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گلپایگانی موسوم به مع النبی   معرفی دیوان آیت اهلل سید محمدجمال هاشمی 
له و آ

حبیب راثی تهرانی

گلپایگانــی از حیــث محتــوا  چکیــده: دیــوان مــع النبــی و آلــه اثــر ســیدمحمدجمال هاشــمی 
و اختصــاص بــر مدائــح، مراثــی و مناقــب اهــل بیــت علیهــم الســالم از جایــگاه ویــژه ای 
برخــوردار اســت. ایشــان بــه دلیــل ســرودن قصیــده بنــت الخلــود در نعــت حضــرت زهــرا ســالم 
ــوان  ــن دی ــه در ای ک ــعار وی  ــب اش ــم دارد و اغل ــهرتی عظی ــرب، ش ــعرای ع ــن ش ــا بی اهلل علیه
منــدرج اســت، مــورد اســتفاده مداحــان در موالیــد و مأتــم ائمــه اطهــار علیهــم الســالم اســت. 
کوشــد قدمــی در راســتای آشــنایی بیشــتر مخاطبــان بــا دیــوان  نویســنده در نوشــتار حاضــر مــی 
مذکــور و شــاعر آن بــردارد. وی در راســتای ایــن هــدف، نخســت، مختصــری از زندگــی نامــه 
گلپایگانــی، مؤلفــات و دســت نوشــته هــای ادبــی ایشــان ارائــه و در ادامــه، بــه معرفــی  هاشــمی 
کــرده اســت. بدیــن شــیوه، بــه ابعــاد ادبــی،  دیــوان وی و نیــز ذکــر چنــد قصیــده از آن، اقــدام 

فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی شــخصیت شــاعر پرداختــه اســت.

گلپایگانــی، دیــوان مــع النبــی و آلــه، دیــوان الهاشــمیات،  کلیــدواژه: محمدجمــال هاشــمی 
کتــاب، شــاعر اهــل بیــت، مناقــب اهــل بیــت، مدائــح اهــل بیــت، مراثــی  دیــوان شــعر، معرفــی 

کتــاب. اهــل بیــت، معرفــی 

استعراض ديوان )مع النيّب وآله(
آلية اهّلل  السّيد حمّمد مجال اهلامشي الگلبايگاين

حبيب رايث طهراين

ميتــاز ديــوان مع النيّب وآله للســّيد حمّمد مجــال اهلامشي الگلبايــگاين مبكانته 
اخلاّصــة واملمّيــزة من حيــث مضمونه الذي خيتّص مبدائــح ومرايث ومناقب 

أهل البيت علهيم السالم.

وقد حظي الشاعر بشهرة واسعة بني أقرانه من الشعراء العرب بسبب نظمه 
لقصيدة )بنت اخللود( يف مدح السّيدة الزهراء سالم اهّلل  علهيا، حّت صارت 
أغلب أشــعاره الواردة يف هذا الديوان تلىق عىل منابر اخلطباء واملّداحني يف 

جمالسهم املقامة يف مواليد األمّئة األطهار علهيم السالم ومآمتهم.

واملقــال احلــايل يأيت يف ســياق رغبــة الكاتب يف تعميق معرفــة القارئ هبذا 
يف   مع هدفه هذا يبــدأ الكاتب بالتعر

ً
الديــوان وبســيرة صاحبه. وانســجاما

بالديــوان املذكور مع إشــارات لبعض قصائده، ومــن مّث بيان األبعاد األدبّية 
والثقافّية واالجتماعّية والسياسّية هلذا الشاعر.

املفــردات األساســّية: حمّمد مجال اهلامشي الگلپايــگاين، ديوان مع النيّب وآله، 
يف الكتاب، شاعر أهل البيت، مناقب  ديوان اهلامشّيات، ديوان الشعر، تعر

أهل البيت، مدائح أهل البيت، مرايث أهل البيت.

 Introducing Ayatollah Seyyed Muhammad Jamāl 
Hāshemi Gulpāygāni›s Divān Known as Ma› 
an-Nabi wa Ᾱleh
By: Habīb Rāthi Tehrāni
Abstract: Ma› an-Nabi wa Ᾱleh Divān, written by 
Seyyed Muhammad Jamāl Hāshemi Gulpāygāni, 
is of particular importance due to its content and 
its focuse on Ahl al-Bayt›s virtues, and monodies. 
Hāshemi Gulpāygāni is really famous among the 
Arab poets because of his poem Bent ol-Khulood 
which was composed in the grace of Hazrat-e 
Zahra. Most of his poems which are included in 
this Divān are used by Maddāhs in Imams› births 
and mourning ceremonies. In the following article, 
the author tries to make the readers more familiar 
with this book and its poet. Regarding this, he first 
provids a brief account of Hāshemi Gulpāygāni›s 
biographies, his literary works and manuscripts. 
Following this, He is going to introduce his Divān 
and also mention some of its odes. Therefore, he 
has discussed the cultural, literary, social, and politi-
cal aspects of poet›s personality here.
Key words: Muhammad Jamāl Hāshemi 
Gulpāygāni, Ma› an-Nabi wa Ᾱleh Divān, al-Hāsh-
emiyāt Divān, collection of poems, book report, 
poet of Ahl al-Bayt, Ahl al-Bayt›s marsiya, Ahl 
al-Bayt›s virtues, Ahl al-Bayt›s monodies.
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معرفی دیوان آیت اهلل 
گلپایگانی سیدمحمدجمال هاشمی 

موسوم به »مع النبی و آله علیهم السالم«
ادُق)علیه السالم(:  قال الّصَ
ِة«.1  »َمْن َقاَل ِفیَنا َبْیَت ِشْعٍر َبَنی اهلُل َتَعاَلی َلُه َبْیَتًا ِفي الَجَنّ

اشاره
از  باز می گردد.  و سلم(  آله  و  اکرم)صلی اهلل علیه  پیامبر  زمان  به  السالم(  قدمت شعرای اهل بیت)علیهم 

األباطح  شیخ  به  می توان  پرداختند،  شعرگفتن  به  اسالم  دین  از  دفاع  و  پیامبر  برای  که  شعرایی  نخستین 

ان بن ثابت اشاره کرد. بعدها این سنت  حضرت ابوطالب)علیه السالم(، کعب  بن  زهیر بن أبی  ُسلمی و َحّسَ

حسنه در اشعار شاعرانی چون فرزدق، کمیت بن زید اسدی، سید حمیری، دعبل خزاعی، ابوفراس حمدانی، 

ی ادامه یافت 
ّ
کشاجم، ناشئ صغیر، شرف الدین بوصیری و ابن  عرندس حل شریف رضی، ابن  ابی  الحدید، 

که در شأن اهل بیت)علیهم السالم( سروده بودند. در میان  که اغلب شهرتشان به خاطر مدایح و مراثی بود 

متأخرین هم کم نیستند شاعرانی که حب اهل بیت)علیهم السالم( را دستمایه قدرت شعری خود قرار داده 

کوثریه،2 قصیده انت الَعِلّی،3 قصیده مبارکه أزریه،4 قصیده أباالزهراء5  و چکامه های زیبایی چون قصیده 

النبی و  حه مولودیه امیرالمؤمنین)علیه السالم(6 و غیره را سروده اند. در این میان دیوان مع 
َ

ُمَوّش و قصیده 

بر  اختصاص  و  محتوا  حیث  از  گلپایگانی  هاشمی  سیدمحمدجمال  آیت اهلل  طبع  اثر  السالم(  آله)علیهم 
مدائح، مراثی و مناقب اهل بیت)علیهم السالم( از جایگاه ویژه ای برخوردار است. آیت اهلل سیدمحمدجمال 

هاشمی گلپایگانی به دلیل سرودن قصیده زیبای »بنت الخلود« در نعت حضرت زهرا)سالم اهلل علیها( بین 

که در این دیوان مندرج است، مورد استفاده مداحان در  شعرای عرب شهرتی عظیم دارد و اغلب اشعار وی 

موالید و مآتم ائمه اطهار)علیهم السالم( است. این مقاله بر آن است تا قدمی چند در راستای آشنایی بیشتر 

گرامی نشریه آینه پژوهش با این دیوان و شاعر فقید آن بردارد. خوانندگان 

1. وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی، عنی بتصحیحه و تحقیقه و تذییله الفاضل المحقق الشیخ 
عبدالرحیــم الربانــي الشــیرازي، دار إحیاء التــراث العربي، بیروت، لبنان، الجزء الثالث من المجلد الخامــس، مجلد 10، ص 467. )کتاب الحج، 
ئمة)علیهم الســام( بالشــعر و رثائهم به و انشــائه فیهم، و لو في شــهر رمضان و یوم الجمعه و  ابواب المزار و ما یناســبه، باب 105 اســتحباب مدح األ

في اللیل، الحدیث األول(
ر

َ
ْم َجوَهر/ َو َرحیُق رضابک أم ُسّک

َ
ُج َثغِرک أ

َّ
ُمَفل

َ
2. سروده سیدرضا هندی نجفی به مطلع: أ

َة َوْســَط البیت 
َ

ی ُرِفَعا/ ِبَبطِن َمّک
َ
یبای عبدالباقی العمری در دیوان وی موســوم به التریاق الفاروقی به مطلع: أنت الَعِلّیُ الذی فوق الُعل 3. از قصاید ز

إذ ُوِضَعا
ــمُس في ِقَباِب  4. قصیده ای در 587 بیت ســروده شــیخ محمدکاظم أزری بغدادی متوفای غره جمادی األولی ســال 1211 هجری به مطلع: ِلَمِن الّشَ
یانه خورده و تنها همین  جی ِبُروِح ِضیاَها. این قصیده در اصل الفیه بوده و هزار بیت داشته، ولی متأسفانه بخشی از آن را مور

ُ
 ِجسُم الّد

َ
قَباَها/ َشّف

587 بیت به دست ما رسیده است.
که در دیوانش با نام »ذکری المولد« آمده، ولی   علی الجمال له عتابا 

َ
5. ســروده امیرالشــعراء احمد شــوقي به مطلع: ســلوا قلبي غداًة ســا و تابا/ لعّل

زُت قدري/ بمدحک َبیَد أن لَي انتســابًا )دیوان شــوقی، تصحیح رشــید  به دلیل وجود بیت ذیل به نام ابا الزهراء نیز اشــتهار دارد: أبا الزهراء، قد جاو
حبیب األشقر، دار صادر، بیروت، ج 1، ص 58-61(

6. ســروده حاج میرزااســماعیل شــیرازی متوفای 1305 هجری به مطلع: َرَغَد الَعیُش َفِزدُه َرَغَدًا / ِبُســاٍف ِمنُه َتشــِفي َســَقِمي )الغدیر، طبع دارالکتب 
االسامیه، ج 6، ص 29-32(
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از خــواص اصحاب مرجــع عالی قدر حضرت آیت اهلل سیدمحســن 

حکیــم به شــمار می رفــت. از دوران نوجوانی بارقه شــعر در وجودش 

گرفــت و بــه مناســبت های اجتماعی، ادبــی و مذهبی  درخشــیدن 

اشــعاری را می ســرود. او به دلیل ســرعت بدیهه ســرایی در نظم شعر 

توانست سرآمد شاعران زمان خود در عراق شود. او در مجامع ادبی و 

یس در  مذهبی آن زمان نجف اشرف حضوری فعال داشت و با تدر

مدارس »جمعیة منتدی النشر« و »جمعیة الرابطة االدبیة« به تربیت 

گردان و فضال در حوزه های دینی و ادبی می پرداخت. همچنین  شا

ارتباطــی قــوی بــا مجلــه »الهاتف« داشــت و بیشــتر اشــعار و قصاید 

او در آن جریــده منتشــر می شــد. مرحــوم آیت اهلل ســیدمحمدجمال 

الهاشــمی ســال ها بــه جــای پدرشــان در شــمال غربی صحــن مطهر 

کارها  علوی اقامه نماز جماعت مغرب و عشــاء نموده و سرپرســتی 

ی در  و شــئون شــرعیه متدینان و مقلــدان پدر را هم عهــده دار بود. و

هنــگام ظهر نیز امام جماعت مســجد باالســر مبارک واقــع در داخل 

صحــن مطهر علوی و همچنیــن عهده دار منصب امامت جماعت 

کنار مضجــع نورانی  نمــاز صبــح در داخــل روضــه شــریفه علویــه در 

امیرالمؤمنین)علیه السالم( بود.

و ســید  آقایــان ســیداحمد، ســیدعلی  بــرادران ســیدمحمدجمال 

کوچک تر بودند و پســران ایشــان به ترتیب  حســین همگی از ایشــان 

عبارتند از: آقایان سیدحســن، سیدهاشم، سیدمحسن، سیدضیاء 

گلپایگانی. همچنین  )شهید(، ســیدجمال و سیدصالح هاشــمی 

شاعر
گلپایگانی عالــم جلیل، فقیه و  آیت اهلل ســیدمحمدجمال هاشــمی 

شاعر توانا، فرزند مرجع عالی قدر حضرت آیت اهلل سیدجمال الدین 

گلپایگانی از نوادگان ســیدابراهیم مجاب7 نوه امام موسی  هاشــمی 

کاظم)علیــه الســالم( در شــب بیســتم محــرم الحــرام ســال 1332 

هجــری8 در بیــت علم و ادب و فقاهت در شــهر نجف اشــرف دیده 

کودکــی وارد حــوزه علمیــه نجــف شــد و  گشــود. از دوران  بــه جهــان 

ادبیــات را نزد مرحوم شــمس تبریزی و شــیخ محمدتقی اصفهانی. 

مقدمات اصول را از شیخ محمدرضا مظفر، کفایه را نزد میرزامحمد 

گرفت.  عراقی و رسائل را نزد مرحوم آیت اهلل میرزاحسن بجنوردی فرا

همچنیــن دروس ســطح و خــارج را تــا رســیدن به درجــه اجتهاد نزد 

اســاتیدی چون آقاضیاء عراقی، آیت اهلل سیدابوالحســن اصفهانی و 

گرفت و از مالزمان امام کاشف الغطاء، شیخ مرتضی  پدر مکرمش فرا

طالقانی و آیت اهلل ســیدعلی قاضی طباطبایی)قدس اهلل اسرارهم( 

بود. ایشان از طرف پدر بزرگوارشان و مرحوم آقاضیاء عراقی و مرحوم 

آیــت اهلل سیدابوالحســن اصفهانــی اجــازه اجتهــاد داشــت. پــس از 

کسب این علوم به جرگه مجتهدان و مدرسان و ادیبان نامی نجف 

یس علوم مختلفی چون فقه و اصول  اشرف پیوست و عهده دار تدر

و تفســیر و فلســفه و ادبیــات در حــوزه نجف شــد. همچنین ایشــان 

7. إبراهیم المجاب بن محمد العابد بن اإلمام موسی الکاظم)علیه السام( مشهور به »َضریر 
کربا قرار دارد. که مرقد وی در رواق غربی حرم امام حسین)ع( در  کوفی« 
8. سال های ذکرشده در این مقاله همگی بر اساس هجری قمری هستند. د.
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گردآوری شده است. در آن 

3. الزهراء علیها الســالم من سلســلة حدیث الشــهر، چــاپ بغداد، 

1369

4. مشکلة اإلمام الغائب، نجف، 1378

کربال، 1380 5. المرأة و حقوق اإلنسان، 

ته و زکاته، نجف، 1381 6. اسالم فی صال

7. اصول الدین االسالمی، نجف، 1382

ی در خصوص  8. هکــذا عرفت نفســی، نجف، 1392 دربــاره آراء و

اخالق و زندگی است.

9. شــیخ الشــریعة؛ دربــاره احــوال و آثار شــیخ طوســی، یــادگار هزاره 

شــیخ طوســی، مرکــز تحقیقــات و مطالعــات دانشــکده الهیــات و 

معــارف اســالمی دانشــگاه مشــهد، مشــهد، بی تــا )احتمــااًل 1349 

کنگره هزاره شیخ طوسی. شمسی(، چاپ شده به مناسبت 

10. حکایــات و عبــر من المثنــوي: به توصیه مؤکــد حضرت آیت اهلل 

الهاشــمی  ســیدمحمدجمال  آیــت اهلل  )ره(12  حکیــم  سیدمحســن 

بخش هایــی از حکایــات مثنــوی معنــوی موالنــا را بــه عربــی منظوم 

که پس از مرگش در ســال 1416 هجری )1995 میالدی(  کرد  ترجمه 

تحــت عنوان »حکایــات و عبر من المثنوي« در یك مجلد از ســوی 

انتشــارات دارالحــق بیروت در 325 صفحه منتشــر شــده اســت. از 

کوشــیده قافیــه را در هر  که مترجم  کتاب آن اســت  ویژگی هــای این 

کار بی شــک امر  که این  کند  بیت بنا بر اصل شــعر فارســی آن حفظ 

ترجمه منظوم را بسیار دشوار ساخته است.

11. األخالق فی ضوء القرآن الکریم، چاپ نشده

12. حاشیه بر منطق مالعبداهلل، چاپ نشده

13. حاشیه بر مطول، چاپ نشده

کفایه آخوند خراسانی، چاپ نشده 14. حاشیه بر 

15. حاشیه بر رسائل شیخ انصاری، چاپ نشده

16. حاشیه بر مکاسب، چاپ نشده

17. تقریرات بحث محقق عراقی، چاپ نشده

18. تقریرات بحث های پدر بزرگوارشان، چاپ نشده

19. رسائلی در مهم ترین مباحث اصولی، چاپ نشده

گردان و عالقه مندان ایشــان  که در جمــع شــا کریــم  20. تفســیر قــرآن 

گفته شــده و بعضــی قســمت های آن در مجالت  در نجــف اشــرف 

ردین 1397. زنامه اطاعات، 26 فرو کبر ثبوت، رو 12. ترجمان رنج های محرومان، ا

گردان ایشــان می توان به حجج اسالم: شیخ باقر  از برجســته ترین شا

کرد. کورانی اشاره  ناصری، سیدحسن شّبر و شیخ علی 

ایشــان عالقه شــدیدی به شهر نجف اشــرف داشت و جز برای چند 

بــار ســفر بــه ایــران و البته ســفرهای حج، هیــچ گاه از آن شــهر خارج 

که در زمان حکومت حزب  نشــد و علیرغم َجّوِ خفقان و استبدادی 

بعــث در عــراق حکم فرمــا بود و بســیاری از علما را مجبــور به تبعید 

کشــورهای دیگــر می کــرد، ایشــان ضمــن قصیده ای  و مهاجــرت بــه 

موســوم به »نذیر الهجر«9 از تعلق قلبی و روحی خود به نجف اشــرف 

و امیرالمؤمنین)علیــه الســالم( صحبــت می کنــد و دورشــدن از آن 

ک را برابر با رانده شدن از بهشت می شمارد. خطه پا

سرانجام ایشان در ماه ربیع األول سال 1397 هجری10 در 65سالگی 

که برای اقامه نماز جماعت عشــاء  در شــهر نجف اشــرف در حالی 

در راه حــرم مطهر امیرالمؤمنین)علیه الســالم( بود بر اثر ســکته قلبی 

کرد و به رحمت الهی پیوســت و در قبرســتان وادی  با دار فانی وداع 

ک سپرده شد. شعر زیر  الســالم نجف در جوار پدر بزرگوارشــان به خا

گفته شده است: یخ سال وفات ایشان  در ماده تار

ــــــــــُه
َ
»ل ْخ  ّرِ

َ
أ َمَضــــــــــی  ــــــــــا  ّمَ

َ
 ل

ــــــــــَدًا«.11 ُمَحّمَ اإِللــــــــــُه  ِإْخَتــــــــــاَر 

فات ایشان
َّ
مَؤل

غیــر از دیــوان مــع النبــی و آله که ایــن مقاله قصد معرفــی آن را دارد، 

فات ایشان به شرح ذیل از مقدمه دیوان فوق ذکر می شود:
َّ
سایر مَؤل

1. األدب الجدید، در چهار جلد که در اوایل جوانی در نجف چاپ 

کرده انــد و ســال چــاپ ندارد و شــاید مربــوط به ســال 1356 هجری 

باشد.

2. األدب القدیم، زندگی هفتصد شــاعر با نمونه هایی از اشــعار آنها 

9. دیوان مع النبی و آله، ص 330.
یخ وفات ایشان را 29 محرم سال 1397 هجری  10. جعفر الخلیلی در کتاب هکذا عرفتهم، تار
یخ تشییع و دفن وی را در کنار پدر بزرگوارش یکم صفر همان سال نقل کرده است، ولی  و تار

یسنده مقدمه دیوان صحیح است. یخ مذکور، قول نو با توجه به ماده تار
َدًا )1397= لُه ُمَحّمَ ُه...ِإخَتاَر اإِل

َ
یخ سال وفات ایشان از جمع اعداد ابجد حروف ل 11. ماده تار

1+4+40+8+40+5+30+1+30+1+200+1+400+600+1+5+30( بــه دســت می آید که با 
توجــه بــه معنای بیت ماه وفات را نیز می توان فهمید. حاصل معنای بیت این اســت: زمان 
یخی ثبت کن که خداوند حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم را  درگذشت او را در تار
یخ در فن سرایش و نگارش ماده  بیع األول( و این ماده تار کرد )یعنی ماه ر یخ اختیار  در آن تار
کنون بهترین  یرا هم به سال و هم به ماه وفات اشاره دارد. در این زمینه تا یخ بدیع است؛ ز تار
یخ وفات عامه مجلســی متوفای 27 رمضان ســال  یخ موجود، ماده تار و بدیع ترین ماده تار
یر سروده شده است: »ماه رمضان چو بیست و هفتش کم  1110 هجری است که به صورت ز
لت تام دارد؛  ز و هم به ماه و سال وفات وی دال یخ وفات باقر اعلم شد« که هم به رو شد/ تار
یــرا وقتــی از جمع ابجــد حروف »ماه رمضان« که 1137 اســت، عــدد 27 را کم کنیم، عدد  ز

که همان سال وفات مرحوم مجلسی است. باقی مانده 1110 می شود 
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األضواء و اإلیمان و غیره به چاپ رسیده است.

21. األدلة الشرعیة عند اإلمامیة، چاپ نشده

22. أصول فقه، چاپ نشده

دست نوشته های ادبی
کهــن و جدیــد عالقه مند بود، نوشــته های  گلپایگانــی بســیار به خواندن اشــعار  کــه مرحــوم هاشــمی  از آنجــا 

بســیاری از منتخبــات شــعری ایشــان باقــی مانده اســت؛ زیــرا در خــالل مطالعــات و تحقیقات خــود هرگاه 

یغ نمی کــرد و بدین ترتیــب دفترچه های  بــه شــعری می رســید و آن را پســندیده می یافــت، از یادداشــت آن در

بســیاری از شــاهکارهای شــعری و قصایــد درخشــان شــعرای قدیــم و جدیــد به همراه اشــعار خود ایشــان که 

مناســبت های مختلف مذهبی و ادبی ســروده شــده موجود می باشــد که در اینجا به هفت مورد از آنها اشاره 

یادی در علوم  ی صاحب اراجیز بســیار ز می شــود. همچنین نویســنده کتاب هکذا عرفتهم نقل می کند که و

که تعداد آنها بالغ بر صدها ارجوزه می شــود و ســپس ابیاتی  مختلف مانند فلســفه و علم اخالق و ... اســت 
که در شرح سفر حج و مناسک آن سروده شده را می آورد.13 ی  چند از ارجوزه و

1. دیوان الهاشمّي
ایشــان در کتاب »هکذا عرفت نفســی« متذکر این دیوان شــده و درباره آن نوشــته اند: دیوان الهاشــمی شامل 

یادی می شــود که به مناســبت های مختلف ســروده شــده است و  ســه جزء اســت که شــامل قصاید بســیار ز

که اشعار آن به اهل  دیوان حاضر یعنی »مع النبی و آله علیهم السالم« تنها یک جزء از آن دیوان بزرگ است 

بیت)علیهــم الســالم( اختصــاص دارد و باقــی اجــزا در خصــوص مناســبات مذهبی و اغراض ادبــی و غیره 

سروده شده است.

2. األوتار
کتاب شعراء الغری درباره آن این چنین می گوید: که خاقانی صاحب  اوتار نوع خاصی از اوزان شعری است 

که روح  هاشمی در سرایش اوتار خود ما را با نوع و سبک جدیدی از انواع ادب نجفی آشنا ساخت به طوری 

کمتر شــاعر نجفی دیگری را بدان راه بود و به تحقیق، راه آن ســبک و  که  ی به جایی رســید  و طبع شــاعری و

شــیوه را با منتهای اســتادی و ظرافت و وســعت خیال طی کرد و آن را به نام خود به ثبت رســاند و بر خواننده 

ی پی  اســت تــا به قطعــه آغازین این دیوان جــاودان با عنوان »فاتحه« بنگرد تا به عمق شــاعری و اســتادی و

که مطلعش این است: ببرد؛ شعری 

ــــــــــي  ِحّسِ َفّنِ 
ْ
ِلل ْرَهُفَها 

َ
أ َقْد  ْوَتــــــــــاُر 

َ
األ َنْفِسـی14هذِه  ْحـَن 

َ
ل ِمْنَهـا  َتْسـَمُع  ْعُتَهـا 

َ
َوّق ـِإَذا 

َ
ف

و سپس به ذکر سایر ابیات این قصیده می پردازد.15

3. األنغام16
کشیده  که شاعر به مناسبت های مختلف آنها را به نظم  حات17 مختلف 

َ
مجموعه ای است مشتمل بر ُمَوّش

13. هکذا عرفتهم، جعفر الخلیلی، ج 7، ص 81.
14. نقل به مضمون: این تارهای ســازی اســت که احســاس من آنها را برای ایراد شــعر و نغمه کوک کرده و تیز گردانیده است، پس هرگاه که آنها را بنوازم 

رم، لحن و آواز روح مرا از آن خواهی شنید. یا به صدا درآو
15. شعراء الغری، ج 11، ص 9.

16. جمع َنَغم و به معنای سرودگفتن در غنا یا سخن آهسته است.)از لغت نامه دهخدا(
کنند، اسم شخص یا مصرعی حاصل  گرفته و با هم جمع  گر یک حرف از سر هر مصرع یا هر بیت عینًا یا به تصحیف  که ا 17. صنعتی است در شعر 
شود. )حدائق السحر فی دقائق الشعر، رشیدالدین و طواط، تصحیح استاد عباس اقبال آشتیانی، انتشارات کتابخانه سنایی، کتابخانه طهوری، 

1362، صفحه 60(
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و آن را انغام نامیده است.

4. دیوان األراجیز
مشتمل بر ارجوزه18 های شعری در موضوعات مختلف است.

5. ملحمة الجیل
قصیــده ای اســت مشــتمل بر 700 بیت که همگی در یــک وزن و قافیه و در 

خصوص مناقشه با مذاهب نوظهور و رّد آنها سروده شده است.

6. تاریخ األدب العربّي
شــامل دروســی می شود که ایشان طی ســال ها در مدارس »جمعیة منتدی 

یس نموده و تا آخر عصر عباســی  النشــر« به دانشــجویان و دانش آموزان تدر

دوم را شامل می شود.

عریة 7. مختاراته الّشِ
مجموعــه ای اســت عظیم مشــتمل بــر منتخبات ایشــان از قصاید شــعرای 

که قســمت شــعرای معاصر خود شــامل پنج بخش اســت.  قدیــم و جدیــد 

ایشان در آنجا به قدری از قصاید شعرای معاصر خود جمع نموده که بعضًا 

که درصــدد تدوین دیوان شــعرای معاصر هســتند، برای  ادبــا و محققینــی 

یافتن برخی قصاید شــاعر، بی نیاز از مراجعه به این یادداشــت ها نیســتند؛ 

زیرا این پنج مجموعه شــامل قصاید و اشــعاری اســت که چه بســا در نزد اصحاب خاص آن شاعر نیز یافت 

نمی شود.

عالقه منــدان بــرای آشــنایی بیشــتر بــا زندگــی و ســایر جنبه هــای علمــی، اجتماعــی و ادبــی مرحــوم آیت اهلل 

کتاب های ُشَعراُء الَغرّي،19 هکذا َعَرْفُتُهم،20 مستدرکات  گلپایگانی می توانند به  ســیدمحمدجمال هاشمی 

أعیان الشیعة 21 و السید محمدجمال الهاشمي: حیاته و ادبه و مختارات من شعره22 مراجعه فرمایند.

معرفی دیوان
یخ 15 ذیقعده سال 1390  نام دیگر این دیوان »الهاشــمیات« اســت که بنا بر قول شــاعر در مقدمه آن که به تار

ی برای  نــگارش یافتــه، اختصاص بــه ذکر مناقب و مدائح و مراثی اهل البیت)علیهم الســالم( دارد. دیوان و

نخســتین بار توســط خود شــاعر در اواخر عمر جمع بندی، تبویب و تنســیق شــده و شــاعر پس از مرتب کردن 

یــخ نظــم و ذکر مناســبت ها و عناوین هــر کدام، آن را »الهاشــمیات« یا »مــع النبی و آله«  قصائــد و نوشــتن تار

نامیده اســت. این دیوان برای نخســتین بار در ســال 1406 هجری )1364 شمســی( با عنوان »مع النبی وآله؛ 

دیوان الســید محمدجمال الهاشــمّي« در قطع رقعی در دو جلد در چاپخانه ســپهر تهران به زیور طبع آراسته 
کنون در اختیــار راقم این ســطور بــوده و از طرف حضرت حجت االســالم و  کــه هــم ا شــده اســت و نســخه ای 

که  گلپایگانی فرزند بزرگ شــاعر به اینجانب اهدا شــده، چاپ دوم آن است  المســلین سیدحســن هاشــمی 

زن بحر رجز شش بار مستفعلن است و   اشــعار جنگی در این بحر گفته می شــد. و
ً

یند که در بحر رجز گفته شــده باشــد و معموال 18. ارجوزه شــعری را گو
کسر حروف آن بدین نام نامیده شده است. )از لغت نامه دهخدا( این بحر به سبب نزدیکی اجزاء و 

19. شعراء الغرّي او النجفیات، الشیخ علی الخاقانی، مکتبة آیة اهلل العظمی المرعشی النجفي، 1408 هجری، قم، ایران، ج 11، ص 3-89.
یة، 1426 هجری، قم، ایران، ج 7، ص 94-73. 20. هکذا عرفتهم، جعفر الخلیلي، انتشارات المکتبة الحیدر

21. مستدرکات اعیان الشیعة، سیدحسن األمین، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، لبنان، 1408 هجری، ج 1، ص 155.
22. السیدمحمدجمال  الهاشمی: حیاته و ادبه و مختارات من شعره، السید عبدالهادی الشریفی، قم:  انتشارات ادبیات  ،  1395.   
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 في رثاء أبي الفضل العباس)علیه السالم(؛ هفت قصیده

 في رثاء مسلم بن عقیل)علیه السالم(؛ دو قصیده

ینب )سالم اهلل علیها(؛ چهار قصیده  في رثاء سیدتنا ز

کبر)علیه السالم(؛ یک قصیده  في رثاء علی األ

 في رثاء القاسم بن الحسن)علیه السالم(؛ یک قصیده

کربالء؛ دوقصیده في رثاء بني هاشم في 

 في رثاء شهداء الطفوف؛ دوقصیده

 في رثاء الرضیع؛ یک قصیده

 في السبایا؛ سه قصیده

مع سائر األئمة األطهار)علیهم السالم(؛ 14 قصیده

ملحقات الدیوان؛ 12 قصیده

کل ایــن دیــوان بــا احتســاب قصیــده مناجاتیــه آغازیــن آنکــه از  در 

دیوان األوتاِر شاعر به مطلع:

یعود فیــــــــــه  ما  و  الکــــــــــون  لک  الکــــــــــون،   مبدأ 
الوجود23 فــــــــــاض  أنت ما أنت وجــــــــــوٌد منه قد 

نقل شــده، دارای 135 قصیده اســت. در ادامه به برخی مشهورترین 

که  قصاید این دیوان مانند قصیده »بنت الخلود« و ســایر قصایدی 

در ابنیه مشاهد مشرفه به کار رفته است؛ همچو قصیده »ضریحک« 

و »بــاب الخلــود«، »حــول ســاعة الصحــن الحیــدري« و ... اشــاره 

ی در رثای پرویــن اعتصامی و برخی  شــده و همچنیــن به قصیــده و

اشعاری که به مناسبات اجتماعی اشاره دارد پرداخته خواهد شد.

قصیده بنت الخلود
ایشــان قصیــده رائیــه 24 بیتــی بنــت الخلــود را بــه مناســبت میالد 

 1362 ســال  جمادی الثانــی  در  علیهــا(  اهلل  زهرا)ســالم  حضــرت 

هجــری ســروده اســت و در آن پــس از ذکــر عظمــت و مقــام قدســی 

حضــرت زهــرا)س( به مظلومیــت آن حضرت نیز اشــاره دارد. اینک 

این قصیده مبارکه و ترجمه آن را با هم می خوانیم:

ْکَواُن 
َ
 الَقَمــُر/ َزْهــراُء ِمن ُنوِرهــا األ

َ
ــمُس َتحِکیَهــا َوال

َ
 الّش

َ
ْت َفــال 1. َشــّعَ

َتْزَدِهُر

که بــا نور او  پرتــو افکنــد، ولــی نه خورشــید و نه ماه را یارای آن اســت 

گرفت. کائنات درخشیدن  که از نور او تمام  کنند؛ زهرایی  برابری 

23. در دیــوان األوتــار ایــن قصیده تحت عنوان »اهلل« درج شــده و قبل از مطلع آن شــاعر انگیزه 
یا ممزوج می شــود، ســپس به ســاحل  ســرودن آن را چنیــن عنــوان می کنــد: قطره ای با آب در
ک و چشــم گریان  ک و مقدســش همواره بــا آهنگ های ســوزنا می افتــد و بــا یــاد خاطــرات پا
یبا با  کــه مناجاتی ز ید ...؛ و ســپس متــن قصیده را  بــرای خــود مرثیه ســرایی می کند و می گو

رد. )شعراء الغری، ج 11، ص 11( حق تعالی است را می آو

شــامل اضافاتــی بــر چــاپ اول بوده و در ســال 1432 هجــری )1390 

شمســی( توســط مؤسســه آل المرتضــی در قــم در 365 صفحــه و در 

یــک مجلد در قطع وزیری بــا ذکر عبارت »طبعة مزیدة و منقحة« در 

ی جلد به حلیه طبع آراسته شده است. رو

که پس از چاپ نخســت  بنــا بــر مقدمه چــاپ دوم دیوان، اشــعاری 

گشــته و  آن یافت شــده به صورت ملحقات به انتهای دیوان اضافه 

هیچ تغییری در ترتیب قصائد مرتب شــده توســط شــاعر داده نشده 

که  اســت. دیــوان فعلــی در هفت بخش اصلی تدوین شــده اســت 

هــر بخــش مربــوط به یکی از اهــل بیت)علیهم الســالم( بــوده و خود 

به بخش های فرعی دیگری تقســیم شــده اســت. فصــول این دیوان 

عبارت اند از:

 مع النبی صلی اهلل علیه و آله و سلم؛ 9 قصیده

 مع الزهراء علیها السالم؛ دو قصیده

 مع االمام امیرالمؤمنین)علیه السالم(؛ 9 قصیده

 الغدیریات؛ 23 قصیده

 مع االمام الحسن)علیه السالم(؛  هفت قصیده

 مع االمام الحسین)علیه السالم(؛ 14 قصیده

کربالء؛ 20 قصیده  في رثاء االمام الحسین)علیه السالم( و شهداء 
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نیا َمَعاِرُفها/ َتْطِوی الُقُروُن َعَیاًء َو ِهَي َتْنَتِشُر
ُ

 الّد
ُ َ
11. ثم أْنَثَنْت َتمل

کــرد و در حالــی که  ســپس بازگشــت و معــارف او تمــام جهــان را پــر 

جهــان از درماندگــی به خــود می پیچد، معارف او در حال گســترش 

و انتشار است.

َکیَف  ــا  ها َحَســدًا/ َوْجــُه الَحِقیَقــِة َعّنَ
َ
ِذي َراَح ُیخِفي َفْضل

َّ
12. ُقْل ِلل

َیْنَسِتُر

ی حسادت در پی مخفی کردن فضائل اوست، بگو  به کسی که از رو

چگونه چهره حقیقت از ما پوشیده می ماند؟

ِشُر
َ
َکاِذٌب أ  

َّ
ْنَت ِفي الَقوِل ِإال

َ
َماِء ِمن َسَفٍه؟/ َما أ

ْ
ل

َ
وَر ِبالّظ َتْقُرُن الّنُ

َ
13. أ

ی نادانی و ســفاهت نور و ظلمــت را با هم برابر می گردانی!؟  آیــا از رو

گفتارت جز دروغ گویی سبک سر نیستی. تو در این 

َثُر
َ
 أ

َ
َعْیٌن َو ال

َ
َحّقِ ال

ْ
 ِهَداَیُتُه/ َما َکاَن ِلل

َ
ْوال

َ
ِذي ل

َّ
ِبّيِ أل 14. ِبْنُت الّنَ

گر هدایت و رهبری او نبود، نه از اصل  که ا او دخت پیامبری اســت 

حق و حقیقت خبری بود و نه از آن نشانه و اثری باقی می ماند.

َخُر
َ

ذي ِفي الَوْرِد ُمّد
َّ
تي َوِرَثْت َحَقًا َمَفاِخَرُه/ َو الِعْطُر فیِه ال

َّ
15. ِهَي ال

که در  که تنها او وارث مفاخر پیامبر)ص( اســت و عطری  به راســتی 

کــه در گل ]وجود حضرت زهرا  وجــود پیامبر)ص( بود همانی اســت 

)س([ ذخیره شده است.

ماِن إلَیها َتنَتِمی الُعُصُر ّمِ الّزَ
ُ
 َخاِشعٌة/ أ

ُ
َها األجَیال

َ
وِد ل

ُ
2. ِبنُت الُخل

کــه نســل ها برایــش ســر فــرود می آورنــد و  او دختــر جاودانگــی اســت 

که حیات همه اعصار و قرون بدو وابسته است. اوست مادر روزگار 

َوُر ْرَواُح والّصُ
َ
َتِلْف َبْیَنَنا األ

ْ
م َتأ

َ
ْطُف ُعْنُصِرَها/ ل

ُ
 ل

َ
ْوال

َ
3. ُروُح الَحیاِة، َفل

ی نبود، هیچ گاه  گر لطف جوهر وجــودی و که ا او روح زندگــی اســت 

ارواح و صورت هــای مــا بــه هــم نمی پیوســت )و بــه عالم وجــود پای 

نمی گذاشتیم(.

 ِجّنٌ َو 
َ

ْرَض، ال
َ
ــٌک/ َو َفاَقــِت األ

َ
4. َســَمْت عــِن ااُلْفــِق، ال ُروٌح و ال َمل

ال َبَشُر

گرفــت، در حالی که نــه روح بود و نه فرشــته و در زمین از  از افــق بــاال 

که نه جن بود و نه بشر. همگان برترى داشت، در حالی 

وُن والَخَفُر ْطَفًا علیها الّصُ
ُ
 ل

ُ
5. َمْجُبولٌة ِمْن َجالِل اهلِل ِطیَنُتها/ َیُرّف

کدامنی  گوهر وجودش از شکوه و جالل الهی سرشته شده است و پا

و حیا بر لطافت طبع و بزرگواری او می افزاید.

ْرِض 
َ
َجــاِل ِنَســاُء األ ــی الّرِ

َ
 ِبَهــا/ َعل

َ
ّن

َ
أِنیــَث أ 6. ماَعــاَب َمفَخُرهــا الّتَ

َتفَتِخُر

ی زمین  که زنان رو ی به زن بودن عیبی برایش نیســت؛ چرا افتخــار و

به خاطر او بر مردان فخر می فروشند و مباهات می کنند.

َها الِفَکُر
َ
 أو َتْدُنو ل

ُ
ْن َتلوَک ِبها/ مّنا الَمَقاِول

َ
ْت أ

َّ
ها الُغّرُ َجل

ُ
7. ِخَصال

که بر زبان ها جارى شود یا  خصلت هاى درخشان او برتر از آن است 

گردد. اندیشه های بشری بدان نزدیک 

ْت/ ِفي َبْیــِت ِعْصَمِتها اآلیاُت 
َ
ُبَوِة، ِســّرُ الَوحِی، َقــْد َنَزل 8. َمْعَنــی الّنُ

َوُر َو الّسُ

 او معنای نبوت و سّر وحی است و کسی است که آیات و سوره های 

ک او بر پیامبر)ص( نازل شده است. قرآن در خانه  پا

ُه الَثَمُر
َ
ْصل

َ
ى أ َسالُة َساَو  الّرِ

َ
ْوال

َ
ْجَمَعَها/ ل

َ
 َرُسوِل اهلِل أ

ُ
9. َحَوْت ِخالل

گر رســالت پیامبر)ص(  تمام ویژگی هاى پیامبر)ص( را داراســت و ا

نمی بود، میوه درخت با خود درخت ]از نظر فضیلت و جایگاه[ برابر 

می گشت.

ــّرُ  ــوِر َحیــُث الّسِ َجــت ِفــي َمراِقــي الَحــَقّ َعاِرَجــًة/ ِلَمشــِرِق الّنُ 10. َتَدَرّ

ُمسَتِتُر

که سر نهانی در  کرده و تا مبدأ نور، جایی  به درجات بلند حق عروج 

آن قرار دارد، باال رفت.



ودیاپ و فمشاو فاعجومح ودین هنعاویع ن وید عفرعم 

سال بیست و نهــم،مشـارۀچهارم،مهــــــــــروآبـــــــــــــان1161721397

َها َسَمُر
َ
َیا ل

ْ
ِة الُعل ٌة/ َوالُحوُر ِفي َجّنَ

َ
ْمالُك َحاِفل

َ
16. ِفي ِعیِد ِمیالِدَها األ

یــان بهشــتی در بهشــت بریــن برایش داســتان ها  فرشــتگان مجلــس آرای جشــن ســالروز تولــد او بودنــد و حور

می گفتند.

ْتَبِة الَقَمُر ْمُس َیْقُرُنَها ِفي الّرُ
َ

ما ِبالُمْرَتَضی َشَرَفًا/ َوالّش َجْت ِفي الّسَ 17. َتَزّوَ

ی شرافت عقد ازدواج او با حضرت علی)ع( در آسمان بسته شد و خورشید و ماه در کنار همدیگر قرین  از رو

یکدیگر شدند.

ُر
َ

َتذ
َ

 ُتْبِقي َو ال
َ

ضَفت ِفي َمَراِتِبها/ َفْضُل الِوالَیِة ال
َ
ِة أ ُبّوَ ي الّنُ

َ
18. َعل

عــالوه بــر فضیلــت اینکــه دختر پیامبر)ص( اســت، فضیلــت والیتش بر درجــات او افزوده اســت و به  طوری 

که نه چیزی را باقی می گذارد و نه رها می کند. )یعنی بر همه چیز احاطه دارد.( است 

 الَقَدُر
ُ

ْو َیْنِزل
َ
وا الَقَضاُء ِبَنا أ

ُ
ِة َمْن َطْوَعًا ِلَرْغَبِتِهم/ َیْعل ِئّمَ

َ
ّمُ األ

ُ
19. أ

که به خاطر اطاعت از خواسته آنان، قضا و قدر الهی برای ما تغییر می کند. او مادر امامانی است 

ُبُر َواُح والّزُ
ْ
ل

َ
20. ِقْف َیا یَراِعي َعْن َمْدِح الَبُتوِل َفِفي/ َمِدیِحَها َتهِتُف األ

ای قلــم آهســته تر بــاش و از نگارش مدح زهرا)س( اندکــی توقف کن؛ زیرا که همه کتاب هــا و دفترها زبان به 

گشوده اند. مدح و ثنای او 

َیُر ْنَباُء َو الّسِ
َ
ْتَنا ِبِه األ

َ
یَخ َعْن َنَبٍأ/ َقْد َفاَجأ 21. َو أْرِجْع ِلَنْسَتْخِبَر الَتاِر

گواری آن به ما خبر  که اخبار و سرگذشــت های رســیده از نا کنیم  یخ در مورد خبری پرس وجو  و بازگرد تا از تار

داده اند.

ُع ُمْنَکِسُر
ْ
ل ا ِبَها َو الِضّ َها َفَهَوْت/ َتَئّنُ ِمّمَ

َ
ْسَقَط الَقْوُم َضْربًا َحْمل

َ
22. َهْل أ

آیــا واقعــًا آن مــردم بــر اثر کتک زدن، کودک او را ســقط کرده و ]بر اثر فشــاری که به او وارد شــد[ بــه زمین افتاد و 

پهلویش شکست؟

ْمُع ُمْنَهِمُر
َ

َها َفَعَدْت/ َوَراُه َناِدَبًة َو الّد
َ
کَمَا ِقیَل َقاُدوا َبْعل 23. َو َهْل 

ید و  گریه کنان به دنبال شــوهرش می دو کشــاندند و او هم  که نقل شــده آنها شــوهرش را به زور  و آیا همان طور 

یخت؟ اشک می ر

َکَفُروا  الَقْوَم َقْد َمَرُقوا/ َعْن ِدیِنِهْم َو ِبَشْرِع الُمْصَطَفی 
َ

ًا َفِإّن
َ

َکاَن َحّق 24. ِإْن 

که آن قوم از دین خدا خارج شــده و به شــریعت مصطفی)ص(  گر این خبرها راســت باشــد، پس به راســتی  ا

گشته اند. کافر 

قصاید و مقطعات شاعر در مشاهد مشرفه
ینت بخش مشاهد مشرفه قرار  که ذکر شد، قصاید و مقطعاتی از دیوان اهل بیت)علیهم السالم( ز همان طور 

کدام پرداخته می شود. که در ادامه به معرفی و ذکر ابیاتی چند از هر  گرفته اند 

قصیده باب الخلود روی درب طالی صحن مطهر علوی)علیه السالم(
شاعر ابیات زیر را در ضمن قصیده ای تحت عنوان »باب الخلود« در 14 بیت در جمادی الثانی سال 1372 

ینت بخش درب طالیی ورودی صحن مطهر علوی اســت و با خط  هجری ســروده اســت که هفت بیت آن ز

زیبای ثلث پیرامون آن نگاشته شده است:
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وِد
ُ
الُخل َبــــــــــاُب  َفهَو  أَس  الــــــــــّرَ واْخِشــــــــــع الطــــــــــرَف فهو ســــــــــّرُ الوجوِدطأِطیِء 

ُرمَت إْن  ئــــــــــق  العال َعــــــــــِن  ْد  جریــــــــــِد وَتَجــــــــــّرَ الّتَ ِلعالــــــــــِم  ُعُروجــــــــــًا 

عیِدواْعتِکــــــــــف فــــــــــي صعیدِه فکنــــــــــوُز الـ الّصَ بهــــــــــذا  مخبوَئــــــــــٌة  ــــــــــــَوحِي 

اهلُل  َوَعــــــــــَد  تي 
َّ
ال ــــــــــِة  الَجَنّ الــــــــــُوُروِدَمدَخــــــــــُل  َیــــــــــوَم  ِقیــــــــــَن  الُمّتَ ِبَهــــــــــا 

ــــــــــُجوِد ُهــــــــــَو َبــــــــــاُب اهلِل العلــــــــــّي َوال َتْعــــــــــَرُج الّسُ ِبَغیــــــــــِر  لــــــــــُه  روٌح 

 األرَفُع
ُ َ
ِئــــــــــْد ِفي الَمســــــــــیِر َفالَمــــــــــل

َ
َوِئیــــــــــِدَفاّت ِبَســــــــــیٍر  ــــــــــُه 

َ
ل َیســــــــــَعی 

ْخُتــــــــــُه ّرَ
َ
أ  

ْ
ُمــــــــــذ مــــــــــالِك 

َ
األ ُوفــــــــــوُد  وِد«24َو 

ُ
الُخل ِبَبــــــــــاِب  َفــــــــــًا 

َ
ُوّق  

ْ
َتــــــــــِزل م 

َ
»ل

گر حاصل  یخ ســرایش قصیده را در قالب همان نام قصیده آورده اســت، یعنی ا شــاعر در مصراع آخر ماده تار

یخ ســرایش  ی با 1372 می شــود که همان تار جمــع ابجــد حــروف مصراع آخر قصیده را حســاب کنیم مســاو

قصیده است.

ابیات پیرامون ساعت صحن مطهر علوی
أبیات ذیل در سه بیت در ربیع االول سال 1392 هجری سروده شده و در پیرامون ساعت بزرگ صحن مطهر 

علوی بر دیواره مقابل ایوان طال نوشته شده است:

اًلســــــــــاعٌة َتْنَتَمــــــــــی ِلَصْحــــــــــِن َعِلــــــــــّيٍ
َ

ــــــــــْت َجال
َ
َقْدَســــــــــَمْت  َرْفَعــــــــــًة َو َطال

ْمَســــــــــی
َ
ْمِس أ

َ
لّش ِحُب ا ْیُل َصا

َّ
لل ا ا َذ ِإ َجَمــــــــــااًلَو َیْزُهــــــــــو  َو  ُنــــــــــوَرًا   

َ
أل

ْ َ
َیَتــــــــــل

َعِلــــــــــّيٍ آِلِل  َنا  ُحـــــــــــّبُ ا 
َ

َکــــــــــذ ْعَمــــــــــااًل25َو 
َ
األ ْطِفــــــــــِه 

ُ
ِبل ِکي  َســــــــــُیّزَ

قصیده »ضریحک«
ی ضریح جدید مرقد مطهر  یخ ماه شــعبان ســال 1383 هجری در 21 بیت گفته شــده و رو این قصیده در تار

یخ  حضرت عباس)علیه السالم( نوشته و نصب شده است. قابل توجه است که مصرع آخر قصیده ماده تار

ســرایش قصیده )یعنی ســال 1383 هجری( را نشــان می دهد. این ابیات همگی به خط خوشــنویس نامدار 

ی ضریح حضرت ابوالفضل العباس)علیه السالم(  عراقی آقای دکتر روضان البهیه خوشنویسی شده و بر رو

نوشته شده است:

ْمَنــــــــــُع
َ ْ
األ َمْفَزُعَنــــــــــا  ْیُحــــــــــَك  ُتْدَفــــــــــُعَضِر ــــــــــٍة 

َ
َناِزل  

ُ
ُکّل ِبــــــــــِه 

َجاِة الّنَ َبــــــــــاُب  ــــــــــِق 
ْ
َخل

ْ
ِلل َباُبــــــــــَك  ُعَو  ّوَ الــــــــــّرُ ِبُعْرَوِتــــــــــِه  ــــــــــوُذ 

ُ
َتل

که باب  که اینجا درب حرمی است  یرا  24. دیوان مع النبی و آله، ص 100، ترجمه مختصر ابیات: سر و چشمان خود را به نشانه خشوع پایین بینداز؛ ز
گر خواهان عروج به عالم تجرد هســتی از عایق خود دســت بشوی و آنها را رها کن/ در  جاودانگی اســت و ســر عالم وجود در آن قرار گرفته اســت/ و ا
ز قیامت  رود به بهشــتی اســت که خداونــد آن را در رو ک نهفته اســت/ این حرم دروازه و یرا که گنج های نور در این خا پنــاه ایــن حــرم معتکف شــو؛ ز
به متقیان وعده داده اســت/ همانا علی)علیه الســام( باب الطاف و نعمات الهی اســت و هیچ روحی به  جز از راه خشــوع و ســجود در برابر مقام او 
کنان مأل اعلی نیز در هنگام تشرف به  یرا فرشــتگان و ســا نمی تواند به بارگاه الهی عروج کند/ پس در مســیر تشــرف به حرم او آرام و آهســته گام بردار؛ ز
یخ آن را ثبت کردم پیوســته بر در آســتان مطهر او ایســتاده و  آســتانش به آهســتگی و نرمی قدم برمی دارند/ و دسته دســته فرشــتگان از زمانی که من تار

خدمتگزاری می کنند.
25. دیــوان مــع النبــی و آلــه، ص 333، ترجمــه مختصــر ابیات: ســاعتی که در صحــن مطهــر امیرالمؤمنین)علیه الســام( قرار دارد، به درســتی که به 
یبایی اش  ســبب این انتســاب بلندمرتبه و باشــکوه گردیده است/ در هنگام شب که خورشید غروب می کند، آن ساعت از خود نورافشانی کرده و ز
کیزه خواهد  ک و پا درخشــیدن می گیــرد/ و این چنیــن اســت عشــق ما به آل علی)علیه الســام( کــه به خاطر این حب، اعمــال ما را به لطف خود پــا

گرداند.
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ْیــــــــــَك
َ
ل لَفْضُل ُیْنَمی إ ا لَفْضِل َو ا َبا

َ
َمْنَبــــــــــُعأ َطاِفــــــــــِه 

ْ
ل

َ
أِل ْنــــــــــَت 

َ
َفأ

ِلــــــــــَواَك ا 
َ

َهذ ــــــــــّفِ  الّطَ َبَطــــــــــَل  َیــــــــــا  ُیْرَفــــــــــُعَو  َشــــــــــاِهَقٍة  ُکّلِ  ــــــــــی 
َ
َعل

ْنُشــــــــــوَدٌة
ُ
أ ُحَســــــــــاُمَك  ا 

َ
َهــــــــــذ ْرَوُعَو 

َ
األ الَبَطــــــــــُل  َیْنَتِشــــــــــي  ِبَهــــــــــا 

فیه َقدُشــــــــــّکَ   ــــــــــهُم  َوالّسَ َتخَشــــــــــُعُوُجــــــــــوُدَک   ِلَعلَیِاِئــــــــــِه  ِشــــــــــعاٌر 

َنغَمــــــــــٍة َمقُطوَعَتــــــــــا  َک  ــــــــــا
َ

َکّف ُتســــــــــَجُعَو  َمکَرَمــــــــــٍة   
ُ

ُکّل ِبهــــــــــا 

الَقَنــــــــــاة َفــــــــــوَق  ُیرَفــــــــــُع  َرأُســــــــــَک  َتســــــــــَطُعَو  فِقها 
ُ
أ ِفــــــــــي  ــــــــــمُس 

َ
ُهَوالّش

ِللَجالل َمجَمــــــــــٍع  ِمــــــــــن  یــــــــــَت 
َ
ُتجَمــــــــــُعَتَعال ِبــــــــــِه  الَجمــــــــــاِل  َغَواِلــــــــــي 

ِلإِلَخاء َشــــــــــاهٍد  ِمــــــــــن  ســــــــــَت 
َ

َقّد َتهَمــــــــــُعَو  دَمُعَنــــــــــا 
َ
أ ِبِذکــــــــــَراه 

الــــــــــِوالء َوفــــــــــِد  َکعَبــــــــــُة  یُحــــــــــَک  َتســــــــــَرُعَضِر ــــــــــُه 
ُ
َقواِفل یــــــــــِه 

َ
ِإل

ِنیــــــــــن
َ
األ ــــــــــو 

ُ
َیعل ِفیــــــــــِه  دَمــــــــــُعِلِشــــــــــیَعِتُکم 

َ
األ ِبــــــــــِه  َتِســــــــــیُل  َو  ُکــــــــــم 

َ
ل

وَد
ُ
الُخل  

َ
َتَنــــــــــال ن 

َ
أ َحاَولــــــــــَت  َقــــــــــد 

َ
ــــــــــُعل

َ
ِبــــــــــِه ِهَمــــــــــٌم ِفــــــــــي الــــــــــِوالء ُوّض

ِفي َمجِدَهــــــــــا ــــــــــمَس 
َ

الّش ن َتقــــــــــُرَن 
َ
ســــــــــَفُعَوأ

َ
أ ســــــــــَنٌع 

َ
أ َطاِلُعَهــــــــــا  َو 

الَحِکیــــــــــم ِوالُء  ِإلیهــــــــــا  َزعــــــــــَزُعَفَهــــــــــّبَ  َعَصَفــــــــــت  َکمــــــــــا  َثــــــــــاَر  َو 

َفانَجِلــــــــــي َمَهــــــــــا، 
َ

حال
َ
أ َه 

َ
َســــــــــّف الَمفــــــــــَزُعَو  َهــــــــــا  َجّوُ ِبِإشــــــــــَعاِعه 

الُمرَتضــــــــــی ِشــــــــــیَعِة  ِإلــــــــــی  َرّدَ  رَفــــــــــُعَو 
َ
األ ُحکمــــــــــه  َکَراَمتهــــــــــا 

الُمســــــــــِلمین َو   یــــــــــِن   ی الّدِ
َ
َعل َتفــــــــــَزُعَوَداَم  الُمَنــــــــــی  ِإلیــــــــــه  اًل 

َ
ِظــــــــــال

الَخلیِل َســــــــــِمّيُ  ــــــــــوَد 
ُ
الُخل َحــــــــــاَز  وَســــــــــُعَو 

َ
األ فُقــــــــــُه 

ُ
أ َســــــــــَما  ِبَمجــــــــــٍد 

جــــــــــَداِده
َ
أ یــــــــــِخ  ِلَتار َضــــــــــاُف 

ُ
َحی َتلَمُعأ

ُ
َکَشــــــــــمِس الّض ُســــــــــُطوَراً  

یَخــــــــــه: َل الَوحــــــــــُي َتار 2َو َقــــــــــد َســــــــــّجَ 6 » ُع لَمفَز ه ا َء ن َســــــــــا یُحَک ِإ َضِر «

گواری دفع می شــود/و بارگاه  که به  وســیله آن هر پیشــامد نا 26. دیوان مع النبی و آله، ص 245، ترجمه مختصر ابیات: ضرح تو پناهگاه امن ماســت 
یســمان آن چنــگ می زنند/ ای اباالفضل، به درســتی که فضل و بزرگواری به تو منســوب اســت و تو  تــو بــرای مــردم بــاب نجات اســت که خائفان به ر
که بر روی هر قله بلندی برافراشــته و در اهتزاز اســت/ و این شمشــیر برکشــیده توســت  کربا این پرچم توســت  منبع الطاف آن هســتی/ای قهرمان 
که قهرمان شــگفتی همچون تو به  وســیله آن اســتخوان های دشــمنش را خرد می کند/ وجود شــریفت و تیری که بر آن وارد آمده همانند لباسی است 
یای هر مکرمت و بزرگی اســت/ و ســرت که باالی نیزه  که روی بدن بزرگوارت خشــوع می کند/ و دو دســت بریده تو همانند دو نغمه ای اســت که گو
گرانبها در آن  یبایی های  تر رفتی که ز باال رفته اســت همچو خورشــیدی اســت که در افق پرتوافشــانی می کند/ برای رســیدن به جال، از گروهی باال
یر می شود/ ضریح تو کعبه اهل وفا  ری آن اشــک های ما سراز جمع شــده بود/ و به عنوان شــاهدی برای برادری، مقدس شــدی به  گونه ای که از یادآو
و محبت اســت که کاروان و قافله های شــوق به ســوی آن شــتابان در حرکت اند/ شــیعیان تو در حرمت صدای گریه و ناله خود را بلند و اشــک های 
که تو به وسیله همت بلندت در راه محبت قصد جاودانگی داشتی/ و قصد داشتی تا در رفعت و بزرگی هم رتبه  یر می کنند/ به درستی  خود را سراز
یدن گرفت و همچو بادی ســخت و  ز ردگار به ســوی آن و خورشــید گــردی و در طالــع بلندمرتبــه و درخشــان او قــرار گیری/ پس دوســتی و محبت پرو
ردگار، کرامت  ک آنجا روشــن و منور ســاخت/ و حکم واالی پــرو عصیانگــر انتقــام گرفــت/ و عقول آنها را زایل کرد و با انوار درخشــانش فضای ترســنا
و بزرگواری را به شــیعیان حضرت علی مرتضی)علیه الســام( بازگرداند/ و ســایه ای را بر ســر اســام و مســلمین ادامه داد که آرزوها در پرتو آن محقق 
یخ اجداد او سطرهایی  تر بود/ من به تار ر برتر و باال که از آسمان پهناو می شوند/ و همنام ابراهیم خلیل به درجه ای از جاودانگی و بلندمرتبگی رسید 
گر  کنار ضریح توســت، ا که »]پناه ما همواره[  کرد  یخ آن را این گونه ثبت  که مانند خورشــید می درخشــند/ و به تحقیق که وحی، تار را اضافه می کنم 

گوار باشد. سایر پناهگاه ها نا
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اشعار روی سنگ قبر مطهر حضرت ابوالفضل)علیه السالم(
ینت بخش ســنگی است که داخل ضریح مطهر  اشــعاری از قصیده 19 بیتی شــاعر با عنوان »أیها الصخرة« ز

ی قبر شــریفش قرار داده شــده است. این قصیده در قافیه همزه بوده و در  حضرت عباس)علیه الســالم( و رو

که ابیاتی از آن به عنوان نمونه ذکر می شود. ربیع االول سال 1384 هجری خطاب به این سنگ سروده شده 

َءا
َ

ــــــــــماِء ِإعِتــــــــــال ــــــــــَة الّسَ ُقّبَ اجِتالَءاَطاِولــــــــــي  َو  َرفَعًة  ــــــــــمَس 
َ

الّش کِســــــــــِفي  َوا

ْثَبَتْتَهــــــــــا
َ
نــــــــــِت ِللُخلــــــــــِد َصخــــــــــَرٌة أ

َ
ِبَناَءاأ الَحیــــــــــاِة  ِفــــــــــي  الَحــــــــــّقِ  ُة  ُقــــــــــّوَ

َســــــــــَمُه
ْ
َطل اإِلیمــــــــــاِن  َکنــــــــــُز  اهلُل َفَضاَعــــــــــت فیــــــــــه الُقــــــــــروُن َهباَءاِفیــــــــــِک 

فٌق
ُ
ــــــــــُف أ ــــــــــِف ِفیِک َو الّطَ نُجَمــــــــــًا َو َســــــــــَماَءاَبَطــــــــــَل الّطَ

َ
فــــــــــَق أ

ُ
َجــــــــــاَوَز األ

ُدنَیا أبوالَفضــــــــــِل  َثــــــــــَوی  َقد  وَح َروَعــــــــــًة َو َصَفــــــــــاَءاَهاُهنــــــــــا  َتســــــــــَحُر الــــــــــّرُ

ُیِشــــــــــیراِن الَمقُطوَعَتــــــــــاِن  الَیــــــــــداِن  َداَءاو 
َ
أ الُحــــــــــُروَف  عَیــــــــــی 

َ
أ ِلَمعنــــــــــی 

َباِهي الَعِظیَمــــــــــُة  خــــــــــَرُة  الّصَ َهــــــــــا  ّیُ
َ
نِبَیــــــــــاَءا27أ

َ
األ َو  َک  مــــــــــال

َ
األ ِبُعــــــــــاله 

قصیده روی درب حرم حضرت ابوالفضل العباس)علیه السالم(
قصیــده بائیــه »یــا أباالفضــل« در 26 بیــت در محرم الحرام ســال 1385 هجری ســروده شــده و در آن به محل 

که ابیاتی از آن را با هم می خوانیم: ساخت درب طالی حرم مطهر یعنی شهر اصفهان اشاره شده است 

بــــــــــاٌب هلِل  أنــــــــــَت  أباالفضــــــــــِل  الِقباُبیــــــــــا  ِمنــــــــــَک  ــــــــــماِء  للّسَ ُرِفَعــــــــــت 

ِإلیها ــــــــــت  َحّجَ المؤمنیــــــــــن  ُمذاُبکعبــــــــــُة  الــــــــــِوالُء  فیهــــــــــا  عاطفــــــــــات، 

ِک َتهِبــــــــــُط َشــــــــــوقًا مــــــــــال
َ
ِإقِتــــــــــراُبو ُوفــــــــــوُد األ فیــــــــــه  هلل  ِلَمقــــــــــاٍم 

فیــــــــــه َتعــــــــــُرُج  هلل  َصــــــــــالٍة  ــــــــــِه ُیســــــــــَتَجاُبَکــــــــــم  ِ
ّ
فــــــــــی ِظل ُدَعــــــــــاٍء  و 

خَری
ُ
أ و  ُدنیــــــــــا  الُحســــــــــیِن  باُب  نَت 

َ
ِذَهــــــــــاُبأ َو  ِجیَئــــــــــٌة  ِمنــــــــــَک  ــــــــــُه 

َ
َفل

الَمقُبوِل الَعَمِل  ِفي  الَقبوِل  ِســــــــــّرُ  نَت 
َ
اإِلتَعــــــــــاُبأ ِبــــــــــِه  َقاَمــــــــــت  َمــــــــــا  ال 

َبابًا ِباســــــــــِمَک  ِللِجنــــــــــاِن  َباُبَفَتَحــــــــــت  الَوســــــــــیلُة  َو  الحــــــــــّق،  شــــــــــیعُة 

مَســــــــــی
َ
َفأ بإصفهــــــــــاَن  ِبَهــــــــــا اإِلعَجاُب28َصَنَعتــــــــــُه  ُتحَفــــــــــًة َیحَتِفــــــــــي 

27. دیــوان مــع النبــی و آلــه، ص 247، ترجمــه مختصر: با گنبد گردون در بلندی و رفعت رقابت کن و نور خورشــید را از جهت رفعت و درخشــندگی 
که داری بپوشان!

ردگار تو را برای جاودانگی در زندگی بنا نهاده است که نیروی پرو تو سنگی هستی 
کرده است گردوغبار تو را پخش  زگاران  که خداوند آن را درون تو جای داده و رو گنج ایمانی نهفته است  در تو 

که ستارگان و آسمان آن از فلک هم برترند کربا مانند آسمانی است  که  یر تو آرمیده است، در حالی  کربا ز ای سنگ، قهرمان 
که از نظر لطافت و صفا، روح را مسحور خود می کند پدر فضل و بزرگواری دنیا در اینجا آرمیده است 

کلمات از بیان و ادای آن عاجزند که حروف و  و دو دست  بریده اش به معنایی اشاره می کنند 
کن. ای صخره بزرگ به خاطر بلندی رتبه صاحب خود بر فرشتگان و پیامبران مباهات 

کشیده است گنبد و بارگاه تو سر به فلک  28. دیوان مع النبی و آله، ص 249، ترجمه مختصر ابیات: ای ابوالفضل، تو باب رسیدن به خدا هستی و 
رند و والیت و محبت اهل بیت در آن ذوب شده و مجتمع است که سوار بر اسبان به سوی آن حج بجا می آو کعبه مؤمنان است  بارگاه تو 

که در آن جایگاه قرب خداست فرود می آیند گروه های فرشتگان مشتاقانه به سوی حرمت و مقامی  و 
گنبدت مستجاب می شود یر  که ز که در حرمت به سوی آسمان باال می رود و چه بسا دعاهایی  چه بسیار نمازهایی 
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ابیات روی ضریح حضرت مسلم بن عقیل)علیه السالم(
ی ضریح مطهر حضرت مسلم بن عقیل)علیه السالم( نوشته شده از قصیده میمیه ای با همین  که رو ابیاتی 

ینت بخش  کنون ز که شاعر آن را در جمادی األولی سال 1389 هجری در 14 بیت سروده و هم ا عنوان است 

ضریح مطهر شده است. برخی ابیات آن به شرح ذیل است:

ُمســــــــــِلَمًا ًا 
َ

َحّق ُکنَت  ِإن  ُمســــــــــِلَمَا  ــــــــــماُزر  َتَجّسَ فیه  اإِلیمــــــــــاَن  و  یــــــــــَن  َفالّدِ

قــــــــــَدَس َهیَکٍل
َ
أ ــــــــــماو الِثــــــــــم َضریحًا َضّمَ  الّسَ ِت 

َ
طَاَول األرُض  فیــــــــــه  ِللحّقِ 

َتنَجِلي و  عــــــــــاُء 
ُ

الّد ِبِه  ُیَجــــــــــاُب  فیه الُکــــــــــروُب و َینَمِحــــــــــي فیه الَعَمیَحَرٌم 

ُکوِتها
َ
َمل ِمــــــــــن  ُک  مــــــــــال

َ
األ  

ُ
ل ِلتشــــــــــّمَ ُتربــــــــــَة ســــــــــاَحَتیِه و َتلَثمــــــــــاَتَتَنــــــــــّزَ

َمکاَنٌة اإِللــــــــــِه  عنــــــــــَد  لــــــــــه  ِحَمیَحــــــــــَرٌم  َکاِرَثــــــــــٍة  ُکّلِ  ِمــــــــــن  ِبها  ضَحی 
َ
أ

َمًا ِ
ّ
ل

َ
ــــــــــماَکــــــــــم ِمــــــــــن َســــــــــقیٍم َجــــــــــاَءه ُمِتأ َو َمَضــــــــــی ُمَعاَفــــــــــی َناِعمًا ُمِتَبّسِ

ک َرمــــــــــُز ِوالِئنا ریــــــــــُح و ذا
َ

ُمَترِجَما29هــــــــــذا الّض ِللــــــــــوالِء  ضَحی 
َ
أ َفهــــــــــَو  َک 

َ
ل

کبری)سالم اهلل علیها( ابیات روی درب حرم مطهر حضرت زینب 
ینب)س( در محرم ســال  شــاعر قصیــده رائیــه 16 بیتــی خــود را در نعت و بزرگداشــت مقــام واالی حضرت ز

ینب  ینت بخش درب ورودی حــرم مطهر حضرت ز کنــون ز 1387 هجــری در 16 بیــت ســروده اســت که هم ا

کبری)سالم اهلل علیها( در دمشق است. ابیاتی از آن به شرح ذیل است:

ِه العَطِرباُب الُبُطــــــــــوالِت فَالِثْمــــــــــُه َو ِقْف َو ُزْر و اســــــــــَتوِح ُروَح الُعال ِمن َجــــــــــّوِ

ْســــــــــَمی مراتبها
َ
الِغَیِرهنــــــــــا الِقداَســــــــــُة في أ و  حــــــــــداِث 

َ
األ َیــــــــــِد  عن  َمُصوَنٌة 

لَقْت
َ
أ َقــــــــــد  فیه  ْفــــــــــٌق 

ُ
أ ینَب  ِلِز َهِرهنــــــــــا  الّزُ ْنُجــــــــــِم 

َ
األ کاْئِتــــــــــالِق  آالُؤهــــــــــا 

ِة َمْن ُبــــــــــّوَ الَبَشــــــــــِرِبنــــــــــُت الوالیِة بــــــــــل بنُت الّنُ م 
َ
َعال َعن  ْمَجاِدَها 

َ
ِبأ َســــــــــَمْت 

ُمَتاِبَعًة َســــــــــارْت  تي 
َّ
ال الحسیِن  خُت 

ُ
ُکّلِ َدْرٍب ِللُعــــــــــال َخَطِرأ َخطــــــــــاة فــــــــــي 

ِهَي َو  الَبْغِي  َشــــــــــهیَد  الُحسیُن  الَخَزِرَمَضی  و  وِم  الّرُ َکَســــــــــاَباَیا  ًة  َسِبَیّ َمَضْت 

ــــــــــی اإِللــــــــــُه علیها ِمــــــــــْن ُمَجاِهَدٍة
َّ
ــــــــــَمِر30َصل الّسُ َو  ِبالِبیِض  ال  ْبِر  ِبالّصَ ِللَبْغِي 

رود به بارگاه امام حسین)علیه السام( هستی و آمدن و رفتن نزد او از طریق تو امکان پذیر است همانا تو در دنیا و آخرت باب و
رود به بهشت قرار داده اند بی بازکرده اند و آن را وسیله نجات و و شیعیان حق و راستی، به نام تو در بهشت در

که شگفتی و اعجاب از آن به ارمغان می آید. که آن را در اصفهان ساخته اند و همانا تحفه ای شده  بی  در
یارت  گر به راســتی مســلمان هســتی ضریح حضرت مســلم بن عقیل)علیه الســام( را ز 29. دیوان مع النبی و آله، ص 258، ترجمه مختصر ابیات: ا

که دین و ایمان در آن مجسم شده است یرا  کن؛ ز
که زمین به خاطر آن به آسمان مفاخرت می کند کشیده است و به راستی  که پیکری مقدس را در آغوش  و ضریحی را ببوس 

کور در آن بینا می شود که در آن دعا مستجاب می شود و غم و غصه ها در آن زائل شده و  حرمی 
کنند و بر آن بوسه زنند بی خود به سوی آن فرود می آیند تا بوی تربت آستانش را استشمام  کّرو فرشتگان از جایگاه 

که نزد خدا جایگاه بلندی دارد و به همین دلیل، پناهگاهی برای زدودن همه غم و اندوه ها شده است حرمی 
که دردمندانه رو به سوی این حرم آمدند و سالم و شفایافته و خندان بازگشتند چه بسیار بیمارانی 

یا برای اظهار والیت و محبت آنهاست. گو این ضریح حضرت مسلم و رمز محبت و والیت ما به اهل بیت)علیهم السام( است که خود بهترین زبان 
یــارت کن و روح  30. دیــوان مــع النبــی و آلــه، ص 264، ترجمــه مختصــر ابیــات: اینجا بــارگاه قهرمانی هاســت، پس بایســت و این آســتانه را ببوس و ز

بزرگواری را از آستان معطر وی بطلب
که از دست حوادث زمان مصون و محفوظ مانده است کی در اعلی مراتب خود قرار دارد  اینجا قداست و پا
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مناسبات اجتماعی، ادبی و سیاسی شاعر
که قباًل اشــاره شــد، شــاعر در طور اجتماع دارای مناسبات و روابط بســیاری بوده و بخش اعظمی  همان طور 

که به مناسبت های اجتماعی یا برای دوستان و نزدیکانش سروده  ی به قصایدی اختصاص دارد  از دیوان و

گرامی  است. به همین مناسبت برای تتمیم فائده به چند مورد از این مناسبات اشاره می شود تا خوانندگان 

کنار آشنایی با دیوان مع النبی و آله)علیهم السالم(، با دیگر جنبه های اجتماعی، سیاسی و ادبی شاعر  در 

ی در رثای پرویــن اعتصامی از جلــد یازدهم  کنند. بــه همین منظــور ابتدا قصیــده و آشــنایی بیشــتری پیــدا 

کتاب شــعراء الغرّي ذکر شــده و به چند مورد از ســایر قصاید او که در بزرگداشــت هزاره ابن سینا، دکتر محمد 

که برای ایران سروده است اشاره می شود. مصدق، هزاره ابوالعالء معری و قصیده ای 

در رثای پروین اعتصامی
پرویــن اعتصامــی را می تــوان یکی از بزرگ ترین زنان شــاعر ایران نامید و در دوران معاصر کمتر کســی از طبقه 

زنــان بــه پــای مقام ادبی و شــاعری او می رســد. در یکی از ســفرهای آیت اهلل ســیدمحمدجمال الهاشــمی به 

که  ایران، وقتی ایشان در منزل یکی از تجار تهران اقامت داشتند، در یکی از شب ها به ایشان خبر می دهند 

خانمی پشــت درآمده و تقاضا دارد تا اندکی فرصت به او داده شــود تا ســؤاالت ادبی و شــعری خود را بپرسد. 

این خانم کســی جز بانو پروین اعتصامی نبوده و طبق نقل فرزند ارشــد آیت اهلل الهاشــمی به راقم این ســطور، 

این جلســات در تمام مدت اقامت شــاعر در ایران ادامه داشــته و مرحومه پروین اعتصامی در این جلســات 

گرفتن رموز و فنون شــعری ادبی فارســی و عربی نزد این شاعر بزرگ  به حل مشــکالت شــعری و ادبی خود و فرا

اهتمام داشته اند.

کبر  از این رو عالقه و رابطه ای بین ایشــان و آیت اهلل ســیدمحمدجمال الهاشــمی شــکل می گیرد و بنا بر نقل ا

ثبوت، در مجلســی در محضر عالمه شــیخ آقابزرگ تهرانی در نجف ســخن از ســرقت  ادبی به میان می آید و 

یکــی از حاضــران اظهــار مــی دارد که برخی پروین اعتصامی را متهم کرده اند که اشــعار دیگــران را به نام خود 

کــرده اســت. در پاســخ این ادعــا و در دفاع از مقام ادبی پروین، ســیدمحمدجمال الهاشــمی و شــیخ  ثبــت 

یعة به  که نمونه ای از دفاعیات شــیخ آقابــزرگ در الذر آقابــزرگ تهرانــی، نــکات متعددی را یادآور می شــوند31 

صورت ذیل مسطور است:

کثر دیوان »پروین إعتصامی« سرقات من دیوان رونق   أ
َ

و قال آیتی فی »کشف الحیل«)ج 2، ص 68، ط 3( إّن

علیشــاه، و لکن المعلم الحبیب آبادی و الســید محمد علی الروضاتی بإصفهان قاباًل نســخًة من دیوان رونق 

علیشــاه فلم یجدا فیه ]مصرعًا[ و ال بیتًا یشــابه دیوان پروین، و نســخة الدیوان بإصفهان یشــتمل علی حدود 
2500 بیت.32

پیــرو همیــن ارتبــاط، پــس از مرگ بانــو پروین اعتصامی، ســیدمحمدجمال الهاشــمی قصیــده ای را در رثای 

این بانوی شــاعر فقید می ســراید. این قصیده برای نخســتین بار به مناسبت اولین سالگرد درگذشت پروین 

که در  گفت یکی از زیباترین و بهترین قصایدی است  اعتصامی در مجله الثقافة مصر منتشر شد و می توان 

« نامیده که  ســتایش و رثای او گفته شــده اســت. شــاعر این قصیده را در 18 بیت ســروده و »إلي َحَماَمِة الَفّنِ

زان می درخشد ردگار در آن همچو ستارگانی فرو که نعم و مواهب پرو ینب است  اینجا همانند آسمانی برای حضرت ز
که به واسطه اجداد طاهر و بزرگوارش بر عالم بشریت برتری دارد کسی است  او دختر والیت بلکه دختر نبوت است و 

که در هر جایگاهی تابع برادر و بلندمرتبه بود او خواهر امام حسین)علیه السام( است 
امام حسین)علیه السام( شهید راه ظلم و ستم شد ولی او اسیری شد مانند اسیران خارجی روم و خزر

یش به منصه ظهور رساند. که نه با شمشیر و نیزه بلکه با صبر خو درود خدا بر او باد به  واسطه مجاهداتی 
ردین 1397. زنامه اطاعات، 26 فرو کبر ثبوت، رو 31. ترجمان رنج های محرومان، ا

یعة الی تصانیف الشیعة، الشیخ آقابزرگ الطهرانی، القسم الثاني من الجزء التاسع، ج 9/2، ص 392، ذیل دیوان رونق. 32. الذر
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کتاب شعراء الغري، صفحات 52- 51 ذکر می شود. متن آن از جلد یازدهم 

الَفــــــــــّنِ َحَماَمــــــــــِة  إلــــــــــی 

کبوتر هنر، نابغه شرق و شاعره جاودان ایرانی، پروین اعتصامی، ]با افسوس بر جوان مرگِی او[ به 

ُنوِره1. َرفَرِفــــــــــي فــــــــــي  الخلود بیــــــــــن ُطیوِره الَجمــــــــــال و  و اشــــــــــِربي من َندي 

بال هایت را در میاِن پرندگاِن بهشِت جاودان بگشای و از شبنِم زیبایی و شکوفه آن بنوش.

کب شــــــــــعرًا شــــــــــعوره2. و اعیــــــــــدي علي الکوا رقیق  مــــــــــن  الکْون  طــــــــــرب 

که معنای لطیف آن، هستی را از طرب بی خود سازد. سرودی را برای ستارگان بازگوی 
َ ْ
ِلل الَعواِطــــــــــِف  َدفتــــــــــَر  اقــــــــــرأي  و  ُســــــــــُطوِره3.  ِفي  َکاِمٌن  ــــــــــحُر  َفالّسِ ِك 

َ
ْمال

که در سطرسطر آن جادوها نهفته است. ]شعری از[ دفتر عواطف برای فرشتگان بخوان 

ــــــــــوٍن
َ
َجْتــــــــــُه ِبل یشــــــــــُة الَفــــــــــّنِ َدّبَ فتــــــــــن العاطفــــــــــاُت فــــــــــي َتحِبیــــــــــِره4. ِر

که عاطفه  ها شیفته و فریفته زیبایی آن می شوند. که قلمی بس هنرمندانه آن را آراسته، با رنگی  دفتری 

َنــــــــــاٌت َبّیِ آَیاُتــــــــــُه  ــــــــــْت 
َّ
َتَجل َو  َدســــــــــُتوِره5.  فــــــــــي  العارفــــــــــوَن  آَمــــــــــَن 

که عارفان به عظمت آن ایمان آوردند. نشانه های آن، چنان آشکارا تجلی نمود 

ــــــــــر
َ

الّش في   األدیبة  المــــــــــرأة  آیــــــــــة  ــــــــــرِقّيِ فــــــــــي تفکیــــــــــره6. 
َ

ِق و َرمــــــــــُز الّش

]پروین اعتصامی[  بزرگ بانوی ادیب مشرق زمین و راِز تفکر خاوری در اندیشه او بود.

ُنوَثــــــــــِة في معني
ُ
ظَهــــــــــَرت ِفتَنَة األ

َ
تفســــــــــیِره7. أ فــــــــــي   

ُ
جــــــــــال الّرِ ُیَحــــــــــاُر 

که مردان در تفسیر آن به سرگردانی و حیرت افتادند. گذاشت  دلربایی زنانه را در چنان معنایی به نمایش 

ماَجا و  الَخصیِب  ِفکرِك  في  حرت  تصویــــــــــِره8.  فــــــــــي  للعقــــــــــوِل  بــــــــــه  َء 

کرد، در شگفتم. از اندیشه پربار تو و از آنچه برای خردمندان آورد و تصویر 

محیط هــــــــــي  و  الحیاة  أمعانــــــــــي  نمیره9.  فــــــــــي  ظامئــــــــــًا  الکــــــــــون  غرق 

کردی! گوارای خود همه را تشنه غرق  که در آب  گِر اقیانوِس زندگی  ای شنا

ِبَنِشــــــــــیٍد ُکْنَهَها  ْرِت  َصــــــــــّوَ َکیَف  ُبُحــــــــــوِره10.  َو  وَزاِنــــــــــِه 
َ
أ فــــــــــي  َســــــــــاحٍر 

کردی؟ که وزن و آهنگی سحرانگیز داشت، ترسیم  چگونه عمق و ژرفای زندگی را با سرودی 

الُیو َفلَســــــــــَفُة  ذاك  دون  َوَقَفــــــــــت  َتقِریِره11.  الــــــــــي  َتْصِغــــــــــي  حیــــــــــري  َناِن 

گوش دل به آن می سپارند؟ که فیلسوفان یونان در برابر آن حیرت زده می ایستند و 

***
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َیبِکي
َ
أ ِشــــــــــعِري  یَت 

َ
ل الُفرِس  َزهَرُة  ُزُهوِره12.  ْذکــــــــــی 

َ
أ َفْقــــــــــَد  إیــــــــــراَن  َروُض 

گریســت یا  گلزار ایران، در اندوِه افســردِن خوب ترین غنچه هایش  که آیا  کاش می دانســتم  ای شــکوفه ایران، 

نه؟

أیا و  فیــــــــــك  الذبول  تمشــــــــــي  قد  فــــــــــي حســــــــــنه و عبیــــــــــره13.  ر طــــــــــري 

تو هنگامی پژمردی که بهار دل انگیز فرا رســیده و هوا همه جا عطرافشــانی می کرد. )اشاره به درگذشت پروین 

در فروردین ماه(

ْن َیْفُقــــــــــُد الَفّنُ
َ
ــــــــــَة الَفّنِ َعــــــــــّزَ أ ّبَ َر ُقُشــــــــــوِره14.  بیــــــــــَن  َح 

َ
ال َقــــــــــد  َباَبــــــــــًا 

ُ
ل

گوار اســت بر هنــر که با مرگ تو جان خود را از کف داده و جز مشــتی پوســت برایش  ای رب النــوع هنــر،  چــه نا

نمانده.

ی نَغــــــــــاُم ُعــــــــــوِدِك َحّتَ
َ
َبْتَنــــــــــا أ

َ
َمــــــــــا َســــــــــِکرَنا َعلــــــــــی ِســــــــــَوی َتزِمیِره15. َجذ

که جز به آهنگ آن سرمست نمی شویم. نغمه های ساز تو چنان دل و جان ما را ربوده 

ــــــــــا الّسَ َمِل 
َ
األ ِم 

َ
َعال ِفــــــــــي  َبِقیَنا  َو  َغِدیــــــــــِره16.  َو  ِبَروِضــــــــــِه  َنلُهــــــــــو  ِحــــــــــر 

گلزار و جویباِر سروده هایت، سرگرم و از خود بی خود مانده ایم. در جهاِن آرزوهای جادویی، با 

َنْســــــــــَتْمِطُر َنْعِیِك  َعلی  َصَحْوَنا  َو  َنِذیــــــــــِره17.  ِبُشــــــــــؤِم  ْجَفاَنَنــــــــــا 
َ
أ

یم. کرد تا از این حادثه نافرخنده، باران اشک را از دیده فروبار گواِر مرگت بیدارمان  خبر نا

ْنـ
َ
َفاأل ــــــــــعِر  الّشِ ِقیَثــــــــــاَرَة  َفودَاعــــــــــًا  ُعُصوِره18.  َطــــــــــّيِ  ْهِر 

َ
ِفــــــــــي  الّد َتْبِقي  َغاُم 

بدرود ای ساز خوش آهنگ شعر! پس همانا که نغمات و سروده های روح پرور تو جاودانه در فراخنای روزگاران 
گیتی پایدار خواهد ماند.33 بر صفحه 

مناسبات اجتماعی و سیاسی
که از آن میان بــه چند مورد  عــالوه بــر مطالبی که ذکر آن گذشــت شــاعر مناســبات اجتماعی فراوانی داشــته 

اشاره می شود. برای مثال شیخ علی خاقانی صاحب شعراء الغری قصیده ای طوالنی برای بزرگداشت هزاره 

که مطلع آن این است: ابن سینا تحت عنوان »ذکری الرئیس« را از سیدمحمد جمال الهاشمی  آورده 

ک یخترق األجیــــــــــال و الُحُقبا عجبا34صــــــــــدا أمواجــــــــــه  في  العصر  لیغمــــــــــر 

ی قصیــده ای بــا عنوان »تحیة الدماء« دارد که در پی نهضت دکتر محمد مصدق و بزرگداشــت  همچنیــن و

آن سروده و مطلعش این است:

وجدًا رحیقک  من  الشــــــــــرق  و تهــــــــــادت إیــــــــــران فخــــــــــرًا و مجدا35ســــــــــکر 

کبر ثبوت، با اندکی تصرف. 33. ترجمه ابیات از آقای ا
34. شــعراء الغری، ج 11، ص 23، ترجمه بیت: آوازه تو نســل ها و زمان ها را درنوردیده و به همه جا رســیده تا همه مردم جهان را در امواج شــگفتی های 

خود فرو برد.
ر و برای ایران افتخار و بزرگی را به ارمغان  کن و به وجد بیاو 35. شعراء الغری، ج 11، ص 36 ترجمه بیت: مشرق زمین را از شراب ناب خود سرمست 

ر. بیاو
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شاعر قصیده »العقل الجبار« را به مناسبت برگزاری هزاره أبی العالء المعری سروده و مطلع آن این است:

َشــــــــــزَرًا َعاِصــــــــــُر 
َ
األ ِفیــــــــــَک  قشــــــــــرا36َنَظــــــــــَرت  و  ًا  ّبَ

ُ
ل فیــــــــــه  الِفکَر  َتمَعــــــــــُن 

گوید: و در اثنای آن می 

َنــــــــــَر َعْقــــــــــاًل ــــــــــْم 
َ
ل َو  َکاِفــــــــــٌر  ُکْفــــــــــراُمْؤِمــــــــــٌن  ْیــــــــــِن ِدیَنــــــــــًا َو 

َ
َجَمــــــــــَع الَمْبَدأ

ــــــــــّرَ ِفي الَمَبــــــــــاِدیِء
َ

ا37َقــــــــــْد َیــــــــــَری الّش َشــــــــــّرَ َتاِئِج  الّنَ ِفي  الَخْیَر  َیَری  َو  َخْیَرًا 

گفته و  گلپایگانی قصیده ای برای ایران ســروده و در آن از عشــق خود به این مرزبوم ســخن  آیت اهلل هاشــمی 

ی با عنــوان »إلی إیران« 13 بیت دارد و مطلــع و برخی ابیات آن  بعضــی کوه هــا را در آن نــام می بــرد، قصیده و

برای نمونه ذکر می شود:

الحّبِ مع  یصطاف  القلب  سار  إیران  َقلبيإلی  َتسِحِقي  ال  بی،  یخ  التأر َیاْبَنَة  َفِرْفَقًا 

کبر األ العالم  حیُث  القلب  سار  إیران  کل منهما َیسَحرإلی  و حیُث األرض حیث األفق 

األزهر الجبل  ک  ذا لَونــــــــــَد 
َ
أ إلــــــــــی  اِتی  یخه األبیــــــــــض و من منظره أنضر38َتِحّیَ و من تار

خاتمه
کنــار معرفی دیوان مع النبــی و آله)علیهم الســالم( و ذکر چنــد قصیده از آن  ایــن مقالــه در پــی آن بــود که در 

برای نمونه، به ابعاد ادبی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شخصیت شاعر، یعنی آیت اهلل سیدمحمد جمال 

ی به دســت می آید، قدرت باالی شــعری و توانایی شــاعر در  الهاشــمی بپردازد. آنچه پس از بررســی اشــعار و

ی مضبوط است. همچنین بنا بر  که در جای جای تذکره ها و زندگی نامه های مربوط به و بدیهه سرایی است 

گلپایگانی برای نویسنده، تعداد دواوین  نقل فرزند ارشد ایشان، حضرت حجت االسالم سیدحسن هاشمی 

که در  کنون جز مواردی  یاد و پرشمار است، ولی متأسفانه تا شعری و مخطوطات باقی مانده از ایشان بسیار ز

متن مقاله یاد شــده، آثار دیگری از ایشــان به چاپ نرســیده اســت. می توان گفت با عنایت به کثرت روابط و 

ی می تواند بازتاب بسیار  ی به ایران، اشــعار و قصاید مناسبتی و عالقات اجتماعی شــاعر و ســفرهای مکرر و

کم بر آن زمان در دو کشــور عراق و بعضًا  گویایــی از اوضــاع اجتماعــی، فرهنگــی و جّو مذهبی و عقیدتــی حا

ایران باشد. بنابراین اهتمام پژوهشگران به احیا و چاپ این اشعار و دواوین نه تنها اقدامی برای احیاء تراث 

کــم در جامعه  اســالمی و شــیعی اســت، بلکه تالشــی روشــنگرانه برای فهــم صحیح افکار و اندیشــه های حا

شــیعه عــراق و ایــران در زمــان شــاعر و درک مناســبات بیــن روحانیــون و مراجع با ادبا و دانشــگاهیان و ســایر 

طبقات مردم است.

گرفته باشد.  گردآمده مورد توجه ارباب ادب و فضیلت قرار  امید است آنچه در این مقاله 

و آخر دعوانا أن الحمدهلل رب العالمین.

36. شــعراء الغری، ج 11، ص 42، ترجمه بیت: معاصرانت در تو به چشــم کراهت نگریســتند، در حالی که تو با مغز و پوســت و همه قوای خود درباره 
کار می گیری. چیزی فکر خود را به 

کرده باشد کفر را توأمان با هم جمع  که بین دو مبدأ دین و  کافر است و ما هرگز هیچ عقلی را ندیده ایم  37. ابوالعاء معری یک مؤمن ]به ظاهر[ 
که شّر را در آغاز خیر و خیر را در نتایج شّر می داند. ]حکیمی است[ 

که قلب ]من[ با عشق به میهمانی آن می رود 38. شعراء الغری، ج 11، ص 55-54 ترجمه ابیات: تقدیم به ایران 
کمی با من مهربان تر باش و قلبم را نشکن یخ  یبای[ تار پس ای دختر ]ز

که هم زمین و هم آسمانش سحرانگیز است و روح مرا شگفت زده می کند که قلبم به سوی دنیایی بزرگ تر سیر می کند، جایی  به ایران! جایی 
یخ درخشان و چشم انداز چشم نواز و سحرانگیزش. یبا و سام و درود من به تار کوه ز کوه الوند این  درود و تحیات من به 


