
     

ىوع به هم یو مهرباىق ورقو احساسات د یشدآن عواصف  یو ٓزمهت دارد یخ برشیتار یبه بلندا یعمرشعر 

 است.و صبع روان عشق و 

 ات متعدده وارد شده است، از آن مجله:ید از آن در رواوو متجشعر  به گفتنِ  عت مقّدسه امرِ یدر رش

، وإّن مِ إّن من الشعر حَلِ : »یرضماحلبن  ءبه العال م رسول اعظ خطاِب  حرا ،، وإّن شعرك ِس لَ  انِ والب نْ َك ً،

  1«أحسن اهلل َسن، وإّن كتاَب حَلَ 

ٍت وب اهلل بكل   ك، بَوأا كناينی»رسوده بود، فرمودىد:  امرب اعظم وپدر مدح  یاهدوكه قص ی به الكناىنیمهچن

 .2«اجلنّة تا ، يفوب هُ تَ لْ قُ 

 تا ، يفوله ب تعاىلت شعر بنی اهلل ونا بوقال ف نْ مَ »ث سند، فرمودىد: واز ح یت معتربیدر روا امام صادق و 

 .3«اجلنّة

 .4«ًید بروح القدسیی تا ، من الشعر حتّ وب نا قائل  وما قال ف»روایت دیگری فرمودىد:  و در

ّٓ شعرا ، یمدحنا به  ما قال فونا مًمن  »فرمودىد:  و امام رضا  سع من الدىوا بنی اهلل تعالی مدینة يف اجلنة أو إ

 .5«لٍ َس رْ مُ  ىبي   وكل   ٍب مقر   ملٍك  سبع مرات یزوره فوها كل  

شعر ان شان دستور دادىد به فرزىداىوعوكه به شكند یىقل م خ صوسی به سند متّصل خود تا امام صادق وو ش

 .6«ّىه علی دین اهللٌیا معرش الشوعة عّلموا أوٓدكم شعر العبدي ف» اموزىد:وعبدی شاعر را ب

ان توجه وعو خصوصا ، شنیشعر وارد شده است، مسلمای اهلی ىسبت به وی اولهواز ىاح قاتی كهین تشویبا ا

 7«معامل العلًء»ق در آخر كتابش 588ای كه ابن شهرآشوب مازىدراىی متوفای گوىهد، بهدا كردىوخاّصی به شعر پ

 كند.م میوباز كرده و آىان را به چهار صبقه تقس ت ودر مورد بعضی از شعرای اهل الببابی را 
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در دو جلد بزرگ به  8«شعراء الشوعةالطلوعة يف تراجم »كتاب بزرگش  درمهچننی شوخ حمّمد بن صاهر سًوی 

 .پردازدرشح حال شعراء شوعه می

 إىلالذریعة »دواوین شعرای شوعه را در چهار جمّلد از جلد هنم كتابش اسامی  هورمحة اهلل علو شوخ آقابزرگ هتراىی 

 یاد كرده است. «تصاىوف الشوعة

شاعران ىامدار خاىدان معظم صدر و وابستگان به آهناست كه ای از اشعار ىموىه كتاب حارض رشح حال و

 شود.منترش می «شعر در خاىدان صدر»در دو جلد با ىام  دامت بركاته دكرت حمسن كًلوانآقای م الشين وتوسط استاد عظ

 هر دو از حسنات روزگار ما هستند.ف بزرگش مًل  و برتر از آن این كتاب 

و در یک كالم ىاپذیر و خستگیكًلوان مردی پژوهنده و حمّقق و دقوق النظر و خوش ذوق و پركار دكرت حمسن 

ی خاىدان صدر ىوز این عشق از امام صدر به بقوه واست  اهلل عنه فرجعاشق شخصوت شگفت امام موسی صدر 

 ما داىست.توان دكرت كًلوان را صدرپژوه منحرص به فرد روزگار به حتقوق میرسایت كرده و 

و تواىم در مقابل عظمت علمی این مرد ولی من ىمی م استقدكرت كًلوان عزیز ىاقد برخی از ىظریات را

گوىه كه او را به بزرگی بستایم، مهانبایست ش رس تعظوم و احرتام فرود ىواورم و مهواره میگراىهای پژوهوده

 ایشی است.ی چننی ستشایسته

 ىًیم.سپارم و خاىدان صدر را به او: و برایش آرزوی سعادمتندی میكًلوان عزیزم را به خدای بزرگ می

 

 دون بادیْ اِ 
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