـان نمیشـود

بایـد هزار قـرن ،حـکـومـت کـنی مـرا

بی تو دل رمـیـده ،که درمـان نمی شود

1

تـو هــشـتــمـین پــیـمـبـر قـرآنـی مـنـی
حــق خــدا و حــق مــســلــمـانی مـنـی
زائـر شـدم نـسـیـم ،صدای مـرا گـرفت

از دسـتـم الـتـمـاس دعـای مرا گرفت

یک شب کـنـار پـنـجـره فـوالد ،مـادرم

آن قـدر گریه کرد ،شـفـای مرا گرفت

 . 1ابيات زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد يا ضعف محتوايي و معنايي که بيشتر مدح شبيه به
ذم است؛ 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.
بايد هزار قرن  ،حکومت کني مرا

سلطان چند روزه  ،که سلطان نمي شود

صحن تو ،آسمان تو ،گنبد طالي تو

حـتـي مـجـال کرب و بالي مرا گرفت
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یک پــارچه گره زد و تا سال های سال

« سهـمـیه امـام رضـا » ی مرا گرفت

صحن تو ،آسـمان تو ،گـنـبد طـالی تو

حتی برات کـرب و بـالی مرا گرفت

ایــمــان نداشـتـم که ضمانت کـنـی مرا

تا ایـنکه آهـو آمـد و جـای مرا گرفت

ای دسـتـگــیـر صبح قیامت سرم فدات
هم خــانــواده هم پــدر و مــادرم فدات
تو آسمان عـشـقـی و خـورشید گـنـبـدی

خورشید هشتمی و به ایران خوش آمدی

تو کــربــالیی و نــجــفی و مـدیــنـهای

یعنی شهید و شاهد و مشهود و مشهدی

هر چشمه ازعلوم ،به قلب تو جاری است

1

تـو آمــدی و آمــدنت رفـتـنـی نــداشـت

با این حـســاب ،عــالــم آل مـحـمـدی
مانـنـد آفـتـاب تــو در رفـت و آمــدی

ای آبروی جن و ملک خـاکــبـوسی ات
عـالم فـدای جـلـوه شـمس الشموسی ات
ای مـهــربـانــتــرین کــرم سـفـرۀ گــدا

یا ایـهـا الــرئــوفی و یا ایـهـا الـرضا

امشب خدا کند که تو را ای حضور سبز

این قـوم اشــتــبــاه نـگـیـرنـد بـا خــدا

ای لـطف بی نـهـایـت شـبـهـای زائران

یکـبـار ما ،سـه بار شـما ،پیـش ما بیا

با گریههای تـوست اگر گـریه می کنیم

ای روضه خـوان گـریـۀ ابن شـبیب ها

یابن شـبـیب گـریه فـقـط بر غـم حـسین

یابن شـبـیب گریه فـقـط بـهـر کـربـال

یـا بن شـبـیب جـد مـرا ســر بـریـدهانـد
پـیـش نـگــاه عــمـه مـا سـر بـریـده اند
 . 1با توجه به عبارت وخزان العلم در زيارت جامعه ،ائمه از تمامي علوم الهي بهرمند هستند نه فقط نه علم لذا تغيير داده شد
نُه چشمه از علوم ،به قلب تو جاري است

با اين حساب  ،عالم آل محمدي

23

درآستان وصال؛ جلد یازدهم :امام رضا علیه السالم

000
شاعر :محمد قاسمی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفتعلن مفتعلن فاعلن

فصل غـم و درد به پایان رسید

جـان به تن عـالـم امکـان رسید

مـاهـیـت سـورۀ انـسـان رسـیـد

سلطان خراسان رسید
حضرت
ِ

پـابـوسی طـوس آمده
عـرش به
ِ
مـاه! بـبـین شـمس شـموس آمده
سـل مدیحه خـوانی کنند
خـیل ُر ُ

پیـر و جـوان دستفـشانی کـنند

دل ،تُـهی از هر نـگـرانی کـنند

بـاده و پـیـمـانـه تـبــانـی کـنـنـد

تا همه بـدمـست تر از هم شوند
از قِــبَـل عـشـق تـو آدم شــونـد
آی؛ جـگـرگـوشۀ طاهـا ،رضـا

خــانـدان زهـرا ،رضـا
رئـوف
ِ

مثـل عـلـی شأن تو واال ،رضـا

مـوسـی ،رضـا
سـی ِد اهـل بـیت
َ
ٰ

ما هـمـه جا تـحـت پـنـاه تـوأیـم
بــنــدۀ در بــنـد نــگــاه تــوأیــم
غیر تو در دهر ُمرادی که نیست

اَباال َحسن ،ا َ
باالجـوادی که نیست
َ

با تو خطا در اعتقادی که نیست

در حرمت حرف کسادی که نیست

بقیع هر چه ساکت و خلوت است
در عوضش گرد تو جمعیت است

اَمر ،به فرمان خدا دست توست

دردی اگر هست دوا دست توست

بخشش ما روز جـزا دست توست

حساب ما کتاب ما دست توست

« ِع ْنـ َد ت َطایِ ِـر ال ُ
کـتُـب» در جـزا
دسـت به دامـان تو هـسـتـیـم ما
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مـایـۀ دلـگـرمی ما کـیـست؟ تو

ض َعفا کیست؟ تو
شخص ُمعین ال ُّ
ِ

آبـروی دیـن ُخـدا کـیـسـت؟ تـو

حـج تــمـام فُـقـرا کـیـسـت؟ تـو

وصف تو را همین که بشنیده است

قـبلهنما سمت تو چرخـیده است
اشـارهات معجـزهها کرده است

سنگ مرا کـو ِه طال کرده است
ِ

به اللها ،بیان عطا کرده است

تـکـلمت کار عـصـا کرده است

نقش و نگار پرده چون شیر شد
مأمون غش کرده و تحـقـیر شد
سر به کف پات کشیدن خوش است

طعم طعام تو چشیدن خوش است

با تو به اصل دین رسیدن خوش است

سلسلةُ الذَّهَب شنیدن خوش است

سـنـ َ ِد خـود از ُخـدا گـفـتـهای
با َ
از « أنَا ِمنَ ُ
وطها» گـفـتهای
ـر ِ
ش ُ
ک ْ
ـن فَـیَ ُ
غـمزۀ تو« ُک ْ
ون» میکند

شـ ُ
فـال مرا پُـر از ُ
گـون میکند

از دل من ،غصه بُـرون میکند

ذهـن مرا بـست ُجـنـون میکـند

َـوم
تـا به سـویت راهـنـمـایـی ش َ
َـوم
هـمـنـفـس شـیـخ بـهــایـی ش َ
ـر َح ُجـفـونَـنـا» یت قـسـم
به « ا َ ْق َ

عـنـا » یت قـسـم
به « اَسْـبَـ َل دُمـو َ

به لـحـن جـانـسوز نـوایت قـسم

به جـد سـر ز تن جـدایـت قـسم

عـنایـتی به سـائـل خـویـش کـن
اشک مـرا بـیـشتر از پیـش کن
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000
شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

نـامی سلطان که در جلـوس آمد
به نام
ِ

نماز عشق بخوان ،قـبله گاه طوس آمد

شمس َوالشموس آمد
دعای نور بخوانِ ،

مـونـس جـان ،هـمدم نـفـوس آمد
بهـار
ِ
ِ

دوبـاره پــارۀ قـلـب رســول پـیـدا شـد
عـزیز فـاطـمه ،إبن البـتـول پـیـدا شـد
موسی جعفر
موسی عمران ز
بگو به
ِ
ِ

کلیم خواهی اگر ،کن به بیت وحی نظر

بـیـا به دیـدن نـور دو چـشـم پـیـغـمـبر

ببـین چگـونه کـند از خدا سخن یکسر

زبـان گـشود و فـرمـود با صدای رسا
ُ
ُ
أنابـن مـدیـنـه ،نـام رضا
أنـابن مـکـه،
نــامـی هللا شــد گــوا ِه صـریـح
بــنــام
ِ

سـراید به نغـمههای ملـیح
أذان عـشق ُ

شهادتـین بگـوید چه با وقـار و فصیح

علیست ِورد زبانش ،محمد است مدیح

همینکه صوت رسایش به حمد رافع شد

ز نور فاطمه نوری به عرش ساطع شد
چه با صفاست در آغوش گرم بابایش

نـشـسته نجـمه به لبخـند ،در تماشایش

فـرشـته مـوج زنـد ِگـرد قـد و بـاالیش

تـمام اهـل حـرم نیـز مـحـو سـیـمـایش

ز روی اوست که بوسه ُمدام میگیرند
همه به نوبت از آن لعل ،کام میگیرند
مدیـنه خانه به خانه رضا رضا گویند

سخـن ز زادۀ موسای مصطـفی گویند

ز فرط شوق ،همه مدح مرتضا گویند

پـنجـم سلـطان کـربـال گـویند
ز نـسـل
ِ

تمام شهر ،چراغان ز مقـدم سبز است
در هر خانه پرچم سبز است
دوباره سر ِ
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چه آشـناست ولیـعـهـ ِد حـضرت کاظم

بانی این فـتح و نصرت کاظم
خداست ِ

رضـاسـت آیـنـه دار حـقـیـقـت کــاظـم

همانکه پارۀ قلب است و ُمهجت کاظم

امام هشتم و محـبوب سرمد آمده است
بـدان کـه عـالـم آل مـحـمـد آمـده است
بـنـای دیـن خـدا را رضــا کـنـد احـیـا

سـتون ارض و سما را رضا کند احیا

به عـلـم و حلـم ،وال را رضا کند احیا

مسـیر کـرب و بال را رضا کـند احـیا

به غمزه کاخ ستم را رضا کند ویران
چو پـای خویش رساند به ِخـطۀ ایران
حریم قـبـلۀ هـفـتم به خاک ایران است

سریر حجت هشتم در این خراسان است

خوشم که خیر و صالحم بدست سلطان است

پناه شاه و گدا چیست ،کنج ایوان است

مسیـر گم نشود ،کعـبۀ هدف اینجاست
مدینه ،کرب و بال ،سامرا ،نجف اینجاست
آسمان حریمش چه جای خورشید است
به
ِ

خدا به قلب رضا نور وحی تابید است

همان امام که ِبالقوه شرط توحید است

حدیث سلـسله بر این کـالم تأتـید است

خـوشـا بحـال قـدمگـا ِه شهر نیـشـابور
که شد امام رضـا مـاه شهـر نـیـشابور
چـقـدر عـشـق بـنـام رضـا خــدا دارد

ذکـر رضـا صـفـا دارد
گـفـتـن
چـقـدر
ِ
ِ

چــقــدر نــام امــام رئـــوف جــا دارد

چـقـدر حـضرت سلـطـان ما گدا دارد

کجـاست آنکه گـدایی کـند ز دربـارش
أبا لجـواد به جـود و سـخـا خـریـدارش
ِگره به کارت اگر هست ،یار ما اینجاست

بگو به اهل جهان حجت خدا اینجاست

بیا به کشور ما ،مشهد الرضا اینجاست

غـریـبـان مـبـتـال ایـنجـاست
پنـاهـگـاه
ِ
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در این حـرم دل نـاالن قـرار میگیرد
غـریب دسـت غـریب دیـار میگـیـرد
بگو به اهل یمن کشتی نجات رضاست

بگو به غزه که حالل مشکالت رضاست

بگو به سوریه که ،علت حیات رضاست

بگو به اهل مـیانـمار آشنات رضاست

کس بیکسان ،امام رئوف
سالم بر تو ِ
سـالم بر تو امام جـوان ،امـام رئـوف

شاعر :مهدی نظری

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

به گـفتههای موثـق روایت است اینجا

نفس کشیدنمان هم عبادت است اینجا

به کاسه و به کـف دست اکـتـفا نکـنید

که رود و چشمه نه دریای حاجت است اینجا

بیا به مجلس شمس الشموس و نیت کن

که بـودن تو یقـیـنا ً زیارت است اینجا

بیار حاجت خود را که وقت باران است

که لحظه لحظه شب استجابت است اینجا

بگـیـر دامن خـورشید عـشق عـالـم را

گـداییام بکـنی اوج عـزت است اینجا

رسـیدهام به حـرم با دو چـشم بـارانـی

شـب والدت آقـا قـیـامـت است ایـنـجا

سالم حضرت سلطان سالم حضرت عشق
هزار مرتبه عرض ادب به ساحت عشق

کـریـم گر که تو بـاشـی گـدا نمیمـاند

تو سـفـره پـهـن کـنی بینـوا نمیمـاند

کـنـار پـنـجـره فـوالد تو امـام رئـوف

بـدون شـک نگـرفـتـه شـفـا نـمیمـاند

شفاست پشت شفا پس دلیل آن این است

نــقـاره خـانـه تـو بـیصـدا نـمـیمـاند

اگر نگـاه خودت را بگـیری از عـالـم

بـجـان فـاطـمه حاجـت روا نمیمـاند!

000
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اگـر که نـام تو را آشـنـا صدا بـزنـیـم

کـنــار نــام تـو نـام آشــنــا نـمـیمـاند

میان ایـنهـمـه زائر که در کـنار توأند

کـسـی نـرفـتـه به کربوبـال نمیمـاند

تو چـشمهای تو زاللی تو مثل بـارانی
امــام هـشـتـمـی و پــادشــاه ایــرانــی
تو آنکه در دل هر دل سپرده محبوب است

مرا بخر که در این سینه قلبم آشوب است

نمک بریز ز چشمت بکن نمک گیرم

که پای سفرۀ چشم تو رزق من خوب است

خدا علی و علی هم علی توهم که علی

چقدر نام علی در حرم طال کوب است

فـدای صحـن و سرایت فـدای ایـوانت

بهشت هم دم ایوان طالت مجذوب است

چقدر شأن تو باالست هرکسی از دور

سالم هم بدهد زائر تو محـسوب است

ز کار شیخ بهـایی دو عـالم حـیـرانـند

فقط زلطف تو بوده اگر که اعجوبه ست

شنـیدهام که به او گـفـتهای که تا به ابد
گـنـاهـکـار نـیـایـد حــرم کـجـا بــرود
بروی شانهات آقا عـبای سلـطانیست

فدای لحن صدایت شوم که قرآنیست

به حوض آب و به فـوارۀ حرم سوگند

که چشمهای من اینجا همیشه بارانیست

شکوه کوه و بلندای عرش و فرش و زمین

ز قـد و قـامت گـلـدسـتۀ تو بـاال نیست

ز گنبد و حرمت خوب میشود فهـمید

که این حرم همهاش کار دست ایرانیست

بدون شک فقط از لطف چشم تو بوده

که سایۀ سر من رهبری خراسانیست

تـو مـیرسی دم جـان دادن هـمه آنجـا

گـواه گـفـتـۀ من پـیـرمـرد سلمانیست

چه خوب ذکر تو را وقت مرگ میگیریم
همه به پای تو سر مینهیم و میمیریم
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000
شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

قسم به دیـدۀ یعـقـوب و بوی پیـرهـنی

قسم به شوق اویس و به جذبهای یمنی

ق دو چشمی حسینی و حسنی
قسم به بر ِ

ـرنی
« قسم به وعدۀ
شیرین َمن َی ُمت َی َ
ِ

که ایـسـتاده بـمـیـرم به احـتـرام عـلـی
علی امـام من است و منم غالم علی»
فقـط علیست که باید خود انتخاب کند

مـرا بـنـا کـنـد او یا مـرا خـراب کـنـد

«به ذره گر نـظـر لطف بـوتـراب کند

به آسـمـان رود و کـار آفـتــاب کـنـد»

علیست نعرۀ طـوفـانیام خدا را ُ
شکر
امـام خـراسانیام خدا را ُ
شکر
رسـیـد
ِ
مرا کـشـانـد قـراری هـزار ُ
شـکـر آقـا

مرا رسـانـد قـطـاری هـزار ُ
شـکـر آقا

رسـیـدهام ِپ ِی کـاری هـزار ُ
شـکـر آقـا

دوباره این حـرم آری هزار ُ
شـکـر آقا

غـیـر رضا
رسـیـدهام بـتـکـانی مرا ِز
ِ
خیر رضا
رسیدهام که شوم عاقـبت به ِ
شلوغی زائر یک آشنا کافیست
در این
ِ

هجوم مالئک همین دعا کافیست
در این
ِ

برای این همه غم یک رضا رضا کافیست

سـالم ما کـافـیست
بـرای اذن دخـولم
ِ

کـه الـسـال ُم عـلـی :یـابـنَ فـاطـمـه آقـا
کـه یـا امــام رضـا یـابـن فـاطـمـه آقـا
مـیـان آیـنـهکـاری و شـمـسـه کاریها
ِ

مـیـان این هـمـه خـادم مـیـان زاریها

جـوار قـاریهـا
کـنـار زمـزمـههـا در
ِ
ِ

رسـیـدهام پس از این ثـانـیه شماریها

میان ایـنهـمـه گـیـرم که آخـری بـاشـم
تو”حمیَری “باشم
برای
چه میشود که
ِ
ِ
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در ایـن حــرم پــنـاه نـبـود
اگـر نـبـود ِ

برای شـانـۀ ما هـیـچ تـکـیـهگـاه نـبـود

اگـر نـبـود عـلـی کـعـبـه قـبـلهگاه نبود

اگر نـبـود رضـا دل که روبـراه نـبـود

هزار ُ
شکر که مشهد هوای ما را داشت

اگر نبود رضا این گـدا کـجا را داشت
رسـیـدهام بـرسـانـی مـرا بـه مـیـقـاتت

مــرا بِـبَـر مـلـکـوتـت بِـبَـر مـالقـاتـت

ظـهــور آیــاتـت
ِبـ َبـر کــنـار خــدا تـا
ِ

مـسـتـی مـنـاجاتت
مـرا شـراب کن از
ِ

پرستی ماست
پَ َرستشی که مدام است خدا
ِ

1

شبیکه صبح ندارد سیاه مستی ماست
ب سرد
شبیکه اه ِل حرم شد دلم در آن ش ِ

شبیکه از روی ویلچر بلند شد آن مرد

شبیکه از سرطانش خالص شد بیدرد

شـبیکه دخـترکی الل تا زبـان وا کرد

نام مـادرش بُردی؟
به گریه گفت پـدر ِ
ت آقا به خـواهـرش بردی؟
چرا شکـای ِ
شبـی که بـاز بـرای گـدایـی آمـده بـود

دوبـاره پیـش تو آن روستایی آمده بود

شبی که بعد دو ماه از جدایی آمده بود

که رفت مشهـدی و کربالیی آمده بود

رسیـد و گـفت که سر زیر دِین آوردم
سـالمـی از حــرمـیـن حـسـیــن آوردم

1

ت سیستان گرم است
اگر ِز
گرمی ما دش ِ
ِ

اگر خلیج و خزر یا که سیرجان گرم است

خاک آستان گرم است
که پشت خاکم از این
ِ

هزار ُ
شکر تو هستی که پشتمان گرم است

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

منظور رعايت توصيههاي مراجع و پرهيز از کج تابي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
ي ماست
پَرَستشي که مدام است مي پرست ِ

شبيکه صبح ندارد سياه مستي ماست
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چه غم که سید ما سیدی خراسانیست
قـاسـم سلیـمانیست
و این فالت پُر از
ِ
ب الوند است
بگو به
ِ
بانگ مگس این عقا ِ

که این دیـار پُـر از قـلـۀ دمـاوند است

رضاست آنکه بر این خاک سایه افکندهاست

بگو به آ ِل سعـود و یهـود بازنده است

دشمن ایران مـکـن خیا ِل دگر
بگـو به
ِ
قرار ما همه تا بیست و چار سا ِل دگر

شاعر :محمد قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

دلـ ُمـردۀ َمحـضیم به ما جان برسانید

ٰ
ـرمـخانۀ جـانـان برسانید
مـا را به َح

مائـیم و غـم هجر و تمنـای وصالـش

ایـن دلـ ُهـره را زود به پایان برسانید

ما را که فـقـیریم و یتـیمـیم و اسیریم

کـوی ک ٰ
سـلـطان برسانـید
تا
َرمـخـانۀ ُ
ِ

ت ما ،تک تک ما را
ولی نعم ِ
تا اوست ْ

سـفـرۀ احسان برسانید
سر ُ
هر وعده ِ

از لوح و قلم ،وحی بگیرید به نامش

در ِم ْد َحت او سوره به قرآن برسانید

تـا پـردهای از معـجـزۀ شاه بخـوانـیم

مضـمون ز سراپردۀ شیران برسانید

بر دامـنــۀ پـنـجـــره فــوالد بـبـنـدیـد

یک رشته که یک شهر به درمان برسانید

باالی ضریحش
پس در خور شأنیت
ِ

صد دسته ُگل از روضۀ رضوان برسانید

صل و درمانـدۀ عـالم
ای مردم ُمسـتأ َ

خـود را به د ِل مـشه ِد ایـران برسانید

ب میالد ،سـالمی
از جانـب ما هـم ش ِ

آقـای ُخـراسان برسانـید
محـضـر
بر
ِ
ِ

تا چشم رضـا را به تأسـی بنـشیـنـیم

بـاید که به مـا دیـدۀ گـریـان برسانید

َمرزو ِق رضائیم و توقع ،همه این است

ق فراوان برسانید
از اشک به ما رز ِ

000
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شاعر :امیرحسام یوسفی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

تشنه سیراب شود از نم باران ،خوب است

در گذرگاه سحر ،زلف پریشان خوب است

حالمان در حرمت خسرو خوبان ،خوب است

پشت درهای حرم منتظر نان ،خوب است

سایـۀ لـطف شما از سرمـان کـم نشود
گردنم هیچ کجا جز حرمت خـم نشود
نیست بودم که به دستور تو ایجاد شدم

مـن اسیـرم که به دستـان تو آزاد شدم

غصهها رفت ز یادم همه ،دلشاد شدم

بـا نگـاهـت بـه خـودم آمـدم آبـاد شـدم

اثر وضعـی چـشمـان تو غـوغـا کرده
قطره را در وسط صحن تو دریا کرده
شاد هستم که دوباره شب میالد شماست

دست بر سینه گذارید كه هنگام دعاست

جای جای حرمت مأمن هر شاه و گداست

به دلـم آمده آقا که حـریمت دل ماست

دل میان حرمت رنگ و جال میگیرد
مس جان میدهد و شمش طال میگیرد

مست و هوشیار ،برای تو چه فرقی دارد

خواب و بیدار ،برای تو چه فرقی دارد

شخص بیمار ،برای تو چه فرقی دارد

و گـنهکار ،بـرای تو چه فـرقـی دارد

هرکه آمد حرمت از کرمت خواهی داد
جا به ما از کرمت در حرمت خواهی داد

هرکه آید به حرم دست تهی رد نشود

سایـهات کـم ز سـر آنکـه نـیـاید نشود

راهی صحن و سرایت که مردد نشود

دل هرکس به تو نزدیک شد اسود نشود

دولت عـشـقی و در عـشق خـدایی آقا
واقـعـا ً درخـور مـعـنـای رضـایـی آقا
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کوری آمد وسط صحن تو ،بینا برگشت

یک زن ویلچری ،روی دوتا پا برگشت

شیعه شد یکنفر ،از دین مسیحا برگشت

ُمرده در صحن گوهرشاد به دنیا برگشت

000

من به قربان تو و معجزههای حرمت
زنده کرده ست مرا فکر دم و بازدمت
تو میان دل هر غـمزدهای جان هستی

تو چراغ شب تاریک خراسان هستی

همه چون نوکر دربار و تو سلطان هستی

الگـوی رهـبری کـشور ایـران هستی

از ازل در دل او لطف شما بیحد شد
رهـبرم با نظـرت اهل خود مشهد شد
شعر چشمان تو دیوان غـزل را آورد

مــژدۀ آمــدنـت ابــر عــسـل را آورد

سوی مشهد بخـدا الت محـل را آورد

و خـدا حی عـلی خیر العـمـل را آورد

آمـدم بــاز پـنــاهـم بـده آقـای رئــوف
شده یک بار تو راهم بده آقای رئوف
سالـیانیست که با اسم رضایت ،بـندم
شکر حق در شب میالد شما ُخـرسندم

1

به هـمـین حالت دربـنـد ،رضایـتـمندم
گـوشه باب جـوادت گـرهای مـیبـنـدم

مرغ باغ رضویم که بهـشـتم آنجاست
مسجد و کعبه و محراب و کنشتم آنجاست

آهــوانـه بـه هــوای حــرمـت آمــدهام

زیـر بــاران عـجـیـب کـرمـت آمـدهام

بـه امــیــد کــرم دم بـه دمـت آمـــدهام

خـاک راهـم که به زیـر قـدمت آمدهام

وقت آن است که با روضه منور گردم
1

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

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

بـه قـسـم دادن زوّار شـمـا مـيخـنــدم

گـوشه باب جـوادت گـرهاي مـيبـنـدم
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بـا دم یـابن شبـیـب تو مـعـطـر گـردم
َچه َچه چلچله و شانه بسر وصف شماست

و درخشندگی شمس و قمر وصف شماست

بضعة منی پیغمبر ،در صف شماست

َیف َبشَر وصف شماست
هَا َ
ی َبش ٌَر ک َ
عل ٌ

همه جا وصف شما هست ولی کن محدود

مادرت روز ازل شعر برای تو سرود
پـسر ارشـد مـوسی! یـد مـوسی داری

سـایـهای روی سـر مـردم دنـیـا داری

مثل زهرا و عـلی در دل ما جا داری

آن چه خوبان همه دارند تو تنها داری

هیبـتت حیدری و عصمت تو زهرایی
کـوری چـشـم حـسـودان ،چقـدر آقایی
بارها در حـرمت عـقـده گـشایی کردم

تو شـدی شـاه بـرای تو گـدایـی کـردم

و دم پـنـجـره فــوالد دعــایــی کــردم

با دعـا در دل آقـام چـه جــایـی کـردم

در حرم ،حاجت من گشته روا بسم هللا
هر که دارد هـوس کرب و بال بسم هللا
واقـعـا ً ذات حسیـنی شما معـلـوم است

خواهرت مثل عقیله چقدر معصوم است

کربال زینب و ،قم ،فاطمۀ معصومه ست

زینبت بود ،که عاشق شدنش محکوم است

وقت آن است گریزی زنم از عشق به عشق

ذکر ال یوم کیومک ز دو بانوی دمشق
نام اربـاب گـذر واژۀ بین الـملـلیست

مادح مجلس اصلیش خداوند جلیست

حال با اینکه همه مزه لبها عسلیست

نمک مجلس ما نام حسین ابنعلیست

کمتر از چند دهه مانده بگوئـیم حسین
تن بیرأس تو جامانده ،بگوییم :حسین
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000
شاعر :محمد قاسمی

قالب شعر :غزل مثنوی

وزن شعر :فعولن فعولن فعولن فعولن

ت جـانـان ندارد
کـسی که دلـی مسـ ِ

به جانان قسم میخورم جـان ندارد

کـمالم تـویی بیتو نُ
ضم
قـصان َمحـ َ
ِ

چـونـان داستـانـی که پـایـان نـدارد

چه آرامشــی مـیدمی بـر وجـودم!

که دریـای دل ،مـی ِل طـوفـان ندارد

َحـیات و َمـمات مـنی ،شـک ندارم

که این زنـدگی بیتـو اِمکـان ندارد

وادی عــشــق ســوگــنـد
آبـادی
بـه
ِ
ِ

بــدون تـو ،سـامـان نـدارد
جـهـانَـم
ِ

ُمسلـمان نـمیدانَـمـش ُمـسـلـمـی را

که بر عـشـق پـاک تو ایـمـان ندارد

نـیـاورده ُ
شـکـری بجـا بـنـدهای که

به الطـاف بسیــارت ،اِذعـان ندارد

ِشفاچیست غیر از مریض تو بودن؟

مـریـضت نـیـازی به درمـان ندارد

خسارت به من خورد از عشق اغیار

بنازم به عشـقت که ُخـسران ندارد

دلــم جـز تـمــنـای وصـل ُمــدامـت

سـبــحـان نـدارد
تـمـنــایـی از َحـی ُ

چه بهتر چه بهـتر جدا گردد از تن

سـری کـه هـوای خـراســان نـدارد

غلط گفته آن کس گـفته ست هرگز

سـلطـان ندارد
َرعـیت ،عـالقــه به ُ

ق سلطان ،رعیت
که در
ِ
کشور عش ِ

پـنـاهـی به ُجـز ُکـنـج ایـوان نـدارد

الـهـی بـه قـربان نـامت که ذکـرش

خــتــم قُــرآن نــدارد
کَــم از لــذت
ِ

ز بس سفره داری و مهمان نوازی

فــقــیـر حــرم ،غــصـۀ نـان نـدارد
ِ

مـزار تـو در چـارفـصـلـش
شـبـیـه
ِ

گــدای فـــراوان نــدارد
حــریــمـی
ِ

کـوی تو دارد
ب
سـحـرهـای دلچـس ِ
ِ

صـبـح گـلـستان نـدارد
صفـایـی که
ِ

گرفـته ست فـیروزه از خاک پایت

جـالیـی کـه لـعـل بَـ َدخـشـان نـدارد
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بـاالی ُگـلـدسـتـههـایـت
شـده مـحـ ِو
ِ

اگـر زائـرت ،چـشـم گـریان نـدارد

تـو سـرچـشـمۀ نـوری و آسـتـانـت

شبـی نیـست که نـور بــاران ندارد

کهف خودت کن ،که دیدم
ب
ِ
مرا کل ِ

وفـایـی که سگ دارد انسـان ندارد

اباص ْـلت در خـانـهات یـافت شـأنی

که در اوج حشمت ،سلـیـمان ندارد

جهان مجاز و حـقـیـقـت به جـز تو

رضـای خــدا ،کــارگــردان نـدارد
ِ

سخن یک کالم است آن هم همین است
ُ

که این زنـدگی بیتـو امکـان ندارد

صحــن تو حال من معـنوی شد
َد ِم
ِ

غـزل شد قـصیده سپس مثـنوی شد

کـبوتـرصفت َپـر کـشیـدم به مشهـد

عجب وقت خوبی رسیدم به مشهـد

که در شهر قم کردهام ،وعـده با تو

که باشم شبی را به ذی القعده با تو

صــدای گـدایت بـلـنـد است بـشـنـو
ِ

و این آه یک مـسـتـمـنـد است بشنو

نـیـازی به عـشـق َمـجـازی نــدارم

من اصـالً به جـز تو نیـازی نـدارم

فـقــیـران عـالــم ،نـگــاهـی
ق
ِ
رفـیـ ِ

به سوزم به اشکم به حالم ،نگـاهی

ب خـرابـم نـگـاهـی
به من که خـرا ِ

نگـاهـی که مـستی کـنم گـاه گـاهی

بــه دامت گــرفـتــاری آزاد بــاشـم

صحــن ُگـهـرشاد بـاشم
فـقـط جــل ِد
ِ

أغــثـنـی! ُمــرادم بـده ،ای ُمـــرادم

باب الجـوادم
که السـاعـه،
نـزدیک ُ
ِ

کمک کن که تصمیم قـاطع بگـیـرم

دیـدن صحــن جـامع ،بگـیـرم
و بـا
ِ

دمی را که در وصف تو گفته جامی

بـخـوانـم تو را با همین لحن عامی

عــلـی آل طـاهــا و یـاسـیـن
ســال ٌم
ٰ

عــلـی آل خـیــر الـنـبــیـیـن
ســال ٌم
ٰ

عــلـی روضـ ٍة َحــل فـیــهـا
ســال ٌم
ٰ

ک والـدیـن
امـا ٌم یُـبـاهـی بِـ ِه الــ ُم ْـلـ ُ
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000
شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

گـفـتیم رضا تا که بخـوانیم خـدا را

گـفـتـیـم رضـا تا بـشـناسـیـم ِوال را

گـفـتـیم رضـا تا بنـمـائـیم عـطـا را

گـفـتـیم رضا تا که بیـابـیم رضا را

عـنـوان رضــا جــمـلـۀ اســمـای الـهـی
ِ
آمـد بـه جـهـان آیـت عــظــمـای الــهـی
تـابـیـد به دل پَـرتـ ِو تـمـثـال محـمـد

سر زد ز جنان جـلوۀ إجـالل محمد

آن آرزوی حـیـدر و آمــال مـحـمـد

رس آل مـحــمـد
آن
عـالــم فــریــاد ِ
ِ

ق هـمـه آمـد
الحـَول بخـوانـیـد کـه عـشـ ِ
إســپــنـد بــیـاریـد ،گــ ِل فــاطــمــه آمــد
ما شیـعـۀ آنـیم که ُرجـحان نپـذیـرد

آن وج ِه خـداونـد که پایـان نـپـذیـرد

نور علی نور که نِیـران نپذیرید
آن ٌ

سرو که طوفان نپذیرید
آن قام ِ
ت چون َ

نجم خراسان
خورشی ِد جنان ،ما ِه جهانِ ،
جـان محـبـان
روح َمـلک،
آقـای فَـلـک،
ِ
ِ
آن ما ِه فَلک فَر که بجز عب ِد خدا نیست

فکر گدا نیست
آن شا ِه دو عالم که بجز ِ

ق رضا نیست
بخل و ح َ
سد و کبر در أخال ِ

صلحا نیست
حرص و طمع و آز
مرام ُ
ِ

جود و کرم و خـیر زنَـد بوسه به دستش
اوصاف الـهـی هـمگـی والـه و َمـستـش
ِ
ت کریـماند خالیق
محـتاج به آن دس ِ

لطف قـدیـماند خالیق
وابـسته به آن
ِ

دلبـسـته به آن قـلب سـلیـماند خالیق

احسان حـریـماند خالیق
خـور
ریزه ِ
ِ

ت واال
مـائـیـم و
غـالمـی تـو ای حـضر ِ
ِ
ت واال
نـوکـر شـده
نـامـی تو ای حـضر ِ
ِ
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ـنـدگی ماست
َوهللا
ِ
ِ
غـالمـی تو ،زیـبـ َ

رزمـنـدگی مـاست
دلـدادگی را ِه تو
ِ
ِ

راضی به رضای تو شدن بندگی ماست

سبک تو شدن زندگی ماست
در اصل به
ِ

زلف تو قشنگ است
هر زلفِ ،گره خورد به
ِ
دامان تو را هرکه تو خواهیش،به چنگ است

هستی داور
معـنی توحـید َو ای
ای
ِ
ِ

ای قـبلۀ حاجات َو ای جان پـیـمـبر

مادر خود فاطمهای سورۀ کوثر
چون
ِ

خصم علی ،ناقص و أبتر
خصم تو چنان
ِ
ِ

در خـانۀ خود هم نـشدی دور ز محـنـت
حرف بَد و کـیـنه و تهـمت
فـامـیـ ِل بَد و
ِ
ستـم چهـره شناسان
تـهـدید شدی با ِ

حرم خویش ،چه آسان
تبعید شدی از ِ

ب تو زین غصه هَراسان
ب تو أصحا ِ
أحبا ِ

آنروز خدا خواست بیایی به خراسان

چـون فـاطـمـه ،ای در ر ِه اسـالم هـزینه
یک بِضعه به ایران شد و یک بِضعه مدینه

ت تو قافـله ایجاد شد آنرور
با هجر ِ

ایران به قدومت همه آباد شد آنرور

این مملکت از بردگی آزاد شد آنرور

بر دشمنت این خِ طه چو مرصاد شد آنرور

پـاداش قـدوم تو و مـعـصومه در ایـران
ِ
خـونهای زمین ریخـته از جـسم دلیـران
تـا قــدر بـدانـیـم کـرامـات شـمـا را

تـوصیف نـمـائـیم عـنـایـات شما را

خود فَـرض بدانیم زیـارات شما را

تا زنـده بـداریـم مـنـاجـات شـمـا را

آنجا که مالئک همه در گـفت و شـنـودند
ق شـهـودنـد
آنجـا که
شهـیـدان حـرم غـر ِ
ِ
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000
شاعر :محمدحسین رحیمیان

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

مـاه را در شب هجـران برسانید فـقط

مـژدهای در دل طوفـان برسانـید فـقط

به کویری که ندیده است به خود برگ و بری

خـبـر از بـارش بـاران بـرسانـید فـقط

من همان گـمشدهام ،راه بلـدهـا من را

بـه در خـانـه جـانـان بـرسانـیـد فــقـط

همه درهای جهان را به روی ما بستند

دست ما را به خـراسان برسانـید فقط

گر حـرم قسمت ما نیـست سالم ما را

به عـزیـز دل ایـران بـرسـانـیـد فـقـط

شب عید است و خراسان چه قیامت شده است

مرغ دل باز هوایی زیارت شده است
چـاره آخـر ما پـنـجـره فــوالد رضــا

میکـند معـجـزهها پـنجره فوالد رضا

گفت تا زائر دلسوخـتهای :جان جـواد

هـمـه را داد شـفـا پنجـره فـوالد رضا

ملجأ خوب و بد مردم ایران اینجاست

دردهـا کـرده دوا پـنجـره فـوالد رضا

آی شش گوشه ندیـده نشو مـأیـوس بیا

میدهـد کرب و بال پنجره فوالد رضا

تـالفـی مـسلـمان شدن سلـمـان بود
به
ِ

که به ما داد خـدا ،پنجـره فوالد رضا

پشت این پنجرهها معجزه ناممکن نیست
شک ندارم که تمام گرهها واشدنی ست
کرده وابسته مرا حال و هوای حرمت

خیر دیدم به خدا از همه جای حرمت

روز و شب اهل یقین دور سرت میگردند

هـمه صاحب نـفـسانـند گـدای حـرمت

بهترین ثانیهها با تو رقم خواهد خورد

بهـترین خاطرهها خاطرههای حرمت

حـال آدم وسـط صحـن تـو جـا میآیـد

به خدا مست کننده است هوای حرمت

بطلب بـاز من بیسـر و پـا را سلطان

شده بـدجـور دلـم تـنگ برای حـرمت

حرمت تکیه گه من شده از کل وجود
به ضریحت برسان دست مرا زود به زود
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شکـر هلل که شـدم نــوکـر خـانـه زادت

گـشتـه آرام هـمـیـشه دل من بـا یـادت

تـو پـنـاه مـنـی و نـسـل مـن و اجـدادم

من گـرفـتـار تو و نسل تو و اجـدادت

به تو هر روز سالمی ندهـم میمـیرم

من اگر خوب اگر بد به تو کردم عادت

در میـان هـمه دلـبـاخـتگـانت مشهـور

به شب معجزهها گـشته شب میـالدت

مسجد و میکده دادند به هم دست به دست

در دل صحـن پُـر آوازۀ گوهـرشادت

جـمع شد در حـرم تو هـمه زیـبایی ها
هیچ جا بیـن جهـان نیست شبـیه اینجا
زائر تو به جهان رغبتش از یادش رفت

زنـدگی و هـمۀ لـذتش از یـادش رفت

هر که آرامش اطراف ضریحت را دید

به خدا آرزوی جـنـتش از یادش رفت

سائـلی آمـده بود از تو بگـیـرد حاجت

تا سالمی به تو داد حاجتش از یادش رفت

در این خانه نداری است که قیمت دارد
ِ

بُرد کرد آنکه همه ثروتش از یادش رفت

هرکه شد چشم به راه تو شب اول قبر

به خدا زیر لحد وحشتش از یادش رفت

خیره شده چشم همه ،نعمت ازین بهتر چیست
ترسی از مرگ میان دل زوارت نیست

غم فـراوان شده و میکـده الزم شدهایم

حضرت عشق ببخـشید مزاحم شدهایم

ما به تو رو نـزده حـاجت ما را دادی

سر این سفـره فـراوان ُمتـنعـم شـدهایم

زندگـانی به خـدا طعـم دگر گیرد اگر

بنـویـسند به دربـار تـو خـادم شـدهایـم

هـمگـی در طلـب رزق محـرم امشب

حـرم شـدهایم
جلوی پنجره فـوالد تو ُم ِ

اربعین پیش حسین ضامن ما باش آقا

غم فراوان شده و میکـده الزم شدهایم

اربعـین خـانه دل ها همه نا آرام است
اربعین هر که زیارت نرود ناکام است

41

درآستان وصال؛ جلد یازدهم :امام رضا علیه السالم

000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای عرشیان به شهر خراسان سفر کنید

شب را در این بهشت الهی سحـر کنید

بــا زائـریـن این حــرم هللا سـر کـنـیـد

مـدح رضـا چـو آیۀ قـرآن ز بر کـنـیـد

عـیــد بــزرگ شـیـعـۀ آل پـیـمـبـر اسـت
مـیـالد هـشـتـمـیـن حـجـج هللا اکـبر است
ای دل بگیر جان و به جانان نظاره کن

بر چـهـرۀ حـقـیـقـت ایـمـان نظاره کن

یک لحـظه بر تـمامی قـرآن نظاره کن

در دست نجمه نجم فروزان نظاره کن

مـیـالد پـارۀ تـن زهــرا و احــمــد اسـت
شـمـس الـشـمـوس عـالـم آل محـمد است
این مـظـهـر جـمـال خداوند اکبر است

آیـیـنــۀ تــمــام نــمـای پـیــمـبــر اسـت

خورشید نجمه یا مه افالک پرور است

قرآن روی سینۀ موسی ابن جعفر است

بر خـلـق آسمـان و زمین مـقـتـداست این
جان رو نما دهـیـد که روی خـداست این
روشن هـزار سـیـنـۀ سـیـنـا به نـور او

چشم هـزار موسی عـمران به طور او

1

دل بحر بی کرانه ای از شوق و شور او

صف بسته اند خیل ملک در حضور او

ریـزد بـرات عـفــو خــدا از نـظـاره اش
دوزخ بهشت می شود از یک اشـاره اش
 . 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.
صف بسته اند خيل رسل در حضور او

دل بحر بي کرانه اي از شوق و شور او
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هر قـامـتـی که سـرو لب جو نمی شود

هر صورتی که وجه هوالهو نمی شود

1

هر کس که نام اوست رضا ،او نمی شود

هـر پـادشـه که ضامن آهــو نـمی شـود

در طــوس پــارۀ تـن احـمــد ب َُـود یـکـی
ُـــود یــکــی
آری رئــوف آل مــحــمــد ب َ
ای خـلـق خـاک پای تو یا ثامن الحجج

جـان جـهـان فـدای تو یا ثـامـن الحجـج

قـرآن پُـر از ثـنـای تو یا ثـامن الحجـج

ایـمـان ب َُـود والی تو یا ثـامـن الحـجـج

دین را به جز والی تو اصل و اصول نیست

تهـلـیـل بی والی تو هرگز قـبـول نیـست
گـردون هماره دور زند در طـریق تو

خورشید خشت گوشۀ صحن عـتیق تو

با آن هـمـه کـرامت و لطـف دقـیـق تو

خـود را شمـرده انـد گـدایـان رفـیـق تو

دستی که دست لـطف خـدا می شود تویی
شاهی که خود رفـیـق گـدا می شود تویی
یکسان بود به وقت عطای تو خاص و عام

فـرقـی نمی کـند به درت شـاه یا غـالم

سلطان نـدیـده ام ز گـدا گـیـرد احـتـرام

پیش از سـالم زائـر خود را کـند سالم

پـیـوسـتـه دست بر ســر زوار می کـشـی
تو کـیـسـتـی که نـاز گـنـه کـار می کـشی
 . 1داستان پناه بردن آهو به امام رضا از دست صياد و ضمانت آن حضرت در نزد صياد تا رفت و برگشتن آهو و  ...در منابع روايي ما
نيامده است؛ ليکن داستان هاي مشابهي با کمي تفاوت در مورد پيامبر در صفحه  81کتاب اعالم الوري طبرسي و در خصوص امام
سجاد درصفحات  ۳24کتاب اثبات الوصيله مسعودي و  2۶1جلد  1کتاب الخرائج والجرائح قطب راوندي و در خصوص امام صادق
در صفحات  ۳۷۰کتاب بصائر الدرجات شيخ صفار و  112جلد  4۷بحاراالنوار عالمه مجلسي نقل شده است که به نظر مي آيد
داستان ساخته شده بر اي امام رضا ترکيبي از اين چند روايت باشد البته ابن حماد از شعراي قرن چهارم در يکي از ابيات قصيده اش
اشاره به ضمانت امام رضا از آهو کرده است و ابن شهر آشوب نيز اين شعر را در کتاب مناقبش نقل کرده است که اين نيز سند
روايي محسوب نمي شود دانشنامه امام رضا ج  1ص 2۰2
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پـایـیـز بـوسـتـان دل مـا بـهـار تـوست

در شهر طوسی و همه عالم دیار توست

گـل بوسـۀ امام زمـان بر مـزار توست

شیعه به هر کجا که رود در کنار توست

000

چشم و چراغ و محفلم اینجاست یا رضا
هر جا سـفـر کنـم دلـم اینجـاست یا رضا
شرمنـده ام از این که بـپـرسنـد کـیـستم

از ذره کـمـتـرم نـتـوان گـفـت چـیـستم

در پـرتـو کـرامـت خـورشیـد زیـسـتـم

روزی که نـیـسـتـم به کـنـار تو نیـستم

بـا یـک دم تـو صـبـحـدم عـیـد مـی شـوم
در آفـتـاب صحـن تو ،تـوحـیـد مـی شـوم
گـل از نسیم صبح بهشت تو بو گرفت

خورشید پیش روی تو از شرم رو گرفت

ماه از فروغ خشت طالیت وضو گرفت

بـی آبـرو ز خـاک درت آبـرو گـرفـت

مــن دور گـــنــدم کـــرم تــو کــبــوتــرم
ردم نـکـن کـه از هــمــه بـی آبــروتــرم
ای نـقـش دیـده و دل مـا جـای پـای تو

روح االمین کبوتر صحـن و سرای تو

مضمون بـده که از تو بگـویم برای تو"

میـثـم" کـجـا و گـفـتن مدح و ثنای تو

راهـــم بــده کــه ذاکــر نــاقـــابــل تــوأم
انـگــار ایـنـکـه خـاک ره دعــبــل تــوأم
شاعر :علیرضا خاکساری

قالب شعر :غزل مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

مثل میکائیل که امشب غزل خوان میشود

شـاعـر دربـار تـو دارد فـراوان میشـود

گوشۀ چشم پُر از مهر تو سعدی پرور است

شاعر تو صاحب چندین "گلستان" میشود

ریسهای از ماه و خورشید و ستاره میکشم

باز هم سر تا سر مشهـد چـراغان میشود
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در شب مـیـالد تو هـمـواره بـاید شاد بود

هرکسی که غیر از این باشد پشیمان میشود

هرکه باشد ریزه خوار سفرهات در عمر خویش

مور هم باشد اگر روزی سلیمان میشود

نه فقط ِحصن َحصینی اصل دین داری تویی

هرکسی با شرط عشق تو مسلمان میشود

بسکه هر بیسرپناهی را ضمانت کردهای

هر که میآید حرم آهـوی حـیران میشود

باغ جنت بعد از این چنگی نخواهد زد به دل

وعده گاه عاشقانت "باغ رضوان" میشود

میدرخشد مرقدت در نقشۀ این مرز و بوم

گـنبدت خـورشید عالم تاب ایران میشود

بعد از این شعر ترم دنبال بار معنوی ست

یا به قـول شاعرانت کار کار مثنوی ست

روشـنـی بـخـش دل هـر عـاشـق آگـاه تو

بـعــد زهــرا پــارۀ قـلـب رســول هللا تـو

تو هـمانی که عـلـی گونه امـامت میکنی

با عدالت بر همه عـالـم حکـومت میکنی

حضرت جبرییل از روز ازل مأنوس توست

عـالـم آل محـمـد تا ابـد مخصوص توست

تو همانی که به روح ُمردهام جان میدهی

با دعایت مـژدۀ یک فصل باران میدهی

تو همانی که دو عالم را به نامت کردهاند

یک جهان شیخ بهایی را غالمت کردهاند

هر نـگـاه نافـذت چـنـدین ولی می پـرورد

خاک کویت یاعلی! "سیدعلی" می پرورد

تشنه گان را قطرهای از آب دریا کافی است

مجـتهدی های دربار تو ما را کـافی است

بـا دم گـرم تـو هـر دردی مـداوا میشـود

کـور میآید به پـابـوسی ت بـیـنـا میشود

تــو امـیــد آخــرم بـیـن اطــبــایـی رضــا

تو مـسیح هـفـتمی از نسل زهـرایی رضا

دور تا دور مزارت بی گمان بیت الهدی ست

این حرم تنها حرم نه بلکه یک دارالشفاست

نه فقط سنگ صبور هر پریشان میشوی

تا ابـد ای مهـربان حـج فـقـیران میشوی

هر کسی شد زائـر کویت خـدایی میشود

بی بـرو برگرد روزی کـربـالیی میشود

ِکر ُکم قلبم شکست
صحن جامع؛ جامعه ،با ذ ُ

نه فقط قلبم که در این بین ،قالب هم شکست
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000
شاعر :حمید رمی

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

امشب به روی مـأذنـه نـقـاره میزنم

چـشـمه شـدم بـرای تو فـواره میزنم

تا صبحِ ،می به عشق تو همواره میزنم

طـرحی بـرای ایـن دل آواره میزنـم

از سـمـت نــور ،رایـحــۀ یــار آمــده
غوغای عاشقیست به میدان رزم عشق

به به از این صالبت و این عزم و جزم عشق

گشتم نگرد نیست نظامی به نظم عشق

برخیز و بیدرنگ بیا سمت بزم عشق

دل دل نکـن که حـضرت دلـدار آمده
مستی ِز حد فـراتر و باقیست بادهها

پُر از صدای ُشرب شراب است جادهها

گـیـرند دست رهـگـذران را فـتـادهها

ای تکسوار جاده! نظر بر پـیادهها…

آن کس که خورده بر در و دیوار آمده
در آل حـیـدریـم
شـاهـیـم اگـر ،گـدای ِ

دلـدادگـان خـواهـر و مـست بـرادریم

تـنهـا دلیـل اینکه سرافراز محـشریم:

سربازهای خانۀ مـوسی بن جعـفـریم

ســربـازهـا به دار که ســردار آمــده
وقـتـی نـگـاه ماه به گـهـوارهات فـتاد

از شرم طرح چهرۀ تو پای پس نهاد

مجنون شدند عاقل و دیوانه ،ابر و باد

حرف جنون زدیم ،زلیـخا اشاره داد:

یـوسـف ترین قـمـر سـر بـازار آمـده
خورشید از نقـاب افق جـلـوه گر شده

این فجر صادق است ،کمال سحر شده

خاک عین کیمیاست که وقت نظر شده

پـژواک ذوالـفـقـار عـلی بـیـشتر شده

چـون جـلـوهای ِز حـیـدر کـرار آمـده
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نـور رضا رسید ،مـسـیحا درست شد

دارالـشـفـا زدنـد ،مــداوا درسـت شـد

بست و رواق و صحن حرم تا درست شد

مکه ،مدینه ،عـرش معـال درست شد

یـا کــربـال دوبــاره بـه تـکـرار آمـده
وقـتـی نـگـاه مـیکـنـم از راه دورتـر

چشمم به گنبد تو شود جفت و جورتر

از هـرکجا ،ضریح شـما پُر عـبـورتر

باید صبور باشم ،از این هم صبورتر

در این حـریـم ،خـیـل گـرفـتـار آمـده
هر زائری برای زیـارت رسیدهاست
هر نـادمی که گـاه گـنـاه آفـریـدهاست

1

اول هزار مـرتـبـه منت کـشـیـدهاست
سلطان طوس آبرویش را خریدهاست

در تـوبـه خـانـۀ تـو گــنـهـکـار آمـده
هرگاه در هیاهوی حاجت دعا گرفت

فـریـاد میزدنـد مـریضی شـفا گرفت

هرکس که درد داشتِ ،ز هرجا دوا گرفت

گـفـتـند :از کـنار ضریح رضا گرفت

دارو بـیــار ،ایـن هـمـه بـیـمـار آمـده
ت با یار کربالست
ب صحب ِ
فصل الخطا ِ

تـنـهـا نـشـانـۀ دل بـیـدار کـربـالسـت

مشهد که میروم دلم انگار کربالست

ت این بار کـربالست
زائر شدم زیـار ِ

در بـزمـتـان (اسـیـر) عـلـمـدار آمـده

 . 1بيت 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.
هرکس که بهر خويش گناه آفريدهاست

سلطان طوس آبرويش را خريدهاست
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000
شاعر :حسن کردی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

ای فــدای تــو زنــدگــانــیهـا

آیــۀ خـــتــم مــهــربــانــیهــا

در حضور تو هیچ حرفی نیست

دیگـر از رنـج و نـاتـوانـیهـا

بوسه بر سنگ فرش صحن شما

هـسـت مــعــراج آسـمـانـیهـا

جای پایت هنوز مشهور است

بـه قـدمـگــاه کـهـکــشـانـیهـا

یا امام الرئوف طی شده است

پـای عــشـق شـمـا جـوانـیهـا

اسم تو ابروی هر شعـر است

نـه صـدای کــریـم خـوانـیهـا

دل کـبــوتـر نـمـیشـود بـیتـو
روزهـا سـر نـمـیشـود بـیتو
پرچـمت سایه بان ایران است

گـنـبـدت آسـمـان ایـران اسـت

صـوت نـقـاره خـانـۀ حـرمـت

جـلـوهای از اذان ایـران اسـت

ســر تـعــظـیـم بـر والیـت تـو

عـزت مـردمــان ایـران اسـت

اثــر رد پــات بــر این خــاک

سـرخـی زعـفران ایران است

الـسـالم عــلـیـک یـا سـلـطـان

دائـمـأ بـر زبـان ایـران اسـت

پــارۀ پــیــکــر رســـول الـلـه

حرمت روح و جان ایران است

قــلــم یـک دلــه بـه مـن دادی
این غزل را صله به من دادی
ماه ذیالقعده ماه رحمت توست

عالمی زیر دین رأفـت توست

هـر زمـان آمـدم حــرم گـفـتـم

این زیارت فقط به دعوت توست

روز و شب جبرئیل و خیل ملک

منتظر در صف زیارت توست

مــحــور اعـتــقــاد مــردم مــا

بـر مـدار تـو و والیت تـوست
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نـان و آبـی اگـر به جـا داریـم

هـمه از سفـرۀ کـرامت توست

جامعه خواندم و به من فرمود

که رضای خدا رضایت توست

آمــدم در پـــنــاه چــشـمــانـت
مـستـمـنـد و فـقـیـر احـسـانـت
با تو مشهـد چه بینـظیـر شده

غـرق در نـور و دلپـذیـر شده

شب جمعه حـرم دعای کـمـیل

تــوبـهام ذکـر یـا مـجـیـر شـده

یا سریـع الـرضا به حق رضا

در دعـا خوب دست گـیر شده

ای کـه از مـهـربـانـیـت حـتـی

دشمنت خوار و سر به زیر شده

ای که با یک اشـارۀ چـشـمت

عکس در پرده مثل شیـر شده

بـیخـیـال از نــیــاز دنـیــایــم

چون دلـم پیـش تو فـقـیـر شده

چــنـد وقــتـی نـمــیپــرم آقــا

ســفــر کـــربــالم دیـــر شــده

خـواسـتـم شـعـر کـربـال نـرود
دیــدم امـا رضـا رضـا نـشـود
گـفـتی یابن الشبیب گـریه کنید

بر حـسین غـریب گریه کـنـید

بر حـسـیـن و غـریـبیاش باید

صبح و شب بیشکیب گریه کنید

آب خــوردیـد یــاد لـبــهـایـش

هر کجا بود عجیب گریه کنید

گـفـتـی یابن الـشبـیب تنهـا بود

پس بر آن بیحبیب گریه کنید

تا به صورت به روی خاک افتاد

شده خـد الـتـریـب گریـه کـنـید

ناگهان روی سینه سنگـین شد

حنجر و عطر سیب گریه کنید

آخـریـن لحـظـههای گـودالـش

یـاد شیب الخـضیب گریه کنید

جـد مـا را به نـیـزههـا بـردنـد
پـیـکـرش را جـدا جـدا بـردنـد
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000
شاعر :ناصر شهریاری

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

ای که دل را تو جان و جانانی

درد ما را هـمـیـشه درمـانی

حـاجـتـم را نگـفـتـه میـدانـی

هـرگز از درگهـت نمیـرانی

ای به عـالـم پـنـاه یا سلـطان
یک نظر کن نگاه یا سلطان
فصل عشق است دیده بارانیست

باز دل های ما خـراسانیست

شب شب ماه و نقره افشانیست

میزبان؛ فصل خوب مهمانیست

مـیـزبـانـا مــرا مـبــر از یـاد
میهمان کن مرا تو جان جـواد
آمـدی آسـمـان چـراغـان شد

رحـمـت کـبـریـا فـراوان شد

چشم موسی ستاره باران شد

جلوه ات جلوه های رحمان شد

ای سـراپـای تو کـمـال عـلی
آمدی شد عیـان جـمـال عـلی
با تو حـتـمـا ً که تا خـدا بروم

بی تو حـتما ً به نـاکجـا بروم

جز به درگـاه تو کجـا بـروم

در کــجــا در پــی دوا بــرم

ای مـداوای درد بـی درمـان
پای ما را به مشهدت برسان
بی نگاه تو چشم دل کور است

دل به لطف تو ماه پرنور است

گرچه راه زیارتت دور است

با سالمی زیارتم جـور است

السالم ای رئـوف بی هـمـتـا
ای رضـای قـبــیــلـۀ زهــرا
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ای پـنـاه فــقـیـر و بـیـچــاره

امــان هــر آنـچــه آواره
ای
ِ

این بود هـای و هـوی نقـاره

دل به جز تو رضا که را داره

جان به قـربان خـواهرت آقا
رد مـکـن جـان مــادرت آقـا
کن عـنـایـت که با خـدا باشم

سـائـل آل مـصـطـفـی بـاشـم

زائـر کـوی مـرتـضی بـاشـم

یک شب جمعه کـربـال باشم

مست مـوالی عـالـمـیـنـم کن
اربـعـیـن زائـر حـسـیـنم کـن

شاعر :قاسم صرافان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

مریـض آمـده امــا شـفــا نمـیخـواهــد

قسم به جان شما جز شما نمیخواهد

برای پیـش تو بودن بهانهای کافیست

بهشت لطف کــریمان بها نمیخواهد

دلیل نالهی من یک نگاه محبوب است

وگرنه درد غـالمـان دوا نمیخـواهد

فــقــیــر آمدم و دلـشـکـسـته پـرسـیدم:

مگر که شاه خراسان گدا نمیخواهد؟

هـمـین قدر که غـباری بر آستان باشد

رواست حاجت عاشق ،دعا نمیخواهد

تـو آشـنـای خـدایـی ،کـدام رهـگـذری

در این جهان غریب آشنا نمیخواهد؟

بـبـین به گـوشـهی صحنت پـناه آوردم

مگـر کـبـوتـر آواره جـا نمیخواهد؟

به حکم آنکه «علیک الرفیق ثم طریق»

دلم بدون رضا (ع) کربال نمیخواهد

خدا مرا به طواف تو مـبـتال کردهست

طواف کعبه بخواهم ،خدا نمیخواهد

نگـفـتـه است ،حـیـا کرده شاعـرت آقا

نگفته است ،نه اینکه عبا نمیخواهد
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000
شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

بـرای آمـدنـت نجـمـه بـی قـرارت بود

سـر مگـو دیـد و رازدارت بود
هـزار ِ

مدیـنـه شـاهـد شب زنـده داری موسی

تـمـام بـارقـه هـا نـیـز در مـدارت بـود

ارادۀ ازلــی بـا عــلــی رقــم خــورده

رضای حق به رضای تو اعتبارت بود

چـقـدر پـاقـدم تـو فـرشـتـه خـلـق شده

نگـاه فـاطمه ازعرش در زیـارت بود

شـنـیـد حضرت یکتا شـهـادتـیـنـت را

یقین که حضرت جبریل هم کنارت بود

تـو پــارۀ تـن پـیـغـمـبـر خـدا هـسـتـی

شـبـیـه فـاطـمـه شأن بـزرگـوارت بود

تو آمدی که والیـت شود به تو کـامـل

خوش آمدی که امامت در انتظارت بود

اگـر نـبـود نـدای حـدیـث سـلـسـلـه ات

چگونه سلسلۀ شیـعـه رستـگـارت بود

خـدا ادامـۀ موسی بن جعـفـرت خوانده
و اوست نور دو چشم پیمبرت خوانده
تـو انــتــفـــاضــۀ هللا اکـــبـــری آقـــا

تـو خــیـزش هــنــر دیـن داوری آقــا

تو انقـالب جـدیدی ز دین به پـا کردی

یقـین حکومت دین را تو رهـبـری آقا

تو نـور قـافلۀ راسـخـون فی الـعـلـمـی

تـویـی کـه عـالـم آل پــیــمــبــری آقــا

به رغـم دشـمـن دیـریـنـۀ بـنـی هـاشم

تـو از الـسـت ولـیـعـهـد حـیـدری آقــا

قسم به سورۀ کـوثر که بعد مادر خود

تویی که خـیـرکـثـیری تو کـوثـری آقا

به پیش اهل نظـر کـعـبـۀ حـقـیـقـی تو

تو قـبـلـه ای تو امامی تو سـروری آقا

رئوفی و هـنـر تو حـکـومت دلهـاست

چـه دلـنـوازی و چـه ذره پـروری آقا

تو یـوسـف دل مـایی و یـوسف زهـرا

کـوی تو مـشـتـری آقا
سـر
ِ
و ما هـمه ِ

روانـۀ حـرمـت با هـزار حـج شـده ایم
که زائر حـرم ثـامـن الحـجـج شـده ایم
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تویی که داده ای احساس ،قلب ایران را

بهشت کرده ای از مقدمت خراسان را

تمام مـملکـت شـیـعـه شد قـدمـگـاهـت

دمی که لطف تو بارید کشور جان را

بـه خـیـر مـقـدم تـو لـشـگـر فـدایـی ها

ز یـادها بـبـرد صبح عـیـد قـربـان را

طلوع شمس والیت ز مشرق این خاک

به عـالـمـی بـبـرد آفـتـاب و بـاران را

به خانوادۀ موسی بن جعفرش سوگـند

خدا به ملک رضا مژده داد ایـمان را

به اهل فارس پیمبر به خطبه ای فرمود:

که نـور عـلـم بگـیـرد دیـار سلمان را

به فرش های حرم بسکه عرش پیماییست

کـسـی بـهـا نـدهـد قـالـی سـلـیـمـان را

قسم به روح خدا و وصی او که خدا

از این دیار شکسته ست شاخ عدوان را

دعـای تـو نـفــس قــدسـی والیـت شـد
که راه قـدس هم از کـربـال هدایت شد
کـجـاست زنـده دلی تا بـبـیـند از جاده

دل رئــوف تــو و عــاشـقــان دلــداده

به سوی روضۀ رضوان قلوب ،در پرواز

بـه دسـت ،پــرچـم رزمـنـدگـان آزاده

از این حـرم شهدا راه جبهه را رفـتند

خداست شاهد یـاران دست و سر داده

چه کـرده ای تو مگـر با دل محـبـانت

که سر ز پـا نشنـاسنـد و مست ،از باده

تویی که همدل و هم صحبت فقـیرانی

بـرای حـاجـت مــردم هـمــاره آمــاده

به بی کسان و غریبان پناه و هـمدردی

میان خـسته دالن هم نـشینی ات ساده

به نوکران وغالمان چه خوش نظر داری

کنار سـفـرۀ خود سـر به زیر و افـتاده

به روی خـلـق نـیـاری گـنـاه پـنـهـانی

به کـلـب هـم اگـر آیـد ،دهـی تو قـالده

دل از تو کرب و بالی حسین می خواهد
زیـارت نجف و کـاظـمـیـن می خواهد
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مسدس ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ای مه ذیـقـعـده امشب آفـتـاب آورده ای

یا جـمـال احـمـد خـتـمی مـآب آورده ای

یا ز جوف کعبه با خود بوتراب آورده ای

شادی و شور نشاط بی حساب آورده ای

در کـویـر تـشنـۀ تـوحـید ،آب آورده ای

با نـسـیـم صبحـدم بوی گـالب آورده ای

نـور بـخـش دیـده و روشنـگـر دل را ببین
پیـش تر از نـیـمۀ مـه ،مـاه کـامـل را ببـیـن
دوسـتـان عـید آمده عـید آمده عـید آمـده

عید دین ،عـید والیت ،عـید توحـیـد آمده

قـبـلـۀ جـان ،کـعـبـۀ دل ،نـور امیـد آمـده

جان به وجد و دل به شوق و لب به تمجید آمده

بر همه خورشیدها ،تابنده خورشید آمده

فیض دائم؛ عـقل کامل؛ عـلم جـاوید آمده

شمع محفل آفتاب و نقل مجلس انجـم است
لـیـلـۀ مـیـالد مـسـعـود امـام هـشـتـم اسـت
نجمه ای خورشید و ماه و اختران پروانه ات

نجـمه ای از بحـر مواج وال دُردانـه ات

بوی گل نه بوی جنت آید از ریحانه ات

میزند یک بحر کوثر موج در پیمانه ات

می وزد بر آسمان ،نور خـدا از خانه ات

یوسف زهرا نهاده سر به روی شانه ات

جان قرآن ،پارۀ تن بر رسول است این پسر
نازنین فرزند زهـرای بتول است این پسر
این نه یک طفل است ،این فرمانده ملک قضاست

رهـبر ُملک قضا و شافع روز جزاست

خرم از فیضش زمین و روشن از نورش فضاست

هم پیامش دل فروز و هم کالمش جان فزاست

روح قرآن جان احمد نور چشم مرتضاست

این پناه بی پناهان قـبـلـۀ عالم رضاست
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این ولی حق وصی هـشـتم پـیـغـمـبر است
هفت دریای والیت را یـگـانه گـوهر است
این پسر در بنـدگی کـار خـدائی می کند

این پسر بر اهل عـالم کـبـریائی می کند

این پسر از انس و جان مشکل گشائی می کند

این پسر از آفـریـنـش دلـربـائی می کـند

این پسر پـیـر خرد را راهنمائی می کند

این پسر بر کل خـلـقت پیشوائی می کند

در گـل رخسار او تـصویر احـمـد را ببین
چـشـم بـگـشـا عـالـم آل مـحــمـد را بـبـیـن
ای مزارت خاتم و ملک جهان انگشتری

ای گدای درگهت را بر سالطین سروری

میکند خورشید گردون را جمالت رهبری

مشتری گردیده در بازار ُحسنت مشتری

در لـبـاس بـنـدگـی داری جـالل داوری

گـنـبـد زریـن تـو کـرده زعـالـم دلـبـری

رهــنــمـای آدم و روح و روان عــالــمـی
ای نـثـار خــاک زوار تـو جــان عـالــمـی
مهـر تو گـنج خـدا و قلب ما ویـرانه ات

روی تو شمع وجود و جان ما پروانه ات

خلق عـالم تشنه کـام جام سـقـا خـانه ات

1

طایران سـدره را توفـیـق آب و دانه ات

می کند خَـلقـت گـدائی بر در کاشانه ات

شرمگین از مرحمت ،هم خویش هم بیگانه ات

زادۀ موسی امام هـشتـمین شمس الـشموس
جان مائی گرچه باشد مرقدت در شهر طوس
 . 1توضیح  :سدره؛ سدرة المنتهی = درختی است در آسمان هفتم که در سوره النجم ( قر آن ) یاد شده و منتهای اعمال مردم
و نهایت رسیدن علم خلق و منتهای رسیدن جبرئیل علیه السالم است
خلق عـالم تشنه کـام جام سـقّـا خـانه ات

طایران سـدره را توفـیـق آب و دانه ات
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000

اخـتـران آسـمـان شـمـع شب تـار تـوأند

خوب رویان زمین گل های گلزار توأند

صد چو یوسف با کالف جان خریدار توأند

شهـریـاران دو عـالم عـبـد دربـار توأند
ِ

حوریان باغِ رضوان خـاک زوار توأند

بی پـنـاهـان جهان در ظـل دیـوار توأند

انبـیا گـیرند قـبـرت را چو جان خود به بر
گـاه در پـائـیـن پـا و گــاه در بــاالی ســر
لطف تو لطف خدا و بیت تو بیت خداست

هر فقیر این جاست سائل ،هر غنی این جا گداست

هر چراغی در حریمت مشعل نورالهدی است

خادم درگاه تو بر شهریـاران مقـتداست

روز و شب جبریل را گرد رواقت این نداست

وای بر آن کس که از این خاندان راهش جداست

بوده حـق را مـتـقـی و زاهـد و عـابـد بسی
بـی والی تو خـدا راضی نگـردد از کـسی
گر چه من سر تا بپا ،پا تا به سر آلوده ام

لحظه لحظه بر گـناه خویشتـن اَفزوده ام

چهـره بر خاک قـدوم زائرانت سـوده ام

تا ببوسـم تـربـتـت را راه ها پـیـمـوده ام

دوستـدار آل عـصمت بـوده ام تا بوده ام

در تمام عمر ،جـز مـدح شما نـسروده ام

عادت تو لطف و احسان ،کار من جرم و گناه
ای همه احسان؛ نگاهم کن نگاهم کن نگـاه
ای همه وقف ثنایت طبع روح افزای من

دین من آئین من دنیای من عـقـبـای من

نـغـمـۀ من نـالـۀ من شـور من آوای من

رهـبـر من هـادی من سید و موالی من

کعبه و رکن و صفا و مروه و مسعای من

آستـانـت در دو دنیـا جـنـة االعـالی من

(میثم) سـر تا به پا غـرق گـنـاهـم یا رضا
مهـر تو فـرداست تنها تکـیه گـاهم یا رضا
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شاعر :یوسف رحیمی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

سخن به مدح تو باید فصیح و كامل گفت

هم از شكوه مقامت ،هم از فضائل گفت

ب صاحب سخن قصیده نوشت
شبیه صائ ِ

غزل غزل سر زلف تو را چو بیدل گفت

نه چند مـثـنـوي و قـطـعـه و غزل ،باید

كه شرح قصۀ حسن تو در رسائل گفت

عبا ،نه ...اینكه گداي شما شدم كافیست

حدیث حسن تو كي ميتوان چو دعبل گفت

تفضلي ! كه فقط از تو خوانده ام یك عمر

و من نگفته ام و هر چه بود این دل گفت

زالل اشـك مـرا از تــبــار كــوثــر كـن
در آســمــان دو دستت مـرا كـبـوتر كن
به قـفـل بسـتـه كـلـیـد اجابت است اینجا

كه آستانه ی جـود و كـرامت است اینجا

به دلـنـوازي جـان در رواق او بـنـشـین

چرا كه قبر مسیحاي عـترت است اینجا

پـر پــروانه اش شوي ،زیرا
بـكـوش تا ِ

پر از تـأل لـؤ شـمـع هـدایـت است اینجا

زالل اشك تو از چشمه ی خـلـوص دل

همیشه إذن دخــو ِل زیــارت اسـت اینجا

نه دیدن حرم و قبر و صحن و گـلدسته

هدف وصال حقیقي حضرت است اینجا

ب ثـواب هــزار حـج كردم
دوباره كـسـ ِ
قـبــر تو یا ثـامن الحـجـج كردم
طـواف
ِ
ببین كه حال و هواي حرم چه عرفانیست

پر از بلور و كبوتر پر از چراغـانیست

به لطف گنبد و گلدسته هاي زر پوشش

همیشه صحن حرم پر فروغ و نورانیست

كجاست روضۀ رضوان به غیر از این مرقد

كجاست جنت األعلي اگر كه اینجا نیست

صـداي پـر زدن بال جـبـرئیل است این

گرم عـطـر افـشـانیست
در ازدحام حرم ِ

حدیث سـلـسـلـه از یادمان نخواهد رفت

والیتت به خدا شرطي از مـسـلـمانیست

هــزار مـرتــبــه شــكـر خدا كه نور تو

چراغ زنـدگـي مــردمــان ایــرانـیــسـت
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000

نظیر قصه ی آن پـیـر مـرد سـلـمانیست
ِ

مــردم ســایــه نــشــیـن ایـوانت
ز یــا ِد
ِ
نـرفــتــه خـاطــره هاي نــمــاز بارانت
ســالم! مـظـهـر یكتاي « لیس إال هـو»

سالم ! حضرت خورشید! ما ِه یوسف رو

مــقــام عـصـمـتـتـان « إنما یـرید هللا »

قـســم بــه اشــهـــد أن ال الـــه اال هـــو

شبي نشان بده از باب « یطمئن قلوب»

به چشم خسته مان گوشه اي از آن ابرو

دخــیــل گــریــه بـبـنـدیـد زائـران اینجا

به حلـقه هاي ضریح مطهـر از هر سو

چـگـونـه ضامن دلـهـاي ما نخـواهد شد

رئوف شــهــر كه كرده ضـمـانـت آهـو

خوشا به حال كسي كه شـبـیه اهل نظر

به خدمت حـرمـش گـیـرد از مژه جارو

1

غــبــاري از اثـر رفـت و آمــدش شاید
شـبـیـه فرش حرم بر روي سرش باشد
هـمـیـشه باغ لبش غـنچه ی تبسم داشت

كه خنده با لب نـورانـیـش تـفـاهم داشت

تمام عـمــر شـریـفـش ،مكـارم األخالق

به لحـظه لحظۀ اوقـات او تـجـسم داشت

اگر امــام رئــوف است ،بسكه هـمواره

به سینه دغـدغـۀ مـشـكالت مردم داشت

تــمــام كــبــوتــران شـهر
بــراي رزق
ِ

حیاط خـانـۀ آقـا هـمـیـشـه گــنــدم داشت

هر آنكه جرعه اي از جام معرفت نوشید

سري به خاك قــدوم امـام هـشـتـم داشت

و هــر فــرشــتــه بــراي تــبــرك بالش

امـام رضـا تــیــمـم داشت
به خــاك راه
ِ

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

نرفتــه از حــرمـت نـا امـیــد بـیـمـاري

دوباره نـغـمــه ی نـقــاره خـانـه مي آید

شفا گـرفـتــه كـسـي با تـفـضـلت ! آري

كجاست گوش دلي تا كه بشنود هر روز

از این تــرنــم نــقــاره بــانـگ بـیداري

دو بال پر زدنت را قــنــوت اشكت كن

ببین بـراي پــریــدن عـجـب سـبـكـباري

دوباره پـنتجـره فوالد و إذن كرب وبال

میان صحـن حـرم شد چه گریه بازاري

دوبــاره روضـه گـرفـتـنـد زائران اینجا

بیاد مشك عطش نوش و خشك سرداري

رهاست در نـفـس این حرم شـمـیم یاس
به یاد عـلـقـمـه و قـبـر حـضرت عباس

شاعر :علی احمدیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ای زال ِل هـمـزبـانـی پـنـجـره فـوالد تو

هـر دل ویـران مـقـیـم آن رضا آبـاد تو

من صفای عشق را در بارگاهت دیده ام

این هـمه حـاجت تمـاماً ،لشگـر تعداد تو

شوق آن دارم که دیگر دل نیاید نزد من

از همان ساعت که در مشهد شده آزاد تو

دل کبوتر می شـود با بودن ایـوان طـال

چون به پرواز است دائم گر ِد گوهرشاد تو

نس ما با مرقدت از یک نشانی میرسد
اُ ِ

باب الجـوادت بهترین میعـاد تو
ساحـ ِ
ت ُ

گفته ای چندین مکان بر داد زائر می رسی

دلخوشم بر عهد ناب و بر چنین امداد تو

چشم سر را بسته ام با چـشم دیگـر آمدم

ب مـیـالد تو
زائـرت بـا پـای دل آمـد ش ِ

هر ِگره را فـتح بابی در حـرم باید بدید

"یا رضا "باشد کـلـید درب استـمـداد تو

گنبد زردت ،سیـاهی را ز دل ها می برد

هرکه گوید "یارضا "زهرا جوابش می دهد
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000
شاعر :علیرضا شریف

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل

قالب شعر :مثمن

به دامان آسمان دُر و ُگوهر،داشت

ستاره دسته دسته گل به بَر،داشت

ز لبخند مالئک ،نور می ریخت

سحر از فجر موعودی،خبر داشت

صبح مـدیـنه
قـسـم بـر فجـر ،در
ِ

خدا از چهره ٔخود پرده ،برداشت

1

عـیـان شـد از قـضـا ،هللا اکــبـر
گــــل روی رضــا ،هللا اکــبـــر
خدا را نجمه امشب مظهـر آورد

دوبـاره ،آمـنـه ،پـیـغـمـبــر آورد

عـلـی دیـگـری از کـعــبـه ،آری
ِ

حسیـن دیگـر آورد
حـسـن یا که
ِ

همان مادر که صد هاجر کنیزش

مسیـحـایـی مسیـحـا پـرور آورد

عروس فاطمه ،قُـرص قَـمر زاد
به مدحش هرچه گویم ،خوبتر زاد
اال ای حـضـرت سلطان هـشـتـم

چشم مردم
که عشقت بُرده خواب از ِ

زند بر شانه هایت بوسه خورشید

به تـعـظـیـم تو دائم مـاه و انـ ُجـم

بـهـشـت ارزانی آنـکـه بـگـیــرد

لـطف تو یک دانه گـندم
ت
ز دس ِ
ِ

سـریـر اِرتـضــایـی
تـو مــوالی
ِ
اَبا الجودی،علی موسی الرضایی
امــیـــ ِد اولــیـــن و آخـــریــنــی

خــداونـد ُمـ َجــسـم در زمـیــنــی

نـه تــنــهــا عــالــم آل مــحــمــد

ت طـاهـریــنـی
رئـوف اهـل بـیـ ِ
ِ

به نامتِ ،سکـهٔ لطف و کـرامت

صن َحـصیِنی
تو َحبل اللهی و ِح ِ

 . 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.

لبخند مالئک ،نور مي ريخت

سحر از وقتِ موعودي،خبر داشت
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تــمـام مــا ِســواَ ،مـحـ ِو َجـمـالـت
ِ
همه سـر گـشـتـ ٔه جـاه و َجـاللت
زمـیـن و آســمـان ،پــروانـهٔ تـو

کـریـمـان ،مـسـتـمـنـ ِد خـانـهٔ تـو

حـیــات جــاودانــی دارد آنـکــه

لـبـی ت َـر کـرده از پـیــمـانــهٔ تـو

آرزوی هـشـتَ ،جــنَّــت
نــگــا ِه
ِ

ـحـن سـقـا خـانـهٔ تو
به سـوی َ
ص ِ

نگهـبـان َحـریمت ،اَش َجـ ُع الناس
عـمـوی مـهـربـانی مثـ ِل عـبـاس
شما،عین عـذاب است
جدایی از
ِ

دُعا پای ضریحت ُمستجاب است

1

ت بی حساب و بی کتاب است
بهش ِ

بـه اسـتــقــبــال زَ و ِار حـریـمـت

به دست انبیا ،عطر و گالب است

امـن تــو ،از بهـر شیـعـه
ِ
حـریـم ِ

ـرم طوافند
تو را ُحور و َملک َگ ِ
در ایــوان طــال در اعـتـکـافـنـد
کسی در کوی تو دیگر گدا نیست

نگـفـته میدهی گـفـتن َروا نیست

اگر که هـر دو عـالـم را ببخشی

که بـاز انـداز ٔه جـو ِد شـما نیست

ِذن زیــارت از تـو بــاشـد
اگـر ا ِ

ز مشهد فـاصله تا کـربـال نیست

گـرفـتـارم ،اسـیـری ُمـسـتـمـنـدم
نــام تــو ذکــر بَــنـد بَــنـ َدم
بُــود ِ
 . 1ابيات 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 همانگونه که در سورة مريم خداوند ذکر فرموده است حضرت مريم داراي جايگاه و شأن خاص است
همان مادر که صد مريم کنيزش
حـريـمِ امـنِ تــو ،اهــل گُــنَـه را

مسيـحـايـي مسيـحـا پـرور آورد
بهشتِ بي حساب و بي کتاب است
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000
شاعر :مهدی نظری

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

باز در عـرش خـدا ولوله برپا شده است

دري از عرش به سمت دل ما واشده است

ازدحــام اسـت در ِبــیـت امــام هــفــتــم

جن و انس و ملك آنجاست چه غوغا شده است

هـمـگـي با دلـتـان راهـي آنـجـا بـشـویـد

همه تـبـریك بگـوییـد كه بـابـا شده است

آنكه عـالم هـمگي محـو جـمـالـش هستند

به رخ گل پسرش محـو تماشا شده است

آمــده آنـكـه نــوشـتــنــد شـبــیــه زهــرا

پاره جان و تن حضرت طاها شده است

پسر حـضـرت مـوسـي به جـهان آمده و

همرهش در همه جا حضرت عیسي شده است

السالم اي همه جا حضرت خورشید شده
روز میالد تو در هر دو جهـان عـید شده
با تو هر روز خراسان به خودش مي بالد

نه خراسان همه ایران به خودش مي بالد

نه خـراسـان و نه ایـران به خـداوند قسم

هـمۀ عـالـم امـكـان بـه خـودش مـي بالـد

چونكه روي لب تو لحظه به لحظه جاریست

ثـانـیـه ثـانـیـه قـرآن به خـودش مي بالـد

مـنـتـسب بر تو شده گـنـبـد و ایوان طال

این شده گـنـبـد تـابان به خـودش مي بالد

من قسم میخورم این واژه برازنده توست

با شـما واژۀ سـلـطـان به خودش مي بالد

چونكه درگوشۀ ایوان تو جا خوش كرده

برسر خوان تو مهمان به خودش مي بالد

یوسفان در دو سـرا محـو رخ ماه تـوأنـد
پـادشـاهـان جـهـان بــنـده درگــاه تـوأنـد
سجده در گوشه ایوان طالیي عشق است

نوكري بر سركوي تو خدایي عشق است

هر كسي عاشق پابوسي لیالي خود است

در دم مرگ كـنارم تو بیایي عشق است

ضامن آهوي صحرا شدنت جاي خودش

اینكه در روز جزا ضامن مایي عشق است
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تا ابـد قـبـلـه نماي دل من سمت شماست

اینكه در كشور ما قبله نمایي عشق است

همه عـرش و زمین را به گـدایـي بدهند

باز میگوید از این خانه گدایي عشق است

كعبه و كرب وبال هر یكشان عرش خداست

اینكه هم كعبه و هم كرببالیي عشق است
اي كه در كشور ما عـرش مـعـال داري

آنچه خـوبان هـمه دارند تو یـكجـا داري

اي كه در چهره خود شمس منور داري

در شـجـرنـامـۀ خـود نـام پـیـمـبـر داري

نــــوۀ صــادقــي و ذریـــۀ شــیــر خـــدا

خوش به حال تو كه چون فاطمه مادر داري

فـرصت جـنگ نشد تا كه بـفـهـمـند همه

تو به بازوي خودت قدرت حـیـدر داري

همه درصحن تو مشغول به کاري هستند

چـقـدر دور وبـرت خادم و نـوكر داري

چه بزرگـان كه میان حـرمت خاك شدند

توخودت ماهي و دور و برت اختر داري

با جوادت برو در سوریه زینب تنهاست

تو حـسین ابن عـلـي هستي و اكـبر داري

تـیـغ بــردار و پـنــاه حـرم زیـنـب شــو
ما سـپـاهـیـم و تو صاحب علم زینب شو
تو خودت بر سر دوشت علمش را داری

در دلـت روضۀ آن قـد خـمـش را داری

گرچـه در کـشـور ما از حـرم او دوری

از هـمـین دور هـوای حـرمش را داری

بارها سـوریه رفـتی به طـواف حـرمش

حـتـم دارم کـه غــبــار قـدمـش را داری

بار آخر که رسیدم حرمت ،محزون بود

به گمانم که تو در سینه غـمش را داری

بکـش آهـی که پـلـیـدان همگی دق بکنند

مطمئـنـم که تو در سیـنـه دمش را داری

بـنـویس عـمـۀ من خـود سـپـرمـوال بـود

بنـویـس از تـه دل ،تـو قـلـمـش را داری

بنویس عمه ما مثل دُری در صدف است
هرکه توهین بکند با خود موال طرف است
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000
شاعر :علی سپهری

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

باید شکست ساغر و از می وضو گرفت

بـایـد ز دست بـانـی بـاده سـبـو گـرفـت

از عرش آمده است ...زمین آبرو گرفت

هر عـاشقی که بادۀ خود را از او گرفت

گفته است این که از همۀ دلبران سر است
نامش رضاست زادۀ موسی ابن جعفر است
1

کارت شده است از هـمۀ خـلـق دلبـری

باب النجات؛ شـافـع فـردای مـحـشـری

پیغمبری و حضرت زهـرا و حـیـدری

یعنی صفات حضرت حق را تو مظهری

ای نـــام دلــربــات دوای فـــقــیــرهـــا
اصـال رسـیـده ای تـو بـرای فـقــیــرهـا
بـایـد که سـر دهـیـم هـمـه بـی مـقـدمـه

روحـی فـداک یابن علی ،یـابن فـاطـمـه

با عشق تو ز هـول قـیـامت چه واهـمه

سلطـان مـاسـوایـی و عـبـد تو ما هـمـه

ما سال هاست ریزه خور سفـرۀ تـوأیـم
هـشـتــم امــام! مـا هـمــه آوارۀ تــوأیـم
مجـنـونم و جنون دل زار بی حـد است

جانم ز دوری حرمت بر لب آمده است

مـثـل کـبـوتـری که به امید گـنـبـد است

اصال دوای این دل بـیـمـار مشهد است

آخــر بـه من اجــازۀ پـابـوس مـی دهـی
اذن زیــارت حـــرم طــوس مـی دهـی
1

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

منظور رعايت توصيههاي مراجع ،بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد؛ همانگونه که رهبر معظم انقالب
هم بارها فرموده اند قد و باال؛ خوشگلي و  ...براي ائمه شأن نيست بلکه شأن ائمه به تقوي الهي و گفتار و کردار و رفتار خدايي
آنهاست

گيسو کـمند ،خوش قد و باال و محشري

کارت شده است از هـمة خـلـق دلبـري
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گـرچـه بـدم ولـی تـو دلــم را شـفـا بـده

1

دردی کــه داده ایــد بـــرایـش دوا بــده

قـلـبـم سیـاه گـشـتـه ،تو آن را جـال بـده
جـان جــواد کــرب و بــالی مــرا بــده

مردم همه به لطف تو حاجت روا شدند
امـروز اگـر مـسـافـر کـرب و بال شدند
حاال که چـند وقت دگـر مـاه ماتـم است

عاشق به فکر نوکری اش در محرم است

با تو بـسـاط گـریـۀ مـا هم فـراهـم است

گریه برای روضۀ کرب و بال کم است

روضه بخوان که ابن شبـیـب تـوأیـم ما
هـر شب بـه یـاد جـد غـریب تـوأیـم مـا

شاعر :زهیر سازگار

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

قالب شعر :غزل

به پـای بـوس قـدومت زمین مهـیـا شد

ز نـور مضجـع تو آسـمـان مـصفـا شد

هزار جن و ملک ره به آسـمان نـبرند

زمین به یمن تو برتر ز عرش اعال شد

غریب نام تو گویند و سخت در عجبم

که این غریب چه منزل گزین دلها شد

رضای دوست گزیدی و مرتضی گشتی

مگـر نه نام تو محـبوب جمله اسما شد

شود که ذره ای از علم خود به من سپری

که آنکه عـلم تو آمـوخت عـالـم آرا شد

ز دل بـرفت غـم آنگه که گـنبدت دیدم

چه گنبدی است که نورش به شمس همتا شد

نگفته ام به کس این راز جز به گوش ضریح

بــام مـــوال شــد
رام ِ
دل کــبــوتــریــم ِ

غزل ز وصف تو عاجز زهیر لب بسته

مگر توان که ثتـاگوی وصف دریا شد

 . 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.

يـکبار هم محل بـه من بي نوا بـده

قـلـبم سياه گـشـته ،تو آن را جـال بده
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000
شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

امشب که خدا با تو نـمـایـان شــده آقا

انــگـار دلـم تـازه مـسـلـمـان شـده آقـا

از یـاد بــرد نـام بــهـشــت ابــدی را

هر کس که دلش اهل خراسان شده آقا

هرکس كه رسیده است به جایی ومقامی

از خـاک در خانـه سـلـطـان شــده آقـا

باید بنـویـسـند كــه گنجـیـنـۀ عــرشیـم

در سیـنـۀ ماعـشق تو پـنـهـان شده آقا

فهمـیده ام از هـیـمـنۀ نـور حـضورت

با دیـدن تــو فـاطـمـه خـنـدان شده آقـا

من را ببر از خانه به مـیخـانه ،ترم کن
دستی سـر گـیـسو زده دیوانه ترم کن
لبـخنــد بــزن تــا که ببـیـنـند رضا را

آیــات جــمـالــی و جــاللــی خــدا را

لبـخـند بزن تــا کــه ببـیـنـند حـسـیـنی

تا با توحسـن جلوه کند عـرض و سما را

لبخـنـد بزن تا همه در کــیـش تو آیـند

تا شهر حـسیـنیه کـند صــومـعـه ها را

باید كه شــب آمــدنـت بــاز بـگـویـنـد

تقوای تو راُ ،زهـد تو را ،شوق دعا را

بوی تو ز پیـراهن یوسف گـذری كرد

بخشید به چـشـم تـر یــعـقـوب شـفا را

ای آب وهوای دل من با حـرمت گرم
ای ناز نـفـس های خـداونـد دمت گرم
1

فریاد که دل خواه تر از دلبری ات نیست

شأنی به جهان بیشتر از نوکری ات نیست

یک عمر هالک تو واین جذبۀ عـشقیم

خاک تو سرم باد که چون سروریت نیست

حتما به علی رفته ای ایـنقدر شگـفـتی

کس نیست ،گرفتار دم حـیدری ات نیست

 . 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؛
زيرا کلمه غارتگري اصال شايسته امام نيست و بيشتر مدح شبيه به ذم است
شيرين ترازاين شيوة غارتگري ات نيست

فرياد که دل خواه تر ازدلبـري ات نيست
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ای معـجــزۀ دامن زهــرا ز نـگـاهـت

پیداست دلی همچو دل مادری ات نیست

هنگام حدیث است بخوان سلسلة العـشق

تا خلـق نویسند تكی دیگری ات نیست

من آمـده ام ســجـده کــنم اوج بـگیـرم

گفتند که جانبخش تر از پادریت نیست

صد شکر خدا صحن گوهرشـاد به ما داد

ما بی کس و او پنجره فـوالد به ما داد
سوگـنـد سر کعـبه بــه دامــان تو باشد

صــد چـلۀ دل قـبـلـه چراغان تو باشد

1

آقا بــه دلــم حـق بـده حـیـران تو باشد

من بچـۀ آهــویـم و دنــبال تـو هـسـتـم

این خطه اگر سبز و بلند است و خدایی

اصال نه عجیب است که ایران تو باشد

جبریل اگربال وپرش سایۀ عرش است

بر روی سـرش سـایـۀ ایـوان تو باشـد

بیچاره بهـشت است که هـر شام تولـد

حـیـران چـراغـان خـیــابـان تـو بـاشـد

امشب سر سال اسـت بده خرجی ما را
هــم پـنــجره فـوالد و هـم کربـبـال را
ما درد نهـانی و تــوآن لــطف عـیانی

ما کمتر از ایـنـیـم و تو باالتـر از آنی

بدجور گره خورده به گیسوی شمائـیم

مـا را ز سـرت وا نکـنـی زود نـرانی

بر فرش حرم گرد وغباریم و نشستیم

ما را نـتـکـانی ،نـتـکــانــی ،نــتکـانی

ما نیز سفـارش شدۀ فــاطـمـه هـسـتیم

خواهی بکـش اما در دیــگر نکـشـانی

ما را به نفس های تو بخـشیده خداوند

ما را به سـر سـفـرۀ غـیــری نـنـشـانی

گیسوی من از غصه تان پیر شـد آقا
كـو كربــبال و نـجـفـم! دیــر شــد آقـا
 . 1داستان پناه بردن آهو به امام رضا از دست صياد و ضمانت آن حضرت در نزد صياد تا رفت و برگشتن آهو و  ...در منابع روايي ما
نيامده است؛ بلکه براي پيامبر ،امام سجاد و حضرت صادق نقل شده است .دانشنامه امام رضا ج  1ص 2۰2
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مسدس ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

آسمان بـر آن شده تا با زمین ساغر زند

مهر خندد بر مه و مه خنده براختر زند

عرشیان را مرغ دل سوی مدینه پر زند

حضرت روح االمین بیت الوال را درزند

بوسه بر خاک ســرای موسی جعفر زند

دم ز وصــف بضعۀ زهرا و پیغمبر زند

در کــنار نجــمـه مـاه مرتضی پیدا شده
یا به طــور مـوسی کاظم رضا پیدا شده
آفــرینــش را بــه تــن روح مجـرد آمده

مـژده در ذیــقعده از عــیدی موءید آمـده

عــالــم خلــقت بــه از خـلد مـخـلـد آمده

جـلــوه گـر حــسن خدای حی سرمد آمده

شیـرحـق در کعـبـه یا درمکه احمد آمده

اهــل عــالَم عــــا ِلم آل محمــد (ص) آمده

کیست این استاد دانشگاه کل حق راولی است

قبلۀ هفـتم امام هـشتم و ســوم علی است
این پسر مرآت ُحسن بی مثــال داوراست

این پسرهم مصطفی هم فاطـمه هـم حیدراست

این پسر قرآن بابا روی دست مــادراست

این پسردرهفت دریای والیـت گوهراست

بهر ما ایـرانیان او شعـبه ای از کوثـر است

این رئوف اهلبیت این بضعۀ پیغـمـبراست

1

نجمه الحق یک جهان جان درجهان آورده ای

خــلق عالــم را امــام مهـربان آورده ای
مـاه آمـد در زمـین شد آسمان پروانه ای

اختران دلـداده خورشید فلک دیـوانه اش

 . 1در تمامي سايتها حتي سايت نخل ميثم استاد سازگار بيت سوم بند سوم با کسر يک مصرع آمده است لذا جهت رفع نقص يک
مصرع به بند سوم اضافه شد

بهر ما ايـرانيان او شعبه اي از کوثر است

اين رئوف اهلبيت اين بضعة پيغـمـبراست
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مرغ دلم در بند دام و در هوای دانه اش

ملک دین از مقدمش آباد و دل ویـرانه ای

خــضر در بــزم والیت تـشنۀ پیمانه اش

بحر رحمت جرعه ای ازجام سـقـاخانه اش

غیر از این موال که عالم ملتجی براوشود
کس ندیده شهریــاری ضامن آهــو شــود

1

آتش از بهر ُمحب او گـلستــان مـی شود

دوزخ از فیض نگاهش باغ رضوان می شود

اشک با یاد غمش دریای غفران می شود

درد با خاک رهش بی نسخه درمان می شود

سنگ در صحنین اولعل بدخشان می شود

ریگ دردست گدایش دُر ومرجان می شود

گر بخواهد از دل آتـش عبـیر آیـد برون
وردهد فرمان زنقش پرده شیر آید برون
مهــر گیــرد وام از مهـر رخ تــابـان او

مه کم از خشـت طال در گـوشۀ ایـوان او

آسمـانها قطــعه ای از سـفــرۀ احسان او

آسمانی هــا ،زمیــنی ها ،هـمه مهمان او

بوالحسن کـنیه ،علی نام ورضا عنوان او

شـهــریاران جهان خــاک در دربــان او

دوست درکویش نه تنهاسرفرازی می کند
دشــمن ار آیـد از اومهمان نوازی می کند
ای جمال حضرتت آئــینــه رب جــلـیــل

ای زبــانت بـا خدا در گفتگو بی جبرئیل

زائر قبرت هزاران نوح و موسی و خلیل

ما ِه رویت مشعـ ِل انـا هــدیــنـه الســبــیل

مصطفی را بضعه و موسی ابن جعفر را سلیل

خاک کویت عطر جنت آب جویت سلسبیل

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

000

هم رضــای اهــلبیتی هــم رئوف اهلبیت
من اگر خوارم به گــلزار وال خــار توأم

گر چه سربـار شمــایــم عــبد دربار توأم

مستمنـدی دردمــندی ســر بــدیــوار توأم

هم گرفــتــار دل اســتم هــم گرفـتار توأم

شکرحق عمری گدای کوی و دربار توأم

بـا نــگــاه لـطـفـت آقــا بـیـن زوار تـوأم

1

یا بده جانی دگر یا جان مـن از تــن بگیر
من تو را میخواهم از تو ،تو مرا از من بگیر
کیستم مـن سائــلی امــیـدوارم یــا رضــا

تو ُگل گلهائی و مــن خار خارم یـا رضا

این امیــدم این گــناه بــی شمارم یا رضا

این دل خون این دو چشم اشکبارم یارضا

جز گنه بر درگهت چیزی ندارم یا رضا

شرمسارم شرمســارم شرمسارم یا رضا

هرچه بودم هر که هستم تو پناهم داده ای
کی جوابم می کنی اکنون که راهم داده ای
من ز دور از کودکی دور شما گردیده ام

با شما از خردسالــی آشـنــا گــردیــده ام

بر سر کوی تو ای مــوال گــدا گردیده ام

سائلی بودم که گرد این سرا گــردیـده ام

گر چه خم از بار سنگین خـطا گردیده ام

شرمگین از اینهمه لطف وعطا گردیده ام

با شما بگذشته از آغــاز شــادی و غــمم
هر که هستم خاک زوار حریمت میثـمـم
 . 1در تمامي سايتها حتي سايت نخل ميثم استاد سازگار در بند هشتم نيز با کسر يک بيت آمده است لذا جهت رفع نقص يک بيت به
بند هشتم اضافه شد

شکرحق عمري گداي کوي و دربار توأم

بـا نـگــاه لـطـفـت آقــا بـيـن زوّار تـوأم
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شاعر :محسن عرب خالقی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

بـایـد به قـد عـرش خــدا قــابـلـم کـنـنـد

شـایـد به خـاک پــای شـما نـازلـم کنـند

دل می کنم از آنکه دل ازتو بریده است

دل می دهـم به دست تو تا بی دلـم کـنـند

امشب کـمیت شـعـرم اگر لـنگ می زند

فـردا به لطف چــشم شـمـا دعـبـلم کنند

ایــمـان راسـتـیـن هــزاران رســول را

آمیخـته اگر که در آب و گـلـم کـنـنـد...

شاید خدا بخواهد و با گـوشه چـشـم تان

بـر رتــبــۀ غــالمـی تـان نـائـلــم کـنـنـد

وقـتـی سـرشت آب و گـلم را ازل خـدا
بر آن نـوشت رعـیـت سـلـطـان ارتضا
در هشتمین دمی که خدا بر زمین دمید

بوی بـهـشـت هــفــتـم او ناگهـان وزیـد

از شش جهت نسیم خبر داد و بعد ازآن

از پــنــجــره صــدای اذان خـدا رسـیـد

چار عنصر از والدت او جان گرفته اند

یعنی زمین به یـمن وجودش نفس کشید

از صلب سومین گـل سرخ خدا حـسین

ایــران گــرفــتـه بـوی دو آاللـۀ سـپـیـد

از هشت بـیـخـود این همه پـایین نیامدم

یک حرف بیشتر چه کسی از خدا شنید

تـوحـید ،حـرف مـحـوری دین انبیاست
شرط رضا به حکم أنا من شروطهاست

از بـرکـتـت نــبــود اگر ،نـان نداشـتـیم

بـاران نــبـود غـیـر بــیـابـان نـداشـتـیـم

سوگـند بر تو ای سر و سـامـان زندگی

بی تو نه سر که این همه سامان نداشتیم

این حوزه ها نفس به هـوای تو میکشند

لـطـفـت اگر نـبـود ،مـسـلـمان نداشـتـیم

اي آرزوی هــر ســفــر دل از ابـــتــدا

ما قـبـله ای به غـیر خـراسـان نداشـتـیـم
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ما رعیت ری ایم که سلطان به جز رضا

000

اربـاب جـز حـسـین در ایـران نداشتـیم

خون حسین دررگ ودرریشۀ من است
عـلـم رضـا مـعـلـم انـدیـشـۀ من اسـت
آرامــشـی اگـرچـه سـراسـر تـالطـمـی

دریـــای بــیــکــرانــۀ امـیــد مــردمــی

بــنـــد آورد زبــان مــرا بـــارگــاه تــو

ای آنـکـه رســتــخــیـر عـظـیـم تکـلمی

هـر بـار نـام مـــادرتــان را مــی آورم

گـل می کـنـد کــنــاره اشـکـت تـبـسـمی

شـاعر کنار ُحـسن لـب تو سروده است

روئــیــده الله در دل این سـبـز گـندمی

من چون غـبار گرم طـوافـم به دور تو

تو قـبـلـه گاه هـفـتـم و خورشید هشتمی

در هفت شهر عشق به جز تو که ثامنی
آهوی چـشـم های مرا نـیـست ضـامنی

1

باال بلند گـفته که طوبی تر از تو نیست

یوسف به حرف آمده زیباتر از تو نیست

گــفــتــنــد پــارۀ تـن پـیـغــمـبـر مـنــی

انگار بعد فـاطـمـه زهراتر از تو نیست

بـرگ درخـت کـاشــتـۀ دسـتـهــای تــو

باشد گـواه ما ،که مسیحاتر از تو نیست

این قطره ها به سمت شما رود می شوند

آخر در این دیـار که دریاتر از تو نیست

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

آبی در این سراچه گواراتر از تو نیست

این کوهها به عشق شما هشت مي شوند
یــادآوران نــام تو در دشـت می شـونـد
چـشـم امـیـد بر در لطف تو بـسته است

هر زائری که گوشۀ صحنت نشسته است

بــاراني است حـال و هـواي دو دیده ام

اینجا هـمیشه کاسۀ چـشمم شکسته است

از باب جـبـرئـیـل به پــا بـوست آمــدن

از آسمان رسیده و رسمی خجسته است

آن پـیـرمـرد تـشنه در آن گـوشـۀ حـرم

از راه دور آمـده و سـخـت خـسته است

با صد امـیـد حـاجت این بار خـویش را

با پارچه به پـنـجـره فــوالد بـسته است

وا شد گره ز پارچه ،حاجت روا شده است

یعنی که زائـر حـرم کــربـال شده است
بـا یــاد خــاطـرات سـفــر با عـشـیره ام

بر عکـس یـادگاری با صحـن ،خـیره ام

از بـس دلـم شـکـسـتـه بـرای زیــارتت

با اشک شـوق گرم وضـوی جـبـیـرهام

یاد غــروب هـای زیــارت هـنــوز هـم

گـاهی پی دو جـرعـۀ جـامـع کـبـیـره ام

یـا " قــادة الـهــداه و یـا ســادة الــواله"

مستـبصر بـشـأنـکـم ،این است سـیره ام
ٌ

فـرمـوده اید ؛ فـعـلـکـم الخـیـر یا رضا

ای هـشـتـمـین کالمـکـم النـور ،تـیـرهام

از بس گـنـاه دور و برم را گرفته است

چون تک درخت خشک میان جزیره ام

ما هـم شـنـیـده ایـم کـه فـرمـوده ای شـما

هـسـتــم در انـتـظـار ظـهـور نـبـیــره ام

دعـبل کجـاست تا بنویسد در این فراز
عجل عـلی ظـهـورک یا فارس الحجاز
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شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

اگـر چـه دیـدن بـیـت خـدا صـفـا دارد

مـدیـنـه بیـشتـر از هر کجـا صفـا دارد

به کوچه کوچۀ او عطر وحی پاشیدند

عبورکردن از این کوچه ها صفا دارد

دوباره بوی شکـفـتن رسیده و گـفـتـند

حـریــم گـلـشـن سـبـز وال صـفـا دارد

خدا به نجمه عطا کرد نجـم ثـاقـب را

فضای نُه فلک از این عطا صفا دارد

خبـر دهـید که آمد رئـوف اهـل البـیت

زمیـن به یُـمـن قـدوم رضا صفا دارد

جمال روشن شمس الشموس دیدنی است

جهان ز جلوۀ شمس الضحا صفا دارد

از این وجود مقدس ببین پس از یک قرن

هـنـوز ایـن حـرم دل گـشـا صفا دارد

بیـا به سیـر گـلـستـان روضـة الـجـنـه

ت امـیـد و وفـا صفـا دارد
که این بهش ِ

فضای این حرم قدس غرق توحید است

کـشیـدن در این فضا صفا دارد
نفـس
ِ

تـفـاوتی نـکـند جای جای این گـلـزار

رواق و مسجد و صحن و سرا صفا دارد

زالل زمــزم اشـک مـجـاور و زائــر

به شور و حال رضا یا رضا صفا دارد

در این حـریم دل زائران حضرت او

میان خلوت و اشک و دعا صفا دارد

هزار عـقـده ز دل باز می شود این جا

زبـس که این حـرم با صفا صفـا دارد

حـریـم اوست حـرمـخـانـۀ خـداونـدی

چـنان که دیـدن عـرش عال صفا دارد

ز تشنگـان حـریمش بپُـرس می گـویند

چــقــدر دیــدن آب بــقــا صــفــا دارد

اگرچه گـنبد فـیـروزه فام او زیبـاست

نـظـر بـه گـنـبـد زرد طـال صفـا دارد

غبار درگه این آستـان شـفـاخـیز است

بـهــار رحـمـت دارالـشـفـا صفـا دارد
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جبین گـذار دمـی بر سر قـدمـگـاهـش

بـبـین که دیـدن آن جـای پا صفـا دارد

هنوز مکـتب عـلم و فـضیـلت و تـقـوا

ز نــور عـالــم آل عــبـا صــفــا دارد

گرفته شوکت و فـر از والیتـش دل ها

اگر که خـانـۀ دل هـای مـا صـفـا دارد

دمی که او به شفاعت به حشر برخیزد

خـدا گواست که یـوم الجزا صفـا دارد

شکـوفـه بـار شده طبـعـم از تـوالیـش

مگو که شعـر «وفائی» چرا صفا دارد

شاعر :عماد بهرامی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

شکر خـدا که باز طبـیب آفـریـدهاند

یک نـام آشـنـای غـریب آفـریـدهاند

ْ
دربست محضرش
صدها هزار نوکر

مـا را تـمـام ابن شـبـیب آفـریـدهانـد

تنها فقط به خاطر فردوس مشهد است

آری اگر که حکمت سیب آفریدهاند

خورشید زیر سایه گـنبد بزرگ شد

گـنـبد نگو که نـور مهـیب آفریدهاند

دیدم فـرشتهای به در ُخـلـد می نوشت
پیش حریم شه عددی نیست این بهشت
تو آمدی و شعـر والیت قصیـده شد

تو آمدی و باز به ما جان دمیده شد

از لـطف بینـهـایت تو شاه مقـتـدر

دست أجانب از سر ایران بریده شد

شادی تو شاد میشوم
من از توأم به
ِ

از باقـی ِگـلت ِگـل من آفـریـده شـد

گویم هزار بار ُگلی بر جمال عشق

کز فیض احترام شما قـد خمیده شد

قـلبـم بـدون عـشق شما میشـود فـلـج
عشقی اگر که هست فقط ثامن الحجج
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000
شاعر :مهدی مقیمی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

باالی شعـر خـویش نـوشتم هـوالطیف

تا که کنم ثنای تو ای حضرت شریف

هم پیـرو تو تاج سـر اهـل عـالـم است

هم منکر تو خوار وسرافکنده و خفیف

این جمله های ناقـص ودر حد فهـم ما

در وصف توست کوته و ناپخته و ضعیف

اصال زبـان الـکـن مـا در مـقـام مـدح

کی میشود به وصف دو چشم شما حریف

ای صـاحـب بـهـشـت حـریم شـما کجا

سعی و صفا و رکن و مقام و منا و خیف

ای مـهربان عـالم و ای هـشتـمین امام
بـر آســتــان قــدس شـما بـارهـا سـالم
شبهای جشن ،صحن شما دلـرباتر است

باور کن از بهشـت خدا باصفاتر است

وقـتی فـرشته زائر بی طاقـت شماست

یعــنی ز کـبریا حرمت کـبریا تر است

در خانۀ تو هیچ غـریبی غریبـه نیست

گـویا غـریب پـیش شـما آشـناتـر است

جنــس طـالی تو به خـدا فـرق می کند

اینجا طال به برکت نامت طالتر است

وقـتی شفـا درون غبارت نهـفـته است

یعنی غـبار تو ز طال کـیـمیـاتـر اسـت

بعضی صفات پیش تو برعکس میشوند

داراتر است پیش تو هرکس گداتراست

ایـران به بـرکـت قـدمت مـانـدگـار شد
کـل چـهـار فــصـل دل مـا بـهــار شـد
خورشـی ِد خـانـوادۀ مـوسی بن جعفری

مــوالی بـا مـحــبـتـی و ذره پــروری

گـفـتـی ســه بـار دیـدن زوار می روی

آقا تو در وفای به عـهد از همه سـری

سیمای اهل بیت همه در جمال توست

من مانده ام که فـاطمهای یاکه حـیدری
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ایران الی االبد همه در زیر چتر توست

این آب و خاک راتو زعیمی تو رهبری

کافیست یک اشارۀ تان تا که مثل رعد

بـدخواه شیعه را تو به زانو در آوری

آوازه ات به حـیـدر کـرار رفـتـه اسـت
آقـا شجـاعـتت بــه عـلمدار رفته است
بـگـذار تـا مــرور کـنـد بـاز نـوکـرت

آن خاطـرات کودکـی خویش در برت

از شـیـشۀ قـطـار سـرک هـا کـشـیده ام

تـا بــنـگــرم ز دور حــریـم مــنـورت

در خاطرات کودکی ام نقش بسته است

آن سنگ های صیقـلی و سبز مرمرت

بـا لـذتـی عـجـیب شـمـردم هـزار بـار

تعـداد زنگ ساعـت زیـبـای سر درت

با شوق پـولی از پدر خـود گـرفـتـم و

انــداخــتـم درون ضـریـح مــطـهـرت

در زیر دست وپای همه سخت مانده ام
تا دست خویش را به ضریحت رساندهام
آنکس که بارضایت شخصش خدارضاست

فـرزند هــفتم عـلی مرتضی رضاست

از کـودکـی همـیـشه بدهـکـار او شدیم

یک پای خاطرات تمامی ما رضاست

نـقـاره مـیزنـنـد بـیـا خـوب گوش کن

گـویا تـرانـۀ لب آنهـا رضـا رضاست

تا سـفـره دار کــشور مـا هست فـاطمه

سوگند می خورم نمک سفره ها رضاست

بایـد بـه وسعـت کـرمـش اتـکـا کـنـیـم

عمریست خرج هر چه گرفتار با رضاست

زیـبـا تـرین کـالم لـب من تـمـام عـمـر

حس می کنم همیشه همین ذکریا رضاست

عالم کمی ز وسعت صحن امام اوست
یک شعبه از بهشت به دارالسالم اوست
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000
شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

شب بود و شور بود و سالم فـرشتهها

از عـرش تا به فـرش ،قـیـام فرشته ها

بــاران شــور بـود و بـام فــرشـتـه هـا

شب بود و گرم سجـده تـمام فـرشته ها

قـلـب فـرشتـه ها پُـر عـطـر خـدا شـده
امـشب فـلـک اسـیـر نگـاه رضـا شده
موج کـرم به اوج تـالطم رسیده است

ناز و نماز و شوق و تبسم رسیده است

داوود عـاشـقـی به تـرنـم رسـیده است

کعـبه کجاست قـبـله هفـتم رسیده است

گویی خـدا تـمامی خود را کشیده است
پیش از ازل که روی رضا را کشیده است

هر پنـجـه ای که شانـۀ گیـسو نمیشود

هر قـبـله ای که گـوشـۀ ابـرو نمیشود

هر جذبه ای که عکس هو الهو نمیشود

هر دلـبـری که ضـامن آهـو نمیشـود

پا می نهد به بال ملک هر که یاد اوست
تا جـبـرئـیل خـادم باب الـجـواد اوست
زلفی ست گشوده و دل شیدا نمانده است

در ازدحـام ،جـای تمـاشا نمـانده است

مجنون که هیچ  ،رونق لیال نمانده است

سر را بـریـده اند ،زلیـخا نمـانـده است

باغ بهـشتی کاشی گـلـدسته های اوست
عـباس دل سـپـردۀ دار الشـفای اوست
در بـرکـه ها تـمـوج دریـایـی اش ببـین

در آسـمـان شـکـوه اهـوراییاش ببـین

در قلب طوس سفرۀ زهـراییاش ببین

خـانـه به خـانـه سایـۀ آقـایی اش بـبـین

خـورشـید اگر نگاه به ایـوان طال کند
بـاید غـبـار گـردد و کـارش رهـا کند
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با گوشه چـشم تا که نگاهی به ما کنی

کـار هـزار مـعـجـزه و کـیـمـیـا کـنـی

مشکـل بهانه است که ما را صدا کنی

تـا کـاسـه هـای خـالـی ما را طـال کنی

جز گـوشه های صحن تو آقا کجا روم
کی با کبوتران اهل حرم کـربال روم؟
شاعر :مسعود اصالنی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

مسافرم كه به دل شوق یك حرم دارم

هـوائـیـم كه هــوای تو در سـرم دارم

همیشه عكس تو را از زمان كـودكـیم

ضـریـح دیـده و در قـاب بـاورم دارم

عنایتیست كه در عشق هشت می گیرم

قـبول فـاطمه ام گرچه نـمـره كـم دارم

میان صحن و سرایت بهشت می بیـنم

میان صحن و سرایت قدم قدم دارم ...

كنار حضرت جبـرئیل راه می روم و

نگـاه خـیـس بـه آن سـفـرۀ كـرم دارم

به جرعهای ز شراب حرم خرابم كن

كه من هـمـیـشه غـالم تو و عـلـمدارم

دلم گره به ضریح تو خورده محكم كن
بسـاط كـرب و بـالی مـرا فـراهـم كن
دلیـل مـعـجـزۀ كـار صد مـسـیـحـا تو

تـمـامـِی بـركـت هـای كـشــور مـا تـو

كـویــر هـسـتـم و در آرزوی بـارانـم

بـبـار ابـر كـرم ای هـمـیـشـه دریـا تو

همیشه خـاك قـدمـهـای تو شدن با من

هـمـیـشه با نـظری زر نمودنش با تو

مرا بیا و چو آهوی خود ضمانت كن

امـام عـشـقـی و مــأوای بی نــواها تو

به لقـمـۀ كمی از سـفـره اكـتـفـا كردم

كـنار سـفـرۀ مهـمان پذیرت اما تو ...

غذای حضرتیت را به دست من دادی

ادامــۀ بــركـت هــای دوش مــوال تـو

ادامـۀ بـركت هـای كـیـسـه های عـلـی
به دست توست نظر كن به این گدای علی
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000
شاعر :محمد جواد غفورزاده

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

بهـار آمـد و بـر روی گـل تـبـسم كرد

شـكـوه وا شدن غنچـه را تـجـسم كرد

بهـار دیـد كه شمـشادها جـوانـه زدنـد

شكـوفههای جـوان را نثار مـردم كرد

ز سمت مشرق دلها شنید بوی بهشت

بهار مست شد و راه بـاغ را گـم كرد

پس از طواف حرم یا محول األحوال

بـهـار بـا نـفـس عـاشقـان تـفاهـم كـرد

بهـار نیت مـعـراج داشت وقت نـمـاز

بـه خـاك مــقــدم زوار او تـیـمـم كـرد

در آسـتـان رضــا «إنــمـا یـریـد هللا»

كریمهای است كه روحاألمین ترنم كرد

زالل اشك اگـر گـل كـند به اللـه قـسم

كه با امـام رضـا میشـود تـكـلـم كرد

سخـن به رسم گـلافـشانـی بهـار بگـو
اگر شكست دلت در حـریـم یـار بگو:
دوبــاره آمــدهام تـا دوبـاره در بــزنـم

كـبـوتـرانـه در ایـن آستـانـه پـر بـزنـم

به نا امیدی از این در نـمیروم هرگز

اگر جـواب نـگـیـرم دوبـاره در بـزنم

خـدا مرا به حـقـیـقـت ولیشنـاس كـند

كه حـلـقه بر در این خانه بیـشتر بزنم

خدای را كمی ای زائران درنگ كنید

كه خاك پای شما را به چـشم تر بزنم

من آشنـای هـمین درگـهـم ،خـدا نـكـند

در دگـر بـزنم
كه رو به غـیـر بـیـارم ِ

اگرچه خارم و نسبت به گل ندارم ،باز

خوشم كه گـاهگـداری به باغ سر بزنم

صفـای تـربـیت بـاغـبـان حـرامـم بـاد

كه در مجاورت گـل دم از سفـر بزنم

من از حضور تو ای ماه هاشمی خجلم
مگر به اشك شود ترجمان حـرف دلم
به یك نگاه تو تطهـیـر میشود دل من

به یك كرشمه نمکگیر میشود دل من

مرا بس است طواف ضریح تو هرگاه

شكـستهبـستهٔ تـقـصیـر میشود دل من
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قسم به صبح جمالت كه پشت پنجرهات

دخـیـل نـالـ ٔه شبـگـیـر میشود دل من

سرشک حاجت هر كس كه میچكد بر خاک

كنار پنـجـره تـصویـر میشود دل من

به چـشـم آیـنههای حـرم كه مینگـرم

هـزار مرتـبه تـكـثـیـر میشود دل من

به شوق آن كه به پابوس زائرت برسد

به جای اشک سرازیر میشود دل من

خـدا نـكـرده اگـر از تو رو بـگـردانـم

اسـیـر بـازی تـقـدیـر مـیشـود دل من

چگـونه قصد زیارت كـنم برای وداع

مگر ز دیـدن تو سیـر میشود دل من

خـدا مـرا بـه فـراق تـو مـبـتـال نـكـنـد
من و جـدایی از این آستان خـدا نـكـند

شاعر :قاسم صرافان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

مـثـل کـبـوتـری شـدهام َجـلـ ِد خـانـهات

خـو کـردهام به خــاطـره آب و دانـهات

هی میخورد هـوای عجیبی به گونهام

هی میکـنـم دوبـاره سـحـرها بـهـانهات

انگــار عـادتـم شده در شهـر گـم شـوم

پــیــدا کـنـی دوبــاره مـرا با نـشـانـهات

در من هزار رشته غزل تاب میخورد

با مـوج زلـفهای تو بر روی شـانهات

پـر میشـود رواق تو از رنـجــنـامهام

پُـر میکـنـی عــروق مـرا بـا تـرانـهات

یک گله آه و آهو از این دشت میگذشت

یک دسـتـه دستهـای تــمـنـا روانـهات

من کشتی شکستهام ،ای ناخدای عشق!

پـهـلـو گـرفـتـهام به خــدا در کـرانـهات

در لحـظـههـای پر تـپـش اولـیـن سالم

بـا آن نـگــاه مـشــرقــی شــاعــرانـهات

رد میشوی مقابل شاعر که بسته است

دل در ردای مـخــمـلـی روی شــانـهات
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000
شاعر :قاسم نعمتی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

دل سـودا زده سـامان نـپـذیرد هـرگز

کافر چـشـم تو برهـان نپـذیـرد هرگز

آنکه بیمار نگاهی شده هنگـام سـحـر

مـنـت مرهم و درمان نپـذیرد هـرگـز

با نـگـاه تو اگـر عـاشـقی آغـاز شـود

جز به دیـدار که پایان نـپـذیرد هرگز

دل اگر خانۀ هر بی سر و پایی گردد

اثر از گـفـتـۀ خـوبـان نـپـذیرد هرگز

عمر بی معرفت آبی است که از جو رفته

این زیانی است که جبران نپذیرد هرگز

ما در خانۀ سلطان سر وسامان داریم
هرچه داریم ز آقـای خـراسـان داریم
با دم قـدسی مـعـشوق نـفـس تـازه کنم

تا که قدری سخن از یار خوش آوازه کنم

صحن گردی حرم ،وقت سحر میخواهم

تا صـفــای دل شـیـدا زده انـدازه کـنم

بین هـشتی حـرم گر بکـشـیدم بر دار

سـر سـودایی خود زینت دروازه کـنم

سرگذشت من و تو گشته کرمنامۀ عشق

هر سحـر پـای مناجـات دلی تـازه کنم

تار گـیـسو طلـبـم تا که ورق های دلـم

همچو یک مصحف پر درد به شیرازه کنم

نام این مصحف دل را بگذارم ز قضا
قصۀ یک سگ ولگرد و کرامات رضا
تا که بر گـنبد تو دیده ام از دور افتاد

ناگـهـان در دل آلـودۀ من شـور افـتاد

اولین بار که دیـدم حـرمت را گـفـتـم:

ای سلیـمان به سرایت گذر مـور افتاد

بی پـنـاه آمـدم و خــوب پـنـاهـم دادی

راهم از حادثه در دولت منصور افتاد

تا به خود آمده دیدم که دل از دستم رفت

وسط آیـنـهام چـشـمه ای از نـور افتاد
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نه بگویم که کلیمم حرمت عرش خداست

اتـفـاقی ره مـوسای دل از طـور افتاد

یک قدم سوی تو با عمره برابر گردد
کعـبه هم دور سـر گـنـبد تو می گـردد
ای که نـاگـفـتـه ز اسـرار دلـم آگـاهی

دستگـیر دل هر خسته دل و گمراهی

ز عـنـایـات رئــوفـانـۀ تـو فــهــمـیـدم

که نه من بلکه همیشه تو مرا میخواهی

در بهشت تو نهم پای چو با کوهی درد

تو طـبـیـبـانه دوا میکـنی اش با آهـی

من گدا زاده و تو نسل به نسلت سلطان

خوش برازندۀ تو صحن و سرای شاهی

حاجت از دل نگذشته تو روا می سازی

ای که ناگـفـتـه ز اسـرار دلـم آگـاهی

من مسلمان شده ی نیمه نگاهت هستم
لحـظۀ مرگ بـیا دیـده به راهت هستم
دل بـیـمـار مـرا فـرصت درمـانـی ده

با دم قدسی ات ای دوست مرا جانی ده

قـبـل از آنی که گـناهم نـفـسم را گیرد

آمدم تــوبـه کـنـم مـهـلـت جـبـرانی ده

هـمچنان زلـف پـریشان تو آواره شدم

به دل خانه خـرابـم سـر و سامانی ده

شوری اشک چشیدم که نمک گیر شدم

سر این سفره به من رزق فراوانی ده

حـمـدهلل که سر کوی تو زنـجـیر شدم

استخوانی به سگ خانهات ارزانی ده

لحظۀ مرگ قدم رنجه کن و بر ما هم

فیض دیدار چون آن عاشق سلمانی ده

از تو من روزی شبهای محرم خواهم

چشم پُـر گریه ای و سیـنۀ سوزانی ده

سـفـرۀ عـاشـقـی ام را تو بیا کامل کن

عصر روز عـرفه فرصت قربانی ده
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در حریمت خبر از عرش خدا می آید
بــوی سـیـب حــرم کــربـبـال می آیـد
آمـدی تا که به نامت دل ما زنده شود

یادی از فـاطمه و شیر خدا زنده شود

آمــدی تـا سـنـد شـیـعـهگی مـا بــاشی

با نفس های تو تسبیح و دعا زنده شود

پلک زخمی تو از خاطرۀ گودال است

آمدی روضۀ آن رأس جدا زنـده شود

امر کردی به همه گریه کنند بهر حسین

تا غــم بی کـفـن کـربـبـال زنـده شـود

جد مظلوم تو را با لب عطشان کشتند
خواهرش دید و به گیسوی پریشان کشتند

شاعر :محمد جواد شرافت

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

با زمـزمـی به وسعت چـشــم تر آمدم

تا محـضـر زاللـتـرین کــوثــر آمدم

قسمت نشد که بال و پری دست و پا کنم

اما به شـوق دیــدن تــو با سـر آمدم

گـفـتند زائــر حـرمت زائــر خـداست

ُمحرم تر از همیشه بر این باور آمدم

اینک مدیـنه النبی ام مشهد الرضاست

با نام تو به مـحـضـر پیـغـمـبر آمدم

از حس و حال روشن معراج پُر شدم

وقتی به خاکـبـوسی «باالسر» آمدم

حسی کـبـوتـرانه گرفـته ست جان من
«پایین پای» تو شده هـفت آسمان من
در این حـریـم قـدسـی سر تا سر آیـنه

روشن شده به نور تو چشمم هر آینه

گرد و غبار صحن تو را می خرد به جان

همواره بوده است بر این باور آینه

000
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پر می کشد از این همه قلب شکسته آه

سر می زند از این همه چشم تر آینه

عکس ضریح توست که در قاب چشم هاست

یا عکسی از بهشت نـشـسته بر آینه

گـم کــرده دارم ،آمــده ام با نـگــاه تو

پــیــدا کـنم تـمـام خـودم را در آیـنه

لـبــریــز روشــنـی است تـمام رواقها
آئــیــنــگی ست جــان کــالم رواقــهـا
شب های گریه تا به سحر حرف می زنم

با واژه واژه خون جگر حرف می زنم

شمعم که گریه میکنم و گـریه می کنم

با قطره قطره آتش تر حرف می زنم

روح لطیف تو شـده سنگ صبـور من

گویی که با نسیم سحر حرف می زنم

گـاهی کـنـار پنـجـره های ضـریح تـو

گاهی در آسـتانۀ در حرف می زنم

شبهای بــارگــاه تو را درک کـرده ام

از «لیله الرغائب» اگر حرف می زنم

بر لب رســیــده از قـفـس سیـنه آه من
حـرف دل است روی زبــان نگـاه من
روی تو را ستاره ی اشراق خوانده اند

خوی تو را «مکارم االخالق» خوانده اند

دست تورا که خالق لطف و کرامت است

روزی رسان انفس و آفاق خوانده اند

باران مـهـربــانی بی وقــفــه ی تو را

شان نزول سـورۀ انـفـاق خوانده اند

در مذهب نگاه تو غم حرف اول است

چشم تو را پیمبر عـشاق خوانده اند

هفت آسمان و رحمت «شمس الشموسی» ات

ذرات خاک و لطف «انیس النفوسی» ات
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

مژده ای اهل رضا ،روی رضا پیدا شد

جـلـوۀ ُحـسـن الـهـی به فـضا پـیدا شد

ضـعـفـا! روی به گـلزار والیت آریـد

که گـل روی معـیـن الضعـفـا پیـدا شد

غنچۀ نجمه به دامان سحر گاه شکفت

بـوی گـل در نـفـس باد صبـا پیـدا شد

عـلـوی طلعت او آینۀ ُحـسن خـداست

بـر هـمـه آیـنـۀ ُحـسـن خــدا پـیـدا شـد

موسی آن طلعت نادیده که در طور ندید

صبـحـدم در حـرم مـوسی ما پیـدا شد

جـلـوۀ بـاطـن اسـرار نهـان را نگرید

بـه خــدا آیـنـۀ غـیـب نــمـا پـیــدا شـد

جـان فـشـانـیـد که جانان دو عـالم آمد

درد آریـد کـه نـاگـفـتـه دوا پــیـدا شـد

نجمه را نـجـمـه نخـوانید خـدا می داند

این سپهری است کز او شمس ضحی پیدا شد

به دعـا دست بر آریـد چرا خـامـوشید

قــبـلـۀ حـاجـت اربـاب دعـا پـیـدا شـد

چنگ بر چنگ زن آهنگ غریبی بنواز

چه نشستی که غـریب الغـربـا پیدا شد

کـعـبـۀ جـان به حـرم خانۀ مـوسی آمد

یا که در مروۀ دل ،نور صفا پـیدا شد

سـورۀ فــتـح بـخـوانـیـد عـلـی مـیآیـد

آیـت صـبـر بـیـاریـد رضـا پــیـدا شـد

با قضا گـوی که مـوالی قـدر مـیآیـد

با قدر گوی ،که سلطان قضا پیـدا شد

اهل ایران همه جان از پی ایثـار آرید

که ولی نعـمت و موالی شما پیـدا شد

کیـمـیـائی نظری آمده کز یک نگهش

درون سـیـه سنـگ ،طـال پیـدا شـد
از
ِ

اخـتر برج والیت چه مبارک سر زد

مـاه افـالک والیـت چه بـجـا پیـدا شـد

گر چه گفتند که در خوف و رجا باید بود

خـوف از خـویش بـرانید رجا پیدا شد
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آمد از راه کریمی که به باب کـرمش

تـاج شـاهی به قـدم های گـدا پیـدا شد

ای زغم خسته برو غصه به دریا افکن

ای گـره بـسـتـه بیا عـقده گشا پیدا شد

برق رحمت زد و اوراق غضب را سوزاند

قـلـم عـفـو پـی مـحـو خـطـا پـیـدا شـد

نقش شیر از نگهش شیر ژیانی گردید

بی عصا معجز موسی و عصا پیدا شد

نه به محشر نه به برزخ نه به میزان نه صراط

این چراغیست که نورش همه جا پیدا شد

اللــۀ آرزوی آل مــحـــمــد رویـــیــد

گوهر گمشدۀ اهل وال پیدا شد پیدا شد

تا چو میثم به درش دست گدائی نگرفت

کس ندانست در این خانه چه ها پیدا شد

شاعر :مهدی نظری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

این چه حسی است که امشب به دلم پاداده

به من کــور چـنـیـن میـل تماشا داده

خانه حضرت مـوسی شده وادی بهشت

گـوئـیـا باز خـدا حضرت عیسی داده

مریم است اینکه در آغوش خود عیسی دارد

یا خــدا فــاطــمــه را مولد زیبا داده

چـه کـسـی آمـده که بـاز عـطـش آورده

نـکـنـد بـاز خـدا حـضـرت سـقـا داده

نـبـی آمد,علی آمد ،حـسـن آمد,نه حسین

همه را دست خـدا بر رخ او جاداده

خوش بحال دل ماچون حرمش ایران است

پـرچـم نـوکـریش فـاطـمـه بر ماداده

حرمت وادی طوراست که حاجت دارم

خـادم پـیـرحـرم حـاجـت من را داده

روز اول به تو و گـنـبـد و گـلـدسـته تو

حـضـرت ذات احـد نـمـره بــاال داده

صحن توصحن بهشت است خدایی چونکه

نقشه صحن تورا حضرت زهرا داده
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000
شاعر :محمود ژولیده

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

قالب شعر :ترجیع بند

دل اگر دیـده به دلـدار نـبـنـدد چه کند

دیده گر از کــرمت بار نبـندد چه کند

تا دل سوخته را مثل تو دلداری هست

دل اگـر دیـده ز اغـیار نـبـندد چه کند

دارد آن خاک وجوبت که ندارد کعـبه

زائر این حرز به دیوار نبندد چه کند

دل ز عالم به خدا ُحجب نگـاهت ببرد

ِمهرت آئینه به رخـسار نبـندد چه کند

دلبری چون تو که دلهاست گرفتار غمش

چشم بر چـشم گـرفـتار نبـندد چه کند

کیست شایسته مدح قـد سـرو تو رضا

دل دخـیـل قــدم یــار نـبـنـدد چـه کـند

سائلت وقت عـبـور تو ز بازار نـظـر

راه با چشم خــریــدار نـبـنـدد چه کند

تو رضایی و خدا روح رضامندی تو
می سزد سجده به اسماء خـداوندی تو
ای همه عـالـم امکان شده سرگردانت

وی سر خـوان والی تو همه مهمانت

همه افالک به زیر قدمت ریگ َرهَـند

همۀ کون و مکان ریزه خور دستانت

پلک مستانه چو بر هم بنهی شب گردد

دیده چون باز کنی روز شود حیرانت

سایه بر سر فِکَن ای زادۀ زهرا و علی

1

دودمــان تو نظر دوختــه بر چـشمانت

پـاره جـان پـدر کـوثــر ثـانـی رسـول

مـادرت مــحـو ز بـر داشـتـن قـرآنت

چون به توحید گشودی لب شیرینت را

َملَک از هر سخنت بُرد دُر غـلطانت

انـبـیــاء کــارگــذار ره نــورانــی تـو

پـاسـبـانـان مـقــرب همـگـی دربـانت

تو رضایی و خدا روح رضامندی تو
می سزد سجده به اسماء خداوندی تو
 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر
آمده را جايگزين بيت زير کنيد

سايه بر سر فِکَن اي دودة زهرا و علي

دودمــان تو نظر دوختــه بر چـشمانت
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گرچه گشتیم سخن ساز نگـفـتیم از تو

هر چه گفتیم سخن باز نگـفـتـیم از تو

آری از هر دری آوای غزل سر دادیم

غ َمت جاذبه پـرداز نگـفـتیم از تو
ای َ

از دم عـیسی مـریم همه دم دم زده ایم

ای مسیـحـای بـشر ساز نگـفتیم از تو

سخن از کشف و کرامات بزرگان گفتیم

ای همه عمر تو اعجاز نگـفتیم از تو

1

کیست طاغـوت برانداز نگـفتیم از تو

گر تویی ضامن آهو و شفا بخش مریض

تو ولـیـعـهـد هـمـه آل رســول الـلـهی

گر چه سلطان سرافراز نگـفتیم از تو

تو رضایی و خدا روح رضامندی تو
می سزد سجده به اسماء خـداوندی تو
ای همه ُملک جهان بر تو خراسان آقا

ذره خـورشـیـد شـود نرد تو آسـان آقا

آشـنـایان اگر ای یار تو را نـشـناسـند

می شنـاسـند تو را چهـره شـناسان آقا

گر همه عالم و آدم ز رهت برگـردند

تا خـدا هـست دلت نیست هراسان آقا

قدر لطف تو اگر خلـق ندانند بد است

ای دعـاگـوی هـمه نـیک سـپـاسان آقا

حیف اگر رنگ مناجات نگیریم از تو

که تو دوری کنی از سست حواسان آقا

میزبان داری اشرار ز اخالق تو نیست

می نـشـیـنی به بَر کهـنـه لـبـاسـان آقا

هر َگه از کرب و بال دور بمانی یعنی

کـربـالی دل مـا هـسـت خـراسـان آقا

تو رضایی و خدا روح رضامندی تو
می سزد سجده به اسماء خـداوندی تو
 . 1داستان پناه بردن آهو به امام رضا از دست صياد و ضمانت آن حضرت در نزد صياد تا رفت و برگشتن آهو و  ...در منابع روايي ما
نيامده است؛ ليکن داستان هاي مشابهي با کمي تفاوت در مورد پيامبر در صفحه  81کتاب اعالم الوري طبرسي و در خصوص امام
سجاد درصفحات  ۳24کتاب اثبات الوصيله مسعودي و  2۶1جلد  1کتاب الخرائج والجرائح قطب راوندي و در خصوص امام صادق
در صفحات  ۳۷۰کتاب بصائر الدرجات شيخ صفار و  112جلد  4۷بحاراالنوار عالمه مجلسي نقل شده است که به نظر مي آيد
داستان ساخته شده براي امام رضا ترکيبي از اين چند روايت باشد دانشنامه امام رضا ج  1ص 2۰2
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000
شاعر :محسن عرب خالقی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

خدا نه این که مرا از ِگـل زیادۀتان

کـه آفـریـد مـرا از غـبار جـادۀتـان

وبال گـردن تان بودم از همان آغاز

بـعـیـد هـست بـیـایم به استـفـادۀتـان

ببـین چه ساده برایت به حرف می آیم

فدای این همه لطف و صفای سادۀ تان

به لطف چشم شما دل همیشه آباد است

خـدا کـند که بـمانم خـراب بادۀتـان

خــدا نــوشت ازل در شناسنامۀ دل

که ما غــالم شماییم و خـانـوادۀتان

از آن زمان که ازاین خاک پاک پا شده ام

گـدای دائـمـی حـضرت رضـا شـده ام
بـهـشت کـوچـک دامان مـادری آقـا

تو میوۀ دل موسی بن جعـفـری آقا

شب والدت تو در مدیـنه می گـفـتند

ز راه آمـاده خـورشـید دیگـری آقـا

دخیل بسته ام امشب به گاهـواره تو

رواست حاجـتـم ار سر برآوری آقا

اگر چه منشاء نـور شما یکـی باشد

تو بـین بـاغ خــدا طعـم نـوبری آقا

که خوانده است ولی عهد خود تو را وقتی

که تو برای خودت یک پیمبری آقا

تویی که صاحب اوصاف بی حدش خوانند

همان که عــالــم آل محـمـدش خوانـنـد
مهی که چشمۀ چشم تو در تالطم شد

طلوع مـشـرقـی آفـتـاب هـشـتـم شد

چه حکمتی است که قبل از شروع موسم حج

طواف قـبلۀ هـشتم نصیب مردم شد

فقـط برای تمـاشـای دانه پـاشیتـان

دل کـبـوتـریـم نــذر چـند گـنـدم شد

شبیه محشر کبراست صحنهای حرم

که درشلوغی هر روزه اش دلم گم شد

به سوی پنجـره فوالد حـاجـتی آمـد

دخیل بست و گرفت و غمش تبسم شد
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ز کـوچـه های حـرم آفـتـاب می جـوشد
ز دست حوض فرشته شراب می نوشد
تو بحر هستی و کس نیست از تو دریاتر

تـو آفـتـابی و از هـر بـلـنـد بـاالتـر

تو نسل نوری و هر چند هشتمین خورشید

ولی ندیده زمین در خود از تو پیداتر

اگر چه باغ بهـشت خداست رویایی

ولی بهـشت نگـاه تو هست رویاتر

از ابـتـدای ازل چـشم هـیـچ آهـویی

ز چشم های تو هرگز ندیده شهالتر

نفس نه ،گوشۀ چـشـمی اگر بیـندازی
دوا نه ،در دل ما مـرکـز شـفـا سازی
فـدای نام صمـیـمـی و شاعـرانه تان

که باز کرده دلم را به سوی خانه تان

بود دسـت من و بی هـوا هـوایی شد

گمان کـنم که گرفـتـه دلـم بهـانهتان

دوباره حرف زیارت دوباره حرف حرم

دوباره حرف کبوتر به آب و دانه تان

چه قدر عمق بلند کـالمتان زیباست

میان صحبت شیرین و عامـیانهتان

بخوان که هر چه بخوانی برای ما زیباست

رسیدن تو به این خاک هدیه زهـراست
کسی که بر لب خود ذکر یا رضا دارد

میان سـینـۀ زهـرا هـمیشه جا دارد

کنار پـنـجـره فـوالد مــادری خسته

برای کودک خود دست بر دعا دارد

گرفته دامنه های ضریح را مـردی

به گریه حاجت امضای کربال دارد

و نذر روضۀ زهرا نموده می خواند

عقـیق سبز عـلی رنگ کهربا دارد

میـان خـانه که بـستـند دست مـوال را
میان کوچه شکـستـند دست زهـرا را
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000
شاعر :جواد محمد زمانی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

گـل می کند بهار تو در بـاغ سیـنـهها

پُـر مـی شـود ز بـادۀ تـو آبـگــیـنـههـا

نـقـاره میزنـند به بـامـت فـرشتـگـان

حـتـما شـفا گرفـته ز دست تو سینهها

دیگر غـریـب نـیـسـتـی ای آشنـا ترین

تـائـیـد مـیکـنـد سخـنـم را قـریـنـههـا

اول هـمـین که سمت حـریـم تو آمـدند

صدها هزار مرد غریب از مـدیـنهها

دیگر هم آن که از نفس تو غریب ماند

در سینه های عاشق وصل تو کـینه ها

تجدید کن حکـومت خود را به قـلـبـها

ایـنجـا فـراهـم است برایت زمـیـنـهها

گرم فضا نـوردی خوف و رجـا شدیم

آیـا به ما نـمـی رسـد آخـر سـفـیــنـه ها

دارد حکــایت از عــشــاق گــنبــدت
یعنی که زرد باد رخ از عشق بی حدت
هر سر که از خیال تو پر شور میشود

دریـای بر کـرانهای از نــور میشود

در شـعـلـۀ محـبت تو سیـنه تا گداخت

غرق تجلی است وشب طور میشود

با هـر "وان یـکـاد" لـبان فــرشـتــه ها

صد چشم زخم از حرمت دور میشود

فردا که موج خیز هراس است زائرت

در ساحل نجات تو محـشـور میشود

با پـلـک بسته آمده دشمن به جنگ تو

از بس حریم قدس تو پُر نور میشود

چون حوض کوثر است گوارا عقیق تو
فــوق بهـشت آمده صحن عـتــیــق تو
ما را به گـوشه حـرم خود مـقــیـم کن

مهـمـان مـهـربـانـی دست کـریـم کـن

تا شعـلـه زار شـوق تو بالی بگـسـتـرد

ای صبح ،دشت عاطفه را پُر نسیم کن

دربـانـی حـریـم تو در آرزوی ماست

ما را عصا به دست بخواه و کلیم کن
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مژگان ما که سمت شکوه تو وا شده است

وقف غـبـار روبی فـرش و گـلـیم کن

این دل ز جنس پنجـره فـوالد تو نبود
یعنی که زود می شکند از فراق ،زود
خورشید گرم چیدن بوسه زماه توست

گـلدسته ها مـنادی شـوق پـگـاه توست

آری شگفت نیست که بیسایه میروی

خورشید هم ز سایه نشینان ماه توست

از چـشم آهـوان حـرم می توان شـنـیـد

این دشتها به شوق شکار نگاه توست

بــاالی کــاشی حـرم تـو نـوشـته است

هر جا دلی شکست همان بارگاه توست

با این که سال هاست سوی طوس رفته ای

اما هـنـوز چـشم مـدینه به راه توست

یعنی که کاش فصل غریبی گذشته بود
دیگر مسـافـرم ز سـفـر بازگـشته بود
هر چند سبز مانـده گـلـسـتـان بـاورت

آئـیــنـه ای جــز آه نــداری بــرابــرت

راه از مدینه تا به خراسان مگر کم است

با شوق دیدنت شده راهی چو خواهرت

دیگـر دلـی به یــاد دل تـو نـمـیطـپـد

بـالـی نـمــانـده است برای کـبـوتـرت

مثـل نـسـیـم میرسـد از ره جـواد تـو

یعنی نمی نهی به روی خـاکهـا سرت

تــنـهـا به کـرب و بـال سر نـهـاده بود

مردی که داشت نوحه گری مثل مادرت

1

اشک تو هست تا به ابد روضه خوانمان

تا کــربــالست هــمــسـفر کـاروانمان
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 .کلمه آواره شايسته سفر روحاني حضرت معصومه نيست
راه از مدينه تا به خراسان مگر کم است

با شوق ديدنت شده آواره خواهرت
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000
شاعر :یوسف رحیمی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

از عـالـمی بُـریـدم و اینجا رسـیده ام

یک عـمر بال و پر زدم اما رسیده ام

این قطعه با تمام زمین فـرق می کند

انگـار من به عـرش معلـي رسیده ام

با قـلب من تمام حـرم حرف می زند

شـایــد دگر به عــالـم معـنا رسـیده ام

از این به بعد صحبت لب تشنگی خطاست

وقـتی به پـايبــوسی دریـا رسیـده ام

کی بیشفای این دل درمانده میروم

حاال که من به صحن مسیحا رسیده ام

من از خدا به غیر تو چیزی نخواستم

با یک نگـاه خود بـگـو آیا رسیده ام؟

توفیق خاکبوسی تو لطف خواهری ست

اینجا به فضل دخـتر موسی رسیده ام

قـلـبـم کـبـوتـر حـرم زینب قـم است
در هر سالم منتظر یک علی ُ
کم است
مهر تو را زاللی باران نوشت و بعد

فردوس را ز خاک خراسان نوشت و بعد

تــرنــم َو أنــا ِمـن ُ
ـروطـهـا
ش
با هر
ِ
ِ

حب تو را قبولي ایمان نوشت و بعد

از تربت قـدوم تو خاک مرا سرشت

عشق تو را برای دلم ،جان نوشت وبعد

ای مـهـربان تـبـسـم هر روزۀ تو را

صبح سپید مردم ایران نوشت و بعد

در سایۀ تجلی شـمـس الشـموسی ات

خورشید را چراغ شبستان نوشت و بعد

وقت طـواف قـبلـۀ هـفـتم رسیده بود

ما را ز خیل گوشه نشینان نوشت و بعد

بسته به چشم های تو شد سرنوشت ما

یک خـندۀ رضایـتـت آقـا بـهـشت ما
هر کس به یک نگاه تو دل داد یا رضا

از بـنـد غـصـهها شـده آزاد یا رضا

بار نـخـست از ســوي آزادي آمــدم

امــا دلــم به دام تو افــتــاد یـا رضـا

از مرقـد کـریـمـه رسیدم که شد دلم

یک یا کریم صحـن ُگهرشاد یا رضا
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با هر فراز جامعه شد همصدای من

در صحن جامع رضوی ،بـاد یا رضا

من را بس است مرحمت گوشه چشمی ات

در بین حجـره هاي پـریزاد یا رضا

در صحن انقالب تو ،شد منقـلب دلم

از بس کنار پنجـره فوالد یا رضا…

حرف از زیارت و حرم و کربال زدم

گـفتم ز عیدي و شب میـالد یا رضا

من دست خالی آمده ام توشه دست توست
اذن طواف مرقد شش گوشه دست توست

اي آفـتاب جود و سخا أیها الـرئـوف

آئــیـنـۀ امـیـد و رجـا أیـهـا الـرئـوف

دیدم به محضر تو شرف یاب شاعری

1

تا که گـرفت از تو عبا أیها الرئوف

تو مـلـجـأ تـوسـل هر دلـشـکـسته ای

امشب بگـیر دست مرا أیها الـرئوف

خود را به حلقه های ضریح تو بسته است

درمـانده اي براي شـفـا أیها الرئوف

در این حرم مالئکه هم از نـگـاه تو

دارنـد الـتـمـاس دعـا أیـهـا الـرئوف

می گفت عارفی که خدا را قـسم دهیم

امشب همه به حق تو یا أیها الرئوف

حـاال کـنـار پــنـجــره فــوالد آمـدیـم

با اشک و آه و شور و نوا أیها الرئوف

اذن عروج تا ملکوتم به دست توست

جا مـانـده ایم از شـهـدا أیها الرئوف

ما را به روز حشر و جزا روسپید کن
این کشتگان عشق خودت را شهید کن
بسته دخـیـل گـنـبـد میـنـا به گـنـبدت

بنـد آمده زبـان ز شـکـوه زبـانـزدت

حلقه به حلقه ،پنجـره فـوالد مرقـدت

باب االجابت همه ی اهل عـالم است

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

ديدم به محضر تو رسيده ست شاعري

حتي گـرفـت از تو عـبـا أيها الرئوف
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بر تار و پود فرش حرم خورده دل گره

از بس گره گشا شده هر رفت و آمدت

امشب شفـیع ما شده جود مـحـمـدت

باب الجواد راه ورودی به قلب توست

تا هست روضۀ تو به جنت چه حاجتیست

دارد بهشت ،حـسرت دیدار مشهدت

بیت الحـرام در نظرم جـلوه می کـند

وقت طواف ارض و سما گرد گنبدت

دارد زیـارت تـو ثــواب هــزار حج
جـانم فـدای نام تو یا ثـامـن ال ُحـجـج

شاعر :محمد فردوسی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ما شیعه ایم و مهر علی آبـروی ماست

آئیـنه ایم و جلـوۀ او نقـش روی ماست

شکر خـدا که گـرم هیاهـوی حـیـدریـم

شکر خدا که ذکر علی گفتگوی ماست

در پـای درس مکـتـب او پا گـرفـتهایم

لـبـریــز بادۀ ازلـیاش سـبـوی مـاست

با او طـهــارت نـسـبی کسب کـرده ایم

یعنی که خاک درگهش آب وضوی ماست

سوگند می خوریم که ما با علی خوشیم

شکرخدا که قبلۀ رویش به سوی ماست

ما شیعه ایم و در همه عـالم زبانـزدیم
حلــقـه به گــوش عـــا ِلم آل مـحـمـدیـم
تو هـشتـمـین سـتـارهای از بیبـدیـلها

یعـنـی تـویی ز ایـل و تـبـار اصیـل ها

هـرگز کسی ز درگه تو نا امـید نیست

لطـفـت هـماره ضامن ابن الـسَّـبـیـلها

یک جرعه آب خوردن از آن کاسۀ طال

خوشتر ب َُود ز طـعـم خوش سلسبیل ها!

در انــتــظــار مـهـر رئــوفــانـۀ تــوأم

وقـتی که می رسـنــد نـوای رحـیـل هـا

در انـتــظـار دیـدن رویت سه جا مـنـم
یـعـنی دخـیـل رشـتـۀ ُحـب شـمـا مـنـم

000
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آقـا قـســم به تـو ز غــم آزاد مـیشـوم

وقـتی دخـیل پـنـجــره فــوالد میشـوم

شیرین ترین دقایق عمرم دمی است که

در بیـسـتون عـشق تو فـرهـاد میشوم

احـسـاس می کـنم ز دو عـالـم بـریـدهام

وقتی مـقـیـم صحن گـهـرشـاد میشوم

بـا تـو خـرابـۀ دل من قـصـر میشـود

بـا گـنـج مـهـربــانیات آبــاد میشـوم

آهو شدم که ضامن من هم شوی رضا!

1

ورنـه اسـیــر پـنـجــۀ صـیـاد میشـوم

هـر ضامـنی که ضـامن آهـو نمیشود
هر کس که نام اوست رضا ،او نمیشود

سـوی تو آمـدیـم که درمـانــمـان کـنـی

با یک نـگـاه بیسر و سامـانـمان کنی

یا ایها الـرئـوف! امـیـد هـمه به توست

داریـم امـیــد این که مسلـمـانـمان کنی

یک گوشۀ نـگـاه تو مـس را طال کـند

بر ما کـمـی بـتـاب که سلـمانـمان کنی

2

خوشحـال می شویم که مهـمانـمان کنی

امشب تو را به جان جوادت دهم قـسم

تا راهی حــریــم خــراسـانـمــان کـنی

ما رعیـتـیـم و ملـتـمس یک نـگـاهتـان

احساس می کنم که حریم تو کربالست
هرکس که زائر تو شود زائر خداست
 . 1داستان پناه بردن آهو به امام رضا از دست صياد و ضمانت آن حضرت در نزد صياد تا رفت و برگشتن آهو و  ...در منابع روايي ما نيامده
است؛ ليکن داستان هاي مشابهي با کمي تفاوت در مورد پيامبر در صفحه  81کتاب اعالم الوري طبرسي و در خصوص امام سجاد
درصفحات  ۳24کتاب اثبات الوصيله مسعودي و  2۶1جلد  1کتاب الخرائج والجرائح قطب راوندي و در خصوص امام صادق در صفحات
 ۳۷۰کتاب بصائر الدرجات شيخ صفار و  112جلد  4۷بحاراالنوار عالمه مجلسي نقل شده است که به نظر مي آيد داستان ساخته شده براي
امام رضا ترکيبي از اين چند روايت باشد البته ابن حماد از شعراي قرن چهارم در يکي از ابيات قصيده اش اشاره به ضمانت امام رضا از
آهو کرده است که اين نيز سند روايي محسوب نمي شود دانشنامه امام رضا ج  1ص 2۰2
 . 2بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما با توجه به وجود ایراد یا ضعف محتوایی و معنایی در مصرع اول بیت؛ پیشنهاد میکنیم به
منظور رفع ایراد موجود و همچنین انتقال بهتر معنای شعر بیت اصالح شده که در متن شعر آمده را جایگزین بیت زیر کنید؛ زیرا تضاد معنایی
در آن وجود دارد اگر ریزه خوار هستیم تقاضای مهمان شدن بی معناست
ما رعـیـتـیم و ریزه خور سفره شما

خوشحال می شویم که مهمانمان کنی
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000
شاعر :مهدی نظری

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

امـشب دوبـاره بـنـدۀ خـوب خـدا شدم

چونکه دخیل حضرت موسی الرضا شدم

شیطان مرا به وادی غفلت کشانده بود

نام تو را که بردم از این خواب پا شدم

دیـدم کـنـار سـفـرۀ زهــرا نـشـسـته ام

در بین زائـران تو وقـتــی که جـا شدم

لطفت گرفت دست مرا از همان شبی

که زائـر هـمیـشـۀ این کـوچـههـا شـدم

یک بار در حـریـم شما گـریه کردم و

یک عـمــر با دعـای شما با صفا شدم

وقـتـی که آمـدم حـرم مـشـهــدالـرضا

دیــدم کـه زائــر حــرم کــربــال شــدم

1

وقـتی برات کـربـبـال می شود گـرفت
پس ازغبار صحن شفا ،می شود گرفت

صبح حریم تو به سحر طعـنه می زند

صحن و سرای تو به گهر طعنه می زند

سنگ حریم تو که کف پای زائر است

هر ثانـیه به سنگ حجـر طعنه می زند

این صحبت ستاره و خورشید و ابرهاست

وهللا گـنـبـدت به قـمــر طعـنـه می زنـد

شیریـنی زیارت تو چیز دیگـری ست

طعـم زیـارتت به ِشکـر طعـنه می زنـد

نـقـش و نگـارهای ضریح قـشـنگ تو

بـر واژه هـای نـاب هـنر طعـنه می زند

بر پایه های عرش و بلـنـدای نُه فلک

گـلدسـته های تـوست اگر طعنه می زند

 . 1ابيات زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد وزني و سکت موجود در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد ميکنيم به
منظور رفع ايراد موجود و همچنين انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
امشب دوباره بندة خـوب خدا شدم

چـون که دخـيـل اسـم امـام رضا شدم

امشب دوباره ديدم حديث جواد را(

:باباي من زيارتش از کعبه برتر است)
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یوسف جمال ها به رخت غبطه میخورند

با دیدن ضریح تو انگـشـت می بُــرند
لعل لب تو گوهر موسی بن جعفر است

اشک تو مثل باده و چشم تو ساغر است

هرکس که در حیاط شما آب خورده است

میگوید آب صحن شما جام کوثر است

یوسف اگر چه این همه زیبا و دیدنیست

اما جـمـال فـاطـمی ات دیـدنیتـر است

از آن شبی که دامنـتـان را گرفـتــه ام

شکر خدا مریض من امروز بهتر است

از عـالـمـان کــشـور شیـعـه شـنـیدهام

با کـربـال زیــارت مشهـد بـرابـر است

تـو پـارۀ تـنـی به نـبـی مثـل فـاطــمـه

این حرف من که نیست حدیث پیمبر است

امشب دوباره حرف جواد آمدم به یاد

(بابای من زیارتش از کعبه برتر است)

آقا طواف کعبه اگر هفت مرتبه است
قطعا ً طواف کوی شما هشت مرتبه است

آقا خوشا به حال کسی که کنار توست

ایران نه عرش و فرش در این سایه سار توست

خورشید هم به خاک حرم بوسه می زند

از صبح تا غروب فقط در جوار توست

می آید و به خاک حـرم سجـده می کند

این هم یکی ز معجزه های غبار توست

ازآن زمان که صاحب صحن وحرم شدی

در حسرت نگاه به سنگ مـزار توست

تو آمـدی و صاحـب ایـران مــا شـدی

پس هر چه عزت ست فقط اعتبار توست

ایران ما به کـل جهـان فـخـر می کـنـد

این سربلندی و شرف و ناز ،کار توست

عـشقـت اگر نبود که ایـمـان نداشـتـیـم
آقای من بـدون تو سلطـان نـداشـتــیــم
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نوکــری خود ســوا کـنـید
ما را برای
ِ

با یک نـگـاه قـلـب مـرا با صفـا کنـیـد

ما زخم خورده ایم ،به یمن حضورتان

درد دل شـکــسـتــۀ مــا را دوا کـنــیـد

کی می شود که با مدد صاحب الزمان

در سـیـنـۀ بـقـیـع ضـریـحـی بـنا کـنـید

کی می شود که مثل حریم قـشـنـگتان

گـلـدسـتــۀ امـام حـسـن را طـال کـنـیـد

امشب به حق چــادر خــاکی فـاطـمـه

آقـا گـره ز کـار من خـسـتــه وا کـنـیـد

در روضه های خـاصتان یا ابالحـسن

من بـد را صدا کـنید
یـکـبـار هـم شـده ِ

ما آمــدیم بــاز صــدایت کــنــیــم کـه

راهــی کـربـبـال کـنـیـد
مـا را دوبــاره
ِ

000

بوی محـرم است که از دور می رسد
فصل زمینه نوحه دم و شور می رسد

شاعر :مجید لشکری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

دلی که جز تو در آن خانه میکند دل نیست

شبیه دل بـود و غیر تکه ای گل نیست

اال ســفـیـنـۀ نـوحـم بـگـیــر دست مـرا

در این تـالطم دریا امـیـد ساحل نیست

گـنـاه ،سد رسیدن به کـوی جانان است

کسی که یاد تو باشد ز دوست غافل نیست

دلی که خانۀ مـحـبـوب می شـود دیگر

بـرای عرض ارادت به غیر مایل نیست

اگر چه لحظۀ مرگ و رحیل جانکاه است

ولی کنار تـو مردن زیاد مشـکل نیست

در این مسیر ،گدایی ز درگهت شرط است

کسی که واله خال تو نیست ،عاقـل نیست

« قبول خاطر کوی رضا شدن شرط است

هر آنکه شعر سراید ،شبیه دعبل نیست»
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شاعر :صابر خراسانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

با دلی محـرم طـواف حـج سلطان آمدم

حاجی ام از آن زمانی که خراسان آمدم

در کـنـار تو به حس بینیـازی می رسم

درد دارم بیتو که دنـبـال درمـان آمدم

روبروی پـنجـره فـوالد گـریه می کـنم

مـشـهـد ابـری بود که مانند باران آمدم

گـنـبـد تو آسـمـان را آفـتـابـی مـی کـنـد

من دمت را گرم دیدم چون زمستان آمدم

شاید اصال آن سگی بودم که آمد در حرم

گرچه در چشم هـمه مانـند سلـمان آمدم

روز میالدت شنیدم سفره ات پهن است که

اینچنین من دست پاچه مثل مهمان آمدم

فرض کن آن بچه آهویم که با صد آرزو

لنگ لـنگـان دیـدن شـاه خـراسـان آمدم

شاعر :محمد مهدی عبداللهی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

دیر وقـتیست دلم عـرض ارادت دارد

مـاه ذیعـقـده شـد و قـصد زیـارت دارد

نور می آید از آن دور ،سفر نزدیك است

این چنین حضرت خورشید عنایت دارد

ب سـفـر بیت هللا
حـاجـیـان در تب و تـا ِ

ُمحـرم كـوی رضـا كعـبۀ حـاجت دارد

روز میالد كریم است ،كرم حیران است

گوشه چشـمی بـه گـدا نیز كـفایت دارد

كنج ایوان طال روی لب این زمزمه بود

كـم ما هـسـت ولـی شـاه كـرامـت دارد
ِ

لحظه ای نیست كه نقاره به گوشم نرسد

جای جـای حـرمـش روح اجـابت دارد

آن طرف پنجره فوالد چه غوغایی بود

مشهد از جنس بهشت است ،قیامت دارد

سـایۀ لـطـف رضا بـر سـر زائـر افـتاد

تـا دم مـرگ دلــم شــوق زیـارت دارد
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شاعر :حامد آقایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

اگر گفتم که خوشبختم در عالم ،علتی دارد

حب آقای خراسان قیمتی دارد
که دل با ِ

امان از نار میگردد نصیبش بیبرو برگرد

برگ دعوتی دارد
هر آنکه در حریم طوس
ِ

کجا دولت سرا ،حق حریمش را ادا سازد؟

چه بسیار از گدایانش که هر یک دولتی دارد

اگر هر روز از دعوت شوی مهمان درگاهش

به وقت بازگشتن باز این دل حسرتی دارد

یکی فرزند میخواهد یکی هم خانه میخواهد

که در حد فراخور دست لطفش نعمتی دارد

به سقاخانهاش می ،ریخته سقای این عالم

مالئک مات میگویند بَه ،چه شربتی دارد

چنان محو حضورش میشود زائر در آن مضجع

امام ماست با ما خلوتی دارد
که انگار آن ِ

شاعر :محسن صرامی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

وانشد روی من آخـر دری از این بهتر

که نـدارد احـدی دلـبـری از این بـهـتـر

از غـبار حـرمش حاجت خود میگـیرم

نیست در ذهن کسی باوری از این بهتر

مـسـتـم از قـطـرهای از بـادۀ سـقـاخـانـه

رونکرده ست کسی ساغری از این بهتر

پُر شد از خادم و دربان حرم این سلطان

نیست اطراف کسی لشگری از این بهتر

پشت زوار تو مخفی شدهام ،آری نیست

مـوقع درد و دلـم سنـگـری از این بهتر

بـه هـالل لـب ایـوان طـالیـش سـوگـنـد

نیست در کشتن ما خنجری از این بهتر

از حرم تا به حرم هست و در این دنیا نیست

تا خـدا راه مـیـانبُـر تـری از این بهـتر

روی دوش پـدرش آمده طـفلی به حـرم

نیـست بین عـلـما منـبـری از این بهـتـر

گـم شـدم تـا بـروم دفــتـر پـیــداشـدگـان

نیست در باور من دفـتری از این بهـتر

اینکه از باب جـواد آمده باشی به حـرم

نیست در کل جهان بهتری از این بهتر
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000
شاعر :ناصر دودانگه

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

از بس محبت را به ما تکـرار کردی

دل کندن از این عشق را دشوار کردی

هـربار پـشـت پـنـجـره فـوالد رفـتـیـم

مـا را شـفـا دادی ولـی بـیـمـار کردی

سائـل نـوازی سـیـرۀ اوالد زهـراست

با خوب وبد با روی خوش رفتار کردی

ما سیر از صحن و سرایت دل نکندیم

مـا را هـمـیـشـه تـشـنـۀ دیـدار کـردی

گـر چه نـدانـسـتـیـم قـدرت را ولی تو

این رفـت و آمـد را ادامـه دار کـردی

نعـمـت ،زیارت بود ،مـمـنـونیم ما را

از اشـتـیاق مشـهـدت سـرشـار کردی

تا به ابـد بر عـهـد خـود مـا پـایـبـندیم
از آسـتـان مـهــربــانـی دل نـکــنـدیـم
شأنت مـشخـص میشـود از خـاندانت

مـعــراج پـیـدا مـیشـود در آسـمـانت

ما را مـقـرب میکـند لحـظه به لحظه

آن سـاعـتی کـه بـگـذرد بـا زائـرانـت

در دور تـا دور حـرم سـائـل نـشـسـته

از بس مـحـبـت ریـخـتـه در آسـتـانت

زائر کجـا میرفـت غیر از مشهـد تو

وقـتی پـنـاهی نیست غـیر از آشـیانت

گـرچـه کـبـوتـر نـیـسـتـیـم اما رسـیده

روزی مــا بـا دسـتهـای مـهـربـانت

از اشک سرخ ،از شرم زرد ،انگار اینجا

در چـهـرهها تـأثـیر کـرده زعـفـرانت

ما بـا تو فـهـمـیـدیم عـشـق زنـدگی را
از چـشمهای ما بخـوان شرمـندگی را
اینجا غبار صحـن ،حکم تـوتـیا داشت

ایوان طالیش ماه بود و روشنا داشت

درد و دوای مــا مــحـبـت بــود ،آری

از اول اینجا درد هم حکـم شفا داشت

آنـچـه کـه رویـای تـمـام خـوبـهـا بـود

سادهترین خـدمتگـزار این سرا داشت

اینـجـا فـقـیـران نـیز ثـروتـمـند بـودند

هرکس که برمیگشت با خود کیمیا داشت
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کافیست که از خاطرات خود بپرسی

اقرار خواهد کرد که مشهد صفا داشت

دل کـندن آسان نیست بر زوار ،وقتی

سگ پوزه میمالید بر خاکش ،وفا داشت

مـا بـیـن دریـای کـرم غـرق خـدائـیـم
دلبستۀ سلطان علی مـوسیالـرضائـیم
لـبـریـز عـشـق و بـاورم در مشهد تو

از خـانـهام راحـتتـرم در مـشـهـد تو

مـثـل کــبـوتـرهـای جــلــد آســمـانـت

قـدری بـه دنـبـال پـرم در مـشـهـد تـو

خـسـته ،شـکـسـتـه ،آمدم پـابـوسی تو

اما به لـطـفـت بـهـتـرم در مـشـهـد تو

گـرچـه امـام مـهـربـانـی تـو ،اگـرچـه

مـن مــایـۀ دردســرم در مـشـهــد تـو

مـیخـواسـتـم کـه آبـرویـم را نـریزی

حاضـر شـدم با مـادرم در مـشـهـد تو

بیرون مکن ،گرچه ز عصیان شرمسارم

خدمـتگـزارم ،نوکـرم ،در مـشـهـد تو

از اولـیـن روز زیـارت ،یـاد اشک و

سـخـتـی روز آخــرم در مـشـهــد تــو

در صحن عـشقـت همنوای اشکهائـیم
در مشـهـدیـم اما به فـکـر کـربـالئـیـم
چشمان تو کاری به جز رحمت ندارد

سـائـل زمـان خـواسـتن لـکـنـت ندارد

مشهد کرم خانهست ،غیر از جانب تو

از هر کجا روزی رسد برکـت ندارد

ما را کـبوتر فـرض کن با تو بـمانـیـم

کـفـتر که شد جـلد حـرم قـیـمت ندارد

چیزی بگو دق کردم از تـنهایی اینجا

این چشم گریان جز تو هم صحبت ندارد

از پـنـجـره فــوالد تـو آمــوخـتــم کـه

سلطان اگر خـیـری دهـد مـنت نـدارد

فکـری به حـال گـریۀ جامـانـدهها کن

کــربـبـال دادن به مـا زحـمـت نــدارد

ای مـهـربـانتـر از پـدر مـادر بـرایـم
دلتـنگ اشک روضههـای کـربـالیـم
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000
شاعر :صائب تبریزی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

روز بار
این حریم کیست کز
ِ
جوش مالئک ِ

نیست در وی پرتو خورشید را راه گذار

یارب این خاک گرامی مغرب خورشید کیست

کز فروغش میشود چشم مالئک اشکبار

کیست یارب در پس این پرده کز انفاس خوش

میبرد از چشمها چون بوی پیراهن غبار

همچو معنی در ضمیر لفظ پنهان گشته است

در رضای او رضای حضرت پروردگار

ِشکوۀ غربت ،غریبان را ز خاطر بار بست

در غـریبی تا اقـامت کرد آن کـو ِه وقار

وه چه گویم از صفای روضۀ پُر نور او

کز فروغش کور روشن میشود بیاختیار

همچو اوراق خزان بال مالئک ریختهست

هر کجا پا مینهی در روضۀ آن شهریار

میتوان رفـتن به آسانی به بال قـدسیان

از حریم روضۀ او تا به عرش کردگار

نقد میسازد بهـشت نسیه را بر زائران

روضۀ جـنتمثالش در دل شبهای تار

میتوان خواند از جبین رحل مصحفهای او

رازهای غیب را چون لوح محفوظ آشکار

از سر گلدستهاش چون نخل ایمن تا سحر

بر خـداجـویان شود برق تـجـلی آشکار

چشمۀ کوثر به استقبالش آید روز حشر

هر که را زین آستان بر جبهه بنشیند غبار

میرود فـردا سراسر در خـیابان بهشت

هر که را امروز افتد در خیابانش گذار

هر که باشد در شـمار زائران درگهـش

روز شـمار
میتـواند شد
شفـیع عـالـمی ِ
ِ

آتش دوزخ نمیگردد به گردش روز حشر

از سر اخالص هر کس گشت ِگرد این مزار

میشـود هـمـسایۀ دیـوار بر دیـوار ُخلد

در جوار روضۀ او هر که را باشد مزار

بر جـبین هر که بنـشـیند غـبار درگهش

داخـل جـنت شود از گرد ره بیانـتظار

آن که باشد یک طواف مرقدش هفتاد حج

فکر«صائب» چون تواند کرد فضلش را شمار؟
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شاعر :مجتبی خرسندی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

به پائیزم زدم عـطر بهاری خـراسان را

به امیدی که فروردین کند مهر تو آبان را

خراسان دل ما تـشنۀ باران لطف توست

که حاصل خیز کردی با قدمهایت بیابان را

خنک شد از نسیم لطف تو شبهای تابستان

بهاری کرد گرمای حریم تو زمستان را

به شوق خواندن ابیاتی از مدح و ثنای توست

تورق میکنم هر روز اگر که چند دیوان را

چنان بودن کنار پنجره فوالد شیرین است

که بیماران نمیخواهند در آن عرصه درمان را

جواب هر یک ما از جوار تو سه بار آمد

که تنها دیده باشیم از تو الطاف سه چندان را

غبار کـفـشداریهای تو حـکـم طال دارد

کسی ارزش نداده این چنین اجناس ارزان را

پس از مشهد به سمت کربال رفتیم و لطف تو

برای ما رقم زد بهترین آغاز و پایان را

شاعر :بردیا محمدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

تـمـامـی سـازهـا
نـقــارۀ تـو فـخــر
ِ

نـاز تو را خـریـده خـداونـ ِد نـازهـا

تو پادشاه عـشقی و در پیش پای تو

خـم میشـود سر هـمۀ سر فـرازها

حتی به حال کـفـتر جـلـد حـریـم تو

افـسـوس میخـورند تـمـامی بـازها

بر دستگاه «آمدهام»غبطه میخورند

حتما مقام «رست» و«بیات» و«حجاز»ها

اذن دخول در حرمات ذکر فاطمه است

در دست مادرست در اینجا جوازها

سائل شدن به فاطمه اینجا مزیت است

بـاالتـر اسـت از هـمـۀ امـتــیـازهـا

باالی طاق پنجره فـوالد حک کنید:

»صندوقـچۀ طالیی آمـال

و رازها«

زیباترین خـطـوط موازی عـالـمـند

صف های زائـران تو وقت نـمازها

آموخـتم تو را به جـوادت قـسم دهم

اینگونه میدهی تو جواب نیازها…
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000
شاعر :حسین ایمانی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

ذکر یا ذَالکـَرم که یا َدت هست
ِ

ِحـام حـرم که یـا َدت هـست
اِزد ِ

هِق هِق مـادرم که یا َدت هست

چشم ترم که یا َدت هست
این دو ِ

روزگار مـن شده بَـد
هـر کجـا
ِ
بـسـتـهام بــار ُو آمـدم مـشـهــد
حـرم تـو پـنـاهـگـا ِه مـن اسـت

مشه َدت مث ِل کـربال َوطن است

گ بدن است
ذکر هر َر ِ
یا رضا ِ

صاحـ َبم اَباال َحـسن است
سا ِئـلَم،
ِ

یا اَبَـاالـجـو ِد َو الـکـَرم سلـطان
با تو ایران شده حـرم سـلـطان
ایـران مـا صـفـا دادی
تــو بــه
ِ

تو به این خـاک جـلـوهها دادی

اذن روضـه را دادی
تو به مـا ِ

آخـر روضـه  ...کـربـال دادی
ِ

بــا نـگــا ِه تـو تــا خـدا رفــتــم
ب جـمعـه کـربـال رفـتـم
هـر ش ِ
ب جمعه با قُعـود ُو قـیام
هر ش ِ

مـیکـنـم شـا ِه عـشـق را اِکـرام

روی زانـوهـام
رو به قـبـله به
ِ

میدهـم بَر شهـیـ ِد تـشـنه سالم

ُمهر ُو امضاء که میرسد از طوس

ب جمعه میرسم پابوس
یک ش ِ
امــام خـودم
پــابــوسـی
ت
وقــ ِ
ِ
ِ

احـتـرام خـودم
مـیگـذارم َمـن
ِ

سالم خودم
به خدا ...پـیـش از
ِ

نام خودم
از تو گویم...به
جای ِ
ِ

از تو میگـویم اِی پنـا ِه شـرف
حـریـم حسـین ُو شا ِه نجـف
در
ِ
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ت تو سـرنـوشت من
اِی به دس ِ

ت من
از اضـافـه ِگـلـَت ِسـرشـ ِ

ت من
با تو زیـباست
روی زش ِ
ِ

ت مـن
َحـرمت یـا رضــا بهـشـ ِ

برای من بِـنِـویس
یک زیـارت
ِ
های من ِبنـِویس
ندبه در جمعـه ِ

شاعر :محمد جواد شرافت

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :فعولن فعولن فعولن فعولن

بـخـوان هـشـتـمـیـن جـلـوۀ ربـنـا را

امـــام قـــدر را ،امــیـــر قــضــا را

تــبــسـم تــبــســم رضــای خـــدا را

علی بن موسی الرضا المرتضی را

امام رئـوفی که سلـطان طوس است

که سلطان طوس و انیس النفوس است

انیس النفوس است و شمس الشموس است

ببین لطف والشمس را ،والضحی را

ـرونَ َمقـامی»
چه اذن دخـولی؛ « یَ َ

بخوان زیر لب« :یَس َمعونَ کالمی»

اگــر بــیقـــرار جــواب ســـالمــی

بـه آهــی بــلــرزان دل مــبــتــال را

چه دوری دل من ،چه دیری دل من

ز خـوف و رجـا نـاگـزیـری دل من

فــقـیـری یـتـیـمـی اسـیــری دل مـن

بخوان هل أتی ،هل أتی ،هل أتی را

ســال ٌم عـلـی آل یـاسـیـن بـخــوان و

دو رکعت از آن شور شیرین بخوان و

دعـا در شـبـسـتـان آمـیـن بـخـوان و

بخـوان زیـر لب یا سـریع الرضا را

که شبهای شور و شعف روزیات باد

سحرهای نور و شرف روزیات باد

و پرواز مشهـد نجـف روزیات باد

زیـارت کـنـی بعـد از آن کـربـال را

گـواهـی تو ای شـعـر روز قـیـامـت

کـه سـیــد مـحــمــد جـواد شــرافـت

سـروده بـه شـوق شـفـا و شـفـاعـت

نـگـاه عـلـی بـن مـوسـی الـرضـا را
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000
شاعر :محسن راحت حق

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

اشتباهی رفتهام راهی که اصالً راه نیست

دستگیری کن ز پا افتاده را گمراه نیست

آمـدم تـا که دخـی ِل این حـرم باشـم فـقـط

بهر من بهتر از این درگاه نیست
هیچ جایی ِ

ضامن آهو! ضمانت کن دو دستم را بگیر

هیچ راهی تا خـدا مانند تو کـوتاه نیست

کاش میشد تا شوم عارف به حقت یا رئوف

هیچکس غیر خدا از شأن تو آگاه نیست

امام مهربان
حال و روزم را عوض کن ای ِ

ت من دلخواه نیست
خوب میدانم که احواال ِ

سر این سفرهها نان میبریم
ما همیشه از ِ

الطاف تو بیگاه نیست
سفـره هامان خالی از
ِ

بـدون ادعـا
ت این خـانه بـایـد شـد
رعـی ِ
ِ

هرکسی عـبدت نباشد مطمئنا ً شاه نیست

اشک دو چشم
ب تو
ِ
راه را وا میکند تا قل ِ

غیر اشک و آه نیست
چارهای در خانۀ تو ِ

تـمـام اشـتـیاق
هر گـدا را میپـذیـری با
ِ

قـطع یقـین اکراه نیست
در خریداری ما
ِ

دم مـردن جمالت را نشانم میدهی؟
در ِ

یبایی تو صد هزاران ماه نیست
چون به ز ِ

شاعر :غالمرضا شکوهی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

ذكر پابوس شما از لب باران میریخت

ابر هم زیر قدمهای شما جان میریخت

هـرچه درد است به امـیـد دوا آمـده بود

كف دست دعای همه درمان میریخت
از ِ

عطر در عطر در ایوان حرم گل پاشید

باد بر دوش همه زلف پریشان میریخت

نور در آیـنههای حـرمت گـل میكاشت

از نگـاه در و دیوار گـلـستان میریخت

روی انگـشت هـمه ذکر دعـا َپـر میزد

از ضریـح لب تو آیۀ احـسان میریخت

چـشم در قاب مفاتـیح تو را خط میبرد

روی اسلیمی لب ،نام تو طوفان میریخت

روز بر قامت خورشید فلک ،شب در ماه

نور از چشمه خورشید خراسان میریخت
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شاعر :رضا قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

من که با گرد و غبارت هم برابر نیستم

از همه کمتر منم از هیچ کس سر نیستم

زائرانت جای خود ،حتی به کفترهای تو

غبطه خواهم خورد ،حاال که کبوتر نیستم

من اگر یک لحظه هم جز خانهات جایی روم

مادرم شیرش حرامم باد  ...نوکـر نیستم

من بـرای اسـتـالم کـعـبـهات در نـوبـتـم

یک نگاهی به ت َ ِه صف کن ،من آخر نیستم

قـایـق بـیبـادبـانـم روی مــوج زائــران

هـیچ جایی بهـتر از ایـنجا شـناور نیستم

از ضریح تو گالب ناب میجـوشد فقـط

صر نیستم
تا که عطرآگین شوم دنبال قَم َ

میهمانت هستم آقا جان"...بفرمایی" بگو

تا ببـیـنی "داخلم" ...دیگـر َد ِم در نیـستم

تا که دیدم یک فلج بر روی پایش ایستاد

غبطه خوردم که چرا من مبـتالتر نیستم

هر کسی که دید وضعم را به حالم گریه کرد

فکـر میکـردم که دیگر گریه آور نیستم

پنجره فـوالدیام کـن که شـفـا الزم شدم

من مریضم گرچه اصال بین بستر نیستم

شاعر :رسول عسکری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

شـبـیـه شب زدههـایم که در حـرم آقـا

مسیـرشان به تو افـتاده ذوالـکـرم ،آقا

شـبی که گـم شده بـودم در آیـنهکاری

نـمیرود بـخـدا هــرگـز از سـرم آقـا

بسـنده کرده ام ایـنجا به کـنج دیـوارت

اجــازه از تــو نـبـاشـد نـمـیپــرم آقـا

عجب بساط عجیبی به پا شده در صحن

چه وحـدتی شده بیـن عرب ،عجـم آقا

در ازدحـام گــداهـا نـمـیرسـد حـتـی

صــدای شــادی نـقـارههـا بـه هـم آقـا

هـرآنکه آمده ایـنجا ز غـم شده فـارغ

که قطعهای ز بهشت ست قـدم قدم آقا

گـرهگـشـایـی تـو شـد زبـانـزد مــردم

گـرهگـشای دو عـالم حرم حرم آقا…
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000
شاعر :رضا رسول زاده

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

مـدح ُ
شما باز میکند
هَرکس دهـان به
ِ

عـیـسی مسـیح میشود ،اِعجاز میکند

یک بار زائری که به مهمانیاَت رسید

هنگـام رفـت َـنَـش به َجـنـان ناز میکـند
ِ

ق زیارت شبانه روز
مـرغِ دلـم به شـو ِ

تـا گـنــبـ ِد طـالی تـو پــرواز مـیکـنـد

کالس َدرس
هم خودش َدر
ِ
َ
در فَ ِ
عالمه ،قَ ِ

صف تو آغـاز میکـند
شَـرحی برای َو ِ

َـــمــام َجــمــا ِل ُمــ َحــ َّمـــدی
آئــیــنــۀ ت
ِ
تـنـهـا تـویـی کـه عــا ِل ِـم آ ِل ُمـ َحــ َّمـدی
هر زائری که در حرمت بی ریا نشست

1

شـانـه بـه شـانـۀ هـمـۀ اَنــبـیـا نـشـست

حریم تو
یک لحظه با نفـس زَ َدنش در
ِ

کـنـار خدا نشست
زائـر تو
یک عـمـر
ِ
ِ

سالمت است
با نُسخـۀ تو تا به قـیامت َ

دارال َّ
شفاء نشست
عالج ،تا که به ُ
هر ال َ

دورش کـنـنـد زآتـش دوزَ خَ ،مـالئـکـه
َ

امام رضا نشست
آنکَـس که در
جـوار ِ
ِ

َّعی ِعـشق ،که عـاشق نمیشود
هر ُمـد ِ
خـادمی تو الیـق نمیشـود
هـرکَـس به
ِ

1

سـر ِد فـاصـلـه آزاد میشـوم
از َح ِ
ـبـس َ

وقـتـی َدخـیـ ِل پـنـجـره فـوالد مـیشوم

تو دانـه ریـخـتـی و ُ
شـدم َجـلـ ِد بـام تـو

دام تـو صـیـاد مـیشـوم
تـنـهـا
اسـیــر ِ
ِ

از من خرابتر به حرم زائری که نیست

امـا بـه یـک نـگـا ِه تــو آبــاد مـیشـوم

عـالـی ا َ
عـالی مـن تـویی
عـلی
وقـتـی
ِ
ِ
ِ

ب تو مـقـداد میشـوم
من نـیـز در رکـا ِ
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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.

هر کس که زير پاي بـلـندِ شما نشست

شـانـه بـه شـانـة هـمـة اَنــبـيـا نـشـست
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دارالـ ِوالیــهات
نـز ِد تـو مـیرســیـم ِز ُ
زیر سـایـهات
جـایـی نـمیرویـم بِـ ُجـز ِ
ت بی َحـ َدت
آقا قـسم به لطـف و کرامـا ِ

زلـف سـیــا ِه ُمـ َجـعَــدَّت
آقــا قــسـم بـه
ِ

آقا قـسـم به خـسـته دالنـی که مانـدهانـد

دیدن آن صحـن و مرقَـ َدت
در آرزوی
ِ

ای کـاش مـیپَـریـد شـبــیـ ِه کـبـوتـران

اطراف ُگـنـبَ َدت
دلـهـای ما هـمیـشه به
ِ

ضعف میکنیم!
ق َح َرم َ
تنها نه ما به شو ِ

مجـنون مش َه َدت
حـتی بهـشت هـم شده
ِ

ـریـم د ِل َمن نِـ ِوشـتـهانـد
در َح ِ
بَـر َ
سـر ِ
خاک ُخراسان ِس ِرشـتهاند
خاک مرا ِز
ِ
ِ
شمس جمالت طلوع کرد
نور
ِ
وقتی که ِ

ت ما را شـروع کرد
پروردگار ،خـلـقـ ِ

کـعـبـه ِز بـارگـا ِه شـمـا فـیـض میبرد

ق تو ،دلم سوی کعبه ُرکوع کرد
از شو ِ

عـلـم تو ارثی اَست ِز دریای عـلم حق
ِ

هر عا ِلمی رسید حضورت ،خشوع کرد

نام حـیـدری
کـو ِه ا ُ ُحـد شـنـیـد چـو هـم ِ

یک یاعلی ِکشید و به پایت خضوع کرد

نام تو “هو یا علی مدد”
“هو یا رضا” به ِ

در خـاک میرویم هـمه با “عـلی مدد”
ت تو به خورشـیـد میرسیم
ما بـا والی ِ

ت تـوحـیـد میرسـیم
اوج بـینـهـای ِ
بـر ِ

ت تو که گـنـجی ب َُـود به دل
ما با محـبـ ِ

آنجـا که جـبـرئـیـل نـمیدیـد میرسـیم

ت تـو به اِحـیـای اَمرتـان
مـا بـا عـنـایـ ِ

بر آن کـمـا ِل ناب که گـفـتـید میرسـیم

ما افـتخار ،با تو فـقـط کـسب میکـنـیم

آری به هر کجا که بخـواهـید میرسیم

ت تـو خـدایی نمیشـدیـم
مـا بـیرضـای ِ
اذن تو که کـرب و بالیی نـمیشدیم
بی ِ
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التماس ماست
تنها به تخت و تاج شما
ِ

000
سپاس ماست
هر شب به آستان تو حمد و
ِ

وقـتـی دلـم بـرای حـرم تـنـگ میشود

تماس ماست
رمز
ِ
یک یا امام رضاست که ِ

صدف سیـنـۀ من است
جـای محـبـتـت
ِ

گوهرشناس ماست
مادر
این هم ِز لطف
ِ
ِ

ت کـشور ما به حـریم تو
گرم است پش ِ

اساس ماست
ت تو نظام و
محکم به َرأف ِ
ِ

کـشـور ایـران ،ا َ َبـاالـحـسن
ای آبـروی
ِ
دستم بگیر ،حضرت سلطان ،اَبَاالحسن

شاعر :محمد حسین رحیمیان

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

الـمـنـت هلل کـه شـدم شـیــعـه ایــران

تنها کـس و کارم شده آقای خـراسان

همسایگی حضرت سلطان
فخرم شده
ِ

س ِر این سفرۀ احسان
یک عمر نشستم َ

من آخـر خـط بـودم و او داد پـنـاهـم
روی سـیـهـم دیـد ،ولی کـرد نگـاهـم
در مدح تو محکوم ،به حـیرانیام آقا

پـابـوسـی تـو بُـرد پــریـشـانـیام آقـا

ای چـارۀ هـر بیسر و سامـانیام آقا

آخر ُکـنَـد عـشـق تو خـراسـانیام آقا

دلـدادۀ مشهـد شدم و حـال و هـوایش

1

داده است به من جان ،حرم و خاطرههایش

1

هر چـند به جـز آه به پـیـمـانه نداریم

سرمایه به جـز این دل دیوانه نداریم

در خـانه اگر سـفـرۀ شـاهـانه نـداریم

جز صحن گوهرشاد تو میخانه نداریم

 .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.ائمه نياز به ديوانه ندارند شيعه و پيرو مي خواهند
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داده است به من جان ،حرم و خاطرههايش
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میـخـانۀ ما مست کننده است خـیالش
هر کس که در آن مست نشد وای به حالش

ای ســایـۀ بـاالســرم ای راه نـجـاتـم

ای قبله و قرآن من و صوم و صالتم

ای آب حـیـاط حـرمـت ،آب حــیـاتـم

جـز تو که به دادم برسد وقـت وفـاتم

عمرم شده با نوکری خوب کسی سر
فریاد رسم گر تویی از مرگ چه بهتر؟

افسوس خورم تا ابد از بیسر و پایی

نه فرشچـیان گـشتم و نه شـیخ بهایی

نه دعـبلـم و روی لـبـم شعـر رسایی

نه خوب غـالمی بـلـدم من نه گـدایی

امـا تـو نگـفـتی که نـیـا در حـرم آقـا
مثل پـدری دست کـشـیـدی سـرم آقـا
ای در حـرمت نـاشـدنیها ،شـدنیها

از عـشـق تو هـستـیم اویس قـرنیها

مدیون تو این روضه و این سینه زنیها

ای صـحـن رویای بـقـیـع حـسـنـیها

در صحن تو هر کس که به لب داشت حسن جان

حس کرد که در قلب بهشت است به قرآن

ای صاحب بیچون و چرای وطن ما

ای جان جهان ،خسرو شیرین دهن ما

مدیـون کـرم خـانـۀ تو مرد و زن ما
ِ

کار که به جز توست حسینی شدن ما؟

لطف نظـر توست فـقـط قـبـله عـالم!
این قـصه وابـسـتـگـی مـا به ُمـحـرم
ما قوم عجم بی سر و سامان حسینیم

از لطف دعای تو پـریشان حـسـیـنیم

چی بهتر از این است که گریان حسینیم

دیـوانـۀ داغ لـب عـطـشان حـسـیـنـیم

از مرد و زن شیعه گرفته سر و سامان
گودا ِل پُر از نیزه شکسته ،لب عطشان
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000
شاعر :رسول عسکری

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

نیـمۀ شب شده و وقـت دعـا آمده است

در زدم بـاز کـنـی بـاز گـدا آمـده است

باز با کولهای از جرم و خطا آمده است

در این خـانـه به امـیـد عـطا آمده است
ِ

در این خانه مرا هم بکشانید بس است

پشت در دامن ما را بتکـانید بس است

دست من را به ضریحی برسانید بس است

از همه خسته شده سوی شما آمده است

هر کجا حرف تو بودهست برایم قرن است

حرف عشاق تو این است خراسان وطن است

حـرم و خـانـۀ تو خـانـۀ امـید من است

مظهر حـقـی ،به امـیـد خـدا آمـده است

هرکه حیران تو بوده است پشیمان نشده

و پشیمان شده آنکس که پریـشان نشده

وقت آنکه برسم خدمت سلـطان نشده؟

ای به قربان تو سلطان ،که گدا آمده است

«آمـدم رو بـزنم ،رو نـزنم میمـیرم »

رو به تو ضـامـن آهـو نـزنـم میمـیرم

ُ
صحن که جـارو نزنم میمـیرم
با مژه

باز هم کارگر صحن و سرا آمده است

آمـدم این همه ره تا که غـالمـت بشوم

لـطف مـدامـت بـشوم
بـفـدای تو و این
ِ

لـقـمه نـانی بدهی صیـد مـرامت بـشوم

گـشنهام ،دربـدرم ،بوی غذا آمده است

1

2

۳

 . 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.
تو خـانـه امـيد من است

حـرم و خـانـه

تو خـدايـي و به امـيـد خـدا آمـده اسـت

 . 2داستان پناه بردن آهو به امام رضا از دست صياد و ضمانت آن حضرت در نزد صياد تا رفت و برگشتن آهو و  ...در منابع روايي ما نيامده است؛
ليکن داستان هاي مشابهي با کمي تفاوت در مورد پيامبر ؛ امام سجاد و امام صادق نقل شده است که به نظر مي آيد داستان ساخته شده براي امام
رضا ترکيبي از اين چند روايت باشد دانشنامه امام رضا ج  1ص 2۰2
 . ۳بيت 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 .زيرا کلمه دام داراي بار منفي است و شايسته مقام امام نيست
آمـدم اين همه ره تا که غـالمـت بشوم

بفـداي تو و اين لطف و مـرامت بشوم

لقـمه ناني بدهي صيـد به دامـت بـشوم

گـشنهام ،دربـدرم ،بوي غذا آمده است
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نیمه شب پشت درم تا که به من رحم کنی

پشت در منتظرم تا که به من رحم کنی

آمـدم با پـدرم تـا که به من رحـم کـنی

پیرمردیست که با زور عصا آمده است

استخـوانی بدهی رفـته پی کار خودش

جنس بونجل که رسیده است به بازار خودش

جـنس بد آمـده دنـبال خـریـدار خودش

یک گـنه کار به درگاه رضـا آمده است

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

مـن کـیـسـتـم گـدای گـدایـان این درم

گر پا نهم به جای دگر خاک بر سرم

روزی اگر بناست از این در جدا شوم

از هم جدا شوند سر و جان و پیکرم

مـحــتـاج دام و شـیـفــتـۀ دانــۀ تــوأم

هر چـند در حـریم تو کم از کـبـوترم

زوار عـارفـنـد بـه حـق تـو یـا رضـا

ای وای من که از همه بیمعرفت ترم

بر پـادشـاهی دو جـهـان نـاز میکـنم

از آن خوشم که بر در این خانه نوکرم

مهر تو گشت شیرۀ جان و روان روح

از لحظهای که شیر به من داد مادرم

فـیض زیـارت تو و آلـودهای چو من

گر لـطف تو نبـود نـمیگـشت بـاورم

هرکس که دشمن است تو را دشمنش منم

حــتــی اگـر بــود پــدرم یـا بــرادرم

از صـدق و پـاکی پـدر و مـادرم بود

گـر عــاشـق پـیـمـبـر و آل پـیـمـبـرم

یک عمر از تو گفتم و خواهم که وقت مرگ

خـیـزد رضا رضا ز نفـسهای آخرم

پای مـرا بـبـند که پـابـنـد خـود کـنـی

دست مرا بگـیر که مسکـین این درم

من «میثمم »که با همه بیدست و پائیم

جـز دار عـشق تو نـبـود دار دیگـرم

 . 1بيت زير به دليل عدم رعايت توصيه هاي مراجع و علمل تغيير داده شد ،همانگونه مراجع عظام فرموده اند ائمه شيعه و پيرو واقعي
ميخواهند نه سگ درگاه!!

جـنس بد آمـده دنـبال خـريـدار خودش

جارچي جار بزن کلب رضا آمده است
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000
شاعر :قاسم نعمتی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

روزی که نام عـشق بـازان را نوشتـند

این قوم را مجـنون ،تو را لیال نوشتند

ـلـک عـاشـقی تـقـسـیـم کردند
آنـگـاه ُم ِ

این سـرزمین را مـا ِل تو آقـا نـوشـتـند

زهرا به هر سویی ،سفیری را فرستاد

نام تو را صد شـکـر سـهـم ما نوشـتند

ایران چه کم دارد؟ دیار اهل بیت است

یک سو علی ،یک سوی آن زهرا نوشتند

این سرزمین را از همان اول خریـدند

مـدیــون خـانــوادۀ مـوسـی نـوشـتـنــد

ب تو هر شیعهای « اثنی عشر» شد
با ُح ِ

یـعـنی کـنـار نـامـتان « اال » نوشـتـنـد

1

عــشــاق را آوارۀ صـحــرا نـوشـتــنـد

تا عکـس تو در چـشم های آهـو افـتـاد

در زیر ابـرویش دو تا شـهال نوشـتـند

از بـعـد آنـکـه ضـامـن آهـو شـدی تـو

تـو سـفـره دار عـالـمی مشکـل گشایی
آقای ما سلـطان علی مـوسی الرضایی
اشکی چکید و باب صحبت با تو وا شد

عـرش خـدا شد
نـاگـاه دیـدم صحـن تو
ِ

آنـقـدر وا کـردی گـره از کــار مــردم

تـا پـنـجـره فــوالد تـو دارالـشـفــا شـد

اصـالً نـمـیدانـم ِز ِکـ ْی بُـردی دلـم را

اصالً چـگـونه این دلـم جـای شـمـا شد

یک نیـمه شب افـتاد راهم در حـریمت

دیگـر نـمیدانـم که با حـالـم چـهها شد

من اولـین باری که بـوسـیدم ضریحت

از داغـی آن بـوسـه قـلـبـم مـبـتـال شـد

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

آمـد نـدا بـرخــیـز حــاجـاتـت روا شـد

پای ضریحت عاشقی با گریه میگفت

در این حـرم امضا بـرات کـربـال شـد

غیراز تو من با هیچ کس کاری ندارم
اصـالً بــدون تــو خــریــداری نــدارم
تـا روبــروی گــنــبــد تــو ایــســتــادم

دار و نــدارم را هـمــه نــذر تــو دادم

با چـشـم گـریـان راه افـتـادم به سویت

در بـاب الجـوادم
یک لحـظـه دیـدم بر ِ

اذن دخــولـم اشـک هـای دیــدهام شــد

صورت به خاک گـرم صحن تو نهادم

احـسـاس کردم بین آغـوش تو هـسـتـم

مـانـنـد طـفــل گـم شـده از پــا فــتــادم

دلـشـورههـایـم را خــودت آرام کـردی

دسـتـان پُـر مـهـر تو تسـکـین الـفـؤادم

ُکـ ِل زیـارت نـامـهام شد عـشـق بـازی

گفـتم :غـالمـم ،نوکـرم ،من خانه زادم

گـفـتم که یک دنـیا برایت حـرف دارم

اما ببـخـش زین جـمـلـههای بی سـوادم

بی قـیـمـتـم امـا گـرفــتــار تـو هـسـتـم
با دست خـالی بر سـر راهـت نـشـستم
آقـا مـنـم مـن ،مـرغ بـی بـال و پـر تـو

بـا دسـت خـالی آمـدم در مـحـضـر تو

از دل دعـا کردم که از عـزت نیـُفـتی

خـالـی نــبـاشـد از گــدا دُور و بـر تـو

سلطان گـدای ریـزه خـور بسـیار دارد

نـامـم شـده جـز ِو سـیـاهی لـشـکـر تـو

روزی مـا را از هـمـان اول خــدا داد
ِ

دست تـو و دست کـریـمه خـواهـر تـو

دلـــشـــورۀ مـــاه مـــحـــرم دارم آقـــا

چون قـول دادم من به زهـرا مـادر تو

وادی گــریـه
ایـران مـا زان روز شـد
ِ

چــشــم تــر تــو
کـه آشــنـا گـردیـد بـا
ِ

در سینه ما کوهی از اندوه و غم ریخت

« یابن شبیب » تو د ِل ما را بِ َهم ریخت
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای رأفـت تو رأفـت ذات خــدا رضــا

از پـای تا به سر عـلی مرتضی رضا

نامت از آن رضاست که در عرصۀ حساب

حق نیست بیرضای تو از کس رضا ،رضا

هر کس که بیشتر کرمش میرسد به خلق

ـرد به درت الـتـجـا رضا
او بـیـشـتر بَ َ

عیسی صفای روح گرفته در این حرم

موسی ستاده بر در تو با عـصا رضا

از روضـۀ مـقـدس تو میوزد نـسـیـم

تـا بـاغ ُخـلـد ،بـا نـفـس انـبـیــا رضــا

جوشد ز بس اجابت از این آستان قدس

گـم میشود کنار ضریحت دعا ،رضا

آغوش خود گـشوده برای خوشآمدش

از هر دری که سوی تو آید گدا ،رضا

خود پیـشتر ز خـواندن اذن دخول من

بر من نگاه کـردی و گـفـتی بیا رضا

در کوی تو ز بس که رؤفی تو ،زائرت

داند ثواب ،اگر چه بیارد خـطا ،رضا

من شرم میکـنم که بیایم در این حرم

تو میزنی مرا ز کرامت صدا ،رضا

آید به گوش دل ز طـپـشهای سیـنهام

دائـم صـدای زمـزمـۀ یـا رضـا رضـا

در آسـتـان قـدس تـو انـگـار مـیکـنـم

گـردیـده قـسـمـتم سـفـر کـربـال رضـا

نـشـناخـتـم ،امـام زمـان زائـر تو بـود

کـردم سـالم و داد جـواب مـرا رضـا

با آنکه شـهـریـار هـمه عـالمی ،کسی

مـثـل تو نـیـست بـا فـقـرا آشـنـا رضـا

یک بار اگر کند به خـراسان زیارتت

بر بـازدیـد زائـرت آیی سـه جـا رضا

اول به ُخـلـد فـاطـمه گـوید جـواب او

هرکس صدا زند ز ره صدق «یارضا«

مـوالی مـن به جـان جـواد االئـمـهات

دسـت مـرا بـگـیـر ،بـرای خـدا رضـا

دست مرا گرفـتی و سوگـند میخورم

آقـاتـری از ایـنکـه نـمـایی رهـا رضا

زوار چون به سوی حریمت سفر کنند

باید که جان دهـند به گـنـبـد نـما رضا

هرکس به عمر خود شده مأنوس با کسی

میثم گرفـتـه انس بـه مهـر شما ،رضا
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شاعر :علی رضوانی

قالب شعر :ترجیع بند

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

سالم حضرت واال سالم حضرت سلطان

سالم رحمت پروردگار حضرت باران

قسم به نان تـنوری خـانهات که همیشه

به دستهای گدا داده است دست شما نان

درست بعد علی و پس از محمد و زهرا

به روی سینۀ تو حک شدست سورۀ انسان

نه دعبل و نه فرزدق نه محتشم و نه مقبل

کسی نداشت بدون نگاه لطف تو دیوان

میان این همه هُدهُد که گوشه گوشۀ صحن است

برای عرض ارادت کجا نشسته سلیمان

فرشـتههای خدا بعد کـربال شب جـمعه

به محضر تو شرفیاب میشوند رضا جان

پُر است کل جهان از کمال لطف نگاهت

که با نگاه تو دیگر کسی نمانده پریشان

نم محبت تو جاری است بر روی گونه

که گـاه میگـذرد رود از مـیان بـیابـان

شـنیـدهاند که باز از تو کاظمین بگـیرد
کسی که پیش شما روضۀ حسین بگیرد
به احـتـرام شـمـا ایـسـتـادهانـد مـالئـک

در این حرم به خدا مست بادهاند مالئک

شبـیـه چند کـبـوتر کـنـار سفـرۀ لطفـت

هـمیـشـه در طلـب استـفـادهانـد مـالئک

نظر به سادگیات کردهاند؛ حضرت سلطان

اگر کـنار شما صاف و سادهاند مالئک

عمری
مسلَّم است از این
مهربانی تو که ُ
ِ

اسـیـر رأفـت ایـن خـانـوادهانـد مـالئک

فرشتهای وسط صحن داد میزد و میگفت:

به جز شما به کسی دل ندادهاند مالئک

مسیر مشهد و قم مثل اربعین حسینی ست

که در مسیـر شما بیـن جـادهاند مالئک

دخیل بسته به باب الجواد روح األمین پس

گـدای خـانۀ خـورشـید زادهانـد مالئک

شـنیـدهاند که باز از تو کاظمین بگـیرد
کسی که پیش شما روضۀ حسین بگیرد
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000
شاعر :محسن راحت حق

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

قطعا ً خدا میخواست تا جانان تو باشی

تا هـشـتـمـیـن آئـیـنـۀ قـرآن تـو بـاشـی

هرکس تو را دارد یقین اه ِل نجات است

گویا خدا میخواست که میزان تو باشی

امــام مـهــربـانـی
ای قـبـلـۀ هـفــتـم...
ِ

بهتر که بر سرهای ما سامان تو باشی

مث ِل کـویری خـشکم و لب تشـنه هـستم

آیـا شـود مـوالی من ،بـاران تو بـاشی

بــهــر غـــالمــی
مـثـ ِل رعـیـت آمــدم
ِ

حق خواسته تا بر همه سلطان تو باشی

کـشور ما بـیـمهات باشد رضا جان
این
ِ

مـردم ایـران تـو بـاشـی
پـشـت و پـنـا ِه
ِ

نام زیبایت که عـشق است
جانها
فدای ِ
ِ
زیر پاهایت که عشق است
دارم سری در ِ

خـاکـی شـدم ،بـال و پـرم را قـوتـی ده

بهر سخـن گـفـتن به طبـعـم قـدرتی ده
ِ

نزدیکتر کـن نوکـرت را بر حـریمت

گــدایـی درت یـک هــمـتــی ده
بـهــر
ِ

بیدست و پـایم ،بیکـسم ،بیهـمزبـانم

بـا صـیـقـلـی دادن دلـم را قــیـمـتـی ده

سـلـمــان مـحــمــد
ایـرانـیام از نـسـ ِل
ِ

نسبت به خود مانند سلمان غـیـرتی ده

دسـتـان تـو هـسـتـم
بـین
ِ
مـانـند مـومی ِ

ب زارم حـالـتی ده
لطـفـی کن و بر قـل ِ

ت خـویش بـردم
من آبـرویـم را به دسـ ِ

ضـامـن بـی آبــروهــا! عــزتـی ده
ای
ِ

شـد قـبـلـۀ من تـا ابــد گـنـبــد طـالیـت
سلطان علی موسی الرضا جانم فدایت
گرچه که از قلبم همه عشق و صفا رفت

گفتن یک یا رضا ،جرم و خطا رفت
با ِ

خـیـلی دلـم گـرم است آقـا بر نـگـاهت

تـمام غـصهها رفت
با گـوشۀ چـشـمت
ِ

امــام هــشـتــمـیــنـم
نــام زیــبـایـت
ِ
بـا ِ

محضر ایوان طال رفت
دل تا نجف تا
ِ
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از پـنـجـره فـوال ِد تـو دیـدم کـه صـدها

حـریـم کـربـال رفت
زائـر ز مشـهـد تا
ِ

ت ماست این صحن و سرایت
آقا بهـش ِ

صحن تو دل تا خدا رفت
با هر قَ َدم در
ِ

مـن در تـو میبـیـنـم عـلی مـرتـضا را
در قـلـبها تـرسـیـم کـردی کـربـال را

شاعر :محمد سهرابی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

من با تو زنـدگی نکـنـم؛ پـیـر میشوم

بیتو من از جوانی خود سیر میشوم

شمس ال ُّ
شموسیات
من در شعاع پرتو
ُ

بیاخـتـیـار پـیـش تو تـبـخـیـر میشوم

ـرمـت ذره پـروریست
آئـینه کاری َح َ

من در رواق چـشم تو تکـثیر میشوم

در صحن کهنه سوی تو کردم نماز را

اینجـاست آنکه الیـق تـکـبـیر میشـوم

من گریهام گرفته کمی هم به من بخند

دارم به پای خـویش سـرازیر میشوم

یک شب نشد که بی ُگـنَه آیـم زیـارتت

امـا دوبـاره پـیـش تو تـقـدیـر میشـوم

وقـتـی کـه آه میکـشـم از پـردۀ نـیـاز

بی پرده با تو صاحب تصویر میشوم

بیـچاره من که نیست قـلـمدانم از طال

هـر چـند با نگـاه تو اکـسـیـر میشـوم

نـقـاره خـانـهات ز کـجـا آب میخورد

کز بانگ آن چو سیل سرازیر میشوم

آن نامهام که از سر تعجیل و اضطراب

بـر بـال کـفـتـران تو تحـریـر میشوم

بـرداشت سـیـ ِل گـریه بـسـاط زیـارتـم

نـم نـم دوبـاره قـابـل تـعـمـیـر میشوم

ت ورود در حــرم تــو ،هــوایـیام
وقـ ِ

وقت خـروج ،تازه زمین گـیر میشوم

بـادا شـلـوغ دور و برت کعـبۀ عـزیز

من حاجی توأم که به تقـصیر میشوم
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000
شاعر :حسن کردی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

مائـیم هـم جـوار تـو یا حـضرت رضا

پـروانـۀ مـزار تـو یـا حـضرت رضـا

چون ذره بر مدار تو یا حضرت رضا

هر لحظه بیقرار تو یا حضرت رضا

داریـم زیـر سـایـهات آرامـش بـهـشت
بیمعنی است در حرمت خواهش بهشت

آقــای مـن ســالم غـریـب غــریـبهـا

درمـانـدهایم و دل زدهایـم از طـبیبها

زخــمـی مـشـت واشـدۀ نـا حـبـیـبهـا

لبـخـنـد تـوسـت پـاسـخ امن یجـیـبهـا

ت تــوسـلـم
ای قــبــلـۀ هـمـیــشــۀ دسـ ِ
ت تـوکـلـم
بـا تـکـیـه بر نـگـاه تو مـسـ ِ
در شهر با دعای تو باران گرفتهاست

مهر تو سایه بر سر ایران گرفتهاست

هر دل شکسته راه خراسان گرفتهاست

دل ُمرده بود زائـرتان جان گرفتهاست

ایـنجـا گـدای سـاده پُـر آوازه میشـود
با هـر زیـارتی نفـسـش تـازه میشـود
اینجا شکسته بالی زائر سعـادت است

هر قطره اشک واسطۀ استجابت است

عاشق تر آنکه خواهش جانش شفاعت است

سرمـایـۀ قـیـامت ما این زیـارت است

با اینکه شهر از نفـس افـتاده در گـناه
در زیـر آسـمـان تـو داریـم سـر پـنـاه
یادش به خـیر حال خوش بیگـناهیام

حــاال کـه روسـیـاه جـهـان تـبــاهـیام

از تـو جـدا نـکـرده مـرا روسـیـاهیام

یـادت رفـیـق دورۀ بیتـکـیه گـاهـیام

اذن ورود ،اشک زالل است در حرم
رؤیای نا امـید ،مـحال است در حـرم
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با هر بهـانه سـمت حـرم میکـشانیام

از لـطـف هـم جـواریتان آسـمـانـیام

مهرت چه نقـشها زده بر زنـدگانیام

طی گـشـته پـای آیـنـههـایت جـوانیام

این اشک های داغ که فریاد بی صداست

با گونههای پنـجـره فـوالدت آشـناست
زائــر شــدم دوبــاره جــالل امــام را

از من گـرفـته اشـک مـجـال کـالم را

آقــا بــبـخـش ســادگـی ایـن ســالم را

میخواهم از تو وعـدۀ ُحـسن خـتام را

عـمـریست از هوای هـیاهو بُـریـدهایم
از هر که غـیر ضامن آهـو بُـریـدهایم

شاعر :عالیه رجبی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

ای در تن بیتاب زمین ،قـلب تپـنده

در گوش زمان اسم تو اعجاز کننده

هـمنام یدالـلهی و اعجاب برانگـیـز

در دست تو هر معجزه یک برگ برنده

پیچیده در آغوش پُر از مهر حریمت

آرامـش دلهـای ظـریف و شکـنـنـده

با پنجره فوالد الهیت عجـین است

درمـان مـرض های مـداوا نـشونـده

بستهست به کندوی عسل خیز ضریحت

شیرین شدن تـلخـی غـمهای گـزنده

آواز مـسـیـحـایی نــقـارۀ صـحـنـت

ناخواسته دل میبرد از هر شنونده

از بسکه دل ما به هوایت زده پرپر

زیر قـدمت پُـر شده از بـال پـرنـده

یک روز اگر از حرمت دور بمانم

جان میدهم از غصۀ این درد ُکشنده

1

 . 1ابيات زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر ابيات اصالح شده که در متن شعر
آمده را جايگزين ابيات زير کنيد.
اي در تن بيتاب زمين ،قـلب تپـنده

در گوش زمان اسم تو ديوانه کننده

با پنجره فوالد عجيب تو عجينست

درمـان مـرض هاي مـداوا نـشونـده
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000
شاعر :داریوش جعفری

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

این روزها دارد زمین بـوی خراسان

شد آسـمان هـم خـادم کـوی خـراسـان

هرکس گره دارد به کارش دست دارد

امروز و هر روز دگر سوی خراسان

ق
خیل ملک جاروکـش صحـن و روا ِ

خورشـید هـشتم مـاه دلجـوی خراسان

اخـتـر ببـین با شـوق آمـد تا که شـایـد

خادم شود در برج و باروی خراسان

اعجاز کرد و شهره شد بر هر دو عالم

تصویـر و یـاد و نـام آهـوی خـراسان

یـکـبـار دیـگـر از امـامــم یــاد کـردم
بـازم هـوای صحـن گـوهـرشاد کردم
تـنـهـا فـقـط تـو پـنـجـره فــوالد داری

تنها فـقـط تو صحـن گوهـرشاد داری

سلطان تویی عالم غالمت حضرت شاه

تـنـهـا خـودت ارگ رضـا آبـاد داری

یک لشکر از حور و ملک خدمتگزارت

جـای کـمـیـتـه؛ لــشـکـر امــداد داری

آقا تو اعجازی که کردی در کسی نیست

تـنـهـا تــو مــأوا در دل صـیـاد داری

گـفـتی سه جا آیم سراغـت بهر یـاری

مـن هــم غــریـبـم نـیـت امــداد داری

جـان جـوادت نـام من را هم صدا کن
پـای مرا هـم سـوی سـقـا خانه وا کن
دست من و دامان تو خورشید هـشـتم

چـشم من و احسان تو خـورشید هشتم

بـیـمارم و سـوز تـبی در دل نـشـسـته

درد من و درمـان تو خـورشید هـشتم

هفت آسمانها را رصد کردم کسی نیست

هـمـپـایـۀ عـنـوان تو خورشـید هـشتم

حـاتـم دخـیـل دامن تو مـانـده عـمری

شـاید شـود مـهـمان تو خورشید هشتم

خیل مالئک هر یکیشان خـیره مانده

بـر عـزت دربـان تو خـورشید هـشتم
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ُخـدام کـویت جـمـلـگی نیکو سرشتـند
بیشک غـالمانت همه اهل بـهـشـتـند
تو آسـمانی منصب استی پر نخـواهی

خورشید عـالـمـتابی و اخـتر نخواهی

تو آرزوی هر صدف در عـمق دریـا

در ثـمـیـنی تو خودت گوهر نخواهی

داری عزیزی چون جوادت مظهر جود

زهـرایی او عـنـبر نـخـواهی
با بـوی
ِ

وقتی رقم زد هرچه حق بر آن رضایی

کرسی و دیهیم و خدم لشکر نخواهی

روی سـیـاه آوردهام بر درگـه دوست

ای وای بر من گر مرا نوکر نخواهی

شاهد فقط جسم است تو جانی و جانان
سلطان علی موسیالرضا شاه خراسان

شاعر :امیر عظیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

رخصت گرفت بـاد صبا از امام ما

تا که به محـضرش برساند سالم ما

سائل سالم داد و کریمی علیک گفت

سلـطان اشـاره کرد نـوشتـنـد نام ما

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریـدۀ عـالـم دوام ما

ما بینگـاه حـضرتش آدم نمیشویم

ناپخته است بیکرمش خشت خام ما

زائر شدیم و زائـرمان جبـرییل شد

بارعـام ما
در بارگـاه اوست چـنین ِ

میـخـانه است بـارگـه ثـامـنالحجـج

در هر رواق پر شده از نور ،جام ما

رو به ضریح پیش خودم فکر میکنم

دستی که ریخت شهد محبت به کام ما

نقاره… باز پنجره فوالد شد شلوغ

طـفـلی گرفـته است شـفا از امام ما

آقا سهجا به زائر خود لطف میکند

خـتـم کـالم ،میشـود آتش حـرام ما
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000
شاعر :سید پوریا هاشمی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفتعلن فاعلن مفتعلن فع

ب وقـت سحـر تـقـرب شبهاست
یا ر ِ

رو به کریـمان زدن عبادت لبهاست

بـستـر بیـمـار وعـده گـاه طـبیب است

خیـری اگر میدهند برکـت تبهاست

نـوکـر گــمــنـام هـم بـنـام شـد ایـنـجـا

آنچه مهـم نیست پیـش یـار لقبهاست

الـهـی اهـل عــشـق هــمـیـشــه
سـِیـر
ِ

رحمت ذیالقعدههاست لطف رجبهاست

ذکـر رضـا قـنـد کـرده تـلـخـی مـا را

شهد نبات است اینکه بین رطبهاست

مـادرم آمـد مــرا بـه دسـت رضـا داد
آبــرویـم را خــریــد خــانـهاش آبــاد!
محـضر سلـطـان میآورند اگـر دست

میشکنند عاشقان به شوق نظر دست

دسـت به دامان حـلـقـههـای ضریـحـم

کودکـم و میدهـم به دست پـدر دست

بـیـن قــنـوتـم افــاضـه کـرد مــکــرر

خیر کـثیر است در زمان سحر دست

عـقـل چـکـارست تـا گـدای تو هـسـتم

فیض به من بیشتر رسانده ز سر دست

تـر شده از دیـدن حـرم چـقـدر چـشـم

پُـر شده از محـضر شما چـقدر دست

سفـره گـشا تا رضاست سفـره نـشـینم
ضـامـن آهــو ،نـوشـتـه روی نـگـیـنـم

1

پشت سـر زائـران دعـاسـت ،دعـایت

دلـخـوشی دعـبـل است خـاک عـبایت

سـلـسـلـه بـر گـردن روات کــشـیـدی

جـان بــه فــدای کــالم مـثـل طـالیـت

کـعـبـه تـویـی مسـجـدالـحـرام بـهـانـه

قـبـله تـویی قـم شـدست قـبـلـه نـمایت

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

آبــروی جـاثـلـیـق ریـخـت بـه پـایـت

فـیـکـون تو فـاش شد سـر سـفـره
کن
ِ

شـیـر مـیآیـد بـرون ز پـرده بـرایـت

روی دو چـشـم ترم قـدم بـزن ای ماه
تـا که مـطـهـر شـود شـبـیـه قـدمـگـاه
آمــدم ای شــاه بــا نـشـان و نـشــانـی

پـیـش تـو بـاشـد دلـم به حـکـم امـانـی

وقت نماز است صف پُر است کمک کن

کـاش مـرا هـم کـنـار خـود بـنـشـانـی

هـرچه کـنـی از درت جـدا نـشوم من

خـواه بـخـوانـی مـرا و خـواه بـرانـی

جـاروی ُخــدام را بــبـخـش بـه زوار

تا که در این دل کـنـند خـانـه تـکـانی

ابــن شـبـیـب آمــدسـت دیــدنـت آقـــا

موقع روضه شدست و مرثـیه خوانی

نــالــۀ ان کــنـتَ بــاکـیــا َ بـــزن آقـــا
سـیـنـه بـر آن شـاه بـیکـفـن بـزن آقـا

شاعر :هستی محرابی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

کـرم بی انتهایی
ای که سر از فضل و َ

داراالمـــان و کــعـــبــۀ اهــ ِل والیــی

یمن حضورت
ایران گـلستان گشته از ِ

فیض نورت
از لطف و
احسان تو و از ِ
ِ

شـد بــارگــا ِه تـو زیــارتــگــا ِه عــالــم

دوش زمزم
گـردیـده سـقـاخـانهات هـم ِ

پای ضریحت سجـده گا ِه جبـرئیل است
ِ

مدح و ثـنـاگـویت خـداونـ ِد جـلیل است

مـطـاف انـبـیـای ما سـلَـف شد
قـبـرت
ِ

بیتُ اال ٌ
شرف را تهنیت گویش نجف شد

صحـن و سرایت شد پـنـا ِه اه ِل ایـمـان

پـاک تـو شد ایـران گـلـسـتان
مـقـدم
با
ِ
ِ

آن پـنـجـره فـوال ِد تـو دارالـشـفـا است

هم کعبه و هم زمزم و سعی و صفا است

خـاک خـراسـان
مـرکز اجـال ِل تـو
شد
ِ
ِ

شـد بـارگـاهت کـعـبۀ مـقـصو ِد جانان!
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شاعر :پوریا باقری

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

صـدای گـریۀ آرام زائـری خـسـتـه

صدای پیـرزن و نالـههـای پیـوسته

کنار درب حـرم یک یتـیم بنـشـسته

که راه هر نفسی را به سینهها بسته

نـگـاه میکـنـم و اشـک هـام میریـزد
حـوائـج است که دور امـام مـیریـزد
هرآنکه آمده اینجا به دل دعـا دارد

به لب طنین خوش آهنگ یا رضا دارد

برای درد مریـضش غـم شـفا دارد

چقدر دور و بر این حـرم گـدا دارد

خـدا زیـاد کـنـد این هـمـه گـدایـش را
به گوش ما برسـانـد دمی صدایش را
کنار حوض ،که اذن دخول میخوانم

همان دمی که به درگاه شاه مهمانم

پُر از تالطم محضم ،که پیش سلطانم

ز لطف این حرم است اینکه من مسلمانم

حرم نگو ،که بهشت خدای منان است
حرم نگو ،که خودش قبله گاه ایران است

قدم قدم به تو نزدیک میشوم انگار

تـمام خـاطرهها باز میشود تکـرار

چقدر بوسه گرفتم از این در و دیوار

به شوق پنجره فوالدتان شدم بیمار

رسیـدهام دم حـوض حـیاط گوهـرشاد
دوباره یک زن بیـچـاره میزند فریاد
گرفته رو به حرم ،کودک مریضش را

سپرده دست شما دختر عزیزش را

گرو گذاشته پیش شما دو چیزش را

به دست داشت النگو و سینه ریزش را

کـه نـذرتـان کـنـد آقـا تـمام مـالـش را
و در عوض تو بگیری غم و ماللش را
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گـذشـتم از هـمۀ بیقـراری حـرمت

من از تمام غم و گریه زاری حرمت

لـبم نشـست به آئـیـنهکاری حـرمت

رسیدهام جلـوی کـفـشداری حـرمت

به کـفـشدار حـرم کفـشهای خود دادم
به روی فـرش حـرم عـاشـقانه افـتادم
کشان کشان ب َبریدم به محضر سلطان

در سلـطان
شبـیه عـبد گـنهکـار ،بر ِ

بر سلطان
همه خضوع و خشوعیم در ِ

قـسم دهـید خـدا را به مـادر سلطان

که قـلـب آهــنیام را طـال کـنـد حـاال
نصیـب نوکـر خود کـربـال کـنـد حاال

شاعر :آرش براری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

سنگ بی ارزش کنار تو زبرجد میشود

سنگ قـبر دوستـانت نیـز مـرقـد میشود

تـمامـی صفـات خـوب را داری ولـی
تو
ِ

«رأفتت» بین صفت هایت سـرآمد میشود

قـدسی تو هرگز قـابل ادراک نیست
ذات
ِ

هرکه در ذاتت تفکـر کرد ُمـرتد میشود

عـالـم آل یـهـود از عـلـم تو مـغـلـوب شد

پـس اسـیـر عــالــم آل مـحــمـد مـیشـود

گنبدت از بسکه جذاب است ای شمس الشموس

صبح ها خورشید هم مجذوب گنبد میشود

بنـدگـی را از کـبـوتـرهای جـلـد آموخـتم

در حـرم عـبـد فـراری هم مقـیـد میشود

گرچه با چشمم ندیدم ،با دلم حس کردهام

از کـنـار زائـران تو مـلـک رد مـیشـود

زائرت هـرجا رود حتی اگر حاجی شود

در کـنار کعـبه هم دلتـنگ مشهد میشود

زائرت هر قـدر در مشهـد بـماند ،عاقـبت

بـاز بـین رفـتـن و مـانـدن ُمـردد میشود

وقت مرگ و قبر و محشر چشم بر راه توأم

تو نیایی خوب من ،اوضاع من بد میشود
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شاعر :سجاد شاکری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

ت السَّوا َحل الـ َمنحـوس
ـربا ِ
أعوذُ ِمن ُک ُ

1

خــدائـی شـاه اقـیـانـوس
به چـشـمهای
ِ

فـرار میکـنم از کـوخهـای خـاکآلود

به ابـرهای طهـورای حضرت قـدوس

هراس وافـرم از شامهای تـیـره و تار

روانه کرد مرا تا حریم شمس شموس

وجوب شرعی و عقلی است این روانه شدن

برای من نه فقط! که برای گبر و مجوس

هرآنچه کرد که از زلف او جدا بشوم

گرفت بـاد ز دسـتـم نتـیـجۀ معـکـوس

ستاره در حـرمش میکـند گدائی نـور

میخـورد افسوس
و ماه از غم دوریش
َ

علَیک الر ُ
فیق ثم طریق»
نوشته اندَ « :

شروع و ختم ره عشق :یک سفر پابوس

«غالم همت آنم که زیر چرخ کـبود»

از آسـتان رضا لحـظهای نشد مأیـوس

خموش باش کنیسا! سکوت بانگ جرس!

خموش باش کلیسا! سکوت کن ناقوس!

سکوت ،اسقف و پاپ و برهمن و خاخام!

که میرسد دم نـقـاره از منـارۀ طوس

توست»

بیـا و پا ب ُ
گـذار ای طبیب کـل نـفـوس

بزرگ و کوچک و پیر و جوان و مرد و زن

تو با تـمامی عـشاق میشـوی مأنـوس

اگر به «خاتِم مهر طبیبها» شهرهست

کمی ز علم تو در سینه داشت جالینوس

منارههای تو سرتر ز هر چه برج بلند

رواقهای تو برتر ز قصر کیکاووس

قسم به هر چه که زیباتر است از زیبا

کـبـوتـران تو زیـبـاتـرنـد از طـاووس

«رواق منظر چشم من آشیانۀ

 . 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.
أعوذُ مِن کُـرُباتِ السَّواحَل الـمَنحـوس

به چـشـمهاي بـالخـيـز شاه اقـيـانـوس
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چـقدر تا سر زلف تو پر زده سیـمرغ

چقدر سوخـته پیـش قـدوم تو قـقـنـوس

شبـیـه خانۀ کـعـبه حـریم تو امن است

گناهکارم و در مـرقـد تـوأم محـروس

فقیر و خسته به درگاهت آمدم ،رحمی!

که دست رد زدنت هست بدترین کابوس

علَی الصباح قیامت به نعره خواهم گفت:

که من اسیر تو بودم ز عهد دقـیانوس

شاعر :محمد جواد شیرازی

1

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

تـسلیـمـم ای کـریـم که زنـدانیام کنید

فکـری برای بیسر و سامـانیام کنید

بخشش بس است ،عمر من بینوا گذشت

من را مـؤاخـذه به هـوسـرانیام کـنید

باشد روا ز کثرت عـصیان ردم کـنید

1

آقای من نـظر به پـشـیـمـانـیام کـنـیـد

بـال مـرا تعـلـق نـفـسم شـکـسته است

از خود تهـی کـنید مـرا ،فـانیام کـنید

آتش زدم به بال و پرم پیـش چـشم تان

تـا که تـوجـهـی به پـریـشانیام کـنـیـد

من حاضرم قسم بخورم خوب میشوم

ای مهـربان اگر که خـراسـانیام کنید

تاریکم و به جلوۀ شمس الشموسیاش

فـراز جـامـعـه نـورانیام کـنید
با هـر
ِ

ب جـواد االئـمـهاش
تنها خـوشـم به بـا ِ

آن دور و بر مرا سگ دربانیام کنید

گـریان شدن برای حـسین است آبـرو

با سـوز و آه و زمـزمه بارانیام کنید

تشنه ،هزار و نهصد و پنجاه ضربه خورد

یـاد عـزیـز فـاطـمـه قـربـانیام کـنـیـد

من را ببخش اگر که از این غم نمردهام

من را حـالل ،بهر گـران جانیام کنید

 .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.

باشد ...به رو سياه ،نگـاهي نميکـنيد

حـدّاقـل نـظـر به پـشـيـمـانـيام کـنـيـد
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000
شاعر :مقداد اصفهانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فعولن فعولن فعولن فعول

سـال ٌم عــلـی سـیــد الـمــقـتـدی

علی ابن موسی الرضا المرتضی

شـهـنـشاه ُمـلک سـیادت کـز او

شده نور حق در جهان بـرمـال

امام مـبـیـن هـادی جـن و انـس

بـه مـــدحــش بــود آیــۀ انــمــا

بـه کــروبـیـان هــادی راه حق

بـه قـدوسـیـان مـالـک و مـقـتدا

مـنـا از بـهـایـش گـرفـتــه بـهـا

صفـا از صـفـایش گرفـته صفا

صراط الـهـدی جـلـوۀ نور حق

بـه شـرع مـحـمـد ب َُـود رهـنـمـا

به مهرش دل و جان گرفتار کن

که مـهـرش بـود ِبـه ز آب بـقـا

اال ای خراسان به خود ناز کن

که داری به خود لولوئی پُر بها

شاعر :محمد نبوی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

نشان راه ،به سمت خـدایـمان دادند

که در حریم خراسان رضایمان دادند

خوشم که بادۀعشقش به جام جان دارم

کـنـار ساقی میـخـانه جـایـمان دادند

به عشق دیدن رویش زیارتش رفتیم

برای ذکر مدیـحـش نـوایـمان دادند

به مادرش قـسمـش دادهایم ،با السر

که سوز فاطمه را در صدایمان دادند

گـرفـتـهایـم جـواز بهـشت اعـلی را

به دست با کـرمش کربالیمان دادند

ادیب شهر سرود این کالم دلجو را

مسایم و در حرم او طالیمان دادند

جالل و جلوۀ او را به چشم خود دیدیم

کنار مضجع پـاکـش جالیـمان دادند

غنی نیم که صفا مروه قسمتم گردد

ولی به حج فـقـیران صفایمان دادند

دودل شدم که بگویم ز درد خود یا نه

که در حرم به نباتی شفـایمان دادند
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شاعر :عفّت نظری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

من همانم که شبی گم کرد راه چاره را

روشـنم کن تا نبـیـنم نفـس آتش پاره را

دل سیـاهی کار دسـتم داده اما دلخـوشم

لطف تو وقتی طال کردهست سنگ خاره را

در مدارت مشتریها رفت و آمد میکنند

پـرتو لطفت گرفـته دست هر سـیاره را

بیبرات کربال غرق است کشتیهای من

اشکها را دیدهای یا موج تخته پاره را

زیـر ایـوان طالیت سـالـها مـسـتـأجـرم

گرچه صاحبخانه میخواهی من آواره را

میزند هر چهارشنبه نبض من پرپر ولی

صبح رستاخیز من روزی ست که نقاره را…

شاعر :منصوره محمدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

نبض زمان در نوسان است
ق رضاِ ،
از عش ِ

ت عشقش ،نفسم در هیجان است
از برک ِ

وقتی که دلم محفل آشوب و هیاهوست

آغوش حرم ،اَمنترین جای جهان است

ب نگاهش
هر یک
ب من از ضر ِ
طپش قل ِ
ِ

ق حرمش در ضربان است
در سینه به عش ِ

مـدار ُگـ ِل خـورشی ِد جـمـالش
در حو ِل
ِ

دوران است
منظومۀ
ِ
عرش علوی در َ

حـریـم رضـوی آمـده گـویـا
از سـمت
ِ

نفس باد صبا مشک فـشان است
وقتی ِ

ق شَهـنـشـا ِه دل آرام
سرمـایـۀ من عـش ِ

گنج زمان است
هر ثانیهاش ناب ترین ِ

ت پـرواز چـشـیـ َدم
طعـم
شـعـف شـوک ِ
ِ
ِ

در پهنۀ عرشی که چنین اَمن و اَمان است

چـشم دل ما دوخـته بر گوشۀ چشمش
ِ

با گوشۀ چشمی به دلم ،تاب و توان است

چـشم ضری َحـش ِگرۀ عشق
در پنجـرۀ
ِ

احساس دو چشمی نگران است
لبریز از
ِ

دم دیـدار
در چـشـمـۀ
چـشـمان امـیـدم ِ
ِ

رگ هر دیده عیان است
احساس شعف ،در ِ
ِ

ت غـمها
از دیـده و دل َپر ِبکـِشد وسع ِ

ب جنان است
وقتی گل لبخن ِد رضا سی ِ
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شاعر :محمد مبشری

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

سـالها دیـدۀ دل جانب رضوان داریم

این چنین میل تماشای تو جانان داریم

چون که دوریم ز تو حال پریشان داریم

روز و شب قبلۀ جان سوی خراسان داریم

ق نگاهت دارد
کعبه خود دیده به اشرا ِ
انعکاسیست که از چشم سیاهت دارد
تـسلـیم تو در اوج رضائـیم همه
ما نه
ِ

لطـف تو بود که در دین خـدائـیم همه

ما که با اسـم تو در ذکر و نوائیم همه

به تـوالی تو در مهـر و صفائـیم همه

هر کجـائـیم به کـوی حرمت مهـمانیم
به خـدا تا به ابـد در حـرمت میمـانیم
مرکز نور سماوات و زمین مرقد توست

وسط باغ جنانُ ،
خلد برین مرقد توست

حلقۀ هر دو جهان را چو نگین مرقد توست

برد از قلب غمین مرقد توست
آنکه غم می َ

بیشـمارند مالئک به طـواف حـرمت
سـجـدۀ اهل سـمـاوات به خاک قـدمت
آستان تو همان عرش خدای ازلیست

مهر و ُحب تو همان معنی خیرالعملیست

تویی آن که به جهان سرور و موال و ولیست

لقبت گر چه رضا ،نام قشنگ تو علیست

بر هـمـه عـالـم و آدم تو والیت داری
بس که دل بردهای و جام محبت داری
ُخ َّرم آن دل که به عشاق رهت پیوسته

جان بگیرد ز تو هر جان ،به لب دلخسته

سـائـلی آمده که دل به عـطایت بـسـته

رحم کن حضرت سلطان به دل بشکسته

نـبـود
ِ
رد سـائـل نـنـمـایـی که مـرامت َ
نبود
ِ
بخشش کم نه ،که در شأن و مقامت َ
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عرش حق سقف َوزینی است که بر پایۀ تو

هستی عالمی از جان گرانمایۀ توست

شرح گـل ذرۀ بیقـدر ز آرایـۀ توست

جـمع آیـات الـهـی هـمگـی آیـۀ توست

جلوۀ طور ز یک سایۀ تو منجلیاست
برترین معجز موسایی و نامت علیاست

آشـنـایی من و تـو ز قـدیـم است قـدیـم

دل من کنج حریم تو مقـیـم است مقـیم

به خدا جنتم این کوی و حریم است حریم

یار من سرور و آقا و کریم است کریم

مرز ایمان به تو ،مرز است به خوبی و بدی

زائر قـبـر تو چون زائر عـرش ابـدی
مشهدت باغ بهشت است و تماشا دارد

در میـانـش حـرم و گـنـبـد زیـبـا دارد

پـارۀ جـان و تن حـضرت طاهـا دارد

مرقـدت بوی گـل یـوسف زهـرا دارد

لحظه لحظه دل ما در حرمت مهمان است

به برت هدیۀ ناقـابل ما این جان است

شاعر :رضا رسول زاده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ما آبـرو ِز َدرگـ ِه سـلـطان گـرفـتـهایم

سـرمـایـۀ مـحـبت و ایـمـان گـرفـتهایم

امــام کــرامـتــیـم
ســائـالن کــوی
مـا
ِ
ِ

ت شا ِه خراسان گرفتهایم
روزی ِز دس ِ

گـره به پنـجـره فـوالد او زدیم
دل را ِ

حاجات خود به دیـدۀ گـریان گرفتهایم

کنار حـرم زنده دل شوند
دل ُمـردهها ِ

ضریح رضا ،جان گرفتهایم
با بوسه از
ِ

ت رضوی را به الـتماس
کـم ضمانـ ِ
ُح ِ

ت سحر چو آهوی حیران گرفتهایم
وق ِ

مسـتی مـا را نـمیدهـد
ب
زمـزم جـوا ِ
ِ

ساقـی مستان گرفتهایم
چون جام را ِز
ِ

ت زیـارت به کـربـال
هـر سـال ما برا ِ

بعد از سفـر به مشهـ ِد ایران گرفـتهایم
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000
شاعر :قاسم نعمتی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

من بیدل آمـدم که تو دلـدار من شوی

غمدیده آمدم که تو غمخوار من شوی

شـادم که در حـریـم تو افـتاده بـار من

آیا شـود ز لـطف ،خـریـدار من شوی

خود را ز راه دور کشاندم به کوی تو

مـددکـار من شـوی
دلخـسـته آمـدم که
ِ

1

این بـار آمـدم که فـقـط یـار من شـوی

عـمـرم به بـاد رفـتـه به داد دلـم برس

من آمدم که مـونس من ،یار من شوی

ـلـطانی شماست
س
آقـاییام هـمـیـشه ز ُ
ِ

یک عمر نوکرم که تو ساالر من شوی

خوانم میان صحن تو تا روضۀ حسین

گـویا که از وفـا تو گرفـتار من شوی

پـیـچـیـده بـاز در حـرم تـو صدای من

دست شماست روزی کربو بالی من

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

هر طـور الیـقـم ،بـزن؛ امـا نـمیروم

شاعر :عفّت نظری

پـریـشـانم پی درمـان دردم راه میافـتم

به یـاد لحـن فـرزنـد رسـول هللا میافـتم

همان لحنی که شیرین بود و لذت داشت تکرارش

دلم قرص همان وعده است یاد ماه میافتم

هزاران سکـۀ دنیا نمیارزد به دیدارش

گـدایش بودم از اول به پای شاه میافتم

که دستم را بگیرد ،بر سرم دستی کشد شاید

موجه گردم ،و در صحن طوسی آه میافتم

به من گفتند دیوانه پریدی یا که نه گفتم:

رضایم اوست روزی دست خاطرخواه میافتم

سپردم دست او آیندهام را چون که میدانم

به دست من اگر باشد درون چاه میافتم

 . 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.
هر طـور راحـتي ،بـزن؛ اما نميروم

اين بـار آمـدم که فـقـط يـار من شـوي
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شاعر :سعید تاج محمدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

هال دریا! چه راحت پُر کند عشقت سبوها را

چه راحت میپذیری در خودت این ُخرده "جو"ها را

تو را هرکس که پیدا میکند ،گم میکند خود را

تمنای تو شیرین میکند این جست و جوها را

تو آن دست پُر از مهر خدا در آستین هستی

که دستانت برآورده است عمری آرزوها را

تـمام گـریهها از دامنت لـبخـنـد برگـشـتـند

مصفا میکند حال و هوایت خلق و خوها را

اگر بازار رماالن شهر از سکه افتاده است

تو بر هم میزنی قول و قرار پیشگوها را

چه نوری داده زیر سقف ایوانت نمازم را

چه شوری داده حوض صحن جمهوری وضوها را

اگر هـر بار عهـدم را شکستم با تو ،میآیم

دلم گرم است پاسخ میدهی بیچشم و روها را

بگو نقـارهها را تا به سازی تـازه بنـوازند

که پاسخ داده حضرت بر سالمم "أدخلوها" را

شاعر :محمد جواد شیرازی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ق شراب و بادهاند
جامها بیتاب از رز ِ

صحنها بهر حـضور سائـالن آمـادهاند

با امیـد وصـل این جنـت تـقـال میکنند

ذرههـایی که مـیـان راه ،بـیـن جـادهانـد

کوثر است آب میان صحن و پاکم میکند

حوضهای این حرم الحق که فوق العادهاند

مادرم میگفت :سجاده نمیخواهد حـرم

سنگ های خاکیاش باالتر از سجادهاند"

چند عاشق با دو چشم خیس از راه آمدند

گوشۀ باب الجـوادت از نـفـس افتادهاند

عـدهای با نام زیـبای تو مـستی میکنند

عدهای هم دور مرقد جامعه سر دادهاند:

"یا ولـی هللا ضـامن شـو گـنهـکـار آمده

تا همینجا هم به لطف توست راهم دادهاند

نسل در نسلت همه آقـا و اهل بخـششند

نسل در نسلم همه محتاج و نوکر زادهاند"

اهل ایمان شد هر آن کس که نگاهش کردهای

وای بر آنها که از چـشم شما افتادهاند
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000
شاعر :رضا باقریان

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

قالب شعر :مسدس

باید به عـشق گـنـبـد تو یـاکـریم شد

روی مـنـارههـای الـهـی مـقـیـم شـد

حیف است پا به صحن و سرای شما نهم

بـاید سـوار بـال مـلک یا نـسـیم شد

هر کس دخیل پنجـره فوالد میشود
تا روز حـشر خـانهاش آباد میشود
صحن و سرای خانهات آباد یا رضا

صید تـوأیم گر تویی صیاد یا رضا

روزی سـفرههای شب ما زیـاد شد

وقتی که راهمان به تو افتاد یا رضا

مهر تو را به آب و گل ما گذاشتـند
نام تو را شـفـاعت عـالـم نگـاشـتـند
بـال و پـر فـرشـته گـلـیـم سرای تو

آقـا شـود کــنـار تـو آقـا ،گـدای تـو

آنقـدر وسعت حرمت کبریایی است

جا شد بهشت گوشه صحن و سرای تو

حاال بهـشت ،هم نـفـس زائرت شده
در کوچههای دور حرم عابرت شده
بایـد بـرای درک تو پـر در بیـاورم

غیر از رئـوف ،واژه بهـتر بیاورم

بـایـد بـرای مـنـقـبـت بـیکـرانـهات

یک صفحهای به وسعت محشر بیاورم

محشر به شانههای تو مثل کبوتر است
وصف تو از خیال و شعورم فراتر است

بی نورت آفتاب به دردی نمیخورد

بیعطر تو گالب به دردی نمیخورد

1

 . 1بيت زير به جهت رفع ايراد و انتقال بهتر معناي شعر تغيير داده شد ،وجود ائمه مختص آن شهري که هستند نيست بلکه جهاني است
بسيار ديده شده فردي در شهري ديگري به ائمه متول شده و شفا گرفته اند
در مشهد آفتاب به دردي نميخورد

بيعطر تو گالب به دردي نميخورد
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بوسه ،مرا ز پای تو سیراب میکند

با این حساب ،آب ،به دردی نمیخورد

یـک ذره از تـلـؤلـؤ تـو آفـتـاب شد
خورشید بی وجود تو خانهخراب شد

1

صحن عتیق هرچه مسلمان درست کرد

از برکت تو بوذر و سلمان درست کرد

شبهـای جـمعه از نفـس زائـران تو

دور ضریح ،چند سلیمان درست کرد

بیهوده نیست عاشق تو بی قـرار تو
اینگونه بود مور شدن در جوار تو
خوب است در حریم شما استخارهها

هـیچاند در بـرابـر نـورت سـتارهها

سوگند میخورم به جالل تو یا رضا

عرش خداست بر سر دوش منارهها

پیش تو استخـاره گرفـتـیم و بد نشد
گـلـدسـته حـریـم تو آقـا رصد نـشـد
هرجا کریم هست ،کرمخانه میشود

بالم فـقط به گرد تو پروانه میشود

کـنج حـرم نـشـسـتهام و داد میزنم

هر یوسفی که یوسف زهرا نمیشود

آقا کرامت تو در اینجا زبان زد است

کرببالی دیگر من شهر مشهد است
دست تو خاک را به نظر کیمیا کند

ظرف مـس وجـود مرا هم طال کند

حس میکـنم کـنار تو نام حسین را

نام حـسین در حـرم تو چـهها کـنـد

پـابـوسی تو پـاره گـریـبـانـمان کـند
راهی به سوی شهر حسین جانمان کند
 . 1بيت زير به جهت رفع ايراد و انتقال بهتر معناي شعر تغيير داده شد ،وجود امام باعث خانه خرابي خورشيد نيست بلکه همانطور که
در مصرع اول آمده نور خورشيد به برکت وجود امام است
يک ذره از تـلـؤلوي تو آفـتـاب شد

خورشيد هم کنار تو خانهخراب شد
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آن سائلی که دامن لطف تو را گرفت

یادم نرفته نیـمه شبی که شفا گرفت

جان جـواد را که قـسم داد پیـش تو

یک اربعین ،از حرمت کربال گرفت

دارالشفاست کوی تو یا ثامن الحجج
وجه خداست روی تو یا ثامن الحجج

شاعر :رضا آهی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

خیرت رسید و عبد معاصی عطا گرفت

پست و حـقـیر عـالـم امکان بها گرفت

رو بـر تو کرد با هـمـۀ روسیـاهـیـش

از گوشه چشم نافـذتان او شـفـا گرفت

آقا ردش نکن که امـیـدش فـقـط تویی

با صـد امـیـد کـوبـۀ بیت الـوال گرفت

جانی دوباره در تن بیجان او نشست

تا عـشـقـتـان میان دلش را فرا گرفت

یا ایـهـالـرئـوف و ز لـطف مجـسـمت

بیدست و پاترین بشر دست و پا گرفت

بخـشیـده شد تـمـام گـنـاه و خـطای او

وقـتی قـدم در آن حـرم با صفا گرفت

شـبـنـم ز دیـدۀ تـر او بر زمین چکـید

بـا زائـرین تو چـو دم یا رضا گـرفت

یا ایهـاالـکـریـم و به عـشـق نـگـاه تـو

بنگر دراز ،دست خودش این گدا گرفت

قربان نام تو که گـره را گـشایش ست

بایـد که نام اطهـرتـان را طـال گرفت

هرکس زآب دلکـش این بارگه چـشید

دیگـر کـجـا نـشانـه ز آب بـقـا گرفـت

من از لـبـان عـاشـق رنـدی شـنـیـدهام

اینجا ز رأفت تو شـود کـربـال گـرفت

بیشک نشسته دردلـتان مهر نـوکری

کو در حرم نوای شه سر جـدا گرفت

گفتی که گریه کن تو به جد غریب ما

یابن الشبیب گـریـۀ تو هر کجا گرفت

ما هم به رسم و کار شما گریه میکنیم

هرجا کـسی زماتـم جدت عـزا گرفت

شعـرم تمـام ،حـرف دلـم نا تـمام ماند

آهی زیاده تر ز سـرش از شما گرفت

000
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شاعر :محمود حبیبی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فعولن فعولن فعولن فعولن

رسـیـدم دوبـاره بـه درگــاه شـاهـی

چه شاهی که دارد ز شاهان سپاهی

فــلـک آسـتـانـی مــلـک پـاسـبـانـی

ضمان کارگـاهـی جـنـان بارگـاهی

سالم ای غریبیکه در صبح محشر

ندارم به جز ُمهـر ِمـهـرت گـواهی

خیالت به سر خون هجرت به گردن

به شوق تو کردم چه شال و کالهی

شلـوغ است دورت ولی شد فـراهم

عجب خـلـوتی ،خـلـوت دلبـخـواهی

چو آئـیـنه از بس که دل نـازکی تو

تـوان تا حـریـمـت رسیـدن به آهـی

تـو آئـیـنـه آئـیـنـه ،نـوری و نـوری

تو مهری چه مهری تو ماهی چه ماهی

تو را مهر گفتم؟ تو را ماه خواندم؟

عجب کـسر شأنی ،عجب اشتـبـاهی

که مهر است در محضرت ُمرده شمعی

که ماه است پیـش رخت روسیاهی

گرفـتـهست خـورشـیـد اذن دمـیـدن

ز نـقـاره خــانــه دم هــر پـگــاهـی

تویی شرط تـوحـیـد و بیتـو یـقـیـنا ً

هـمـه نیـسـت تـوحـیـد جـز الإلـهـی

اگر ابـر لـطـفـت به محـشـر بـبـارد

نـمـانـد ثــوابـی ،نــمـانـد گــنــاهـی

به لـطف تو کاه ثـواب است کوهی

به بـذل تـو کـوه گـنـاه است کـاهـی

لـب درۀ نــفــس لــغــزیـــده پــایــم

نـگـه دار ،دسـت مـرا بـا نـگــاهـی

مــنــم آن گــنـهــکــار امــیــدواری

که دارد ز لطف تو پـشت و پـناهی

نـدانـم چـگـونـه بـرآیـم ز شـکـرش

اگــر راه دادی مـــرا گــاه گــاهــی

الهـی مـرا از حـریـمـش مکـن دور

مـرا از حـریـمـش مکـن دور الهـی
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000
شاعر :محسن زعفرانیه

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

شاید عـیار دل به خلوص قـدیم نیست

عـقـلم برای درک مقـامت فهـیم نیست

ریزهخـور مـرام تو هـستیم گر چه دل

الیـق برای نـوکـری این حـریم نیست

راهــم بــده کـه تـوبـهکـنـان بـاز آمـدم

نزد کـریم ،هیچ خطایی عـظیم نیست!

ب من ،چرا
افسوس میخورد دل بیتا ِ

در خادمی صحن و سرایت سهیم نیست؟

افسوس میخورد که چرا چون کبوتران

سار گنبد زردت مقـیم نیست؟
در سایه ِ

شاعر :محمود ژ ولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

مائیم و انـس و الفـت تو یا اباالجواد

در جان ماست محنت تو یا اباالجواد

با اذن فاطمه به دل ما رسیده است

سـرمـایـۀ مـحـبـت تـو یا ابـاالجـواد

این قـلبـهـای ما که بـنام تو میتـپـد

جامی است از والیت تو یا اباالجواد

ای نـیـت تو یـاری زوار خـستـهات

قـربـان قـصد قـربت تو یا اباالجواد

بیمار العـالج نداری در این مطب

محـشر کـند طـبابـت تو یا اباالجواد

هر شاخه گل ز گلشن باالی مرقدت

داروی درد امت تـو یـا ابـاالـجـواد

صحن و رواق و باب و ضریحت بهشت ما

دارالشـفـاست تـربت تو یا اباالجواد

باب الجواد روزی هر صبح و شام ماست

کو دوری از ضیافت تو یا اباالجواد

آنچه ز وصف جنت اعال شنـیدهایم

بـاالتـر است جـنـت تو یا اباالجـواد

مـا دل بـریـدهایـم ز دولـت مـدارهـا

مائیـم و صبح دولت تو یا اباالجواد

هر کس که بعد مشهد تو کربال نرفت

از دست داده فرصت تو یا اباالجواد

با ایـنهـمه هـنـوز غـریـبی امـام من

ای جان فدای غربت تو یا اباالجواد
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قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

شاعر :زهرا جودکی

ابـری سـیـاهـم ،لـکـهای در آسـمـانـم

سـنگـین شده بـر شـانـهام بـار گـرانم

میبـارم و میبـارم و میبـارم از نو

جاریست بر روی زمین اشک روانم

با هر نسیم کوچکی این سو و آن سو

دنــبــال رد خــانـهات بـیخــانــمـانـم

خورشید این گنبد بگو با من چه کرده است؟

شبنم به شبنم طرحی از رنگین کمانم

چــشــم تــرم اذن دخـــول آمــدن داد

بـایـد کـه قـدر اشـکهـایـم را بــدانـم

امـشب بـه صحـن تو پـنـاه آوردم آقـا

آیـا اجـازه مـیدهـی ایـنـجـا بــمـانـم؟

شاعر :جواد کلهر

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

عاشـقـی دربـدری دارد و بیسـامـانی

گـاه ابـریست هـوای دل و گه بـارانی

گرچه آرام و قرارم به نظر قرب شماست

شهرهام شهره ز سرگشتگی و حیرانی

من بجز کوی شما بر در دیگـر نروم

دولـتـم داد به من فـیض تو را ارزانی

رو به سوی حرم خسرو خوبان گـفـتم

خوب یا بد تو خودت حال مرا میدانی

نـیـسـتـم الیق اگـر زائـر کویت گـردم

ریزهخواری ز درت نیست کم از مهمانی

چه برانی چه بخوانی تو مرا از کویت

نـروم بـر در دیگـر به هـمـین آسانـی

روز اول به هـوای حرمت جـلـد شدم

مـیپـرم گـرد شـمـا تـا نـفـس پـایـانـی

حـرمت ملجاء درماندگی ماست رضا

با تو مـا را نـبـود واهـمـه از ویـرانی

هم غریب الغـربایی و مـعـین الضعـفا

هـم عـالج غـم و بـیـماری بیدرمانی

خـادمـان حـرمت از در تو مـییـابـنـد

فـر شـاهـنـشـهـی و مرتـبـۀ سـلـطـانی

آنکه شد عارف باهلل شما را در طوس

یافت در بحـر وال مرتـبـهای عـرفانی
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000
شاعر :مجتبی صمدی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

امـشب دوبـاره بـال پـروازم درآمـد

امشب دوباره عشق سویم با سرآمد

گـشـتم کـبـوتر تا دیـار خـانه زادی

تنها همین کار از دل عـاشق برآمد

قـصد زیارت کردم و اوجی گـرفتم

روحی مرا در چارچوب پیکـر آمد

دور حـرم چـرخـی زدم دیـدم برای

جـارو کـشیدن جـبـرئیل شهـپـر آمد

بستم دخـیلم را به یک جسم مشبک

گـویـا صـدایـی از دل آهـن درآمــد

خـوش آمدی ای زائـر شوریـده حالم
دلـتـنـگ تـو بــودم در آفــاق خـیـالـم
گویا که صاحب خانه بامن روبرو شد

گویا که با من غرقه در گـفتگو شد

رسواترین رفتم ولی از فیض دیدار

بـیـن خـالئـق رتـبـهام بـا آبـرو شـد

کعـبه فـرامـوشم شد آنجا در نـیایش

ذکر همه ارکان و جانم ذکر هو شد

خود را میان عرش دیدم در طوافش

گـویـا بـرآورده مـرا هـر آرزو شـد

مستی دوچـندان شد شمـیم یاس آمد

یک لحظه حس کردم فضا خوش عطروبوشد

گفتم چه عطری مستیام شد بینهایت
گـفـتـنـد زهــرا آمــده ایـنـجـا زیـارت
به به ازین دیدار روحانی و میـقات

به به ازین میخانه عشق و خـرابات

شرط والیت داشتن درسینه اینجاست

شیعـه فـقط با نام او میگردد اثبات

شاه و گدا فرقی ندارد پشت این در

او در رئوفـیت خدا را هست مرآت

اینجا به هر جنبندهای آتش حرام است

آسوده میخوابند گردش خیل اموات
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اینجا شـفا کار دعـای خادمان است

غـوغـا بود در دفـتـر ثبت کـرامات

این قـبـلۀ هـفـتـم امـیـد عـاشـقـان است
مهـمان پـذیـر پـادشاهی مهـربان است
خورشید شرقی زمین گـنبد طالیش

بوی خدا میآید از صحن و سرایش

در آب سقـاخانهاش کـوثـر چکـیـده

پرمیزند صدها فـرشته در هوایش

درصحن گوهرشاد روضه خوان زیاد است

هرکس که میبینی بخواند در ثنایش

پلکی اگر برهم زند راضی شود حق

الحق که بر او میسزد نام رضایش

در کفشداری های او در حال تعظیم

روح األمین گوید خوش آمد بر گدایش

1

رمز رضایت نامه از حق در نگاهش
آهــوی سـرگـردان دلـهـا در پـنـاهـش
پابوسیاش تیر دل درماندگان است

این خـانه آمـال دل افـالکـیـان است

در هر رواقش بار حورالعین فرش است

بال مالئک زیر پـای زائـران است

دانـه بـرنـج سفـرۀ مهـمـانـسـرایـش

بیمه گرجاوید روح و جسم و جان است

حیوان هم ازاین خانه بیبهره نماند

ازبسکه این آقا کریم و مهربان است

ازبسکه او زوار خود را دوست دارد

آید به استـقـبـالشان خندهکـنان است

اینجا شوی حاجت روا بیعرض و خواهش

این شه به فرقت میکشد دست نوازش
 . 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.
در کفشداري هاي او در حال تعظيم

موسی کمر خم کرده آنجا باعصایش
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ثـانـی خــتـم االنــبـیـا شـد
پـاره تـن
ِ

علی مرتضی شد
هم نام و هـم اسم
ِ

او آمد و حق را به روی پرده آورد

آمـد به ایـران فخـر نـسـل آریـا شـد

او شد سفـیـر اول زهـرا در ایـران

او هـشتمین تـندیس نسل اوصیا شد

جنت بود یک تکه از خاک مزارش

ایران ز فـیـضش رتبه دار آسیا شد

باید فضا رفت و از آن باال نظر کرد

مشـهـد نگـیـن نـقـشه جـغـرافـیا شد

1

000

دوری کند هرکس از اینجا تیره بخت است

مشهـد برای خاک ایران پایتخت است

شاعر :محمد جواد شیرازی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

در حریم نور جای مشعل و فانوس نیست

هیچ کس از لطفتان در این حرم مأیوس نیست

شکر حق با شیر مادر مهرتان در دل نشست
ِ

واقعا بیچاره هرکس با شما مأنوس نیست

کـربـال و کـاظمین و سامرا ،حتی نجف

هیچ جا بهرمن درمانده همچون طوس نیست

دُر و مرجانی که از احسان به سائل میدهی

کف اعماق اقیانوس نیست
در صدفهای ِ

هرکس از ،سوی تو آمد بوی جنت میدهد

بوی جنت هیچ جا چون در حرم محسوس نیست

این کبوتر که به دور گنبدت در گردش است

پر طاووس نیست
هم طراز هر پرش صدها ِ

دانه دانه ذکر تسبیحم فقط شد "یا رضا"

شأن ذکرت کمتر از یا نور و یا قدوس نیست

زائرانت پشت هم مرکب به مرکب آمدند

این همه زائر ولی روزی من افسوس! نیست

نه عبا میخـواهم و نه تیـغۀ سلـمانیات

حاجتم این روزها چیزی بجز پابوس نیست

 . 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.

ي خــتـم االنــبـيـا شـد
پـاره تـن ثـانـ ِّ

هـم نام و هـم اسـم عـلي ايـلـيـا شـد
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شاعر :مهدی صفی یاری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

ای کاش حـرم بودم و مهـمان تو بودم

سـفـرۀ احـسان تو بـودم
مـهـمـان تو و ُ

یک عمر گذشت و سر و سامان نگرفتم

ای کاش فـقط بیسر و سامان تو بودم

تا چـشم گـشودم به دلـم مهـر تو افـتاد

زان روز چـو آهـوی بـیـابان تو بـودم

عـاشـقی تو
غـم
طـوفان عجـیـبیست؛ ِ
ِ

چون موج اسیـر تو و طوفان تو بودم

من خسته دل ای کاش
ای گنبد تو عشقِ ،

چـون کـفـتر پَـر بستـۀ اِیـوان تو بودم

یک پنجـره فوالد دلـم تـنگ تو آقاست

خـراسـان تـو بـودم
ای کـاش ِز ُزوار
ِ

شاعر :مرضیه عاطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

ت جانانه میخواهد
نگاهم کن! دلم یک خلو ِ

کبوتر وار آمد روی گـنـبد! دانه میخواهد

عطش دارم! تو در جریانی و دیریست میدانی

دلم یک جرعه از دریای سقاخانه میخواهد

ضمانت کردی و از دستهای مهـربان تو

بستن پـیـمان؛ دلم پـیـمانه میخـواهد
برای
ِ

بـاالی ضریحـت که
هـای
ِ
فـدای آن گـالیُـل ِ

دور خود پروانه میخواهد
مالئک پرور است و ِ

ب دربـاری نـمـیدانـد فـقـط از تـو
گـدا آدا ِ

جواب یک سالم کامال شـاهـانه میخواهد

دیوار گوهرشاد عمری برنمیدارم
سر از
ِ

های وسیع و بیشمارم شانه میخواهد
که غم ِ

صحن آزادی
به گـنـبـد عـادتـم دادی کـنار
ِ

کبوتر بچهات را رد نکن که النه میخواهد

به دعوتنامه محتاجم نگاهم خیره ماندهست و

ت صاحب خانه میخواهد!
ت کربال از دس ِ
برا ِ

1

1

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

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

گـدا آدابِ درباري نميداند فـقـط از تو

سالمي مهربان و کامال شاهانه ميخواهد
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000
شاعر :داود رحیمی

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

آرام نـمـودی تـب و تـاب هـیـجـان را

جوشاندهای از شوق خودت هر غلیان را

از پـای نشاندی ز تعـجـب جـریان را

از دشمن و از دوست ربودی دلشان را

اینگونه رضا کردهای از خود دو جهان را
هم رونق کار از می و میخانه گرفتی

هم عقـل ز هر عاقـل و دیوانه گرفتی

در قـلب سماوات و زمین النه گرفتی

ای عـا ِلـم فـرزانـه چه رنـدانه گرفـتی

در دست خودت نبض زمین را و زمان را
در پاسختان مانده هر استادی و رندی

هر عـالـم ایـرانی و یـونـانی و هـندی

گشته است مسلمان تو نصرانی سندی

سنه دانوشماقین اعجاز تکندی
قوربان َ

بستی به کـمـنـد سخـنـت دست زبـان را
اســالم بــدون تـو درونــمـایـه نــدارد

گـردن کـشی بـی خـردان پـایـه نـدارد

خـورشیدی و دیـدنـد قـدت سایه ندارد

همسایه به جز خـیر به هـمسایه ندارد

همسایه قـدم رنجه کن و منـزلمان را…
لبخـنـد زدی شعـر در اوهـام من افتاد

زآن روز خرابت شدم ای خانهات آباد!

بـا قـافـیـۀ پـنـجـره فـوالد و گـهـرشـاد

هی شعر نوشتم من و چشمت صله را داد

دربـنـد کـشـیـدی تو مـعـانـی و بـیان را
دربان جنان دل به در صحن شما بست

داالن بهشت است همین راهرو این بست

حوض وسط صحن همان کوثر نقد است

ساقـی بهـشتی شده از آب حـرم مست

پـابـسـت حـرم کـردهای آن آب روان را
جبریل کـمر بسته به فـراشی صحنت

حور و پریان گرم گهر پاشی صحنت

سایت آستان وصال  astanevesa.irجلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان

150

آن سدره و طوبی گلی از کاشی صحنت

برده است جنان را همه در حاشیه صحنت

بـیچـارۀ خـود کـرده حـریـم تو جـنان را
نو شاعری آمد به حـرم دفـترش افتاد

شد خیره به گلدسته کاله از سرش افتاد

هی خواست بماند سر پا ،آخرش افتاد

تا خورد زمین یاد پدر و مادرش افتاد

دسـتـی به دعــا بُـرد و تـمـام پــدران را
هرکس که تو را داشته اثنی عشری شد

ایام خوش آن بود که با تو سپـری شد

درصحن گهرشاد دل از غصه بری شد

تصویر من و صحن تو عکسی هنری شد

در نــاب تـرین جـای اتــاقــم زدم آن را
هرجای دگر رفـتـم از آن خـیر ندیـدم

یک مرتبه “برگرد” از این در نشنیدم

من هرچه کشیدم ز دل خویش کـشیدم

ارزان نفروشم که من ارزان نخـریدم

در نـوکـریت خـرج کـنم عـمر گران را
هر شـاه شـده خـادم دربـار تو چـنـدی

پـر وا کـند از بـام تو در دام کـمـنـدی

از تو طلـب رزق کـنـد عـائـلـه منـدی

از رسـم گـدایـی شـما نکـتـه و پـنـدی

آمـوخـتـه هـر پـیـر خـردمـنـد جـوان را
ای ضـامـن دنـیـای مـن و آخـرت من

ای کاش به درکت برسد معرفت من!

مردن کـف صحـنت بشود عاقـبت من

بهـتر ز خودم آگهـی از مصلحـت من

حکم از تو ،دلم دست خودت داده عنان را
با جـنـس خـرابم شدهام وصلۀ ناجـور

هرشب به سالمی بشوم زائرت از دور

تو شـاه خـراسانی و من پـیر نـشابـور

خود را برسان پام رسیده است لب گور

ای صاحب جان! میسپرم دست تو جان را
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شاعر :آرمان صائمی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

دلم دوباره هـواى تو را به سر دارد

هــواى گـنـبـدتـان را دم سـحـر دارد

کـنار تو گـریه میخواهد
دلم دوباره
ِ

که گریه بر در باب الجواد اثر دارد

کـنار پنجره فـوالد تو کسى میگـفت

که قبل گفتن حاجت ،خودش خبر دارد

مگر چه میشود آقا که زائرت باشم؟

که طـعـم آب حــرم مــزۀ دگـر دارد

بیا و دست مرا از کرامـتـت پُـر کن
بـیـا و ایـن بـ ِد روسـیـاه را ُحـر کـن
مـرا نـگـاه شـمـا بـاز انـتـخـابـم کرد

گـنـاه بودم و خـاک حـرم ثـوابم کرد

نسیم صحن گوهرشاد بر ُرخم خورد و

جـنـون عـشق تو آقا مرا جـوابم کرد

همینکه نام تو را گفتم این دلم لرزید

پـیـاله بودم و نـام شـما شـرابـم کـرد

به زیر پاى تو بوده سرم خدارا شکر

ببـین که عشق تو آقا مرا گـالبم کرد

1

کنار تو به خـدا میتوان خـدا را دید
ز سایۀ حرمت ،مـروه و صفا را دید
به احترام تو نـازم که محـترم هستى

2

امـید مـردم ایـران ،یـل کـرم هـسـتى

همیشه و همه جا فـوق انـتـظارى تو

همیـشه و هـمه جا سایۀ سـرم هستى

 . 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 .در حالت زير نوعي از خود تعريف کردن است تا مدح امام
به زير پاى تو بوده سرم خدارا شکر
2

ببـين که گـام تو آقـا مرا گـالبـم کرد

 .بيت زير به جهت جلو گيري از کج تابي معنايي و انتقال بهتر معناي شعر تغيير داده شد ،زيرا امام رضا امام شيعيان تمام

کشورهاست نه تنها ايران
به احترام تو نـازم که محـترم هستى

امـام مـردم ايـران ،يـل کـرم هـسـتى
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اگر که صحن و سرایت نبود ،می ُمردیم

براى مردم این خاک ،مغـتـنم هستى

دوباره روضه بخوان تا که جان بگیرم من

تو سینه سوخـتۀ صاحب عـلم هستى

قسم به کعبه که عینا ً خود مطافى تو
غریب آل على،عین و شین و قافى تو

تـمام حـاجت من اینکه سائـلت بـاشم

خـدا کـنـد بـشود تـا که دعـبـلت باشم

«کـبوترم نـشدم تا کـبوترت گـردم»

کـبـوتـر حـرم و جـلـد مـنـزلت بـاشم

کـرامـتت که به دریـا شده شـبـیـه آقا

چه میشود که کمى خاک ساحلت باشم؟

نشسته چشم ترم در مسیـر نیـشابور

به این امید که گردى به محملت باشم

دلـم مـیـان هـمـه زائـران تو گـم شـد
مرید حضرت سلطان ،امام هشتم شد
نـسـیـم مـاه مـحــرم وزیــده آقـاجـان

دوبـاره مـوقـع گـریه رسیـده آقا جان

براى غصۀ جدت چه کار باید کرد؟

بگو بمیـر برایش…به دیـده آقا جان

نـوکـرى این نـوکـر
خـدا کند بـشـود
ِ

قـبـول مـادر قـامـت خـمـیـده آقا جان

شـمـا براى فـرج الاقـل دعـایـى کـن

که یاس حضرت زهرا تکیده آقا جان

میان شعر شما حرف کـربال شد باز
نوشتن از تن ارباب و بوریا شد باز
زدن به سینه ز غم با من و نوا با تو

دوباره شـور عـزا با من و دعا با تو

نوشتن از حرم و داغ خـیمهها با من

گریـز روضۀ کوچه به کـربـال با تو

نوشتن از سر و دستى که شد قلم با من

زدن به سینه و خواندن ز خیمهها با تو

زبان گرفتن و هق هق ز عمق دل با من

نفس نفس زدن و گریه بیصدا با تو
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غمین ز داغ گـلـو و لـب امـامـى تو

1

شکـسـته بـال و پُـر آتش خـیـامى تو
تمام غصۀ تو غصههاى عاشوراست

دلیل گریۀ تو ماجـراى عـاشوراست

به خاک حجـره اگر سر گـذاشتى آقا

فقط براى حسین و براى عاشوراست

بگو براى چه آخر به آب لب نزدى؟

یقین که علت آن تشنههاى عاشوراست

مدافعان حرم را خودت دعا گو باش

که این صدا به خدا

هم نواى عاشوراست

مرا به سمت حرم پر بده،صدایم کن
اسیر خـانۀ خود کن ،مرا رهـایم کن
ِ

شاعر :مرتضی محمد پور

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

در بـارگـاه قـرب رضا الـتـجـا کنم

شایـد رئـوف آل عـلی را رضا کنم

مرغ مهاجرم وطنم مشهدالرضاست

من خـاک را به نام شما کـیـمیا کنم

اما چه سود خسته دلی پر شکستهام

من آمـدم که زخـم پـرم را دوا کـنم

باران رحمتت شده جاری و گو چسان

در بحر بیکران تو خود را رها کنم؟

آسوده خاطرم که شوی شافعم به حشر

در هر نفس اگر که شما را صدا کنم

موسای آل فـاطـمه گـشتم اسیـر نیل

بهر نجـات از تو تـمـنـا عـصا کـنم

مرثیه خواندهای تو ز گودال قتلگاه

از بعد روضه رو به سوی کربال کنم

 . 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.
خـراب زيـر گـلـو و لـب امـامـى تو

شکـسـته بـال و پُـر آتش خـيـامى تو
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شاعر :علیرضا خاکساری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

کالمش نور ،فعلش خیر ،نامش دلنشین باشد

دلـیـل عـالـم ایجـاد بـایـد ایـنـچـنـین باشد

یکی از معجزات حضرت موسی بن جعفر اوست

عـلی سوم و دست خـدا در آستـیـن باشد

هواالول ،هواالخر ،هوالظاهر ،هوالباطن

رضا آئـیـنۀ فـضل امیـرالمـؤمنـیـن باشد

رضی هللا عنهم و رضوا عنه است ،شأن او

به قرآن بهترین مصداق آیات مبین باشد

حدیث سلسله پای دلم را قرص و محکم کرد

والی حضرتش تنها مرا حصن حصین باشد

شبیه تک تک اجداد خود باب نجاتم شد

نخی از ریشۀ سجادهاش حبل المتین باشد

بجز او چه کسی با ُحسن رفتار و صمیمیت

سر هر سفره با جمع غالمان همنشین باشد؟

کجا رد میکند از محضر خود سائالنش را

کسی که دامنش باب الحوائج آفرین باشد

ادب شرط قدم برداشتن در نزد آقایی ست

که دربان حریمش حضرت روح االمین باشد

شکوه بارگاهش را که دیدم با خودم گفتم

بهشتی هم اگر روی زمین باشد همین باشد

از اینجا دل به سوی آسمانها راه پیدا کرد

حریمش مهبط الوحی و به نوعی مهد دین باشد

تالقی میکند اینجا نگـاه سائل و سلطان

چرا که آستانش نقطۀ عطف زمین باشد

گره وا میشود از کارها با یک "امین هللا"

به قدر یک سر سوزن اگر در دل یقین باشد

اگر موال سراغـم را نگیرد روز وانفـسا

بدون شک حسابم با کرام الکاتبـین باشد

من بد را ضمانت میکند جای تعجب نیست
ِ

تعجب میکنم روزی اگر که غیر از این باشد

همیشه وقت پابوسی تمام ترسم از این است

مبادا این زیارت ،این سالم آخرین باشد

کسی از عهـدۀ مدح و ثنـایش بر نمیآید

همیشه سهم بیت آخر من نقطه چین باشد
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000
شاعر :جعفر ابوالفتحی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

سائل ،اگر کنار کـریمی رصد شود

عالم اسیر ذکر «رضا جان مدد» شود

دست از نخ عـبای شما بر ندارد او

حتی اگـر که راه خـدایـی بـلـد شود

پس میشود که عبد عبید شما شویم

وقتی ردیف قافیههامان “شود” شود

هر کس اسیر پنجۀ عـشق شما نشد

باید اسیـر پـنجۀ هـر دیـو و دد شود

امشب شبـیـه ابـر بـهـاریـم یا رضا
اذنـی بـده دوبـاره بـبـاریـم یـا رضا
امشب به قلب مرده جال میدهد رضا

حال و هوا به چشم گدا میدهد رضا

کار رو سیاه
بر خیز ،نا امید و خـطا ِ

امشب امان به روز جزا میدهد رضا

بیمار خود بیار و دوا از رضا بخواه

امشب به هر مریض ،شفا میدهد رضا

ای کربال نرفته غم کربال بس است

امشب برات کرب و بال میدهد رضا

امشب دخـیل پنجره فـوالد میشویم
امشب به دست عشق تو آباد میشویم

عـاشـق بـیـا تـرنـم انـفـاس را بگـو

ابـراز وجـد سـودۀ الـمـاس را بگـو

در روبـروی گـنـبد زرد و منارهها

از جان و دل تالطم احساس را بگو

در بین روضههای حریم رضا کمی

حال و هـوای زائر حـساس را بگو

ت دخـیل بستن لبهـات با ضریح
وق ِ

شاعر بیا تو قـصۀ عـباس را بـگـو

اهـل حـرم عـمـوی رقیه شهـیـد شد
موی حسین و زینب از این غم سپید شد
دست از تنش جدا شدهای خاک بر سرم

آهش چه نارسا شدهای خاک بر سرم
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آن کس سالهاست عصای من است خود

بیدست و بیعصا شده ،ای خاک بر سرم

دنیا چه بیوفا شده ،ای خاک بر سرم

حمله به خیمهها شده ،ای خاک بر سرم

پـای تـمـام اهل حـرم بـعـد رفـتـنت

با خار آشنا شده ،ای خاک بر سرم

آقا ببـخـش روضۀ تان نـاتـمام مانـد
در شهر شام شعر دلم پشت بام ماند

شاعر :مهدی قاسمی

قالب شعر :غزل

در این حریم ذکرم ،یا رب و یا کریم است

دستم اگرچه خالیست ،خرجیم با کریم است

کم میشود مگر از این سفره هر چه بُردند؟

وقتی طرف حساب شاه و گدا ،کریم است

بـیـهـوده زائـرانـش دست کـرم نـدارنـد

هر کس شد آشنـای این آشنا کـریم است

ُعطی الکثیر من اوست
تضمین ذکر یا َمن ی ِ

گرچه زیاده خواهم ،او منتها کریم است

1

من بـاورم نمیشد ،اینـقـدرها کـریم است

نـوکـر غـریـب بـاشد ،مـوال نمیپـسـنـدد

گـفـته سه جا میآیم ،آقای ما کـریم است

اصال ًبهشت یعـنی در این حـرم نشستن

امروز با رضاییم ،فـردا خـدا کریم است

بـاب الجـواد بـودیـم ،دیـدیـم کـاظمـیـنـیـم

باب الرضا نوشته ،ابن الرضا کریم است

هر جا که روضه بوده ،باال نشسته زهرا

آنکس که بُرده من را ،تا کربال کریم است

بردند مثل نذری ،هرعضوی از علی را

این جسم قطعه قطعه ،روی عبا کریم است

با این همه گـنـاهـم ،فورا ً مرا بغـل کرد

1

وزن شعر :مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

 .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.

با اين لـباس پـاره ،فـوراً مرا بـغـل کرد

من باورم نميشد ،اينـقـدرها کـريم است
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000
شاعر :حامد خاکی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای آفـتاب ،سایـۀ خـورشید گـنـبدت

باغ بهـشت ،باغـچۀ شهـر مشهـدت

مـا را نـوشـتـهانـد مـیـان اسـیــرهـا

درهـم زلـف مجـعـدت
از عـاشقـان
ِ

دنیا فـقـیـر آمد و سرمـایه دار رفت

حاتم درست میشود از لطف بیحدت

قـبل از والدتت به والیت رسیدهای

جبریل خواند «عـالم آل محـمدت»

ما که صدا زدیم تو را “یا ابالجواد”

فـدایـی فـرزند ارشدت
ای جـان مـا
ِ

حاجات ماست یا عدد پنج یا که هشت
ما خانه میخریم فقط با پالک هشت

ای خـنـدهات تـبلـور طبـع دچـار ما

از تو گرفـته وام شرف ،اقـتـدار ما

خـتم خـزان ماست تجـلـی گـنـبـدت

صحن بهشت توست شروع بهار ما

صلح است بین آینه و سنگ این حرم

دل رحـم تـر نـبود از آئـیـنه دار ما

ما با کـدام سجـده تـشکـر کـنـیم که

افـتاده دست دامن تو کـار و بار ما

وقتی که اشک ریخت همه فیض میبرند

بایـد نشـست مـوقـع گـریه کـنـار ما

ای بـانـی بـهـشت حـریـم مـکـرمت
رقص مالئک است به فتوای پرچمت
پرواز میدهیم پری را که بسته نیست

با بوسه میزنیم دری را که بسته نیست

مـا درد میکـشیم اگر داد میکـشیم

درمان نمیکنند سری را که بسته نیست

یک عمر ما به لطف شما تکیه کردهایم

بر ما نبند آن نظری را که بسته نیست

تو قـول دادهای که ببـنـدی بیا بـبـند

پلک امید محتضری را که بسته نیست

با در زدن به هر چه بخواهیم میرسیم

از ما نگیر پشت دری را که بسته نیست

دنـبـال نــور آمـدههـا را نـگـاه کـن
از راه دور آمــدههـا را نـگــاه کـن

سایت آستان وصال  astanevesa.irجلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان

158

مشهـد امیـد داد که ما زنـدگی کـنیم

با ذکـر یا امـام رضا زنـدگی کـنـیم

گـفتیم خرج زندگی و گفت پای من

یعـنی اجـازه داد گـدا زنـدگـی کـنیم

الـرئـوف سـر راه مـانـدههـا
یا ایهـا
ِ

جا هست در کنار شما زندگی کنیم؟

ُمردن به پای عشق تو عین سعادت است

حاال که عاشـقـیـم چرا زنـدگی کنیم

ما دل به زلف پنجره فوالد بستهایم

تا با برات کرب و بال زندگی کـنیم

«زلفـت اگر نـبود رهـایی نداشتـیـم
برگ برات کرب و بالیی نداشتیم»
اصال به خاک پات سرم دوخته شده

امـیـد مــادر و پــدرم دوخـتـه شـده

زیر نظـر گـرفته مرا مهـربـانیات

ازاین نظر به تو نظرم دوخـته شده

مثـل کـبـوتـران تو جـلـد حـرم شدم

طوری که در هوات پرم دوخته شده

دست گـدا بهانه به دست تو میدهد

چشم گدا به دست کـرم دوخـته شده

هر سال به زیارت مخصوصۀ شما

رزق مـحـرم و صفـرم دوخـته شده

«خود را شبیه ابن شبیب تو میکنیم
وقتی که یاد جد غریب

تو میکنیم«

با یاد یوسفی که تنش پیرهن نداشت

بر روی خاک بود و سری بر بدن نداشت

یک عده میزنند و یک عده میبرند

انگشتر و عبا و ردا ظاهرا ً نداشت

این ضربههـا اجـازه نـدادند پا شود

نفس پا شدن نداشت
از زیر چکمهها ِ

در بوریا که ریخته شد جمع شد حسین

پس بیکفن نبود کفن داشت تن نداشت

میگفت خواهرش لب گودال قتلگاه

این رو به قبله اینهمه نیزه زدن نداشت

زینب که هست مادرمان را صدا نزن
پیش ربـاب حـداقـل دست و پا نزن
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شاعر :رضا آهی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

بـار دگـر لبـم شده یـار و رفـیق من

گردیـده واژههای محـبت شفـیق من

دارد سخن ز معنی عشق عمیق من

حک گشته برمدال نفیس عقـیق من

با خط خوش به رنگ دل آرای کبریا
سلطان من تو عشق منی ایهاالرضا
اندر هوای تو نفسم جور دیگریست

با تو عزیز حق هوسم جور دیگریست

صید شما شدم قفسم جور دیگریست

احوال من حرم که رسم جور دیگریست

یا ثامن الحجج همه سرمایهام تویی
دیگر چه حاجتی که همسایهام تویی
سرچشمۀ تمام حدیث و سخن تویی

تابنده نـور روشن هر انجـمن تویی

آاللـۀ قـشـنـگ مـیـان چـمـن تـویـی

فخرالبشر ز نسل شه بت شکن تویی

داری مقام و هر دو جهان مبتالی تو

بوی بهشت رسد ز شمـیم سرای تو
شکـر خـدا نـگـار منی ثامن الحجج

در هر کجا قـرار منی ثامن الحجج

پیـوسته در کـنار منی ثـامن الحجج

تو صاحب اختیار منی ثامن الحجج

از لـطـفـتـان میان خـالیـق سـرآمدم
مـن نـوکـر تـو عـالــم آل مـحــمـدم
جـانم شود فـدای نگـاهت اباالحـسن

بـاز آمده غـالم سیـاهـت ابـاالحـسن

بنشسته با ادب سر راهت اباالحسن

دلبستـه بر تـمـام پـنـاهت اباالحـسن
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در محضر تو آمده حاجت روا شود
از مشهد تو راهی کرب و بال شود
نا دیـده عاشقـت شدهام مهـربان من

صحن نو و عتیق تو باشد جنان من

زیـبـاتـرین تـالوت روی زبـان من

نام تو جـان دهـد به تن بیتوان من

هر دم نفس به یاد تو من میزنم حبیب
دست مرا رهـا نکـنی ایها الـغـریب
میـلم کـشیده بـاده زنم از سبـوی تو

مستم نموده عطر دل انگیز کوی تو

یعـقوبم و گره زدهام دل به موی تو

امیـد عـالـمـی شـدهام رو بـسوی تو

تا بـنـد بـنـد شعـر من آقـا طـال شود
نقـش پالک عبد درت یا رضا شود
از دست تو رسد نـمک زنـدگی من

معـنـا دهد کـنار تو این بنـدگـی من

سد گـشـتهای مقـابـل لغـزنـدگی من

از انعـکـاس نـور تو تـابـنـدگی من

آقا مـصر شدم که شما یـاریـم کـنی
من قـطرهام میان یـمت جاریم کـنی
پـایـان شـعـر من شده آقا امـان بـده

من ُمردهام به ُمردۀ بیچاره جان بده

مسکین خسته را تو بیا قرص نان بده

من را تحولی تو ببخش و تکان بده

تـا مـورد قـبـول نـگـاه شـمـا شــوم
خدمتگـزار مخـلص دارالشفاء شوم
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شاعر :مهدی نظری

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

قالب شعر :غزل

صبح حریم تو به سحر طعـنه میزند

صحن و سرای تو به گهر طعنه میزند

سنگ حریم تو که کف پای زائر است

بر هرچه گل ز جنس هنر طعنه میزند

این صحبت ستاره و خورشید و ابرهاست

وهللا گـنـبـدت به قـمـر طـعـنـه میزند

شیـریـنی زیارت تو چـیز دیگریست

طـعـم زیـارتت به ِشکـر طعنه میزند

نـقـش و نگـارهای ضریح قـشـنگ تو

بر واژههـای نـاب هـنـر طعنه میزند

بر پایههای عـرش و بلـنـدای نُه فلک

گـلـدستههای توست اگر طعنه میزند

یوسف جمالها به رخت غبطه میخورند

با دیـدن ضـریح تو انگـشت میبـرنـد

شاعر :یوسف رحیمی

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

حس ميکنم در مرقدت عطردعا را

عطر توسل هــاي در بـاران رها را

غــرق اجـابت مي شود دست نیازش

هرکس که میخواند در این مرقد خدا را

اي مظهر رأفت براي تو چه سخت است

خــالي ببیني دست محتــاج و گدا را

آهــم کــبــوتر ميشــود تا گـنــبـد تو

ميآورد فــریــادهــاي یــا رضــا را

آئــیــنه هاي لطف تو تـکــثـیر کردند

در چشمة دل اشک هاي بي صدا را

آقــا کــنــار پـنـجــره فــوالدت آخــر

ميگیرم از دستت برات کــربــال را

اي زائران اینجــا دخیل غــم بـبـندید

بر آستــانش نــدبــۀ «آقــا بــیــا» را

پائین پــاي تو غــبــاري مي ســرایـد

شعــر کــرامــات نگــاه کــیــمــیا را

 . 1لمس کردن حجراالسود طبق روايات وارده از ائمه دست بيعت با خداوند است لذا جهت جلوگيري از سوء برداشت و کج تابي هاي
ممکن بيت زير تغيير داده شد

سنگ حريم تو که کف پاي زائر است

هر ثانـيه به سنگ حجر طعنه ميزند
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شاعر :سید مسعود طباطبایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

اگر از ما نظـر لطف شما برگـردد

چـشم امید دگر سمت کجا برگردد؟

وای از آن روز که پشت در سقاخانه

اشـک تـمـنـای گـدا بـرگـردد
کاسۀ
ِ

1

تا مگـر حـوصلۀ رفـتـۀ ما برگـردد

بستهام حاجت خود را به کبوتر تا باز

با خبرهای خوش آن فر هما برگردد

میشود گوش حوائج به جوابش دلگرم

اگر از کوه سخای تو صدا برگردد

نیست در مذهب این سلسله هرگز ،دستی

خالی از پنجره فوالد رضا برگردد

زدهام دست توسل به تو ای آیت حق

شاعر :عباس همتی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

تو آن امـام غـریـبی ،تو آن امام رئـوف

در این کرانه ،به خورشید بی بدل معروف

غزال خسته دوبیت اشک پیش پایت ریخت

همین که شد به نگاهش نگاه تو معطوف

ع ْن ُمنکَر«
به یک اشارۀ ابـرو « نَ َهیْتَ َ

به مهربانی لبخـند « ا َ َم ْرتَ بِا ْلمعروف«

تو نـور را به دلـم ریـخـتـی ،نفـهـمـیـدم

نبود سنـخـیـتی بـین ظـرف با مظـروف

وزیده عطر بهشت از شمـیـم گـیـسویت

ندیده است به خود چهرۀ تو رنگ خسوف

برای وصف تو تنهـا سکـوت بـاید کرد

هنوز لـنگ حروفم ،هـنوز لنگ حروف

دو خط روایت «ابن شبیب» را خواندم

که پا به پای دلم سوخت برگ برگ لهوف

ورق ورق دل من پـر کـشـیـد تا گـودال

که «دعبل» آمد و سر داد روضۀ مکشوف

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

تا مگـر حـوصلة رفـتـة ما برگـردد
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000
شاعر :محمد جواد شیرازی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فعولن فعولن فعولن فعولن

خوشم از رعـایای شمس الشمـوسم

گـرفــتـار عـشـق انـیـس الـنـفـوسـم

کجا بیپـنـاهـم در این وادی عـشق

پـنـاهـنـدۀ لـطـف سـلـطـان طـوســم

اگر بـدتـرین بـنـده بـاشم که هـستـم

مـیـان حـریـمـش سـراپـا خـلـوصـم

شـفــا مـیدهــد خـاک روی لـبــانـم

اگر خـاک صحـن رضـا را ببـوسم

ز بـس بـا شـراب محـبـت عـجـیـنم

بـدون مـحـبـت خـمـارم ،عــبــوسـم

دهـان وا نـکـردم بـه مـدح بـزرگی

فـقـط حرف سلطان شود ،چاپـلوسم

امـیــر عــطــوفــم ســال ٌم عـلــیـکـم
امــام رئـــوفـــم ســال ٌم عــلــیــکــم
چه خوب است پشت و پناهم تو هستی

همیشه فقـط تکـیـه گـاهـم تو هستی

اگـر رو سـپــیـدم غـالم تـو هـسـتـم

امـیـدم اگـر رو سـیـاهـم ،تو هـسـتی

چه پیوند خوبی است بیـن من و تو

منم رعـیت و پـادشـاهـم تو هـسـتی

کـسـی کـه بـرایـم نـمـوده هـمـیـشـه

بـساط دعـا را فـراهـم ،تـو هـسـتی

نمیخواهم از تو به غیر از خودت را

تـمـنـای اشـک نـگـاهـم تـو هـسـتی

ب َُـود هر کـسی جـز تو و خـانـدانت

چو بی راهه و شاه راهـم تو هـسـتی

1

خودت تا به مشهد دلم را کـشانـدی
غـبـار دلـم را به لـطـفـت تـکـانـدی
 . 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.
جنون من از حد گذشت و پس از اين

تـمـام ثـواب و گـنـاهـم تـو هـسـتـي
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به این دل که پر زد سویت عاشقانه

بــده گــوشـهای از حــرم آشـیــانــه

رضاجان ،رضاجان ،رضاجان ،رضاجان

شـده ذکـر تـسـبـیـح مـان دانـه دانـه

رسیده به ما عـشق ،سیـنه به سیـنه

کـشیـدیـم این بـار ،شـانـه به شـانـه

نـوای مــرا مـیخـری از کـرامـت

مـیــان نـــواهــای نـــقــاره خــانــه

ز بس جامعه خواندهام ،هر فرازش

شــده بــیـن آب و گــلــم جــاودانــه

رئــوفـی و طـاقـت نـداری بـبـیـنـی

شــود اشـک چـشـم گــدایـی روانـه

بـه من دل بـریـدن نـمـیآیـد اصـالً
بـه تـو رانـدن مـن نـمـیآیـد اصـالً
دلـت را شـکــسـتــه گــنــاه زیــادم

ولـی آمــدم ،پـشـت بـاب الـجــوادم

زمین خوردهام من ،ولی با نگـاهت

بـه شـوق طــواف حــرم ایـسـتــادم

هـمـیـشـه زدم بـوسـه بـر آسـتـانـت

سـرم را بـه خـاک سـرایـت نـهـادم

ز جـنـت شـدنـد زائـرانـت به هر دم

1

خـلیـل و سلیـمـان و یعـقـوب و آدم

توعیسی دمی؟! نه به قرآن قسم که

مسیح است در معجـزاتش رضا دم

زمـانی که جـان میرسد بر دهـانـم

بـیــا و بـرس آن دقــیــقــه بـه دادم

چه کم میشود از تو من را بخوانی؟
مـرا مـثـل سـلـمـانـی خـود بـدانـی؟

1

امـان از دمی که مصیبت چـشیـدی

زمین خوردی اما زمین را نـدیـدی

اباصلت بر صورتش زد هـمین که

عـبـا را به روی سر خـود کـشیدی

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

وَصَفْوَةَ الْمُرْسَلِينَ » و عدم رعايت شأن انبيا؛ پيشنهاد ميکنيم به منظور رفع ايراد موجود و پيروي از فرامين و آموزههاي ائمّه ،بيت
اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد
بـزرگـانِ خــدّامِ صـحــنِ شـمـايـنـد

خـليـل و سليـمـان و يعـقـوب و آدم
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چه تکرار سختی است در بین کوچه

نـشستی ،دویـدی ،نـشستی ،دویـدی

اال ای امیری که شمس الـشمـوسی

چه خاکی شدی تا به حجره رسیدی

لبت تشنه بود و چنان اشک شمعی

بـه یـاد غــریـبـی جـدت چـکـیــدی

خودت روضه خواندی که ای شمر ملعون

ب تـشـنـه جـد مـرا سـر بــریــدی
لـ ِ

000

چه خوب است در لحظۀ احتضارت

جـــواد االئــمــه رسـیــده کــنــارت

شاعر :حسن کردی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

پنجره فـوالد هر دم یک گـره وا میکند

نام تو در این حـرم کـار مسیـحا میکند

روشنای پُـر فـروغ گـنـبد و گـلـدستهات

چشمۀ خورشید را در اصل معنا میکند

از گذشته هر زمان تا روزگارم تیره شد

دل مرا در گوشه صحـن تو پیدا میکند

کاسب اهل دلی میگفت رزق خویش را

صبح ها از گـوشۀ چـشمت تـمـنا میکند

عشق یعنی اینکه در هر گاه و بیگاهی دلم

فـارغ از دنیای بیرون میل اینجا میکند

تا به آسانی ببـوسد این ضریـح پـاک را

زائرت شوق زیارت را به دل جا میکند

حال من دور از حرم مانند یک ماهی ست که

خسته از تنگ بلور آهـنگ دریـا میکند

هر کسی اینجاست دارد با زبان مادری

در قنوتش زیر باران با تو نجوا میکند

هر شب جمعه گریز کربالی روضه خوان

در کمیل این حرم یکـباره غوغا میکند

1

 . 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 کلمة
مدارا کردن در اينجا اصالً کاربرد و معنا ندارد
تا به آساني ببـوسد اين ضريـح پـاک را

زائـرت با سخـتي راهـش مـدارا ميکند
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شاعر :سید پوریا هاشمی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

کـم کـم مسافـران سحـر را خـبـر کنید

با ذکر یا حـسیـن به مشهـد سفـر کـنید

خود را میان صحن رضا دربه در کنید

شب تا اذان صبح به گـنـبد نظـر کـنید

داریم اهل رحمت مخصوصه میشویم
آمـاده زیـارت مخـصوصـه می شـویم
بـایـد تمام همت خـود را به کار بست

حـاال که بار عـام شده کـوله بار بست

یا جبر عشق در به روی اختیار بست

دل را به حلقه های ضریح نگار بست

در طـوس بـرگـزار شده اعـتکـاف ما
صد حج واجب است ثـواب طواف ما
شـکــر خــدا کـه از فـقـرایـیـم تـا ابــد

از حـاجـیـان کــوی رضـایـیـم تـا ابــد

پـیـش رضـا کــنـار خــدایــیـم تـا ابــد

مـا راهـیـان کـرب و بـالیـیـم تــا ابــد

در صحـن کهنه بود که تایید ما رسید
آقـا نـگــاه کـرد و روادیــد مـا رسـیـد
ای کـربـال نـرفـتـه حـرم را بهـانه کن

دل را بـیا به جـاده مـشـهـد روانـه کن

یک گوشه ای ز صحن رضا آشیانه کن

پـیـش کـریـم نـوکـری عـاشـقـانـه کـن

آنـجـا بـرات کرب و بال زود می رسد
هی خون دل نخور بخدا زود می رسد
آقا خودش غریب و به فکر غریب هاست

مرثیه خوان روضۀ یابن شبیب هاست

هرشب دلش شکسته شیب الخضیب هاست

آزرده از مـزاحـمت نـانجـیـب هـاست

یک عـمه بود و لشگر اوبـاش بی حیا
عـالـم فـدای شـیـر زن دشـت کــربـال

167

درآستان وصال؛ جلد یازدهم :امام رضا علیه السالم

000
شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ایـنجـا ره امـیـد کـسی سـد نـمی شود

کس نا امـیـد از حـرمت رد نمی شود

اینجا دعا به مرز اجابت رسیده است

راه دعـای اهـل دعـا سـد نـمـی شـود

مهمان این حریم بهشتی ،بهشتی است

حـال کـسی که با تو بود بد نمی شود

بین همه ز رأفت تو صحبت است و کس

مانـنـد تو به مـهـر زبـانـزد نمی شود

ای انعکاس مهر چـنان تو کسی دگر

آئـیـنـه دار ُخـلــق مـحـمـد نـمی شـود

حسرت بَرد کسی که به چندین بهار عمر

بـهـر زیــارت تـو مـقــیـد نـمـی شـود

هرکس رسیده است به جائی ز لطف توست

بـی الـتـفـات تـو که مـؤیـد نـمی شـود

بی بهره از والیت تو روز رستخـیز

مـسـتـوجـب عـنـایـت ایـزد نـمی شود

بسیار رفته است «وفائی» سفـر ولی

جائی دگر به خـوبی مشهـد نمی شود

شاعر :مجتبی روشن روان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

دل را مـقـیـم درگـه جـانـان نوشته اند

ما را غالم حضرت سلطان نوشته اند

آتـش ز سـوز سـیـنـۀ مـا آفـریـده شـد

چون عشق تو به سینۀ سوزان نوشته اند

تو سفره دار عشقی و ما ریزه خوار تو

ما را کنار چـشم تو مهـمان نوشته اند

دل ذره ذره می شود از یک نگـاه تو

گویا ز روی چشم تو قـرآن نوشته اند

روز ازل که قرعه به نام تو می زدند

ما را برای عـشق تو قربان نوشته اند

دل می تـپـد به سینه ز فکـر جمال تو

اصال مرا ز عشق تو حیران نوشته اند

از آن شبی که دل ز دل ما ربـوده ای

ما را انـیـس دیـدۀ گـریـان نـوشتـه اند

ما از محـرم و صفـر و فـاطـمـیـه ایم

ما را یـتـیـم سـورۀ انـسـان نـوشته اند
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شاعر :مجتبی قاسمی

قالب شعر :غزل

یک دل رسید پای ضریحت شفا گرفت

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

1

راه عـروج تـا مـلـکـوت سـمـا گـرفت

بیگانه کن مرا ز خودم غرق خود نما

تا آن که جار زنند مریضی شفا گرفت

صحن عـتـیـق تو شده دارالشفای خلق

هرکس شفا گرفت ز دست شما گرفت

حـاجـت گـرفـتـه سائـلـت اما نمی رود

از بس که از کنار تو ماندن بها گرفت

از درگـه شـمـا به خـداونـد می رسـیـم

بی تو نمیشود که سراغ از خدا گرفت

حج و منا و سعی و صفایم فـقط تویی

قـلـبـم مـقـابـل حـرم تـو صـفـا گـرفـت

هر کس رسید کرب و بال ،سامرا ،نجف

برگ براتش از علی موسی الرضا گرفت

هر مستمند در حرمت جـزو اغنیاست

هر بی نوا کـنار ضریحت نوا گرفت:

"عبد ذلـیـل را تو مـران ایها الـرئوف

از غـم بیا مرا بـرهـان ایهـا الـرئوف"

شاعر :محسن ناصحی

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

ما خـسته و دلشکـستهایم و مضطر

چـشم همه نـوکـرانـتـان بـر این در

هرچـند بهـشت را ضمـانت کـردید

یک گوشۀ صحن قدس ما را خوشتر

********** **********
در روضهها به گریه برای شما خوشیم
ما شیعۀ توأیم و بر این ادعا خوشیم
گاهی به مشهدیم و زمانی به کربال

یکدم به

یا حسین و دمی با رضا خوشیم

 . 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 .زيرا هستند کساني که توفيق حضور در کنار ضريح امام را پيدا مي کنند اما به داليل مختلف از
جمله عدم توفيق خود براي برقراري ارتباط معنوي با حضرت يا به داليل ديگر همچون مشيت الهي و  ...شفا پيدا نمي کنند
هر کس رسيد پاي ضريحت شفا گرفت

راه عـروج تـا مـلـکـوت سـمـا گـرفت
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000
شاعر :بهنام فرشی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

غزل به وصف تو ،دلخواه میشود گاهی

اسیـر دست شعـف ،آه میشـود گـاهی

ز معجـزات نگـاهت یکی هـمین باشد

که کـوه غـم به دلـم کاه میشود گاهی

همان زمان که زند پر به صحن گوهرشاد

سعـادتیست که هـمراه میشود گاهی

و آن گدا که فقط آب و نان طلب کرده

ز بـارش کـرمت شـاه میشـود گـاهی

جمال خادم پیر تو بس که نورانیست

خجـل ز تابش خود ماه میشود گاهی

اگر چه روسیهم،عاصیم ،بدم ،رحمی

فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

دامــن آلـــوده و بــار گـــنـــاه آورده ام

گر چه آهی در بساطم نیست آه آورده ام

هر که بودم هر که هستم با کسی مربوط نیست

بـر امـام مـهـربـان خـود پـنـاه آورده ام

هر که آرد تحفه ای در محضر موالی خود

من دو دست خالی و کوه گناه آورده ام

در کرم شه را گدا باید؛ گدا را نیز شاه

من گدا دست گدایی سوی شاه آورده ام

بر کبوترهای صحنت هدیۀ ناقابلی است

گندم اشکی که در این بارگـاه آورده ام

ناله ام در سینه ،اشگم در بصر ،سوزم به دل

نامه ای چون دود آه خود سیاه آورده ام

نی عجل با کوه عصیان عفو ،نازم را کشد

رو به سـوی مظهـر عـفـو اله آورده ام

ذره بودم زائر شمس الشموسم کرده اند

قطره ای بودم به این دریا پناه آورده ام

گر چه هستم قطره ای ناچیز ،یک دریای اشک

هدیه بر موالی خود روحی فداه آورده ام

هر فقیری هست دست خالیش سرمایه اش

من فقـیرم دست خالی را گواه آورده ام

"میثما" موال اگر پُرسد چه آوردی بگو

سر به خاک زائرت از گرد راه آورده ام
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شاعر :حبیب اصفهانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

یک عـمر فـقط بر در این خانه گـدایم

دلدادهترین شخص در این صحن و سرایم

هر روز من از عشق تو دم میزنم آقا

پیچـیده به گوش همه این حزن صدایم

من عـبد گـنهکـار و تو ارباب رئـوفی

تغـیـیر کـند با تو فـقـط حـال و هـوایم

مـن مـدعــی عــاشـقـی روی نـگــارم

از عشق فـقـط آه و شـرر مانـده برایم

هـستی تو طبیب دل بیـمار و غـمـیـنم

داروکــدۀ نــام تــو داده اسـت دوایـــم

من با تو شوم دور ز غم های دو عـالم

بـیلـطف تـو دانـم که گـرفـتار بـالیـم

لطفت که زیاد است نظر کن به من زار

بگـذر تو از این بار گـناهان و خـطایم

آقـا بـه جــوانـی جــوادت نـظـرم کـن

من هم که جـوانم زکرم کن تو دعـایم

با اینکه فـقـیـرم هـمه جا جـار زنم که

مشمـول عـنایـات و کـرامـات رضایم

حـاجـی تـو طـواف حـرم هللا نـمـودی

ـحــر ِم ایـوان طـالیـم
مـن مـفـتـخـرم ُم ِ

هر بار که زائر شدهام گـفتم و خواندم

انگار که در عـرش و سما پیش خدایم

از لـطف شما هست اگر در همۀ عمر

رأس جدایم
من روضه نشین در غم آن ِ

با چـشم پُـر از اشک حبـیبت بنـویـسد

با دست تو امضا بـشود کـرب و بـالیم

شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

عـطـر نـفـست مسیـح را زنـده کـند

با بوی تو گـل شکـوفد و خـنده کند

چـشمم که به گـنبد تو میافـتـد ،دل

عــطـر صلـوات را پـراکـنـده کـنـد

*******************
با جلـوه و جان حق پـرست آمدهایم
ما سـوی تو از روز الـست آمدهایم
ما را به کـرامـتی دگر مهـمـان کن

امروز هـمه کاسه به دست آمـدهایم
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000
شاعر :ناشناس

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

عشق در واژه نمی گنجد و معنا نشود

عـاشـقـی با اگـر و شـایـد و امـا نشود

شرط اول قدم آن است که مجنون باشی

هـر کـسـی دربـدر خـانـۀ لـیـال نـشود

دیر اگر راه بیـفـتـیم به یـوسف نرسیم

سـر بـازار کـه او منـتـظـر مـا نـشـود

لذت عشق به این حس بالتکلیفی است

لطف تو شـامـل مـا یا بـشـود یا نـشود

من فقط روبروی گـنـبد تو خـم شده ام

کــمـرم غـیـر در خـانـۀ تـو تـا نـشـود

هر قدر باشد اگر دور ضریح تو شلوغ

من نـدیـدم که بیـایـد کسی و جـا نشود

بین زوار که باشم کرمت بیشتر است

قطره هیچ است اگر وصل به دریا نشود

امن تر از حرمت نیست همان بهتر که

کودک گم شده در صحن تو ،پیدا نشود

دردهایم به تو نزدیکـتـرم کرده طبیب

حرفم این است که یک وقت مداوا نشود

بهتر از این که کسی لحظۀ پابوسی تو

نـفـس آخـر خـود را بـکـشـد پـا نـشود

طوری افتاده گره بر دل بی تاب دخیل

که بجز دست تو با دست کسی وا نشود

لـحـظـۀ وا شـدن سـفـرۀ حاجـات شنید

هـرکه از جـانب تو پـاسـخ اال نـشود

آخرش بی بروبرگرد مرا خواهی کشت

عـاشـقی با اگر و شاید و اما ...نشود؟

شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

مــن ذرهام و تـــو آفـــتــابــم آقـــا

در آتـش شــرم خـود کــبــابــم آقــا

با جـوشـشی از سـالم خـود آمـدهام

لـب تـشنۀ یک جـرعـه جـوابـم آقـا

********************
ره توشۀ آخـرت همین هدیۀ توست
گر عرض سالم اولین هدیۀ توست
ای زائـر آئـیــنـۀ هــشــتـم ایـن جـا

ذکر صلـوات بهتـرین هـدیۀ توست
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شاعر :قاسم نعمتی

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

قالب شعر :غزل

در حریم رضوی دل ،چو ز اغیار جداست

زائر کوی رضا شامل الطاف خـداست

بین هر صحن بود زمزم اشکی جاری

سعی هر صحن به حق ،افض ِل هر سعی وصفاست

حرفی از جنت فردوس در این کوی مزن

که بهشت همه عشاق سر کوی رضاست

هرکه یک بار رود او به سه جا می آید

بسکه ارباب به اربابی خود بی همتاست

جای جای حرمش ،گـنـبد و ایـوان طال

بهر ما همچو حریم نجف و کرب و بالست

هر طـرف دیـده فـتـد جانب سـقـا خـانه

گوئیا صحنۀ یک عـلـقـمـۀ بی سقـاست

گفته خود هست دو تن ،باب همه جاجاتم

یک جوادم؛ دگری مادر خوبم زهراست

شاعر :علی ناظمی

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

کم کم دل هوایی مان بال و پـر گرفت

محتــاج لحظه های تو راه سفـر گرفت

دل را رئوف من ،نگهت تا حرم کشید

پائین پات دست دعــا روی سر گرفت

نجوای عشق ،هـمـهمـۀ زائـران اشک

پیراهن ضریــح تو را چـشم تر گرفت

حاجت زیاد و بذل عنایات بی حد است

هر دل شکسته تر که بود بیشتر گرفت

آقا «قسم به جان جوادت» چه می کند

با این قسم گرفت هر آن کس اگر گرفت

آهو شدن که قسمت هـر کس نمی شود

ضامن ترین امام مرا هم به بـر گرفت

باب الجواد بود که بغض دلــم شکست

شعرم تمام بود ولی تــازه ســر گرفت

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد محتوايي در عدم رعايت شأن حضرت زهرا؛ 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.

گفته خود هست دو تن ،باب همه جاجاتم

يک جوادم؛ دگري مادر زارم زهراست
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000
شاعر :محمد بیابانی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

یک سالم از ما جواب از سمت مرقد با شما

فُطــرس نامه بر تهران به مشهـد بـا شما

باز هم میل زیارت کرده ایـم از راه دور

نیت ازما ،قصد از ما ،رفت و آمد با شما

ما کبــوتــرهای بی بــالیــم امــا آمــدیــم

لـذت پــرواز در اطــراف گــنــبد با شما

نمرۀ ما صفر شد از بیست اما در عوض

زنــدگی ما همه از صفــر تا صـد با شما

ِخـطــۀ ما تشنـۀ آب حیــات و نــور بود

خشکســال خــاکــمان اما سـر آمد با شما

این دیار ،این سرزمین ،این زادگاه ،این مرز وبوم
یکشف ک َّل ال ُهموم»
برکتش از توست «یا من
ُ

ســرپـنــاه نا امیــدان مأمن مــأیــوس هـا

آخـر ای کــاش ها ،افــسوس ها
ایستگــاه
ِ

گرم در رویای صحن و گنبد و گلدسته هاست

زائر دلخسته و بی خواب از کــابوس ها

نور گیرد ماه ،تا شب های جمعه در حرم

می طراود نغـمۀ یا نــور و یا قــدوس ها

می رسند از راه زائرها ،مالئک گردشان

فـرش زیر پایشان هم شهپـر طاووس ها

در ازای قطره هایی اشک با خود میبرند

از اجابت ،از کرم ،از لطف ...اقیانوس ها

هر که صید توست دیگر در قفس محبوس نیست

در گل ایرانیان خاکی بغیر از طوس نیست
من اگر از دست خود آزاد باشم بهتر است

طائــر پــر بسته صیــاد باشم بهتـر است

زادۀ هر جای این دنیا که باشم خوب نیست

از اهــالــی رضا آبــاد باشم بهتــر است

هرکه کنج دنج خود را در حرم دارد ولی

من اگر در صحن گوهرشاد باشم بهتر است

راستی با خود مریضی العالج آورده ام

پس کنار پنجره فــوالد باشم بهتــر است

عــقــدۀ کــورم به لبخند ملیــحت باز شد
دست های بسته ام پای ضریحت باز شد
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عاقبت یا ساکن خاک خــراسان می شوم

یا شهـید جــادۀ مشهـد به تهران می شوم

زاغکی زشتم ولی نزد تو چشمم روشن است

یا کبوتر یا که آهو یا که انسـان می شوم

در زیارت ها سرم پایین تر از قبل است و من

پشت ابر گریه ها از شرم پنهان می شوم

بازدیـد هرکه هر بــار آمده پس می دهی

و من از کــم آمدن هایم پشیـمان می شوم

خواب دیدم در حریمت شعرخوانی میکنم

روزی آخر شاعر دربار سلطان می شوم

پاسخ این خواهشم در بند امضای شماست
الغرض یک حرف دارم باتو آن هم کربالست

شاعر :سعید میرزایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

هر چـند کـشـیـدند به تعـیـیـن تو حـدها

آخــر نـرسیــدنــد به درک تو ِخــردها

تا وسـعـت آیـیــنـۀ لطف تو بـسـنـجـنـد

محــوند ازلهــا هــمه در روی ابــدهــا

تو خوبی و جز خوب تو را نیست سزاوار

تو خـوبی و ماها همه بد؛ وای به بدها

دل آمده امــروز ،نسیــمانــه به بــاغت

تا پُــر کند از غـنچــۀ لطف تو سبــدها

هر کس که شنیدهست مقــام حرمت را

بر عــزت زوار تو بُـرده است حسدها

من نــاچیــز ،نه شــرمنـدۀ لطفت
تنهــا ِ

یکبار نه ،دهها شده ،دهها نه که صدها

دریــایی و امــواج تو را نیـست نهایت

در شــرح تو غــرقند رقـمـها و عددها

ازمن همه یک «بوالحسن» و از تو عنایات

از من همه یک «یاعلی» و از تو مددها

حـق است تو را نور والیت به عــالئم

ختم است تو را تخت خالفت به سندها

تا آل علی هست به اغیار چه حـاجت؟

با بودن صدها چه نیــازی به نـودها؟!

دعوت شدگانیم ز لطف تو در این بزم

ای گــمشــدۀ کــوچــۀ شــوق تو ،بلدها

امیـد به دیــدار تو داریم ،رضــا جــان

روزی که گــذاریم سر خود به لحـدها
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000
شاعر :حبیب باقر زاده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

بی تو نفس به سینۀ ما جــان نمی شود

بی توبهشت روضۀ رضوان نمی شود

اصــال تــمام وسـعت این گـنـبـد کـبود

گــنـبـد طـالی شاه خــراسان نمی شود

ناکام آن دلی است که درطول عمرخود

یکـبار در حــریم تو مهمــان نمی شود

ایـام عمر ما ز تــو برکت گرفته است

کمهای ما کـه بی تو فـراوان نمی شود

تو دست من بگــیر و بـده روزی مـرا

گــندم بـدون لطف شـما نـان نمی شود

گشتــم میان این همه اذکــار غرق نور

ذکری به دلبــری رضا جان نمی شود

شاعر :حسین قربانچه

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

آن حریمی که در آن دلها کبوتر می شود

پر زدن تا محضر زهرا میسر می شود

عشوۀ معشوق و ابــراز نیــاز عـاشقـان

به وصال عاشق و معشوق منجر می شود

این نسیم عفو از آب و هوای گنبد است

هر سحر کل حرم از آن معطر می شود

در کنار دست صاحبخانه منزل می کند

زائری که وارد صحـن مطهــر می شود

آب سقـاخانه اینجا طعم کــوثــر می دهد

عطر و طعمش موجب ایمان کافر می شود

هر دلی اینجا توسل کرد عرشی می شود

هر سری اینجا به خاک افتد سرور می شود

با تمام غصه ها هر طــور می شد آمدم

گفتم از مشهد به بعد اوضاع بهتر می شود

من هو یعطی الکثیر بالقلیل آقای ماست

پاسخ یک خواهش اینجا صد برابر می شود

خوش به حال زائری که بعد مشهد آمدن

دل پسند زاده موسی بن جعفــر می شود

عطر و بوی کربال دارد حریمت،این گدا

کی دوباره زائـر ارباب بی سر می شود

از حرم تا قـتـلـگـه،از قتلگه تا به حــرم

این مسیر از اشکهای فاطمه تر می شود
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شاعر :ناصر شهریاری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

گر چه آلـوده تـن و نـامـه سـیـاه آمـده ام

کن عـنـایت که به امـیـد نـگـاه آمـده ام

حرمت کعبۀ عـشق و نگهت چـشم خـدا

به طـواف حـرمت غـرق گـنـاه آمده ام

سرکشی نفـس ز حق بی خبرم
خسته از
ِ

پـی مـاه آمده ام
شب ظـلـمـانی ام و در ِ

نکـنـد روی بـگـردانـی و راهـم نـدهـی

که به امـید نگـاه ،این هـمه راه آمده ام

همۀ حاجـت من دیـدن رخـسار شماست

پی حشمت و جاه آمدهام
من بدین در ،نه ِ

همـۀ هـستی من اشـک غـم کـربـبالست

زان سبب محضرتان جامه سیاه آمده ام

کربال ،کرب و بال در دل ما ساخته است

کـز غـمش با شـرر و شعلۀ آه آمـده ام

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

نـســـیــم در بــدرم ،گـرد راه آوردم

ز شـب سـیـاه تـرم رو بـه مــاه آوردم

نبود دسته گـلـم تا به دست ،برگـیرم

در ایـن حـرم عـوض گـل گناه آوردم

به دل شکستگی ام گر شهود میطلبی

دو چـشمه اشـگ بـرایت گـواه آوردم

گـناه کارم و رو کرده ام به دارالزهد

سـفــیـد مــویــم و روی ســیـاه آوردم

ز آتـش گـنـهـم آب دیــده خــشـکــیده

ز فــقـر اشـگ در ایـن خانه آه آوردم

هزار در به رویم باز بودو کردم ناز

نـیـاز خـویــش در ایـن بارگـاه آوردم

به نـامـۀ سیهـم خـط قـرمزی بکـشید

که بـر رئــوف رئـوفـان پــنـاه آوردم

خدا کند که مراهم سگـی حساب کند

کـه رو بـه کـوی رضا گاه گاه آوردم

سرشک خجلت و طومار جرم عمرم را

حــضـور مــظهــر عــفــو الـه آوردم

رواست تابنویسی به نخل خود«میثم

»کــه از بــهـشـت والیـت گــیـاه آوردم
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000
شاعر :صابر خراسانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

کرامت هست آن جایی که سائل میشود پیدا

اگرچه دست و پا گم میشود ،دل میشود پیدا

گره از مشهد و قم وا نگشته برنخواهد گشت

برادر خواهری اینگـونه مشکل میشود پـیدا

ز هر دلشوره ای دل را به دریای تو باید زد

که قدر اشک از امواج سـاحــل میشود پیدا

دل ایران ز لطف سایۀ خورشید مشهد گرم

و قم همشیره اش چون ماه کامل میشود پیدا

دودلبر از جناب حضرت موسی بن جعفر چون

حسین و زینبی حیدر شمایل میشود پـیدا

بدون زهر هم معصومۀ دور از رضا می مرد

مثـالش زینب کـبری ،دالیل میشود پیدا

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

صد بحرکرم ازتو ویک چشم ترازمن

لطفی کن واین خون جگررا بخرازمن

خامــوشی آتــش بود از مــرحمت ابر

باران کــرم از تـو و کوه شرر از من

در کــوی تــو زوار گــنه کـار زیادند

اما نبــود هیــچ کــس آلـوده تر از من

من عبد گنه کــار و تو موالی رئوفی

رأفت زتو زیبنده بود چــشم تر از من

من از نظر افتــاده و تــو چشم خدایی

ای چشم خداوند مپوشان نــظر از من

تن خسته و کوه گنهم برسردوش است

این کوه گنه سخت شکسته کمر از من

آقــایــی و زوار نــوازی هــمه از تـو

بار گنه و خجلت و اشـگ بصراز من

ای یوسف زهرا نظری کن که نمـانده

جز نامه ی آلوده ز عصیان اثر از من

دریــاب مــرا ای پــســر موسی جعفر

آن روز که در حشرگریزد پدر از من

مــن غیر عطا از تو دگــر هیچ ندیدم

تو غیر خطا هیــچ ندیــدی دگر از من

من«میثم»دار توأم ای دوست دعا کن

جز میوه ی نخل تو نمــاند ثمر از من
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شاعر :موسی علیمرادی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

از آن زمان كه طرح دلـم را خدا كشید

آن را مـكـان سـلـطـنـت عـشـق آفـریـد

دل را به نام رعیت عـشق اتنخاب کرد

بر تاج وتخت ملک خودش شاه برگزید

شـاهی کـه مهـربان رئوف است و آشنا

شاهی که از فـقیر و گـدا ناز می خرید

آنکه درآسمان وزمین تاج وتخت داشت

هـمپای بال هـای زمین خـورده می پرید

مانند چـشمهای پُـر از رحـمـت و صـفا

هرگز ندید دیده هـر کـس کـه دیـده دید

آقا جهـان به دور تو پـروانه میشـود..
شـاهی شـبـیه شــاه خـراسـان نمیشـود
بـاید كـبـوتـرانــه بـرایت غـزل نـوشـت

بـاید تو را شـبـیه خـدا بـیمـثل نـوشت

وقتی به چشم های شمـا می رسـد غــزل

باید به جای چشم دو كاسه عسل نوشت

آنكس كه جود را به توبخشید ای رئوف

دل را گدای خان شـمـا از ازل نـوشت

طـرز نـگـات زلـزلـه انــداخـت در دلم

آبـاد خانـهاش كه مـرا بر گـسل نوشت

کـار گـدای خـانـۀ تـو پـادشـاهـی اسـت

باید برای لطف تو ضرب المثل نوشت

ای آنـكـه گـشته ضامن آهـو مدد رسان
در زیر صفر مانده تبم را به صد رسان
در محضر تو خاكم و از خـاك كــمترم

یـعـنی كـه از تـمـام فـلـك نـیـز بـرتـرم

وقـتـی به پـیـش گـنـبـد زرد تو می رسم

گـویـا بهــشــت كـرده تـجـلـی بـرابـرم

گـاهی شـبـیـه یـك نـخ سبـزم دخـیل تـو

گـاهـی در آسـمـان ســرایـت كـبـوتـرم

از اولـیـن سـفـر كه به پـا بوسـت آمـدم

دیـگر نـشد كـه از حـرمـت دل بیـاورم

جـز درب خـانـه ات در دیگـر نـمی زنم
حـاجت بـه جز حـریم تو جایی نمیبرم
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دستم بگیر غیر شمــا راه چـاره نیـست

در كار خیرحاجت هیچ استخاره نیست

گـنـبد نـگـو بـگـو كـه نـگـیـن جـهـانیان

گـلدسـته نه بگو كه سـتون های آسـمان

زائر نگو بگو كه ملك هـای عـرش حق

خـادم نـه جـبـرئـیـل خـداونـد ال مكـان

مرقـد نگـو و كعبـه بگو بر ضریح او

بـوی خـدای می رسـد از بـارگـاهـشـان

هـر چـیزدر جـوار شــما پـر بـهـا شود

بیهـوده نیــست قیـمت بـاالی زعـفران

هـر جـا رویـم از سر خوانت نمیرویم

از بس كه سفرۀ كرمت هست بی كران

دنـیـا بــه آسـتـان حـریـمـت دخـیـل شـد
كـوچـك تـرین گــای شـما جـبـرئـیل شد

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای بـوسـهگـاه خـیـل مـلک آسـتـانهات

وی داده کــعبه تکیه به دیوار خانهات

مژگان تـوست تیـر محبت که هر دلی

از ابـتـدای خـلـقـت دل شـد نـشـانـهات

نازم به لطف و مرحمت ورأفتت که هست

حتی به حـشر ،بار غــم مـا به شانهات

مائـیم سائل و تـو خــدا را خـزانـهدار

همـچـون خـدا حـدود نـدارد خـزانهات

آدم بـه گنـدم حـرمت ُخـلد را فروخت

جـبـریـل بــود شـیــفــتـۀ دام و دانـهات

مـرغ دل مــسیـح هــم از بـام آسـمـان

پـر میزنـد بـه جانـب نقــارهخـانـهات

از بس که عاشقم به تو از راه دور هم

صــورت نــهـادهام بـه در آسـتــانـهات

نه غم ز نار دوزخ و نه شادم ازبهشت

داغـی مـرا بـه دل نَـب َُـود جـز بهانهات

برغربت تو حجره دربسته میگریست

پـرپــر زدی چـو در بــغـ ِل نازدانهات

«میثم »به هرکجا که رود،آشیان توست

ای وسـعـت زمیـن و زمـان آشیـانهات

000

سایت آستان وصال  astanevesa.irجلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان

180

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن

ای سـنـد نـجـات من والیت تو یا رضا

صحن نو و عتیق تو کعبه و کربال رضا

دلـم بـود بـه یـاد تو مدیـنة الرضا رضا

زیارتت به دیـن من زیارت خـدا رضا

تو و کرامتت مرا ز خود مکن جدا ،رضا
رضا رضا رضا رضا رضا رضـا رضا رضا

شهی که خاک طوس از اوآمده محترم توئی

مهی که نور میدهد بر عرب و عجم توئی

رؤف اهـلبـیـتی و ولـی ذوالکـرم توئی

به مسجد الحرام دل قبله توئی حرم توئی

صفا و مروه میکند با حرمت صفا،رضا
رضا رضا رضا رضا رضـا رضا رضا رضا

مـنم کــه بین طــوطیان گرم ترانۀ توأم

کـبـوتری شـکـسته پـر در آشـیانۀ توأم

نـیــازمـنـد گـنـدمـی در آســتــانـۀ تـوأم

بر نـقـاره خـانۀ تـوأم
بـال زنـان دورو ِ

اگر پرم ز کوی تو بگو پرم کجا ،رضا
رضا رضا رضا رضا رضـا رضا رضا رضا

اال اال ثـنـای تو ،ذکر عـلـی الـدوام من

رؤف من ،عطوف من ،امید من ،امام من

لحظه به لحظه دمبدم ،بر حرمت سالم من

به غرفههای مرقدت ،خورده گره زمام من

در حرمت گرفتهام ذکر رضا رضا رضا
رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا

حیات جان پراکنـد بوی خوش نسیم تو

مــادر خـلـقـت آمــده ســائـلـۀ قـدیـم تـو

صراط اولـیای حـق صـراط مستقیم تو

دل ز فـرشـته میبـرد کـبوتر حـریم تو

ملک بسوی این حرم آورد التجاء رضا
رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا
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ناز کنم به سلطنت اگر تو را گدا شـوم

نـه الیـقـم گـدا شـوم گـدات را فـدا شوم

چه میشود قـبول تو بخاطـر خـدا شوم

نه تو ز من جدا شوی نه من ز تو جدا شوم

نه من تو را رها کنم نه تو مرا رها ،رضا
رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا
توئی که درد روح را ز فیض تن دوا کنی

عقده ز کار عالمی به یک کرشمه وا کنی

کلیم را عـصا دهی مسیح را دعـا کـنی

چه میشود که یک نظر به قلب سنگ ما کنی

ای که به یک اشارهات سنگ شود طال،رضا
رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا

والیت تو دین من نه دین من که دِین،هم

محبتت فروغ دل چراغ هر دو عین،هم

عنایت تو بیـشتر ز ظـرف عالمین ،هم

مـقام زائرت فـزون ز زائر حسین ،هم

رشک برد به زائرت زائر کربال ،رضا
رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا

خزان شدم که بخشیم ز اشک و خون بهارها

به هر دقیقه عمر خود کشیدم انتظارها

که در طواف مرقدت مرا رسد فشارها

کنم دراز دست خود به عجز و ناله بارها

که پنجهام گره خورد به غرفۀ تو یا ،رضا
رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا

گلی که شد خزان تو بهار الله چید از او

دلی که شد از آن تو ،فروغ حق دمید ازاو

کسی که زائر تو شد عطا ز تو امید ازاو

زلطف و مرحمت کنی سه بار بازدید ازاو

تو را سزد تو را سزد تو را چنین عطا،رضا
رضا رضا رضا رضـا رضا رضا رضا رضا

مرا به مهر خود ببر که با والت زیستم

به تربتـت شـتافـتم به غـربتت گـریستم

در آفـتاب صحن تو اگـر دمـی بـایـستـم

به سـایۀ بـهـشت هم نـیـازمـند نـیـسـتـم
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جهنم است بهرمن بهشت بیرضا،رضا
رضا رضا رضـا رضا رضا رضا رضا رضا

مرا تقرب خداست والی تو سبــب شده

مدح تووثنای تو دعای روز و شب شده

هر نفسی که میزنم سلـسلةالـذهب شده

کـبوتـر تو از ازل به ذکر تو ادب شده

زبان من که باز شد تو را ،زدم صدا ،رضا
رضا رضا رضارضا رضا رضا رضا رضا

توئی توئی که چون خدا نظر به بنده میکنی

توئی که جان مرده را دوباره زنده میکنی

تو شام تیره راسحر زفیض خنده میکنی

تو نقش شیرپرده را شیر درنده میکنی

تو مور خسته را دهی بال و پرهما ،رضا
رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای مرغ جان ،کبوتر صحن و سرای تو

موسی به طورطوس ،مدیحت سرای تو

بحر عطای حقـی و چـون رحـمت خدا

بـیانــتهـاست ،رحـمت بیمـنـتهـای تو

آنسـان که بر رضای الهی ،تویی رضا

باشد رضای حضرت حق ،دررضای تو

کــل ائــمه راسـت ،مــقــام رضـا ولـی

نـام رضــا نـداشـت ،امـامی سـوای تو

از بـس کــه رأفــتت ز گدا ناز میکشد

شـاید کـه بـر تـو ناز فروشد ،گـدای تو

کـار مـسـیـح با نـگـه خـویـش مـیکـنـم

مـاند اگر بـه دیـدۀ مـن ،جـای پـای تـو

در آفـتاب حـشر که از آن گـریز نیست

ما را بس است ،سـایۀ گـلدسـته های تو

دریـای گـوهر اسـت که تـقـدیم میکنند

زوار از دو دیـده ،بـه گـنـبـد نـمـای تو

درهای عالم ار به رویم بسته شد ،چه غم؟

باز است بر رویـم ،حـرم با صفـای تو

تا روح در تن است و زبان در دهان اوست"

مـیـثم" کـنـد به شیـوۀ مـیـثم ،ثـنـای تو
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000
شاعر :علی اکبر لطیفیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

دست اگرباشد دخیل كنج دامان بهتر است

از نماز شب توسل بر كریمان بهتر است

دل ولو كوچك،به لطف تو بزرگی میكند

یك دل آباد از صد شهر ویران بهتر است

حرف ما آن است كه آهوی نیشابور گفت

گاه ،مدیونت شدن از دادن جان بهتر است

دست بر سفره نبردم تا خودت تعارف كنی

تعارف اهل كَرم ازخوردن نان بهتر است

یك كمي بنشین كنار ما،پذیرائي بس است

میزبان كه مینشیند حال مهمان بهتر است

صبح محشر هركسی دنبال یاری میدود

یار ما باشد اگر شاه خـراسان ،بهتر است

شاعر :وحید محمدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

شکر صد بار خـدا را که سعادت دارم

فـرصت آمــدن و عــرض ارادت دارم

بـاز در کـسـوت یک عـبـد گــدا آمده ام

من از این جامه به تن خلعت شهرت دارم

دست من نیست اگر بی سر و پا آمده ام

دست من نیست اگر شوق زیارت دارم

قــصۀ پـنـجــره فـوالد و مـرا میدانـی

من به بوسیـدن این پـنجـره عادت دارم

در این میـکـده خـیمه زدهام شاهد باش

دسـت امــیــد بـه دامــان اجــابـت دارم

این دل مردۀ من زندگیاش دست شماست

من خودم خوب به این نکته عنایت دارم

معجزه از تو عجیب است مگر؛ من حتی

به گـدایـان تـو هـم چـشـم کـرامت دارم

حاجتم را ندهی پیش خودم خواهم گفت

او مرا خـواسته پیداست که قیمت دارم

"داشتم کنج حرم جامعه را می خواندم

"این سالمی است که تا صبح قیامت دارم

پـدرم گـفت تـو هـم خـادم این آقـا بـاش

خادمی کردم و عمریست که عزت دارم

خوشتر از طعم عسل طعم دعای سحر است

با همین زمـزمه ها راه به رحـمت دارم

شرط آن سلسـلۀ زرد تو را یادم هست

هر چه دارم من از آن شرط والیت دارم
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

مرده از فیض تو احیاگر جان میگردد

عـالم پیـر از این نشئه جـوان میگردد

ســر تـسلـیـم بـه پـای تــو فـرود آوردم

که به انگشت والی تو جهان می گردد

تـا نهــد چـهــره بـه خـاک قـدم زوارت

سنـگ از دامـنۀ کـوه ،روان مـی گردد

بـا تـوالی تـو چون سیـنۀ دریـا به کـلیم

وادی خوف و خطر مهد امان می گردد

هر کجـا نـام خـراسـان تـو آیـد به زبان

اشک شوق است که از دیده روان می گردد

سجـده بـر گـنبـد زرین تو آرد خورشید

که به امواج فـضا نور فشان می گردد

آهوئی را که تو ضامن شوی ای ضامن خلق

1

خاک او سرمۀ صاحب نظران می گردد

همـه اعضای وجـودم؛ نه سر هر مویم

بـه ثـنای تـو سـراپـای زبـان می گردد

نـقـش شیـر از نگـه نـافـذ تو شیـر شود

گرگ در خطۀ طوس تو شبان می گردد

همـچو بلبل که کند دور و بر گل پرواز

گرد گلدستۀ صحنین تو جان می گردد

دیده از هستی خود بلکه ز خود می پوشم

تا که چشمم به رواقت نگران می گردد

بـا تـو از آتـش دزوخ گـل جـنت رویـد

بی تو گلخانۀ فردوس ،خزان میگردد

زائـر کـوی تو آرد به خـداونـد طـواف

دل من ِگـرد مـزار تو از آن می گردد

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

خاک او سرمة صاحب نظران مي گردد
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آسـمان هـا به طــواف حرمت مشغـولند

تا که بر گرد زمین چرخ زمان میگردد

تـیـغ بـا معـجـز ابـروت کنـد کـار سـپر

تیر از گردش چشم تو کمان میگردد

ناز بر جان کند و فخر فروشد به بهشت

تن هر کس که به خاک تو نهان می گردد

کــافـر ار نـام رضـا را ببـرد در دوزخ

دوزخ از فیض دمش رشک جنان می گردد

روز پرواز کتب پای صراط و مـیزان

کرم و لطف تو بر خلق عیان میگردد

اللـه از خـشت طالی تو برون آرد سر

سنگ با معجـز تو دُر گران می گردد

موسی از طور تو بانگ ارنی میشنود

عیسی از شوق تو بیتاب و توان می گردد

گر چه حج فـقـرائی به طـواف حـرمت

تـا ابـد دایـرۀ کـون و مکـان میگردد

گر به بازار جهان خلق جهان سود آرند

همـه بیمهـر والی تو زیان می گردد

می دهد روی خدا را به همه خلق نشان

هرکه در کوی تو بینام و نشان می گردد

هرکه بر پنجره های حرمت گیرد دست

پنجه اش عقده گشای همگان میگردد

روح بخش دل و جان است و روان قرآن

هر کجا وصف ثنای تو بیان می گردد

تـا کـند نـغـمه سـرایی به ثـنایـت (میثم

)گرد او روح ملک ،رقص کنان می گردد

شاعر :ناشناس

قالب شعر :غزل

000

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

ز آسـتـان رضـایـم؛ خــدا جـدا نـکــنـد

من و جـدائی از این آستـان خـدا نکـند

به پیش گـنـبد زرینـش آفــتـاب مـنـیـر

ز رنگ زردى خـود دعــوى بهـا نكند

ز درگـه کـرمش دست الـتجـا نکــشـم

گـدا که دامن صـاحـب کـرم رهـا نکند

به روز حشر به باغ جنان ندارد جای

هر آن کسی که رضا را ز خود رضا نکند

به صحن او نکند کس هوای باغ بهشت

مگر کسی که ز روی رضا حیـا نکند

شها به زائر خود دادهای تو وعدۀ لطف

کجا به وعدۀ خود چون توئی وفا نکند
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شاعر :محمد حسن بیات لو

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

این بار هـم بـیـا و دو چـشـم تـری بده

بـالـم شکـستـه است تو بال و پری بده

حاال که قصد کرده دلم در به در شود

از آن شراب کهـنۀ خود سـاغـری بده

ازمن مرا بگیر و خودت را به من بده

من بهـتری بـده
از مـن مـرا بگـیـر و ِ

من سـال هـای سال بـدون تو مـانـده ام

بر آسـمـان بـی کـسـی ام اخـتـری بـده

تا زنـده ام حــوالــۀ جـایـی نـکـن مـرا

نـعـش مرا به دست کس دیگـری بـده

افـسـوس می خـورم نشدم همجـوار تو

پـس افـتـخـار خـادمی و نـوکـری بـده

جـاروکش ســرای تـوأم؛ یا اباالحـسن
شـکـر خـدا گـدای تـوأم؛ یـا اباالحـسن
در بین سینه شوق حریم تو بی حد است

اصال تمام دلخوشی ام شهر مشهد است

وقتی که در حـیـاط حـرم راه می روم

پایم به روی عرش و دلم روی گنبد است

پـایـم به غـیـر راه تو جـایـی نمی رود

عمریست درمسیر تو در رفت وآمد است

با دست خالی آمدن من که عیب نیست

با دست خالی ام بروم بر شما بد است

این آستـان قـدس به نـام کسی ست که

سلطان طوس و عـالم آل محـمـد است

یا حضرت رضا به دلم یک نگـاه کن
حـال مرا برای خودت رو به راه کن
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000
شاعر :ولی اهلل کالمی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

مـهـمـان بـارگـاه تــوأم یا ابـا الحـسـن

محـتاج یک نـگـاه تـوأم یـا ابا الحـسن

هرچـنـد روسیـاهـم و درمـانـده و بـدم

ی و آمــدم
امــا مــرا تــو تــذکــره داد ٌ

ای هـشـتـمـیـن ولی خـدا روح پنج تن

جدت عـلی ،ابا الحـسن و تو ابا الحـسن

هر کـس در آسـتـانـۀ تو نـوکـری کـند

تا بام عـرش سر زده و سـروری کند

تو مصطفی شمایلی ای مرتضی نژاد

ما را مـران ز درگـه خود یا ابالجـواد

1

نور دو چـشم حـیدر و دلـبـنـد فـاطـمـه

مـوال شـمـا چـهــارده آیـت ،مــؤیـدیـد

تک تک همه ذوات مقـدس ،محـمـدید

ای بـهـتـرین وسـیـلۀ قـرب خـدا رضا

مـوال تو بـاش واسـطـه بین خـدا و ما

هستـیم ،از فـراق ولی حـق اشـك ریـز

خواهـیـم از خـدا فـرج مـهـدی عـزیز

ای قـاضـی اریـکـۀ حـق داوری نـمــا

بـر بـی کـسان روی زمیـن یـاوری ما

هستی کائنات رضا جان ز هست توست

چشم دل تمام کـریمان به دست توست

ای معتبر ،به شیعۀ خود اعـتـبار باش

مـدافـعـان حـرم را تو یـار باش
مـوال
ِ

این ملتی که روی بر این در نهاده اند

ده ها هـزار کـشته در این راه داده اند

ای قـامـتـت به خـیـمـۀ تـوحـیـد قـائمه

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

نور دو چـشم حـيدر و دلـبـنـد فـاطـمـه

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

قالب شعر :غزل

من دست خالی آمدم ،دست من و دامان تو

درمان تو
سر تا به پا درد و غمم ،درد من و
ِ

توهرچه خوبی من بدم ،بیهـوده برهردرزدم

آخر بـه این در آمدم باشم کنار خـوان تو

من از همه در رانده ام من رانده ام و اماندهام

یا خوانده یا ناخوانده ام اکنون منم مهمان تو

پای من ازره خسته شد،بال وپرم بشکسته شد

هردر به رویم بسته شد ُجزدرگه احسان تو

گفتم منم درمی زنم،گفتی به تو سرمی زنم

دارم امـیـ ِد لـحـظهای بیـنم رخ تـابان تو

سوی تو رو آوردهام بنگر سبو آورده ام

1

2

من آبـرو آوردهام کـو لطف بی پایان تو

حال من گوشه نشین با گوشۀ چشمی ببین

جز سایۀ پُر مهرتان جایی ندارم جان تو

مـن خـدمتی ننـموده ام دانـم بسی آلوده ام

اما به عمری بودهام چون خار دربستان تو

شاعر :امیرحسین حیدری

1

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

وزن شعر :فعولن فعولن فعولن فعولن

قالب شعر :غزل

دلـم جـز به مـهـر تـو ســامـان نـدارد

دمـی زنـدگـی بـی تـو امـکــان نـدارد

نباشد فـقـیر آن که بی مال و پول است

فـقـیـر آن که مـثـل تو سلـطـان ندارد

مـیـان غــم و غــربـت خـود بـمـیــرد

غــریـبـی کـه شــاه خـراســان نـدارد

 .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 با اين نحوه سوال به نوعي زير سوال بردن امام است و شايسته شأن امام نيست
گفتم منم درمي زنم،گفتي به تو سرمي زنم
2

من هم مکرّر مي زنم کوعهد وکوپيمان تو؟

 .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 خم خطاب کردن اهل بيت نوعي توهين است و شايستة اهل بيت نيست
سوي تو رو آورده ام اي خُم سبو آورده ام

من آبـرو آورده ام کـو لطف بي پايان تو

189

درآستان وصال؛ جلد یازدهم :امام رضا علیه السالم

نگـاهت پُر از مهر و لطفت فـراگـیر

که ربطی به گـبـر و مـسلـمـان ندارد

شــده گــنـبـد تـو نـگــیـنـی بـه عـالـم

نگــیــنی که حــتی ســلیــمــان نـدارد

"قــسـم" تـا به جـان جــواد تو بـاشـد

دگــر احتــیــاجــی به "قــرآن" نـدارد

سـرم روی دامـان تو بـوده یک عمر

پـنـاهـم تـویـی این که کـتــمـان ندارد

دلــم گــشتــه آهــوی صـحـن تو آقــا

در ایـنجـا دلــم شــوق بُـسـتـان نـدارد

مـرا کن سـگ این حـرم تا نگـویــنـد

کـه دربـار سـلــطـان نگـهـبـان ندارد

یـقـیـنــا ً که تـوحـیــد او خــدشـه دارد

کــسی که به حــق تـو ایــمـان نـدارد

شاعر :محمد عابد

000

1

وزن شعر :مفعول مفاعلن فعولن

قالب شعر :مثنوی

ای عــکــس جــمـال کــبــریــایــی

ای ســایــــۀ رحــمــت خــــدایـــی

ای صـــدر نــشــین ســدره منــزل

ای روشـــــنــــی ســـــراچــــۀ دل

ای هــشت بهـشـت خــاک کــویـت

ای ُخــــلــد بــــریــن در آرزویـت

ای قـــبــلــۀ عــارفــان مــطــافــت

ای کعــبــه هــمیـشه در طــوافــت

ای شــمــع جـالل بـــزم عـــرفــان

سلــطــان زمــن شــه خــــراســان

این خطه که چرخ چون توماه است

بر اهــل یــقــیــن پناهــگــاه اسـت

شد از همه جــا کسی که مـأیــوس

رو کـرده به خـاک خــطـۀ طـوس

ایــن درگــه رشـــگ عـرش اعـال

بــــر فــوج مــلــک بــود مــصـال

چون فـرش عجب نه گـر بـدین در

جـبـریل امــیـن فـکــنــده شـهــپـر

 . 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.

يـقـيـنـاً که توحـيـد او خـدشـه دارد

کــسي که به لـطف تو ايـمـان ندارد
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

زائرین تو فـقـط شیـعۀ اثنـی عشرند

همه دلــباخـتـۀ عـترت خـیرالبـشرند

همه گـشتند به دریای نگاهت تطهـیر

به گل روی تو سوگند زگل پاک ترند

زائرینی که به این کعبۀ دل ،دل بستند

تـا ابـد از َحـرمت دل نبـرند و نبرند

گربه سوی َحرمت روی کنند اهل جحیم

تا ابد از طمع روضۀ رضوان گذرند

سـائـالن کرمت یکـسره اربـاب کرم

زائـران حـرمت از همۀ خلـق سرند

پا گذارند به بال ملک و طـرۀ حـور

رهروانی که به سوی حرمت ره سپرند

عالمی رو بـه روی پنجـرۀ فـوالدت

به امید کرمت همچو گدا پشت درند

انـبـیا نـاز فـروشند به گـلزار بهشت

اگر از دور به ایـوان طالیت نگرند

مهر تو الله و ریحان بهشت دل ماست

حــاش هلل که مـا را به جهــنم ببـرند

"میثم "بی سر و پایم نظری کن موال

که مرا جزء محـبـیـن تو آقـا شـمرند

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :متفاعلن فعولن متفاعلن فعولن

حرم تو کعـبۀ دل ،کرمت همه خـدایی

کنی از کرامت خود به خدا خدا نمایی

در بازتوست افزون من بی نوای محزون

ز کــدام در درآیــم به بــهانــۀ گــدایی

کرم تو میدهد رو به گـدای تو وگرنه

نــدهنــد پــادشــاهان بــه فــقیر آشنایی

 . 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 همانطور که علما و مراجع گفته اند ائمه شيعه و پيرو واقعي مي خواهند نه سگ درگاه.
"ميثم"بي سـرو پايم نظري کن موال

که مرا جزء سگان سر کويت شمرند
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من اگر گناه کارم تو رئوف ومهربانی

کرمت نمیگذارد که کنی ز من جدایی

تویی آن که هر که آید به زیارت تویک بار

تو سه بار از عـنایت به زیارتش بیایی

بـه خـدا گـنـاه کـارم دگـر آبـرو نـدارم

چه شود دهی ز نارم به محبتت رهایی

بکشم هماره نازت مگرم دهی اجازت

که به یک زیارت تو سر وجان کنم فدایی

همه را تو دست گیری همه را تو میپذیری

چــه امیر شهر باشد چه فقیر روستایی

به حریم توست بارم به حرم چه کاردارم

کنــد از هــزار کــعبه حرم تو دلربایی

کـرمت به کـل عالم حـرمت پناه "میثم

"به شما از او توسل ز شما گره گشایی

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

کـتـیبههای حـریـم تو مصحـف نورند

کـبوتـران تو در چشم اهل دل حـورند

نوشته بر در صحنت حـدیث زیــبایی

که زائرین تو در حشر با تو محشورند

نـجـات دور سـر دوسـتـانــتـان گـردد

هالکت است بر آنان که از شما دورند

به زائرین تو نازم که با غم دو جهان

به یک نگه که به قبرت کنند مسرورند

به راهـیان حـریم تو میبرم حـسـرت

که گرم عمرۀ مقبول وسعی مشکورند

فـرشـتگـان الهـی برای کـسب شـرف

به خـاکـبـوسـی این آسـتـان مـأمـورنـد

هزار عـیسی مریم در این حـرم زائر

هزار موسی عـمـران مقیم این طورند

سـیـاه روزی وهـابـیان ببـین که ز تو

هزار مـعـجـزه دیـدند و باز هم کورند

گدایی سر کوی تو فوق سلطنت است

خوش آن گروه که دراین مقام مشهورند

ندا دهند دراین بقـعه روز و شب میثم

که نارها همه از فیض این حرم نورند

000
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شاعر :رضا جعفری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

شـأن تـو را به شـیـوۀ نـاز آفـریـده انـد

ذاتــا" مـــرا بــرای نــیــاز آفـریده اند

از آتـش زیـارت تـو شـعـلـه می کـشـد

دل را بــــرای سوز و گداز آفریده اند

بیخود به سوی کوی تو من رو نمیکنم

این قـبــله را برای نــمـاز آفـریـده انـد

جز این که هرکجا بتوان یا رضا شنید

خـورشـید را بـرای چه بـاز آفریده اند

یک قطـره آب بودم و دریا شدم کنون

این قــوم را چه آیــنـه سـاز آفریده اند

گاهـی فـراز قُـربـم و گاهی فـرود بُعد

این راه را نـشـیـب و فـراز آفـریده اند

پـیـونــد مــا و تــو ز ازل تـا ابـد ب َُـود

این رشـتـه را چـقـدر دراز آفـریـده اند

ما را غالم حلقه به گوشت ولی تو را

پـروردگـار بــنــده نــواز آفــریـده انـد

شـعـریم و پشت ظاهـر ما معـنی دگر

مـا را ز مـسـتـعـار مـجـاز آفـریـده اند

شاعر :سید پوریا هاشمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

لب اگر خـورد به پیـمـانه بهـا میگیرد

سنــگ با دست شما حکم طال می گیرد

شـاهــد واقـعـه سلـمـانی نیـشابـوراست

هر کسی خواست بداندکه کجا می گیرد

قـصۀ شیـخ بـهایـی و حـرم ثـابـت کرد

رحـمـت واسـعـۀ تو هـمـه را می گـیرد

این حرم کهف حصین است چه حاجت به طلسم؟

!دامـن آلـوده در آن بـوی خـدا می گـیرد

عــشـق وارد شــدن وقـت اذان را دارم

که دلم در صف عـشـاق صـفا می گیرد

قدمش میگذرد بیخطراز روی صراط

هر کسی دست به دامــان شما می گیرد

عــالـم آل مــحـمــد ز دم تــوسـت اگـر

بیشتر حـوزه در اطراف تو پا می گیرد

شب میالد تو از عرش خـود جـبـرائیل

زود می آید و در صحن تو جا می گیرد
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قـبـۀ پـادشـه طـوس چنان کـربـبـالست

که در آن بی بُـرو برگرد دعـا می گیرد

واقـعا پـنجـره فـوالد شـفاخـانـۀ مـاست

کـور می آیـد و فی الـفـور شـفـا میگیرد

شاغـلم شغـل مـن اینست گـدایت باشم

کـارم از بـرکـت الطـاف رضا می گیرد

ارمنـی بـود مـردد که بگیـری دسـتـش

گـفـتـمـش محـضر دلـدار بـیا !می گـیرد

صحن تو شهرۀ خلق است به ترفیع مقام

شـاه عـبـاس در آن حـکـم گـدا می گیرد

پُر درآمد تر ازین شغل دگرشغلی نیست

دعـبـل ازدست تو با شعـر عبا میگیرد

"فـلـسـفی "نـیسـتم اما پی این فـلـسـفهام

که چــرا هرکه ز تو کــرببال می گیرد؟

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

رأفـت در آسـتان تو تـفـسـیـر میشود

دل با خیال حسن تو تسخیر میشود

صـدهـا هــزار نـامـۀ آلــوده از گــناه

با یک نگاه عـفو تو تطهیـر میشود

پیش از اجل به خانـۀ چشمم قدم گذار

تعـجـیـل کن فـدات شوم دیر میشود

حتی سکوت در حرم تو عبادت است

اینجا نـفـس به یاد تو تکـبیر میشود

اینجـا اگـر کـبـوتـر دل آیـد از بهـشت

اطـراف گـنـدم تو زمینگـیر میشود

در میهـمانـسرای تو مهمان چو پا نهد

از میوه های باغ جنان سیر میشود

دیوانه میشود دل عاقل در این حـرم

دیـوانه ای که عاشق زنجـیر میشود

صیـاد را به نـیـم نگـه صیــد می کـنی

آهو به یک ضمانت تو شیر میشود

بیداریاش به عرش خدا با مالیک است

خوابی که در حریم تو تعبیر میشود

میثم بگو به کوری دشمن ،ثنای دوست

کاین جا قلم به دست تو شمشیر میشود
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شاعر :قاسم نعمتی

قالب شعر :غزل

آرام کن به جامی؛ شور و نـوای ما را
از سفرۀ کریمت همواره برده ام فیض

1

.

وزن شعر :مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

سلطانی و ز رأفـت داری هوای ما را

1

2

پر کرده ای همیشه تو کسیه های ما را

دادیم تا ســالمی تحــویــلمان گــرفـتـی

از خــاطرت نبردی حتی صدای ما را

سهمیــۀ گــدایــان محفــوظ باشد ایـنجا

بگــذاشتی کــناری سهــم عطای ما را

باز آمدیم ای دوست بار گـناه بر دوش

راضی نما دوبـاره از ما خــدای ما را

روزی اگر بنــا شد ما را ز در بـرانی

گو مــادران بپوشند رخت عزای ما را

زیبایی ضریح و ایوان و صحن هایت
ِ

در گوشۀ حریمت بسته است پای ما را

جان جــوادت آقــا؛ جــان عــزیز لیـال

امضــا نمــا دوبــاره کــربــبالی ما را

باب الجــواد یـعــنی صحن علی اکــبر

تنگ غروب دیدی تو گریه های ما را

در پیش چشم بابا اکـبر شد اربا" اربــا

فـرمود شـاه :عبـاس! آور عبـای ما را

بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ضعف محتوايي در عدم رعايت شأن اهل

بيت؛ پيشنهاد ميکنيم به منظور حفظ حرمت و شأن اهل بيت در گفتار که مهمترين وظيفه هر مداح است؛ بيت
اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
آرام کــن به جــامي شور و نــواي ما را

سلطاني و دمَت گــرم داري هواي ما را

 . 2بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد وزني و سکت موجود در مصرع اول بيت؛
پيشنهاد ميکنيم به منظور رفع ايراد موجود و همچنين انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر
آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
از سفره کريمان عمري ست فيض برديم

پر کرده اي هميشه تو کسيه هاي ما را
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شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

بسکه ای زهـر تو از تـیغ دلآزار تری

جگرم سوخت که از شعله شرربار تری

زخم حسین
جگر
خون حسن ،تا
از د ِل
ِ
ِ
ِ

سوخت بر حال دلم ،بسکه تو خونبار تری

زخـمـی مــادر ز تـو یــادم آمـد
سـیـنـۀ
ِ

یعنی ای زهر ز مسمار تو مسمار تری

ُ
ظهر زَ هرم دهی و عصر عزادار شوی!

یابن هارون! تو ز هر شمر تبهکارتری

اری خود مینـازید
ِبن مـلجـم که به قـد ِ
ا ِ

قـلـدر بـیواهـمـه قــدار تـری
تو از آن
ِ

دستت آغشته به قت ِل دو امام است ،خبیث!

از مـعــاویـۀ بَـد ذات تـو بـیعـار تـری

تیـر قـلبم که نشدَ ،ورنه نشان میرفـتی
ِ

تو در این مرحله از حرمله خونخوارتری

نَه تو معصوم ُکشی ،بلکه تو مظلوم ُکشی

ظالـم! از هر چه جـفـاکار ،جـفاکار تری

من چه کردم بتو اینگونه شهیدم کردی؟

خس پَست ،خَس و خار تری
تو ز هر خار و ِ

به زمین خوردنَم از دور چه بَد خندیدی

تو ز ابلیس هم ای خصم ،گنهکار تری

جور تو بدجور به خود میپیچیم
دیدی از ِ

جد غـریبت تو گـرفـتار تری
گـفـتی از ِ

س ِـم اسب نـکـردی بـدنـم
گر لـگـد مـا ِل ُ

نشد ای َپست ،وگـرنَه تو سـزاوار تری

ـشـتن من
آمدی تا بـشـوی مـطمـئن از ُک
ِ

چه شـده از پـسـر من تو عـزادار تری؟

»نه بقا کرد ستمگر ،نه بجا ماند ستم«

عـمـر سـعـد نـگـونبـار تـری
بـخـدا از
ِ

غـم من سـوزانـدی
مـادرم را بـخـدا در ِ

پـلـیدی تو ،بـسیار تری
هر چه گـویم ز
ِ
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شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

این زهـر کاری کرد من از نا فتادم

در کـوچـه مـثـل مـادرم از پا فـتادم

با احتیاط از درد ،خود را میکشیدم

تا خانه چندین بار چون زهـرا فتادم

در خانه گـفـتم زود درها را ببـنـدید

تا داخـل حـجـره شـدم ،درجـا فـتادم

پـیـراهـنـم را از عـطـش باال گرفـتم

یـاد آمـد از جـد غــریـبـم تـا فـتــادم

نیزه نخورده پیکرم میسوخت از درد

یـا ِد تن صـد چـاک عـاشـورا فـتـادم

یاد هزار و نهـصد و پنجاه زخـمش

بیخود ز خود گـشتم ،ز پا آنجا فتادم

گرچه سر من را جدا از تن نکردند

سـر بـر نـیـزه در نـجـوا فـتـادم
یـاد ِ

تا که جوا ِد من سرم از خاک برداشت

عـــلــی اکـــبــر لــیــال فـتــادم
یــاد
ِ

شاعر :مرضیه عاطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلن

با حا ِل بد؛ بر سر کشیدی تا عبایت را

خـرمـای عـزایت را
زهـرا مـهـیا کرد
ِ

قلبش چه تیری میکشید و بیقرارت شد

بر کنج حجره میکشیدی تا که پایت را

زهری که از انگورهای لعنتی خوردی

بـاال نـمـیآورد از سـیـنـه صـدایـت را

از درد پیچیدی به خود ،جانت به لب آمد

سـر داد مـادر نـالـۀ « جانم فـدایت » را

جان جوادت باز کن با رأفـتی سـرشار

آن چـشمهـای تا ابـد مشکـلگـشایت را

دست أباصلت از غمت بر سینهاش میخورد

بر تو داشت با گریه هـوایت را
دور و ِ

لبهای تو یخ کرده بود و سخت میلرزید

اما نـمیکـردی رهـا ذکر و دعـایت را

ب خود
در آخرین لحـظات ،با جد غری ِ

گـفـتی به یادم هـست داغِ کـربالیت را

شد قاتل جانم همان دستی که در گودال

انگشترت را بُرد و بعد از آن عبایت را!
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شاعر :محسن راحت حق

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ایکه برتر از دل و جانی پُر از دلتنگیام

حضرت سلطان! تو میدانی پُر از دلتنگیام

حریم قدسیات محرومم ای شا ِه غریب
از
ِ

مـانـدهام! مانن ِد زنـدانی پُـر از دلتنگیام

ق آن ضریح
قا ِ
ب عکست را بغل کردم به عش ِ

نوکرت را باز میخوانی پُر از دلتنگیام

دوست دارم باز در صحن و سرایت گم شوم

پـاک بـارانی پُر از دلتنگیام
در هـوای
ِ

سر گلدستهها
دوست دارم صو ِ
ت قرآن از ِ

حـج فـقـیرانی پُـر از دلـتنگیام
قـبلهایِ ،

با ِل پـروازی بده تا پر ِکـشم تا مشهـدت
لطف بسیاری بده تا سر ِکشم تا مشهدت
ِ
حج ما بیچارگان را یا رضا بر هم نزن
ِ

قـبلۀ پیـر و جوان را یا رضا برهم نزن

تقصیر دل است
اینکه دورم از شما قطعا ً که
ِ

این پنا ِه انس و جان را یارضا بر هم نزن

دستان تو
میسپردم خویش را هر سال بر
ِ

خواهشا ً داراالمان را یارضا بر هم نزن

من گـنـهکـارم ،بـدم ،آلـودهام ،بـیچـارهام

معترف هستم بیان را یارضا بر هم نزن

بیادب هستم نرنج از گفتههایم ای رئوف

ارتـباط مهـربان را یا رضا بر هم نزن
ِ

جان من خرده نگیر
تـندی الفـاظ را ای ِ
سلطان من خرده نگیر
سر درد است ای
از ِ
ِ

یک نگـا ِه تو شـرایط را فـراهـم میکـند

بـنــدۀ آلـوده را قـطـعـا ً کـه آدم مـیکـنـد

دوری از صحن و سرای تو خدایی مشگل است

فکـر دوری در دلـم تـولـی ِد مـاتم میکند
ِ

من دخی ِل پنجره فوالدت هستم ای طبیب

کار مرهم میکند
ِ
لـمس آن جا مـطمـئـنا ً ِ

مستـحـق این درم
بار دیگـر
دعـوتم کن ِ
ِ

بار دیگر دعـوتت دل را مصمـم میکند

اربعـین جـامـاندم از کـرببال پس جا بده

دفع صدها غصه و غم میکند
یک زیارت ِ

جان جواد
یا رضا! ما را بخر سوگند بر ِ
جان جواد
یک نظر بر محتضر سوگند بر ِ
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شاعر :علی انسانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

جان بر لب من آمد و جانان به بر من

ای مرگ برو عمر من آمد به سر من

نـم بـاران
زیبـاست رخ مـاه پس از نـم ِ

ای اشـک َمـیـا ،آمـده تـنـهـا پـسـر من

این طفل ،عزیز است و جگرگوش ٔه زهراست

بهـتـر که نـدانـد چه شـده با جـگـر من

ز آن لحظه که با کعبه خداحافظیام دید

سـفـر مـن
دانـست که بـرگـشت نـدارد
ِ

ای دیده مکن گریه که شد وقـت تماشا

ای اَبـر بـرو ،تـا ز در آیـد قــمـر مـن

نُـه سـالـه مـگـو ،مـا ِه شب چـارده است او

زین روست به در دوخته شد چشم تر من

بُردم به دل خاک ،دل چاک و پس از مرگ

گــیــریــد ز داغ دل اللــه خــبــر مـن

شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

خون بر لبش نشست عرق بر جبین نشست

پنـجـاه و چـند مـرتـبه آقـا زمین نشست

پنجاه مرتـبه به زمیـن خـورد و ایسـتاد

از بسکه زهر بر جگرش آتشین نشست

در کوچه بود یـاد حسن بود و مـادرش

یک دفعه پیر شد به ُرخش چند چین نشست

یک دست روی پهلو و یک دست بر جگر

در ُحجره یا ِد َج ِد غریبش زمین نشست

مـادر گـیـسو سپـیـد بود
باال سـرش دو
ِ

کـنار فـاطـمه ا ُ ُّم البـنـیـن نـشـست
یعـنی
ِ

چسباند تا که سینۀ خود را به خاک ،دید:

روی سینه و آن الله چین نشست
چرخاند
ِ

کـنــار عـمـۀ خـود داد زد ولـی
از ت َـل
ِ

ب هزار و نهصد و پنجاهمین نشست
ضر ِ

یابن الشبیب اَبروی او را سنان شکست

س به روی سینه این نشست
وال ِشمر جا ِل ُ

با عـمه رفت کـوفه و با عمه شام رفت

در کوچه دید دخترکی دل غمین نشست

با آستـیـن پـاره سرش را گرفت حـیف

از بـام آتـشی به هـمـین آستـیـن نشست
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شاعر :محمد جواد شیرازی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

بر روی خاک بال و پرت میکشی چرا؟

با اشک ،سرمه بر نظرت میکشی چرا؟

با تو چه کرده زهر که رنگت پریده است

اینـقـدر آه از جـگـرت مـیکـشی چـرا؟

بیرون زدی ز کاخ و نشستی به روی خاک

خاک دور و برت میکشی چرا؟
پنجه به
ِ

مـانــنـد بـچـه ُمــرده فـقـط داد مـیزنـم

داری عبا به روی سرت میکشی؟ چرا؟

در هر قدم ،دوبار میافتی به روی خاک

جسم محتضرت میکشی چرا؟
تا حجره
ِ

گریه نکن ،مپیچ به خود ،تشنه میشوی

چشم شعله ورت میکشی چرا؟
کار از دو ِ

از حال میروی به سر و صورتت نزن

عکس غالف در گذرت میکشی چرا؟
ِ

تا حجره آمدی ،در و دیوار روضه خواند

ت ورود ،تیزی مسمار روضه خواند
وق ِ
چـشمت اگرچه تـار ولی روی یـار دید

خواهر نـبـود محـضرت اما پـسر رسید

مـاتـم حسین
پـلک زخـمیات از
قربـان
ِ
ِ

نـم گریهات چکـید
بر خاک حجـره باز ِ

سنگی به قصد بوسه زدن بر ُرخت نخورد

آمد جواد و از ُرخت ای مـاه بوسه چید

پیـراهـنـت دریــده نـشـد بـیـن گـرگها

عـزیـز دلـت ،پـیـرهـن درید
باال سـرت
ِ

ب بـیکـفـن
قلـبـت بـه یـاد روضـۀ اربـا ِ

ت وداع با پـسـرش ،تـنـد میطـپـیـد
وقـ ِ

آمـد حـسـین با سـر زانـو ،نـفـس زنـان

وقتی عـلی به روی زمین داد میکـشید

صورت به صورت پسرش زار میزد و

با چـشم خیس هـلهـله و خـنده میشـنـید

پـاشـیـده بـود مـیـوۀ قـلـبـش به زیـر پـا
تـکـه به تکـه چـیـد عـلـی را روی عـبا
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000
شاعر :محمود اسدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

ز سوز زهـر شراری به حنجرش افتاد

نفـس نفـس زد و از پـای آخـرش افـتاد

اگرچه سخت در آنجا به خویش میپیچید

ولی به حـجـره به در ،دیـدۀ ترش افتاد

رضا به مثل حسین و جـواد چون اکبر

حـسین بود که در فـکـر اکـبـرش افـتاد

به کوچه روی زمین مینشست و برمیخاست

زمین که خورد فـقـط یاد مـادرش افتاد

همین که در وسط حجره فرش را برچید

بـه یـاد قـتـلـگـه و جـد اطـهـرش افـتـاد

چگونه خورد به حجـره زمین نمیدانم

ولی حـسـین به گـودال بـا سـرش افـتاد

1

نگاه هر چه حـرامی به خواهرش افتاد

ز ابن سعد عـقـیله چـقـدر خواهش کرد

بـبـین به تنگـی گـودال پـیکـرش افـتـاد

تو را به جان عزیزت بگو سرش نبرند

که بین خیمه از این غصه دخترش افتاد

اگـر که دق کـنم از این کـالم کـم بـاشد

شاعر :میثم مؤمنی نژاد

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

خورشید ،سر به زیر عبایی ز ابر بُرد

اینگونه از حدیث کسا ارث صبر بُرد

دریا ،ز باد فتنه ،به خود موج میگرفت

آن مـوج را به سـاحـل آرام قـبـر بُـرد

چـشم گـهـر فـشان یتـیـمـش ،گواه بود

او را عدو ز شهر پیمبر ،به جبر بُرد

آن روز ،هر زنی،که شنید از خزان باغ

یک شاخه تسلیت به عزایی ستبر بُرد

آشـوب در تـمـامـی ذرات عـالـم است

خورشید سر به زیر عبایی ز ابر بُرد

 . 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.
اگر که غـش کـنم از اين کـالم کم باشد

نگاه هر چه حـرامي به خواهرش افتاد
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شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای از ازل به اهل زمین ،اهل آسـمان

تـابـیده پـرتـ ِو بـرکـاتت به هـر زمـان

اذن حق ،عـوالـم هـسـتی ،تـمام قـد
با ِ

شد قـب ِل خـلـقـتت ،به والی تو امتحان

ع َّ
ـزو َجل بود ،اینکه شد
ِ
لطف خـدای َ

توحید بر والی تو مشروط ،آن زمان

ب حضور
عالم ملکوت ،آن ش ِ
آری در ِ

وقتی شدی ،میان نبی

و علی ،عیان()۱

فرمود مصطفی بتو :میبینم از الَست

خـیر کـثـیر از تو به اه ِل همه جـهـان
ِ

ذریـۀ رسـول خـدا ،سـبـط مـرتـضـی
یـعـنـی رسـیـده آیـنـۀ فـاطـمـه ،رضـا
هر کس که شد مقرب تو ،عبد داور است

حق حضرتت ،از هر که بهتر است
عارف به ِ

هم برتر از پیـمـبر مـرسل ،مدافـعـت

فرشتگان مقرب
هم از
ِ

فراتر است()۲

دارد به حق معـرفـتـت کامالً شناخت

بدون چون و چرا بر تو یاور است
هر کس
ِ

ت پیـمـبران
مـقـتو ِل توست ،در درجـا ِ

محبوب قلب پاک تو مجنون حیدر است

تیغ زبانش ،چو صد سپاه
یک دعب ِل تو ِ

طوسی تو به صد حوزه رهبر است
شیخ
یک
ِ
ِ

ت شـماست
بُهـلـو ِل تو،
مـعـلم یک امـ ِ
ِ
صحن گهرشاد ،کیمیاست
فریاد او به
ِ
تو وجـ ِه ذوالـجـاللی و ما طـائـر شما

تـو جـلـوۀ جــمـالـی و مـا زائـر شـمـا

عین کافریست
تردید در اطاعـتـتانِ ،

ای وای بر کـسی که شود منکـر شما

پاسخ به هر سوال که سائل نکرده است

سـخـن حـاضـر شـمـا
آمـاده اسـت در
ِ

اصالً کجا فـضائل تو وصف میشود

قـلـم شاعـر شـما
مـانـده به کـار خـود ِ

چشم خدائی و همه جا هست منـظرت
ِ

تـو نـاظـر جـهـان و خـدا نـاظـر شـما

ت تو هر روز میرسد
اَعـمال ما بدس ِ
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هر روز از تو نـالۀ جانـسوز میرسد
افسوس ،شیعه قلب تو رنجور میکند

مـا را گـنـاه ،از تو فـقـط دور میکنـد

ب این و آن رود
گاهی که دیده ،در طل ِ

این دیده را ،همان تُهی از نور میکند

ب تو ،تیری به قلب توست
هر غفل ِ
ت مح ِ

شیـطان مرا ز را ِه تو مسـتور میکـند

از بس رئوف هستی و بندهنواز و خوب

فیض توبه بر همه مقدور میکند
حقِ ،

آقــا تـو را بــجــان جــواد االئــمـهات
رحـمـی به دوسـتـان جـواد االئـمـهات
حـاال کـه دادهای بـه دلـم ،اعـتـمـاد را

ت روز مـعـاد را
خـواهم ز تو شـفـاع ِ

ب تو
فـضلت اگر عـطا نکـنـد بر محـ ِ

روز حساب ،من چه کنم ،عدل و داد را

معروف شد ،غریبه و منکـر شد آشنا

جز خون که ریشه کَن نکند هر فساد را

تا شیعه ،از حـریـم شما میکـند دفـاع

ت تـو ایـن نـهـاد را
یـاری کـنـد عـنـای ِ

یاری مـؤمن ،نـدیـدهایم
محـبوب تر ز
ِ

احـیــا کــنـیـم بـا مــد ِد تـو جــهــاد را

مردان روزگـار
علی الجهاد ،که
ی
ِ
ح َّ
َ
بـا اقــتـدا بـه شـا ِه والیـنـد ،رسـتـگـار
آقـا بـحــق فـاطــمـه دل را جــال بــده

ما را بـرای روز ظـهـور اعـتـال بـده

دوری دلبر است
هر درد میکشیم ،ز
ِ

آمــدن او صــال بـــده
مــا را بـــرای
ِ

حاال که را ِه گـنبد خضرا ز تنگـناست

مــا را پـنــاه ســایـۀ گـنــبـد طـال بـده

محبت ،به تـشـنگان
فکـر رفـاه نیست ِ
ِ

مثـل هـمـیـشـه ،جـرعـۀ جـام بـال بـده

ویزای اربعین ،فقط امضای دست توست

تــا زنــدهایـم ،تــذکــرۀ کــربــال بــده

تـنـهـا نـه را ِه قـدس ،ر ِه کــربـال رود
راه مـدیـنـه مـکـه هـم از نـیــنـوا رود
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

سالم آشـکـار شیعـه بر غـمهای پنهانت

الهی ِگل شود از اشک من خاک خراسانت

تو بودی مثل زهرا بضعۀ پاک رسولهللا

که عمری محنت و اندوه بازی کرد با جانت

به چشم خویش دیدی دمبهدم جان دادن خود را

از آن روزی که مأمون در خراسان کرد مهمانت

دل نورانیت شد پارهپاره چون تن جدت

ز بس پیوسته مأمون بر جگر زد زخم پنهانت

چه شد معصومه تا گیرد سرت را بر روی دامن

جوادت کو که بگذارد سر خود را به دامانت

ز جا برخیز و مثل جد مظلومت بخوان قرآن

چرا خاموش شد آوای روحانگیز قرآنت

شنیدم دل نهادی روی سنگی از شرار زهر

ولی دیگر نکردند اهل کوفه سنگ بارانت

الهی بشکند دستی که با انگور زهرآگین

شرار افروخت ای جان جهان بر قلب سوزانت

به تشییع تو حتی قاتلت هم گریه کرد آری

نخندیدند دیگر دشمنان بر چشم گریانت

دلت آتـش گرفت از شعلۀ زهـر ستم اما

نیامد بر دل ای محبوب دلها زخم پیکانت

به میثم نعمت حق شد تمام از مهرتان آری

چه نعمت خوبتر از این که گشتم مرثیهخوانت

شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

بر آه آ ِه من جگـر سخت خاره سوخت

بروای وای من دل سنگ ستاره سوخت

همچمون کبوتران ز عطش بال میزنم

لب تشنه ام دلم ،جگر پاره پاره سوخت

آتـش گــرفــتــه ام ،نـفــسـم بــنــد آمـده

پا می کشم زغم ،چه کنم راه چاره سوخت

میسوزم و هوای دلم دشت کربالست

آنجا که از غمی دل صدها شراره سوخت

ای زهـر داغ حرمله را تازه کـرده ای

سوگند بر رباب که با گاهواره سوخت

یک تیر آمد و سه هدف را نشانه کرد

سربسته گفته ام نفس شیرخواره سوخت
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000
شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

دیدی اگر عـبا به سرم بود چاره کن

فکری برای این جگـر پاره پاره کن

خوردن مرا
دیدی اگر به کوچه زمین
ِ

فتادن َمه در شراره کن
یاد از زمین
ِ

هـمراه من بیا و در حـجـره را بـبـند

آنـگـه مـیان گـریه به حالم نظاره کن

رنگ پـریـدۀ من اگر مشـکـ ِل تو بود
ِ

یادی ز یاس نیلی و آن گوشواره کن

دیدی اگـر جـمال جـگـر گـوشـۀ مرا

احـترام کـامـ ِل آن مـاه پـاره کن
پـس
ِ

دیـدی اگر پـدر به سر زانـوی پـسـر

گریه به غـربت بـدنی پـاره پـاره کن

دیگر مرا نبـینی و او حجت خداست

با جان و دل اطاعتش از هر اشاره کن

نعش مرا بگیر و به هرجا که او َر َود

یاد از مشایعت به شبی بیستاره کن

شاعر :رضا آهی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

ز زهـر کینه شرر تا به پیکـرت افتاد

ترک به قامت همچون صنوبرت افتاد

ز غـم مـدار سـماوات حق ز هم پاشید

به محض اینکه عبای تو بر سرت افتاد

ز لرزش تن تو آسمان به خود لـرزید

هـمین که خـون ز لـبان مـنـورت افتاد

زمین و اهل زمین در شرار تب پژمرد

عطش ز زهر ستم تا که در پرت افتاد

بلند شدی و نشـستی به حالـتی غـمبار

ز حال زار تو گـویا! که مـادرت افتاد

زدی تو نـالـه و از نالۀ جگـر سوزت

یـگـانه عـمـۀ سـادات خواهـرت افـتاد

همینکه در کف حجره زدرد پـیچـیدی

بشر به یـاد حـسین جـد اطهرت افـتاد

در آخـرین نفست ذکر یا حسین گـفتی

دمـی که اشک تو از دیـدۀ تـرت افتاد

چه خوب شد که درآن لحظههای پایانی

سـرت به دامن دردانـه گـوهـرت افتاد
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شاعر :مهدی شریف زاده

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

با واژههای بخـشش و احسان همیشه

یـاد حـرم میافـتـم و بـاران هـمـیـشه

حال خرابت را طبیبش میکند خـوب

اینجاکه حتمی میشود درمان همیشه

مـن سـائـل هـر روزۀ ایـن آســتــانـم

جور است در این سفره آب و نان همیشه

خیلی حرم رفـتـم ولی قـطعاًً بهشتـنـد

باب الـجـواد و گـوشۀ ایـوان هـمیـشه

هر حـاجـت ناگـفـتـهای اینجا روا شد

با یک نگـاه حـضرت سلطان همیشه

هــسـتـم دخــیـل پـنـجــره فــوال ِد آقــا
سر میدهم جانم علی موسی الرضا را

بـیآبـرو هـم آبـرومـنـد اسـت ایـنـجـا

صورت به صورت نقش لبخند است اینجا

1

پس خوش به حال هر که دربند است اینجا

خوب است آهـوی گـرفـتـار تو بودن

از آب سـقـاخـانـهات مهـمـانـمان کـن

هر جرعهاش شیرین تر از قند است اینجا

در این حرم هر چه بخواهی میدهندت

به سـادگی جـویـنده یابنده است اینـجا

حاال که مـیدانی تـمـام خـواهـشـم را

آقـا بـرات کـربـال چـنـد است اینـجـا؟

ماندن کنار پنجـره فـوالد خوب است
بانگ اذان صحن گوهرشاد خوب است

بودم خراب و عطر مرقد بهترم کرد

گـلـدستهها و رنگ گـنـبد بهـترم کرد

هربار که زائـر شـدم سمت خـراسان

حال و هـوای شهر مشهـد بهترم کرد

بـا روسـیـاهـی آمـدم مـثــل گـذشــتـه

بـا مـهـربـانـیاش مـجـدد بهـترم کرد

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

طعـم غذای حـضرتی ،بد بهترم کرد

قبلش به قم بعدش به مشهد رهـسپارم

هر مرتبه این رفت و آمد بهترم کرد

حال مرا نام رضا جان زیر و رو کرد
ذکر مدد شاه خراسان زیر و رو کرد
تـو آمـدی و مـهــربــانـی بـا تـو آمـد

آئـین عـشـق و هـمـزبـانی بـا تـو آمد

دنـبـال ردپــای تـو از عــرش اعـلـی

نـا گــفـتـههـای آسـمـانـی بـا تــو آمـد

از آن زمانکه خاک زر شد با نگاهت

دریــای جـود بـیکـرانـی بـا تـو آمـد

ما زیر این سایه در آرامش نـشـستیم

تـو آمـدی و ســایـه بـانـی بـا تـو آمـد

مشهد بهشت و جنت االعـالست آری

بـاغ و بـهـشـتـم زود آنـی بـا تـو آمـد

ای امـتـداد حـضـرت زهـرا و حـیدر
هـستی تو نـور دیدۀ موسی بن جعفر
آئـیـنـه در آئـیـنـه تـکـثـیـر عـلـی شـد

هر زائری خیره به تصویر عـلی شد

ایـنجا کـالس درس دارد هر رواقـش

در این حرم هر سینه تسخیر علی شد

مشهد نجـف کـرب وبال فـرقی ندارد

هرجا حرم شد وقف تفـسیر عـلی شد

جانم علی موسی الرضایش دلنشین است

نـقـاره هـم آوای تـکــبـیـر عـلـی شـد

خوشبخت آنکه پای این سفره نشـسته

یک لقمهای نان خورد و پاگیر علی شد

روزی خوران حضرت شمس الشموسیم

ما نوکران حـضرت سلـطان طـوسیم
در عمق چشمانت همیشه روضه برپاست

چشمان ابریات همیشه مثل دریاست

قـدری بـرای کــربـال قـدری مـدیـنـه

در کربالی حجره دل دنبال زهراست

حـتـمـا پـسـر در مـقـتـل بـابـا مـیآیـد

وقتی پدر در گوشهای بییار و تنهاست
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صد شکـر بـاالی سـرت آمد جـوادت

چیزی مگر جز این دل تنگ تو میخواست

اما امـان از آن پـدر که دید چـشـمش

جـسم پـسر را تکه تکه اربـا ً ارباست

تـو بــودی و داغ غـم جــد غـریـبـت
مائـیم و سـوز روضۀ یـابن الشـبـیبت
شاعر :محمد جواد غفورزاده

قالب شعر :غزل

از باغ گفت و از غم بیبرگ و باریاش

از باغـبان و زمـزمـههای بـهـاریاش

از شـاهـدان سـایـهنـشـین حـرم ،کـسی

هـمـراه او نـبـود که آیـد بـه یـاریاش

1

با دست ظلم ،دفـتر شبزنـدهداریاش

در جای جای شهر شهادت ،هنوز هست

هـر اللـهای نـشانهای از داغـداریاش

هرجا که سوخت قامت شمعی در انتظار

خون گریه کرد و آب شد از سوگواریاش

دروازۀ مـدیـنـه پـس از آن وداع تـلـخ

تنها نشـسته است به چشمانـتظاریاش

غـمـنامۀ شـهـید خـراسان شنـیدنیست

کو طاقتی که شرح دهم بیقـراریاش؟

با این جگر که خون شده ،حاجت به زهر نیست

انگور ،مرهمیست بر آن زخم کاریاش

زهرا کجاست تا که ببیند در این چمن

پژمرده گشت و سوخت گل یادگاریاش

شمعی که از مدینه به طوس آمد و گداخت

آتش به جان فاطمه زد اشک جاریاش

یک روز خوش ندید پس از تو جواد تو

فـریاد از صبـوری و از بُـردباریاش

در بوستان او شفـق! از خار کم مباش

فیضی ببر به قدر خود از همجواریاش

مهـربان از وطنش دور ،بـسـته شد
آن
ِ

1

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

 .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،
شايسته نيست عباراتي همچون آواره را براي اهل بيت بکار ببريم.
آن مهـربانِ از وطن آواره ،بـسـته شد

با دست ظلم ،دفـتر شبزنـدهدارياش
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000
شاعر :عبدالحسین میرزایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

جگرم پاره شد از زهـر کجایی پسرم

چشم من مانده به در تا تو بیایی پسرم

از عبایی که کشیدم به سرم معلوم است

کار ما و تو کـشـیـده به جـدایی پسرم

حسـرت بـوسـۀ بـابـا به دلت میمـاند

تو به بـالـیـنم اگـر دیـر بـیـایی پـسـرم

مثل یک مار گزیده به خودم میپـیچم

جگر سـوخـته را نیـست دوایی پسرم

بسکه در کوچه زمین خوردم و برخاستهام

1

نه تـوانی به تـنـم مانـده نه نایی پسرم

هی زمین خوردم و هی ناله زدم وااماه

دارم از کوچه عجب خاطرههایی پسرم

سر نهادم به روی خاک که از جدم حسین

بردهام ارث غـریب الـغـربـایی پـسرم

آب هـم گر بـدهی بـاز دلـم میسـوزد

شده این حجره عجب کرببالیی پسرم

جگـرم پـاره شـد اما بـدنـم پـاره نـشـد

کس نزد بر سر من سنگ جفایی پسرم

دست و پا میزنم و سینه من نیست دگر

زیر پـا و لـگـد بیسـر و پـایی پـسرم

گریه بر بیکـفـن کـرببـال کن در قـبر

چـونکه بـند کـفـنـم را بـگـشایی پسرم

شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

زیـبـا و فـریـبـا شده بـاغ ارمـت

عطر نـفس بهـشت دارد حرمت

ایـام کـرامـتت هـمه جـمع شـدند

در سـایۀ بـارشی ز ابـر کـرمت

****************
جبریل در این حرم نیـایش دارد
اوصاف تو بیش ازاین ستایش دارد
این یک دهه را گرچه کرامت نامند
1

ابـر کرمت هـمـیشه بارش دارد

 .در بحث مسموميت و شهادت امام رضا در روايات معتبر افتادن زمين ذکر نشده بلکه در روايات آمده بيش از پنجاه بار بخود

پيچيد و به زمين نشست و برخاست.
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شاعر :محمد حسین رحیمیان

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

نقـل است که فخر عـلما ،شـیخ بهایی

شد شامل لطف و کـرم خـاص خدایی

گـفـتند بـیا فـاطـمه داده است رضایت

معـمار حرم باش ،عـلی کرده جدایت

جا داشت بـنازد به هـمه عـالم امکـان

روزی کمی نیست حرم سازی سلطان
ِ

آن شیرکه خورده است نهاده اثرش را

او خـرج حـرم کـرد تـمـام هـنرش را

اخـالص نـشان داد ،خـدا داد تـوانـش

فـردوس برین کرد بنا با دل و جانش
ِ

نـزدیک به اتـمام حـرم بود که نـاگـاه

دیـدند هـمه روی لب شـیخ نشـست آه

با پوزش از آقای جهان گفت به یاران

باید که کنم چـند شـبی ترک خـراسان

مـن مـیروم امـا بـخـریـد آبـرویـم را

اجر همه با مادرمان حـضرت زهـرا

تا ایـنـکـه دوبـاره بـرسـم خـدمـت آقـا

سردر این کعبه بسازید همه جا را
جز
ِ

در غـیـبت او گـشـت مهـیـا چه بنایی

چه گـنـبد و گـلـدسـتۀ انـگـشت نـمایی

به به چه ضریح و حرم و صحن و سرایی

ق طوافش دل کعبه است هوایی
از شو ِ

ناگـاه چـنـین تـوصـیه گـردید ز ُخـدام

وقتش شده معماری سر در شده اتمام

گـفـتـند که ما اذن به این کـار نـداریم

تا آمـدن شـیـخ هـمه لـحـظـه شـمـاریم

هـنگـام سـفـر شـیخ به ما گفته مکرر

کار خـود من هـست مـهـیـایی سر در

گـفـتـند که از جای دگـر آمده دستـور

فرمان امام است و پُر از حکمت و منظور

در آن روضۀ رضوان
پس ساخته شد سر ِ

کم داشت فقط روح االمین عرش خراسان

پس شـیخ بهـایی ز سـفـر آمد و ناگـاه

با دیدن سـردر ز دل خویش کـشید آه

شد غوطهور حسرت و غم حال و هوایش

تا داشت تـوان کـرد گـله از رفـقـایش

گـفـتند مکـدر نشو این امر امـام است

سر پیچی رعیت ز شهنشاه حرام است
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یک خادم خوش روزی این روضۀ اعال

دیـدار نـصیـبـش شده در عـالـم رویـا

کرده است چنین امر ،به او قبله عالم

بر شیخ پس از اینکه رساندی تو سالمم

پیر هنر ،دست مـریزاد
گو مرد خداِ ،

معـمـار کـرمـخـانه ما ،خـانـهات آبـاد

در خـانـۀ امـیـد تو در فـکـر طلـسمی

ما کـار نـداریـم که آمـد به چه اسـمی

طـلـسـم کـرم مـا
بـسـپـار حـرم را بـه
ِ

بـگـذار بــیـایـنـد هــمـه در حــرم مـا

ای شیـخ بِـدان ما پدر هر بد و خوبیم

ما طـایـفـه ذاتـا ً هـمه ستـار العـیـوبـیم

ما چـشـم بـه راهـیـم گـنـهـکـار بـیایـد

با هـر چـه که آورده ،خـریـدار بـیاید

بـاید به حـرم پـاک شـود زائـر مـا تـا

گـیـرد صـلـۀ تـذکــرۀ کـرب وبـال را

شاعر :موسی علیمرادی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

آهستـه میآمد ولی بـیبـال و َپـر بـود

یک دست بر پهلو و دستی برجگر بود

زیـر سـر مهـمـانـی اجـبـاریاش بـود

وقتی که میآمد عبایش روی سر بود

از بس میان کـوچـهها افـتاد بر خـاک

روی لـبـاسـش ردپـای هـر گـذر بـود

با آه مـیافـتـاد و بر میخـواسـت امـا

آهـش زمـان راه رفـتـن بـیـشـتـر بـود

وقـتـی عــصـای پــیــری آدم نـبــاشـد

بـایـد به زیـر مـنـت دیـوار و در بـود

آری شـبــیـه قـصـۀ آن کـوچـه تـنـگ

فـرسنگ ها انـگـار خـانـه دورتـر بود

بال و پرش زخمی شد از بس دست و پا زد

هر جای حجـره ر ِد پـاهای جگـر بود

سختی کـشیـد اما چـقدر آرام جان داد

آخـر سرش بر روی پـاهای پـسر بود

باید که اهل کـشـف باشی بین روضه

بـایـد میـان روضههـا اهـل نـظـر بود

وای از حسین از آن دمی که چشم وا کرد

پا روی زخم سینه اش پُر درد سر بود

وای از دمی که رفت باال خنجری ُکند

وای از کسی که شاهدش با چشم تر بود

000
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شاعر :سید پوریا هاشمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

از قصر بیرون زد ،عبا روى سرش بود

در احتضار انگار جسم مضطرش بود

دور و بـرش گـریه كـنى اصـالً نـیـامد

ایكاش پیش این برادر ،خواهرش بود

دستش به پهلو بود و مشكل راه میرفت

خیلى در این ساعات ،یـا ِد مـادرش بود

ص ْلت
با اینكه در ِ
ب حجرهاش را بست اَبا َ

امـا جــوادش آمـد و دور و بـرش بـود

شكـرخـدا سر روى دامـان پـسر داشت

گـریـان جـد اطـهـرش بـود
وقت سـفـر
ِ

وقتى حسین از روى اسب افتاد بر خاك

وقـتى كه بـا زانـو كـنـار اكـبـرش بـود

در بـیـن مـقــتـل یـك عـلـى افـتـاد ،امـا

حاال صد و ده تا على دور و برش بود

شاعر :علیرضا شریف

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

به جز هوای حرم در سرم هوایی نیست

اسیـر دام تو را حاجت رهـایی نیست

به غیر گـوشهٔ بام تو ای امـام رئـوف

کبـوتـر دل من جـلـد هیچ جایی نیست

ضحـی
بدون پـَرتُـ ِو نور تو ای جناب ُ

فقط سیاهی محض است روشنایی نیست

سرت همیشه شلوغ است و هیچ سلطانی

به خواب صاحب همچین برو بیایی نیست

اگر که نوکـر این درگهـم حساب کنی

مرا به شاهی عـالم هم اِعـتنایی نیست

خـدا گـواست که دردستهای محـتاجـم

به جز به محضرتان کاس ٔه گدایی نیست

هـمـه قـبـیـلـ ٔه مـن رفـتـهانـد قـربـانـت

به غیر تیر نگـاهت که آشنـایی نیست

بـدون آبـرویـی که شـمـا به من دادیـد

به قـدر پول سیـاهـم مرا بهـایی نیست

دلم گره به ضریـح تو خـورده میدانم

به غیر این گره،هیچم گره گشایی نیست

هـزار سال نمیخـواهـم آن بهـشتی را

که دل سپـرد ٔه این گـنـبد طالیی نیست
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

کوثر اشک من از ساغر و پیمانه ،توست

دل آتـشزدهام ،شمع عـزاخانه تـوست

جگر سوخته ،خاکستر پروانه تـوست

شعـلههـای دلـم از آه غـریبـانه تـوست

ای تُـراب قـدم زائـر کـویـت ُگـل مـن
وی خراسان تو تا صبح قیامت دل من
درد جان را تو طبیبی تو طبیبی تو طبیب

بزم دل را تو حبیبی تو حبیبی تو حبیب

بیتوالی تو دل را نه قرار و نه شکیب

تو غریب الغربایی و همه خلق ،غریب

نه خراسان که سماوات و زمین حائر توست

دور و نزدیک ندارد ،دل ما زائر توست
ای قــبـول غـم تـو گـریـه نـاقـابـل مـا

آتش عشق تو در روز جزا حاصل ما

مایـه از خاک خراسان تو دارد گل ما

ما نبودیم که میسوخت به یادت دل ما

سالها آتش غـم شمع صفت آبت کـرد
زهر در سینه شراری شد و بیتابت کرد
تو به خلقت پدری و تو به زهرا پسری

مثـل جد و پدرت از همه مظلـومتری

تـو جگـر پاره پیغـمبر و پاره جگری

بلکه بیتابتر از بسمل بیبال و پری

میـزبان تو شد ای جان جهان قـاتل تو
کس ندانست ندانـست چه شد با دل تو
تـو کـه سـر تـا بـه قـدم آیـنه توحـیدی

به چه تقصیر چو بسمل به زمین غلطیدی

مرگ را دور سرت لحظه به لحظه دیدی

همچنان مـار گزیده به خودت پیچیدی

که گمان داشت که با آن غم پیوستۀ تو
قـتـلگـاه تو شـود حجـرۀ در بستـۀ تو؟
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بابی انت و امی ،که چـه آمد به سرت

داغ معصومه مظلومه به جان زد شررت

تو زدی بال و پر و کرد تماشا پسرت

بس که بر شمس ُرخت ریخت ستاره قمرت

شـــرر آه بــر آمــد ز نـهــادت مــوال
صورتت شسته شد از اشک جوادت موال
طایـر روح غـریـبانه پـریـد از بـدنت

قاتـلت اشک فـشان بود به تشیـیع تنت

خبر از غربت تن داشت فقط پیرهنت

کرد با خون جگر دست جوادت کفنت

چوب تابوت تو بر شانۀ جان همه بود
جای معصومۀ تو اشک فشان فاطمه بود
بانـوان چـشم ز مهـریـۀ خود پـوشیدند

دور تابوت تو پـروانه صفت گردیدند

اشکها بود که بـر غـربت تو باریدند

الله از خون جگر بر سر راهت چیدند

مردها مثل زنـان شیـونشان برپا بود
دور تابـوت تو ذکر همه یا زهـرا بود
ای خدا سوختم از گریه ،دل از کف دادم

کاش میسوخت فلک از شرر فـریادم

کـاش مـیداد غــم شـام بــال بـر بـادم

یـاد خـاکـستر و سنگ لب بـام افـتـادم

پای تابوت رضا چنگ و نی و دف نزدند
همه سیلی زده بر صورت خود ،کف نزدند

دور تابوت تو بر چهره اگر چنگ زدند

لیک پای سر جد تو همه چـنگ زدند

دور تابـوت تو نـالـه ز دل تنگ زدند

دور زینب همه از چار طرف سنگ زدند

تا شرار از جگر و ناله ز دل برخیزد
اشک میثم به تو و جد غـریبت ریـزد
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

مـسیـح می دمد از تـربت مـطهـر مـن

فضای طوس نه ،عالم بود معطـر من

فـرشـتگـان هـمه زوار زائـرین منـنـد

بهشت گشته بهشت از بهشت منظر من

مـنـم عـزیـز دل فـاطـمـه امــام رضـا

که خلق کرده خدا خلق را به خاطرمن

عجیب نیست اگر زائری که قبر مـرا

به بر گـرفـته بگیـرد قـرار در بَ ِر من

دلی که زائرمن میشود مزار من است

خوشا دلی که شد این جا مزار دیگرمن

شکسته ای که صدا میزند مرا از دور

جـواب مـی شـنـود بـارهـا ز داور من

ز هر دری که شود زائرم به من وارد

درست چهـره به چهـره بود برابر من

مـن آفـتاب خـدایـم جهـان در آغــوشم

شما حضورمن و عالم است محضر من

کـتـاب مـنـقـبـتـم را تـمام نـتـوان کرد

اگر شوند هـمه انس و جـن ثنـاگر من

کسی که زائر من گشت دوستش دارم

روا بـود که خطـابش کـنـم بـرادر من

اال تمـام خـراسـانـیـان پـاک سـرشـت

خجسته باد شما را طواف مـقــبـر من

فرشتگان چو کبوتر به دورتان گردند

به شرط آن که بگـردیـد دور زائر من

به زائرین من اینک نصیحتیست مرا

که احـتـرام بگــیـریـد از مـجـاور من

اگر به مـرقد من نیـز دستـتان نرسیـد

زنـید بوسه به قـم بر مزار خواهر من

هـزار حـیـف که قـدر مـرا نـدانـستـند

که بـود هر نـفـس من غـم مکـرر من

هـزار بار عـدو مخـفـیـانه ُکـشت مرا

خـدای نـگـذرد از قـاتـل سـتـمگـر من

شرار زهر مرا در دل آتشی افروخت

که آب گشت همه عضوعـضو پیکرمن

چوشخص مارگزیده به خویش پیچـیدم

خدا گواست چه آورد زهر بر سر من
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مـیان حجـره زدم دست و پا غـریبانه

جـواد بود و من و لحظههای آخـر من

دودست خویش گشود و گرفت اشک مرا

فـتـاد تـا که نـگـاهـش به دیـدۀ تـر من

زنان شهـر خـراسان گـریـسـتنـد همه

زدند بر سر و سینه به جای مادر من

به روز حشر نسوزد جحـیم "میثم" را

که بوده با سخن و سوز خویش یاورمن

شاعر :رضا رسول زاده

قالب شعر :غزل

تمام پیکـرم را
زهـری که سوزانده ِ

خاکستری کرده همه بـال و پرم را

یک آشنایی هم در این غربت ندارم

تا که گـذارد روی دامـانش سرم را

حتی جـوادم نیست با دستش بگـیرد

چشم ترم را
ِ
اشک روان گردیده از ِ

میخـواسـتم این لحـظۀ آخر بـبـیـنم

بار دیگر روی ما ِه خواهرم را
یک ِ

1

هر بار میخواندم به ناله مـادرم را

اما طـناب اینجا به دسـتانم نبـسـتـند

مردی نزد سیلی کـنارم هـمسرم را

ت خـانـۀ من
هـیـزم نـیـاوردنـد پُـشـ ِ

اینجا نـسـوزانـدنـد دیـوار و درم را

خاک ُحجره
از زهر پیچیدم به خود بر
ِ

دیگر نـپـیـچـیـدند َدرهم حـنجـرم را

عمامهام مانده ،عبا مانده ،کسی نیست

ـرد پیـراهن و انـگـشـترم را
تا که َب َ

آتـش گـرفـتـم ،سـوخـتـم ،اما نـدیـدم

بـین آتـش ،دخـترم را
پـای بـرهـنهِ ،

پلکم شده مجـروح ،از وقتی شنـیدم

ت اهـ ِل حــرم را
آن مـاجـرای غـار ِ

پنجاه بار از زهر کین دل زیر و رو شد

1

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

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

معناي شعر ،بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد
با صورتم خوردم زمين بر خاک کوچه

هر بار ميخواندم به ناله مـادرم را
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000
شاعر :محمد قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

روضه شد ُمجمل و کوتاه نشست و برخاست

رفت در قصر به اکراه نشست و برخاست

زیر عبا پنهان بود
وق ِ
ت برگشت ،سرش ِ

باز با یک غم جانکاه نشست و برخاست

یاد آن لحـظـه که مادر به زمین افـتاد و

پـسری دیـد که با آه نشـست و برخاست

جـفـاکاری زهـر
در خـانه ز
ِ
تا رسـد بر ِ

بارها در وسط راه ،نشـست و برخاست

وسط حجـرۀ خود گاه به خود میپـیچـید

و به شوق پسرش گاه نشست و برخاست

مث ِل خورشید ،روان جانب مغرب می ُ
شد

آنکه پیش قدمش ماه ،نشست و برخاست

غبطه بر شأن اباصلت ،مسیحا میخورد

داشت چون با ولی هللا ،نشست و برخاست

سر خـوان کسی سائل را
کس ندیده ست ِ

سر سفرۀ این شاه نشست و برخاست
که ِ

شاعر :سید پوریا هاشمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

مثل نـسیـم صبـح به عـرفان رسیدهایم

وقـتی به دستبوس کـریمان رسیدهایم

یک دسته ساختیم و به صحن مطهرش

با نـغـمـه امـام رضـا جـان! رسیـدهایم

دستان مـا به پـنـجـره فـوالد بـوسه زد

آقا بـبـین که دست به دامـان رسیـدهایم

در آرزوی پـادوی این خـانـه بـودهایم

جارو بدست محضر سلطان رسیدهایم!

ایوان طالی شاه نجـف را خـبر دهید!

پیـش عـلی طـوس به ایـوان رسیـدهایم

مـا اهل آتـشـیـم گـلـسـتـان نـخـواسـتـیم

یکراست پیش صاحب غفران رسیدهایم

خرده مگیر سجده به این سمت میکنیم!

غـافـل! کـنـار قـبـلۀ ایـران رسـیـدهایـم

حـرز جـواد را به ضریحـش کشیدهایم

یعـنی ز کـاظـمـین خـراسان رسیـدهایم

گفتند خاک حجره به گیسوی او نشست

از غصهاش غریب و پریشان رسیدهایم
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شاعر :محسن کاویانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلن

تا زندهتر باشی شکستی قف ِل جانَت را

شکر خدا آسوده خوردی شوکرانت را
ِ

شکرخدا نه خیزران بوسیده رویت را

نه نعل اسبی ُخرد کرده استخوانت را

وقتی که جان دادی جوا َدت نیز پیشَت بود

هـرگز نـدیـدی اربـا ً اربای جوانت را

بانوی باران خواهرت معصومه هم دیدهست

مهـمان نـوازیهای گرم مـیـزبانت را

نه خیمهای غارت شد نه صورتی نیلی

نه طعـنهای آزرده کرده کودکـانت را

خورشید هشتم رفتی اما شکر این باقیست

رنگ شـفـق هـرگز نـدیـدم آسمانت را

ُمز ِد عزاداران همیـشه دست تو بـوده

از مـن مگـیـر آقا نـگـاه مهـربـانت را

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

کعبۀ اهل والست صحن و سرای رضا

شهر خـراسان ب َُود کـرب و بالی رضا

در صف محشر خدا مشتری اشک اوست

هر که در اینجا کـند گـریه برای رضا

کـیـسـت پـنـاه همه جـز پـسر فـاطـمـه؟

چیست رضای خدا غیر رضای رضا؟

بر سـر دسـتـش بـرنـد هدیه برای خـدا

ریزد اگر دُر اشک ،دیده به پای رضا

زهر جفا ریخت ریخت ،شعله به کانون دل

خون جگر بود بود ،قوت و غذای رضا
ِ

نـغـمـۀ قـدوسـیـان بـود بـه آمـیـن بـلـنـد

حیف که خاموش شد صوت دعای رضا

جگر چاک چاک
یاد کند گر َدمی ز آن
ِ

خون جگر جوشد از خشت طالی رضا

از در بـاب الجـواد مـی شنـوم دم به دم

یــا ابــتــای پــســر ،وا ولــدای رضــا

بوسه به قبرش زدم ،تازه ز طوس آمدم

بـاز دلـم در وطـن کـرده هـوای رضـا

گر بـرود در جـنان یا برود در جحـیـم

ب میـثم ب َُـود مـدح و ثـنـای رضـا
بـر ل ِ
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000
شاعر :جواد کلهر

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

میرود ماه صـفر با هـمه شـور و نوا

ماه حزن و غم و اندوه ،مه اشک و بکا

اول مـاه مـحـرم هـمه گـفـتـیـم حـسـین

آخـر مـاه صفـر ما هـمه گـوئـیم رضا

کرده بـودید شما توصیه بر ابن شبیب

که فـقـط گـریه کـنـد در غـم شاه شهدا

از زمانی که شده صید شما مردم چشم

یافـتم گـوهر اشکی که شود نـذر عـزا

گاه گـفـتـیم حـسـین و همگی گریـیـدیم

گاه گـفـتـیم حسن خـون جـگـر آل عـبا

مثل امروز عدو آتش کین را افروخت

بر در خـانه زهـرا و عـلـی شـیر خـدا

داغ او بر جگر سنگ اثر کرد و گریست

آب شد قلب بنی فـاطمه از ظلـم و جفا

شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

این لرزه های زانویم از زهر کینه نیست

داغ و فـراق مـادرمان بی هـزیـنه نیست

روی کـبـود مـادر مـن قـاتـل مـن اسـت

ورنه شرار ،این همه در زهر کینه نیست

با این که آب شد جگر و سینه زخـم شد

دردی کشنده تر به من از زخم سینه نیست

ایـن دردهـا کـه از اثـر زهـر مـی ِکـشـم

یک ذره از مصیـبت درد مـدیـنه نیـست

دیدید اگر که رنگ ز رخـسار من پـرید

این چـهـرۀ کـبـود شده بی زمیـنـه نیست

دیگـر رها به حـجـرۀ در بـستـه ام کـنـید

غیر از جواد مرهم این سوز سینه نیست

در غـربـتـم صـدای مـرا نـشـنـود کـسی

کس آشنای غربت صوت الحزینه نیست

حـتی صدا به خـواهـر من هـم نمی رسد

من بی قـرینه نیست
یک گریه کن کـنار ِ

گـویـا دگـر کـسـی نـگــرانـم نـمـی شـود

فـرقی میان من و غـریب مـدیـنـه نیـست

یک عـمر بهر کرب و بال گـریه کرده ام

پلک خسته ،زخم به جز این گزینه نیست
این ِ
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شاعر :محسن حنیفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلن

وقتی به جان شاخۀ طوبی خزان افتاد

اشک خدا باران شد و از آسمان افتاد

خون دلت ریشه دوانده بین خاک طوس

خون لبت بعدش به جان زعفران افتاد

در سینه قـلب پنجره فوالد هم شد آب

بر خاک حجره پیکرت تا نیمه جان افتاد

اشک کبوتر در مراثی تو کافی نیست

این قـرعه بر چـشم سیاه آهـوان افتاد

از چشم های خشک ،سقاخانه میسازد

از تو دو خط روضه که دست روضه خوان افتاد

آهـو نـبـوده کـربـال پس کـار جـد تـو

از گرگ ها بدتر ،به خولی و سنان افتاد

مثل تنوری در دلت آتش نهـان داری

آری سر جدت به دست این و آن افتاد

با خون ،لبت مثل عقیقت سرخ شد ،اما

هرگز به دست ساربان یا خیزران افتاد؟

شاعر :ناشناس

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

باز در شهر پیمبر چه قـدر غوغا شد

باز هم چشم حرم پای غـمی دریـا شد

قسمت این است ز یثرب برود جانب طوس

روضۀ غـربت آقا هـمه جا بـر پـا شد

خواهران گریهکن هجر برادر شدهاند

باز هـم دور کسی هـمهـمـۀ زنها شد

باز هم کـودکی از دیـدن بابا جـا ماند

بـاز هـم دیــدن او آرزوی بــابــا شــد

امر فرمود که پشت سر من گریه کنید

امر آقا به چه سـوز جگـری اجرا شد

هر کجا حرف وداع است گریزش یکجاست

به همان جا که حسین بن علی تنها شد

زد به میدان و پس از مدتی افتاد زمین

همه دیـدنـد که بـاالی سرش بـلـوا شد

همگی در پی ایناند که سـودی ببـرند

سـر دزدیــدن پـیـراهـن او دعــوا شـد

مادری دست به پهلو شد و دیگر غش کرد

قـاتلی خـنده کنان از روی سینه پا شد
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000
شاعر :محمود ژولیده

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

قالب شعر :مربع ترکیب

گـفـتی بـساط گـریـه بـرایت بـپا کـنـند

یـاری دل خـون شـما کـنـند
با گـریـه،
ِ

گـفـتـی که در وداع بـرادر نـوا کـنـند

گـاهی میـان گـریه بـرایت دعـا کـنـند

طاقت نداشت خواهرت انگار بیش از این
از تو شنـیده بود غـم یـار پیش از این
با اینکه هیچ لشگـری از دشمنان نبود

با اینکه هیچ نیـزه و تیـر و سنان نبود

با اینکه هیچ تیـر سه شعـبه میان نبود

با اینکه هیچ نـامهای از کـوفـیان نبود

طاقت نداشت خواهرت از تو جدا شود
طاقـت نـداشت بر غـم تو مبـتـال شود
مـیکــرد الـتــمــاس تـمــام بــرادران

گاهی سفارشی ز بـرادر به خواهران

گاهی که داشت ناز و نوازش به دختران

میگفت کـربال چه گـذشته به مـادران

انگار ماجرای حسین است و زینب است
عالم به پیش دیدۀ معصومه چون شب است

با ایـنکه نـور دیـدۀ او بیسپـاه نیـست

با اینکه در محاصره یک خیمه گاه نیست

با اینکه پیش روی رضا قتلگاه نیست

با اینکه بر حرم ز حرامی نگاه نیست

طاقت نداشت خواهرت ای قبله گاه طوس

یک لحظه دور از تو بماند به راه طوس
طاقت نداشت ،قـافـله را رو براه کرد

1

یکسال صبـر کرد ولی عـزم راه کرد

 . 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

طاقت نداشت خواهرت اي قبله گاه طوس

يک ذره دور از تو بماند به راه طوس
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جـمع بـرادران خـودش را سپـاه کـرد

آخـر عــبـور از وسـط قــتـلگـاه کـرد

شـد داغــدار مــاتـم هـجـده بــرادرش
در خـون تـپـیده دید سپاهی بـرابـرش
هر داغ را که دید سخن جز رضا نگفت

هرگز کسی به خواهر تو ناسزا نگفت

او را کسی کنیز در این ماجرا نگفت

وقتی به قم رسید به جز از خدا نگفت

شکر خدا که معجر او دست کین نخورد
شکر خدا که کعب نی از مشرکین نخورد

اما امـان ز خـواهـر مـظـلـومۀ حسین

1

شد هجـر سهم دختر معصومۀ حسین

آه از نگـاه هـمـسر مـغـمـومۀ حـسیـن

داد از فـغـان مـادر مـصـدومـۀ حسین

پهلو شکسته کرب وبال را که دید و رفت

دشمن به زور زینب او را کشید و رفت
آقا تو را به حجـرۀ در بـسته کـشتهاند

کی با سر بـریـدۀ دل خـسته کـشتهانـد

جـد تو را به سیـنۀ بـشکـسته کـشتهاند

بر روی سینهاش همه بنشسته ،کشتهاند

زهـر جـفـا کجـا و سر نـیـزههـا کـجـا
دشـت بـال کـجـا و دیــار رضـا کـجـا
آمـد جـواد تا که به زانـو نـهـد سـرت

بوسید روی ماه تو را تا به حـنجـرت

دستی کشید بر همه اعضای اطهـرت

خـونین ندید در وسط حجـره پیکـرت

 . 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.
اما امـان ز خـواهر مـظـلـومه حسين

واي ازحجاب دختر معصومه حسين

223

درآستان وصال؛ جلد یازدهم :امام رضا علیه السالم

ایـنجـا اگـر پـسر به کـنـار پـدر رسیـد

000

در کـربـال پـدر به کـنـار پـسر رسیـد
بـا زانـو آمـده بـه کــنـار پـســر پــدر

خود را کـشانده تا به جـوار پـسر پدر

گـویـی کـه آمـده بـه مـزار پـسـر پـدر

صورت گذاشت روی عـذار پسر پدر

خون را گرفت از گلویش تا نفس کشد
با جسم پـاره پـاره پری از قـفـس کشد

شاعر :محمد جواد شرافت

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

نه دعـبـلم نه فـرزدق که شاعـرت باشم

که شاعرت شده مـقـبـول خاطرت باشم

1

و یــا پــرنــدۀ صحـن مـجــاورت بـاشم

نه آهـوام ،نه کـبـوتر که ضـامـنم باشی

نه آن دلی که به معنا رسم نه آن چشمی

که مـثـل آیـنـه حــیــران ظاهرت باشم

ولی زلطف مرا هم گدای خویش بخوان

که با تو صـاحب دنـیـا و آخـرت باشم

همیشه سفرۀ مهمان نوازی ات باز است

اجـازه مـیـدهـی ام گـاه زائـرت بـاشـم؟

اجـازه مـیـدهیام گـاه از تو بـنـویـسم؟

به عـمر چند غـزل -آه -شـاعـرت باشم

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

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

نـالهای بر لـبـم از فـرط تـقـال مـانـده

سوختم از عطش و چشم به دریا مانده

شهر غریب
باز دلتنگ جوادم که در این ِ

ت یک گـفـتـن بابا مانده
به دلـم حـسر ِ

دست و پا میزنم اما جگرم میسوزد

ب سوخـتـهام روضۀ زهـرا مانده
به ل ِ

جان به لب میشوم و کربوبال میبینم

که لب کودکی از فرط عطش وا مانده

مادرش چشم به راه است که آبش بدهند

وای از حـرمـله آن جا به تماشا مانده

شعله ور میشوم از زهر و حرم میبینم

دختر نو پا مانده
که در آتش دو سه تا
ِ

دخـتـری میدود و دامن او میسوزد

ر ِد یک پنجه ولی بر رخ او جا مانده

این طرف غارت و سیلی نگاه بیشرم

سر سقا مانده
آن طرف بر نوک نیزه ِ

شاعر :سید پوریا هاشمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

عـبا کـشیده به سر غربتی نهـان دارد

نگـاه زار به این حالـش آسـمـان دارد

به یک قـدم نـرسیـده دوبـاره میافـتـد

مشخص است تنی زار و ناتوان دارد

به سوز زهـر پذیـرایی از غـریبی شد

چه یـادگـاری تـلخـی ز میـزبـان دارد

نباید اصال از او انتظار حرفی داشت

نفـس بُـریـده کجـا قـدرت بـیـان دارد؟

کمک گرفت ز دیوار کم زمین بخورد

چه آمده به سـرش قـامـتی کـمان دارد

اگرکه بسته در حجره را دلیلی داشت

نخواست تا که ببـینند نیـمه جـان دارد

هزار شکر سرش روی دامن پسر است

در این دقایق جانسوز روضه خوان دارد

هزار شکـر تـنـش زیـر آفـتاب نـرفت

هزار شکر که در حجره سایبان دارد

نه اهل بیت رضا را کسی اسارت برد

نه اینکه قـاتل او چوب خیـزران دارد
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000
شاعر :محمد حسن بیات لو

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

از سوز زهـر خـسته و از پا نشستهام

چـشم انـتـظار مـقـدم زهـرا نـشـستهام

پا میکشم به خاک و امانم بریده است

یـاد اجـل بـه یــاد مــداوا نـشــسـتــهام

میبیـنمش که از غـم من گریه میکند

اشک جـواد را بـه تـمـاشـا نـشـستـهام

دور از مدینه و تک وتنها عجیب نیست

با قـصد پر کشیدن از اینجا نـشـستهام

اشک من وجواد و دو چشمان مـادرم

در حجـره گوئیا که به دریـا نـشستهام

شاعر :ناشناس

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

قامت سرو در آن کوچه بهم ریخته بود

زهر انگار ز سر تا به قـدم ریخته بود

هر قدم ،زیر لبـش نال ٔه یا زهـرا داشت

دردها بود که بر زانوی خَم ریخته بود

پیش اباصلت کمی
غم خود ِ
گفته بود از ِ

وای اگر دیدی عبا روی سرم ریخته بود

با سر و صورت و زانو وسط حجره فتاد

کف حجـر ٔه غم ریخته بود
همهٔ عرشِ ،

مثل یک مار گزیده ،بخودش میپیچـید

یـا ِد گـودال در آنجا ز قـلـم ریخـتـه بود

خوب شد زودتر از مرگ ،جوادش آمد

زهـر ستم ریخـته بود
دید بر جان پدر،
ِ

روی زانوی پسر ،جان پدر بر لب شد

روی لبهای پسر نوحه و دم ریخته بود

آه ،این واقعه در کرب و بال برعکس است

اشک بابا به پسر ،پیش حرم ریخته بود
ِ

ســر زانــو آمـد
پـدری پـیـش پـسـر بـا
ِ

چه پسر ،آه که سر تا به قدم ریخته بود

إربا ً إربا شده بود آن قـد و باالی رشید

یک بـدن بود ولی چند رقـم ریخته بود

سر دوش برادر افتاد
دست خواهـر که ِ

دیـد احوال حسینش چه بهم ریخـته بود

خوب شد آمدی ای خواهر مظلومهٔ من

غـم عـالـم بخـدا روی سـرم ریخته بود
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شاعر :موسی علیمرادی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

افـتادهای بـر روی خـاك و پـر نداری

جـز دیـدۀ تـر مـونـسی دیـگـر نـداری

آنقـدر غـربت مـیچكـد از جـسمت آقا

ناخـواسـته میگـویـمـت مـادر نـداری

مانـند شـمعی سوخـتی در آتـش زهـر

در آنچنان هُـرمی كه خاكـستر نداری

وقتی كه بال و پر زدی بر خاك گـفتم

صد شكر اینجا در برت خواهر نداری

در زیر گـلها پـیـكـرت مدفـون شد آقا

گویا به جز گـل پـیكـری دیگر نداری

هـستی شان مـال تو آقاست
اینجا همه
ِ

ثروت تویی ،سرمایهای بـرتـر نداری

یعـنی نباشند اهل غـارت مردم طوس

بر تن كـفـن داری و غـارتگـر نداری

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

کار تو ،همه مهر و وفا بود ،رضا جان

پاداش تو ،کی زهر جفا بود ،رضا جان

آن لحـظـه که پـرپـر زدی و آه کـشـیدی

معصومۀ مظلومه ،کجـا بود رضا جان

بـر دیـدنت آمـد چـو جـوادت ز مـدیـنـه

سـوز جـگـرش ،یا ابـتـا بـود رضا جان

تنها نه جگر ،شمـع صفت شد بدنت آب

کی قتل تو اینگونه روا بود ،رضا جان

تو ناله زدی ،در وسط حجـره و زهـرا

باالی سـرت نوحـه سرا بود رضا جان

یک چشم تو در راه ،به دیـدار جـوادت

چشم دگرت کرب و بال بود ،رضا جان

جان دادی و راحت شدی از زخم زبانها

این زهر ،برای تو شفـا بود رضا جان

از آتش این زهر ،تن و جان تو میسوخت

اما به لـبـت ،ذکـر خـدا بود رضـا جان

روزی که نبـودیم در این عـالـم خـاکـی

در سـیـنـۀ ما ،سوز شما بود رضا جان

از خویش مـران «میثم» افـتاده ز پا را

در این خانه گدا بود رضا جان
عمری ِ

227

درآستان وصال؛ جلد یازدهم :امام رضا علیه السالم

000
شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

امان نداد مرا این غم و به جان افتاد

میان سـیـنهام این درد بی امـان افتاد

به راه روی زمین مینـشینم و خـیزم

نمانده چاره که آتش به استخوان افتاد

چنان به سینۀ خودچـنگ میزنم از آه

که شعله بر پر و بال کبوتران افتاد

کـشیده ام به سر خود عـبا و می گویم

بـیا جـواد کـه بـابایت از تـوان افتاد

زخم زهــر می پیچـد
بیا جـواد که از ِ

شبیه عمه اش از پا نفس زنان افتاد

شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

دعا كـنـیـد شـب گـریـه آورش نـرسـد

لـبـان مـطـهـرش نـرسد
جـان او به
و
ِ
ِ

هـنوز هم كه جـوادش نـیـامـده از راه

دعـا كـنـیـد نـفـس هـای آخـرش نـرسد

بدون سرفـۀ خـونـین جـگـر نمی ریزد

دعا كنید كه زخمی به حنجرش نرسد

هزار شكر كه معصومه با برادر نیست

وگرنه داشت دعایی كه خواهرش نرسد

خورد قدم به قدم
چنان به
روی زمین می َ
ِ

گمان كنم كه به حجره به بسترش نرسد

نفس نفس زدنش سخت تر شده ای داد

خدا كند كه صدایش به مـادرش نرسد

جوادش عاقبت آمد ،گریز روضه رسید

پسر رسید كه روضه به آخرش نرسد

سر زانـو ،جوانـش اُفـتـاده
حـسیـن بر ِ

نمی شود نـزنـد داد ،بـر سـرش نـرسد

بغل كشیده تنش را ولی زمین می ریخت

به خیمه گـاه گـمانم كه اكـبـرش نرسد

چـقـدر هـلــهـلـه دارنــد اراز ِل كـوفـه

دعا كنید كه ای كاش خواهرش نرسد

علی كه رفت عمو رفت دختری ترسید

آتـش خـیـمـه به پـیـكـرش نرسد
دویـد ِ

دوید عمه كه پیش از سنان به او برسد

دستهای حرامی به معجرش نرسد
كه
ِ
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شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

نم نم کـنار حـجـرۀ دربـسته مـیرسید

کم کم به قتلگاه خودش خسته میرسید

مانند شخص مار گزیده به پیچ و تاب

فـریـاد یا جـواد چه پـیـوسته میرسـید

پهلو به خاک حجره که از درد میگذاشت

آهی به یـاد پهـلوی بشکـسته میرسید

از کـام تـشـنه و جـگـر پـاره پـارهاش

انگار حرف روضۀ سر بسته میرسید

این جسم خـسته زیر سـم اسبها نرفت

اما صدای حـملـۀ یک دسـته میرسید

خـواهـر نـبـود یـار بـرادر شـود ولـی

یک خواهری به مقتلی آهسته میرسید

ی از...
ایـنـجـا جـواب زمـزمـۀ یا بُـنـ َّ

در بسته میرسید
یک نوجوان ز پشت ِ

امـا صدای یـا ولـدی بـیجـواب مـانـد

هرچند صوت یک پدر خسته میرسید

شاعر :جواد حیدری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

با زمین خوردنت امروز زمین خورد زمین

آسمان خورد زمین عرش برین خورد زمین

وسط كوچه هـمینكه بـدنت لـرزه گرفت

ناگهان بال و پر روح االمین خورد زمین

این چه زهری است كه داری به خودت می پیچی

گاه پشت كـمرت گاه جـبین خورد زمین

از سـر تو چه بگـوییم؟ روی خـاك افـتاد

از تن تو چه بگوییم؟ همین  ...خورد زمین

دگرت نیست تـوان تا كه ز جا برخیزی

ای كه با تو همۀ دین مبـین خورد زمین

داشت می مرد اباصلت كه چـندین دفعـه

دید موالش چه بی یار و معین خورد زمین

زهـر اول اثرش بر جگـر مسمـوم است

پهلویت سوخت كه زانوت چنین خورد زمین

پـسـرت تا ز مـدیـنـه به كـنـار تو رسیـد

طاقتش كم شد و گریان و حزین خورد زمین

به زمین خوردن و خاكی شدنت موروثی است

جد تشنه لبت از عرشۀ زین خورد زمین
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000
شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

از داغِ زهـر پیکـرم آتش گرفته است

تـمام بـستـرم آتـش گرفته است
گـویی
ِ

لـبـان مـرا کـودکـم ولـی
تـر مـیکـنـد
ِ

از تـشنـگی ،لب ترم آتش گرفته است

پا میکشم به خاک و نفس میزنم که شهر

از آه آ ِه آخــرم آتــش گــرفــتــه اسـت

حـاال کـبوتران به غـمـم گریه میکنند

از بال و پر زدن ،پَرم آتش گرفته است

امـشب تـمـام حـجـرۀ من کـربـال شده

یک جرعه آب،حنجرم آتش گرفته است

امشب دوبـاره خـیـمۀ آتـش گرفـته را

میبیـنم و سـراسرم آتـش گرفته است

سرها به روی نیزه و سرنیزهها به تن

یک دشت در برابرم آتش گرفته است

فـریـا ِد دخـتری ِز د ِل خـیـمه مـیرسد

عمه کمک که معجرم آتش گرفته است

شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

ای دل غمزده برخـیـز و بیا گریه کنیم

وقت آن است که با اهل وال گریه کنیم

همچـو پروانه پر خویش به آتش بزنیم

یا بسوزیم چنان شمعی و ،یا گریه کنیم

چون غـریـبان بنـشـیـنـیم به بزم غم او

بر سر کـوی غـریب الـغـربا گریه کنیم

گـاه گـل بـوسه به خاک حـرم او بزنیم

گاه در خلوتی از اشک و دعا گریه کنیم

عـرشیـان در غـم او سـوک نشیـنند بیا

هـمره عـرش نـشیـنـان خـدا گریه کنیم

به غـریبی و غـم و محنت او ناله زنیم

بر دل شعله ور از زهر جفا گریه کنیم

پارۀ جان نـبـی پـاره جگـر شد ،برخیز

ز جگـر ناله زنیم و همه جا گریه کنیم

به جـگـر گـوشۀ او تـسلـیـتـی برگـوئیم

هـمره آن گـل مـاتـم زده ما گریه کـنیم

یتـیـمان پدر ُمرده بیا
ای «وفائی» چو
ِ

در شب شـام غـریبان رضـا گریه کنیم
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شاعر :محمد میر هاشمی

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

قالب شعر :غزل

هـر دلی تا بری از لـذت عـصیان نشود

مـنـزل آخـرتـش روضۀ رضوان نـشود

به حـریـم رضـوی تـا بـه ابـد ره نـبـرد

آنکه سر گشته چو آهوی خراسان نشود

مـدعـی را تو بگو هیچ کسی مثل رضا

مـالـک مـلـک دل مـلـت ایــران نـشـود

مـهـر تـأیـیـد نـدارد ز رضـا روز جـزا

مثل رهـبر چو کـسی خـادم قـرآن نشود

آن غریب الغربایی که به غربت میگفت

مـاه هـم هـمـسفـر شـام غـریـبـان نـشـود

جز به زهری که به اعماق جگر شعله زند

درد غـربت زدگـان آه که درمـان نـشود

با لب تـشنه زنـم پـرپـر و جـان میبازم

بعد از این محتضری کاش که عطشان نشود

شاعر :رضا قاسمی ،محمد مبشری

قالب شعر :رباعی

1

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

از گـریـه پُـرم  ...شـبـیـه اقـیانـوسم

مـحـتـاج سـفـر بـه نـقـطـۀ پـابـوسـم
ِ

ای کـاش ،مــیـان زائـرانـش بــودم

ت مخـصوصم
جامـانـدهای از زیار ِ

****************
ز عــشـقـت طـالـب امــداد هــسـتـم

گـدای صـحـن گــوهـرشـاد هـسـتـم

به شوق یک نگـاهـت یا رضا جان

دخــیـل پــنــجــره فــوالد هــســتــم

 . 1داستان پناه بردن آهو به امام رضا از دست صياد و ضمانت آن حضرت در نزد صياد تا رفت و برگشتن آهو و  ...در منابع روايي ما نيامده
است؛ ليکن داستان هاي مشابهي با کمي تفاوت در مورد پيامبر در صفحه  81کتاب اعالم الوري طبرسي و در خصوص امام سجاد
درصفحات  ۳24کتاب اثبات الوصيله مسعودي و  2۶1جلد  1کتاب الخرائج والجرائح قطب راوندي و در خصوص امام صادق در صفحات
 ۳۷۰کتاب بصائر الدرجات شيخ صفار و  112جلد  4۷بحاراالنوار عالمه مجلسي نقل شده است که به نظر مي آيد داستان ساخته شده براي
امام رضا ترکيبي از اين چند روايت باشد البته ابن حماد از شعراي قرن چهارم در يکي از ابيات قصيده اش اشاره به ضمانت امام رضا از
آهو کرده است و ابن شهر آشوب نيز اين شعر را در کتاب مناقبش نقل کرده است که اين نيز سند روايي محسوب نمي شود دانشنامه امام
رضا ج  1ص 2۰2
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000
شاعر :امیر عظیمی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فعولن فعولن فعولن فعول

سـالم و درود خـدا ،ای رئوف

به روح بـلـنـد شما ای رئـوف

شـهـنـشاه ایران ما ،ای رئوف

علی بن موسی الرضا ،ای رئوف

بـده تو عـطـای زیـادی بـه من
بگو :فَاد ُخلی فی ِعبادی ،به من
من آن آهـوی خسته جان توأم

که از گـرگ ها در امـان تـوأم

پـنـاهــم بــده ،مـیـهـمـان تــوأم

ببین در حرم نوحه خوان توأم

مرا چشم های تو مجذوب کرد
مرض هام را ناگهان خوب کرد

تو با نوکرت همنشین هستی و

شهنشاه و شاه آفـرین هـستی و

به انگشتر دین ،نگین هستی و

جـواز قـبـولـی دیـن هـسـتی و

در اینجا پـر زائـرت میشوی
سه جـا یـاور زائرت میشوی
من آن زائـرم که پـرم سوخـته

دلـم مثـل شـمـع حـرم سوخـته

به تو فکر کردم ،سرم سوخته

بـرای تـو شـاه کــرم سـوخـتـه

تو را از مدیـنه کجا میبـرند؟
بـدون جـوادت چـرا میبـرند؟
اگرچه تو در عرش نامت رضاست

شه ارتضایی ،مقامت رضاست

قعودت رضا و قیامت رضاست

سکوتت رضا و کالمت رضاست

رضـایت نـده زهـر آبـت کـنـد
شرارش به قـلـبت اصابت کند
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وجـود تو لبـریز از سم که شد

دلت ُگر گرفت و پُر از غم که شد

تـوان تـنـت نـاگهـان کم که شد

و در کوچه ها قامتت خم که شد

می فـتـی به یـاد هـمان مـادری
که در کوچه شد یاس نیلوفری
به حجره رسیدی ،جوادت رسید

عـلـی اکـبـر تو به دادت رسید

بـرای وداع و عـیـادت رسـیـد

در آن لحضه آقا به یادت رسید

حسینی که باالسرش شمر بود
بجای عـلی اکـبـرش شمر بود
نکش خنجر ای شمر باال سرش

نَبَر دشنه ات را روی حنجرش

ببین می دود سمت تو خواهرش

تو نـشنـیـده ای نـالـۀ مـادرش؟

حسین مرا تـشـنـه ذبحش نکن
چو قصاب با دشنه ذبحش نکن

شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

زهر کاری شده و شعله به پیکر اُفتاد

اللهای خشک شد و سوخت و پرپر اُفتاد

چقدر سخت شده تا که به ُحجره برسد

در خانـۀ خود رفـت و مکـرر اُفـتاد
تا ِ

ب خود میزد
بسکه از فرط عطش لب به ل ِ

پر هرچه کـبوتر اُفتاد
شعـله بر بال و ِ

ناله میکـرد خـدایا جـگـرم میسـوزد

نوحه میخواند ولی از نفس آخر اُفتاد

گریه میکرد به حالش در و دیوار که باز

لبهـای ت َـرک خوردۀ اصغـر اُفـتاد
یا ِد
ِ

یا ِد طـفـالن یتـیـمی که به شام آوردند

یا ِد آن شعله که از بـام به معجـر اُفتاد

ب نِی و خنده تبانی کردند
خیزران ،کع ِ

سر دخـتـر اُفتاد
تا که خـاکستر و آتش ِ
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000
شاعر :سید محمد میرهاشمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

ای گـل گـلـزار زهــرا یـا رضا

ای عـزیـز جـان طاهـا یا رضـا

هـشتـمین شـمـس درخـشـان وال

پور زهـرا نجـل موسی یا رضا

هر دلی شد جای گـنج عـشق تو

میشـود آن دل مـصفـا یا رضـا

ای طـبـیـب دردمـنـدان کن دگر

درد مــا را هـم مـداوا یـا رضـا

1

هم به دنیا هم به عـقبی یا رضا

هــر دلـی در آرزوی کــوی تـو

از فـراقـت گـشتـه شیدا یا رضا

دوری و هـجـران یـاران شهـیـد

زد شـراره بـر دل مـا یـا رضـا

جـبهـهها کی میرود از یاد ما؟

در حـقـیـقت بودی آنجا یا رضا

جبهه میخانه ،تو بودی میفروش

عاشقان مجنون ،تو لیال ،یا رضا

سـاقـیـا بر ما تو می کـم دادهای

مستی از سر رفت ما را یا رضا

تـا شـدم هـشیـار دیـدم دیــر شـد

ریخت می ،بشکست صهبا یا رضا

در عـزایت تا که گـیـرم دامنـت

میکـنـم هر لحـظـه آوا یـا رضا

آه از آن دم که پُر خون شد دلت

شـد فـدا جـان تو مـوال یا رضـا

ضـامن آهـو ضـمانـت کن ز ما

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

در دلت شد شعـله بر پا یا رضا

گوشۀ حجره تو غلطیدی به خاک

بی کس و محزون و تنها یا رضا

از عطش بی تاب گشتی آن زمان

نـالـهات شد وا حـسیـنا یا رضـا

درد غربت ،زهر کین شد قاتلت

خونجگر رفـتـی ز دنیا یا رضا

آنکه روزی مادرت را زد کتک

او تو را هم کشت حاال یا رضا

عاقـبت بعد از جفای خصم دون

شاعر :سید هاشم وفایی

1

قالب شعر :غزل

میهمان گشتی به زهرا یا رضا

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

جگرش خون شد و چشمش نگران بر در بود

سینه اش سوخته از غربت و چشمش تر بود

وقت تودیع جگر گوشۀ خود را میخواست

بـه تـمـنـای رخـش دیــدۀ او بـر در بـود

سوخت از زهر ،كسی كه به حرم خانۀ وحی

عـالـم عـلـم نـبـی ،بـضعهٔ پـیـغـمـبـر بود

در و دیـوار هـم از غـربـت او نـالـیـدنـد

حجره اش بسكه غم انگیز و مالل آور بود

دل قدسی نفسان غـرق غـم و محـنت شد

كه به بالین نه پسر داشت و نی خواهر بود

سوخت از یاد در سوخـتـۀ گـلـشن وحـی

گــوئـیـا چــشـم بـه راه قـــدم مــادر بـود

آمــد از راه بــه امــیــد وصــالــش امــا

اول وصــل پــسـر ،در نـفـس آخــر بـود

رفت او چون ز جهان خـیل مالئك دیدند

در سماوات به پا شورشی از محشر بود

خار غم داشت به دل چون كه وفائی می دید

هشتـمـیـن گـل به گـلـستان نبی پرپر بود

 . 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 .بکار بردن الفاظي همچون آوارگي شايستة شأن امام نيست
عـاقـبـت بـا آن هــمـه آوارگــي

ميهمان گشتي به زهرا يا رضا
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000
شاعر :قاسم نعمتی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

مانند مـادرت شده ای ،قـد خـمیده ای!

آقا چرا عـبا به سر خود کـشیده ای!؟

با درد کهنه ای به نظر راه می روی

دستت گرفته ای به کمر راه می روی!

خون ِجگربه سینه به اجبار میدهی

راهی نرفـته! تکـیه به دیوارمیدهی

داغ غـریبی تو ،نمک بـر جگر زند

خواهر نداشتی که برایت به سر زند

با «یاعلی» به زانوی خسته توان بده

خاک لباس های خودت را تکـان بده

اینجا کسی به پیرهن تو نظر نداشت

فکرو خیال گندم ری را به سرنداشت

اینجاکسی به غارت انگشترت نرفت

شکرخدا اسارت خصم؛ خواهرت نرفت

شاعر :عادل حسین قربان ،اسماعیل شبرنگ

1

2

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

امروز پُـر از حال و هـوای طـوسم

با صحن و سرا و گـنـبدت مأنـوسم

هــوای مـشـهـد کـرده
بـدجـور دلــم
ِ

ت مخصوصم
ت یک زیار ِ
در حسر ِ

**************
قم مرقـد پاک بانوی باران است
مشهد حـرم مطهـر سلطان است
گویند که حد فاصل این دو حرم
1

بین الحـرمین کشور ایران است

 .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.

با درد کهنه اي به نظرراه مي روي

مانــند مـادرت چقدر راه مي روي!

 . 2بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ضعف محتوايي در عدم رعايت شأن اهل بيت؛ پيشنهاد ميکنيم به
منظور رفع ايراد موجود و حفظ بيشتر حرمت و شأن اهل بيت که مهمترين وظيفه هر مداح است؛ بيت اصالح شده که در متن شعر
آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
اينجا کسي به غارت انگشترت نرفت

چشمي به سمت مقنعة خواهرت نرفت
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شاعر :علی اکبر لطیفیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

دل همیشه غـریـبـم هـوایتان کرده است

هـواى گریـۀ پـایین پـایـتـان کـرده است

َو گـیـوه هـاى مـرا رد پـاى غـمـگـیـنـت

مسافـر سحـر کوچـه هایتان کرده است

خـداش خـیـر دهـد آن کسى که بال مرا

کـبـوتـر حـرم با صفـایـتـان کـرده است

چگونه لطف ندارى به این دو چشمى که

کنار پنجـره هایت صدایتان کرده است؟

چگـونه از تو نـگـیـرم نجـات فـردا را؟

خـدا براى همین ها سـوایتان کرده است

میان شهـر مـدیـنـه یـگـانـه خـواهـرتـان

چه نـذرهاى بزرگى برایتان کرده است

تو آن نـمـاز غـریب همیـشـه ها هـستـى

که کوچه هاى خراسان قضایتان کرده است

سپـیـده اى و به رنگ شفـق در آمـده اى

کـدام زهـر ستـم جابجـایـتان کرده است

شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

آمد از راه و کشیده است عبا را به سرش

وای از سیـنه سوزان و دل شعـله ورش

همچو شمعی که بسوزد ز شرر آب شود

آب کرد آتش آن زهـر ز پا تا به سرش

حجره اش بسکه غم انگیز و مالل آور بود

گرد غم بود که میریخت ز دیوار و درش

گـاه در زیـر لـبـش ذکـر خـدا می گـوید

گاه سوی در حجـره ست خـدایا نظـرش

هم جـواد آمـده بـالـیـن رضا هـم زهـرا

هم پسر سوخته هم مادر خونین جگرش

پیـش مـادر نـبـود طاقـت برخـاسـتـنـش

زیر بـار غـم و انـدوه خـمـیـده کـمـرش

پسرش دست به سر دارد و مادر به کمر

او نظر میکند و خون رود از چشم ترش

دست ظلمی که زده بر رخ زهرا سیلی

پاره کرده ست کنون رشته عمر پسرش

ای «وفائی »ز فـلک پـیک شهـادت آمد

گشت تا گلشن سرسبز جنان همـسفـرش
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000
شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :مسدس

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای جـلـوه جـالل خـدا یـا ابـا الـحـسن

وی مظهـر جـمال خـدا یا ابـا الحسن

چون فاطمه تو بضعۀ خیرالبشرشدی

دیدار تو وصــال خـدا یــا ابا الحسن

ای هشتمین امیر وال حضرت رئوف
آقا بگـیر دسـت مرا حضرت رئوف
تا زیـر سـایـۀ حـرم حـضرت تـوأیـم

ما سـر سـپـردۀ کـرم حضرت توأیم

لطف جاري ِ سلطانی اَت رسد
از بسکه
ِ

مـا سـائالن مـحـترم حـضرت توأیم

دارالضیافه ات نه فقط در جوار توست
عالم ضیافت است وجنان سفره دار توست

باَلل زیـارت تـو مرا مشـهـد الحـسین
َ

آری شهادت تو هـمان اَشهد الحسین

کن روزی ام که ازدر باب الجواد تو

از مشهد الرضا بروم مشهـدالحسین

ما ریزه خوار خـوان نـعـیـم والیـتـیم
زنـده به زیر پـرچـم سـبـز هـدایـتـیـم
دل ها نشسته اند سر راهـت ای رضا

داریم اشـتـیاق رخ مـاهـت ای رضا

گـفتی حدیث سـلسـلـه را در دیـار ما

ایران سراسراست قدمگاهت ای رضا

ما عشق را ز نور صدایت شناخـتـیم
توحـیـد را بــه یُـمن والیت شناخـتیم
تو آمدی که کشور ما حـیــدری شود

خاک شلمچه تا همه جا کوثری شود

آنـروز قـصـۀ شــهــدا را رقــم زدی

تـا امـتـی فـدای تو و رهـبـری شود

شـکر خدا که کوفه نشد این دیارنور
تو مانـدی و قوام گرفت انـفـجار نور
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شکـر خـدا که مـردم ما کـربـالییاند

اهـل وفـا و عــاطـفـه و آشـنـایی انـد

شکـر خـدا که آب نـبـسـتـند بـر شـما

این خود نشانه ای است که امت والییاند

جـور زمـانه خبر شدند
افـسوس اهل
ِ
غافل خواص و اهل ستم معتبر شدند
آری حساب مردم ما ازعدو جداست

ایران هنوز از "ني عباس "درنواست

ت عهدی سپرد خصم
وقتی تورا والی ِ

دانست اهل فهم که این حیله و جفاست

امـا شـمـا ز پـا نـنـشـسـتـیـد ای امـام
بر خـلـق ،راه رشـد نبستـیـد ای امام
دین از مناظرات تو آن روزپا گرفت

ازعلم ومعرفت همه دلها صفا گرفت

ت تـو عـالـم آل پیـمـبراست
با هـجـر ِ

اسـالم در تـمام مـمـالک بـقـا گرفت

اما چـه زود ،قـبلـه ما را عـدو ربود
گـرم طواف ،کعـبه مـا را عدو ربود
گویـی وفــا به عهـد تو آقا حـرام شد

دور از خواص زهر جفایت بکام شد

عمر زادۀ زهراغروب کرد
خورشی ِد ِ

یعنی که افـتخار حـضورت تمام شد

بسکه زداغ مادرخود بوده ای حزین
بودی تمام عمر تو دلخون و دل غمین

1

پنجـاه بـار ،زانـوی لـرزان تو خـمید

خرامان تو خمید
ت چو سر ِو
آن قام ِ
ِ

انگـار مـیـ ِل حجـره در بـسته داشتی

سر دامان تو خـمید
آمــد جـواد و بر ِ

شکـر خـدا کـه داغ جـوانت ندیـده ای
در خاک و خون سرو روانت ندیده ای
 . 1بيت به دليل مستند نبودن و يا تحريفي بودن مطالب و مغايرت با روايات معتبر؛ تغيير داده شد زيرا طبق روايات معتبر امام پنجاه
بار برزمين نشسته و برخواستند!!!

بسکه زداغ مادرخود بوده اي حزين

درکوچه مثل حضرت او خورده اي زمين

239

درآستان وصال؛ جلد یازدهم :امام رضا علیه السالم

پـرپـر نـشـد جـوان تو پیـش نگـاه تو

خـنده نکـرد ،دشـمن تـو بر سپـاه تو

مثل حسین ،گیسـوی خـونین ندیده ای

خواهر نـدید جسم تو در قـتـلگـاه تو

اشک پدر براي پسر هست جانگداز

000

1

نعش پسر کـنار پـدر هست جـانگداز
شاعر :محمد جواد شیرازی

قالب شعر :غزل

ای کوثر طهور ،از این باده سر نکش

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

2

آتـش به حـا ِل درهـم مـاه صـفـر نکش

عالم بدون روی تو تاریک و تیره است

خورشید مشرقین ،عبا روی سر نکش

پنجـاه بار ،در وسـط این گـذر نـیـفـت

پنجـاه بـار ،بر دل عـالـم شـرر نکـش

اینـقـدر پیـش چـشـم همه ،یاد مـادرت

در پشت درب خانۀ خود دردسر نکش

بال و پر هزار َملک فرش راه توست

شمس الشموس ،روی زمین بال و پر نکش
ُ

دیگر شبـیـه مـارگـزیـده به خود مپـیچ

دامن به خاک حجره بیا و دگر نکـش

خواهر که نیست محضر تو ،الاقل غریب

وقـت وداع ،در ِد فــراق پـسـر نـکـش

با قـطره قـطره بارش چشم بهاریات

تصویر روضۀ پـسر و یک پدر نکش

هر کـار هم کـنی پـسرت پـا نـمیشود

جانم فـدات ،این همه آه از جگر نکش

بس کن حسین ،زینبت از هوش میرود

بر او اینـقـدر نکش
پنجه به خـاک در ِ

 . 1بيت زير به دليل ايراد محتوايي تغيير داده شد زيرا عبارت ديدني تر شدن بيشتر ذم اهل بيت است و اصال معنا ندارد
اشک پدر براي پـسر ديدني تر است

نعش پسر کنار پدر ديــدني تـر است

 . 2ابيات 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.

اي بادة طهـور ،از اين باده سر نکش

آتـش به حـالِ درهـم مـاه صـفـر نکش

هر کـار هم کـني پـسرت پـا نـميشود

بس کن حسين،اين همه آه ازجگر نکش
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای رأفـت تـو رأفـت ذات خـدا رضـا

از پای تا به سر عـلی مرتضی رضا

نامت ازآن رضاسـت که درعرصۀ حساب

حق نیست بیرضای تو از کس رضارضا

هرکس که بیشتر کرمش میرسد به خلق

او بیـشـتر بـرد به درت الـتـجـا رضا

عیسی صفای روح گرفته دراین حرم

موسی سـتاده بر در تو با عصا رضا

از روضــۀ مـقدس تو میوزد نـسـیـم

تـا بـاغ خـلـد ،با نــفــس انـبـیـا رضـا

جوشد ز بس اجابت ازاین آستان قدس

گم میشود کنار ضریحت دعا ،رضا

آغوش خود گشوده بـرای خوش آمدش

از هر دری که سوی تو آید گدا ،رضا

خود پیـشتر ز خواندن اذن دخـول من

بر من نگـاه کردی و گـفتی بیا رضا

در کوی توزبس که رؤفی تو زائرت

داند ثـواب ،اگرچه بیارد خطا ،رضا

من شرم میکنم که بیایم در این حرم

تو میزنی مرا ز کـرامت صدا رضا

آید به گـوش دل ز طپـشهای سیـنهام

دائـم صـدای زمــزمـۀ یا رضـا رضا

در آسـتـان قــدس تــو انـگـار میکـنم

گـردیـده قـسـمـتم سـفـر کـربـال رضا

نـشـنـاخــتم ،امـام زمان زائـر تو بـود

کـردم سـالم و داد جـواب مــرا رضا

با آنکه شهـریـار هـمه عـالـمی ،کسی

مـثـل تـو نیـست با فـقـرا آشـنـا رضـا

یک بار اگر کـند به خراسان زیارتت

بر بـازدیـد زائـرت آیی سـه جا رضا

اول به ُخـلد فـاطـمـه گـویـد جواب او

هرکس صدا زند

ز ره صدق«یا رضا»

مـوالی من به جـان جـواد االئـمـهات

دست مـرا بگــیر ،بــرای خـدا رضـا

دست مرا گرفتی و سوگـند میخورم

آقـاتـری از اینـکه نـمـایی رهـا رضـا

زوارچون به سوی حریمت سفر کنند

باید که جان دهـند به گـنـبد نمـا رضا

هرکس به عمر خودشده مأنوس باکسی«

میثم» گرفته انس به مهـر شما ،رضا
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000
شاعر :موسی علیمرادی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

وقـتی عـبا را بر سر خود میکـشیدی

بـنـد امـیــد عــالــمـی را مـیبُــریـدی

هربار می افتادی و میگفتی ای کاش

آه ای عـصای پـیـری من میرسیـدی

وقـتی میـسـر نـیست تا بـاشد جـوادت

ای کاش می شد تا عصایی میخریدی

بـا جـمـلـۀ ای وای مـادر بیـن کـوچـه

آه از نـهـاد هـر گـزاره مـیشـنــیــدی

از درد میپیـچـی به خود تنهـای تنها

چـشم تو مانده سـوی در با نا امـیـدی

خاکی شده سر تا به پایت بـین حجـره

حـاال شـدی مانند آن رأس شهـیدی ...

ابن شبیبت را صدا کن روضهای خوان

آن روضهای را که گریبان میدریدی

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

فــــراق پــــارۀ تــن؛ مـــیــــوۀ دل

کـشـنـده تـر بـود از زهــر قــاتـــل

پسراشکش به صورت بود جـاری

پـدر پـَر مــیزنــد مـانـنـد بـسـمـل

بـنـال ای دل کـه بــاشــد داغ بـابـا

بـرای کـودک نـه ســالـه مـشـکــل

امـام مـن کـجــا و شـهـر غـربـت؟

گــل زهــرا کــجـا و خــانــۀ گـل؟

بــنـالـم دم به دم سـاعت به سـاعت

بگـیـریم کو به کو منـزل به منـزل

روا بــاشــد بــه تــابـــوت امــامــم

بــه جــای گـل فــشــانــم پـارۀ دل

رضا در حجرۀ دربسته میسوخت

خــراسـان از امـامـش بـود غـافـل

پسـر پـروانـهسـان دور پـدر گشت

پدر میسوخت همچون شمع محفل

امــامـی داد جــان دور از والیــت

کـه از فیضش والیـت بـود کـامـل

امـام عصــر گـریــد در عــزایــش

وگـرنـه گریـۀ «میثم» چـه قـابـل؟

سایت آستان وصال  astanevesa.irجلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان

242

شاعر :حبیب چایچیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

من كه از زهر جفا پاره شده این جگرم

كنج این حـجـره بیاد غـم دیـوار و درم

در كجـایـی ز مدیـنـه تو بیـا ای مـادر!

تا ببینی كه فـتـادست بر این دل شررم

تشنه و بی كس و تنها چو به خود میپیچم

گـر بـیـایی بـگـذارم بـه قـدوم تو سـرم

بارها از اثر زهر چو خوردم به زمین

یاد آن كوچه بسوزاند همه برگ و برم

گه به خاك افتم و گه خیزم و گه ناله كنم

گاهی از غصه بگویم كه كجایی پسرم

زهر مأمون به خدا كار مرا ساخته است

گشتـه راحت دگر آمـاده ز بهـر سفـرم

من تـأسی كـنم از تـشنـه لـبـی بر جـدم

تشنه لب میدهم این جان به ره دادگرم

گر كه شد حجـرۀ من قـتآلگـهـم یا هللا!

دیگر از داغ پسر خـم نشده این كـمرم

شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

با سینهای که آتش از آن شعله میکشید

نـالـه بـرای کـشتـۀ دیـوار و در کـشید

او بود و خاک حجره و یک نالۀ ضعیف

آری نـفـس نفس زدنش تا سحـر کشید

یک روزه زهر بر دل زارش اثر نمود

گـاه سـحـر به جانب جـانـانه َپـر کشید

در انـــتــظــار آمــدن مـــیـــوۀ دلـــش

پا را به سـوی قبله چنان محتضر کشید

سینه زنان دریـده گـریبان پـسـر رسیـد

دسـتی به روی مـاه کـبـود پـدر کـشید

شمس الشموس روی زمین اوفتاده بود

فـریـاد ای پدر ز دل خـود قـمـر کشید

آه از دمی که زینب کبرای غـم نصیب

آمــد تـن امـام زمـانـش بـه بـر کـشـید

با دست زخم خـورده خود دختر عـلی

تـیـر شکـسته از تن اربـاب در کـشید

گل مـانده بود در وسط تـیغ و نـیـزهها

آمد ز پـای سـاقـه یـاسش تـبــر کـشید
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

کوثر اشک من از ساغر و پیمانه ،توست

دل آتشزدهام ،شـمع عزاخـانه تـوست

جگر سوخـته ،خاکستر پـروانه توست

شعـلههای دلـم از آه غـریـبـانه تـوست

ای تـراب قــدم زائـر کـویـت ُگـل مـن
وی خراسان تو تا صبح قیامت دل من
درد جان را تو طبیبی تو طبیبی تو طبیب

بزم دل را تو حبیبی تو حبیبی توحبیب

بیتوالی تو دل را نه قرار ونه شکیب

تو غریب الغربایی و همه خلق ،غریب

نه خراسان که سماوات و زمین حائر توست

دورو نزدیک ندارد دل ما زائر توست
ای قــبـول غـم تـو گــریـه نــاقـابـل ما

آتش عشق تو در روز جـزا حاصل ما

مایـه از خاک خراسان تـو دارد گل ما

ما نبودیم که میسوخت به یادت دل ما

سالها آتش غم شمع صفـت آبت کـرد
زهر درسینه شراری شد و بیتابت کرد
تو به خلقت پدری و توبه زهرا پسری

مثـل جد و پـدرت از همه مـظلـومتری

تـو جگـر پاره پیغـمبـر و پاره جگری

بلکه بیتـابتر از بسمل بیبال و پری

میزبان تو شــد ای جان جهان قاتل تو
کس نـدانست نـدانست چه شد با دل تو
تـو کـه سـر تـا بـه قـدم آیــنه توحـیدی

به چه تقصیر چوبسمل به زمین غلطیدی

مرگ رادورسرت لحظه به لحظه دیدی

همچنان مـارگـزیده به خودت پیچـیدی

که گمان داشت که با آن غم پیوسته تو
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قـتـلگـاه تو شـود حـجـره در بستـه تو؟
«بابی انت وامی» که چه آمد به سرت

داغ معصومه مظلومه به جان زد شررت

تو زدی بال و پر و کـرد تماشا پسرت

بس که بر شمس ُرخت ریخت ستاره قمرت

شـــرر آه بـر آمـد ز نـهـــادت مــــوال
صورتت شسته شد از اشک جـوادت موال
طـایــر روح غریبــانه پــرید از بدنت

قاتـلت اشک فـشان بود به تـشیـیع تنت

خبر از غربت تن داشـت فقط پیرهنت

کرد با خون جگر دست جوادت کفنت

چوب تابوت تو بر شانۀ جان همه بود
جای معصومه تو اشک فشان فاطمه بود

بانـوان چشم ز مهـریـه خـود پوشـیدند

دور تابـوت تو پـروانه صفت گردیدند

اشکها بود که بـر غربت تـو باریـدند

الله از خون جگر بر سر راهت چیدند

مردها مثل زنـان شیـونـشان بــرپا بود
دور تابـوت تو ذکـر همه یا زهـرا بود
ای خدا سوختم ازگریه،دل ازکف دادم

کاش میسوخت فلک از شرر فـریادم

کـاش مـیداد غــم شـام بـــال بـر بـادم

یـاد خـاکـستر و سـنگ لب بـام افـتـادم

پای تابوت رضاچنگ ونی ودف نزدند
همه سیلی زده بر صورت خود ،کف نزدند

دور تابوت تو برچهره اگرچنگ زدند

لیک پـای سر جد تو همه چـنگ زدند

دور تابـوت تـو نالـه ز دل تـنگ زدند

دور زینب همه از چارطرف سنگ زدند

تا شرار از جگر و ناله ز دل برخیزد
اشک«میثم» به تو و جد غریبت ریزد
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شاعر :محمد بابامیری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

در خاک می پیچد تنش را مرد غربت

دارد در این حـالت تمـاشا مرد غربت

باید تماشا کرد و خـون از چشم بارید

دریـا به دریـا هـمـنـوا با مـرد غـربت

هُرم نفس هایش پُر از تاثیر زهر ،است

در آتش افـتاده ست گـویـا مرد غربت

او آب را پس می زند ای وای ،ای وای

در فکر عـاشوراست آیا مرد غربت؟

یک شهر عاشق دارد و سرگـشته اما

تنها تر از تنهـاست این جـا مرد غربت

دردانـه ای بـوی مـدیـنـه با خـود آورد

خوبست دیگر نیست تنهـا مرد غربت

یک کهکـشان راه است تا فهمـیدن او

هفت آسمـان شد فاصله تا مرد غربت

شاعر :محمد علی بیابانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

در اوج غربت وغم زهر کینه یارش بود

میان حجـره دلش تنـگ گـلعـذارش بود

در آرزوى جـوادش دمى قـرار نـداشت

به آخـرین نـفـسـش چـشـم انتظارش بود

شکوفه هاى لبش روى دامنش مى ریخت

هـزار غـنچـه به لبهـاى الله بـارش بود

شبـیـه مار گـزیـده به خویش مى پیچـیـد

نـشـان از آمـدن مــوسـم بــهــارش بـود

مـیان حجـرۀ غـربت غـریب مى مـیـرد

و کاش حداقـل خـواهـرش کـنارش بود

گهى حـسین و گهى مـادر و گهى پسرم

ز نـاله هاى جگـرسـوز قلب زارش بود

به خشکى دولب خویش روضه خوان شده بود

بـراى مـرد غـریـبـى که داغـدارش بود

به یاد مـرد غـریبى که بین یک گـودال

هجـوم نیـزه و شمشیـر غـمگسارش بود

به یاد خـواهر مظلومه ای که هر منزل

سر بـرادرش از نیـزه سایـه سارش بود

به یاد طـفـل یتـیـمى که در خـرابه شبى

سـر پـدر جـلـوى چـشمهـاى تـارش بود

بـه یـاد دخـتـرکى کـه هـزار اللـه زخـم

مـیـان مـوى پـریشـان پـر غـبـارش بود
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شاعر :مسعود اصالنی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

آسـمـان زیـر پَـرت بود زمیـن افـتادی

یک عـبا روی سرت بود زمین افتادی

نه صدای تو به گوش کسی آن روز رسید

نه کسی دور و برت بود زمین افتادی

صورتت خاکی و دستار و عبایت خاکی

مـادرت در نـظرت بود زمیـن افـتادی

زهر از جان تو آقا جگرت را میخواست

آتـشـی بـر جـگـرت بود زمیـن افتادی

ناله میکرد جوادت به سرش میزد آه

اشک در چشم ترت بود زمین افـتادی

مثل یک مار گزیده به خودت پیچیدی

خوب شد که پـسرت بود زمین افتادی

ولی افسوس به میدان دل خون برد حسین

نیزه از پشت زدند و به زمین خورد حسین

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

مسافری که اجل گشته بود همسفـرش

سفـر رسید به پایان در آخـر صفـرش

چه خوب اجر رسالت به مصطفی دادند

که پارۀ جگرش ،پاره پاره شد جگرش

س ِر عـالـمـی به دامن او
کـسی که بود َ

به وقت مرگ به دامان خاک بود سرش

همای گلشن فردوس آنچنان میسوخت

که تاب بال زدن هم نداشت بال و پرش

اگر چه کار گـذشته ،اجـل شـتاب مکن

جــواد آمــده از ره بـه دیــدن پــدرش

خدا کـند که رضا بـاز ،دیـده بـاز کـند

وگرنه میدهد اول جواد ،جان به برش

دگـر بـه دیــدۀ او طـاقـت نـگـاه نـبـود

که بـنگـرد به رخ نـور دیدگـان ترش

ز بـوسـههـای جـواد االئـمه پـیـدا بـود

که شسته دست ،دگر از حیات محتضرش

پسر به صورت بابا نهاد صورت خویش

پدر گرفت به زحمت سرشک از بصرش

خوشا کسی که چو میثم بود برای رضا

به دیده اشک و به لب ناله و به دل شررش
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

ای بـه تـوالی تـو کـمـال ایـمـان رضا

!مهر تو در جسم دین خوبتر ازجان رضا!

ـرد فخـر بـه بیتالحـرام
زائـر قـبرت بَ َ

سائل کویت کـند ناز به سـلطان ،رضا!

مـور اگـر خـرمـن بـذل تـو را بـنگـرد

دانه نميگیرد از دسـت سلـیمان رضا!

اگـر بـخـوانـی مـرا و گـر برانـی مـرا

نميروم از درت ،قـسم به قرآن رضا!

عـالـم امکـان بـود نـگـیـن انگــشـتـری

مـزار تـو خـاتـم عـالـم امـکـان رضـا!

مؤمن اگر آورد طاعت سلمان به حشر

بـدون مـهـر شما نیست مسلـمان رضا!

به عرش کرد افتخار به فرش داداعتبار

رسید تا پـای تـو به خاک ایران رضا!

رواسـت روحاالمیـن فـشاند از آسمـان

به پای زوار تـو اللـه و ریـحان رضا!

عـجـب نـدارم اگـر نـاز به جنـت کـنـد

اگرتو چشم افکنی به روی شیطان رضا!

حـرام دانـم اگــر در حــرم قـــدس تــو

به لب برم نامی از روضه رضوان رضا!

جمال حق دیدنی ،نیست ولی دیدنيست

به روی تو طلعت خدای منــان رضا!

بـدون مـهــر تـو گـر نـام خـدا را بـرم

قــسم بـه ذات خـدا ندارم ایـمان رضا!

هـر آن که یکبـار شـد زائـر درگـاه تو

تو ميکنی بازدید سه بار از آن رضا!

زائـر قـبـرت اگـر پای نهـد در جحـیـم

جحیم را ميکند روضه رضوان رضا!

دُر ز دهـن سفتـهام مـدح تو را گـفتهام

کز نـفسم ریخـته لؤلؤ و مرجان رضا!

زائـر خـود را کنـی بـدرقـه تـا کـربـال

بلکه شوی زائرش ازره احسان رضا!

نیـسـت تـعـجـب اگـر در قــدم زائـرت

خار شود الله و خـاک ،گـلستان رضا!

باز شـود بررویش هشـت در باغ ُخـلد

کافر اگر روکـند سوی خراسان رضا!

گر تو پناهش دهی ور تو نگـاهش کنی

نـاز به یـوسف کند گرگ بیابان رضا!
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در حـرم قـدس تـو ای پــسـر فـاطـمـه

جـای گـل آوردهام نامه عصیان رضا!

گریه کنـم زار زار بلکـه نصیبـم شـود

درحرمت جان دهم با لب خندان رضا!

نالـه و آهـم بـبـیـن درد گــنـاهـم بـبـیـن

نیست مرا بهتر از عفو تو درمان رضا!

روز قیامت کجا دامن ودستم تهيست؟

من که شما را شدم دست به دامان رضا!

با همه جرم و گنه گر تو شفیعـم شوی

روز قیـامت کنـم نـاز بـه غفران رضا!

آه که زد قـاتـلت شعلـه به جـان و دلت

آب شـدی همچنان شمع فروزان رضا!

دیده به در دوخـتی ،سوختی و سوختی

شد نفست در جگر آتش سوزان رضا!

گـرچه نشـد پیکـرت طعمـه شمشیـرها

در جگـرت داشتی زخم فراوان رضا!

گرچه تنت آب شد در تب و در تاب شد

وقت شهادت نبود کام تو عطشان رضا!

کشـت تـو را میزبـان آه کـه عـبـاسـیان

خوب نگه داشتند حرمت مهمان رضا!

رفـت فـرو بارهــا در جگـرت خارهـا

یافت به خون جگر عمر تو پایان رضا!

ای همه را دستگیر چشم ز«میثم »مگیر

کآمده این بينوا بر تو نواخوان رضا!

شاعر :موسی علیمرادی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

افتادهای بر روی خاك و پَر نداری

جـز دیـدۀ تر مونـسی دیگـر نداری

آنقدر غـربت میچكد از جسمت آقا

ناخـواسته میگـویمت مـادر نداری

مانند شمعی سوختی در آتش زهـر

در آنچنان هُرمی كه خاكستر نداری

وقتی كه بال و پَر زدی بر خاك گفتم

صد شكر اینجا در برت خواهر نداری

در زیر گـلها پیكرت مدفـون شد آقا

گویا به جز گل پیكری دیگر نداری

اینجا همه هستیشان مال تو آقاست

ثروت تویی،سرمایهای در بَر نداری

یعنی نباشند اهل غارت مردم طوس

بر تن كفن داری و غـارتگر نداری
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000
شاعر :علی اکبر لطیفیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فعولن فعولن فعولن فعول

تو آن هـفـتـمـیـن قـبـلـۀ بـاوری

امـام پـس از مـوسی جعـفری

تــو در امــتـداد عــلی نــازلـی

تـو رودی و دنـبـالـۀ کـوثـری

نـیازی نـداری بـه این چـیـزها

تو هشـتم ولـی عهـد پیغـمبری

غـروب عـزایت طـلـوع شـرر

ـریـبـی پـشـت دری
نــسـیـم غـ
ِ

چگـونه است حـال پـریشان تو

اال ای غریـب خـدا؛ بهـتری؟!

از این کوچه تا حجره ات میروی

به یاد زمـین خـوردن مـادری

نفـس میکشی ناتـوان میشوی

نـفـس میکشی اللـه میآوری

کـنـار تن نـقـش بـر حـجـره ات

نه یک دختری بودونه خواهری

برای تو گـیـسو پـریشـان کـنـد

بـرای تو پـاره کـنـد معـجـری

اگـر چـه شـهــیـد خـدایـی ولـی

به دست شمـا هست انگشتری

ازاین شهرغم تا وطن میروی

غـریبی ولی بـا کـفن می روی

شاعر :محمد امین سبکبار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

شب هم به قدر دیدۀ تو ،پر ستاره نیست

دریای غصههای دلت را ،کناره نیست

در حجره را بـبند
گفتی به خادمت که ِ

یعنی بـرای تشنگـیت ،راه چـاره نیست

آقا شـبـیه مـار گـزیـده ،به خود مپـیـچ

آهسته تر ،مگر جگرت ،پاره پاره نیست؟

بهـتـر که خـواهـرت دم آخـر نـیـامـده

این صحنه ها که قابل درک و نظاره نیست

داری به یاد جد خودت گـریه می کـنی

روضه بخوان که جای گریز و اشاره نیست

خاک حجره ای و خاک بر سرم
تو روی
ِ

امـا تـنـت اسیــر هـجـوم سـواره نـیست
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شاعر :وحید قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

انـگــور می خـرند پـذیـرایـی ات کـنـند

مهمان جـشن شـوم یهـودایی ات کنند

شکر خدا که بر بدنت دشنه ای نخورد

قسمت نبـود حضرت یحیاییات کنند

این اشک شوق ماست که شکر خدا نشد

نیـزه سوار زخمی صحراییات کنند

گل ریختند روی تنت ای غریب طوس

تا در نگـاه شهــر تـماشـاییات کـنند

بخشیده اند مهـریه شان را زنان شهـر

تا گریه بر غـریبی و تـنهاییات کنند

شاعر :یوسف رحیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

خورشید سر زد از سحرت أیها الغریب

از سمـت چـشـم های تـرت أیها الغریب

تو ابر رحمتی که به هرگوشه سر زدی

بـاران گـرفت دور و برت أیها الغریب

جاریست چشمه چشمه قدمگاه توهنوز

جنـت شـده ست رهگـذرت أیها الغریب

تو آفـتـاب رأفـتی و کـوچه کـوچه شهر

در سـایه سـار بـال و پـرت أیها الغریب

ب غـریبـان عالـمی
با ایـن همـه ،غـریـ ِ

داغـی نشـسته بـر جگـرت أیها الغریب

از کـوچه هـای غـربت شهـر آمدی ولی

داری عـبا به روی سرت أیها الـغریب

آقای من! نگـو که تـو هـم رفـتنی شدی

زود است حرف از سفرت أیها الغریب

شکـر خـدا جـواد تـو آمــد ولـی هـنـوز

بـارانی اسـت چـشـم تـرت أیها الغریب

یک عمر خواندی از غم آقای تشنه لب

با اشـک های شـعـلـه ورت أیها الغـریب

هر گوشهای ز حجره که رومی کنی دگر

کرب و بالست در نظرت أیها الغریب

در قـتـلگـاه ،لـحـظـۀ آخـر چه می کـشید

جــد ز تـو غـریـبتـرت أیـهـا الـغـریب
ِ

چشمان اهل خیمه دگر سوی نیزههاست

ظهرقیامت است وسری روی نیزههاست
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :ترجیع بند

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

گـلزار خراسان شده صحرای قــیامت

یـا کـرده بـه دل قــافـلـۀ داغ ،اقـامـت

از خون جگر دیدۀ معصومه چـو دریا

وز درد و الم فاطمه را خـم شده قامت

از داغ جـگـر بـر دل افـالک شــراره

وز غصه به پیشانی هستـیست عالمت

پیـغام به معـصومۀ مـظـلومه رسـانـید

کای شمسۀ دین ،ای قـمر برج کرامت

یا حضرت معصومه سرت باد سالمت
شد کشته رضا آن گـل گــلــزار امامت
خون دل از چشم سـتاره
ریزد به سما
ِ

خیـزد به فـک از جگر سنگ ،شراره

گــریم بـه جگـر پـارۀ پــیغـمـبر اکـرم

کـز کیـنۀ مـأمـون ،جگـر او شـده پاره

بـر لعـل لـبـش زمـزمـۀ ،وا ولـدا بـود

در حجرۀ در بسته به او داشت نظاره

معصومه عزادار رضا گشت به جنت

افسوس که شد داغ دلش تـازه دوبـاره

یا حضرت معصومه سرت باد سالمت
شد کشته رضا آن گـل گــلــزار امامت
افتاده جـهان همچو خراسان به تـالطم

شد کـشته غـریب الغـربا حجـت هشتم

زن های خـراسان همه گـویند به تالطم

خـونـاب جگـر ریخـته از دیـدۀ مـردم

هـستی هـمه از ناله شـده شعـلۀ فـریاد

لب بـسـته کـتـاب هللا نـاطـق ز تـکـلـم

افسوس که کشتند رضا را به خراسان

وز گریۀ معصومه قـیامت شده در قم

یا حضرت معصومه سرت باد سالمت
شد کشته رضا آن گـل گــلــزار امامت
در طوس رسد نـالۀ زهـرای حـزیـنـه

مـادر بـه سـراغ پــسـر آمد ز مـدیـنـه

سایت آستان وصال  astanevesa.irجلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان

252

بنـشـسته به رخـسار تـقی گـرد یتـیمی

دردا که رضا کشتـه شده از ره کـیـنه

این داغ جگر را به جگر نیست نظیری

این محشر غم رابه جهان نیست قرینه

یا فـاطمه اخـت رضـا دخـتـر مـوسـی

برخیز و بزن دست الم بر سر و سینه

یا حضرت معصومه سرت باد سالمت
شد کشته رضا آن گـل گــلــزار امامت
کـشـتـنـد غـریـبانـه غـریـب الغـربا را

مـحـبـوب خـدا بـضـعۀ پیـغـمبر ما را

بردند به خـوناب جگـر اهـل خـراسان

بر شـانۀ خود چـوبۀ تـابـوت رضا را

ای اهـل وال خـون دل از دیـده بـبارید

کز زهر جفا ُکشت عـدو شمس وال را

با خواهر او حضرت معصومه بگوئید

از سوز درون تسلیت این روز عزا را

یا حضرت معصومه سرت باد سالمت
شد کشته رضا آن گـل گــلــزار امامت
شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

از داغ زهـر پـیکـرم آتـش گـرفته است

گـویی تمـام بـستـرم آتـش گـرفـته است

تـر مـی کــنــد لـبـان مـرا کـودکـم ولـی

از تـشنگـی ،لب تـرم آتش گـرفته است

پا میکشم به خاک و نفس میزنم که شهر

از آه آ ِه آخــــرم آتــش گــرفـتــه اســت

حاال کـبوتـران به غـمـم گـریـه میکنند

از بال و پر زدن ،پَرم آتش گرفته است

امـشـب تـمـام حـجـرۀ من کــربـال شـده

یک جرعه آب،حنجرم آتش گرفته است

امـشب دوبـاره خـیـمـۀ آتـش گـرفـته را

می بـیـنم و سـراسـرم آتـش گـرفته است

سرها به روی نیـزه و سرنیزه ها به تن

یک دشت در برابـرم آتش گـرفته است

فـریـاد دخـتـری ز دل خـیـمـه می رسـد

عمه کمک که معجـرم آتش گرفته است
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل

سـزد جـاری شـود از دیــده ام خـون

که در خون غرق گردد قصر مأمون

چـه رخ داده کـه مـأمـون سـتـمـکار

شــرار فـتــنــه اش ریــزد ز رخسار

در افـکـار پــلـیـدش نـقـشـه ای شـوم

بـه دسـتـش خـوشـۀ انـگـور مـسـموم

نــشـانـده در مــحـیـط غــم فـضـا را

کــشــیــده نـقــشــۀ قـــتــل رضــا را

رضــا مــانــنــد شــمــع انــجمـن ها

ســراپــا ســوخــتــه تــنــهــای تـنـهـا

نـه یــاران را ز حـال او خـبـر بـود

نـه خـواهـر ،نه بـرادر ،نه پـسر بـود

تــعــارف کــرد مــأمــون ســتــمگر

از آن انــگــور بــر نــجـل پــیــمـبـر

امــام هــشــتـم آن مــوالی مـظـلـوم

نـگـه بــودش بـر آن انـگـور مسـمـوم

نــفــسهــا آه مــیشــد در نـهــادش

نـه خـواهـر بـود بـر سـر نه جـوادش

سرشک غـربتـش زد حلقه در چشم

که مأمون گشت از سر تا به پا خـشم

پـی تــهــدیــد مــوال؛ آن ســتــمـکار

بـه یـک سو پـرده زد بـا خـشم بسیار

غــالمـان پـشت پـرده تـیغ در دست

ســتــاده مـست تــر از زنـگـی مـست

هــمــه آمــادۀ جــنـگ و ســتـیــزنـد

کــه خـون نــجـل زهـرا را بـریـزنـد

عــزیــز فــاطــمــه گــردیــد نــاچار

گــرفـت انـگـور را از آن سـتـمـکـار

ز دل مــی خــوانــد حـی داورش را

صــدا زد جــد و بـاب و مــادرش را

تـنـاول کـرد از آن خـوشه سـه دانـه

کــه از جـانــش کــشـیـد آتـش زبـانـه

ز جـا بــرخـاسـت بـا رنـگ پـریـده

در آن حـالـت عــبـا بـر سـر کـشـیـده

غــریــب و بـیکـس و تـنهـا روانـه

نـهـان از چـشـم مـردم شـد به خـانـه

چو شمع سوخته پـیوسته میسـوخت

کـنـار حـجـرۀ در بـسـتـه میسـوخـت
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چــراغ نـــور بــخــش انــجــمـن هـا

بـه خــود چـون شعـله میپـیچـید تنها

نــفــس در ســیـنه اش گـشته شـراره

جــوادش را صــدا مــی زد هــمــاره

کــه ای فــرزنــد دلــبــنـدم کـجـایـی

فــــروغ دیـــده ام داد از جـــدایــی

بــیــا تــا تــوشــه از رویــت بگیرم

تـو را گــیـرم در آغــوش و بـمـیــرم

دلـم تــنـگ تـو و معــصـومـه بـاشد

بـه قــلــبــم داغ آن مــظــلـومه بـاشـد

هــنـوزش بـود مـرغ جـان به سیـنه

جــوادش آمـــد از شــهـــر مـــدیــنــه

بـه لـب لــبـیک و در دل بـود آهـش

بــه مــاه عــارض بــابــا نــگــاهــش

پـریـده رنگ ،خـونین دل؛ سیه پوش

چـو جـان بگـرفـت بابا را در آغـوش

سـرشـکـش ریخـت بـر سیـمـای بابا

دو لـب بـگــذاشـت بـر لب هـای بـابـا

پـدر یک لحـظه چشم خویش بگشاد

جــوادش را تـمـاشـا کـرد و جـان داد

شاعر :مهدی مقیمی

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

چون سرو که بر زمین فتاد افتادی

دلـتـنـگ شـدی یـاد جـواد افــتـادی

مانند عـلی که سمت زهرا می رفت

بر روی زمیـن تو هـم ز یاد افـتادی

*********************
مامون چه نمود و تو چه دیدی ای وای

کاین گونه به حجره ات رسیدی ای وای

فهـمـیـد ابا صلت چه آمـد به سـرت

تا دیـد عـبا به سر کـشیدی ای وای

*********************
از بسکه به حجره تو غریب آمده ای

گردید بدل حجـره به مـاتـمـکـده ای

تا جان بـدهی به خـاک مانند حسین

فـرش کف حجره را کناری زده ای
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000
شاعر :قاسم صرافان

قالب شعر :چهارپاره

وزن شعر :فعولن فعولن فعولن فعولن

لب خشک و داغی کـه در سیـنه دارم

ســبب شــد کـه گــودال یــادم بــیــایـد

ابــاصـلــت! آبـی بــزن کــوچـههـا را

قــرار اسـت امــشـب جــوادم بــیــایـد

قرار است امـشب شود طوس ،مشـهـد

شــود قــبــلــهگــاه غــریــبـان مـزارم

اگـر چـه غــریــبـی شــبــیـه حـسـیـنـم

ولی خـواهــری نیست ایــنجـا کـنـارم

به دعبل بگو شعـر کـامل شـد ایــنـجـا«

قبر بطوس»ی که خـواندم برایش
و ٍ

بـگـو ایـن نفــسهـای آخـر هـم اشـکـم

روان اسـت از بـیـت کـرب و بـالیـش

از آن زهــر بـيرحـم پــیچــیـدهام مـن

به خود مثل زهـرای پشت در از درد

شفا بخش هـر دردم از بس که خواندم

در آن لـحـظـهها روضۀ مـادر از درد

بـال نیـسـت جـز عـافـیت عـاشـقـان را

تــســالی دردم نــگـاه طــبــیـب است

مـن آن نــاخــدایــم کـه غـرق

خــدایـم«

رضا»یم ،رضایم رضای حبیب است

شـرابـش کـنم بـس کـه مـسـت خـدایـم

اگر زهر در این انار است و انـگــور

کـند هـر کـه هـر جا هـوای ضـریـحـم

دلش را در آغــوش ميگـیـرم از دور

شـدم آســمـان ،پــر کـشــد تـا کـبـوتـر

1

شــدم دشــت ،تــا آهــــو آزاد بـــاشــد

شـدم آب ،تـا غــصــههــا را بــشـویـم

مــیــان حــــرم زائـــرم شـــاد بــاشــد

ابــاصـلـت آبــی بــزن کــوچــههــا را

بـه یــا ِد ســواری که بـا ذوالـفــقــارش

بـیــایــد ســحــر تـا بـگــردنــد دورش

خــراســان و یـاران چشـم انتـظـارش

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

1

.

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

یـا آنـکه بخـوانـید بـه بـالـین پـسرم را

یـا بـر سـر زانــو بـگـذاریـد ســرم را

شب تا به سحرچشم به راهم که نسیـمی

از مـن بـبـرد سـوی مـدیـنه خـبـرم را

کی باور مـن بود که از آن حـرم پاک

یـک روز جـدا گردم و بنـدم نظرم را

مـجـبـور به تـودیع حـرم بودم و ناچار

در سـایـه انــدوه نــشانــدم پــســرم را

هنگام خدا حـافـظی از شـهر ،عزیزان

شـسـتنـد به خوناب جگـر رهگذرم را

گـفـتم همـه در بـدرقـه ام اشک بـبارنـد

شـاید که نـبـیـنـنـد از آن پـس اثـرم را

دامانم از این مـنظـره پُر اشک شد اما

گـفـتم که نـبـینـد پـسـرم چشـم تـرم را

با کـس نتـوان گفت ولـیعـهـدی مـأمون

خـون کرده دلم را و شکـسته کمرم را

مـن سـر به ولیـعـهـدی دونـان نسـپارم

بگـذارم اگـر بر سـر این کار سرم را

تهمت زچه بندید به انگور ،که خون کرد

هم صحـبـتی دشـمن دیـرین جگـرم را

آفـاق هــمـه زیـر پَـر رأفــت مـن بـود

افـسـوس بدین ُجـرم شکـستـند پـرم را

آن قـوم کـه در سـایـهام آرام گـرفـتـنـد

دادند به تـاراج خـزان برگ و بـرم را

بشتاب بدیـدار من ای گـل که به بویت

تـسکـیـن دهــم آالم دل پُــر شـررم را

روزم سپـری شـد بـه غم ،اما گذراندم

با یاد تو ای خوب ،شـبم را سحـرم را

1

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

پیشنهاد میکنیم به منظور رفع ایراد موجود و همچنین حفظ بیشتر شأن و جایگاه اهل بیت که مهم ترین وظیفه هر مداحی
است بیت اصالح شده که در متن شعر آمده را جایگزین بیت زیر کنید؛ بکار بردن الفاظی چون آواره ،دربدر و  ...شایسته
مقام و جایگاه ائمه نیست !!!
بشتاب بدیـدار من ای گـل که به بویت

تــسکـیـن دهــم آالم دل در به درم را
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

سنگ زیر پای تو لعل بدخشان میشود

خار،با فیض نگاهت سرو بستان میشود

گر نسیمی از سر کویت وزد سوی جحیم

دود آن عود و شرارش برگ ریحان می شود

زخم بی داروی جان و درد بیدرمان دل

هر دو باخاک سر کوی تو درمان میشود

غـم نـدارم گر مرا در آتـش دوزخ برند

چون برم نام تو را آتش گلستان میشود

گو اجل جان مرا گیرد ز کافر سخت تر

چون نگاهم برتو افتد مرگ ،آسان میشود

در مقام رأفتت این بس که نام چون تویی

روز و شب ذکر من آلوده دامان میشود

1

گر گذار گرگ افتد گرگ چوپان میشود

در بیابـانی کـه لـطفـت ضامن آهو شود

گردش چشم تو را نـازم که با ایمای آن

نقش شیر پرده ناگه شیر غـران میشود

ناز بر فردوس آرد فخر بر رضوان کند

هرکه یک شب درخراسان تومهمان می شود

هر که چشمش اوفــتد بر گنبد زرین تو

گاه مجنون؛ گاه خندان؛ گاه گریان میشود

گر به قعر نار ،شیطان بر تو گردد ملتجی

وادی دوزخ به چشمش باغ رضوان میشود

غرفه هایت همچو روی حور گل انداخته

بس که روز و شب ضریحت بوسه باران می شود

هرکه با اخالص گوید درحریمت یک سالم

اجر آن باالتر از یک ختم قرآن میشود

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

بی نیاز از خرمن زلف سـلیمان میشود

درکنارحوض صحن توکه رشک کوثراست

زنگی ار صورت بشوید ماه کنعان میشود

پور موسایی و در طور توهرکس لب گشود

همکالم ذات حق چون پورعمران میشود

سائل کوی تو گر خواهی به دست قدرتت

1

1

خاک،مشک وسنگ ،لعل وریگ،مرجان می شود

در هوای جرعه ای از جام سقا خانهات

خضر اگر در کوثر افتد بازعطشان میشود

خاک اگر شد خاک کویت مرهم زخم دل است

آب اگر شد آب جویت آب حیوان میشود

هر که شد زوار تو در طوس ای روی خدا

زائـر ذات خـدای حـی سـبـحان میشود

آسـتان قـدس تـو دارالـشـفای عـالم است

درد اینجا بی دوا و نسخه درمان میشود

هرکه ازمهمان سرایت لقمه ای گیردبه دست

مهر در دستش کم از یک قرصۀ نان می شود

وانکه خوابش میبرد درپشت دیوارت شبی

ماه در بزمش کم از شمع فروزان میشود

هر که را تابـید بر سر آفتاب صحن تو

گر رود در سایه طوبی پشیمان میشود

بـی تـو صبح عـیـد سال نـو اگر آید مرا

صبح عید وسال نو شام غریبان میشود

بـا تو گـر شام عـزای دوستان باشد مرا

خوب تر از ظهر روز عید قربان می شود

در صف محشر پریشانی نبیند لحظهای

هر که با یاد غمت اینجا پریشان میشود

تا ابد زین میهمان داری که مامون از تو کرد

شرمگین از مادرت زهرا خراسان میشود

با تـمام زشتی و آلـودگی در سـوگ تـو

قطره های اشک میثم بحر غـفران میشود

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

می کنیم به منظور رفع ایراد موجود و همچنین انتقال بهتر معنای شعر بیت اصالح شده که در متن شعر آمده را جایگزین بیت زیر
کنید.
سائــل کوی تو گر خواهد به دست قدرتش

خاک،مـشک وسنگ ،لعل وریگ،مرجان می شود
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل

خــراسـان مـی دهــد بـوی مـدیـنــه

خـراسـان کـوه غـم دارد به سـیـنـه

خـراسـان را سـراسـر غـم گـرفـتـه

در و دیــوار آن مــاتــم گـــرفـتــه

خـراسـان! کـو امــام مـهــربــانت؟

چه کـردی بـا گـرامی میهـمـانـت؟

خراسـان راز دل ها با رضا داشت

چه شب هایی که ذکر یا رضا داشت

خـراسـان کـربـالی دیـگـر مـاسـت

مــزار زادۀ پــیــغــمــبــر مــاسـت

خـراسان! می دهـد خـاکـت گـواهی

ز مظـلـومی ،شـهـیـدی ،بیگـنـاهی

بــه دل داغ امــامـت را نـــهــادنــد

امـامـت را بـه غـربت زهـر دادند

دریـغـا !مـیـهـمان در خـانـه ُکـشتند

چه تنها و چه مظلـومـانه ُکـشـتـنـد

امــام اِنــس و جـان را زهـر دادنـد
ِ

به تهـدیـد و به ظـلـم و قـهـر دادنـد

زهـر دشمن ،نور میسوخت
نار
ِ
ز ِ

سراپا همچو نخل طور میسوخت

ز جـا بـرخـاست بـا رنـگ پـریــده

غـریــبانـه ،عـبـا بـر سـر کـشـیـده

گهی بیتـاب و گـه در تـاب میشد

همه چـون شـمع روشن آب میشد

میان حـجـرۀ در بـسته میسـوخـت

نمیزد دم ولی پیـوسته میسوخت

ز هــفــده خــواهــر واال تــبــارش

دریـغـا کــس نـبـودی در کــنـارش

به خـود پیچید و تنها دست و پا زد

جــوادش را جــوادش را صـدا زد

دلش دریای خون،چشمش به دربود

امــیــدش دیـدن روی پــســر بــود

پـدر می گـشـت قـلـبـش پــاره پـاره

پـسـر مـی کـرد بـر حـالـش نـظـاره

پدر چون شـمع سـوزان آب میشد

پــسر هم مثــل او بی تــاب میشد
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پـدر آهستـه چـشم خـویش می بست

پـسر می دید و جـان میداد از دست

پــســر از پــردۀ دل نــاله ســر داد

پـدر هم جـان در آغـوش پـسر داد

شاعر :وحید قاسمی

قالب شعر :چهار پاره

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

آســمـان مــدیـنــه در ســیــنـه

كوهی از بغض و نالـهها دارد

چـون شــنــیـده امــام آیـنـه هـا

قـصــد تــرك مــدیــنه را دارد

كـوچـه هـای مـدیـنـه میدیـدند

رفــتــن او را
تــلــخ
لــحــظــۀ
ِ
ِ

صـحـنـۀ الـتـمـاس كــاسـۀ آب

لـرزش دسـت حضـرت زهـرا

به زنـان قـبـیـلـه اش فـرمـود:

مرهمی بهر زخم هجران نیست

من به این شهـر بر نمیگـردم

احتـیاجی به آب و قرآن نیست

تـوشـه را هم به روح پیغـمبر

صـلـوات و سـالم هـدیـه كـنـید

چنـد روزی بـرای غـربت من

ای زنـان مـدیـنـه گـریـه كـنـید

بـیـن ایـتـام بـا رعـایت عـدل

هـــمـۀ ثــروتـم شـود قــسـمـت

خــانـۀ ســاده و مـحــقــر مـن

تـا ابـد وقـف روضـه و هـیـأت

طبـق مـعمـول هـرشب جـمعه

مجلس روضه باز پا برجاست

هـمه شركـت كـنـیـد ای مـردم

بـانـی روضه مادرم زهراست

خـوب بر آخـریـن وصیت من

گوش جان ،ای قبـیـلـه بسپارید

بــر مــزار غــریــب اجــدادم

در بقـیع شمع و اللـه بـگـذارید

این سـفارش هـمیشه اشـكم را

می برد در خروش و جـز و مد

بـر سـر قــبـر مــادر عــبـاس

حرف مشك و عطش نباید زد!
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000
شاعر :محمد فردوسی

قالب شعر :غزل

آسمان است وخسوف قمرش معلوم است

غربت بیحد او از سفرش معلوم است

کـولـه بـار ســفــر آخـرتــش را بـسـتـه

از مناجات و نماز سحرش معلوم است

موی آشفته و اوضاع به هم ریخـته اش

با عبایی که کشیده به سرش معلوم است

1

ناتوان بودنش از زخم پرش معلوم است

وسط حجرۀ در بسته به خود می پـیچـد

اثر زهر به روی جگـرش معلوم است

خواهرش نیست ببیند چه سرش آمده است

ولی از حالت بغض پسرش معلوم است

لب او سرخ شد اما به خداچوب نخورد

مجلس شام به چشمان ترش معلوم است

روی خاک است ولی زیرسم اسب نرفت

روضۀ عصر دهم در نظرش معلوم است

نعل ها بود که محکم روی پیکر میرفت

یک نفر در طلب جایزه با سر می رفت

دو قــدم راه نــرفـتـه نـفـسـش بـنـد آیـد

شاعر :محمود ژولیده

1

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

عبا به پایم اگر گیر میکند غـم نیست

اگر به کوچه زمین میخورم ،دمادم نیست

میان کوچه فقط یک نفر زمین خورده

به غیر مادرمان این چنین در عالم نیست

ـروم
اگـر خـمـیـده خـمـیده ،قـدم قـدم ِب َ

ت مادر که بیشتر خم نیست
قـدم ز قام ِ

همین که تکـیه به دیـوار کا ِگـلـی دادم

به غیرصورت خاکی غمی به یادم نیست

 .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.
دو قـــدم راه نــرفــتــه چقدر مي افتد

ناتوان بودنش از زخم پرش معلوم است
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ت مــا مانـده
هنوز چـادر خاکی به دس ِ

غیر کوچه عزایی عزای اعظم نیست
به ِ

ت پهلـو شکسته می میرم
من از مصیب ِ

زهر خصمم نیست
فقط که قاتل من جام
ِ

به روی خاک نشستم به زانوی لرزان

اگرچه ضربۀ سیلی نصیب رویم نیست

جـواد نیـست عصای قـد خـمیـده شود

عصا به جای خودش هیچکس که محرم نیست

درون حـجـره به یاد حـسین میسوزم

ولی دهان من از زخم نیزه درهم نیست

اگرچه نیست دراین حجره خواهری اما

به پیش خواهر من تکه های قلبم نیست

به زائـران بقـیـع این پـیــام ،بـایـد داد

غریب از وطنـم درد غـربتم کم نیست

شاعر :قاسم نعمتی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

وای مـادر مددی کن جگـرم میسوزد

که نه تنهـا جگـرم پا به سرم میسوزد

زهر اثر کرده به زانو و ستون فقرات

جـگـرم پــاره شـده تا کـمـرم میسوزد

کـسی آیـد ز وفـا چـشـم جـوادم گـیـرد

پـیـکـرم پـیـش نگـاه پـسـرم مـیسـوزد

1

تـار می بـیـنم و چـشمان تـرم میسوزد

چون مقطع شده حـرفم  ،پی اخبار وال

دود ميگویم و بر لب جگرم میسوزد

غـم تو می سـوزم
هـمره هـر نـفـسم از ِ

 . 1بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما به دلیل مستند نبودن و یا تحریفی بودن مطالب و مغایرت با روایات معتبر؛
پیشنهاد میکنیم به منظور اجتناب از گناه تدلیس یا تحریف سخان ائمّه؛ بیت اصالح شده که در متن شعر آمده را جایگزین
بیت زیر کنید.
همره هـر نـفـسم خـون ز لبــم میپاشد

تــار میــبــینم و چشمان ترم میسوزد
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شاعر :محمد امین سبکبار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

خادمت پشت در قصر خبر میخواهد

از شب مبهم این فـتنه خبر میخواهد

کاش آن خوشه مسموم زبانش میگفت:

لب شیرین تو انگور مگر میخواهد؟

تو عبا روی سرت میکشی و پا به زمین

رفتنت تا به در خــانه هنر میخواهد

ای جگرگوشه که درحجرۀ غم تنهایی

زهر از جان تو انگار جگر میخواهد

دل تو سوخته از درد به خود می پـیچی

لب خـشـکـیـده تو دیـده تـر میخواهد

خوب شد اینکه جوادت به کـنارت آمد

پــدر از نفس افـتــاده پـسر میخواهد
ِ

لحـظـۀ رفـتن خـود در نظـرت می آمد

روضه مرد غریبی که نفر میخواهد

یـاد آن حـرف تو با ابن شـبـیب افـتادم

یاد آن دشنه که از جد تو سر میخواهد

شاعر :محمد فردوسی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ابری سیـاه ،چـشم ترش را گرفته بود

زهری؛ توان مختصرش را گرفته بود

معلوم بود از َو َجنـاتش که رفتنیاست

یعنی که ُرخصت سفرش را گرفته بود

از بس شـبـیه مـادرش افـتـاد بر زمین

در انتهـای کوچه سـرش را گرفته بود

تا رو به روی حجره خمیده خمیده رفت

از درد بیامان ،کـمرش را گرفته بود

چـشـم انتـظـار دیـدن روی جـواد بـود

خـیـلی بـهـانـۀ پـسـرش را گـرفـته بود

بر روی خاک بود که پیچید بر خودش

آثــار تشنگی ،جــگـرش را گرفته بود

افـتـاد یـاد جـد غـریـبی که خـواهـرش

در بـین قـتـلگـه خـبـرش را گرفته بود

دیگـر تـوان دیـدن اهـل حـرم نـداشت

ازبس که نیزه دور و برش را گرفته بود

وقتی که شـمـر آمد و کـارش تمام شد

خلخال دخـتـری نظـرش را گرفته بود
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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.

