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 مقدمه    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قبله عشق 
  
  

  بهار شد در ميخانه باز باید آرد به سوى قبله عاشق نماز باید آرد 
نياز باید آرد نسيم قدس به عّشاِق باغ، مژده دهد آه دل زهر دو جهان بى    

  
  

نرسد به بيد عاشق مجنون، نياز باید آرد سرومى دامان به آنون آه دست    
ساز باید آرد است دوا به جام مى، چاره گلعذاران ازعشق آه دردلم غمى    

ره) سرفراز باید آرد    امام خمينىنرسد نظر به سرو قدى بوستان دامان به دست آنون آه  ( 
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نهانخانه اسرار 
  
  

ام بر در ميكده از روى نياز آمده ام پيش اصحاب طریقت به نماز آمده    
  از نهانخانه اسرار ندارم خبرى به در پير مغان، صاحب راز آمده ام 

  
  

، از بادیه باز آمده اماز سر آوى تو راندند، مرا با خوارى با دلى سوخته    
خویش من سوى دیر مغان،نغمه نواز آمده ام خود،زاهدوسجاده وخرقه صوفى    

  با دلى غمزده، از دیر به مسجد رفتم به اميدى هله با سوز و گداز آمده ام 
  تا آند پرتو رویت به دو عالم غوغا بِر هر ذّره به صد راز و نياز آمده ام 

ره)امام خمينى     ( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سرود فرشتگان 
  
  

  اى داستان زلف توام شب دراز آن وز نيمه شب دریچه صبحم فراز آن 
  تا آسمان خم شده با اشك اختران دیدم بر آستان تو راز و نياز آن 

  
  

شویم با بلبالن شب همه شب نغمه ساز آن از سوز دل به زمزمه، دمساز مى    
هنگ آاروان اى آرزوى حج و سفر در حجاز آنزنگ شتر نوازم و آ    

است،چشم و چشمك این اختران ببند اى غنچه هاى گل به ُرخت چشم باز آن صبح    
  وقت است دست و روى بشویم، نماز را مریم نشسته بر لب جو دست نماز آن 

  آفاق و آوه و جنگل و دریا و هر چه هست بينم به گرد آعبه آوَیت نماز آن 



ه اى به چشم حقيقت، جمال تست ما عاجزان نظاره به چشم حجاز آنهر جلو    
  

  سرو چمن نهاده بر این در سر نياز اى سرآشى به قامت چون سرو ناز آن 
چرم آرى رسن دراز بود ترك آز آن تا روزه ام به مرتع افالك، مى    

  آرى من اهل رازم و دست طلب دراز هر نيمه شب به درگه داناى راز آن 
  اى آه عاشقان و سرود فرشتگان پرچم به بام عرش تو در اهتزاز آن 

  دستى گره به آار مِن ناتوان زده است بفرست ناخنى گره از آار باز آن 
 چون شهسوار طبع تو هم آيست، شهریار با تيغ و توسن تترى ترآتاز آن    محّمد حسين شهریار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جلوه روح 
  
  

   بيكران نوافل رها آنيم جان را به لطف باِل عروج آشنا آنيمدل را به 
  اهل خدا شویم و براى خدا شویم گاِه دعا آه دست به سوى خدا آنيم 

  وقتى زالل ذآر، صفابخش لحظه هاست با این جالل روح، به حرمت، صفا آنيم 
يمبر خشم و بغض و رشگ، ببندیم راه را در را، به روى همدلى و مهر، واآن    

   باز، جا آنيم-عشق از دروغ و خدعه بپرداخت خانه را شاید به صدق، در دل او  
  دنيا و هر چه جلوه دنياست، قبله نيست ما را مباد، آنكه بُدو، اعتنا آنيم 

  غفلت اگر بر اّول آار آستين آشيد خيرى براى آخر خود دست و پا آنيم 
  

آنيم    محّمد جواد محّبت« ها»طف، آینه را باز، دل با مالل خاطر اگر گشت آشنا با ابر ل   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فرصت حضور 
  
  

  دیده از خواب ناز باز آنيد رو به درگاه آارساز آنيد 
  دستها را ز روى صدق و صفا جانب آسمان دراز آنيد 

  
  



  رهزنان، در آمين ایمانند در، ز بيگانگان فراز آنيد 
   زنيد راز را همره نياز آنيدپلى از سجده تا خلوص 

  آه را باِل سوز بگشایيد روح را آشناى راز آنيد 
  قلب را فرصت حضور دهيد اشك را وقف سوز و ساز آنيد 

  با همان قطره ها وضو گيرید با هماْن شستشو، نماز آنيد 
 محّمد جواد محّبت    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جنگل، نماز سبز جماعت 
  
  

سيم اذان گفتوقتى ن   
 گلهاى نوشكفته نيلوفر 
 آن را به باغ رساندند 

 آنگه تمام درختان 
 با دستهاى ریشه 

 وضو را 
 از آب جوى گرفتند 

 تا با امام خویش 
 بهاران 

 قامت به نور ببندند 
 آرى هنوز تاك 

 در سجده اى به قامت رویش 
 سر بر سریر خاك نهاده است 
 در آرزوى ساغرى از مستى 

  
روزدی   

 با قيام درختان 
 جنگل، نماز سبز جماعت را 
 بر جا نماز سبزه بجاى آورد 

 امروز 
 بعد از سالِم سپيدار 

 زآنسوى زمزمه بى سكوت جوى 
 بيدى بلند شد 

 خم گشته پشت و پریشان موى 
 دست دعا به ساحت ابر آورد 
 اما دعا چه بود آه برگشت؟ 



 !این را به غير بيد نفهميد 
  

م، بازاینك نسي   
 اذان گوى باغهاست 

 اّما دریغ باد 
 !ما با بهار آمده قامت نبسته ایم 

  
 جواد محّقق    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 در محضر نور 
  
  

خواَند مرا باز ستاره با دلم در اوج پرواز آسى از دور مى    
  براى خلوتى در محضر نور بيا سّجاده دل را بينداز 

     
  

ازه ات را سكوت بيش از اندازه ات رابيا بشكن شبى آو    
     بگو هر صبح با سّجاده عشق دو رآعت حرفهاى تازه ات را 

  نمازى پرتالطم مثل دریا هميشه در ترّنم مثل دریا 
     اگر جارى شود رود توّسل شود دلهاى مردم مثل دریا 

  بزن گامى به عمق جاده عشق به آبادىِّ صاف و ساده عشق 
وت بيا با هم بخوانيم نماز اشك بر سّجاده عشقدر این خل       

  سحر شد، دوست دارم آسمان را ترّنم هاى سبز عارفان را 
     ميان مسجد دلها پراآند مؤذن عطر گلهاى اذان را 

  شدم لبریِز خلوت، در نمازم طراوت در طراوت در نمازم 
شوم باز ميان پنج نوبت در نمازم در این گستردگى، گم مى    

 صادق رحمانى    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

خوانم من به نرمى نماز مى   
  
  

خوانم همه جا را سكوت پر آرده من به نرمى نماز مى    
مانم نور مهتاب روى سّجاده است لحظه اى سر به مهر مى       

  
شنوم با صدایم آه رنگ مهتاب است آسمان را ز دور مى    

ا صدایم به آسمان برومدوست دارم ز روى سّجاده ب       
نشينند روى مهر نماز شاپرآهاى شاد چشمانم مى    

آنند عاشقانه راز و نياز شنوند مى بوى مهتاب را آه مى       
گذرد بام مى بوى مهتاب مثل بوى نسيم از لب پشت    

گذرد آید از لب من، تمام مى ماه، آرام و نرم مى       
   شاد چشمانمنشينند روى احساسم شاپرآهاى مى 

خوانم همه جا را سكوت پر آرده من به نرمى نماز مى    
شاهد)جعفر ابراهيمى      ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سّجاده و محراب 
  
  

 از جهان 
خواهم چيزى نمى   

 سّجاده اى و 
 محرابى          

 .به خلوت                
 ستاره هایى 

 آه وقت نيایش 
 آسمانم را 

 بيفروزند          
 و پنجره اى 

 آه هر صبحگاه 
 سفره آفتاب را 

 گشاده ببينم                
 از آوچه هایى بگذرم 



 آه عطر تن آودآان 
 داشته باشد          

 و بوى یاس هاى سپيد       
 ...از خيابانهایى 

 آه نشنوم 
 چيزى بجز 

 آواز ميوه فروشان 
 و آوبش آرام 

 چراغهاى بادى       
 در غروب طبق ها                

 اى دوستان من 
 دشمنان من 
 نانتان گرم 
 آبتان گوارا 

 از جهان شما          
خواهم هيچ نمى               

 سّجاده اى و محرابى                
 ...به خلوت                   

  
پور رحمت حقى      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 التهاب سجود 
  
  

  در خسوف-شيدى خور 
 و ماهى 

 .در محاق است    
 آدمى 

 آه             
 دمى                
 از التهاب سجود 

  خوابش 
 زخمى نگشته                

اش و بيدارى   
 .مرهم نيافته                

  



 عبدالعظيم صاعدى    
  
  
  
  
  
  
  

 باغ بى فصل 
  
  

 در تو 
 بهارى 

 براى بوئيدن                
 پائيزى 

 براى بوسيدن نيست 
  

 بى نماز 
 .باغى بى فصل است 

  
 عبدالعظيم صاعدى    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 باغ عبادت 
  
  

  چادر آهنه شب را بر خاك تيغه نازك خورشيد درید 
  با سر انگشت نوازشگر باد الله اى شب زده از خواب پرید 

     
نغمه گرم اذان سر دادندُقمریان بر لب هر پنجره اى     

زنان پردادند آب خوردند ز سر چشمه نور خواب را خنده       
  الله خم شد سر سّجاده صبح شبنم اشك به چشمش آویخت 
     باغ از زمزمه او پر شد اشك باران شد و بر گلها ریخت 

  جویبارى ز دعا جارى شد شست از روى چمن گرد و غبار 
نشست رفت تا خانه سر سبز بهارباغ  در قایقى از نور        

 مهرى ماهوتى    
  
  
  



  
  
  
  
  
  

 سوره هاى آوچك 
  
  

  شب از پس آوچه هاى شهر رفته سحر عطر اذان پاشيده هر سو 
خواند پرستو به روى جانمازى از سپيده نماز صبح مى    

     
  نم آب وضو بر گونه هایش نشسته مثل مروارید، شبنم 

بارد از آن باران، نم نم مانى خيس و ابرى است آه مىدو چشمش آس       
  گل قرآن به روى دست دارد گلى با برگهاى سبز و زیبا 

خواند آرام دوباره سوره هاى آوچكش را پرستو زیر لب مى    
 مهرى ماهوتى    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زیر نور ماه 
  
  

وان ماآشد چون آبوتر از لب ای آفتاِب خسته تن پر مى    
نشيند بر دل پس آوچه ها نغمه گرم مؤذن باز هم مى    

     
  

خواند نماز تك درخت بيد، روى فرش خاك زیر نور ماه مى    
آند در گوش شب راز و نياز برگ برگ او به روى شاخه ها مى       

بارد دو چشمم بى صدا آشم باز مى چادرى از ِشكوه بر سر مى    
ن غرق نور و غرق گلهاى دعاشود سّجاده خوشبوى م مى    

 مهرى ماهوتى    
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

 نافله باغ 
  
  

  باغ دل آرا مسجد گلهاست رواق مسجد، گنبد ميناست 
  اذان سراید، آبك خوش آوا اقامه گوید، قنارى آن جا 

  
  

  ُمهر نماز است، برگ درختان سبحه ذآر است، خوشه خندان 
ى قمرى، سرود بلبلزمزمه جو، تبّسم گل نوا    

  یكسره ذآر است، راز و نياز است شور و قنوت و حال نماز است 
  باغ دالرا، مسجد گلهاست نماز گلها، لطيف و زیباست 

  بنفشه در آف، سبو گرفته است به آب شبنم، وضو گرفته است 
  سرو خرامان، مست قنوت است آاج، نگاهش بر ملكوت است 
است خميده قامت، غرق خضوع استبيد معّلق آه، در رآوع     

  تاك، هميشه مست سجود است توت، سرش را، به خاك سوده است 
  نارون پير، نافله خواند غنچه دلگير، اشك فشاند 

  لرزه بيد، از خوف خدایى است ناله نى، از غِم جدایى است 
  دو چشم واآن، جهان مّصالست آویر و آوه و آران مّصالست 

ت طور است هميشه، هر جا، پر از حضور استتمام جنگل، درخ    
اآبر رشاد على      

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شعله هاى انتباه 
  
  

  نيمه شب برخاستم از خواب نوشين دیرگاه خسته و آسيمه سر آردم در آیينه نگاه 
  !چهره ام را تيره دیدم، خاطرم آزرده شد با خودم گفتم چه باشد راز این روى سياه؟ 

  
  

این بود مزد گناه»:، بغرید«آرى»: گفتمش« دانى ز چيست؟ سيه روئى نمى»:گفتا اتفىه  «  
  رفت از دستت چهل گوهر به آسانى آنون بيم آن باشد گهرهاى دگر سازى تباه 

وننگ وُحبِّ جاه؟ نام ومال و ُحّب بس نبودت این همه بيهوده در دل پرورى ُحبِّ جان    
   حرص و آز باید از دشمن بگيرى باز پس این پایگاهملك جانت را گرفته لشگرى از 

روافتاده اى بر جاى خود بى ذآر و فكر آى شوى پيروز در جنگ اى امير بى سپاه؟ ازچه  !  
  آن مّهيا لشگرى از علم و ایمان و عمل تا بر اقليم وجود خود بگردى پادشاه 

   ندارد اشك و آهگر به هنگام توانایى نسازى چاره اى ناتوانى چون رسد سودى 



  از سيه رویى هراسانى اگر، تا زنده اى نيك باش و بد براى این و آن هرگز مخواه 
ماه سيماى توچون شودروى مى درخشان چون ميان بندى براى خدمت درماندگان شب  «  

    ××× 
  ناگهان خاموش گردید آن صداى پر طنين مرغ جانم شد اسير شعله هاى انتباه 

یشه آردم یادم آمد، آار من بوده است از ابتدا یانابجا یا اشتباهلحظه اى اند    
زچاه آرى بایدخودبرون»:؟ هاتف از نو گفت«چه باید من آنم»:دلشكسته زیر لب گفتم  «  

  یوسفا تا آى فرو افتاده اى در چاه نفس؟ روى باالگير و آن بر آسمان یك دم نگاه 
نه بر روى بالين، سنگ آسا تا پگاهشب براى دیدن روى دالرام است و بس سر م  !  

آیازسنگ و خاك و خاشاك وگياه؟ خبر آمترى رااى بى)1(«ء ان من شى»فهم آن معناى    
  با نمازى و مناجاتى و اشك و ناله اى روى خود را آن سپيد از تابش نور ِاله 

گردد مّنور صورت مردان راه خدمت خلق و نماز شب نشان مؤمن است زین دو مى    
زند آتش به جان خسته ام چون به خاطر آیدم این گفتگوهاگاه گاه    سيد احمد زرهانى شرمسارى مى   

  
  
  
  
  
  
  

 در آفاق سجود 
  
  

روم تا باغ  زنم مى خواهم آه جان گيرم ز شور لحظه هاى زرد را پس مى خواهم آه پرگيرم زعشق بازمى باز مى 
     سر سبز حضور

آنم آنم ميهمان بر سفره اى از ژاله ها با نسيم صبحگاهش مى فه با تمام خود نگاهش مىنشينم روبروى عاط مى       
  

روم تا در شبستان سجود با شكوه نام او نجوا آنم در وراى لحظه هاى گم شدن خویش را در یاد او پيدا آنم مى       
در آفاق سجود لحظه هاى من بهارى روید  شود نورمى وزد چشمه هاى عشق جارى مى از مشرق به مغرب مى بادى 

شود مى      
آند آند عاقبت در معبد وارستگى عشق هم معشوق پيدا مى رسد فصل شكوفاى نماز در دلم دریا تّقال مى مى    

   سيده وحيده حسينى    
  
  
  

 نيایش 
  
  

 در خلسه اى شبانه ام 
نگرم و ماه را مى   

 در سماعى سرخ          
 و ستارگان را 

 در خضوعى ژرف          
 پيشانى داغ خود را 
 بر سجاده نمناك ابر 

 فرود آورده اند          
آیند و دسته دسته باز مى   



 فرشتگان مست از معراج 
  

تنها آدميانند...آه   
 با قلبهاى تيره 

 و پنجره هاى خاموش          
راد عبدالرحيم سعيدى      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نماز 
  
  

ز هنگام نماز آمده است موقع راز و نياز آمده استبا    
خواند خواند بهترین آار، تو را مى گوش آن یار، تو را مى    

  اى آه صبح است و به خواب سحرى در خياالت خوشى غوطه ورى 
  یا آه ظهر است ولى در آارى وقت معراج تو در بازارى 

     بشتابيد اگر در راهيد بار بندید اگر همراهيد 
  باز هنگام نماز آمده است موقع راز و نياز آمده است 

شنوى بانگ اذان انعكاس خوش آهنگ اذان گوش آن مى    
  غافل از باغ خود،اى دوست بس است داس بردار آه وقت َهَرس است 

  
  

  مهربان داور ما منتظر است مونس و یاور ما منتظر است 
دابنشينيم لب حوض دعا بسپاریم دمى دل به خ    

  آب، پيغام بر تطهير است خوش ترین زمزمه ها تكبير است 
  بهترین آار نماز است بيا لحظه راز و نياز است بيا 

  شستن از صفحه دل رنگ گناه و برون آمدن از ظلمت چاه 
  و نشستن به آنار دل خویش وا نمودن به دعا مشكل خویش 

  
وش استگفتگو آردن با یار خوش است دیدن جلوه دلدار خ       

  باز در صحن مساجد غوغاست دل به معبود سپردن زیباست 
  باز هنگام نماز آمده است موقع راز و نياز آمده است 

خواند خواند بهترین آار، تو را مى گوش آن یار، تو را مى    
  عبدالرحيم سعيدى راد    

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

 نماز آخر امام 
  
  

 وقتى آه به نماز 
گذارى لكها بر هم مىپ   

 و          
آنى دستها فراز مى               

گذرند انگشتانت از آاآل ماه در مى   
 و دور دست ترین ستاره از خاك 

 با افتخار          
زند بوسه بر زانوى تومى               

 از این به بعد هر پروانه اى 
 - در هر آجاى جهان -             

آفریند بال آه باز مى               
 درخوابهایش شمعى است             

سوزد به یادتو،به جهان مى آه               
 از این به بعد             

 در هر آجاى خاك             
 هر ابرى آه ببارد             

بارد تومى گفت یادآخرین به              ... 
  

 مجيد زمانى اصل    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سرچشمه اميد 
  
  

 با آنكه ابر 
 پلك صبورى گشوده است 

 بر آیه هاى آبى اندیشه ساز عشق 
 آنجا 

 آه در آرانه لبخندهاى سرخ 



 سر فصل هر قنوت، خدا را نوشته اند 
 سرچشمه اميد اسيران، نيایش است 

  پروانه اميرى    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دفتر قنوت 
  
  
  

زدم  لبخند مىدر آوچكى براى تو   
 وقتى آه گيسوان مرا باد شانه زد 

شد دوباره خلوصى پرازنسيم پيراهنم   
 در چشمهاى من 

شوند گندم،عزادارمى ساقه هاى این      
سپرده ام با یادخاطرات به آتش      

 در تارو پود قصه احساس حل شدى 
 آخرتو را زخاك آوچه بازى شناختم 

 وقتى عروسكم 
 !پایش شكسته بود 

 سّجاده دوختيم          
 با اولين نگاه تقاضاآه بعدها 

 نامش قنوت بود          
نبود« خدا»در دفتر قنوت من اسمت،   

 دستم ز دستهاى نگاهت جدا نبود 
داشتم تورادوست آه شدى مى احساس   

 اما خداى من 
رسد مى بندگى به جوانى آه احساس   

خورد تلواسه مى  ! 
مپاى عروسكم امروز باز ه   

 گویا شكسته است 
 سّجاده ام آجاست              

 ...!آن دفتر قنوت مرا هم بياورید 
  پروانه اميرى    

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

 دو رآعت شعر نماز 
  
  

 آسمان دلگير است 
 پشت دلهاى پراز غصه مجاليست آه نور 

 پلك را بگشاید 
بسِت عبور آمده ام و من ازسایه بن   

ذر لحظه احساسروم در گ مى   
 دعایى بكنم 

پراست عشق خودازعاطفه آه بانمازى   
خندم و در همسایگى چشم خدا مى   

 باز 
بندم دل را به خدا مى   

  
  پروانه اميرى    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رآوعى به اخالص 
  
  

بگيرم نمازى آنم« وضویى»به پا خيزم و رمز ورازى آنم     
   دالرام خود را صالیى دهموضویى بگيرم صفایى دهم 
در راز را واآنم بجز او ز هر چيز پروا آنم« نيت»به     

 » آنم تا آه در واآند مگر در دل عاشقم جا آند« اقامه   
نيایش آنم عشق را ثنا و ستایش آنم عشق را« حمدى»به     

امداد خواهى آنم دلم را رها از تباهى آنم« توحيد»به     
 » ن پرورست آه نام نكویش جهان پرور استبه اخالص، جا« رآوعى   

توان بوسه زد پاى او به چشمان دل دید سيماى او« سجده»به     
 » آند آند مرا راهى آبریا مى دل خسته وا مى« قنوتى   

 » بخوانم شهادت دهم نشان شوق و شور و ارادت دهم« تشّهد   



مواّلسال»آه یعنى همه من توام « سالم»و زان پس فرستم به دلبر   « 
  

اآبر پورمند على      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 محراب عشق 
  
  

  عشق آذین بسته محراب نماز عاشقى تعبيرى از خواب نماز 
آید از قلب افق شعرى از دیوان آداب نماز صبحدم مى    

  گوئيا تصویرى از نور خداست عشق در آیينه ناب نماز 
ه در قاب نمازروح را بال و پر معراج عشق اشك را صد حجل    

تراود از دل سبز سحر گوهر رخشان و نایاب نماز مى    
سرایم شعر در باب نماز آوله بارى از غزل بر دوش من مى    

  نوعروس نور بر سّجاده ام عشق، آذین بسته محراب نماز 
  نگار جمشيدنژاد    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شكوه بى حساب 
  
  

نقابى در نگاه عاشقانت رمز شيرین جوابى نيایش بىمحرمان باده ات را در     
  در نماز آرزوها، قلب من همچون درختى سویت آرد دستها را، آفتابى، آفتابى 

 از سكوت سردماندن دل رها شد با اميدت 
شتابد تا شكفتن راز نابى و شرابى مى    

ریِن نابىدل نشان داردزعشقت،داغدارم همچوالله آز ازل در بزم عرفان باده دی    



نوازى عاشقان را، در نماز خلوت شب چشمه هاى جاریت را، نغمه هاى ماهتابى مى    
مثالى،یك شكوه بى حسابى بى آه اى آرامش دل در آویر حيرتم من یك خداى  ! 

  
  فرشته نصيرى    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سمت باران نماز 
  
  

  آسى در قطره ها امشب سفر آرد صدایش هى مرا آهسته باراند 
  :عبورش را شنيدم در رگانم لبان خيس خونم با اذان خواند 

  مرا در قلب آرامش بخوانيد به خلوتگاه شبهاى عبادت« 
  »شما را اشك و آه گاه گاهى مرا دست رحيم استجابت 

                 
  

حرف من حرف نياز است! خدایاصدایم همسفر با قطره ها شد     
لرزد از یاد گناهان اميدم سمت باران نماز است دلم مى    

  محّمد آزرم    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 راز نماز 
  
  

  بانگ اذان شنيدم و رفتم به مسجدى تا سجده در برابر آن دلربا آنم 
عا آنمعزم حضوِر یار نمودم در آن ميان دیدم هنوز مانده آه این اد    

  با آن آه توبه ها بشكستم حضور یار آردم دوباره توبه آه ترك ریا آنم 



  گفتا اگر چه توبه شكستى بيا آه من آى نادمان درگه خود را رها آنم 
  دستى ز روى شرم گرفتم به پيش رو شاید آه او اجازه دهد تا دعا آنم 

اعتنا آنم؟نمود ماندم آدام قبله آجا  روى نگار هر طرفى جلوه مى    
  گفتا بيا و هر چه آه خواهى بگو و من گفتم آه رخصتم بدهى جان فدا آنم 
  گفتا بهشت یا آه اسيرت آنم به عشق گفتم به عشِق روى تو من اآتفا آنم 

آرانه، عشق تو را برمال آنم با ناله هاى خویشتن از ژرفناى دل تا بى    
   تو را به مونس جان آشنا آنم«ثابت»در موجهاى اشك دو چشمم در این نماز  

 محمود ملك ثابت    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 موج دریاهاى راز 
  
  

  نرگسم، یاسم، نمازم محفل راز و نيازم 
  بال پرواز و رسيدن خوش ترین آهنِگ سازم 

  
  چشمه سار عشق و مستى موج دریاهاى رازم 

  راحت دلهاى خسته خلوت آغوش بازم 
ان شيوه سوز و گدازمآشناى دردمند    

  همسفر با رهنوردان توشه راه درازم 
  صيقل جان، صيقل دل من نمازم، من نمازم 

 غالمرضا آاج    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 گل سبز یقين 
  
  



است« تنهى عن الفحشاء و المنكر»نماز روشنگر و جانپرور است     
ؤمنينالم آتابًا موقوتًا على»نماز در نص آالم مبين   «  

  
فماسواها قبول« ِاْن ُقِبَلْت»فرموده این نكته امين رسول     

  نماز باشد گل سبز یقين فاصلة الكّفار و المؤمنين 
ِانَّ ِبها اعتزاز»امام صادق گفت بهر نماز روایٌة   «  

ِلْلُمْسَتَخّف فى َاداِء الصالة»شفاعت ما نبود در ممات   «  
يامنا، رآوعنا و الّسجودما عاشقيم و عشق ما در وجود ق    

َفما َعَبْدُت طمعًا فى الجنان»چه دلنشين گفته على در بيان   «  
وال یخوُف النَّاَر ذاك الخشوع»نه بهر جنتم رآوع و سجود   «  

یا رب التُّقى و اْلُهدى وجدتك اهًال الن تعبدا»:گفت مى  «  
بقول جلى« اذ آشف الّسُر»بود  همه عشق نماز على     

تر حسين چوبيندآ      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نماز 
  
  

  صفهاى پر شكوه جماعت اگر نبود گلهاى انقالب چنين پر ثمر نبود 
حاجت به خلق دوزخ و نار سقر نبود( تارُك الصَّلوة)اندر جهان اگر نبود     
گمان از منكرات، در همه عالم اثر نبود گشت بى گر این فریضه ترك نمى    
شناختند فرهنگشان هماره چنين در خطر نبود  وظيفه خود مىگر مسلمين    

زدند دشمن به مسلمين همه جا حمله ور نبود گر جملگى به حبل خدا چنگ مى    
 سّيدمرتضى نورى خراسانى    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نماز و امر به معروف و نهى از منكر 
  



  
   پيغمبربراى حفظ قوانين محكم داور براى جلب رضاى خدا و 

برادروخواهر اى براى آسب شرف در ميان نوع بشر به این سه نوع فرع بكوش    
  نمازوامر به معروف ونهى ازمنكر 

  اگر آه عاشق و دلبسته به قرآنى اگر آه مؤمن مسئولى و مسلمانى 
  ازین سه حكم مپيچ سر، آنى آه سر بلند شوى نزد خالق اآبر 

رنمازوامر به معروف ونهى ازمنك    
  آسى آه ترك آند این سه را، مسلمان نيست وزین سه حكم، تّمرد نمود انسان نيست 
  در آنكه این سه نباشد، نشان ایمان نيست بدون این سه ذليل است و عاجز و مضطر 

از منكر نمازوامر به معروف ونهى    
يست دوام شرع مبين جزبه این سه این سه ممكن ن بقاى ّعزت دین جز به این سه ممكن نيست حيات اهل زمين جزبه 

  ممكن نيست به این سه آوش آه تابرجهان شوى سرور
از منكر نمازوامربه معروف ونهى    

  بناى ظلم و ستم را به این سه ویران آن اساس عدل و شرف را به این سه بنيان آن 
  به هّمتت آره ارض را گلستان آن به این سه فرض عمل آن نتایجش بنگر 

از منكر مر به معروف ونهىنمازوا    
  عمل به این سه فریضه است مرگ استكبار زبيخ و بن بدر آرد درخت استعمار 

از منكر ز  ز شرك و آفر نماند در این جهان دّیار اگر آه مؤمن پاآى پذیر این باور نمازوامر به معروف ونهى 
رسد دیگر ترك امر به معروف و نهى از منكر دعاى آس به اجابت نمى   

خطر توراست زنگ! سه،مسلمان این ترك بر اهل خير مسّلط شود عوامل شر آه    
ازمنكر نمازوامر به معروف و نهى    

تمام جهان! «نوریا»عمل به این سه، جهان راآندچو باغ جنان قرین داد شود     
  عمل شود به فرامين عترت و قرآن شود حكومت اهللا بر تمام بشر 

ازمنكر هىنمازو امربه معروف و ن    
 سّيدمرتضى نورى خراسانى    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ورد دعا 
  
  

  شب گذشت و باز بيدار است دل گوئيا سرگرم دیدار است دل 
  خلوتم سرشار از بوى خداست جارى لبهاى من ورد و دعاست 

  
آنم آنم با تمام خویش زارى مى نشينم بيقرارى مى مى    

گریه چشم تا سحر دارد خيال گریه چشمگر چه گم شد در زالل     
  اى خدا از خویش غافل مانده ام آه بنگر غافل از دل مانده ام 



گریزم در پناه اشك و آه با دلى بشكسته از بار گناه مى    
تنها ماند دل! از تو و از یاد تو واماند دل این چه آارى بود    

گم آرده امباز امشب دست و پا گم آرده ام نه، تمام خویش را     
  

  باز هم سّجاده من باز شد روح من آماده پرواز شد 
  در سرم شور نماز افتاده است دل پر از سوز و گداز افتاده است 

  قبله و محراب امشب دیدنى است آسمان، مهتاب امشب دیدنى است 
  اى خدا در این سكوت سرد و تار جز به لطفتت نيستم اميدوار 

   من آيستم در حضورت من آيم، من نيستمبينم توئى هر چه مى 
آن آس آه از تو نيست، آيست نيست هستى هست درتوهستى گشتن نيست    

  
 » 2(«آاشكى هستى زبانى داشتى تا زهستان پرده ها برداشتى )  

  شب گذشت و باز بيدار است دل گوئيا سرگرم دیدار است دل 
دعاستخلوتم سرشار از بوى خداست جارى لبهاى من ورد و   ...  

 شعبان آرمدخت    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نماز 
  
  

  آلبه احساس پاآم پر شود از بوى عود چون گل سّجاده را بویم به هنگام سجود 
  قمرى محزون دل، آَنك ز آنج این قفس آرد عزم آوى جانان، بندذّلت را گشود 

  
   حيران ز اسرار وجوددر حریم عشِق یزدان آيستم؟ پروانه اى گرد شمع وصل او، 

  طوطى جان، تا به بوى گلشنى پرواز آرد ریخت در آامش شكر، دست خدا از روى جود 
ازچنگ ورود بى گمان آهنگ وصلش خوشتراست« فروغ»از جالل ذات حق، روشن شود چشم     

زاده فروغ بنى      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 معراج مؤمن 

  
  

ها در آتش است  بى نماز، آئينهبا نماز، آیينه دل بى غش است    
نماز آآنده از آفر جلى است با نماز، آیينه دل صيقلى است بى    

  
  در نماز، آداب خود گم آردن است با خداى خود تكلم آردن است 

  اى نماز، اى روح تقوى، روح دین چلچراغ روشن حق اليقين 
شود شود آام مؤمن با تو شيرین مى از تو دل گلخانه دین مى    

ات وى بهشت جاودان همسایه ات اى نماز اى نور حق در آیه    
آند وصلم به حق تكبير تو اى نماز اى دیده دل تأثير تو مى    

  در قيامت، قامت ما سبزتر در قنوت تو دعاها سبزتر 
  

گمان نخل جان امروز و فردا سبزتر گردد از آب وضویت بى    
آند بستان جان را سبزتر هر آه بذر عشق تو در سينه آاشت مى    

شود در رآوعت باغ تقوا سبزتر اى فروغ خانه دل مى    
برم تا رَسم بر حق تعالى سبزتر در سجودت سجده بر حق مى       

چشم چشم نور قرآن را ز قرآن مى در تشّهد شهِد ایمان مى    
 محمود تارى    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جانماز مادرم 
  
  

آشيم ما هنوز آن غنچه هاى آوچكيم  قد مىگر چه با نيلوفران،    
  صبح تا شب، توى این پس آوچه ها باز دلگرم از صداى سوتكيم 

     
  

  روزگارى، روزگارى داشتيم زیر چتر سایه هاى مخملى 
     در همان شبهاى تابستان گرم خانه هاى نقلى خشت و گلى 
  عصرهاى شاد و دلچسب محل بچه هاى ساده پایين شهر 
     قورباغه بازى هر روز ما جيغ دختر بچه ها اطراف نهر 

چيدیم باز شدیم از نگاهش نور مى با ستاره گرم صحبت مى    
دیدیم باز برد و بعد از ساعتى مثل هر شب خواب مى خوابمان مى       

  
شدیم با عبور فرضى هر رهگذر غرق خوشحالى و شادى مى    

داى گامهاى رفتگرگوشمان انگار عادت آرده بود با ص       
نوشت  یاد آن شبها بخير روى بال باد انشا مى-یك فرشته     



     آوچه ها پر بود از عطر خدا خانه ها پر بود از بوى بهشت 
بود تورى پيراهنش مثل عروس« محمود»رنگ آدم برفى     

     مثل مریم هاى متن باغچه مهربان و دیدنى، ناز و ملوس 
  

ا پاك آرد لحظه اى با دستمال آوچكشاشكهاى ناودان ر    
     رفت و گم شد البالى ابرها ناگهان با آن دو بال آوچكش 

  صبح زود از خواب خوش برخاستم با صداى دلنواز مادرم 
  چند دانه پولك سرخ و سفيد بود توى جانماز مادرم 

 حميد هنرجو    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 خشكسالى 
  
  

مروزغریب مانده ام ا   
 غریب 

آشد و آسى نماز مرا به سوزن مى   
دهم سالم مى   
شوم بلند مى   

افتم مى   
 و اجاق ابرهاى عاطفه، آور است 

نم بارانى است اما آوچه، نم   
ریزد؟ از چشم شيشه اى چه مى   

است نيشخندایستاده رابه انگاره انگارهزارهزاره   
 او آه هنوز ایستادنش بلند است 

 نمازش بلند است 
 ابروانش بلند است 

 ...لبخندش آوتاه 
                      ... 

خوابم شب است سياه مى   
بينم خواب مى   
پوشم سياه مى   

آنم نگاه مى   
ریزد؟ از چشم شيشه اى چه مى   

خواند او را آه نماز مى   
شود دعاى مادرم باطل مى   

یابد مشتهاى به سوى خدا پایان مى   



آنم ه مىبراى اولين بار، خاك گری   
گوید مى ازخشكسالى شود گوینده باگریه و صبح باران قطع مى    

 قاسم رفيعا    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نماز ظهر عاشورا 
  
  

  ظهر است وقتى آه ستم شمشيرهارا آخته اسب است آن آه بر تن مرداِن باران تاخته 
تيرى آه خصم انداختهاز فواره ها نيزار در نيزار از  خونرنگ زمين سرخ است آغوش    

ساخته خوددیوارازخون مردان سحر آرام در سّجاده ها ظهراست دراطراف آرام    
  ظهر است آواى اذان در انحصار بالها از صبح بر بال عطش تا ظهر بال فاخته 

 قاسم رفيعا    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نماز 
  
  

از شكوفه بودصبحى آه باز صحبت راز شكوفه بود دشت وجود غرق ني    
  پروانه زار خانه سّجاده هاى سبز در زیر گام گلپر ناز شكوفه بود 

  صبحى آه عرش زمزمه گرم سجده داشت بر روى خاك فصل نماز شكوفه بود 
 قاسم رفيعا    

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

 اولين نمازى آه خواندم 
  
  

مادرم صبحى زود« قاسم برخيز»گفت؛    
مان آبى بودشد آس داشت حاضر مى       

  
  چادرش مثل قبل روشن و پر گل بود 

     یك صدایى پيچيد چهچهه بلبل بود 
  آب سرد چشمه خواب ما را دزدید 
خندید صورتم را شستم مادرم مى       
  تا ابد آن لبخند خاطرم خواهد بود 

نمازى بد بود آن زمانها در شهر بى  !     
  

نيستنمازى بد  مثل این آه امروز بى    
دانند گرچه تا آن حد نيست بدش مى... نه       

گفتم؛ یك وضو یادم داد الغرض، مى    
     مادرم محبوب است چون آه او یادم داد 

  عطر سبزى خوشبو جا نماز و تسبيح 
     یك دعا، یك لبخند چشم باز و تسبيح 

  
  چه نمازى خواندیم من به تقليد از او 
ز خوشبوپيچيد عطر سب در فضا مى       

  اولين خواندن بود یك نماز آرام 
نشيند بر بام یك آبوتر از شوق مى    

  
 قاسم رفيعا    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آواز توحيد 
  
  

  چون ندایت مرا رسد بر گوش با تمام وجود برخيزم 
ریزم پاى درگاه آبریائى تو خویشتن را به خاك مى    



آه توحيد را آنم آوازتا « آغاز»شوم ابتداى یك  مى    
رویم من آویرم، ولى ِزبارِش تو اى سحاب اميد، مى    
جویم در شب سرد و تيره عصيان تابش دل گداز مى    

من زشت»نيست سازد درون من، « سراى ُآِنشت»تا آه آتش زند   «  
گردد انقالبى مدام و روحانى در من از جوشش تو مى    

آرمان انسانىفهمم معنى  با تو هر لحظه بيش مى    
  

  آرى، اى شعر جاودانِى دوست در تو پيغام آسمانى اوست 
  آه، اى صبح روشن توحيد بى تو در عمق جان من، شام است 

  لحظه هاى شكسته ام، بى تو آوه آتشفشاِن آرام است 
  بى تو، فریاِد مانده در آامم آفر تاریخ، لعن ایامم 

   آن یك صداى یا رب نيستشعر من، شعر خفته در خواب است آه در 
  دل من، بى تو، آسمان سياه آه در آن یك شعاع آوآب نيست 

  
  بى تومن لحظه هاى گریانم آبشار سقوط انسانم 

شوم خم و راست ِمهر، خشك و پژمرده گر چه هر روز مى بى تو، اى    
تو، اى رود پر خروش اميد دره هایم رسوب هر فحشاست بى    

ادتهاست آو نماز على؟ آجاست؟ آجاست؟عمر ما بانك آور ع    
آبادى داوود دولت       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سّجاده نماز عاشقانه ما 
  
  

 الّله، الّله 
 این نغمه هاى پر شكوه خدایى 

 در نيمه شب 
 در خلوت شبانه معصوم 

 معراج لحظه هاى پر از بيم 
 معناى رفتن از خاك 
 تا افالك                 

خواهم از نماز چه مىمن    
گویم من در نماز چه مى   
 !شرمم باد                 

خواند موال على، نماز مى   
خواست فقط خدا را مى... و از خدا   

 !آه 
 آن نماز عاشقانه آجا 



 و این نماز تاجرانه من؟ 
 !هيهات 

 چه فاصله بسيار است 
 من، آاه را 

 با آوه همسان گرفته ام؟ 
زند  مؤذن، گلدانه مىوقتى صداى گرم  ! 

 »ّحى على الفالح« 
داند آسى چه مى   

خود را من رستگارى   
 در  هاى و هوى آوچه و بازار          

 گم آرده ام؟ 
گشتم دنبال آب و نان مى   

 دنبال بانك 
 با سود بيشتر              

 !و یك آليد طالئى 
 »اشهد ان محّمدًا رسول الّله« 

 این گوشهاى من 
  آه بسته اندگویى 

 از هاى و هوى آر آننده تبليغات 
 دنبال یك سعادت موهوم 

 وقتى آه مسئله پول است 
 »ّحى على الفالح« 

یابد مفهوم دیگرى مى                  
 من، مرد آارگرى را دیدم 

 آه با دستهاى پينه بسته خود 
خورد نان و پياز و سبزى مى   

دانست اصًال نمى   
مى داردسود سهام چه مفهو   

 :بعد از ناهار نماز خواند و گفت 
الحمد،الحمد...شكر صد یا هزارمرتبه   

 !و، با نماز خود مقایسه آردم 
 »الّله اآبر« 

 !چه فاصله اى بود 
 اى واى من 

 من رو به قبله 
 در پيشگاه حضرت حق 

 حتى صداى ضربه ساعت را، هم 
شمارم آرام، آرام مى   

 باید آه آر شوم 
ر باشمباید آه آو   

 باید صداى استغاثه خود را، هم 
 نشنوم                             

گویم من با خدا سخن مى   
هزاراّما...اّما  ... 

 .خود در نمازم و دل جاى دیگرى ست 
 !پروردگار من 



 اینگونه شرمسارى را 
بخشایى؟ بر من چگونه مى  ! 

 در هاى و هوى آر آننده تبليغات 
وارهدر عصر بيدارى ماه   

 در آن فضاى مكّدر 
 باید صداى من 

 » الحمد»، «الحمد»، «الّله اآبر « 
 از البالى موج هاى فضائى 

 و از فراز صدها ماهواره 
 بگذرد                     

اینان حقيرتر از آنند... اما   
 و هيچگاه 

الدین مالك یوم»فریاد   « 
بيند ّسدى براى خویش نمى   

 موج نماز 
طم و طوفانيستدریاى پر تال   

 حتى اگر به زمزمه باشد 
 حتى اگر اقامه به نجوا 

گویم با احترام مى  : 
 اى آودآان دانشمند 

 !اى نوابغ آودك 
 ما در هجوم آن همه تبليغ 

 آوه صبورى هستيم 
 آه هيچ موجى 

 سّدى 
 برابر       

 تكبيرمان نخواهد بود            
 بگذار دنيا 

پرگردداز ماهواره ها و صداها    
ما سجاده نماز عاشقانه   

 از بوى عطر خدا لبریز است 
هم... و این سرود   

 تا قيام قيامت جارى ست 
 »حّى على الّصالة« 
 »حّى على الفالح« 

  
 مهدى رستگار    

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 نماز عاشقانه 
  
  

  دلت را وارهان از شهوت و آز نمازى عاشقانه ساز آن ساز 
   پاآيزه گردان گل سّجاده ات را باز گرداندل و جانت همه 
  درونى را آه ظلمت آرده ویران به آب رحمتش آباد گردان 

  نمازت را به آرامى و دقت بخوان اى دوست، تو در اول وقت 
  پس از آن با نواى گرم قرآن شود جان تو آرام و درخشان    رقيه متدین 

  
  
  
  
  
  

 تا خدا 
  
  

صدا خواهم رفت تا دورترین افق، رها خواهم رفتاز عمق سكوت تا     
خواهم رفت« خدا»امروز در اندیشه زرّین نماز از قوس سجود تا     

  ایمان طرفه    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 گلبانگ عشق 
  
  

  از شِب آفر سوى صبِح نماز آمده ام چون غریب از سفر دور و دراز آمده ام 
ى سوى محراب به گلبانگ نماز آمده امتا شنيدم ز لبت زمزمه شيدای    

  هم چو بلبل هوس دیدن گل را دارم در پى عطر گل روح نواز آمده ام 
  شهِر خاموش دالن مسكن من هست، ولى با دلى روشن و با دیده باز آمده ام 

  جام دل پر شده از باده پنهان هوس تا سوى یار پر از عشوه و ناز آمده ام 
   بيابان دیدم تا به شوق رخ دلبر به حجاز آمده امصد مالمت ز لب خار 

  بر لبم زمزمه عشق و تمنا در دل بر سر راه تو با درد و نياز آمده ام 
  بهر یك نيم نگاه از صنمى گلگون لب از رهى پر ز نشيب و ز فراز آمده ام 

  امخویش را در ره پروانه فدا آن چو حسين من آه چون شمع پر از سوز و گداز آمده 
  عبدالحسين ستوده    

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سرود دلهاى عاشق 
  
  

  سالم اى یار دیرین اى نمازم به هر مشكل، تو هستى چاره سازم 
شوئى گناه زشت و چرآين توئى آن چشمه سار عطرآگين آه مى    

  نمازم، لحظه آزادى دل تو اى آرام جان، اى شادى دل 
   ز یمن توست بر سر، سایه دینفروغ چشم احمد، پایه دین 

  تو آرامى به دلهاى شكسته تسّالبخش روح و جان خسته 
  مؤذن چون بشارت از تو دارد به دل از نغمه اش، اميد بارد 

  همى خوانم تو را، تا عمر دارم توئى آرام و نور قبِر تارم 
  آسى آاندر نمازش آاهلى آرد شفاعت آى ازو آل على آرد 
كه شد معراج مؤمن به راه بندگى منهاج مؤمننماز است آن    

  سرود نغمه دلهاى عاشق خضوع و ناله جانهاى صادق 
  صفاى محفل شب زنده داران مدال عشق و بازو بند ایمان 

  خداوندا بده توش و توانم نمازم را هماره نيك خوانم 
همچون ماه باشد( هاله)چو فضل تو مرا همراه باشد درخشان     

   چایچيانهاله    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 درى به خانه خورشيد 
  
  

  درى به خانه خورشيد باز آرد شبانه آنكه نماز نياز آرد 
  دلم به شوق تو با لّكه هاى ابر سفر به خلوت آفاق راز آرد 

  چه عاشقانه دلم را نواختند سحر آه گریه به عشق تو ساز آرد 



ب شد، آن آه گریه به سوز و گداز آردچراغ گریه طلب آن آه آفتا    
مرا آارساز آرد( تيره آه)چه در حضور آمان رآوع بود؟ آه     

  دلى آه داغ تو او را شكسته بود همين شكسته شدن، سرفراز آرد 
  دال نوازش پر شور عشق بود طنين شعر تو را دلنواز آرد 

 قربان وليئى    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 پنجره زمزمه 
  
  

شكفد بوى گل مى   
 در هواى دل بارانى من 

 و سحر پنجره زمزمه را 
 رو به روى دل من، 

آند باز به مهر مى                  
     
  

 دست گلبوى نسيم 
 چشم احساس مرا 
گشاید به بهار مى   
گر و دلم زمزمه   

 با پرستوى سحر -               
پرد از قفس زرد خزان مى   
لكوت گل یاسرود تا م مى   

نشيند به نماز مى   
آند راز و نياز مى   

 و به آهنگ دعا 
شكند بى صدا مى   

  
 رضا اسماعيلى    

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

 اذان 
  
  

  در خانه اى از غم بنشسته بودم من 
ریخت بر دامن از دیدگانم اشك مى       

زد سر هرگز به شهر دل شادى نمى    
رده در منزلبنشسته بودم من افس       

  سنگينى غم بود بر قلب من چون آوه 
     طفل دل من بود بازیچه اندوه 

  تا اینكه از مسجد صوت اذان آمد 
     بانگ دالویزى بر گوش جان آمد 

  آن لحظه، جان من لبریز ایمان شد 
  

     آیينه قلبم پاك و درخشان شد 
   جانم فروزان شد از نغمه توحيد 
      رویيد گلبوته اميددر دشت دل 
  یاد خدا آرى آرام بخش ماست 

  در باغ این هستى زیباترین گلهاست 
 رضا اسماعيلى    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بهار 
  
  

  بيا اقامه به پاآى نوبهار آنيم نماز عشق به آهنگ آبشار آنيم 
  و با ترانه به مهمانى بهار رویم به آوچه باغ محبت هواى یار آنيم 

  سپيده را گهر افشان زندگى سازیم حباب پنجره را عارى از غبار آنيم 
  به فصل رویش و اميد، سبز سبز شویم به همنشينى با غنچه افتخار آنيم 

  چه دلكش است نواى غزلسراى سحر دوباره گوش به بانگ خوش هزار آنيم 
  و نيز بر سر تقسيم شادمانيها به یكدگر گل لبخند را نثار آنيم 



  به ميهمانى گلهاى سرخ باغ رویم مباد برگ گلى را جریحه دار آنيم 
 مجتبى نظام آبادى    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آئينه اى از نماز 
  
  

 آئينه اى از نماز رو به رو نهادم 
 !چقدر خودم هستم 

 از پشت شيشه شفاف سينه 
بينم روشنى قلب را مى   

 و مویرگهارا          
آنند  را بين سلولها تقسيم مىآه محّبت   

     
 آئينه اى از نماز رو به رو نهاده ام 

 چشمهایم چقدر روشن اند 
 و پيشانيم آن قدر فراخ 

 آه همه درختان تفّكر را 
توان در آن آاشت مى               

     
 لبهایم چقدر متبّرآند 

بينم عبور نَفسهایم را مى   
 آمده از جاده هاى دعا 

ایمبرگونه ه   
 رد پاى مسافر پيداست 

 آه از آسمان آفتابى چشمها آمده است 
خوانم امشب دوباره نماز مى   

شوند آئينه ها در من تكثير مى   
آید دانم نيمه شب آسى مى مى   

     
 هنگامه قنوت       

 در دستهایم، استجابت خواهد آاشت 
دانم در هق هق سجده مى   

 دستى لرزش شانه هایم را 
واختخواهد ن   

 .امشب دوباره نماز خواهم خواند 
  



 محّمدرضا سنگرى    
  
  
  
  
  
  
  
  

...................( Anotates )................. 
 : سوره اسراء44اشاره است به قسمتى از آیه  (١

ء اال یسبح بحمده ولكن التفقهون تسجيم وان من شى  . 
 بيت از موالناست (٢


