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ینی ئ آ    مجوهع شعر        

( خدا    با  جلد اول: اشعار  مناجات)   
« قطعه شعر رد اقلب اهی مختلف شعری    44۲ شامل   »  

 
         گزینش،جمع آوری و   تدوین : انصر زارعی       
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 ؛  بِسمِ اهللِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ !  اَعُوذُ بِاهللِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم

  « 1. يَفْقَهُوا قَوْلي َأمْري وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِساني صَدْري وَ يَسِّرْ لي لي رَبِّ اشْرَحْ »

کُ الحُ  نْ اللّهُمَّ  الِوَليِّکَ  الحَسَبْجَّه  وَعَلي    نْنِ  عَلَيهِ  وَفِيکُلِّ  فِي آبائِهِ  صَلَواتُکَ  السَّاعَةِ  وَلِيـَّاً    هذِهِ  سَاعَةِ 

   !ضَکَ طَوعاً وَ تُمَتـِّعَهُ فِيها طَوِيالًرْتُسکِنَهُ اَ وَحافِظاً وَ قائداً وَ ناصِراً وَ دَليلًا وَعَيناً حَتَّي

ن بخشید تا در زمرۀ محبیین اهل بیت عصمت  که توفیق و لیاقتما  حمد و سپاس خدایی را              

طهارت   برداریم، السالم  علیهمو  چند کوچک  هر  قدمی  خود  مزجات  بضاعت  در حد  و  گرفته   قرار 

عَلَیْهِالْحَمْدُ   الْأَئِمَّةِ  وَ  َأمِیرِالْمُؤْمِنِینَ  بِوِالَیَةِ  الْمُتَمَسِّکِینَ  مِنَ  الَّذِی جَعَلَنَا  السَّالَمُلِلَّهِ  جَعَلَ   ،مُ  الَّذِی  لِلَّهِ  الَْحمْدُ 

عَ طَالِبٍ  أَبِی  بْنِ  عَلِیِّ  أَمِیِرالْمُؤْمِنِینَ  بِوِالَیَةِ  نِعْمَتِهِ  تَمَامَ  وَ  دِینِهِ  السَّالَمکَمَالَ  بود    لَیْهِ  از  مدتی  تعدادی 

پروری نسبت  هحبت و ذرّهای جداگانه ضمن ابراز مگان سایت آستان وصال با ارسال پیامبازدیدکننده

کتب   کنار  در  سایت،  کتاب  قسمت  در  که  داستند  تقاضا  داشتیم  سایت  در  که  وظایفی  انجام  به 

های تخصصی شعر مربوط به هر یک از اهل  کتاب  ؛تاریخی، روایی و مقتل بارگذاری شده در سایت

این در پاسخ به دستور  در اختیار بازدیدکنندگان سایت قرار دهیم؛ لذا    pdfبیت را تدوین و بصورت  

عزیزان بر آن شدیم که بخشی از اشعار بارگذاری شده در سایت را بصورت کتاب تدوین و بر روی 

از آنجائیکه فضای مح اما  بودند نمیود صفدسایت قرار دهیم  با فضای سایت متفاوت  -حات کتاب 

ن مثال در توضیح یا عنوابه    !های لحاظ شده در سایت را در کتاب رعایت کنیمتوانستیم تمام ویژگی

اصالح اشعاری که نیاز به اصالح داشتند در سایت متن کامل روایات تاریخی با ارجاعی ساده برای 

نقد و  نیست، در قسمت  امکان در کتاب مقدور  این  خوانندگان در دسترس و قابل مشاهده بود که 

ها اشاره شده و دلیل و استنادات آنه  ب  ؛دروایات معتبر بوبا  بررسی اشعار نیز بعضی از ابیات که مغایر  

در کتاب ممکن نبود لذا در تدوین و جمع آوری این  نیز  کردیم که این امکان  حذف آن را بازگو می

ناچار   به  توضیحی  کتاب  هیچ  ابیاتبدون  از  محتوایی    یبعضی  یا  تاریخی  روایی،  ایرادات  دارای  که 

ابیاتی که به دلیل یکی از ایرادات ذکر شده   و یاتند  بودند حذف شدند و تنها ابیاتی که مشکل نداش

اند با اشارۀ مختصری در پاورقی همان صفحه تقدیم خوانندگان کتاب گردیده است که  تغییر داده شده

می پوزش  اشعار  اینگونه  سراینده  شعرای  از  پیش  پیشا  بابت  این  خدمت طلبیماز  این  که  انشاهلل  ؛ 

 السالم قرار گیرد.همعلی بیت کوچک مورد قبول ایزدمنان و اهل

 
 .28الي   24. سوره طه؛ آيات  1
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 بخش اول:
مناجات   با   خدا اشعار   

 رد طول سال
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ـم نکـنی پس  تو ـم بکند تَـَرحُّ  تَـبَـسُّم نـکـنی پس که تَـبَـسُّم بکـند  تو             که تَـَرحُّ

 آتـش مـعـصـیـتم را پُـِر هـیـزم بکـند              پا سروبیپشت هم جرم و خطاهای من 

 قـبـت آمـده تا بـا تو تـکـلـم بـکـند عـا             درفـته و ردش کردن همه جا بنـدۀ تو

 بکـند  نـمای هـمه مـردمانگـشت آخـر              را نگـاهـش نکـنی بار گـناهش او تو

 شلـوغی پسر فاطـمه را ُگـم بکند  در            ات این است نخواهی محشر بنده خواهش 

 بکند سوم  برای شبگریه دوسه خط             بـگـذاریـد که این بـنـده بـمـانـد تا که

 صورت خانم بکند اش را سپـر سیـنه            نفر نیست که در هلهلۀ شام خرابیک 

 به ابد پرَچـم شد   اش تاسوخـته چـادرِ             شد سوخت درآتش َکم موِی سرش  آنقدر 

 

 

 خـطایم کمک کنید  ناه وسرتا به پا گـ            کنید کمک عـذری نمانـده است برایم 

 اما هـنوز سـربـه هـوایم کـمک کـنید            ام به چاهشکـسـته آنـقـدر افـتـادهبالـم 

 کنید  کـمک بـوی عـلی نداشت غـذایم            ها نکرد!  چه آخرخوردنم  شبههاین نان 

 کنید  مکاست صدایم ک پیشش غریبه             امبس تـمام عـمر صدایـش نکـرده از

 از دست رفـته است بهایم کمک کنید             را به دیگران خود ارزان فروختم دل 

 همه جایم کمک کنید  حاال که رانده از            زدم بـرویم وا نـشد دری در قـدر هر

 یاد نـماز صحـن رضایم کـمک کـنید              رومجـماعت که می این روزها نماز

 در آرزوی کـربـبـالیـم کـمـک کـنـید             حرمنشد نوبت  رسید و عمرم به سر

 پـائـین پـای شـاه گـدایم کـمـک کـنـید              الحـسین شب جـمعه آمده فابک عـلی

 عـلی شدست عـبایم کمک کنید  از پُر             گفت به جوانان خیمه  وبا گریه پا شد 

 کمک کنید   عصایم ز چند جا شکستها            خورم زمینخیمه چند مرتبه هی می  تا

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلقالب شعر: غزل           وزن شعر:           مهدی نظریشاعر:   

 

فعول فاعالت مفاعیل فاعلنموزن شعر: غزل           قالب شعر:              سید پوریا هاشمیشاعر:   
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 شـدم  دیـدم اسـیــر دسـت هـزار آرزو            شدم آیـنـه تا روبـرو با نـفـس خود در

 شدم  آن سمت و سو راهی روی جهل از             سمت گناه خواند بهشیطان مرا همیشه  

 رنگ و بو شدماغی از گـل بی مانند ب            اصل غـافـلم از پـرداخـتم به ظاهـر و 

 حاال که مثل بغـض بدی در گـلو شدم             ایبه گونه  جاری کاش اشک بودم وای

 شـدم  از این قـرار بـوده اگـر تـنـدخـو            دلم حرص گناه شعـله کشیده است در

 شدم »دورو« که شهره به نام اگر امروز            امروراست با خـدای خـودم هم نبـوده 

 شدم  جا که تا کمر به ِگل غم فـرو هر            ست رحمتش دست مرا همیشه گرفـته

 »آبــرو شـدمآتـشـم بـسـوز کـه بـی  در            کنم؟ من گنه  کنی ومغفرت  کی تو تا«

 دم شـ بـاعـث نـگــرانی او یـک عـمـر            گـنــاه شـرمــنـدۀ امــام زمـانـم کـه بـا

 امــیــدوار آیــۀ »ال تـقــنـطـوا« شـدم            همه خطا که با ایندلم خوش است  اما

 شـدم من بـاعـث بـریـدن دسـت عـمـو            :فتکه گ رب مرا ببخش به حق کسی یا

 

 

 خـدا  است تّضرع به بهترین راِه فـرار             وقار است تّضرع به خدا هایی زجلوه

 سبِب تاب و قرار است تّضرع به خدا             را به دلت گـرامِی خـدااِم کـن نـهـدیه 

 اّولـین سـّدِ مـهـار است تّضرع به خدا             مرض ودرد   درنده ترس که  راهدلت به 

 باعِث رویِش کار است تّضرع به خدا             غـفّار همین خالِق ماست مطلق و قادرِ 

 خدا  است تّضرع به آخرین حرِف نگار             هِل بُکا طلبد امی  زمان  صاحب عصر و

 خدا  بهاست تّضرع  شیوۀ یار این همان            نَفـسی تازه نما به سجـده بگـذار و سر

 خدا هایی ز وقار است تّضرع بهجلوه            خـانـۀ الـلّـه بــرو بـا حــقــارت بـه درِ 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلقالب شعر: غزل           وزن شعر:           محسن راحت حق   شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل           قالب شعر:              مجتبی خرسندیشاعر:   
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 را  ابالی نفس ال زنجیر، غل و کشیدم در             ی راعشق الیزالحریمت طعم  چشیدم در

 را سالهای خشکسالی ام اینتحمل کرده             شوق بـارش باران الطـافت خـداوندا به

 جاللی را  ام سیرگم کرده را، جویم تونمی             دورم کرده وشیطان فراوان است تو زمانه از

 راخیالی بی این سرخوشی  این سرکشی  ببخش این             کردم  سر یاد توبی  درازی را کهشبهای چه 

 را  گشتم این حوالیندیدم هر چه  تو از به غیر            نفسا  این دنـیای وا دل کردن در برای درد

 آشفته حالی را  این چگونه شرح باید داد            گردمتو می تابانه دنبال بی چهل سال است  

 گلهای رنگارنگ قالی را  جز بینم بهنمی             سجده  زرق و برق زندگی غرقم که در در چنان

 را  بـرایم باز گـلبانگی باللیتداعی کن               دلتنگم  که رکعت عشق روزی کن مرا تنها دو

 ار هاللی  من این قدارزان دست  نیاوردم به            گورمراهی  کمان واز  عمرم  رهیده تیر

 سرنوشتم بخت رام وبخت عالی را  از نگیر            استخوش یُمن  با توومالم خدایا سال وفال وحال 

 را  دستان خالی روی سیاه آوردم و فقط            هانبودن باری از   سمتت آمدم با کوله به

 الموالی را  خود سایۀ مولی  سر بر دارم که             ترسم محشر نمی  از عزرائیل و  دیدار من از

 

 

 تردلـم داِم خـطا نزدیک  تو باشـد بربی             تربه ما نزدیک  گردن رگِ هستی از  که ای

 ترنزدیک وفا  عبد تو با توست بر عهد و              وفاستبی ای که روسیاه ویک بنده  ام؟ من کی 

 ترک گـدا نزدی دوباره بر مهـربانی کن            تـماِم کـائـنات از ترمهـربانی؛ مهـربان 

 تربُکا نزدیک  چشماِن زارم برکی رسد             سحر دعا و از محراب و منبر،از دورم از

 ترنزدیک  هاتوبه  شوم بربین سجده می             خالـقی و قـادِر مطلـق تویی  تو خدایی،

 تر نزدیک تم برشفا هستو اسِم  که با  چون            هم التـیـامی لطف کن ها دارم مرا زخم

 ترسوی کـرببال نزدیک  هستم از تو  بر             معصیت گناه و ببّرم ازخواهی می که   گر

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:         قالب شعر: غزل                  احمد علویشاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلقالب شعر: غزل           وزن شعر:           محسن راحت حقشاعر:   
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 را خود اش بیرون کشیده گوهرسینه صدف از           را خود پروربه روی دست آوردم دل غم

 را  خود انگشتراشعری که  ایاندیشه چنان             آوردم در پیکـر  دلم را ساده اندیشانه از

 را خود کرده حتی مادرگم  شد،سرگرم چنان              که در بازار تنهاییآن طفل پریشانم  من

 خود را به جمع انبـیاء نشـناخته پیغـمبر            غفلت ازمانند مسلمانی که  حشر، روز و

 را  خود هـای مـنـبرپـایه  انه ریـ مـو شبـیه            خوردم نان دین  بامنم آن واعظی که سالها  

 کوبم در خود رامی  هر بار ام،خسته  کلونی            گرددگندم نمی  جو،  مکافات است،  جهان دار

 را  خود دفتر  تمام شویممیبه اشک خویش               خوانمبه جای نافله با شعرهایم توبه می 

 را خود پا تا سرکنم  اشکهایم می غسِل  و            سجادهآغوش در  شانۀ ُمهر است،  سرم بر

 را  خود پرسوزاندم میان سجده چون ققنوس             شرم پشـیمانی  دار ازبر این سجـادۀ تب 

 را خود های آخرسجده کشاندم تا سحر این             بین آغوشت دهم دربه این امید که جان می 

 

 

 داری نبود خود خبر درخرابم احوال  از            من نظر داری  روزگارکه از ازل بر   تویی 

 من دست برداری  سر حتی ازلحظه  یک اگر            گـیـرنـد دسـتان مرا حـتـی بـرادرهانمی 

 داری  زخمم اثر هستی که برمرهمی تنها  تو             زخم چیزی نیست جزحاصلم ها  ازین دلبستگی

 برداری   راه من با عشق، تنها یک قدم در تو            که،  ترت گر  عاشقگفتی میشوم صدها قدم تو 

 داری  در که امشب پشت ببین حال فقیری را            روسیاهم من  ،پناهم بی ،ولی گم کرده راهم

 داری  رحمت بیشتر خیل گناهم عفو و که از            دلگرمم به آغوشت غـرق گناهم باز اگر

 خوشا گر با نگاه روشن مهرت به درد آری            ای مهربان محبوب!درد مرا  بی دل تاریک و

 داری  من نظر روزگار ازل بر که از تویی           نگـاه توست به اعجاز  ابـد تـنهـا امیدم تا

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:        قالب شعر: غزل              احمد ایرانی نسبشاعر:   

 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:        قالب شعر: غزل                محمدی سعید تاجشاعر:   
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 ندهیروان را به من  اشک بصرکه  اگر            ام تـوان ندهیبه حـال دل خـسـتـه  اگر

 به روز حشر پریشان و زار و حیرانم1            اگر که صبح قیامت به من امان ندهی 

 زمـان ندهی  شـاید دگر برای تـوبـه تو            نیست توبه شکـسـتم ولی حواسم هزار

 اینچنین نشان ندهی به خلق خودت مرا             بـزن ولی جـلـوی چـشم بـنـدگـانت نـه

 آن ندهی!  و ام به سر کـوی این حـواله            تو بهـتـرین باشی  اگـرچه من بـدم اما؛ 

 اگـر دعـای مـرا ره به آسـمـان نـدهی             تو حق داری  زبان و غیبت و حال دعا؟

 دیگـران نـدهی  خـدا نکـرده دلـم را به             همیـشه بنـد دلـم را گره زدم به حسین

 ه من نشان ندهی دوباره حرم را ب اگر             میرمسر این ضطراب می من آخر از

 ندهی؟  ساربان دست خودت را بهین نگ            جان شد آقـافـدای دست کـریـمت نـمی 

 

 امدرگـاه عــفـو تـو پـنـاه آورده بـاز بـر             امگناه آورده و چند از جرم ای هرتوشه

 امآه آورده تـو؛ دم پـیـش آمـ خـالیدسـت             بارکوله ندارمجز حسرت به من رفت و عمر

 ام چاه آورده  پای  را تاخویش امشب اما             نفسچاه ازیوسف خود را نشد بیرون کشم 

 امسرکش را به راه آورده چشمِ  آخرش این            چکید اشکی همقطره ،چشم عاصی  عاقبت از

 ام راه آورده  ِ اد کـفـن را ز شـاه بـی ِمـهـرِ             زنی من ُمهِر "بخـشیدم"تا تو پای نامۀ  

 امسیاه آوردهرویی  روسفـیدم کن که من            خون او وحسین جان  ای خدای مهربان،

 امنـام زیـنـب را کـنــار قـتـلـگـاه آورده             حسینخوانِی پای روضه  شرمسارم باز

 را بیـرون کـنید  عـمۀ سادات آمد، شمر            در هامون کنید رویدیگر بار   ای مالئک!

 
زابیا.   1 پیشنهاد  ت  اما  است  محترم  اصلی شاعر  را مییر سروده  آمده  متن شعر  در  که  اصالح شده  بیت  شعر  معنای  بهتر  انتقال  منظور  به  کنیم 

 اگر که صبح قیامت به من امان ندهی            به وقت یوم حسابم، حساب من پاک است             .جایگزین بیت زیر کنید

 !ام به سر کـوی این و آن ندهیحـواله            ولی خوب باش و خوبی کناگر بدم تو                  

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            قالب شعر: غزل                 وحید محمدی   شاعر:   

 

نفاعالتن فاعل فاعالتن فاعالتنقالب شعر: غزل           وزن شعر:           امیر عظیمیشاعر:   
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 سه آهی  تـاب کـشـیدم دوبی  شرمنده و            خـسـته شد از باِر گـناهیبار دلـم  هر

 در بــازدمـم دیـده نـشــد ذّره گـنـاهـی             گـرفـتم با اشک نشـسـتم دِم »ألعـفـو«

 عاصی و گم کردۀ راهی برگرد برو!             بـار نـشـد راه بـبـنـدی و بـگـویـییک 

 مانـده سـیـاهی  نـور دلـم کـم شده و  از             !چارۀ من چیست؟  چه کنم؟! بخشیدی و گفتم 

 به چاهی انداخت  کرده و  راه به در  از            کرد مرا یکسره از راه به در این نف س؛ 

 نیم نگاهی  گوشۀ چشمی! نظری! یک              رسـیـدم به امـیدِ  خوردم به دِر بـسـته!

 ای کرمت الیـتـنـاهی  دسـتـی برسـان!            »أسئـلَک« پُر شده این کاسۀ خالی از

 پناهی  خوبترین پشت و پس خوبترین،             بـد رِگ گـردن به منِ  تـری ازنزدیک 

 تبدیل به کاهی توسجده شد از لطِف   در            پـیـاپـی  سـلـسـلـۀ کـوِه خـطـاهـای ایـن

 چه شاهی چه گدایی و ؛ هراسانگفت می             کرد حسادت تو عشق من وابلـیس به 

 !سـاتـر و یا رّبِ إلـهـی راحـم و یـا  یـا             :شد آنگاه که گـفتم برم دور دور و از

 

 

 بال آمدم  و  پر یپریش و ب شکسته دل دل             حـال آمـدم آمـدم دیــرآمـدم امـا به هـر

 احـوال آمدم  آشـفـته بس گـنهکارم خـدا            دانـم چـطورنمی  آمدم جـبـران کـنم اما 

 ولی دال آمدمدرگاهت   من الف رفتم ز            بار معصیت من شکستم زیر  تو،از  دور

 بال آمدم دنبال اق زلف تو  شب در شب به            مناین بخت زلف تو وا میشود   با گره بر

 ات خدا الل آمدم  مهربانی از واج هاج و            مرا ندادی زود بخـشیدی فرصت گفتن

 رزق یک سال آمدم شِب دنبال کسب یک            توستمحرم فاطمیه دست  اشک روزی

 آمدم خال آن پی مهدی پی آن خط و در            شوم که گرفتارش ای را دام کن تا دانه

 آمدم  گودال که برای روضۀ شمشیر و            کن مشب جوردا در روضه اقتلگاهم را خ

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنقالب شعر: غزل           وزن شعر:                مرضیه عاطفیشاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلقالب شعر: غزل           وزن شعر:           موسی علیمرادیشاعر:   
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 کـارم و ُحـبُّ الحـسـین را دارم گـنـاه            دارم کـند این افـتخـار وامی  به تـوبـه

 های مصطـفا دارم که اتـصال به گـل            حاجت نیست  مرا به ُحّر و ُزهیر و بُریر

 دارم مـرتـضا ولی بـه سـیـنـه تَـواّلی             عـمل ندارم من ابِ ثـو  به تـوشه،اگر 

 کـربـال دارم میان سیـنه، ضریحی ز             که یـعـنـی اگـر دلـم، َحـرُم هللا است،

 صـوت آشـنـا دارم به یـا بُـنَـیَّ قـسـم،             نیست قتلگاه کمتر دلم…دلم…دلم از

 دارم  َضـّجـۀ ذَبَـحــوَک ِمـَن الـقَـفـا، و            دلـم تـهـی نـشــود نـالـۀ قَــتَــلـوکَ ز 

 مـصـائـِب او وامصیـبـتـا دارم که از            حزیِن سکینه بخـشیدند به صوتِ  مرا

 دارمدعا  به دسِت باز، به شرمندگی،            آن دعـاهـایش   بـستۀ سجاد و به دستِ 

 ها دارماش همۀ عمر روضهُغصه   ز            ای داریمهقص من و سه سالۀ ارباب،

 خدا خدا دارمعشقت   عاشقی که ز  من            من دادی  که دلی قـیـمتی به خالـقی تو

 که این نوا دارم عزیز فاطـمه زینب،             تَّلِ زینـبـیه ِسرشت؟ ِگِل مرا مگر از

 نـیـنــوا دارم عـلـمـدارِ  که ذکـرِ َدمـی             اَلـغَـوث از لـبـم ریـزدهـزار نـغـمـۀ 

 اِشـتها دارم اصغـرمن به علی  چـقدر            قسم به عـطش میاِن تشنه لـباِن حرم،

 دارم را کـه حـاجـِت فـرجِ مـهـدِی تو            قـسـم بـنـام تو یا فـاطـمـه اَغـیـثـیـنـی 

 

 

 من از سربسته بگـو کیست گرفـتارتر            من از کـارتـرکوبـندۀ در کـیست گـنـه 

 سبکبارتر ازمنکه کسی نیست  با این            سـفـره امـیـد آمـدم امشب سر با بـیم و

 من از انگـار کـسی نیـست بـهـادارتـر            که مهـمـان تـوأم مثل هـمـیشه الحـمد،

 من  از را نیست خـریدارتر که تو گفتی            کن امخودت مشـتری که مرا نزد گفتم

 من از ستّـارتر گفـتی به خطا کار که؟             تو از  تر گفتم که مرا نیست خطا پوش

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:           قالب شعر: غزل                   محمود ژولیدهشاعر:   
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 من از تر گفتی به کـرم کیست سزاوار            که هـماره کـرمت کرده عـطـایم گـفتم

 من نـجـوئـیـد وفـا دارتر از  گـفـتی که            به جود تو منم من ،کرده طمعکه  گفتم

 من؟  از دلدارترکه   دل باش، گفتی که تو            نـدارد دلـدار گـفـتـم کـه دلـم غـیـر تـو

 من؟ از گفتی به زمین خورده چه کس یارتر            جـای بـلـنـدم تو از گـفـتم نکـنـد غـیـر

 من  از رکه تَفَّضل که رضا دارتگفتی             رضایت  که منـم طالـب مـرضیّ  گفـتم

 من  از مدد کارتر  ُمحب نیست گفتی به             ام منگفـتم مـدد تـوست اگـر حـیـدری 

 من  از گـفـتی بنـما خواهـِش بسـیـارتر            پـا را!  و سربی   گفـتم که لقای تو کجا؟

 من  از رفتارترنیست گ  به حسین گفتی            حـسـیـنم ازل چون تو گرفـتار گـفتم ز

 

 

 ندامت است؟  عرض  دیگر چه جای توبه و          عادت است که غیبت و دشنامش  این زبان  با

 بیچاره من که سهم دلم سیر ظلمت است           بـرندنـور وقت سحر فـیض می   ز یاران

 اسارت است در سر رسید و دلم  عمرم به          شـدمپـی گــنـاه بـه دامـی دگــر  هـر دم،

 جهـالت است  تنها ثمر به خرمن عـمرم،            تهی از عـلـم و حـکـمـتـم از ادعـا پُـرم،

 تعـصبـم هـمه کـارم لجـاجت است غرق           بـنـد باطـلـم از حرف حق گـریـزم و در

 دت استتمـلّـق و عرض ارا کار زبـان،            رویی و کـیـنه است کار دلم نـفـاق و دو

 سـخـاوت استدلـم بی  وقت نـیاز خـلـق،           نیست دستم گشاده خسیس دارم و روحی

 اش از قـساوت استتـفـاوتی همهاین بی            لــرزه نـیـنـداخـت بـر دلـم اشـک یـتـیـم، 

 ت من با کرامت اس حیرت مکن که دلبر           شـدماهـل سـحـر  هـمـه بـدی اگـر با این

 اسـت ام که سـراپـا عـنـایـتخـدایـی  یـار            که نقص از دلم برد برو بسوز، شیطان!

 اسـت شـهـادت آسـمـانـی اهـل ایـن بـوی             معـطـر نـما مـرا عـطـر سیب، ز رب! یا

 است یک زیـارت  امشب تـمام نـیت من،           ویـار را بگـ عـطـر حـرم بـزن بـه دلـم،

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل           قالب شعر:             محمد میرهاشمی سید شاعر:  
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 رویم هیچ نیاری  وعده دادی که ببخشی به          داری تو که  عفوی یم  این گنه  کوه این من این

 که نیازی به چنین بنده نداری  با وجودی           بنازم کرمت را تو ازصلح   من و بود از قهر

 بگذاری کس و تنها نه تو آنی که مرا بی             برم روی تضّرع  از تو نه من آنم که به غیر

 مرا بـندۀ خوبت بـشـماری  که ببخـشی و           ام از کـرمت هـست امـیـدمبا تـمـام بـدی 

 تو که معبود منی کی به جحیمم بسپاری            سپردم را به امید توکه عبدم دل خود  من

 ری حـسـنـاتم بنگـا که گـنـه پـاک کـنی و          عجب نیست خدایا تو چه غرق گنهم از  گر

 کرم سوی من آری  رفاقت ز دست مگر  تو           رفیق تو شوم وای به حالمنگذاشت نفس  

 خـانۀ قـبرم بفـشاری  در کیستم من که تو          بگیردسخت مرا جان من که اجل چیستم 

 من هم تو بباری   چه شود بر سر رحمت ابر           »میثم« رو سـیـه و دامـن آلـوده خـدا را

 

 

 کنمخود را میان نـفـس گـرفـتار می            کـنماه بر دل خود بار میگـنبس  از

 کنممی فـقـط کار عـلیه خـویش  دارم            امشکـسته  های بازگشت خودم راپل

 کنم؟! زار می  حیرتم چگونه لجن در            بیت توست اهل و  که جایگاه تو قلبی

 کنمهمه اصرار می  من جاهالنه این             یدهعـاشـقانه حاجت من را نمی  تو

 کنممی دو مرتبه تکرار باشد بزن...             دوست دارمت  چه کنم؟! من بندۀ توأم،

 کنممی کـرار ُسـجـده به پـای حـیـدر            حشر دنیا نشد ببـیـنـمش اما به روز

 کـنـمحـظـۀ افـطـار می ین لحـسـ یـاد            است بتمصی تشنه شدن بهـانۀ ذکـر

 کـنممی  بـازار  گـریه به یـاد زینب و            کــشــممـدافـعــان حــرم آه مـی  یــاد

 کنممی انکار ...نه  زدند؟! سیلی به او            اصال کسی به عـمۀ ما ناسزا نگفت

 کـنممی  غـیـارکه یاد مجـلس ا وقـتی             زنممی فقط داد  دست خودم که نیست،

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتقالب شعر: غزل           وزن شعر:           غالمرضا سازگارشاعر:   

 

فاعلنمفعول فاعالت مفاعیل وزن شعر: غزل           قالب شعر:              محمدجواد شیرازیشاعر:   
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 امای تو پناه عـالـمین، بر تو پنـاه آورده            امروی سـیـاه آورده ام،بـار گـنـاه آورده

 امبر تو اله آورده جانی پشیمان از گناه،             امآه آورده  قلبی پر ،مهربان  درگهت ای بر

 یا جابـرالعـظم الکـسیر اغـفرلنا یا ذالعـلی، 

 هم بگیر  ستان من رابی کفن، دجان شهید 

 و خیزان آمدم   افتان معصیت،  تیر زخمی ز           پریشان آمدم ومن دیده گریان آمدم، زار  

 کریمان آمدم  سوی شود، تا کوله بارم پر            ام، امـا پــشـیـمــان آمـدمام آلــودهآلــوده

 الذنب الکـثیر  یا ساتر و یا ذوالمنن یا غافر

 هم بگیر  ی کفن، دستان من راهید بجان ش

 حیا تو ساتری من بی   مذنبم،غافری من  تو           کردی وفا دیدی جفا  کردی عطا دیدی خطا،

 رها  بند تن گردم از که من، کننگاهی   یارب             ای تو به جان من طبیب، درد از من و از تو دوا

 مجـیر  ای مهـربـانم یا  العـالـمین،ای تو الـه 

 هم بگـیر  کـفن دستان من راجان شهـید بی 

 دل بیقرار حیدرم   درگاهت مران، یا رب ز              درم عمری گدای این پرم،   بال و گربشکسته 

 سرم لب تشنه شاه بی  ،روضۀدل بیقرار             مست از شراب کوثرم  در ماه میهمانی تو،

 رب اسیر یا لطف تو بر قفس، مرغی در هستم چو

 دستان من را هم بگـیر  کـفن،بی  شهیدجان 

 جانم حسین  از ای بهتر  علی،شیرین  ای جان             و ریحانم حسینای جان جانانم حسین، ای روح  

 درمانم حسین  هم درد و  من، این دل بیمار  بر            ای دین و ایمانم حسین باب نجات عالمی، 

 االمیر  ارباب ما نعم ،زمان  هر همیشهباشد 

 بگیر هم  شهید بی کفن، دستان من ران جا

 ترین پامال رفت زخمی  سم مرکبان، در زیر            حال رفت ها ازجسمش ته گودال رفت، با ضربه

 رفتخلخال  و  انگشتر  معجر و،  آن هیاهو در            گودال رفتاز گوشۀ  آوای زهرا تا سما،

 الظلم، یا رازق الطفل الصغیر مطلق فی  یا نور

 ید بی کفن، دستان من را هم بگیر شه جان

علنمستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفوزن شعر:        مربع ترکیبقالب شعر:    ناصر شهری     شاعر:   
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 بنـدۀ گـمراه باید داد راهـی نشان بر            آلـوده را هــم راه بـایـد داد ام؛آلـوده

 شود شرمنده را درگاه باید دادتا می            باید کردتکریم را شرمنده ام شرمنده

 داد گاه بایدگه زمین خورده مدد   آنکه            رانندنمی  در  عـبد سراپا جـرم را از

 جاه باید داد که میداند گدا را سلطان            باید شد هم یار ام درمانده رادرمانده

 باید داددشمن بدخواه  بد را نجات از            دانممی خوب های خـودم راآقا بـدی 

 چـاه باید داد وندر طنابی در گـاهی            چاه سینه افکندم بهیوسف دل را  من

 داد  سوخت دیدم آه بایددلم می  وقـتی            اصالا بال  و  آوردم از کربدرنمی  سر

 آن ماه باید داد  دیدم که دل را هدیه بر            غـم خود آشـنـایم کرد  اربـاب آمـد با

 ده باید دابه قـتلگا قیامت را، دل را،            را دنیا من تـازه فـهـمیدم تـمام عـمر

 گاه باید داد برای حفظ خیمه را  جان            دیـدم را حـرم تا قـتـلگـاه یـار من از

 غربت این شاه باید داد بر این نوحه را            قـتـلگاه شام بشنـیـدم گـوش دل در با

 کن  ام رحمی به خواهرقد کمان آورده             کن خواهرام رحمی به گلی گم کرده  آقا

 

 

 !؟شرمنده پیاپی  پیش تو بس نیست شدم             !پیاپی؟خوردن این بنده   بس نیست زمین

 ای خـنـده پـیـاپـی اما تـو به رویـم زده             هـم قـرارم نـزدم پـشـت سـر کـم زیـر

 الـطاف تو دل کـنـده پیاپی  من آنکه ز            آغـوش گرفتی تو آنکه مرا سخـت در

 بـاشـد به در لطف تو کـوبـنـده پـیـاپی             گه خیـل ملک که دست بُـود بـوسه آن

 ما تـوبـه شکـسـتـیم تو بخـشـنده پیاپی             شد زنـدگی ما به دو تا جـمله خالصه

 سرافکـنده پیاپی  و مگـذار شوم خـوار            گـردم انگـار بنـا نیست که دلخـواه تو

 !خوردن این بنده پیاپی؟ زمین نیست  بس            ام دست بگـیریآمده «ین سح» با ذکـر

مستفعلن مستفعلن مستفعلن وزن شعر:        قالب شعر: غزل                              محمود ژولیدهشاعر: 

 فعلن
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 من بگذر ز  مو پریشی زینب بیا به             تـرپـریـشـان ام با دلیآمـده پـریش 

 مادر از تر ای مهربان کجاست دست تو            هـمـیشه گرمی آغـوش تو پناه من

 دیگر  برو  نکـرده بگویی اگر  خـدا            مکه گویخود به   درد بزنم کدام در

 آمدم خـدا با سر  ق دامن توبه شـو             غـریـبانی  ام که نـوازشگـرشنـیـده

 این در نه در زدن بلدم نه گدایی از             به روی من واشد در بسکه در نزده  ز

 دا بهترارد این گرحمت تو د  ز خبر            بخشیمیاولین نفری نیستم که  من

 تر به دیدۀ  رضا نشد که ببـیند مرا            آن رو الرضاست از که سریع  نگاه تو

 محبت حـیـدر  که پُـرم از مرا بخر            صدفی الیق خریدن نیست بدون ُدر

 در محـشر پـرده میـنـداز باز  و بیا            دنیا این که پرده نـیـنـداختی در اال

 ترآتش است سوزان  من از بسا برای             زهراچشم مادرم  م من از که آه شر

 آخـر به دست حـسیـنت بده دم مرا            اول سپردی ازدست حسینت  مرا به

 باال سر سر نمازهوای روضۀ بی             داردم سـر پا به  هوای گریه پائـینِ 

 

 

 گـریـبان آمده غـرق گـناهی در سر            روسیـاهیگـنـاه آورده سـویت  بـار

 پـناهیغـریب بی  رحمی بـفـرما بر            پـناهمآه ای غیاث المستـغـیـثـین بی 

 تـمـام نـاتـوانان تکـیـه گـاهی تو بر             حّیِ قـادر تو رئـوفی من ناتـوان تو

 ـهـا کن نگـاهیاز راه رحمت بارال            نداری عبدی من ز تر عاصی  چند هر

 نـمایی پـّرِ کاهی کز راه رٱفـت زر            آیـم به شـوقیاستـغـفـار می  با ذکـر

 الـهـی بـنـدم یا  تا ایـنکه بِـرهـانی ز            قـنـوتم العـفـو را صد بار گـفـتم در

 آهی واشک  رود بادرگاهت  سائل ز            هستی از آنکه گذاری تو مهربانـتر

 جایی ندارم جـز به اعـمـاق تـباهی            دست من رانگیری خانه خرابم گر  

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:           قالب شعر: غزل              موسی علیمرادیشاعر:   
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 کرار العـفو  بر خـون فـرق حـیدر             العـفو رب بـحـّق احـمد مخـتار یـا

 العـفو دیـوار و ها بین درشعله در            اطـهـر نـالـۀ زهـرای  بحـق رب یا

 دار العـفـو  رب بحق آن دل غـم یا            غربت او یارب به حق مجـتبی و

 العـفو  تار آسـمان رادید رنگ می             شدت ضعف کزای رب بحق تشنه  یا

ا بودرب بحق دیـده یا  مـاتـم کـربـبـال نـمـدار الـعـفـو  در            ای که دائـما

 العفو  کردار بـدـوم آن ق شام از در            که دیده است  ظلمی  ویارب بحق باقر 

 اش آتش زده اغـیار العفو بر خانه             زهرا آنکه مثلصادق یارب بحق 

 دشنام و سیـلی موقع افـطار العفو             که داشت یارب به آن زندانِی بغداد

 غمخوار العفوپیچید بی می  خویش بر             رب به موالنا رضا کز شدت زهر یا

 العفو بار حجرۀ دربسته محنت در            جان دادکه مظلومانه  یرب به موالی یا

 بـردند با اجـبار العفو در بزم ِمی              زینبرا مثل  یارب به هادی آنکه او

 العـفو  قـلب ما بردار گرد گـناه از            سامرایش رب بحق عسکری و یا

 فو یۀ زینب سـر بـازار العـبر گـر            مدامش اشک یارب بحق مهدی و

 اقـرار العفو  کـنمهایم میبر َکـرده            ای آنکه ستّارالعـیوبی  پیش تو در

 

 

 دست مرا اگر تو نگـیری کجا روم            نـپـذیری کجا روم این توبه را اگـر

 کجا رومپیـری   مـوی سپـید بر سر            نگـذری ز روی سیـاه جـوانـیم گـر

 با این همه بسـاط فـقـیری کجا روم             به بند وجـود من محـتاج توست بند 

 کجا رومکویری هوای   لب تشنه در            مرامیکشی ندهی   روزی اشک اگر

 کـربال برای اسیـری کجا روم جـز            که بنده شاه جهان شوم بخـر من را

 کجا رومبگیری که  ن راعشق حسی            را زمن نگیرام عاشقی  جانم بگیر و 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل            قالب شعر: سید روح اهلل موید           شاعر:   
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 کاری کن  ، شده زنجیر هوس بسته به  از             کاری کن روح من سخت زمینگیر شده،

 کـاری کن  دل من از گـنـهـم پیـر شده،            اَمـلـم تـوبـه نـکـردم عمریپای طـوِل 

 ن نـشـأ تأثـیـر شده، کاری کغافـل از م             دلم ،غیر دراز استکه دستم جلوی  بس

 کاری کن  دیـر شده، کنم؟! مهـربـانا چه            سـرم افـتـاده  تـنـهـایـی قـبـرم بـه فـکـر

 کن کاری شده،بغض گلوگیر  اشدوری            زهرا سخت است ری از یوسف ها دوسال

 شده کـاری کن  ـرزود با این دِل تسخـی            خمار نجفـش گرفتار علی هست و دل،

 کاری کن  تـطهـیر شده، بـشود طـیب و             اجازه بده با گریه دلم است، شب جمعه

 کاری کن همه تفسیر شده،هایت روضه            کـبری چه کـنم یا جداه؟! ناله زد زینب

 ن کاری ک دفن در نیزه و شمشیر شده،            ببـین که پسرت حال، ام ازیاعلی رفـته 

 کاری کن  شده، سـوی گـودال سرازیـر            ُکـندش قـاتـل  با خـنجـر  یا فـاطمه... آه،

 

 

 بنـگـر تـو دسـت خـالـی من یا الـهـی             روسـیاهی تـرین عـبد تـوأم از کسبی 

 خـدا دارم بـرای خـود سـالحی شکـر            بـاشد سـالح ما هـمـین اشک بصرها 

 پناهی  وخودت پشت   را تو شرمندگان            اشتباه است  ارد«سودی ند »شرمندگی

 فـرستی این نواحی باران رحـمت می            زنـم یا ربـّی العـفـوتا که صدایت می 

 من هـمیشه خود گـواهی حال زار از            من معصیت از روی لجبازی نکردم

 فـقـیـران کن نـگـاهی ثل هـمیشه برم            بخـشـیـدن مـا  کـار تـو کـارم گـدایـی؛

 گـاهی ها گـاهدلتنگت هستم نیـمه شب             با اینکه بار معـصیت پـشـتم شکـسته

 مـا بـده بـرگ و بـرات کـربـالیـی   بر            امـشب بـیـا کـربـبـال مـهـمانـمـان کن 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلقالب شعر: غزل           وزن شعر:           محمد جواد شیرازیشاعر:   
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 امخودم کمرم را شکسته ای خـدا،آه              امشکـسـته  گـناه پَـرم را سنگ هر با

 امپـلهای امـن پشت سـرم را شکسته             نه راه پیـش مانـده بـرایم نه راه پس

 امنـرخ طالیـی گـهـرم را شـکـسـتـه             خودم را فروختمدانه اشک  من دانه

 امبـرم را شکـسـته  و ورهای دآئـیـنه             دهـندهم نمی  مرا نـشان خودم دیگـر

 ام سرم را شکسته  حاال به سنگ خورده،            استمن ندیده  ازتر خورده شکست  دنیا 

 امرا شکستهورم بغض شعله حاال که             آغوش خود بگیر در آرام کن مرا و

 امتهام، تبـرم را شکـسمن توبه کرده            راهـم بـده به بـاغ شـجـرهای طیـبـه 

 ام در پـیـشگـاه تو هـنرم را شکـسـته             گـدا شدن حاال بـبـین که به غـیـر از 

 

 

 خود مرا برانی  از کرامت، بدین تو کی             ام بخـوانی تا بـنـده من بنـدگی نکـردم،

 انی دوزخـم کـش در گذارد،عفـوت نمی             تقـنـطوا به گوشم ال بار گـنه به دوشم،

 خویش دانی  تو کار  ،حال خویش گفتم  من            این اشک صبحگـاهم  سیاهـم،این نامۀ 

 از آتـشم رهانی  من کـمتـرم که گـویم،            آتش جحـیمم در تو برتری که سوزی،

 کز من مرا ستانی  تو نیز رحمتی کن،            غیر از تو را نخواهم  موالی من، من از تو،

 شاید تو از کرامت، خود را به من رسانی             تو دورم ا که ازدرد سوی گورم،پا در دو 

 تـوانی هم قهـر می هم عـفـو از تو آید،            قهر از عدالت توست از کرامت توست، عفو

 تو خشم خود نشانی   خود فشانم، من اشک            بستی با من قرار  از بس کریم هـستی،

 هم تو مرا بخوانی  هم من تو را بخوانم،            خواهم از تو الهی هی،سیا رو عیندر 

 فشانی سرایی، اشکی که می که می  شعری            باشد دو ارمغـانت میثم به درگـه حـق،

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر:                    ناشناسشاعر:   
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مناجاتی با خداوند کریم ، اشعار اول درآستان وصال؛ جلد   21   
 

000
 

 امسـرپـناه افتادهشدم بی  تـنها کس وبی              امراه افـتاده  بین ام درسائـلـی بیـچـاره

 امافتادهچاه   قعـر ام درحـیایی کردهبی              حال خود بریری کنم گریۀ س امشب   باید

 امام حال از نگـاه افـتادهآبـرویت بُرده            شب عوض هر روز و هر چه دادی آبرویم در

 امآه افتاده اشک و حال دعا و از دیگر            که به هرجارفته است چشمی این دو دردسرشد

 اماشتباه افتاده کردم و در ِهی دلت خون            عمل در امامیخواهم   را تو ان گفتم بز بر

 امگـناه افتاده هـا دوباره در بعـد هـیأت             بس مانده ز اثربی   روضه بین هایمناله 

 ام ده تکیه گاه افتابی  بغل گیرم که من  در            امشرمنده ببینگرفتاری این   ام ازخسته

 امبـاز یاد آن حـریـم و بـاِرگـاه افـتـاده             کربالستشدن تا چارۀ کارم فقط راهی 

 امبا گریه پائـین پای شاه افتاده رفتم و            زنان سر  الحسین بر دم باب خواب دیدم از

 امـاه افـتادهمیـان یک سـپ  در بـرادربی             زدهای که خواهری ناله آن لحظه از وای

 

 

 گـناهم بیشتر  هست اما بخـشـش تو از            اشتباهم بیشتر جرم و روز هرشود می 

 راهم بیشتر  ات اینگونه خانه  شد از دور             خطا این روزها  وتن دادم به عصیان  بسکه

 بیشتر  آهم و سوزاین ِکَشد آتش مرا می             آتش بسوزانی مرا احتیاجی نیست در

 نگاهم بیشتر  این طرزِ  خجلت از چکدمی             دهیغذایم می  آب و ،آورممی معصیت 

 تر عذرخواهم بیش تو از هم این بار  باز            اما آمدم بـارم از گـناهـم پُـر شد، کوله

 روِی سیاهم بیشتر  روی تو از شرمسار            کشممی خجالت  خوددست  دارم از زهرا ز

 خـاکی مرا داده پـناهـم بیشتر  چـادری            باز هم شود آواره بودم،د وقتی می نچ

 گاهم بیشتر  یک نگاه مـادرم شد تکـیه             بالم به هم پیچیده بودمعصیت  بار زیر

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن شعر: قالب شعر: غزل           وز          روح اهلل پیداییشاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:          قالب شعر: غزل                   باقریانرضا شاعر:   
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 نیست  پر  ومرغ دل را بال عصیان که باشد             نیست  چشم تر  هست دیگر که خشکی  آنجا

 ربّـنـایـم کـارگـر نـیـسـت که ربّـنـا یـا             ف قـلـبم را گـرفتهان اطـراظلمت چـن

 آه ای خـدا، نخـل امیـدم بـارور نیست             نـمانـدم هـایی که به تو دادم،بر وعـده 

 دلـواپـسم امشب نگـیـری دست من را            جز  تو کسی  فریادرس بر رهگذر نیست 1 

 نیست ضرر  بارم جزکوله در ام،شرمنده            تباهی نیست چیزی زجمحصول عمرم 

 گرچه برایت بودنم جز دردسر نیست            خـانـۀ خود هـم راهـم بـده در  این بـار

 نیست ورکه دارد سینۀ من شعـله آهی             من درحالی نیست  و  چون گذشته شورهم

 قهـرت سپر نیست آتـِش  اعمال من بر             مهـایـروزه و  نـمـاز  کـاری نـکـردم با

 نیست  ات اهل سحـرمثل شهیدان بنـده            که دیگـر دنـیا چه کـرده بـا دل زارم،

 نیست  ترغیر از واحسینا خوب  ذکری به            هـایت آرمیـدنـداین حـرم که خوب در

 نیـست پُـرشـررآهی شـبـیـِه آِه زیـنب              بیِن مقـاتـل گـشـتـم و فـهـمـیدم این را 

 باخبر نیست  حال خواهر کسی از دیگر            غیر از برادرها که بر نیـزه نشـسـتند

 

 

 هاتَـرکۀ نادانی  این خورم چوب ازمی             هاپـشـیـمانـی هـمه اِبـراِز  ام ازخـسـته

 هااین وسعت ویرانی  من ماندم وحال             کردمخرابش سرم بود  پشت هرچه پُل

 هاهـمـدِم زنـدانی  ام وپَـر بـسـته  بال و             نفـس انداخته است قـفـس نفس مرا از

 هاسـر وسامـانی بنـِد پـایـم شده این بی              اماندوخته معصیت شده و  من سر ُعمرِ 

 هاهـوسرانی  خودش برده مرا سیـل با             امشدهغرِق گناهان  من َکر شده وگوِش 

 هاخـراسـانی  نـشـود شـاهِ  گـر ضـامنـم            قـبولی نخـورد پاِی این تـوبۀ من ُمهر

 
انتقال بهتر معناي شعر تغيير داده شد، فراموش نکنيم که خداوند هميشه بوده و هست و رهگذر  بيت زير به دليل ايراد محتوايي و به جهت  .   1

 جز تو کسي از اين حوالي رهگذر نيست             ب نگـيـري دست من رادلـواپـسم امش            !!نيست بلکه اين ما هستيم که رهگذريم

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                 قالب شعر: رضا باقریان             شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل                 علی علی بیگی  شاعر:   
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 1سر گذارم امیدی دست خود بر با نا             شـمارموقتی گـنـاهان خـودم را می

 امـیـدوارمولی  دل دارم، تـرسـی به              با کـوه عـصیان آمدم دستم بگـیری

 اما خـدا در وقـت تـوبـه در کـنـارم            ترینم کـنـم تـنهاوقت گـنه، حس می 

 مخور من رازدارمغم گوید این را می             گـوید شـتر دیـدی ندیدی انـگـار می 

 ه اعـتـبارمگـریه بـرگـردد دوبـار با             تـقـوا  شوم از بارِ تا اینکه خـالی می 

ا             علت بخشیدنم چیست را دانم این می  یارم  چشم سفارش کرده من را حتما

 تا هست من هـم بـنـده پـروردگـارم            الهی را دعـایش بر لب آورد این یا

 گـشـتـه مـدال نـوکـریـش افـتـخـارم            که اربابم حسین است  من نوکری هستم

 گره خورده به فرش روضه کارم دیدم            بحانس اب میل حـیِّ وقت بودم ب هر

ا به دنیا و            خوبمارباب من  چون باشد زخشنود   به عـقـبا رستگـارم  حـتـما

 

 مـا را مـیان شـهـر گـریه راه دادید            گـاه دادیدگـه  اشکـی برای چـشم ما

 کـاه دادیـد کـوه کـرامـت را بـه پَـرِّ             ییعـطـا ای بـودیم لـیکـن از ما ذّره

نـالـه نـاالیـقـیـم امـا گـهـی نـجـوا و ها آه دادیدسوز جان به دل گاهی ز              

 دلخـواه دادید پاسـخی همواره ما را            لطف  از خوبِیّ خود چه بدیم اما به  گر

 ه دادیـدبر شـام تـار ظـلـمِت دل مـا            های تـیـرۀ ما از رخ خودقـلـب بـر

 شاه دادید رخصتی بر یعنی گـدا را            روضۀ اربابـمان ما را نشانـدید در

 با این هـمه ما را دوبـاره راه دادید            مـا قـدر نـشـنـاس شـمـا بـودیـم امـا

 
اما  ابیات  .   1 را  می پیشنهاد زیر سروده اصلی شاعر محترم است  آمده  متن شعر  که در  ابیات اصالح شده  معنای شعر  بهتر  انتقال  منظور  به  کنیم 

 با نا امیدی دست خود بر سر گذارم             شـمارم یوقتی گـنـاهان خـودم را م                .جایگزین ابیات زیر کنید

 تـرسـی به دل دارم، ولی امـیـدوارم             آبی که از سر بگذرد کاری است مشکل                 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                 قالب شعر: حامد آقایی                شاعر:   
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 دست  هـا را دادم ازنی کـلـید خـیـریعـ            1را دادم از دست  بُکاعصیانم  جرم و با

 دست را دادم از رفـتـم پی مـردم خـدا            ُعجب انداخت دریک عّده مرا تحسین 

که سجـاده را بازش نکردم ستچندی دست دادم از حال دعا راست که چندی              

 دست  ا دادم ازاز بس گنه کردم حیا ر            نه توبه مسـتی بعد از معـصیت دارم!

 های باصفا را دادم از دست آن لحـظه            خوردمناجات سحـرهـایم به هم  دیگر

 دسـت  بـودن کــنـار اولـیــا را دادم از             هــا دور بـر من را گـرفـتــنــدنـابـاب 

 !دست؟ از را دادم که گفته کربال  اصال            تا مـیـهـمان حـضرت عـبـدالعـظـیـمـم

 دست را دادم از هازینب!عموی خیمه             گـفـت بـا قـد خـم آقـا ز مـیـدان آمـد و

 دست شـما را دادم از عـلـمـدار دیگـر            بـپـوشـیـد ها رخـت اسیـری رابچـه  با

 

 الـذُّنُوب ِلیَ  ِفـراِغـ زدم، حـاال که در            الـذُّنُــوب  ِلیَ  اِغـِفـر  آمـدم،گـریـه   بـا

 الذُّنُوب ِلیَ   اِغِفر من بدم، تو خوب و             شماست ازمن است آقایی  رسوایی از

الـذُّنُوب ِلیَ  اِغـِفر ُگم کرده مقـصدم،            و بَـر خـودم دور دوم،بـیـهـوده مـی   

 الـذُّنُوب ِلیَ  اِغـِفر دیگـر نـکـن ردم،            خـواسـتی که من یـا ربّـنـا کـنـم تـو

 الـذُّنُـوب ِلیَ  اِغــِفـر  انـگـار مـرتـدم،            من کم است خفی زیاد توحیدشرک 

 الذُّنُوب ِلیَ  اِغـِفر مـشـهـدم، دلـتـنـگ            بخـر حـق رضا حق رضا بـبخـش،

 الـذُّنُوب ِلی ر ـفِ اِغ من جـلـد گـنـبـدم،            بال مـرا نـچـیـن این بـال آبـروست

 الذُّنُوب ِلی  اِغـِفر قـدم، یا رب به هر            امسالـه کـربـال مسـتـانـه رفـتـه  هـر

 
پیشنهادبیت  .   1 اما  است  محترم  شاعر  اصلی  درمی زیر سروده  که  اصالح شده  ابیات  شعر  معنای  بهتر  انتقال  منظور  به  را   کنیم  آمده  متن شعر 

   .جایگزین ابیات زیر کنید

 کـلـيد خـيـرهـا را دادم از دست يعـني            گريم نـمـيگـيـرد!بکـا را دادم از دست

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                  قالب شعر: ناشناس                  شاعر:   
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 راهای خود شکستم نردبانم دست  من با  که           سزایم بود اگر از دست دادم آسـمانم را

 ا ـویـم یا نگـویم داسـتـانـم ردانـم بگنـمی           خالی لغت اززبانم  و حرف لبریز دلم از

گـندم اىدانه روزى براى  هـواپریدم بی   ولی افسوس گم کردم مسیـر آشیـانـم را            

 بُریـده دیگر این درِد پـشیـمانی امانم را            احوالى ما ادراک و ،احوالماست پریشان 

 الجـنانم را  ى طاقچه دیـدم مفاتـیحبه رو           یافتم وقتى گم شد، را کلیدى بود و بهشتم 

 لحـسـیُن بالحـسـین آرام جـانم را  الهی با           لب خسته برگردانپریشانم پریشانم به ق

 یاد آسمانم را نخواهم بُرد از ولی هرگز           گرفته آتش ُعصیان هـایم راچه بـال  اگر

 را دست بـاغـبانم چه گاه خـراشیـدم اگر           کنبزرگى   من، از  بَرَمدار را خود  هاى نوازش

 میشناسم دست خـط میـزبانم را  من آخر           دعوت نامه عشق است میدانمهالل ماه 

 بادبانم را  این دریا ببین دست دعایم، در           بخششبفرست سمت ساحل  رسول باد را

 

 ارحمنی  شم تـرم یا اِله، به اشک چـ            به خسته حـالـیم ای پادشاه ارحمنی

 نـفـسم غـیـر آه ارحمنی نـمـانـده از             این سفره اعـترافـم را ام سرِ کشانده

راه ارحمنی کـرده  رسیده بـنـدۀ گـم            را وا کنکرم نما کمی آغوش خویش   

 ه ارحمنی مکن عـقوبت این روسـیا            امخـوبـِی تـو بـا گـنـاه آمـده به قـدرِ 

 ارحـمـنـی پـنـاه،مِن بـی  پـنـاه ده بـه            نگاهم کن ،امخسته   شکسته بال و پرم،

 ارحمنی جـدا شدم دگر از هر گـناه             خانمان سوزماین نف ِس  ام من ازبریده 

 اشتـبـاه ارحمنی  ام ازدوباره خـسته            خطا کردم هزار مرتبه بخـشیدی و

 فـقـط به خاطر قدری نگاه ارحمنی             آقـا زنـمات نـالـه مـیمیـکـده نمـیـا

 ارحمنی  چاه زسختی  در آمدم به چه            حسین از مِن آلوده دستگـیری کرد

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:      : غزل    قالب شعر         محمدرضا بازرگانیشاعر:   
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 العفو  الهی رب یا نگاهی، کن سوی ما            رب الهی العفو یا  کـسان پـناهی،بی  بر

 العفو  الهی  رب یا خـطایم،  تو از بگذر             نـدایم  من و  ـرذک ای مهـربان خـدایـم،

العفو  الهی رب یا دادار،  تو مهـربان و            خطاکارحاصلی بی  ،گنهکارای من بنده   

 العفو  الهی رب یا کن، غـمـم سحر  شام            کن از جرم من گذر بر حال من نظر کن،

 یارب الهی العفو   دِل پریـشان، وای از            نـماپشی شرمنده و سوی توأم شـتابان، 

 العفو یارب الهی   است، بهترین نشانی  این            استمهربانی   تو  کار  جاودانی است،  تو  مهر

 رب الهی العـفـو  یا تـنها تویی پـنـاهـم،             بنگر چه روسیاهم گناهم، در من غرق

 یارب الهی العـفـو   ام لـبـالـب،تـوبـه  از            سر لب ذکر تو بر با اشک نیمۀ شب،

 یارب الهی العفو  بر سـائـالن عـنایت،            رحمت، ای رسم تو محبتمنتهای ای 

 یارب الهی العفو  جز معصیت ندیدی،            ما را چو آفـریدی ای که همه امیـدی،

 یارب الهی العـفو  یم،ما بـنـدۀ تو هـستـ             شکستیمها گر توبه  گسستیم،تو  که ز گر

 یارب الهی العفو   دیگر به حق زهـرا،            نما تو یارابخشش  را،ها شکسته  این دل

 یارب الهی العـفو  جانا به حق حـیـدر،            داور، از جرم ما تو بگذرجاودانه ای 

 یـارب الهـی العـفـو  هـا،ـنـا اِله اِغـفـِر لَ             حق علی و زهرا یارب به حق طاها،

 

 

 جگرم افتاده قرعۀ خون جگری بر            پَـرم افتاده  ام و بال ومرغ درمانـده

 شاخه ثـمرم افتاده سبب نیست زبی              سوزانده ایـمان مرا  معصیت ریـشۀ

 برم افـتـاده و آنـقــدر دام گـنـه دور            برسد؟!نفر نیست به داد من تنها  یک

 وسـط مـعـرکه دیـدم سـپـرم افـتـاده            و آمدم خودم به عمری آخرِ  شد، دیر

 چشم ترم افتاده  ازکه  قطره تا این دو            است منرسوای دل  ندار و همۀ دار

مستفعلن فعولن مستفعلن فعولنوزن شعر:        قالب شعر: غزل                       یمحمد مبشرشاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:          قالب شعر: غزل              محمد جواد شیرازی  شاعر:   
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 حاال خـبـرم افـتـاده بر زبـان هـمه،            کردزده را آدم  من خسران زهراُحب 

 ام دست خـدایـان کـرم افتادهروزی            سائلم و ریزه خور پنج تنم وشمدلخ

 حرم افتاده شور نجف، شور سرم به             خوانمنادعلی می  لب بهسبب نیست بی 

 سوی شش گوشۀ دلبـر نظرم افتاده            هکشب جمعه دلم سوخت از آن روزی  هر

 بـادۀ نـاب هـم آخـر ز سـرم افـتـاده            کردکاری   بال با دل من  تربت کرب و

 افتاده به سوی مجلس روضه گذرم            شکِرخدا ولی نیست بال  کرب و ام  روزی

 جـان پسرم افـتاده خـنجـری کـند به             1  و گفت:پریشان به حرم آمد  مادری حال 

 ورم افتاده ِل خون غوطهتشنۀ در د             پیـرهنِ  چشم طمع بر زره و چقـدر

 

 

 بـال صعـودم را گرفت   بـندۀ دنـیا شدن،            گرفتذّره معصیت کل وجـودم را  ذّره

 گرفت  راه ورودم را عارض شد و مشکلی           خـواستم وارد شوم بر اهل توبه ناگهان

 سودم را گرفت  مر،شدن یک ع محشر غافل از           اممن ضـرر از آرزوهـای بـلـنـدم دیـده 

 بود و نبودم را گرفت  ام،روضه  های اشک           شده تقـوابی خیـرِی این چشم بی  وای از

 گرفت  را داده بودم او که بر قولی غفلتم،           عهـد بـستم با امام عـصر خود آدم شوم

 سجودم را گرفتغافل شدن حال  کم کم این           شدم خود کار زمان سرگرم صاحب غافل از

 پودم را گرفت  و روز اول تارمهرش آن که            رسددادم مـیام اما به  من زمیـن افـتـاده

 شنودم را گرفت  با دعای فاطمه گفت و           عـلی بن شـود نام حـسینروزگـاری می 

 ت رفگ وجودم را پاک حنجرت کل خون           قتلگاه در که ناله زدخواهری  فدای جان

 سایۀ دست کسی روی کـبودم را گرفت           ندیدحیدر خوب شد  خوب شد زهرا ندید و

 
 بيت زير به جهت حفظ بيشتر شأن حضرت زهرا تغيير داده شد .  1

 فـتادهخـنجـري کـند به جـان پسرم ا            :مادري موي پريشان به حرم آمد و گفت

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلقالب شعر: غزل           وزن شعر:           محمد جواد شیرازیشاعر:   
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 هـستم روم مقـهـورهر کـجـایی می             بس مشهـور هستم در گـنهکاری ز

 هستم  دور تو ازاست که من این  درد            نـداردطـعـنـۀ مـردم به من، دردی 

شـکـسـتـه  بال پـرواز مـرا غـفـلـت محصور هستم حصار جهل خود  در              

 هـسـتـم سـراشـیـبـی تـنــد گــور در            سرمایۀ عمرم که طی شد غافـل از

 هـسـتـم ت کـمـم مـغـروربر عـبـادا             هـای زیـادم را نــدیــدم مـعـصـیـت

 ولی من کور هستم ه نعمت،این هم             آورد ای سخـتـی صـدایـم را درذره

 هـستم با بـزرگـی خـودت مـسـتـور            آبرویی است حق من عریانی و بی

 هـستم محـجـور کـودکی ناپـخـتـه و            پـرسـتـم بـاش در بـازار دنــیـا سـر

 ـمدر شـعــاع انـتـشـار نــور هــسـت            سـائـلـم، دور و بـر بـاب الــجـوادم

 هـسـتـم مـثـل سـلـمـانـی نـیـشـابـور            کـنـدن به دنـبـال رضایم وقت جـان

 منـصـور هستم از تـبار فُـطـرس و             خـــادم زّوار اربـــابــم حــســیــنــم

 هـستم با غـم ارباب خود مـحـشـور            قیامت درپس   روضه را، دوست دارم

 

 

 دانمهمیشه می  هستم، دین تو  زیر به             اگر چه نـادانم  غـافـل، چه بنـدۀ اگر

 مرا زمین زده این كـثرت گـناهـانم             چـشم من ندارد اشك دارد اگردلیل 

 خوانم را  را تو تو  میان سجدۀ توبه            الصفح شب كریمو  روز وام خراب كرده

 شیطانم  رفیق چون سیه شده دل من،            تس  نورسراسرش باشد  كه جای تو  دلی 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:               قالب شعر: غزل                 یاسین زندیشاعر:   

 

فاعالتن فاعالتن فاعالتن وزن شعر:              قالب شعر: غزل             محمد جواد شیرازی    شاعر:   
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 پیش توست درمانم  علی من به  طبیب            مریض كرده مراغیبت و تهمت  دروغ و

 پشیـمانم   نسپـردم به تو، اینكه دل از             هستند نفع خوددنبال  همه تو به غیر

 جـانم جسم بی  بدون نور حضور تو            انیس واقعی من فقـط خودت هستی

 رحـمانم ام به تـباهـی خـدایرسیـده            الرحمه واسعه وكریمی  كرم نما كه

 امـام دورانـم به راه مـهـدی زهـرا،            بوده تا كه جان بدهمآرزویم همیشه 

 شكـسته بنـیانم  نگاه كن به فـقـیرت،             جان حـسیـنت ردم نكـن موال بیا به

 كـربـبـالیـش دوبـاره گـریـانـم   بـیـاد            لـرزیددلـم  نام او از وـفـتم حسین گ

 عریانم  كه صدا زد قتیلای لحظه به             عاشورا قسم به گریه زینب غروب

 

 

 حیران باشم  همه رّدم بکنند از خود و             پـریـشان بـاشـمدل آواره  به کی بـا   تـا

 هراسان باشم حقّم این است که اینقـدر            شدم گیر   زمین ویرون رفتم از کهف تو ب 

لـیـاقـت بده تا دست به دامـان باشم  تو            دامن آلوده مـنم دست دعـایم خالـیست  

 تا به دم مـرگ بـیـابان باشم  وای اگـر            به عمرم ای وایخشکسالی ثواب است  

 تو پنهان باشم موقع غـفلت ز کاش در            م نکـنیکاش در موقع غفـلت تو نگاه

 1زنـدان باشم  پـا بـزنـم راهـی نـفـس را             گناه دل زآنم که چو یوسف بکنم  من نه

 باشمدربان نجف پیش علی باشم و  در            خـواهممی باشد به من وآرزو عـیب ن

 جانان باشم  محضر  است اگر اییچه صف            است من هرکجا حرف حسین آمده جنّات

 
اما پيشنهاد.   1 بهتر  مي بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است  انتقال  به منظور  معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را  کنيم 

 نـفـس را ما بـزنـم راهـي زنـدان باشم            من نه آنم که چو يوسف بکنم دل ز گناه                .جايگزين بيت زير کنيد

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل               ناشناس      شاعر:   
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 زده و زارمان کنی  فکری به حال غم            کـنـی  بـدهـکـارمـان ای دوبــارهآورده

 اصال بعـید نیـست طـلـبـکـارمان کنی              دهیاینـجـور که دوباره به ما راه می

 یک  دم نخواستی تو خدا، خارمان کنی             گرچه نمودهام ز گـنه خوار نفس خود 1

 آزارمــان کــنــی  بـا آتـِش جـهـنّـمـت،            شوداصال نمی  تـریـنی و مـهـربـانتو 

 بایـد که فکـِر این دل بـیـمـارمان کنی             شمارزمین زده است گناهان بی  را ما

 بـیـدارمان کنی   ی تو ونـ کـ لطـفی اگر            شـوم خـدا من آمـدم دوبــاره رفـیـقـت

 شـهـیـد کـربــبـال یـارمـان کـنـی  تـا با             دهدها که بوی شهـادت نمی  ـشماین چ

 خوان روضه دیوارمان کنی روضه تا             کنیممی ات گریههـای فاطـمـه گـریه  با

 سـمارمان کنی م تب شکـسته از پهـلـو            ایـم در این اضـطراب تاآتـش گـرفـته 

 

 

 خیـلی دلـم گرفته بـاید به خود بـیـایم،             خـیلی دلـم گـرفته وفـایـم،از ایـنکه بی 

 گرفته خیلی دلم پایم، دو است هر لنگ            اینکه ولی ازخواندم  أُدعونی أَستجب را

گفتم میاِن سجده  بغض، ازشکستم خود  در خیلی دلـم گرفته ایم،با اشـِک بی صـد            :  

 خـیـلی دلـم گرفته درمـانـده و گـدایـم،            ٱلعفو« »إلهی   یارب  ،«َظلمُت نفسی » یارب 

 خیلی دلم گرفته من تحـبـس الـّدعـایم،            و عده با چه شوقی حاجت روا شدند یک

 خـیلی دلـم گـرفته ،قـدری بـده شـفـایـم            طبیب« دارد  »الطبیَب َمن ال دل ذکرِ 

 خـیـلی دلـم گرفته کـاری بکـن بـرایم،             کسی ندارم  تو  به وٱهلل جـز رّدم نکـن!

 خـیلی دلم گرفته! دلـتـنـِگ کـربـالیـم،            ست بهانه همه اینها «طلب ندارم  از دست»

 
اما پيشنهاد.   1 بهتر معناي  مي بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است  انتقال  به منظور  شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را  کنيم 

 يک دم نخواستي تو خدا، خارمان کني             با اينکه ما به دست تو پرونده داشتـيم                  جايگزين بيت زير کنيد. 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر:              وحید محمدی   شاعر:   

نمفعول فاعالت نمفعول فاعالتوزن شعر: غزل               قالب شعر: مرضیه عاطفی              شاعر:   



مناجاتی با خداوند کریم ، اشعار اول درآستان وصال؛ جلد   31   
 

000
 

 سحر کرد  شام ظلمت را یا الاقـل این             کرد بـاید بـرای حـال زارم نـالـه سـر

 کرد هنر  خوانده نامت را،همیشه آنکه             نیست هنر وقت گرفتاری تو را خواندن،

ـفـٖی ُخـس رام از اِّن  فـهـمـیـده نـسان  ل   کرد ضرر  غافل شد، یاد تو  کس که ازهر            اال 

 کرد  من اثـر عـصیت برامـروز امـا م            اهـل اشـک و اسـتغـفـار بودم دیـروز

 کرد  ترشـرمـنـده هـایت مرابخـشندگی            گــنـاهـم بـودم امـا بــار شـرمـنــده از

 !کرد اگر کند؟ هرگـز،گـفتم عذابم می             کـنـی تـوعـذابـم مـی گـفـتـنـد که آخـر

 خـبـر کـرد عـلـی را بانبـبـاید حـسین              دیگـر مطـمئنم ست،کارم گره خورده

 منزل به منزل بر فراز نِی سفـر کرد            پای آن سـری که به  پارفـت زینب می

 کرد  ها گـذریکجا هم از بـازار شامی              گـودال یکجا بین  و یکجـا میان طشت

 

 

 ندارم را ببین  و دار ،ضرر کردم هم  باز            پایم حال زارم را ببین ودست سائل بی 

 خویش را بیچاره کردم روزگارم را ببین             من هم آمدم  سرا شد باز، بیچاره درب

 ببین ُخمارم را ام حالخشک افتاده  و  سرد             اشکی داشتم  و سوز دوران که آه ویاد آن 

 تـبارم را ببـین اعـاعـتـبـاِر بـاطـن بـی             رسواترین تو پیش   سفیدم، پیش مردم رو

 ببین  رابارم  حاصلی شد کولهبی  حاصلم            پـنـاهای پـنـاه امن عـبـد پُـر گـنـاِه بـی 

 بـارم را ببـین  بـنـد ودل بی  خانۀ سرد            خانه خرابخانه شیطان شدم   شد تا دلم

 را ببین فرارم  و رحمان گریزی حاصل            زمین برخوردم  ام بدجورتو کم آورده بی 

 حـد بـزن اما دل امـیـدوارم را بـبـیـن             نیست را تدبیرکرده  خود   ام،بد کردهخود من به 

 من را نه شکـوه دادیـارم را ببـین  بار            حسیـنت آمدم ردم نکـن جان حسین با

 شکـارم را ببـین  اما آمدی داد زد دیر            خبیثصیادی   که هالل آمد و آن دم  از وای

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل            قالب شعر: محمد زوار           شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلقالب شعر: غزل           وزن شعر:           علی اکبر نازک کارشاعر:   
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 بارها گـفـتـم غلط کردم ولی تکـرار شد           1به استغفار شدتوهین  ام،توبه   شکستم هی

 شد  بار وضعم خجالت  وکردی پوشی  چشم           آمـدممی زدی شاید به خـوداول می  بـار

 دن بـاعـث آزار شداین ذلـیـل نـفـس بـو           کشمدست نفسم می  کشم ازبالیی می  هر

 تو ساختم روی سرم آوار شد هر چه بی            غـافـل شدم تو دنیا بودم و از فکـر فکـر

 شد این بار که در شایـد  بارها گفـتم نشد،            شـوم اما نـشـدبـارهـا گـفـتـم که آدم مـی 

 شد  چار هشت و نور تو من و واسطه بین           ن که روی آمدن اینجا ندارم هـیچوقتم

 شد  فیض برخوردار این از که  خوش بحال هر           اطهر هم خرید زهرای حسینی گفتم و یا

 شد  فـرزنـدها هـمـوار کار ما با مـادر و           کنندمی رحمتهم بهم پیوسته  شفاعت در

 م پُربار شدسق اصغر، با علی با حسین و           طرف یک  رباب از سو،یک  ازبخشید فاطمه 

 شد  ها مسـمارهم ریـشۀ سرنیـزه کـربـال           کنندسازی می   ها روضه این بهم پیوستگی 

 

 

 همه از ترپشیمان  و به زیر سربرگشته              همه از ترران َهَوس  که بود پست و عبدی

 همه از تربازگـشته گـریزان   سـوی تو            اتخـود فـرار کرده غـالم فـراری از

 همه از تر بـبـخـش نـمـایـان که مـرا  یا            یـا که مـرا مـقـابـل این خـوبـهـا بـزن

 همه از ترمعصیت فـروختم ارزان  بر             را که داشتمخوشی  جهل حال روی  از

 همه از تر مـعـرکه حـیران  میان مانـدم            اشک مرا غـفـلـتم گرفت وقـتی سالح

 
 به دليل ايراد معنايي و به جهت انتقال بهتر معناي شعر تغيير داده شد زير ابیات .  1

 بارها گـفـتـم غلط کردم ولي تکـرار شد            خطا، توهين به استغفار شدتوبه کردم از 

 خوش بحال هر که از اين فيض برخوردار شد            يا حسيني گفتم و زهرا شنيد و گفت جان 
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 همه از ترویران شد و بها بی که  آن را            مگر؟خرد کریم کسی می  ای تو از غیر

 همه از ترسامان و سربی  اگرچه هستم            لطف و رحـمتت من نا امید نیـستم از

 همه از  ترفـاطـمـه آسـان  نـوکـران بـر             کتاب خلق و خواهی گرفت روز حساب 

 همه از ترفـراوانبر رحـمت حـسیـن              در این میانکریمان لطف ام به دلبسته 

 همه از تراُخت الحـسین پـاره گـریبان             1کــشـیــد آمـد کـنـار قــتـلـگـه و آه مـی

 

 

 دوستى  با  بخشیدى مرا  كه  به قربانت جان            دامنـم آلـوده شد گرچه ز دنـیا دوستى

 دوستى اّما من ندیـدم چـیزى ااِلّ  تو از             یا رفـیـق رفـیـقم، نا پـسندم، نا سپاسم، نا

 دوستى ات كه حـقّـا اى فداى مهربانی             توانستى بسوزانى، نسوزاندى مرامی

 كـنى یا دوستى جوابم یا محبّت می   در            یا سركشىام جوابت یا لجاجت كرده در 

 را دوستى  رب تو ما یا  تو بلندم میكنى،             زنندم می مردم یا زمین یا زمین گیرند

ا ناراحت از قهـر و  دوستى  محكمتر اصالا بعِد دعوا، شودمی             ِعتابت نیستم واقعا

 دوستى  شد به موال خالصه   بسپرستى  حق             لبّیك گفتنجف  ،به قبله سجده آوردم رو

 در میان قوم مشهورم به لیـال دوستى             فاطمه ا بپرس ازر منوصف مجنون بودن 

 دوستى  ها تاداریـم ما بـیچـاره  فـاصله            اند دوستانت گر شهـیدان حـریم زینب

 كه اّدعـا دارى كه آقـا دوستى  اى دلى            شد دیركربالیت  گناهت كم نكردى، از

 زنها دوستى دیگران با سینه از بیشتر            محشرتالحسیِن  بابُ  فهمید ازشود می 

 دوستى  زهراچشِم  ه هرشد تر تا قیامت             از بُـنَىَّ گفـتن زهرا دِل گودال ریخت

 
یامده است و این مکان بعد از قرن دهم  نامستند بودن تغییر داده شد؛ در منابع تاریخی و مقتل اصال جائی به نام تل زینبیه نبیت زیر به دلیل  .   1

 مطرح و حتی برای آن مکانی ساخته شد 

 تر از همهاُخت الحـسین پـاره گـریبان            کــشـیــدبــاالی َتـل زیـنــبــیــه آه مـی
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 نچـشیـدم افـسوس تـرک گـنه را لـذّت            افسوسکشیدم  دوش عصیان به سر کوه 

 خویش دویدم افسوس من به دنبال دل            دنبالم بودلطف تو چون سایه به کرم و 

 انگـار ندیـدم افسوس را دیدم و من تو            دیـدیتو مرا فـاش به هنگـام گـنه می 

 بُریدم افسوس گنه از تو امواج من در             من لطف و کرم خود نبریدی از تو ز

 خجالت نکشیدم افسوس وعفو ت من ز            که به نارم نبری نمودی مرا عـفـو  تو

 دریدم افسوس فعل بد خود پرده ز  من            تو گناهـان مرا از هـمگـان پوشانـدی

 افسوس خوشه نچیدمزده یک غفلت   منِ             رفت به باد پراکنده شد و خرمن عمر

 وسافـس  نشنـیـدم نـشنـیدمدادی  گـوش            ندیـدم که ندیـدم هـیهـات چشم دادی و

 طلبیدم افسوسغیر تو را می  تو که ز            آشنا بودی و نشناختمت در همه عمر

 خمیدم افسوسافسوس سرو بودم ولی             چو کمانگشته وجودم   میثم از تیر گنه

 

 بـاوری  فـراتر ز عـروج وهم و فـوق            داوری حکـیمی و ربّـی و غـفّـاری و

 نگـفـتند برتری  اند وچه گـفـته  هر  وز            تروبو نـدیـدند خـاند چه دیـده از هر

 چـه بـنـگـری  پـرونـدۀ سـیـاه مـرا هر            وجرمخطا  است از پُر ثواب و ازخالیست 

 اینکه به رویم بـیاوری  تو برتـری از            ام به ناراینکه بسوزانی  من کمترم از

 خـداونـد اکـبری  من عـبد کـوچکـم تو            آتشم ران دبسوز خواه خواهی ببخش و

 پـروریبـنـده  تـو مـن بـنـدۀ فـراری و             :گویمت ،که  من وکیستی   تو پرسی اگر

 از گـنـاه هـمه خـلق بگـذری حتی گر            استکوچک  نیزپیش وسعت کرمت  در

 در دوزخـم بری  کـنم که تونمی  بـاور            والی عـلـی شـدم مـن داخـل بـهـشـت

 دم حــوائـج مـا را بـرآوری بـه تـو دم            دوشمعاصی به روی  هماره بار را ما

 خریمی  گنهکار لطف خویش ناز کز             کریم بخشنده و تو  میثم« گناهکار و»

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل               غالمرضا سازگار      شاعر:   
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 این چـشم اشکـبارم ـاهـم،این نـامۀ سی            شرمسارم عـبدمن  ،پـروررب بنده تو

 برآرم دل سوزی بده که گاهی آهی ز            آتـشت بریـزم اشـکـی بـده که آبی بـر

 این ندارم  تا بگـریم چـیزی جز بگذار            من  خجالت از  اشک تو کرامت از  لطف و

 حـق نارم تو مستحـق عـفـوی من مست            غـفّـار کـردگـارمن بنـدۀ گـنهکـار تو 

 اّمـا امـیـدوارم آبـم گــذشـتـه از سـر،            درگهـت گـذارم پـیــشـانـی ارادت بـر 

 گـفـتم گـناهکـارم کردم اقـرار من نیز            خویش گفتی  عفو کتاب وحیَت از  تو در

 رمتو رو بـیا  روی دادی تا بر بـاز  تو            غفلت درگهت ز من پشت کرده بودم بر

 بارم  سوزی هزار  آتش، در عدل است اگر            جرم مرا ببخشی   احسان، است اگر ز عفو

 اّما علیست یارم  ست دستم،بگو تهی             خودای چه با پرسند آورده  تو از گرمیثم 

 

 

کردم وفا کردی  جفا وفا کردی جفا کردم،           کردی  عطا کردم خطا کردم،  خطا کردی عطا  

حیا کردی حیا کردی  حیای خودعبد بی   ز           رویم نیاوردی بر   من دیدی و  شرمی زبی   وت  

آتش دوزخ رها کردی  خواندی و مرا از  تو            گردن بود برلحظه زنجیر گناهی  مرا هر  

کردی   صدا این فراری رادوباره کردی  کرم            پیـام آشتی دادی  تو قهـر کردم تو من از  

کردی آشنادوستانت  رحمت مرا با از تو             شیطان  غفلت دویدم جانب  بیچاره از من  

کردی  دردم را دوا زخمم را شفا دادی تو  تو            آهم را و خریدی اشک  را؛ گناهم  بخشیدی  تو  

روا کردینیاورده مرا بر لب  حاجات  تو           بارمعبودا! من از فرمان تو کردم تّمرد،  

کردی  هاچه رحمت از ها کردم توغفلت چه  از  من           دادی آبرومن   برخود آبرو بُردم تو  من از  

بال کردی   را زائر کرب واین روسیه  چرا           بسوزانی آتش قهرت در خواستیمی اگر  

کردی  خدا قهر آتش از فرار به سوی حق            ! میثمبغـل تـا قـبر ثـارهللا را  گرفـتی در  
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نـشیـنم گشتـه هـم  هـوای نفـس،            نازنـینم غـفلـت رفـت عـمر به  

گـنـه کوبـیـد بـر خـاک زمیـنم            کوبم  عرش  جای آنکه پا بر به  

نبـیـنم  حـتـی پـیش پایـم را کـه            نـگـاهـمگـنـاهـانـم شــده ســـد   

عـفـو الهــی شـرمگـینم  من از            گشتندجرم خود شرمنده  ازهمه   

آستـیـنم  خطــا در پشـت خـطـا            آستــانـت گـنــه روی گـنـه در  

نم یمـی  در و یسـار کاتب در دو            گنهکارچشِم  دو آلوده،دست  دو  

کـمـینم  همیشه بـود شیطان در            مـرا هـشـدار دادی همـاره تـو  

من هـمینم  بسوزی یا نسوزی،             رمسـاشرم ببخشی یا نبخشـی،  

جـبـیـنـم  گـناهــانم شـود نـقـش             قیـامت که فـردای آن ترسم از  

الـمـؤمـنـیـنـم  کـه مــداح امـیـر            را میثمتبه میثم بخش یارب   

 

 

 ست؟عـتـنایی اآیا با گـدا بـی  تو کـار             ستگدایی  که باال آمده کارش دستی

 ستنـدار بیـنوایی و این اشکهـا دار             نــیـازیبـی  نــیـازبـی نــیـاز تـو بـی 

 ست دیگر زمان آشنایی  ام...برگشته              تو دورم از خیلی تو، غریبم با خیلی

 ستخدایی بی کردن امیدی توبه   با نا            که دیگر شک ندارمبخشی می آنقدر 

 ستوفاییبی  عادت من که صبوری،  بس            اشندهـایم توبه ب ـول دادم تـوبه ق هی

 ست یادت روشنایی  پایان کهبی  ای نور            چـشـمم را گـرفـته قـلـبم دو تاریکی

 ...ستخدایی   خدای من  دیدم، دیدمت  من             نفـس دید و پرستید باید تو را با هر

 ستجداییدرد  تر از چون سوختن آسان            نگردان بری رو  کن ولنشینم دوزخ 

 ستدعایی  شروع هر کردم« »غلطشکبی             وقتی تمام خواهشم بخـشیدن توست

 ست دستی که بـاال آمده دست گدایی             برنگردانسینه به دست را خالی  این
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تا که کـوه گـنهم را بخری با کاهی            از دِل تـنِگ گـنهکـار، برآرم آهـی  

گهگاهی  نظری  چه شود گر بنمایی،            ترّحم یارب ز ،حریمت   روی به سیه  

به کـنار شاهی که گـدایی بِنِـشـیـند،            وسیع جوِد توکه بَُود سفرۀ  خوب دانم  

خواهی می   مرا تو جا،من به خود نآَمَدم این            مِن گـمـراه کجا، محـضـر هللا کجـا  

همه بدکارِی من، بوده ِز نا آگـاهی            غفّار قسم یا توصفات جمله   به تو و  

چاهی که فتادم ِز گنه خسته به قعر            بر مِن بیچـاره نظـر  بنـما بار الهـا،  

یبه سِر کوِی وصالت بنـمایی راه             آلـوده گـنه و پُر چه شود گر ِز مِن،  

 

 

ام پــنـاهخـود آورده درگـه خــدای  بـر            از گناه ای سیاه و وجـودی پُـرنامه با    

روسیاههرچند  تو، ام به سویکرده رو            همه از ترعاصی همیشه و از ترخالی   

چوب حراج بر تن من خورده با گناه            امرا شکستهنرخ خودم  بخر که   من را  

به غیر آه بساط خویش چه دارم من در             رسد به تو میهر که با عملی  هک روزی  

 ثمرم را خودت بخواه   یک قرص نان بده؛            خدا ایثمرم سوخت ماندم و  خواب من 

 راه خـلـقی به کـوله بـار بگـیـرند زادِ             کافی استپخت که فاطمه می  یک قرص نان

اشک گاه گاه  روضۀ او، الحسین، ُحبُّ             ـی تـوشۀ من استلـع  عـلی و آل مهر  

 1قتلگه برون شده اینگونه اسب شاه  از            با زین واژگـون  گرفـته و با یال خون

 پـای بـرهـنه، عـمـۀ سـادات، قـتـلـگاه             دویـدپـای بـرهـنـه عـمـۀ سـادات مـی

کند نگاه خنجـر نکش که مادرمان می             کنگاه را نبرت  و   خوب دور ای شمر،  

 
شد زيرا نام ذوالجناح در هيچ کتاب معتبري نيامده است و براي  داده  دليل مستند نبودن و مغايرت با روايت هاي معتبر تغيير  بيت زير به  .   1

 اولين بار در قرن دهم در کتاب روضة الشهدا آمده است؛  

 ذوالجناح از قـتـلگـاهِ شاه که برگـشت              با يال خون گرفـته و با زين واژگـون
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 من بـاشـی  قـرارقـرار این جـگـر بـی             ام ز هـمه تـا که یـار من باشی بـریـده 

 من باشی  به این امید که یک َدم نگار            ام دل راهرچه غیر تو خالی نمودهز 

 من باشی  انـتـظار وی بـاز تو دربه ر             برگردمدوباره که به سویت  برای این

 من بـاشی   که بـا نـسیـم محـبـت بـهـار            آیممی خشک   زرد و خزان؛ شبیه برگ

 من باشی   آن َدم کنار که درشود می چه              تـرسممی شبهـای قـبـرسیاهـی  از من

 عـلـی فکـر کـار من باشی  به احـترام            شوم که در محشرمرید شاه نجف می 

 من بـاشی  چـراغ روشن شبـهـای تـار            زهـرا محبت دلم خـوش است به نـور

 کـه تـو امـان دل داغــدار مـن بـاشـی             سـوزمداغ حـسیـن می  تـمـام عـمـر ز

 من باشی  ارمـیـان کـوچـه و بـازار یـ            اینیـزه آمده به گریه گفت عـزیزم به

 من باشی  که شاهد این انکسار خودت            گـیـسویم سپـیـد شده به پای حنجـر تو

 من باشی  کـر عـّزت ایـل و تبـاربه ف             چـرخدنیزه می نگاه مضطربت روی

 هـمیشه دلـبـر نـیـزه سـوار من بـاشی             بهم خورده چه صورت زیبای تو  اگر

 

 

 یکـبـار هم از کـوچه اینهـا گذر کن             کندها هم نظر بانت به بما بین خو

 کن  آمـرزش سحـر شام مرا با نـور            بـبخـشی  ام اینجـا گـناه آورده خـیـلی

 کن  زبَر و جـسم مرا زیر آتش بزن!            بنـدم با گـنـاهـان انـس دارد  من بـند

 کن هایم را سپـر قـدوس و یا نـور  یا             اختاندقلبم را شیطان بسمت تیر  هر

 سهـمـیه چـشمان من را بیـشـتر کن            ساله تو را حق سهمیرم می گریه بی 

 کن  با من خوب سر تو بدم اما خیلی             است امیدوار این بنده سرکش به تو

 تو راهـِی سفـر کنرا  ما  یا مجتبی!              بار رفتم کـربال لطف حسن بود هر

 کن خبر روضۀ زینب گدایت را در            راام زدی شش گوشه  موقعی امضا   هر
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مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                   قالب شعر: ناشناس              شاعر:   

 



مناجاتی با خداوند کریم ، اشعار اول درآستان وصال؛ جلد   39   
 

000
 

 زر کنند  خاک را به دم خویش آنانکه              بایـد به التـماس گـدایان نـظـر کـنند

 کـنـند  سرمـایۀ بـکـای مـرا بیـشـتـر            کـنند امشب بناست با من آلـوده سر

 هـجـوم خـیـل گـدا را قـبـول کن  حـاال

 رب بحـّق فـاطـمـه ما را قـبـول کن  یا

 از زنـدگی بـدون دعـا توبه مـیکـن            توبه میکنم خداهرچه زشتی است  از

 دور بودن از شهـدا تـوبه میکـنم از            ریا توبه میکنم غیبت و دروغ و از

 ن مرا ام به حق خودم عـفـو کبد کرده

 کن مرا شدم عفو با قوم و خویش قهر

 شد من چه شادی اموات یاسین برای               چه شد خیرات من وی جمعه خیری هاشب

 همیشگی به روایات من چه شد؟! انس            آن برکتی بود به اوقات من چه شد

 از یـاد یـار غـفـلـت مـن اشـتـبـاه بـود 

 ـبـاه بـود با این و آن رفـاقـت مـن اشـت

 ست علی  ذکری که نقش بسته بدنیا علی             ستعـلی   امشب تمام نغمه لبها علی

 ست علی  علی  زهرا نگاه کرده به هرجا            ستعلی  علی لب یا به شیعه که بسته حرزی

 ستما علی مسیحای  ست بابای ما علی 

 ستعلی  که مرجع اعالی ما  شکرخدا

 ی تو بگو یکصدا حسین شیعه با عل ای            ند ندا حسیاز نجف آم گفتم عـلی و

 صلّو علی حسین صلّو علی رقیه و             لـبیک یا غـریب و لـبیک یا حـسین 

 یک یا رقـیـه بوده هـمـیـشه دوای من 

 کـفـن اربـاب بـی  جـانـم فــدای دخــتـر

 اشی عـمۀ محـنت کـشـیدهجانم فـدا            اشجانـم فـدای بـازوی شـالق دیـده 

 اشچکمۀ دشمن خـمـیده آن قـد زیر            اشکشیده سو هر وی بهمفدای جانم 

 هـایـش بـرای شـاه فـدای دلهـره جـانـم

 ای بین قـتـلگـاه که بود غـلـغـلـه  وقـتی
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 !نگـاهی  نگـاهی نگـاهی نگاهی!            الــهــی الــهــی الـهــی الــهــی

 عـفـو تو نبود پـنـاهـی  غـیر مرا            هـستی پـناه هـمه اهـل عـالـم تو

 نبود گـناهی  تو  به دریـای عـفـو            عـالـم خـطـای هـمه اهل گـناه و

 من بـنـدۀ روسیـاهی  نـداری چو            کـریـمینـدارم به غـیر تو رّبِ 

 کاهی  ببخشی به  کوهی  که کاهی  نه            رو آورمدرگهت  که بر نه رویی

 گاهیگاه که جاری کنم  اشکی نه             بسوزمقهرت  نار نه تابی که در

 سپاهی همچون حمله آرند  به من            چـار جـانب از گـنـاهـان بسـیار 

 نه آهی اشکی نه سوزی نه دردی نه             دلام دردیاز درد بی  آمدبه تنگ 

 هـمه زنـدگـانی عـمـرم تـبـاهـی             ت بار گـناهمهمه هست من هس

 ندارد به جز باب عفو تو راهی "            "میثم ها بسته بر رویهمه راه

 

 

 شود بـنـدۀ غـرق گـنـاه تـو سـرافـراز             شود باز  رحـمت تو جای آن است درِ 

 شـود بــالـی زده آمــادۀ پــرواز و  پَـر             این پـرسـتـوی به دامـان گـنـه افـتـاده

 شود اش احرازای توبه تا خجالت زده            بکشندهورا   توفرمان ملک و حور به 

 شود ات آغـازبا بـنـده  عـشق بازی تو             آخـِر فـصِل گـنه کـاری این دل برسد

 از نور تو دمساز شود یی توپرآنکه با              بالداش می به روشندلی مثل خورشید،

 شود صاحب اعجازاگر   عجب تائب  چه            است تّواب گرو  درآسا دل حق  معجز

 که هـم آواز شود با مـنادی سحـر هر            نـفـس پـاک مـسیـحا گـیـرد دم گـرم و

 ودصاحب مرتبـۀ عـالـی و ممـتـاز ش            شود ای خوشا آنکه شهـیـد غـم دلـدار

 فـاطـمه جـانـباز شود در رکـاب پـسر            گرددسورۀ فـتح چو از مّکـه تـالوت 

 شود  همراز با گـل عشق خـدا همدم و             فرج است دعایوقف خوشا آنکه دلش  ای
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 آهی واشک  با سوز ونوازند اول ورا             از مجرمی گناهیببخشند خواهند اگر 

 آه صبحگـاهی  جـرم سـوزد از اوراق            از اشگ دردمندیدریای عفو جوشد 

 کاهی ناورده پّرِ   که با خود بیچاره من            گناه بخشند کوهی به کاه بخـشند اینجا

 عضو من گواهی  هر محشرروز  گردند            ای وای اگر برای افـشای هر گـناهـم

 من نگاهی  نگاهـم مـوالی مشتاق یک            هر چـند روسیـاهـم با آنهـمـه گـنـاهـم

 سوده بر خاک گاه گاهی  خویش رخسار            آستانت سوزد آن کو درچگونه رب  یا

 راهی باب توبه ندارم جز پیش رو در            گناه سنگین ره منتهی به بن بست بار

 العـفـو یا الهـی  تو زیـبـا،   ای عـفـو از            زیبا تواست عفو، من گنه بود زشت از از

 باب رحـمت تو نـبود مرا پـناهـی   جز            درها تمام بسته پا شکـسته،  خـسته؛ تن

 اشتـبـاه کـردم یا رب چه اشتباهی من             سیاه کردم را  عـمری گـنـاه کـردم دل

 ـد آثـاری از گـنـاهـی تـا در دلـم نـمـان             دل را با اشـگ تـوبـه شـویم آلـودگـی

 ام عـلی را در عـین روسیاهی کاورده            کـثـرت گـنـاهم مـپـسـنـد روسیـاهـم با

 ُحـّب او نباشد طاعات جـز تـبـاهی بی             نجات عالم مهر «میثم» علی است مهر

 

 

 ایمـانیم  تـردید و  معجـونی از           های عصـر خسـرانیـمما آیـه 

 انـسـانـیـم مـا اهـل نـسیـانـیـم،           سترفته یادمان  الست از دعه

 طـغـیانـیـم سـرگـردان امـواج           اقیانوس سـت کـرده تبعیـدمان 

 نـانـیـم  مـا بـنـدۀ هـمـه،ایـن  بـا             آیات توحـید است عـالم هـمه

 فـراوانیم  گندم، هـم در صـف           فردوسیم چنان دلتـنگهـم هم

 گریزانیم  از خـاطـرات خـود           ما هـیـزم عـمـر و آتـشـیـممـا 

 بگـو کـه مـا پشیـمـانیـم  بـا او           سـوی خـدا رفـتی اگـر آه! ای
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 دیـنم نمانـده باطنی اصال به ظاهـر            غمگینم و زیر به سر  دارد اگر دلیل

 بـنـدۀ شـیـاطـیـنـم  هـنـوز جـاهـلـم و            رمام شد عـمدیـدم تـم نگـاه کردم و

 بار سنگینم  مرا زمین زده این کوله            گـناه کـردم و از رو نـرفـتم و حاال

 بـیـنمنـمی  خودم را اگر عـصر امام            است ام سبب شدهآلـوده قـساوت دل

 نفـریـنم مـنی که مستحـق نـاسـزا و            در این خانه محترم بودم همیشه بر

 بینم خوش پروردگارولی به رحمت             بخشمنمی خودم اگر چه خودم را دگر 

 خانه بنشینم؟  پشتی هست کماجازه             دانممی درست نیست بیایم به خانه،

 ینم محب صف  درلطف علی به  خوشم            اگرچه شیعـه نبودم تـمام عـمرم را

 هاست مسکینم علی سالآرزوی  در            ام که عـلی همدم فـقـیران بودشنیده

 خـدا کـنـد که بـیایـد زمان تـلـقـیـنـم            من بـاشد  خـدا کـنـد که بـیاید کـنـار

 تسکینم  روضۀ عباس هست اشک که            نیست حاجتطبیب  طب و به مرهم و مرا

 خونینم؟  شهید کنم من، چه سکینه را            برویم بلـند شو ای کـمرم راشکسته

 چـینمچـقدر غنچۀ تیر از تن تو می             بـیـندالبـنـین نمی  که اُمُّ   شکـر هـزار

 

 

 هللا  اغـثـنی یا امیـد چه دارم؟  به جز             کس و کارم اغثنی یا هللا فقیر و بی

 هللا  ه گـشـتـه عـذارم اغـثـنی یاسـیـا            گشتمتـوبه شکستم دوباره بر هـزار

 زارم اغـثنی یا هللا ببین که خسته و             خالی این بیـنـوا تـرّحم کن به دست

 اغثنی یا هللا ندارم؟ چه هست دار و            این شبهااشک شرم  به جز امید جز به

 هللا  ویش سـوارم اغثنی یابه نفس خ            گویم اسیـر نفـس بـد ایـمـانـم و نمی

 هللا کند چه سـاده شکـارم اغـثـنی یا             داد نفسم هوای  دست به دست زمانه

 به جـز حسیـن نـدارم اغـثـنی یا هللا            بـرای روز مبـادا بـرای رستاخـیـز
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 ت مرا بگیریدشرمنده از گناهم دس            بگیرید روسیاهم دست مرا من عبد

 بگیرید مراگشته است راهم دست گم              خانۀ حبیبم بس که دور گشتم از از

 دست مرا بگیریدسپاهم رفته زکف             عبد جمودالعینم از کـثرت معاصی

 پـناهـم دست مرا بگـیریدتنهـا و بی             اینجا رساندم را  خود  شکسته  زورقی  با

 بگیرید مرا آهم دست غرق برگشته            کردم ما فرارآغوش خود گشودی ا

 درمانده از گناهم دست مرا بگیرید            رفت که غیرتم رفت شوق عبادتم وقتی 

 بگیرید اشتباهم دست مرا حد شدبی             مویم سفید گشته عهد شباب رفت و

 واهم دست مرا بگیرید نخ نجف از غیر             حیدر طالی آرزوی این دل ایوان شد

 بگـیرید  مرا کـربـال تبـاهـم دستبی              حسین استگوشۀ  نجاتم شش تنها ره  

 گـریان قـتـلگـاهم دست مرا بگیرید            است حسین در روضۀ شبهای جمعه قلبم

 

 

 نیست پناهی   مرا این خانه که جز  کن در باز            نخواهی چه چه بخواهی نخواهم تو از غیر به کس

 نگاهی  گـدا را زکه کنی منع  آنی نه تـو           بپوشم چشم کرمت ولطف  من آنم که ز نه

 سر راهی پشت دیوار نشیـنم چو گدا بر          بـجـائـی اگـر باز نـگـردد نـروم بـاز در

 کاهی  پَـرِ سازم که ندارم  من بیچاره چه          کریمی و دو صد کوه به یک کاه ببخشی  تو

 بـدهـی شعـلـۀ آهـی  به بهـشـتم ندهم گـر          نسوزم   عشق کز شرر  از اینبه  دوزخ سوز

 سیاهی  نامه ز غمتاشک ده تا که بگرید           غمت سخت درونی  ده تا که بسوزد ز سوز

 هی گفته است ال به تو شباین زبانی که دل           آرد بدر سر  صفت شعله ز دهان چو بدوزخ

 آمده گاهی  فرودتو  خاک  به کهاین جبینی           در دل آتش  اش آوری فرودکه  پسندی  چون

 گناهی کرمت نیست به پیش  جرم کونین          که فردا گفت نتوان  عفوت  وسعت سخن از

 چاهی  غفلت سر است به نشستهکه  کوری همچو          خویش که باشد کرم از بگیر تو «میثم »  دست
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 ام روی سیاه آورده محضرت  هم در باز             ام بار گـناه آورده از ـاری مملوـه بکـول

 ام ام را با امـید یک نگـاه آورده هـستی           ام سویت پناه آورده همه جا رانده و از

 دردمـــنــدی آمـــده  دردمـــنـــدان، ای الــه

 غـیـاث الـمسـتغـیـثـیـن مـسـتـمنـدی آمده یـا

 نشناختمرا   صاحبخانه بازی و غرق در           وفـایی ساخـتم خشت بیبه  خانـۀ دل را

 انداختم  کس که رسیدم جز تو رو هر به من           باختم عصیانم صفای نیمه شـب را پای

 ی به احـوال پـریـشـانـم بکنگـوشـۀ چـشـم

 چـشمـان گـریـانـم بکن  ای خـدایـا رحـم بر

 باده باشد بهتر است  کوثر   که ام وقتی  مستی            است  باشد بهتر دلدادهکسی  هرعشاق  بین

 است  که افتاده باشد بهتر  قدر هر شجر چون           است سجاده باشد بهتر سر به زیریم سر

 است خم کرده  معصیتقامتم را حیف شد که 

 هـایـم را نگـاه مبـتـال کـم کرده است  اشک

 ضر کنی؟  و بالعاصی را حفاظت از  عبد            یشود که پر کنی؟کاسه های خالیم را م

 کنی  من پشیمان آمدم شاید مرا هم حـر           ؟کنی قلب سنگی و سـیاهم را شبـیه در

 دهـی تا وا کـنـم؟   اجـازه مـیسـفـرۀ دل را 

 شرم دارم که سـرم را محـضرت بـاال کنم

 کن   بازرا به رویم  لطف کن در آخرامشب            کن  مرغ بسـمل را مهـیای شبی پـرواز

 کن باز نجف یکـبار دیگر به پای من را           کن مـرده را آغاز احیـا کردن ایـن کار

 شود اهم میحـتم دارم مرتضی پـشت و پـن 

 شود و سات بخششم فورا! فراهم می سـور

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:         مربع ترکیبالب شعر: ق          محمد کیخسروشاعر:   
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 یاد داد هایش  من با گریه به را نگریه کرد           امداد دادکجا خوردم زمین زینب مرا  هر

 عوض آباد داد  قلب ویرانه خـرید و در           ما میداد دادبه باید    که می یا آنچه میشد 

 استدرمان با دوای زینب  و ها بسیار درد

 دعای زینب است  هست از آبرویی هم اگر

 شدم جانشمحزون حسین   قرار صوت بی            شدم پریشانشزینب چون وسط آمد حرف 

 شدم نثارانش از جانسوریه  خواب دیدم           خلـوتم بودم که گریانش شدم بـارها در

 حسن  و است حسین برمثل گریه  گریه بر او 

 او اشکـبـار بی کـفـن  کـنـش،عالمی گریـه 

 

 

 ـادم گـنـاه کـردم و از چـشـم یـار افـت            اخـتـیـار افـتـادم خـود از بـه اختـیـار

 افـتادم  شبـیـه ُمـرده شـدم یـک کـنـار            بردام را  روزی گریه آمد و قسـاوت

 افـتادم ز روی جهل در این چاه تـار            طول آرزوهـایم ام از فـریـب خورده

 اهــل دل از اعـتـبار افــتــادم  کـنــار            گنـاه و مـعصیـتم آبروی مـن را برد

 افــتـادم  بـه دام رحــمـت پـروردگـار            همیشه میان راه خطـا شـکـر هــزار

 افــتـادم  اگـر دوبـاره بـه فــکـر فرار            خودش خـدا کنـد که ببـندد مرا کـنار

 دلـیــل دارد اگـر کـه خــمـار افـتـادم            حـیــدری دارم هــوای بـادۀ انـگــور

 افـتادم دار به پـشت خـانـۀ این سفـره            است عمر یک خوشم که  سینم،نان ح  فقیر

 دوبــاره یـاد غـــم آن دیــار افــتــادم             وبال کرب دوباره  ،دوباره روضۀ زینب

 مـیـان خـنــدۀ چنـدیـن سـوار افــتـادم            تـنـها بـرادرم تـو نـبــودی و یـّکـه و

 افـتادم  پـنجاه بـار   هـزار و نهـصـد و            من  خوردی و پنجاه زخم   و صده ن  و هزار

 چـقدر پــشت سـر نـیــزه دار افـتـادم            کرددل مرا خون  نی   بر رأس تو چـقدر

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:           قالب شعر: غزل              محمد جواد شیرازی   شاعر:   
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 ندارد؟ ام گریهشدهپریشان  مجنون و            گریه ندارد؟ ام خوبان شده  جا مانده زِ 

 ام گریه ندارد؟حیران شده وامانده و            دلـم بـین مـسـیـرمروِی کـجِ  بـا بـارِ 

 ندارد؟ام گریه شیطان شده خوِر   بازی             گـفـتـم زرنـگـی کـنـم اما تـه چـاهـم

 ام گریه ندارد؟بدجور هوسران شده            نماز شِب تو ُمـردآن سینه زِن اهل 

 ام گریه ندارد؟ ن قصۀ پایان شدهچو             مرگم عـلمایم چه نزدیک به  از دور

 ام گریه ندارد؟شده هجـران هـمخانۀ            سحـرم ِزمـِزمه دارم با َزمَزم اشک

 ندارد؟ ام گریهقرآن شده هی دور زِ             مجازی دل دنیای هی غرق شدم در

 ندارد؟ ام گریهشده هیدانننگ ش من            شهدا نیست ازای خاطره به لبم  دیگر

 ام گریه ندارد؟جان شده  سرمست حسین            با اینکه بدم باز بمن روضه چشانید

 

 

 عـفـو تو یـا از گــنـه خویش بگــویم؟  از            عرق شرم به رویمباران ست چو جاری

 بــاغ وصال تو ببـویم یک برگ گــل از             تـرســم نــگــذارنـد بـه فــردای قــیـامت

 اللی بـه از آنـم کـه ثــنـای تو نــگــویــم            کرمت چشم بپــوشم کوری به از آن کز

 ام تـا که رضــای تـو بـجـویــمدیــر آمده          شوی از بنــده ولی منتو زود رضـا می 

 ی کـه بـیـا باز به ســویم آغــوش گـشـود           رحمت تو ز بُردم، تو  غیـر من رو به در

 ترسـم کـه گـنــاهـان بـفـشــارنـد گــلـویم            تو کنم سفــرۀ دل، باز ورخواهم که حض

 ات کــم نشود یک ســِر مــویماز دوستی          صد سـالـم اگـر در شـرر نـار بـســوزی

 وتـر بُود از آب وضـویـم این اشــک نکــ          ام اشک خجــالتبر خاک درت ریخـتــه 

 بگــذار که در چــشـمۀ عـفــو تـو بشویـم          پــرونـدۀ تـاریـک مــرا اشــک نــشــویـد

 نگــذاشـتـی از لطـف بیـارنــد بـه رویــم          و یک بار« میثم»  ای ازخطا دیده صد بار

ولنمفعول مفاعیل مفاعیل فعقالب شعر: غزل           وزن شعر:             سیدمحمد میرهاشمیشاعر:   
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 تو پروانۀ ما باش  گردیم و شمع توما              ای بـنـده بـیـا سـاکـن میـخـانۀ ما باش

 باش  پـیـمـان بشکن طالـب پیـمـانـۀ ما             تا چـنـد خـوری بـاده ز پیـمـانۀ اغیار

 دیوانۀ ما باش  عـشق بتان بگـذر و  از            حاصل کـام تو عشق مجازی نشود از

 و از دیـده بـیـگـانـۀ مـا باش بـیـزار تـ             دیده که نـادیـده ببـیـنی بیگـانـه شو از

 در دام نـیــفــتـاده بــیـا دانـۀ مـا بـاش             خود کنرحمت ما رحم به  است در باز

 باش  آبـادی و ویـرانـۀ ما بـگـذر تو ز            کنی آباد؟ را میاین کهـنه خـرابات چ

 ـعـتـکـف خـانـۀ ما باش یک مـاه بیا م             آز وشدی خانه به دوش هوس   عمر یک

 پـس مـنـتـظـر پـاسخ جـانـانـۀ ما باش             جوابت بهدست رد آمد  که زدی در هر

 سر پـیـمانـۀ ما باش  مهـمـان مـنـی بر            اغـیـارژولیده مشو ریزه خور سفـره 

 

 

 دسـت آهــم ـراســیـ ام امـا آیــیــنــه            عـالـم بی پـنـاهم آه ای پـنـاه هر دو

 گاهم تکیهای  زمین خوردم  تو  یاد بی              گردد آوار  ،خانه شد  هرستون  چون بی 

 در آمـدم از چـالـه افـتـاده به چـاهم             قبل از گفتم درستش میکنم شد بدتر

 الفم شده هرچه خدا خواهد بخواهم            آنچه نفـس خواهد من بنده نفسم هر

 شـرمـنـده از این بندگّیِ گـاه گـاهـم            آیمگـرفـتـاری فـقـط سوی تو ت وق

 انبار کاهم افـتاده در  چون سوزنی            پیدا کن این گم گـشتـۀ در آرزو را

 ای در بین راهم  بیچـاره و درمانـده             آقا کمک کن غارت شد دلم، نفس با

 تو باشم روسیـاهم  اهی بیـگر پادش            پـیـدمگر سـائل لطف تو باشـم روس

 یا رب بـده در خـانـۀ اربـاب راهـم            دستـم بگـیـر ای مـنـتـهـای آرزوها

ا درستش می  این گدا هم   کنی برقسمت گر کربال             ات را کند او بنده حتما

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنقالب شعر: غزل           وزن شعر:                ژولیده نیشابوریشاعر:   
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 پـناه از شّرِ شیطان رجیم  تو  برم بر می           بعـِد بسم هللا الرحمن الرحیم بعِد حمد و

 مقـیم  درگه لطفـت ابـد بر ای مالئک تا           مستقیمرب بمانم در صراط  یا کن کمک

 َعـظـیـم یـاعـلـی یایا َسـمـیـُع یا َعـلـیـُم 

 یا َحـلـیـم یا َکـریـم یـا َحـکـیـم یـا قَـدیـم 

 النهار  رّب الـلیـِل و لخائفین، یا یا امان ا            پروردگار رحمت ای دلم دارم امیـدِ  در

 الِکـبار  یا رّبِ الّصغـاِر و سیدی العـفو،           یا عظیَم الَمّنِ یا ربَّ الُحـبـوِب والـثِّمار

 الِصحاری والِقفار  ربّ  یا  یا ستار، عفو،

 البَراری والبِحار  یا ربَّ  یا غـفار، رحم،

 بودی صبور   تقـابُـل با گـناهانم ولی  در           دور تو زا اینکه باشمتا   علتی شد گناهم

 حضور  داری نزدیکتر به من  رگ گردن  از           من مست غرور  و  مهربان بودی کریم و   تو

 ُمَهـیـِمن یا ُمـَزیِّن یا َطهوُر یا َشکوریا 

ن یـا َعـفُـوُّ یا غـفـور   یا ُمـلـقِّـن یا ُمـَهـّوِ

فل  من یا رومگردانی ز           الشَّیخِ الکبیر راحم ات یا بنده  رحم کن بر  الصغیرراِزق الّطِ

 العَظِم الَکـسیر ِشّدتی یا جابِرَ ُعدَّتی فی            ای هستم أَِجـرنا یا ُمجـیر من گناه آلوده

 یـا لَـطیـُف یا َخبـیـُر یا قَـدیـُر یا ُمـنـیـر 

 ـیـر َظهیا   یا بَـشـیـُر یا نَـذیـُر یا بَـصیـرُ 

 بدیل   شریِک بی نظیِر بی ای خـدای بی           شامل ما بوده الطاف تو ای رّبِ جلـیل

 دلیل  خواهد  نمی  رحمتت هرگز  طمع بر پس             خلیل نمایی بر  می را گلستان که آتش ای

 َکـفـیـِل یا قَـبـیـل  یا َجـمـیـُل یا َوکـیـُل یا

 ُمـحـیـل  ـُل یایـا ُمـدیـُل یا ُمنـیـُل یا ُمـقـی 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            مربع ترکیبقالب شعر:           مهدی مقیمیشاعر:   
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 نصیب  توبه کنتوفیق  ام  گناهم خسته  از           عصیانم خـدایا داده دنیایم فـریب غـرق

 وای از آن روزی که دوزخ سمت ما دارد لهیب           شکیب بندگانت را مهرت ز نگاِه پُر  ای

 یا َحـبـیُب یا َطبـیُب یا قَـریُب یا َرقـیـب 

 ُمجـیب  ُمثـیُب یا َحـسیُب یا َمهـیـُب یا  یا

 امـیـد آخـر هـر بـنـدۀ مـسـتـأصـلـی   تـو           آخـری تو اّولـی باطـنـی تو   ظاهری تو

 یـا بـدیــع یـا َمـنـیـع یـا َوفـیُّ یـا َعـلــی            َجلیصوت  با توکردم صدا نام سحر  هر

 یـا َحــفـیُّ یا َرضـیُّ یـا قَــویُّ یـا َولــی 

ــ   ـدیُّ یـا َغــنــیُّ یـا َمــلـیّ یُّ یـا بَ یـا َزک

 

 

 نه تاب دوری از تو، نه طاقت عـذابم             گـذشته آبـم  سر با کـثـرت معاصی از

 تر از حبابم  خـالی  تـر ز امـواج، آواره            کویرم از تر ز دریا سوزان تر  لبـریز

 بـخـوانی در چـشم آفـتـابـمام  گـر ذره            ام بخوانی با بحر همنـشیـنم قـطره گر

 که مهربانی عبدت کنی خطابم بس  از            کشی به سویت  می   توگریزم   می   تو از من

 یا که خـوابم یـالـلـعـجـب نـدانم بـیـدار             کنی رفاقت  قهر کردم تو می من با تو

 نه تو کـنی جـوابم  ن جـواب دادمنه م             هم شنیدمخوانده هم  استجب رااُد عونی 

 حسابت آسان کنی حسابم  لطف بی کز            آن خـدای خـوبـی  تو  من بـنـدۀ بـد تو،

 شـرمـنـده تا قـیـامت از دورۀ شـبـابـم             دست رفت عمرم از پیری زپا فکند و

 آبـممانـنـد شمع این اشک و آه کـرده             دیـده آهـم درون سینه اشـکـم روان ز

 بود صوابـم   گـنـاهـم بـدتـر دیدم که از            گفتم به اشک توبه شویم گناه خود را

 آه است شـاخـه گـل، اشکم بود گـالبم            خود باهدیه   خواهی دارد دو عذر به میثم

نمفعول فاعالت نفاعالتمفعول وزن شعر: غزل             قالب شعر: غالمرضا سازگار              شاعر:   
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 ریـرمسا ای؛ ش خطا پیشه ذلـیـلـی؛            باری  بی بنـد و ام من گـنـه کار کی

 نـابکـاری ای سرکـشـی؛ سیـه نامـه            گـرفـتــار و آلــودۀ هــر گـنــاهــی

 تــو امــیــدواری  بـه درگـاه عــفــو            عصیانزخود گشته نومید از فرط 

 خـلـق آری شـد در به من بستـه می            گـشـودی جرم من می اگر پـرده از

 و یــا دادیــم عــزت و اعـتــبــاری            کـآبــرویـم نـبــردی  چـه شـد نـدانـم

 خـاری شـمـردند کـمـتـر ز می مرا            گرنه عزیزان کـردی عزیـزم و تو

 بارینیست من  بار از تر که سنگین            الــهــی تـو بــردار از دوش بــارم

 ـــاریچــرا دادیــم دیـــدۀ اشــکـــب            اگر قـصـد سـوزانـدنـم کرده بودی

 پـروردگـاریمن ار رو سیـاهم تو              مجـرمـم تو سریع الرضایی  من ار

 من و دست خـالی و احـوال زاری            دریای عـفـوت باب احـسان و تو و

 گـرفـتـم بـسـوزی مرا در شـراری            وجودم جحیـمت چه حاصل برد از

 باری نه برگی نه   نه بوئی نه رنگی            نه دردی سوزیاشکی نه آهی نه نه 

 نـدارم بـه جـز نـام مــوال شـعـاری             1اشمعـلـی دوست ب تـهـی دستـم امـا

 مرا غـیـر مـوال عـلی نیـست یاری            به میزان   به عقبی به محشر  به دنیا

 کـنـم اللـه زاری را می جـحـیـم تـو            رآیـدـم بـدهـان به یـک یا عـلـی کـز

 کجا روز محشر به خود واگـذاری            را عـلـی دوسـتـم دوسـتـان عــلــی 

 قـراری که بـاشد به او عـاشـق بـی            )میثم( نـیـاید بـه جـز مـدح مـوال ز

 
اما پيشنهادبي.   1 بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را  مي ت زير سروده اصلي شاعر محترم است  انتقال  به منظور  کنيم 

 شـعـارينـدارم بـه جـز نـام مــوال             تـهـي دستـم امـا عـلـي دوست بودم                     جايگزين بيت زير کنيد 

فعولن فعولن فعولن فعولنوزن شعر: غزل                 قالب شعر: ار             غالمرضا سازگشاعر:   
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 عـطا بکـند بـنـمـایـیـم اوکه مـا خـطا              بکند کسی کجا  به این طریق خدایـی؛

 ها بکـنـد   نکـرده چـه لطف برای کـار             نه بندگی نه رفاقت نه عـاشقی کردیم

 کـه مـا جـفـا بـنـمـایـیـم او وفـا بـکـند             حق و وعـدۀ ما پوچ همیشه وعـدۀ او

 بد سوا بکند  و خوبخود  رای رحمتب             نهـمـه باریده و ندیـدم م هـمـیـشه بر

 سفره وا بکند هست  گداکه  کجا به هر            در انـتـظار گـدا نیست تا که در بزند

 مـیـان کـربـبـال عـرش را بـنـا بـکـند             برای آن که به معـراج بـنـده را ببرد

 عطا بکند  ات او به تو که قـبل بنـدگی            مزد مکنگدایان به شرط  بندگی چو تو

 مـگـر خـدا ز گـنـاهان مرا جـدا بکند             خویش ام در ندیده توبهکه ُعرضۀ  منی 

 امید نگـاهـی به سـوی ما بکند  به این            به حق آل عـلـی  مگر به حق عـلی و

 ـدا بکند عـلـی بـکـنـد یا خـدا خعـلـی             که معرفت داردچه فرق میکند آن کس 

 ام خـدا بکند  عجب خیال خوشی کرده             گوشه که بمیرم کنارشش شود چه می

 
 

 نمناک کن خجلتم ز اشک  راخشکم چشم             ای خدا امشب گریبان دلم را چــاک کن 

 ازغبـار معصیت دامان ما را پــاک کن             عصیان تیره شد دلهای ما زنگار باز از

 شب همه شب میهمان خـانۀ افــالک کن              ــایش این بــراق آه راعــراج نیتــا به م

 در ره آزادگــی و بنــدگی چــاالک کــن            سپس فتادگان را دستگیری کن،ز پا ا ما

 نالــۀ ما را ســر ســجــاده آتـشنــاک کن           لذت حــال دعــا را در مــذاق مـا بریــز

 با توالی علــی ما را به زیــر خـاک کن             دا حاصل امروز را پیـدا کنیمفــر تا که

 خاشاک کن این گلستــان وفا را خالی از          از یاد توگل است  پر »وفائی«  جان گلشن

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:           قالب شعر: غزل              موسی علیمرادی   شاعر:   

 

اعالتن فاعالتن فاعالتن فوزن شعر:         قالب شعر: غزل                    سیدهاشم وفایی  شاعر: 

نفاعل  
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 کـثـیـرم چه کنمبا چـنـیـن کوه گـناهان            اسیرم چه کنم  غصه و بند غم من که در

 و مسکین و فقیرم چه کنم  من که درمانده           این سائل غمگین نکنیرکه برکرمی گ

 این دشت و کویرم چه کنم  در من گرفتار           خار  و خس  از نیست به غیر  هوس  بیابان در

 نبخشی به ضمیرم چه کنم  که روشنی گر           ظلمت عصیان تاریک خانۀ دل شده از

 بـشیـرم چه کنم که نـویـدی ز نرسد گر           آلـوده فـرست ـژدۀ عـفـو گـنـه بر منم

 که آلوده و بی توبه بـمـیـرم چه کنم  گر           خود را به سرم نازل کنرحمت بارش 

 قـدیرم چه کنم بی توای ای حّیِ توانا و           گوید همۀ عـمـر »وفائی« به فغـان می

 

 

 لـب تـشنه بین آبم  پیش تو دور از تو،             ـالبمجاری بَُود گ خارم ولی به دامن،

 اّما مکـن جـوابـمپـیـوسته کن عـذابـم             بخوان به جنّت خواهی ببر به دوزخ خواهی 

 یا که خـوابم   حـیـرتـم نـدانم بـیـدار  در            ای زمهرم خوانده قهرم تومستحق من 

 در زیـر ســایـۀ تـو بـرتـر ز آفــتـابـم             بهـشتم ِگـل سرشتم ذکرت ُگـل مهرت

 دۀ حجابمترسم که شعله خـیزد از پـر             در پرده پـوشی تو از بس گـناه کردم

 آتـش عـذابم  مـسـوزان در یارب دگـر             عذاب استخجلت باالترین   وشرمندگی 

 حـسابم جـرم بی  کـنم تـالفی با یمن م            دریغت لطف بی کنی عنایت از می تو

 حبابم تر از  بحـر رحمت تو خـالی  در            هـیچـم ناچـیـزتر ز ملک هستِی تو  در

 خـواندن کـتـابم دزوخ به خـشم آید از            است سیاه ام پرونده  است گناه  من محصول 

 ِمـهـِر بـوتـرابم  ن ازامـا جـدا مـگـردا            اعضای پیکرم را از یکدگر جـدا کن

 آل رســول از اول کـردنـد انـتـخــابـم            آلمخوان  روضهمن عالم بگو به " میثم"

نفعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل                  سیدهاشم وفاییشاعر:   

 

نمفعول فاعالت نمفعول فاعالتوزن شعر: غزل           قالب شعر: غالمرضا سازگار              شاعر:   
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 رفت  حال دعـایم رفت؛ از نفس افتادم و           رفت سوز و نوایم رفت؛ بندۀ نفسم شدم،

ـِفـر  لَـٰنـایم رفت؛ٰنا از قـنوتـم َربَّ            غـفـلـتم توفیق توبه کردنم را بُرده است  رفت  إغ 

 رفت  جـزایم رفت؛ کـفم سرمایۀ روز  از           استسوزانده ام  ناشکریآتش  من را  بار

 رفت  آبرویم پیش او وقتی حـیـایم رفت؛           موال شدم عـبـد رسـوایـم؛ فـقط درد سر

 رفت  رفت؛ سرایم از آخرکردم  دب آن قدر           داشتـمسـحـرها خـلـوتـی با دلـستـانم  در

 رفت  رفت؛ هایم  اشک تازندگی این  برکت از            گرفت راکردن سالحم  نظر نامحرم سوی 

 رفت  رفت؛ پایم و  دست دیگر  جای اصال گیرم           فاطمه است علی و وقف" صحن دلم "  خوشم دل

 رفت ؛مقتدایم رفته سوی  فطرس کپی   در           سحربا پر و بال شکسته مرغ قـلبم هر 

 رفت  زیر خـنجر دلبر درد آشنایم رفت؛           سوخت  سوخت؛  قلبم عمر یک  اش تشنه  کام  یاد

 رفت  شاه سر جدایم رفت؛ رأس نیزه روی           رو و شد زیرپیکرش  گرمای بیابان  زیر

 

 تــار بدم، گـفـت بیـا کاری رفـاز سیــه             گفتــم از زشتـی گـفـتــار بدم، گفت بیا

 صاحب آن همه کــردار بـدم، گفت بیا             گفتم از غفلت دل از َهَوســم از نَـفـسم

 دل از کــار بدم، گفت بیا  نیستم خستـه           1با عـملم کردم فاش ام،سرکشیگفتم از 

 گـفـت بیـا  دار بــدم،دائمــا در پی پــنــ           غرقم خود و درگریزانم دوست  گفتم از

 ور مانده در افکار بدم، گفت بیا غوطه           گفتــم از گــوهــر ذکـر تو ندارم بهـره

 نگر اعمــال شـرر بار بــدم، گفت بیـا             چشم گشاسحری  ،خوبی چشمۀ  گفتم ای

 گفت بیا  م،بد  خسته از دست همین یار           گـفـتـم آیینـۀ شیطان شده بـودم عمـری

 
اما پيشنهاد  بيت زير سروده.   1 بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را  مي اصلي شاعر محترم است  انتقال  به منظور  کنيم 

 بيا دل از کــار بدم، گفت  نيستم خستـه            ام، سينه سپر داد زدمگفتم از سرکشي                     جايگزين بيت زير کنيد 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:        : غزل      قالب شعر          محمدجواد شیرازیشاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلقالب شعر: غزل           وزن شعر:           سیدمحمد میرهاشمیشاعر:   
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 ام روسیـه  ز جرم و خـطا گـشته            الــهــی مــنــم بــنـدۀ پُــر گـنــه

 ام از خـجـالـت سر افـکـنده نگر             ام پـشـیـمـانـم و از تو شـرمـنـده

 بـیـا کن کرم بر نـگـردان نـظـر             نــدارم بـه جـز تـو پــنــاه دگــر

 ایـن گـدا سـّد مکـن  ره تـوبـه بر            خود رد مکنـطف مـرا از در ل

 نگر امشب از دست خود شاکیم            عاصیم من سنگم مزن گرچه تو

 آل طاهـا سـرشـتـی گـلـم  کـه از             خـمـوشـی مزن بر دلم ُمـهـر تو

 ـوثـــرمـۀ کـــخـــانـگــــدای در             1اگـرچـه بـدم عــاشـق حــیــدرم

 به جـان بـتـول   حـق عـلـی و بـه             مرا کن قبول عـذرم پـذیـر و تو

 

 

 درست و رفتــم ره خـطـا را دیــدم ره             عمری تبــاه کـردم عمر گــران بها را

 را دنبال غیــر رفـتــم گــم کردم آشنــا             از دوست غافلم کرد زد دشمن مرا صدا

 بی دوارادرد نیست درمان این   جز توبه            درســیــنــه آه دارم درد گــــنـــاه دارم

 یارب ببخش ما را یـارب ببخش ما را              دست از رفته  هم عمر هم مرگ پیش پا و

 تو دارم یا سیــدی کجــا را؟  غیـراز در             گیرم ز در بـرانی در پشت در بمــانم

 تو کرده ای هــماره با بنده ات مــدارا            برده ام همیــشه کوه گنـاه بر دوش نم

 یأس مرا گرفتی دادی به من رجــا را              از خـویش نا امیــدم ال تقنطــوا شنیـدم

 من دامن شمـا را   ای خاندان عصمت            چنگ دامنی زند افتد بر در پا ز هرکس

 خاک کربال را  هرکس گرفته خاکی تو             رند ســر به سجــدهعــالــم آمیثم تمام  

 
اما پيشنهادبيت زير سروده اصلي  .   1 بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را  مي شاعر محترم است  انتقال  به منظور  کنيم 

 کــــوثـــرم گــــداي در خـــانــة             اگـر مـن بـدم عـاشـق حــيــدرم                     جايگزين بيت زير کنيد 

نفعولن فعولن فعولن فعولوزن شعر: غزل                  قالب شعر: حسین رضایی               شاعر:   

 

نمفعول فاعالت نمفعول فاعالتوزن شعر: غزل           قالب شعر: غالمرضا سازگار              شاعر:   
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 کنیمـن غریـبـم با تـو اما آشـنـایـم می             کنیکنم از تو فـرار اما صدایـم می می

 کنی هراس اینکه رهایم می  است این اشتباه            ات مـادر برای بنده مهربانتر هستی از

 کنی می فضل زیاد خود عطایم  بس که از          (1)خودت دامان  سوی تنها   تو از یزمگر می

 کنی می خطایم  وهمه جرم  برپوشی  چشم            گرچـه رسـوای تمام عالـمـم اما تو باز

 کنیبا شبی العـفـو گـفـتن، پُر بهایم می              شد سنگ دلم از جنس معصیت   کردم  که  بس

 کـنی الیـق داروی ذکـر یا رضـایـم می            شد بیمار تهمت زبان   وت غیب دروغ و از

 کنی رجایم می  خوفم تو جاری در در غرق            ور غوطه ناامیدی در غرق گنداب گنه، 

 کنیعطایم می  اما گرچه من کردم جفا،            الـفـضلی گـناهم را ببخش تو کریم دائم

 کنیوبالیم می  لطف داری راهی کرب            شد ی لبـریزعشق حسین بن عـل دلم  از

 

 وفـاست نفس من عین جفا و کرمت عین          نا امید از خودمم چشم امیدم به خــداست

 هرچه ازسوی توای دوست رسد خوب وبه جاست           بر من بیچاره بده   بدهی  هرچه خواهی

 باالست لطفت  ای کسی که همه جا پرچم             باز ســر افرازم کن   سر به زیر آمده ام

 گنه من به خفــا و کــرم تو به خـفــاست            باعث شرمم شده است اشتراک من و تو

 گرچه سخت است؛غمی نیست که رویم به خداست          من  بر  آدم و  کــردند همـه عــالــم پشت

 که نشان به زمین خوردن آیینه صداست          بد زمین خورده دلم گر که چنین میگریم

 گــره هاست    گاه بینایی من کوری چشم           کنم فزون شکرنیست حاجتی را که روا 

 زیباستای خالق زیبا  سوی تو بخشش از            من مخلوق ولی  است گناه اززشت گرچه 

 سخاست  من که نیازم به زا  تر بیچارهنیست             گر پی مستحقی تا که بر او لطف کـنـی 

 درد با عشق حسین بن علی عین دواست          هم بــالیم بده هم کــرببـال حــرفی نیست

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:          قالب شعر: غزل                       قاسم احمدیشاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلعر: وزن ش         قالب شعر: غزل               موسی علیمرادی   شاعر:   
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 برگرد ســوی مِن صاحب عطا برگرد            ای بنــده از راه خطا برگــرد برگــرد

 ـرگرد بــرگردای با معــاصی آشنــا ب            ای با خــدای مهــربــاِن خود غــریـبه 

 برگرد برگرد  ای تـابع نفس و هــوی              انـداختــه امــر الهــیای پشت گــوش  

 ای صاحب صد ماجــرا برگرد برگرد            خلوت نشین کرده هـای زشت و باطل

 ای عبــد بی شرم و حیا برگرد برگرد            ای پا نهــاده در مسیــر خود پــرستـی 

 برگـرد برگرد  اما تو بــودی بی وفــا            دیمم و پـرده بر کـارت کشیتــریما سا

 برگرد برگرد   منشین تو با اهل جـفــا            برخیــز و با خــوبان درگــه آشنــا شو

 در ظلمت شب با بکــا برگــرد برگرد            گــاهـی بیــا آئـیـنـۀ دل را جــلی کــن 

 خیــز و دمی بنما دعــا برگـرد برگرد            ؟ که ما آن را بگیریم زت کودست نیا

 بیـدار شــو قبل از فنــا بـرگرد برگرد            فصل جــوانی بـگــذرد پیــری بیــایــد

 بی بهــره از شهد لقــا برگرد بــرگرد             صدها جــوان رفـتـنـد زیر خاک آری 

 از جــام مهــر مرتضی برگرد برگرد            بنــوشــیشهــادت را  برگــرد تا شهد

 از سفــرۀ خیــرالنـســا برگــرد برگرد            یک شب به مهمانی بیا تا بهـره گیری

 در زمــرۀ اهــل وال؛ بــرگرد بــرگرد            خواهی اگر محشور گردی با شهیـدان

 برگرد بـرگرد   خاک تـو گردد کــربال            دیخواهی ز عاشورائیان محسوب گر

 فریــاد کن مهدی بـیــا برگــرد برگرد            خواهی اگــر صبح ظهور یــار بـیـنی

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل         قالب شعر: اشمی           سیدمحمد میرهشاعر:   
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 به شمع تا نکشد شعلــه، چـشم تــر ندهد            ندهندصفای اشک به دلهـای بی شــرر 

 ر صــدفی رشتـۀ گهــر ندهندبه دست ه          چـشـم بـیــدار است قــافلــۀ اشک؛ امیــر

 چرا به مرغ گـرفتــار این خبــر ندهند؟            هوای چشم تو ای گل هنوز بارانی ست

 به دست هر مژه ای پــارۀ جگــر ندهند             مباد خون تو ای گــل، نصیب خار مباد

 ز چمن گذر ندهند و که قــافــلـه را ابگــ           ریزند ز شرم روی تو گلها ز شاخه می

 که گفتــه است که آزادگــان ثمر ندهند؟             به دست سرو امـان نامۀ تهـیـدستی ست

 به عــالــمــی نظر کیــمیــا اثــر ندهنــد             مراد اهل نظـر گنــج بی نیــازی هاست

 مجــال آه به دلهــای شعــلــه ور نــدهند            چه جــای نالــه که در بارگــاه استـغــنـا

 چرا مجال به »پروانه« تا سحر ندهند؟           سوزد چو شمع رشتـۀ باریک عـمـر می

 

 

 شکسته بال ترین بنده ی خــدا شده ام            طا شده امـاگر چه در به در کوچـۀ خ

 نیمه راه ترین یار توبــه ها شده امو              ولی نشسته به چشم تـــرم ندامت هــا

 بعید نیست تحبس الـــدعـــــا شــــده ام             گنـــاه من نفسم را به سینه چسبــانـده

 زخویش خسته ام از خوب ها جدا شده ام            شکسته پشت من از بارمعصیت هایم

 ناه نمودم چه بی حیــا شده امگ بس ز            به آستـــــان کـــــریـمت پــنــاه آوردم

 مرا که نــذر غــم شاه کــربال شده ام            به خاطر اشک حسین خود بپـذیر  مرا

 شده ام گریه کن عشق سر جدا  چـرا که            چه باک ازشب قبر ونکیر ومنکـرهـا

 شده امیا بورداغ منی که خون جگـر             کفن بدرد من بی نوا نخواهـد خــورد

 اگر چه در به در کـوچۀ خطا شده ام            ق زده انـدهمیشه راه مرا کــربال رم

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:           قالب شعر: غزل              محمدعلی مجاهدی   شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:              قالب شعر: غزل              مسعود اصالنی     شاعر:   
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 هـسـتــمبـنــدگــانـت ین تــر ه منــدشــر            هــستــمنـت  اکــربــی لطف  منــدۀ شــر

 هـستــمآستــانـت خـیــل  دیـسـت عمــر           ی اَعـَطـیـتَـه«لَّـذِ اَسـائِـل  ب اَنـا  ر»یــا  

 ********************** 

 تو ملجــأ هـر پیــر و جــوانی یــا رب            بربانی یا  مهــرف و  ئــو راز بس که  

 ب حـمـتـت بــرانــی یــار از خــانــۀ ر             کــاری رام گـنــه ایــده هــرگــز نشـنـ

********************** 

 امــا شــده الطــاف تو مــا را شــامــل            هستیــم همیــشه از حضورت غــافــل

 َخــیــُرَک اِلَـیــنــا نــاِزل«  یــا راحــم!            »یا غــافِــر! َشــّرنــا اِلـیــَک صــاِعـد

********************** 

ــ              ستـا فــانــی  تعــلــقــات دنیـو دنــیــا    ست شـتــنــی و آنــی  ذات همــه گــذل

 ستفشانی  اشک  ای اهو تترچشم   در            سحــرگــاهی کهجــز لــذت سجــده و 

********************** 

 م ریز میگهت خاک درچون اشک به              ملــبــریــز از شــوق اجــابـتت چنــان  

 مسـت آویــز درگــاه امــیــد کـیــست د            ک« ِ َعبــدَعن  َحبلََک  قََطعَت »اِن اَنَت  

********************** 

 ســرگــرم گنــاه، غــافل از تهــذیــبـم             ـمسیــبـآ زام پــر البــریــز معــاصــی 

 وبـتـت مکــن تــأدیـبم عـقــبه  یــا رب            محض!أفـِت ری ل! االیزاحمِت رای  

********************** 

 کنم زیری چه به سر و م جر همهین  ابا               کنــمچه  ی کویــرو ده مربا این دل  

 کنـم؟ ی چه ـر تو دست مرا اگــر نگیـ            ب«رب یا  رت یا  لنَّجا ا»ِمن اَیَن ِلَی  

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:            رباعی    قالب شعر: یوسف رحیمی                   شاعر:   
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 اهــل گنــاه را به حــرم ره نمي دهند             دهـندنامه سیـاه را به حــرم ره نمي 

 گم كرده راه را به حرم ره نمي دهند            گمراهي است حاصل عمر گذشته ام

 هر بي پنــاه را به حرم ره نمي دهند             در پشت در نشسته ام و بــاورم شده

 وقتي كه ماه را به حرم ره نمي دهند            من چه جاي تیره دل خسته اي چو گردی

 بي تكیه گاه را به حرم ره نمي دهند              1تكیه به اهل بیت كن اینجا وغم مخور

 نمي دهند  را به حرم رهبي سوز و آه             این باب را كلید ز اشك سحــر بســاز

 روسیاه را به حرم ره نمي دهند   هـر            وگفت لوه كردنور فاطمي سحري ج آن

 

 

 به را شدن خوب است   او سر شبی به خاطر           بیا که عبد مطـیع خدا شدن خـوب است

 ز آن چه نفس بخواهد جدا شدن خوب است             تمام حرف همین است که ما گنه نکنیم

 خـوب استبا صفا شدن   یه های خدابه آ             خود رابه یک سحری صاف کن دل  شده

 های مجازی رها شدن خوب است  عشق  ز            به دل حقیقت محبــوب را تو پیــدا کـن

 شبی مقابل دلــدار تا شدن خـوب است            خم کنی سر خود؟ وچرا به پیش خالئق ت

 شدن خوب است رفیق دعا  : آی بنده که            رسد بر گوش  صدای اهل قبوراست می

 ببند چشم، که اهل بکا شدن خوب است             حاصل دو دیده به غیر از گنه نشد از این

 خواب که دور از خطا شدن خوب استمرو به              ببین که قافله ی عمر می رود از پـیش

 خوب است دن مبتال ش به درد بندگی اش            مگر که بخت کند رو ، طبیب را بیـنی 

 مسافر حــرم کــربال شـدن خـوب است            در این لیالی رحمت اگــر خــدا خواهد

 
اس .   1 اما پيشنهادبيت زير سروده اصلي شاعر محترم  بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را  مي ت  انتقال  به منظور  کنيم 

 دهندبي تکيه گاه را به حرم ره نمي              تکيه به اهل بيت کن اينجا و پس بيا                     کنيد جايگزين بيت زير  

نعالتمفعول فا نمفعول فاعالتوزن شعر: غزل         قالب شعر: سیدمحمد میرهاشمی           شاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل                 رضا رسول زاده  شاعر:   
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 شکـند تـمـام ثـمـرش می باغ ســرسبــز            شکند در گناه است که آدم کـمرش می

 شکند  آخـرش با کـمک نفـس پـرش می            شیـاطین بخـداآن کبوتر که شود صید 

 شکند  می رگ وبرش ب  بال وپرش،  ثمرش،            نـدانـسـته که در وقت گـــنـاه لودهدل آ

 شکند  سرش می!سخت سپر باشد اگر  بی             1میداندشیطان که به دل خورد خدا  سنگ

 شکند  حـتـم دارم که قـیامت سپرش می            نکرد هرکسی روزه گرفت و به خدا فکر

 شکـند  آنکه دعـای سحـرش می وای بر            شام وسحرهای دگرچه دراین ماه وچه در

 شکند  وسط شعـلـۀ سـرسخـت درش می            خانه که با ضرب لگددل من سوخت ازآن 

 شکند  : اینطور غرور پسرش می گـفت              او حیا پیـش پـسر زد به رخ مــادر بی

 

 

 زنم جز در مقــام قـرب تو زانـو نمی            زنم ای خدا به کسی رو نمی  تو  از غیر

 زنم  های تو پهلــو نمی جز در کرانـه            امــواج معصیت با کشتــی شکستــه ز

 زنم  با غــافــلــیــن درگـه تو مـو نمی            بعضی مواقع از سر تکــرار معصیت

 زنم  نمی« ارجو » نغمۀ نگی به غیر چ             با این که روسیــاه ترین خلـق عــالمـم

 زنم این را بدان که بانگ هـیاهو نمی             ... ولی  خواهی مرا بری به جهنّم بـبر

 زنم به روی تـرازو نمی سـنگی دگـر            دهـم این بـار اگر ردم نکـنی قــول می

 زنم نمی به این سو و آن سو دل بیهوده              تـنهــا امیـد من پــســر فــاطــمـه بُــَود

 زنم  هــوای ضامـن آهـو نمی پَـر جز              شده امـشب دلــم کــبــوتــر بـام رضـا

 گرفته بـود  مانـند مـادرش کمـرش را            زهـر جـفـا توان پــرش را گرفته بـود

 
 ي از محاوره در شعر و حفظ حرمت نام حضرت عباس تغيير داده شد بيت زير به منظور بهتر جا افتادن معنا و دور .  1

 بي سپر باشد اگر!سخت سرش مي شکند          سنگ شيطان که به دل خورد به عباس قسم

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل                   مهدی نظری     شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:                 غزلقالب شعر:              محمد فردوسی   شاعر:   
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 پنــاهــم تو هستــی امیدمتو هستــی               سیــاهــم اگــر رو سفـیــدماگــر رو 

 من از کثــرت تـوبه خجــلت کشیـدم            هـمــه از گنــه شــرمــســارنــد امــا 

 ولی من به دنبــال شیــطــان دویــدم            تو آغــوش خــود را برویم گــشودی

 دیم ندی رحمت عفو و  من ازتو به جز            ندیدی  عصیان و جرمتواز من به جز 

 تو پیــوند کــردی من از تو بــریــدم           از تـو تو نــزدیک بــودی و من دور

 همـه گـرد گـل بودم و خــار چــیــدم            نه رنگی به رویم نه عطری به بویم

 تــو هــشــدار دادی و مـن آرمــیــدم             غفلتمن خفته در خواب  تو بیدار و

 من از جهــل قهر تو را می خــریـدم           ز مــرا می کــشیـدیــر نــاتو از مه

 کــرم کــن که بر آخــر خط رسیــدم            بیــا بر گـنـاهــم بکش خط غــفــران 

 که من پــرده خــویــشتــن را دریــدم           تو بـر عیب ها پــرده پوشی؛ دریغــا 

 به روی سیــاهــم بــه روی ســفیــدم            ــم« نــگــاهــی الهــی الهــی به »میث

 

 

 داری  گرچه من دربدرم، راه ندی حـق            ندی حق داریگرچه من پشت درم، راه 

 خـورده اینجا گذرم، راه ندی حـق داری            حاال كهبسكه من این در و آن در زده ام 

 پرم، راه ندی حـق داری  حــال بشكسته           ـۀ تـوهمه جا پـرسه زدم غـیـر در خان

 حال كه یك نـفــرم، راه ندی حـق داری             دم به خــدا جـامــانــدماز رفیقان شهیـ

 حق داری  راه ندی بسكه من خیره سرم،           گرچه بر سفره تو شاه و گـدا مهمانند 

 داي سحــرم، راه نـدی حـق داری من گــ            كهامشب مني عصیان بس كه توشاهد 

 طفل شش ماهه مگـر باز وسـاطت بكـند             ـاعت بكندیدم كه كسي بــاز شـفـبه ام

فعولن فعولن فعولن فعولنوزن شعر: غزل                 قالب شعر: غالمرضا سازگار               شاعر:   
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 1شـویــم  ســادات می شـایـد شـبـیـه مـادر            شویم شبها که گرم اشک و مناجات می

 شویم می خـرابات مـعـتـکـف به کـنج   تا             بریم فیض می فـاطـمه به سحـراز نور 

 شویم زلـفـی نشان دهی همه اثـبـات می            کـنـی مـا آمـدیــم تـا کـه گــرفــتـارمـان

 شویم از این همه گـذشـتـن تو مـات می            رسد می لـب وا نـکـرده برگـۀ عـفـو تو

 شویم عمر خویش خرج مکافات می در            کشد نفس ، دست از سر ما که نمیاین  

 شـویــم  می دام بــلــیـات وقـتـی اســیــر            است که آزادمـان کـند ذکر "علی علی"

 شویم با چـشم رحـمـت تو مـراعات می            زنـی ام، نـمی حـق مـن است تـا بـزنـی 

 شویم ردن حاجات میغافل ز عرض ک            کـنیم بـس گـریه می  با روضۀ حسین ز

 شـویـم ورنـه گـدا به شـیـوۀ عـادات می            بریز  ماست به کشکول مان صالح هرچه

 شویم  می همه اوقات این از نصیب حسرت            دهان بر انگشت است که   درپیش روزی

 شــویــم  در آتــش عـذاب مجـازات مـی            بـودن حـسیــنکـنـیــم که با   بــاور نمی

 شــویــم  آمـاده پس بـرای مــالقـات می            رسد عـلـی از راه می تا مرگ ما رسد،

 

 

 اوصافی از قبــیل تحــجــر گــرفتــه ام             دین به جای حلم، تفــاخر گــرفته اماز 

 گـرفته امحس می کنم که بــوی تنفــر             در منجالب کبر و حسد گیــر کـرده ام

 بیــمــاری شدید تــکــبــر گــرفـتــه ام             درد بدی است، حال مناجات وسجده نیست

 در بین شعله های هوس گــر گرفته ام            ابر دیده ، محض رضای خـدا ببار ای

 این درس را من از ادب حر گرفته ام            شرط سعادت ابـدی حب فــاطمه است

 
   شد تا چه رسد به شباهت.ل بيت نيز نخواهيم خاک پاي اه حتي ما  داده شد. زيرا  تغييرايراد محتوايي  بيت زير به دليل.  1

 ي شويم م  قـدري شبيه مـادر سادات              گرم اشک و مناجات مي شويمشب ها که  
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 گــریــه ی عبد گنـه کـار تـماشا دارد            دارد احــوال گـرفتـار تماشــال و حــا

 چون ستــاره به شـب تـار تماشا دارد            آمدم گــریه کنـم تا که نگــاهی بکــنی

 ارد آبــروداری ســتّــار تـــمـــاشـــا د            پوشاندیهمه  هر چه شد بین من و تـو ز

 دست گـیــری تو هر بــار تماشا دارد             ا زیـر همه قـول وقـرارم زده امرهبا

 کــرم ســفــره غــفـــّار تـمـاشــا دارد            مهربـانی بـه گنـه کار بُود عــادت تـو

 لحـظــه ی جلوه، رخ یـار تماشا دارد            علی است و سفره به نامماه رجب   ماه،

 حــرم حــیــدر کـــّرار تــمـاشــا دارد            سرای نجفم  شب صحن ونیمه عاشق 

 تـمـاشا دارد  شب جـمـعــه حـرم یــار            همۀ آرزویم یک سحرکرب و بالست

 گریــه ها لحـظـه ی دیـدار تماشا دارد           مادری دست به پهلو پسری پـاره گلو

 گـوشه ی صحن علمدار تــمـاشـا دارد            سینعطشان حروضۀ قحطی آب و لب 

 زین جهت گریه ی بسیار تمـاشا دارد           خاک ری را به بـهای سر آقــا دادند 

 پـرچــم خــیــمــه ی دلـدار تماشا دارد             1کـاش امسال شـود سال ظهـور حضرت 

 

 

 همسفران جا ماندم از تک و تنها شدم،            مغــان جـا مانـدم من که از قــافــلۀ پیر

 گــرفتـم و همان جـا ماندمبا گـنـه اُنس              لطف تو گر چه مرا لحظه ای تنها نگذاشت

 مِن دلبستـۀ این جــان گـران جــا ماندم            شهداء پای وصــال تو ز جان بگذشتند

 ین تاریکــی دنیا، نگــران جــا مانــدم ب             کرد با این که جهان را پُر تو جلوۀ نور

 ــاد به دست دگــران جا مــاندم قلبـم افت            دل به غیر تو که بستم به زمین افـتادم

 
 تغيير داده شد عليه السالم بيت زير به جهت حفظ بيشتر حرمت امام .  1

 تماشا دارد   پـرچم خيمه ي دلـدار              دلبر کـاش امسال شـود سال ظهـور 
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 سحر دلدار دستم میدهد  جام اشکی که            دستم میدهد ای که یار سرخوشم از باده

 میدهد گفتم آخــر روسیاهی کـار دستم             ام همرهان بار سفربستند ومن جا مانده

 میدهد او بهــانه از ســر اجبــار دستم             درراه خطا خوارم نمودوای از نفسم که 

 میدهد تا گنه را از سر اصـرار دستم               آنقــدر توجیه شیـطانـی بچیند روی هم

 نفس با تکرار دستم میدهد   این بال را             کردن برایم عادتی گشته چرا؟معصیت 

 غفار دستم میدهدحضرت برگ سبزی               من گنه کارم ولی آخر به عشق فاطمه

 لحـظـۀ دیـدار دستم میدهد  که سبـویی              ای تا لحظهناز ساقی را به خون دل کشم 

 حیدر کـرار دستــم میدهدثــر کــو جام            زیر دین کس نبــاشم تا دم جــان دادنم  

 بــاده را بی مـنّـت و آزار دستم میـدهد            ازل بوسه دارد دست آن ساقی که از روز

 جامی ازکوثر صدو ده بار دستم میدهد            زهرایش قسمگفتن به  علی هر ازای در 

 میدهد ر دستم از ناامان برگ تضمین             کرب و بـال  دانم آخر حق زباب القبلۀ

 

 

 بیـان کند  یا ال اقــل حــکــایت ما را             کو یک نفر که یاد دل خستگـان کنـد؟

 نـاتـــوان کند  دستی کجــاست تا مدد            اممن زیر بـار معصیـتم ضعف کرده 

 ند؟ کو آتشی که خجلت ما را نـهان ک            تب کـردم از مرور گـناهان کوچـکـم

 ورنه گـدا مــطالبه ی آب و نـان کند             ما بی سلیقه ایم، تو حـاجات ما بخواه

 آب روان کنـد   شــرار نـار تو،کار             آتش میاورید که اشکـم مـرا بسوخت 

 زمان کند  که دوست کار زمین و حاشا             راند ما را مران ز خویش چرا که زمانه

 ام امتحان کند  فرصت مده که دیگری              ودت انتـخاب کن ـرای خشبهــا مرا ب
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 اشتباه آورده ام  غــافـُر التــَوب!             یــا َعظیــَم الَمن! گـنــاه آورده ام

بنی،   را به راه آورده ام  تــازه قــلــبم              خــودم شــرمنده ام ال تُــؤّدِ

 تــــبــاه آورده ام  مــن جـــوانــِی             ی! دلخستــه امُعــّدتــی فـی ُکربَت

 بــارالـه آورده ام  رو بــه ســوی            صاِحبــی فی ِشّدتی! من را مران

 نـــامه ای غــرق گـنــاه آورده ام             1یا غفور   أیَن َعفـُوک؟ أیَن ِستُرک؟

 داد خـــواه آورده ام  رو بـه ربِ             الحـاکمین!قاضُی الحاجات، َخیُر 

 اشک تـوبــه از نــگــاه آورده ام             بَصــیر!   یا أنیَس الــذّاکرین و یا

 خــلــوتـی، تار و سیــاه آورده ام            !َجمیلیا َحـلیم و یا َکــریــم و یا  

 ام ســوی تو پــنــاه آورده من به              الـه! ِمنــَک إلَیــَک، یا  هــاِرٌب 

 یک زبــان عــذر خـواه آورده ام             ربّنــا! الُمستغـیثین!  غیــاَث  یا 

 گــریــه بر این پـادشــاه آورده ام            ال تُــَخـیِّـبـنی،أنا العَــبُد الُحسیـن

 

 خـودم آه خــدا خسته شدم خودم از دست          شدم پا خسته از این بی سر از این نفس؛ من

 بــروم بــاز خطا پشت خطا خـستــه شدم         اینکه هر روز بیــایم تو مرا عـفــو کـنی

 خسته شدم ها این منظره ازهمین کوری و        بیند همه را می تو این چشم که جز من از

 خسته شدموفا  این رسمخوب؛از ای   تو جز        بـه هــمــه وعــدۀ جـبــران مـحـبــت دادم

 من از این الل زبانی به خدا خستــه شدم         ال اقل کــاش دمی شکــر گــذارت بــودم

 قسمتــم کن بــروم کــرببــال خستــه شـدم           ناگــفــته همه حــاجت مــا رادادیای که 

 
  نامه   از   حرف   پنجم  بيت  دوم  مصرع  بيت ض کرديم زيرا در  عو   هم  با  را  غفور و جميل    در مصرع هاي اول بيت پنجم و هشتم جاي کلمات.   1

س مناسب تر آن است که صفت غفوربکار برده شود ف همچنين در مصرع دوم بيت هشتم حرف از خلوت تار و سياه  پ  است  آمده  گناه  غرق

 .شد و تاريکيش را روشن سازدصفت جميل مناسبت تر است تا اين زيبايي الهي خلوت را زينت بخآمده که 
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 1ات مکــانش دادند بر ســر کــوی مناج           اشک روانش دادنـد  وزجـگرـهرکه س

 جلوه حضرت مـعـشــوق نـشانش دادند             آنکه گردید نظــرکرده صاحب نظران

 جــام وصلی ز سبـوی رمضانش دادند          دیده ای راکه مطهر شده با اشک سحر 

 زبانش دادند نیــمه شب وقت منــاجات            شد خالص آن دلی راکه عیارش به دعا 

 که ز انـفــاس عــلی فــن بیـانـش دادند              دم ، نفس آن واعظمی کند آزیرو رو 

 دادند هرچــه دادنــد به ابــرار همانش              بنده ای که شده تسلیـم به تـقــدیر خـدا

 خزانش دادند  سبــزی عشق به اوقــات             اشکباریدن به  باغ آن سینه که شد زنده

 ظل رحمـانیت عــرش مکـانــش دادنـد             قب شده بر نام حسینا که ملنوکری ر

 مستـقـیــما ز خـدا بــرگ امــانش دادند              هرکه خودرا برساند حرم کرب و بال

 اثــری خــاص به لحــن سخنانش دادند              آن گلــویی که دم روضه زیـنـب دارد

 

 با ناله های هر شب حیــدر قبـول کن            ــوثـر قـبول کـن ما را به حق ساقی ک

 مــادر قبــول کنما را به حق پهلوی             ما بچه های مــادر پهلــو شکسـته ایم

 این قطره را تو چند برابر قـبـول کن              نـداشتیـم ما غیر گریه، تحفه بـرایت 

 رعیت و نوکر قبـول کنما را همیشه             یــم تاج غالمی تو به شــاهی نمی ده

 کنحـاال که رو زدم به تو دیگرقـبـول              استتوبه شکستن دگر بس   خسته شدم ز

 یعنی منم شکسته و مضطـر قبـول کن             درد می کند از بار معصیت کمــرم 

 سر قـبول کن را شکسته سینه و بی ما              ای   به این تن نشانه یارتا حک شود ز 

 
ا 1 کنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را  مي ت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ابي. 

 دادند   برسرکوي مناجات امــانش              هرکه سوز جـگرواشک روانش دادنـد                کنيد جايگزين بيت زير  

 دادند   بيـانش فن علي   انفاس  ز  که              زيرو رو ميکند عالــم نفس آن واعظ                 
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 زدن به خریدارها بس است  غیر از تو رو           است روی دست ماندن این بارها بس بر

 فـیــاض را صـدای گرفتار ها بس است            آه فـقــیر نــیست در لـطف تــو تحـمـل

 ن دیـوارها بس استبین من و تو چــیـد            خودت برطرف نمامانع است،  نفساین 

 !است اجبـارها بس بنده شــدن بخــاطــر           گی ز تــرس جــهــنـم نمی کنممن بــند

 است بس است اینهمه تکرارها، دیگربس           خــیــلی گنــاه می کنم و تــوبه می کنم

 ارهــا بس استازبـ بیهـوده رفــتــن سـر           کنی این بار را بخـر که دگر راحـتــم 

 در مهربــانـی تو همین کارهـا بس است           کنـی سفـره را برای هـمه پـهــن می تو

 لبـخـنـد تو برای گــنـه کـارها بـس است           ما را بهشت هــم نبـر ، اما قـبــول کن

 دربـارها بس استاز این به بعـد رفـتـن            کـند آری فــقــط حـسـیـن مــرا رد نمی 

 

 

 مرا  بری  خود میحضرت تا اوج وصل                خری مرا می ای آنکه در فضای دعـا 

 حـال دعــا و زمــزمـه ی بهـتـری مرا             مثـل همیشه با نظـر رحـمتـت بـبخـش

 ای کـوثری مرا   کن مرحمت ز عاطـفه             بنـدگی قـنوت و حال بکــا حـال حال 

 من اظهر الجـمـیـل، نما حـیــدری مرا             ـیـنــه جـمـال خـودت را نـشــان بـدهئآ

 شایسته نیست این سمت نوکــری مـرا              مرا ورنه ای کریم لطف شماست خوانده

 گــویـم که هـست این گــنـه آخری مرا            دهد حــال تـوبه مـرا دست میگـاه  هر

 زدود رنــگ خـطـا یـاوری مـرا تا می             سنگ می زدی نگ مراای لـ کاش پ ای

 ای خـدا به کـس دیگـری مـرا مـسـپـار           بـزن  کنی بکـن امـا خـودت تـنـبـیه می

 مرا زهـرا کـند ز لطف مگر مــادری             حـسیـنی به من بدهبا یک اشاره قـلب 

 مرا اکبـری  یعـنی دوبـاره کـرده عـلی             ده استـورب  شش گوشه حـسین دلم را

فاعلنمفعول فاعالت مفاعیل وزن شعر: غزل           قالب شعر:              علی اکبر لطیفیانشاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل           قالب شعر:              محمود ژولیدهشاعر:   
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 رَهـم دادی، مـکـن دیگـر رهایـم            الهی این من این جـرم و خطایـم

 بـسـوز اما مسـاز از خود جـدایم             امــا نه از خود از من مرا، بگیر

 ن صـدایــم کن صدایـمصدایـم کـ            ام گمخود گشته را گم کردم و تو

 چه بـایـد کـرد من عـبــد هــوایـم             باش« هو» عبداول از به من گفتند 

 من آن خـارم که بـا گـل آشـنـایـم             تو آن ربّی که با عبـدت رفـیـقـی

 دانـم کجـا رفــتــه حـیــایــم؟ نـمی             گـنـه کـردم، نکـردم شــرم از تو

 هـم ســویت بـیـایـم تو گـفتی بـاز             بــازگـردمکـشـیـدم الـت مـی جـخـ

 ام، گـویــم گـدایـمنـگـویـم بــنــده             نـبـودم عـبــد؛ تا عـبـدم بخــوانی

 بــشـویـی بـا غــبـار کــربـالیـــم              رحـمترویم مگر از لطف و  سیه

 عـلـی مرتـضـایـم  که بخـشـی بـر             نام »میثـم«از آن بر خود نـهادم 

 

 

 دارد  در سر سفـره ی تو آب و غـذایی           1آن گــدایـی که سـر کوی تو جایی دارد 

 یـار آن است که پـیـوسـتـه عطایـی دارد            سائل را تو نه آنی که ز خود دور کنی 

 دل چو بشکست به پیش تو بهــایی دارد          اخـور مـ پیش اغیار شـکـستن نبُـَود در

 هر نوا گــوشی و هـر گوش نوایی دارد          نشود در هیاهــوی دعا ناله ی من گـم 

 لحظه هوایی دارد  هربس که این بنده به            آخـربا تو یک رنگ نشد قـلب و زبانم  

 که گـسـتــرده َسـرایی دارد  ـازم آن یار نـ           نـزدی با همه معـصـیـتـم نام مـرا خط 

 ات تا که خـطاپــوش خـدایـی دارد  بـنـده          به گناهش داده جرات  بخشش و لطف تو

 
کنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را  مي ت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهادابيا.  1

 دارد  از سر سفـره ي تو آب و غـذايي             آن گـدايي که در کـوي تو جـايي دارد             کنيد جايگزين بيت زير  

 دارد  دل چو بشکست براي تو بهــايي               ور ما ــستن نبُوَد در خ ـپيش اغيار شک              

اعیل مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:              قالب شعر: غزل                      غالمرضا سازگارشاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل                 ناشناس      شاعر:   
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 من خدایم را گرفت  ربود از رفته دل رفته        1پایم را گرفت حب دنیا دست و دیدی آخر

 بکایم را گرفت دم که خدا حالمن چه کر        دانم چـرا جـوشد، نمی چـشمـۀ اشکـم نمی

 لـذت گـوشـه نـشـیـنـی و دعایـم را گرفت        عـاقـبـت دنـبــال اجــابت بـودم امـامن به 

 آنکه این دل درد آشـنـایـم را گرفت  بـدتـر       آمدم بازی دنیاست گر بی درد و غـم بـار

 گرفت را هوایم و حال ان،مز دوران، آن بعد       روزگاری آرزوی من شهـادت بود و بس

 کربالیم را گرفت آه، شیطان رخنه کرد و        شدم لب خود هر روز زائر میدر میان ق

 گرفت هایم را هایش دست روضه که میان        ارباب بودولی  زمین خوردم،  من بدی کردم،

 

 

 ندارد حنــای من  می دانــم اینکه رنــگ            پیـشگــاه قــدسی تو ای خــدای مندر 

 چنگی به دل نمی زند این تـوبه های من              ازبس که توبه کردم و توبه شکسته ام

 دیگــر شکـسـته قبح معــاصی برای من             معصیت تکـرار  یا رب ببین که از سر

 بی لطف تو شود دل دوزخ، ســرای من             رها کنی از دست می رومگر تو مرا 

 بکش به روی ســر بی نوای من  دستـی             کی که فضل بریّه از آن توستمالای 

 جـــز آســتــان تــو نـبــَود الـتــجــای من              سوگند می خــورم به مــقام ربــوبیـت

 یعنـی شـکـسـتـه بـال و پــر ربّـنــای من               ی قـنـداقـه آمـدمآن فــطــرسم که در پ 

 منّت گــذار و درگـذر از این خـطای من             امشب بیا به خـاطـر اربــاب بی کـفـن

 امضـا نـمــای تـذکــره ی کــربــالی من             جان حسین ... روزی ما را رقم بزن

 
هتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را  کنيم به منظور انتقال بمي ت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهادابيا.  1

 گرفت من چه کردم که خدا حال بکایم را              چشمۀ اشکم نمی جوشد چرا علت زچیست           کنيد جايگزين بيت زير  

 گرفت را آشـنایم درد دل این  شد بد چه و               بازی دنیاست اگر بی درد و غم بـار آمدم                     

 گرفت   را   دعایـم و نشیـنی گوشه لـذت               من به دنبال اجــابت ها که نه اما چــرا                      

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل            یار مسافر    شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:        غزل       قالب شعر:              محمد فردوسی شاعر:   
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:دومبخش   
اجات   با   خدا مناشعار   

 رد ماه مبارک  رمضان
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 گشتهدرت بر  به در و زده عبد عصیان            باز کن در که گـدای سحرت برگشته

 دیدم نظرت برگشته سفره را چیدی و            سرت برگشتهبندۀ بی ِخـرد و خـیـره 

 اصالا انگـار نه انگــار گـنه کارم من 

 به تو اندازۀ یک عـمر بدهـکـارم من

 طـبـق آن فـطـرت پاک ازلی برگشتم            ام و خــوار ولی برگشتم گرچه آلـوده

 عـلـی برگـشتم هستم و با نام دسِت پُر            برگـشتم محلی، غـیر درت بی دیدم از

 از عقوبات من غم زده تعـجـیل بگیر 

 پشیمان شده تحویل بگیر   عـبـد آلـوده؛

 ولی افتاد به چاه  آید چاله در از خواست            که فرو رفت به مرداب گناهبنده وقتی 

 جای دعا کرد نگاه   او زمین خوردم و  نم             راه که مرا برد زرفیقی دست  از وای

 اما همه طنازی بود  حـرف پرواز زد

 دوست،دغل بازی بوددوستت دارِم آن 

 ام باز نشد این در آن در زدم اما گره            نشد همراز  با دل من هم دل و کس هیچ

 انـداز نـشـدنـه خــانــه بـرســّد راه گـ            سوخته وقـتی پـِر پــرواز نشد این پر

 ناگهان هـاتفی از سوی خـدا گـفت بیا 

 خـطـا گـفت بیــا  ام و پُر ز گـفتم آلوده

 دست خودم خسته شدم باور کن از دیگر            ام حـاِل مـرا بهـتـر کن  حال من آمـده

  1مـِی کـوثر کن  دم افـطـارم و مـستم ز            داری به مدارا سر کنچنین بنده که  با

 
 تغيير داده شد دليل ايراد وزني در مصرع دوم بيت زير به .  1

 کــوثـر کـندم افـطـارم و مـست مـیِ             با چنین بنده که داری به مدارا سر کن

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            مربع ترکیب قالب شعر:           حسین قربانچهشاعر:   
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 اشک حسین است خدا میداند  از ثروک

 گـریانـد  که علی ریخـته و فـاطمه می

 استشیرین اش  مزههمیشه  با تو آشتی            استکوه گنه سنگین   گرچه اندازۀ یک

 که بیاید این است آن کس کار هر  آخر            است رنگین  چقدر چیدی  تو که  را ای سفره

 چشمت ریزد قطرۀ اشکی که زاولین 

 خیـزد  امداد به او فـاطـمـه بر می بهر

 

 

 شوم حس می کنم که محرم اسرار می           شوم وقتی سحر به عشق تو بـیدار می

 شوم من هـم به این دلـیـل گرفتـار مـی           گــره زدلــم بــاز می کــنـیتنها تویی 

 شوم ین چقدر خـار میـبـ ب لطفی نکن             قربان دست لطف تو ای مهربان خـدا

 مـار می شومـبی روزی هـزار مرتبه             و دوایـی به من دهی ـبا این امیــد که ت 

 از ذکر یاحسین چه سـرشار می شوم           خشک میشودگرم که لب در این هوای 

 از خـادمـان سفــره افـطــار می شـوم           هرشب به این امید که آقا نشسته است

 شوم این را سحر به گریه خبر دارمی           یند تــوبــه جـرم مرا پــاک می کندوگ

 شوم ک عمر اسیر درهم و دینار میی            هوای دوستمن را اگر به روضه نیارد  

 آنجا دخــیـل دست عــلمــدار می شوم           وانشد وقتی گره به کـار من افــتـاد و 

 شوم محزون روضــۀ در و دیوار می           ـمراه اشک و آهامشب گواه باش که ه

 1ی شوممجروح زخــم تیزی مسمار م            رود ای دل،چو مادرم وقتی مدینه می

 
 بيت زير به دليل ايراد محتوايي حذف گرديد چرا که انسان اجازه ندارد به اميد بخشش گناه کند .  1

 من هم به اين اميد گنهــکار مي شوم            گفتندکه تو جـرم مرا مي خـري خدا

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:  غزل               قالب شعر:              مهدی نظری     شاعر:   
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 هي توبه پشِت توبه،سرافكنده تا به كی            بنده تابه كيخود را به خواب میزني اي 

 كند  برقش ازغم دل،كم نميبا زرق و              دنـیا وفــا نــكــرده، وفـا هـم نمي كـند

 میـزني این خواب سینۀ دست رد به  كي            میـزنيبه رخت آب ازحوِض نور،كي 

 ،لجاجت ویک دنده گی نکنکج می روی            براي خدا بنده گي نكن اي بنده جزء 

 ند ز نمي  خود به كسي رو غیراز خدايِ             نمی زند فاجـعـه زانو  بنده در اوج ِ 

 باِر كجت به مـنزل و مقـصد نمي رسد             رسد بـایـد نمي عقلت مگـر به شاید و

 بیراهه می روی، مـشو شـرمنــدۀ خـدا             تیشه نزن به ریشــۀ خود بنده ي خدا

 ريخو بیچاره اي كه مثل پدر گول مي             خوري جاي غم ِ بهشت، غِم پول مي

 بـاغ بهـشت را به جـِو ري فـروخــتـي              كیسه دوخـتــي  بیهوده هي براي دلت

 نده  هدر عمر خودت را لحظه به لحظه            ضرر نده ای ورشکسته،بیش تر از این

 آیا زمان توبه ي تـو نیست گریـه کـن             گریه كنخوبیست؛ فرصت شبهاي قدر 

 بین تو و خدا كه كسي نیست توبه کن             وبه كن ست؛تخوبیقدر فرصت شبهاي 

 دستم به دامنت، مددي مرتضي علـي             شبهاي قـدر نــالــه بـزن بـي معطـلي 

 زهرا براي شیعه ي خود مادري كند            شبهاي قدر اشك تو را كــوثـري كنـد

 گریه كن  راي عمــۀ سـادات  شب بام            جا مانده اي ز قافله،هیهات، گریه کن

 پرونده ي سیاه تو را پـاره پــاره كرد             شاید خــدا به حاِل خرابت نظاره كرد

 رسد وقتي نمانده است، اجـل زود مي           رسـد مانند ســوِز صبحِ مــه آلـود مي

 واب باش و جـ سؤال فكر فشاِر قبر و           1باید روی! به فكِرحساب و كتاب باش 

 توست  مهتاب روشنش سفر كربالي           هاي توست كرده  شبهاي قبر، تیره تر از

 شود امشب بگیر تـذكره را، دیـر مي            شود بي نور عشق، قبر تو دلگـیر مي

 امشب به گریه دامن اربـاب را بگیـر            سبو آب را بگیر ، ز دستای تشنه لب

 
بهتمي اما پيشنهادبيت زير سروده اصلي شاعر محترم است  .   1 انتقال  به منظور  ر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را  کنيم 

 فکر فشار قبر و سوال و جواب باش             بايد بري، به فکر حساب و کتاب باش                     کنيد جايگزين بيت زير  

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مثنوی                 قالب شعر:             وحید قاسمی    شاعر:   
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 بسـاط آه خـودم شـبـی و دوبـاره نـیـمـه            خودمفیض ماه  و شک استسفرۀ ا دوباره 

 سیـاه خودم نـشان به کـس نـدهـم نـامـۀ              اول کاری که مـعـتــرف بـشومرسیدم 

 میان محـکـمه آرم که را گـواه خـودم؟            کسی به جز تو خبردار نیست از حالم

 ذلـیـل عــفـو تـوأم با همه سـپــاه خودم            ام به درگـاهت قـشـون اشک فـرستـاده

 کـوره راه خودم  رفتم به   فقط دویـدم و            نشـان دادی و نـفـهـمـیدمبه من تو راه 

 خودمها که نخوردم من از نگاه   چوب چه             دنیا این در خودکه نکردم به  ها چه ظلم

 شدم من عبد فراری و دل بخواه خودم             ل مـعـصیـت رفتـمحـیـا نکـردم و دنبـا

 خودم همه گناه این ام از که خسته خودم            من ه نمیشوی ازخست داری و صبر چه

 ام آن دم به اشتـبـاه خودم که پی نبـرده            مرگ من برسداین است  من تمام ترس

 ببین که حـبس شدم در میان چاه خودم             هـا را به دست های خودم ساخـتم قفس

 بگو به من که: بیا بـنـده در پنـاه خودم             نیست"پناهی   بجز حسین مرا ملجا و "

 به این اشک گاه گاه خودم  است دلم خوش            میان قبر بگویم حـسـیـن و گــریـه کنم

 

 

 اغــانـی کن چـر در قــدمگـاه دلم قصد            اشک مرا قــابــل مهمانـی کن  سفره ی 

 نعمت قرب به این سـائـلت ارزانی کـن             حضرت دوست مرا معتکف یـادت کن

 به گدا از در شــاهانه ات احسانـی کن              مثل خورشیدی و نور کرمت کم نشود

 ـبــر و نـیـت قــربــانی کـن به منـایـم ب               سـحـرمکعبه ی ذکر تو را ُمحرم حج 

 نظر لطف بر احـوال پــریـشــانی کـن               خاطر مثـل گــلت کـاش مکـدر نـشـود

 ای پسر پیر شدی ترک هوسـرانی کن               دوش در بین مناجات به من می گفتی

 لمانـی کن سم توبه مردانه از این طرز              به دردی نخوردروزه و ذکر و نماز تو 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            قالب شعر: غزل                 رضا رسول زادهشاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل                 ناشناس      شاعر:   
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 ام آورده چـشماِن تـر  دستهـای خـالی و            امآورده مـیـهـمانم کـردی و بـاِر سفـر

 امور آورده آبـرو دادی و شـرم شـعـله            گـمراه را راه دادی بیـِن خـوبـانت منِ 

 ام آورده م خـبـرروسیاهـم! از گـناهـانـ            بگیر رادستهایم روزم را ببین و  حال و

 امآورده اشِک سحر «انیس الذاکرین»یا             رجاَءالُمذنبین« »یا غیاث المستغیثین« »یا 

 ام آورده ثوابی مختصر کوِه عصیان و            سر به زیر ،خالی-سفرۀ لطف تو پهن و دست

 امآورده در رطاافرا دِم  شیطانحرص             هم  کشیدم بازبه زنجیرش   با »لَک صمُت«

 امای و بال و پَـر آوردهآسـمـان آورده            افـتـتاحالباب شد پای دعای  فصِل دقُّ 

 امآورده تـا خـریـدارم شـوی نـاِم پــدر            یاعلُی یاعظیم  روح من مأنوس شد با؛

 امآورده رالبشرلطف حضرِت خیبه   رو            االعداء... والیَّ الولی بوتراب و قاِهر

 ام!آورده  ام اما شـفـیعِ مـعـتـبرعـاصی              لمؤمنینبه موالنا أمیرا درگذر از من،

 

 

 بیا   غفّارحضرت  حضرت او نیست جز             کـار بـیارمـضـان آمـده ای عـبـد گـنه

 بیا  سوی خـوان کـرم حـضرت سـتار            در بزن تا که به رویت بگشایند دری

 بیا  آشتی کن به سـوی حـضرت دادار            که بیایی به برش مانده خدا تا منتـظر

 بـیا  هـمـتی کـن به کـالفی سـر بـازار            خـداوند غـفـور کار،گـنه  خـرد نازمی

 بیا  گرفـتار زار و گر گنهکاری و گر            استعام است و در رحمت ایزد باز  بار

 بـیـا  دم بـه دم با دم یـا حــیــدر کـرار            رحیمر درگه رحمان ی نرو بدست خال

 بیا  سوی حـق با مدد از دلـبر و دلدار            علی زهرا ودر   دست خود حلقه بزن بر

 بیا  افـطـار یـاد خـشـکی لـبـش لحـظـۀ            کن روزۀ خود با نـمک نام حسین باز

 بیا  علم و دست عـلمـدار یاد مـشک و             اشک یـدۀ آلـوده بهد  با با لب تـشـنه و

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل            مرضیه عاطفی    شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعل: وزن شعر                قالب شعر: غزل              ناصر شهریاری      شاعر:   
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 کـنم شـکـسـته دوا  هـایدرد تـوبـه  تا             دعا کنم رب یا هقم به سمت تو با هق

 گـدا کـنم پـنـاهی خـود راکـیـل بی  تا             العـزیز یا ایها  ام به سوی توبرگـشته

 تـان اقـتـدا کـنـمبـایـد بـه مـهــربـانی             ـیده استام را شنعـاشـقی  اذان دنـیـا 

 را کـنـم تـا بـر لـبـم حـکـایت نـام تو             ام عـزیـز دلـم داده جـرأتـیدلـتـنگی 

 ا شما کنم ت  سفرقصد  کهای خوش دمی            هوایم پریدن است خواب از سرم پریده، 

 بـسـاط روضـۀ سـقـا بـپـا کـنـم بـایـد             درگاهـتان نبوها که قابل د اشک این

 جـدا کـنـم عـمـود خـیـمـۀ دل را باید            کـربال ورق خـیـس افـتـاده دست بر

 صدا کـنم ام رالبـاس هـیـأتـی  وقـتـی            شودشک گناه دفـتر من پاک می  بی

 مکشوفه وا کنم  را به روضۀ این روزه            ودیـاد لـبـان حـسین ب ام بهمن روزه

 را یا خدا کنم « کـار تو یاحسین »  با             ولی اتشده این بنده ادبکه بی  شاید

 اما کجا کنم؟  کنار تو این ِشکـوه جز            واقـفـم باران لطف؛ حـق دلم نیست،

 ها رهـا کنم دم مرا ز بـند خـودم   یک            خودم وخودم بودم این که  ازام خستهمن 

 

 

 امشب همین راها بهترین کن برایم  مقّدر            بیا سـنگـینِی باِر گـناهـم را نبـین امشب

 امیرالمؤمنین امشب  احیا با ستگره خورده           بهتر نخواهم یافت فرصتیبرای استجابت 

 آیم از جدالی سهمگین امشب می  به دیدارت             تن بودم گرِم جنگی تن به  تمام عمر با خود،

 نشین امشب این درماندۀ گوشه نگاهی کن به             تسبیح و قرآن استپناِه من همین سجاده و 

 برایـم اربعـین امشب؟   شود آیامقـّدر می           گلوی من  دربغضی شب قدر است و جا خوش کرده 

 همین امشب  همین امشب، همین حاال، همین حاال،            کن  یدستگیراکنون  به فردایم امیدی نیست،

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                 قالب شعر:            زهرا آراسته نیا    شاعر:   

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:         قالب شعر: غزل                  رضا ابوذریشاعر:   
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 بگیرم از صاحِب این مـاه، چشِم تر             بگیرم سر  شد بـندگی از کاش می ای

 شد تا دوبـاره پَـر بگیرمکاش می ای             رسـیـدم بـا تـبـاهـی  مـاِه خــدا آمــد،

 آمـدم تا زر بـگـیـرم نابـرده رنـجـم؛            رزوهـاکـف بـا آ نـی را زدادم جـوا

 بـگـیرم بـهـتر درگهـش من آمـدم از            تا کی به دنـباِل خـرابی، روسـیاهی

 آهی نبـاشـد در بـساطـم وای بر من 

 دل چراغِ آیه روشن  درشود می کی 

 نوا را ات شور و بنـدهـقِ حل بشنو ز             مـبـتـال را   کـاش دریــابـی اسـیـرِ ای

 خـطـا را  دریـاب ایـن آلــودۀ پُـر از            رب با گـردنی کـج آمـدم الـغـوث یا

 را پـا دسـت وقّــِد مـِن دلـواپـِس بـی             شکسته است وخراب باری که   بردار

 رابـاِر بـال دوشــم دمی  بـر نـگـذار            خـدایا خیلی ضعـفـم دستـگـیری کن

 لنا یا ربـنّـا هـسـتم پـشـیـمـان  اغـفـر

 ام مـانـنـد زنــدان دنـیـا شـده دردیـده

 گـنـاهـم ای غـرقِ اسـیرم بـنده  پـستم،              ام کن ای خـدا که روسـیاهمپاکـیـزه 

 گم کرده راهمام یاری رسان بر   دستی            جلـوۀ عشق کاِر تو باشد دستگیری،

 دانی که مشـتاِق نگـاهمخوب می تو             ّللّا تـوبه هـرچه کـردم تـوبـه ای  زا

 دهی یارب پنـاهم؟می دامِن خود در            راهـم بـده آرام کن قـلـِب شـکـسـتـه

 اغـفـرلـنا این بـنـده را باید ببـخـشی 

 باید ببـخـشی  خـدا ها راوبی بـدی خـ

 بنـما تـّرحـم بر دو چـشـماِن تـِر من             من مـادرِ  از  تـر از پـدرای مهـربان 

 من کن به رویـم درِب خانه دلبـرِ  وا            کّل درهـایی که رفـتم رانـده شدم از

 من جاِم اشک موال ساغـرِ  کن ز پُر            زردماز برِگ  ترخشکیده امخشکیده

 من سرِ  بربکش دسِت نوازش  دستی             جـایـی بـده در بـیِن دامـانـت خـدایـا

 ای مهـربان جاِن حسینت  بارم بخـر

 اسـِم مرا بـنده بخـوان جـاِن حسینت 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: ترکیب بند        قالب شعر:  محسن راحت حق       شاعر:   
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 باز آمده است   گـنهکار تو واکن آغـوش!           است آمده باز تو  کار خـطا پوش، خطا ای

 آمده است باز  تودربار   بهمانده   پشت در           رسید بسته به در  این در، جز هرکجا رفت

 است  آمده باز  تو پهن کن سفـره که سربار           رفت سربار کسی غـیر تو باشد که نشد

 با کـالفـی سر بـازار تو بـاز آمـده است            نبود رفت و جابه خریداری یوسف همه 

 بـاز آمده است  سـفـرۀ افـطـار تو بر سر             غیرک لی روزه داری که شده تشنۀ من

 آمده است  بـاز با اجـرنـاِی من الـنّـاِر تو            سبحانَک یا مومن و یا وهاب استگرم 

ا و ا و راجـیـا ا راغـبـا ا است راهـبـا  ابـوحـمزه به دیدار تو باز آمده است گر             خـائـفـا

 ده است آم ار تو بازه بدهکـاین کوچ سر            که با سوء عمل عـشق! تـؤآخـذنی أاَل ال

 باز آمده است به سوی تو گرفتار تو گر            هـارٌب منَک إلیک است و گرفـتار گناه

 گـنهکار تو باز آمده است  واکن آغـوش!             ندانست و پشیـمان برگشت را قـدر قـدر

 

 

 مهربان جانی ببخش  را، اته ُمردنوکر دل             ات آبـاد، ما را قـبل ویـرانی ببخشخانه 

 خوانی ببخشکه می  امشب نامۀ جرم مرا           مختصر خالصه کنم خیلیعذرخواهی می 

 بین مهمانی ببخش  آمدم در ماه رحـمت،           پناه وپشت که بودی مرا  تو بر پشت کردم 

 خـش را به آسـانی ببالمـذنـبـین ما  یا الـه            پا فشارگناهم   سخت بودم بر گرچه سفت و

 پنهانی ببخش   خوب و  نیاورتو به روی من             را پیدا نکردم هر کجا پیدام شد چون تو

 مجانی ببخش  ست یارب مفت و دست من خالی           پُر  چنـتۀ من خالی است و کیسۀ عفو تو

 سوزانی ببخشعلی من را ن پیش زهرا و          حشر روز بزن ما را ولی درخواهی میهرچه 

 ببخش   نگردانی جان حیدر از گدا رو بر           الحاجات منقاضی و صاحب شبهای قدر

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل           محسن ناصحی        شاعر:   

 

نتن فاعلفاعالتن فاعالتن فاعالوزن شعر:               قالب شعر: غزل            مهدی قاسمی    شاعر:   
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 حـلـقۀ زلـف دو تـای تو  خـلـقی اسـیـر            جان بالی تو خرم ازراه عشق می در

 تـو  ســرای طـلـبـد ازعــالَـم پـنـاه مـی             صـفـای تو دلها صفـا گرفـته هـمی از 

 بهای تو خدا خـون تـویی وخـوِن خـدا 

 شـاِم تاِر ما  شد،روشن به ذکـِر ناِم تو              ما شب دخیِل غمت روزگار و ای روز

 ما  تـنهـا تو رهـنـمای طـریـقـی و یـارِ             اعـتـبـاِر ما ای داده آبــرو تـو بـه مـا، 

 ذکـِر لِب ما ثـنای تو  هر صبح و شام، 

 دوا، حسین مشکـل گـشای درِد دِل بـی             عـلّت شـور و نوا، حسین شک، ی ابان 

 بال حسین  راِه نجـات از کشتی عـشق،             فــانـی راِه خــدا حـسـین عـبــِد خـدا و

 کــربــالی تـو  اســالم را بـقـا ز تـو و

 کم است به پای غمت،م گریه هرچه کنی             است مرهِم غـم که اشِک دیدۀ ما گفتی

 بودن دمادم است وقـِف تو ُعمِر مفـید،            است سالَم ُمحّرم همه نه یک دهه،  تنها

 هـوای تو  دل مـا جـز وّللّاِ نـیـسـت در

 سـپــاه بـود عــزا بـرای شـِه بـی  کـارم            ُعـمری به پای روضۀ تو کارم آه بود

 بــود روســیــاه هــمـواره آرزوی مـنِ             به راه بودچشمم  اشک دو ،لطِف دوست از

 تو؟  برای که بـمـیرم کی قـسـمتـم شود

 ستایش رسیده است و ذکر  و وقت ُمجیر            مـاه نـیـایـش رسـیـده است مـاه دعـا و

 است ه خواهش رسیدبه دوباره  کاِر دلم             رسیده استنوازش    وقت نگاِه لطف و

 تو   عـطای محـتـاج یک نگـاه تـوأیـم و

 پـنـاه بـی  حـرامـی و حــرم اسـیـر اهـل            خون آن ُرخ چوماه  غرقه بهگشت که  روزی

 قـتـلگـاه های شکـسـته به نـیـزه زیر  از            روی تَل کـشید آه زینب به سرزنان ز

 تو   گـوش زینب کـبری صـدای آمـد به

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مسمط                 قالب شعر:            وحید دکامین    شاعر:   
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 کنم؟  ماندن جان را چه گذرد، خود جهان می             جان و جهان را چه کنم؟  ان جهان،ج  ای توبی

 رمضان را چه کنم؟  خدایا! ست ابری خانه             نم نم اشکی شد و رفت شعبان و رجب، ماه 

 شبان را چه کنم؟ و تو بگو روز  موسی من!             گـریممی زنـم وزلـف دعـا می  شـانه بر 

 اذان را چه کنم؟  راه رسیده ست،  از سحر            لقمۀ نوری برسان   ...! حب حّی علیاص

 خـط امـان را چه کنم؟  کـشتۀ خال توأم،            ... ـان تـو مــرا خـّط امـانـی دادندکـاتـب

 را چه کنم؟  نهان جرم پیش تقوای عیان،            کاشکی جرم عـیان بودم و تقـوای نهان 

 خـواب گران را چه کنم؟  آفـتابا تو بگو!            خویش سایۀ شوم از ترسبکشد که می ش  کا

 ولی زخم زبان را چه کنم؟  افـطاروقت             سحرگاه من استقوت  زخم شمشیر اگر

 چه کنم؟  جوان را چله جنون پندچهل با              رنجـه از طعنـۀ پـیـران پـریـشان نـشدم

 بیان را چه کنم؟  ست،معانی  ز  سینه خالی            گـم شـدۀ بحر رمـل وج رجز،غـرقـۀ مـ

 

 خـدای خویش سد کردم با راه خودم را            حـال مـنـاجـاتی نـدارم بسکه بـد کـردم

 ام را رصد کردم!زندگی  یک مـاه تنها،             یکـسال دنـبـال خـطـاهـای خـودم بـودم

 رد کردم خواهم گشت، چون دیدم از تو دور            ها فـراهـم شـدم مـوقـعـیـت خـیـلی بـرای

 کردم  را لحد سرخود که سقـِف بروقتی            هستممحضرت حاال شبیه محـتضر در 

 فـسم را لگـد کردم اینـبار باور کن که ن            آوردم تو امـروز با شـرمنـدگی رو بَـر

 کردم سند این قطره قـطره اشکهـایم را            تو رـد امـا در حـضـوهرچـنـد ناچـیـزن

 هرروز اینها را به نفـسم گوشزد کردم             آبـرویم را نـبـردی پـیـش این مـردم تو

 بد کردم باتو نکـردم،من خـوب باتو تا              1بـبـخـشایم  همه با من، تر ازای مهـربان 

 
بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را  کنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر  مي پيشنهاد ت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما  ابيا.   1

 من خـوب باتو تا نکـردم، باتو بد کردم            تر از همه بامن، حـاللم کنای مهـربان           کنيد جايگزين بيت زير  

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل           علیرضا قزوه          شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلنوزن شعر: زل                غقالب شعر: مهدی نظری             شاعر:   
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 آمـدم چـون ابــر بــارانـی بـبـارم  بـاز            م، نـزارمام، زارخـسته ام، دلبیچـاره 

 گـره خـورده به کارم  آیـد،اشکـم نـمی             منام قـلب سیاه و چـشم خشک آورده

 تـارم این چـشـمـان آیـد ازنـمی  کـاری            اصال مـعـصیت انگار از گـناه و غیر

 ندارم را  این خانه جایی من که به جز            کـنم مندق می حرف جدایی را نزن، 

 کـه افـــتــاده بــارم مــرا بــردار بــار            نیستام شانه  گنه بر  چیزی به جز بار

 ندارم به قول خویش اطـمـیـنان دیگـر            دهـم اما چه سـودیهی قـول توبه می 

 دانـم اصـال اهـل نـارم مـی نـا اهـلـم و            ندارم هک را بـسـوزان اعـتـراضی من

 آن تربت گذارم  بر شد سرکاش می ای             یـمدلـتـنـگ غــروب کـربـال بـد جـور

 لـب خـشـک نـگـارم  ایـن روزهـا یـاد            من  روضه به پا کردند در ها،این روزه 

 نـاقـۀ عـریـان سـوارم  حـاال بـبـیـن بر            :گفتمی نیزه  که پای خواهرقربان آن 

 حـرمـله افـتـاده کـارم و حـاال به شمر            بودعباِس عـلی دور و برم  یک روز

 

 

 هنوزدارم دل   را بهاوقات غفلت  حسرت            هنوزبارم می  گریهفرصت توبه گذشت و 

 گرفتارم هنوز   کف پا و مانده خاری در            ما گذشت این غافله از ماندم وهم جا   باز

 شفا هر چند بیمارم هنوز  عافیت بود و             خانه بود  ضیافتهر چه درمان بود مخصوص  

 ای وای کم کارم هنوزبندگی مسیر   در            تمام سالها های بهـتر از آن شب بعد از

 ای من عبد سربارم هنوز بخشیده  چه تو  هر             من نبـودم زیـنت مهـمـانی خـوبـان تـو

 خریدارم هنوز گوید گنه داری؟باز می             میزبان رود این ماه اماچه دارد می گر

 را دارم هنوز اشتیاق دستگـیری از تو            ای با ما سِر یاری اگر داری بیالحـظه

 گویی دوستت دارم هنوزه قبل از هر که ک من             زنی می  رودیگران ه من هستم چرا بر تا ک

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                قالب شعر: وحید محمدی             شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل                جواد حیدری شاعر:   

 



( سایت آستان وصال      astanevesal.ir  (  جلسه آموزش مداحی نورالثقلین

 همدان  
                                                                                                                                               82 

 
000

 

 دل کــنـم بـا تـو  ام دردآمــدهدوبــاره             كه هـیچ كـسى را نـدارم اال تـو مـنى

 است  خجل کنم خوب راخود برای توفقط             دل کنم خوب است دردهمینکه با تو کمی 

 به من دادىصحبتى  خوب فرصت هم  چه            كنار سفـره خود خـلوتى به من دادى

 من هست  همیشه حواست به گریه تو هم            چقدر حرف نگفته برای گـفتن هست

 خالی آوردم برای عـرض ادب دست            این خـشکـسالی آوردم از تـو  پـناه بر

 فـرستای بگـلـویم بهانه  برای بغـض            ای بفـرستدلـم گرفـته، بـرایم نـشانه 

 کـنم ام بـگـذارید سـیـر گـریه نشـسـته             گـریـه کـنم  ام سـربـزیـردوبـاره آمـده

 حل کردی  من را فقط تومشکل همیشه             کردی بغـل دوبـاره مثل هـمیـشه مرا

 من بُرى ازهمیـشه مطـمـئـنم دل نمی             من ای و گرچه دلخوری ازاگرچه خسته

 به مـالئـک که اشـتـباه شده  بـگـو بـیا            سـیـاه شده امنـامـه  ـش اگـربـبـخمـرا 

 پـوشی کن برای بـنده خـود باز پـرده            فـروشی کـن سـیـده بـیا و کـرمگـدا ر

 را غـلـط رفـتـم  بـلـد نـبـودم اگـر راه            مرا ببخش اگر سمت معـصیت رفـتم

 بـیـنـدازی  عـقـب کـن اجـلـم را قـبول            کـرده خودم راضی ـتم ازهـنوز نیـس

 خدا كـند كه به دادم امـام رضا برسد            نـكـرده اجـل فـرا برسداگر كه تـوبه 

 سه تا كـربال طـلـبكارم هـنوز من دو            بـناست بمـیرم چه حـسرتى دارم اگر

 كـربـال كـردم دم غـروب هـمـش یـاد            نـوا كـردم كه لحـظـه افـطـارها  مـنى

 غـروب اول مــاه مــحـرمـش بـاشــم             باشم پرچـمش ام زیرهمیشه خواسـته

 از غـم آن ضـربـه دوازدهـم بـمـیـرم              دهم غـروب اول ماه و غـروب روز

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:              مثنویقالب شعر:            محمد جواد پرچمیر: شاع  

 



مناجاتی با خداوند کریم ، اشعار اول درآستان وصال؛ جلد   83   
 

000
 

 ات سـحـر بـاز بـمانماز فـیـض مـنـاج             ای اّمـا نـگـرانـمخـوانـدهمـرا  تـو بـاز

 ِگرانم  خواب ازاین  دوست  ای کن بیدار             غفلت محضم که درست صباحی   چندمن  

َمضانم(  با دست تُهـی راهی             به بطالـت گذارندم  رجب را شعـبان و  )َشهـُر الرَّ

 جانم  به  اُفتاده ُخوره ِمثلِ  که ستَدردی            بیفتم یک روز  چشم تو ازکه  این فکر

 جز ذکر تو چـیـزی نـشود ورد زبـانم             این مـاه مـبارک توفـیـق بـده تا که در

 سی وعـده سـر سـفـرۀ قـرآن بـنـشـانم             سـوگـنـد بـه قـاری سـر نـیـزه؛ الـهـی 

 بین مناجـات کـمی روضه بخـوانم  در            هکه بـا یـاد لـب تـشـنـۀ آن شـا بـگـذار

 برود تاب و توانم  خوب است که از کف            رمـقـش مـوقـع مـغـرببـا یـاد تـن بی 

 غم آن سوخته جانم  از دل سوخته چون            )بَرداا َو َسالما(ست به من آتش دوزخ

 ضریحـش برسانـم خودم را به اربگـذ            است شب قـدر درمن آرزویم کربـبال 

 

 است به جان آمده ُمرده اَش   َدِم عیسوی  از             آمده است ،رمضانقدسی وصلِت طائِر 

 سبوئی به میان آمده است ُخم خانه که ز            باشیدخوش  قدح و اززنید  عاشقان باده 

 آمده است چمان است و   یبای جنان زسروِ             مـسـتـانـۀ ما  پُـر و پـیـمـانه کند سـاغـرِ 

 آمده استجوان  و ُرَخش پیر دیدارِ  بهر            طـنـازی  هـنـرِ  عـالـمی غـمـزه کـنـد بـا

 کـشان آمده است شیرین دهنان ُدرد یار            " نرگسش عربده جوی ولبش افسوس کنان"

 آمده است  آن ُدّرِ گران، َحَسن،  کبَر،  اَ ِسبطِ             افـشانی است نیمۀ این َمِه رحمان گـَُهر

 است دهان آمده  خوانِی این غنچه به غزل             جـبـرئـیل و هـمـۀ خـیِل َمـلَک با قـرآن

 امان آمده است  دوزخ به آتش   سبب زین             است امساکخواِن خدا شرِط ادب  سرِ  بر

 َسر بخارانی اگر؛ وقِت اذان آمده است            مهدوی« نـاِز دالراِم پریچهـره بکش«

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:             قالب شعر: غزل                    محمد قاسمی  شاعر:   

 

نفعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:          قالب شعر: غزل             غالمرضا مهدوی آزاد   شاعر:   
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 رودمـاه مناجـات و نـور، ماه دعـا می             رودخـدا می  دست ما مـاه حـیف که از

 رود وال مـی مـاه  مــاه وصـال عــلــی،            رودخـیـزی اهـل صفـا می  مـاه سـحـر

 به خیر ماه خدا رفت رفت، جلوۀ بدرش 

 خیر ـلۀ قدرش بهیل های شب وزمـزمه

 آرای مادلصوت  خواندن جوشن کبیر،            چـشـم تـمـاشـای ما  بـود به روی خـدا،

 زد از آوای مـا  سـر زمـزمـۀ افـتـتـاح،            بزم خدا جای ما  بود، روز  هر  شب و هر

 این مه معبود رفت د برق،حیف که مانن

 خنده زد و زود رفت  راه آمد و، دیر ز

 دسـت خـداونـدگـار بـود به هـمـراه مـا            مـانـد بـه دل آه ما اونـد رفـت،خـد مـاه

 اشـک سـحـرگـاه مـا ذکـر هـو هللاِ مـا،            هللا مـا ذکـر هــو نــور بـه افـالک داد،

 رمـضـان دل ربـود  مـا از العـفـونـالـۀ 

 گاه ابـوحـمـزه بـود گـاه دعـای سـحـر،

 بود سحرها به چنگ  سلسلۀ زلف وصل،            زنگ ـنـۀ دل گـرفت مـاه خـداونـد،یآ ز

 رنگ  ،ماهصورت این   خون علی یافت ز             جنگ هوی بود و دیو صلح، خدا بود و عبد

 بس  عـلی بود و خدا کوی  محـفـل قرب

 روی جـمیل خدا روی علی بود و بس 

 معنی هـوی خدا که هیاهوی اوست،آن             امگوی خد سرِّ   کیست؟ کیست؟ کیست علی؟

 دیده به سوی خدا  سه سال، داشته شصت و             نکوی خدا چشم روی دست و زبان گوش و

 خلق به او زنده بود  به او مـتکی،  نـور

 او به خـدا بـنده بود  آدم نـبـود، عـالـم و 

 

مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلنوزن شعر:            مربع ترکیبقالب شعر: غالمرضا سازگار          شاعر:   
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 تـعـالی رسـیـده است مـانـی خـدایمـهـ            ماهی به روشنایی رحـمت دمیده است

 جود چیده است وبه وسعت كرم   خوانی            وجـود بـنـدگـان سـائـل خـود بـانـی بـر

 یـزدان وزیده است زیرا نسـیم رحـمت            مـؤمـنان  انـد تـمـامیُگـل شكـفـتـه  چون

 است زده خـیری ندیدهغم هـمانزین می            كه میـزبـان  در حـیـرتم چگـونه بیـایم، 

 زخجلت چكیده است  چهره، اشكم به روی            ور شدم از آتـش گـنـاهكه شعـله  بس از

 است روی معصیت من كشیده پرده به            عام بین خاص ورسوا نكرده است مرا  

 پریده استم  رنگ و ندارم رنگی به ُرخ              گـنه شـدم عـمـری اسـیر پـنجۀ نفـس و

 اسـت شـنــیــده آوای ربـّـنــای مــرا او            ردگار خویشام به رأفـت پروكرده رو

 به سوی خود كشیده است مرا  زیرا خدا            كه شـدم تحـبـس الـدعـا كـنم!بـاور نمی 

 است  رحمت یزدان چشیده جام عفو و  از            رحمت هرآن كسی  کوثر شود زمی سیراب 

 گـنه برگزیده است  این ماه، برای عـفـو             كردگاركه  ازین مه، «وفایی» غافل مشو

 

 

 که مهمان توأیم  حال ما خوب است شبهایی             ها مدیون احسان توأیمما نمک پرورده

 یمخـوان توأ  ما به امـید عـطـای تو سر            ماه عشقهای سفره  رسد ازمی بوی رحمت 

 گـدایان توأیم  فخر دارد فخـر، اینکه از            دنیای ماستمحتاج بودن عّزت   این به تو

 مـأنـوس با آیـات قـرآن توأیم سحـر هر             شویمکـالمت می با تـمام روسیـاهی هم

 به دامان توأیم  در مناجات سحـرها سر            ایمداده کرم عمریست تکیه ما به دیوار

 توأیم محتاج درمان  درد ما عشق است ما            دیدن است حرم را دردها دلداده درد ما 

 دل تنگ ایوان توأیم  عشق خدا، یاعـلی،            است  تر عسل شیرین ازطعم مناجات   نجف، در

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر:              سید هاشم وفایی شاعر:   
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 کشم تحویلم بگیری، از تو منت می  تا که             کشم صورت می ات بر خاک،پشت درب خانه

 کشمخجالت می  ست دستانم،آن قدر خالی             اندبـنـدگـان مـخـلـصت آمـادۀ مـهـمـانی 

 کشممی دست غفلت کشم از می هرچه خواری            گناه چشمت بیافتم با غفلتم باعث شد از

 م؟کشمیچه هم باشم مگر دست از والیت هر            ستعلی دست  دلم کور خوانده نفِس اماره،

 کشم حقارت می  لحظه هم باشم،  علی یکبی             شـدم والی مـرتـضی آقای این عـالـم با

 کشم آِه حسرت می ،ضریحشیاد انگور             نجف از صحن ایوان وطن،  ماندم از دور

 کشممیبر دو چشمم خاک تربت  جای سرمه،            حسین  شود یاد لب خشک که چشمم تر تا

 کشم آرام و راحت می  نفس، زیر این پرچم،            من هیئت شدن یعنی نفس تنگیِ  از دور

 کشممی  ریاضت حاجت،  خودی گاهی پیِ بی             دهدمی رقـیه حاجـتـم را یک توسـل بر

 کشم میسنـین کـودکی درد اسـارت  در            های خودای بابا مرا؟! هـمراه عمهدیده

 کشم مشقت می  ،جسممخورد می   هر تکانی            ـیـفم له شدههای نحوان جای اسـتخـ چند

 کشممی   سخن گفتن به لکنت،  من خجالت از             کسی باشود چیزی نگفتم چند روزی می 

 

 کردم ادب را غفلت نه فراخواندم را عبرت  نه           روزائی که شب کردم شد چه شبهایی که پرپر چه

 زلف تو تب کردم شب قدرم همان شب شد که در            آیـیـنه لرزیدم  آمد که دری شب برات من

 کردم  لب  به جان را جان بود جان همین من تمام            خون دل دادم رادل   تمام من همین دل بود،

 کردماگر چیزی طلب  آوردم، بر دستی اگر           آمینی و بود و تحسینی، درودی بود  دعایی

 بودی هر چه اسبابم اگر ترک سبب کردم   تو           دل کندم پیر از  اگر اوتادمچه  هر بودی تو

 کردم نسب ازعلم انساب و اگرچیزی به چشم          بودن  خویش او  و ازخویش بود برداشتن  نظر

 غضب کردم  ببخشا گر  ببخشا گر خطا رفتم،            کنعشق درمن چلچراغی تازه روشن  الهی

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلقالب شعر: غزل           وزن شعر:           محمد جواد شیرازیشاعر:   
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 وای از َولَـم  تَغ ـِفـرلَها، اِرحم لنا یا َربَّنَا             پایان ندادم غصه را شد ماه خـدا، ازآغ

 شهـُرالـرمـضان آمده، ارحـم لنا یا َربَّنَا             در بند؛ شیطان آمده غفـران آمده، آغاز

َمع  َمع ندائی  ،رحیم یا دعائی َواس   ارحم لنا یا َربَّنَا  رش العظیم،لعا صاحب یا              یا كریمَواس 

 ارحم لنا یا َربَّنَا  الطفل الصغیر، یا رازق            الكبیر  یا راحم الشیخ الذنب الكثیر،  یاغافر 

 بگـذر ز عـبد روسیاه، ارحم لنا یا َربَّنَا              تباهاَف نَیُت عمری یا اله، عمرم به خسران شد 

 ارحم لنا یا َربَّنَا  ،آغوشم شدهشیطان هم             شده وشیُمردن فرام  نوشم شده، جام گنه

 ارحم لنا یا َربَّنَا  زنم،از تو فـقـط دم می              تویی راجی منم ناجی گشته دامنم، آلوده

ـِدنی؟، ارحم لنا یا َربَّنَا              قلب منی  تنها تو در ،گفتنی هر  ای خوب در  یا َسـیدی لَـم  تَـه 

 زهـرا پـنـاه من شده، ارحـم لنا یا َربَّـنَا             راه من شده بهنوری  ، ح من شدهسال  گریه

 حـِق خـداونـد كـرم، ارحـم لـنـا یا َربَّـنَا             سرممست حسین بی   زاد حیدرم، من خانه

 ا َربَّنَا آن تشنۀ صد پاره تن، ارحـم لنا ی            از وطن آن كشتۀ دور كفن،شهید بی  حق

نَـا  شـاه مـّرمل بالـّدمـا،            حـِق ذبـیح بالقـفـا  حـِق سِر از تن جـدا،  ارحـم لـنا یا َربَـّ

 چون موی زنها سوخته، ارحم لنا یا َربَّنَا             ها سوختهدر بین تن ا سوخته،شاهی كه تنه

 

 

 یافت از او محفل ما روز صفا  سیکه   آن            برد از کف دل مارود و می رمضان می

 طاعـِت نـاقـِص مـا، روزه نـاقـابـل مـا             نرسدامضاء  بهرمضان رفت و دریغا که 

 رود حـل نشـود مشکـل ما  او وای اگر            کـاران راگـشا بود گـنه رمضان، عـقده 

 ن حاصل ما آب و لب نا جز یکی جرعه             این همه نعـمت نبَود از ما اگر وای بر

 غــافـل مـا   تـا هـدایـت بـشــود زود دل            ما کن  شب عـید است خدایا نـظری بر
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 آمـدم بـا روسـیـاهـی تـا کـنـم اقـرارها            ام از اینـهـمه تکـرارهاالها خـسـته  بار

 دیوارها با خودم یا َرب، ساختم بین تو            ور  ها غوطهام عمری درون معصیت بوده 

 هاهـنجـار  خـفـا بارها اما شـکـسـتم در             کنم در پیـِش چـشم دیگرانها می  ادعا

 این ادا اطوارها حـالـم آشـفـتـه شده از            آراسـتـم خالف بـاطـنـم ظـاهـرم را بر

  نـدارم قـدرت پیکارها ام اصالزخـمی            امنفسم گشتهمغلوب تن به تن  مصاف  در

 آزارها این  وها مرامی بی به کی این  تا            من رفتار من و ازشده قلب امامم  خون

 حد این گفتارها  مانده فقط در عمل؟ کو            های انـتـظار من پُر شده از بیت  دفـتـر

 شده طومارها ت برگه از کثر نامه نه،              شده احـوالـم  نامـۀ اعـمـال من گـویـای

 بـدکـارهـا هـا؛ای امـیـد آخـِر بـیـچـاره            امآورده ام یارب به درگاهت پناهخسته

 هـمنـشین گل شده خـیل عـظـیم خارها            امها هم سفرهبا خوب  ماه مهمانی شده،

 بیعارها؟  من مگردل ندارند ای خدای             آمدم سـوی حـسینت ام،با همه بدبخـتی 

 زنگـارهادلـم   بـاران گـریه از بَـَردمی             دهدمی  نجاتم  گمان آخراشک روضه بی 

 زهر شد در کام من با یاد او افـطارها             َکَسمامام بی  تـشنه سر جدا شد از  تشنه

 

 

 نیست غفارهایم  یا ذکر  درایمان به تو             نیستکارهایم  نشان در  نام و تو  ز دیگر

 دیگر اثـر در ذکر یا ستـارهایم نیست            پـرده گـناه و معـصیت کردمآنقـدر بی 

 اما پشیمانی در این تکـرارهایم نیست            هزاران بارکنم روزی  هرچند توبه می 

 نیست کردارهایم اما نـشانی از تو در             گفتارهایم هست  شب نام تو در روز و هر

 انگـار امیـدی به استـغـفـارهایم نیست             خواهدهم توبه می های من خودش توبهاین 

 دیگر صفا در سفرۀ افـطارهایم نیست            بویت را  رنگ ودیگر سحرهایم ندارد 
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 چشم خواندم با فاطمه دعا را با اشک            چشم خواندماشک  را با  خدا علی، با یا

 اتی را با اشک چشم خواندم آیات هل            خورد  چشمم به سفره تا مغرب، ذانوقت ا

 تا ختم االنبیا را با اشک چشم خواندم             دوبـارهدل ُمـرده بـودم اما زنـده شدم 

 چشم خواندم اشک ربّنا را بادوست با              ذکـر حـسن گـرفـتم دیـدم دلم گـرفـته،

 را با اشک چشم خواندم کـربال ساالر            تشنه بودم وتاب ا بی رمگ اوج وقتی در

 پنهان و آشکارا با اشک چشم خواندم            راهر بار پنج تن  فـوراا مرا خریـدند،

 خواندم  چشم را با اشکها خویش روضه با            یـاد حسین کردم وقـتی دلم شکـست و

 خواندمبا اشک چشم  راسر جدا  مظلوم            آنغارت  تا شرح عالم به گریه افتاد،

 با اشک چشم خواندم ریان بوریا راج            رهـا را آن پـیکـر کفـن نکـردند حـتی

 باقـی ماجـرا را با اشک چشم خواندم            از غربتش زبانم وقتی به لکـنت افتاد

 

ب ـنِی   الپـشیـمـان پـشـیـمانـم إِلَهـِی             ـنِی تُـَؤِدّب   الگـنهکـاری پـریـشانم إِلَِهی   تُـَؤِدّ

ب ـنِی  ال جـدا از نـور قـرآنـم إِلَِهـی             ادعیه مأنـوسم نه دنبال مفـاتـیحم نه با  تُـَؤِدّ

 نِی تَُؤِدّب    الالظاهـر مسلـمانم إِلَِهی  علی             ها نه دورم از حرام تو  نه پابندم به واجب

ب نِی  ال کجا رفته است ایـمانم إِلَِهی             دعاهایم همه دنیاست بار  کسالتمناجاتم    تَُؤِدّ

 تُـَؤِدّب نِی   الچه شد زهـد فـراوانم إِلَِهی             اصال نیستزبانم روزه اما  دهانم روزه است

ب ـنِی   اللَِهی انـم إِ شده جـ شـر اسیـر            ین فرمود دنیا منشا شر استامیرالمومن  تَُؤِدّ

 تُـَؤِدّب نِی  ال  عـلی دادست درمـانـم إِلَِهی            تـمام دردهـایم را به آقـای نجـف دادم

ب نِی  الگـریـانم إِلَِهی   ببـین بـدجـور             کنراهی گوشه  ششمرا کن کربالیی مراهم   تَُؤِدّ

ب ـنِی  ال إِلَِهی  عـطـشانـم گـدای شـاه            نی  بر سر سر بحق یک حق یک تن بی  به  تَُؤِدّ

فاعالتن مفعول فاعالتن مفعول وزن شعر:          قالب شعر: غزل    محمد جواد شیرازی        شاعر:   
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 بخشی بگو می گـرفـتار، با دلی زار و             بخـشیبگـو مـی  گـنهکـار،آمـده عـبـد 

 بخشی باز هم حضرت غفار، بگو می            1خـدایـا دارم   چـشـم امــیّــد به عـفـو تو

 بخـشی بگـو می اولـین لحـظـۀ دیـدار،            وقت به آن آخر  ما را نگذاری تو کار

 بخشی بگو می طلـبت را به بـدهکـار،            خـودت بـاز مـدارا کن، آهبا بـدهکار 

 بخشی بگـو می مثل آن تـوبۀ هـر بار،            کن من رد نشده کاری  سرتا که آب از 

 بخشیبگو می آمدم ای یار، به زیر   رس            فـاش بگـویم خـجـلم ام،من خـودم آمده

 بخشی ، بگو میهمان روضۀ افطار به             عــطـشـانـم  یــاد لـبدم افـطـار فـقـط  

 بخشی بگو می به دو تا دست علمدار،            به عـباس عـلی دهم اینـبارقـسمت می

 

 کرد زمزم حساب و کرد، حساب کوثر            حساب کرد  «یم » مرا  اشک شرم قطره یک

 ما باهـم آمـدیـم که با هم حـسـاب کرد            به پـاى هـمه نـوشت آِه یـکى گـرفـت،

 دمـادم حساب کرد یک دم صدا زدیم،             با این خدا هرآنکه طرف شد ضرر نکرد

 هم حساب کرد منّت سرم گذاشت مرا            کنم اینجا چه میپس  کارم اگر نداشت

 اولـش گـنـاه مـرا کـم حـسـاب کرد از            بــردنـمـی  آبــرویــم را ـلــوم بـودعـمـ

 حساب کرد وقتى که دید فاطمه دارم،            اول بـنـا نـداشـت حـسـابـم کـنـد ولــى

 کرد حساب هاى محرمروى گریه   پس            …ت کهاین گریه قابلیت غفران نداش

 یعـنى مـرا دومرتـبـه آدم حـساب کرد             خرید م ون” بگو، گـفـتفرمود “بالحسی

 …که درهم حساب کرد ممنون حیدریم            چیزى نمانـده بود که بیـرونـمان کـنند

 
اما پيشنهاد.   1 بهتر معناي شعر بيت اصالح شده ک مي بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است  انتقال  به منظور  ه در متن شعر آمده را  کنيم 

 بخشي باز هم حضرت غفار، بگو مي            چـشـم امــيّــد مــرا تــار نـکـن يـا اهلل           کنيد جايگزين بيت زير  

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل                   وحید محمدی     شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:             غزل    قالب شعر:             علی اکبر لطیفیان شاعر:   
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 خواِب گران شرمـنده باشد  این بنده از            غـم آکـنـده بـاشـد ام آهـی زدر سـیـنـه 

 که بخـشـنده باشد چـشـمم به دستاِن تو            این مـاِه رحمترسد دارد به آخـر می 

 نـدامت خـوانـده باشد این را با عبِد تو            ماه ساعاِت باقـیـمانده ازدر مخـتصر 

 بنده باشد  قصور از هرگونه تقصیر و            در بـاغ احـسـاِن تو گر یاسی نـچـیـدم

 گـنـاهـم مـانـده باشد  تـرسـم هـنوز بارِ             قـرارمیـب این روزهـای واپـسـیـن دل

 پـرونـده باشد  تـقـصیـِر باقـیـمـانـده در            ماِه کرامت که سهـمم ازترسم از این 

 این دل به امـیـد تـو جـانـا زنـده بـاشد            در آخرین شبهای ماِه عـفـو و بخشش

ا   ســوزانـده بـاشـد کـوِه گــنـاهـاِن مــرا            شِب قـدر نـت درمـهـربـا نـگـاهِ  قـطعـا

 که ایـامش همه فـرخـنـده باشد مـاهـی            کـه بـه مـاِه رحـمـتـت امــیـدوارم مـن

 دسـتـاِن او خـالـی و سر افکـنـده باشد            درگاهت مـرانی این گـدا را  یا رب ز

 !هر دل که از ُحـِبّ عـلـی آکـنده باشد            این ماه دربخشی ی مهر چند میدانم تو 

 

 

 روســیـاهـی  آمـد بـه درگــاه تـو             رب نـگـاهی آمـده یـا شـب قـدر

 اشتـبـاهـم ربـی العـفـو بـبـخـشـا              الـعـفـو یگـانه جان پـنـاهـم ربی 

 جوشن کبیری  من از تو منظور             مـجـیـری مقـصـود دعـاهـای تو

 را شب قـرآن به سـر گـنـهـکـار            را ای این خونجگـربخشیده بگو

 قـرآن کریم است زیر سرش در             خدا! عـبد تو مهـمان کریم است

 اش را کن روزی یکـسـاله  عـطا            اش راناله   خودت بشـنو فغـان و

 خــدایــم  عــزادار عــلـی شـیــر             دعـایـم شـنـوحـق فـاطـمـه بـ بـه

 بـه حـق مـرتـضی اسـتـغـفـرهللا              الــهــا، ربــنــا اســتـــغــرالــلـه

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر:        قالب شعر: غزل                    هستی محرابیشاعر:   

 

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                        مثنویقالب شعر:                امیر عظیمی     شاعر:   
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 کـنـم  راهـی را به سمـت تو دلـم            تو عـذرخـواهی کـنم رسـیـدم ز

 کـنـم  پــنـاهـیچـه بـا بـی  خـدایـا             نـگــیــر  امــیــد دلــم را بــیــا و

 خـســتـه آهــی کـنـم  اگـر از دل            لـرزد عرش تو راشنیدم که می 

 هـم اشـتــبـاهـی کــنـم  بــاز  اگـر            ریــزی اسـت فـقـط مـایـۀ آبــرو

 کـنم  گـنـاهـینـگـذار تـا کـه   تـو            شــدم ارادهخــودم واقـــفــم بــی 

 سـیـاهی کنم  کـمی فـکـر این رو            که دلـم رنگ زنگار بـشـوی از

 کـنــم  بـه ایـوان مــوال نـگـاهـی            شـود شـانـه من اگرسـبـک مـی 

 الکـبـیـر  فـقـیر تو هـسـتم و انت            به جان علی دست من را بگـیر

 امنجـف زنـده  عـشـق عـلی و به             1امهمه عـمر با یک هـدف زنـده

 شـکـسـت دل دخـتــر او غـرور             شکستاو  به آن بانـویی که پَـر

 پس از مـادرش مـادر خـانه شد             به آن دخـتـری که گـل النـه شد

 مـرتضی را ببست و زخـم سـر            خانه نشستکه به   دختری به آن 

 دل تـشـت دید  در پـاره را جگـر            رسیدکه دل شب  ریخواه  به آن 

 زد روی قـتـلگاه  به سر رسید و            آه و سوز از  که پُر خواهریبه آن  

 اربـاب سـر  شـد کـنـارش ز جدا            چشمان ترآن خواهری که به  به

 کـنـی  دمشـهـیـ دفـاعـش در مـرا            دهـم روسـفـیـدم کـنـیقـسـم مـی

 
بصورت زير آمده است که احتماال اغالط تايپي است و موجب بر هم ها » تا جائيکه ما بررسي کرديم« ابيات زير در تمام سايت.  1

 دن وزن، آهنگ و معناي شعر شده است، لذا جهت رفع نقص اصالح گرديدخور

امبه عـشـق عـلي و نجـف زنـده             هـمـه عـمـر با يک هـدف زنده   

 به سر زد روي قـتـلگاه و رسيد            به آن خواهري که پررازسوز و آه

فعولن فعولن فعولن فعولوزن شعر:                  مثنویغزل قالب شعر: مهدی نظری              شاعر:  
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 آمدم شاید تو را پیدا کنم تا وقت هست             وقت هست راهی وا کنم تا سوی تو آمدم

 وقت هست  قصد دارم خویش را احیاء کنم تا            است  کارم توسل کردن تا شب احیای تو

 هست  وقت کنم تا امضاء  زود باید برگه را            دست راست  دردهی مینامۀ اعمال من را 

 یا موال کنم تا وقت هست موالی  تا سحر            یوَم یَعَضُّ الّظالم«ت خواهم از»می  من امان

 هست  وقت کنم تا  خودم دعوا نشینم بامی            عـمـر مرا بر باد داد آرزوهـای دراز،

 ا کنم تا وقت هست حاال آمدم نجو با تو             رفیق شدم من بی رفیق له« »رفیق ال ای

وَن علیکه »  من نه آنم  تا کـنم تا وقـت هست   تو آمدم خـوب با            العظیم«الِحنِث یُِصرُّ

 وقت هست   کنم تارا جا خودم  ،خوبانتبین              کاشکی با یا کریم العـفوهای نیمه شب

 وقت هست  کنم تاپا  ست ود ای جانکاه روضه             دعا پایم دست داده در ودست  عاشقی بی

 وقت هست  تاای باید بر این اعضا کنم چاره             پیکرت روی عبا دست من زیر عبا و

 وقت هست  دل زهرا کنم تامراعات تا               حـلـقۀ نامحرمان برم ازات را می عمه

 وقت هست  تا  مکن هازن  کاش فکر معجر            شودمی  بدترها در کوفه ای علی این خنده 

 

 لـبـهـای مـا با لَـع ـِل آقـا فـرق دارد            لبها فرق دارد جـنـِس تَـَرکـها روی

 دارد ما فرق روزۀ ها با روضه پس            نـوشـیم آریمـا پـای سفـره آب  می 

ا             ایم اما نَه در بیِن بـیـابـانلب تـشنـه   داردُحرِم صحرا فرق  عطش در  حتما

 نگـیـدن خدایا فرق داردتشنه جـ لب            آتـش اگـر افـتـاده بر جـان و تن ما

 ها فرق داردعطش سینه زدن  وقتِ             رفت ارباب میدان زخمی به تشنه و لب

 آیا غـَمـش با داغ زهـرا فـرق دارد            حمله گـفـتـند…افـتاد می هربار می 

 کـه بـرگـردد آقـا فـرق دارد  روزی            اشک من و توخوان  داِر روضه روزه ای

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر:      غزل            قالب شعر: حسین ایمانی               شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل                    ناشناس     شاعر:   
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 من صالتی برسانید به لـذِّت صوم و            ام آِب حـیـاتی برسانـیـد به منتـشـنه 

 من  بهنَظراتی برسانید   گوشه چشمی؛            ألعـفو...بِعَـلّیٍّ  رمضان آمد و گـفتم: 

 عادت حـَسناتی برسانـید به من  طبق            لّم بدهیدکه محـ توبه کردم به خـدا تا

 کـشـتـِی نجـاتی برسـانـیـد به من باز             شوِق هدایت دارم معصیتم! غرق در

 من برسانید به  کـنج هـیـأت بـَرکـاتی            کنیدپیش  از  بیشترمرا چشماِن رزِق 

 آب فـراتی برسـانـید به من  خـبـر از            حسین روضۀ جانسوزِ  که جاری شوم از  تا

 من عـتـبـاتـی برسـانید به الاقـل یک            این داغ شـبـی دق بکـنم نگـذارید از

 هم برگ بـراتی برسانـید به من!  باز             الحرمینمن و بین   حرکِت پرچم،  کربال،

 

 

 داند به من ِحس مناجـات مرانگـر بر             که سوزاند عـبادات مرا معصیت بود

 کار صدایت بزند  نیـمه شب عبد گـنه              عطایت بزند  گدا، دم زنا گزیر است 

 کار بمیرم چه کنم ترسم این است گنه            ام شـاه، فـقـیـرم، چه کـنمبا امید آمـده

 وابی دارمبپرسند چه داری چه ج گر            دارم من شب اول قـبـرم چه حـسـابی

 برسد  کاش آن لحظه فقـط ضامن آهو            برسدسو  هر  منم و وحشت قبری که ز 

 الذنب بخوانیم تو را سجده کنیم غافـر            ما وقـت دعا سجـده کـنیم یاد دادند به

 سوزانی سجدست نمی تو سری را که به             سوزانیدر دل ما هـست نمی مهر تو

 سوزانینمی  است که ضعیف ابدنی ر            سوزانینمی لطیف استپوستی را که 

 سـوزانی را که نـمی  حـرمـلـه ما جـلو             سوزانیها را که نمیتو پشـیمان شده

 رّب شـهـر رمضـانی تو الهی العـفـو             الهی العـفو  سـحـر ورد زبانی تو، هر

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل                 مرضیه عاطفی    شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                    مثنویقالب شعر:           ناصر دودانگه     شاعر:   
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 آمد نزنی ات بنده که این   عمر یک  بعد            نـزنی  مـرا بد ام اما تومن بدی کـرده

 روی پـیـشـانی او مـهـر نـیـاید نـزنی             زد نزنی  با همین روی سیاهش به تو رو

 را گـرفـتاری کـن بـند اسـیـری ز  باز

 خودت کن تو گنهکاری راشامل لطف 

 که حـسـابم نکنی  اصال نـمـیـاید به تو            نـکـنی آبم ام بیـشـترمن خجـالـت زده

 جـوابـم نـکـنی  نـگـذاری و جـوابـمبی             خـرابـم نکنی هـمـه کردند خـرابـم تو

 ستار شدی  معصیت کردم و هر بار تو

 1شدی  غـفّارآن خالـق  تو  و من گنهکار

 ـنـاهـم بـاشی شـکـن بـار گ تـیـشـۀ بت             آمـدم تـا سـحــر شـام سـیـاهـم بـاشـی

 چشم به راهم باشی  خودمحدس  میزدم            پـنـاه آمـدم اینجا که پـنـهـاهم باشیبی 

 کردم  مرا حس بین آغـوش گرفتی تو 

 بال حس کردم   و وسط کرب دل خود را

 باشم دم خـور آمـدم پـای مـناجـات تو            باشـم ـتـظر دست تـلـنگـربه کی من تا

 باشم ام تـوبـه کنم ُحراین ِسـری آمـده            از لطف خدا پُر باشم همه خالی و از

 ته چـاهـم دادی  نـجـات از  یا الـهی تو

 راهم دادی ده بار عـلی گفتم و  صد و

 هست یقین آمین هست  دعا هرکجا دست            هستهرکجایی که کریم است دوتا مسکین 

 بیاید به یقین تسکین هست هرکجا درد            سری پایین هستهرکجا شرم کسی هست 

 

اما پيشنهاد.   1 بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را  کمي بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است  انتقال  به منظور  نيم 

 غفار شدي همه تقصير خودت بود که             معصيت کردم و هر بار تو ستار شدي                     کنيد جايگزين بيت زير  

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:          مربع ترکیبقالب شعر:       سید محمد هاشمی    شاعر:  
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 ایـمان دارم   من به رحمانیت دست تو

 دارم گریان این دیدۀ  هرچه دارم من از

 لرزید دلم می نهم سر روی دیـوارمی             رزیدلـهـر قـدم در پی دلـدار دلـم می

 لـرزیـدطـار دلـم مـی لب تـشـنه دم افـ            لـرزیدبا پریـشانی و تـکـرار دلـم می

 ثــارهلل  یـا روزه داران پـریــشـان تـو

 به فـدای لـب عـطـشـان تـو یـا ثـارهلل 

 

 

 تو  که کـند رحم به این ناله و آِه من و            تو  طـلـبد عـفـِو اِلِه من وای مـی تـوبـه 

 تو  روی سیـاِه من و تا بشویَـد ُگـنه از            ستکسیلطف حق منتظِر بارِش چشمان 

 تو  قدرتی هست در این توشۀ آِه من و            چکد از گوشۀ چشمان دعارحمت  ابرِ 

 نیست ُجـز آِه سحـرگاه، پـناه من و تو              قـدر بـیا شب  یک قَـَدم مانده به تـقـدیرِ 

 تو  اه من وتا ِگِره وا شود از ابروی م             بزرگرشتۀ غمهای   باز کن ازِگِرهی 

 تو  ای دل اینجاست خدا چشم به راه من و            نگـارندۀ خویش دیدارِ  اند زچشِم دل م

 تو؟ و نگاه منخشکید شبه  یک چه شد پس              چه نَُخـشکد هرگز؛ بقـا گر چـشمۀ آب

 تو  نه سپـاه من و  با خـدایـنـد خـالیـق،             خشک مکن دریا را برو ای اهل ریا،

 تو  رنِگ گناه من و شهرمان تیره شد از            کـن ای مـّدعـِی دیـِن نـفـاق آلـوده بس

 !تو مانـده در پـردۀ اعـماِل تـبـاِه من و            فـاطمه چیست؟ علِّت اینکه نیامد پـسرِ 

 و تو شکـند قُـبح گـناه من سامـری می             گر َشَود دسِت تـوّسل ز والیت کـوتاه

 این جهان نیست قدمگاِه رفاه من و تو             خلقِت ما معرفت محبوب است دف ازه 

 کـربـالی دِل ما هـست ُگـواه من و تو             داندنور ما نور حسین است؛ خـدا می

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل                  محمود ژولیده    شاعر:   

 



مناجاتی با خداوند کریم ، اشعار اول درآستان وصال؛ جلد   97   
 

000
 

 !سـوزان است گریه تـسالی دل بیـشتر            باران استکه نیازش به نم   چون بیابان

 نوبت سرمستان است!  دهه سه گفته ساقی            بـاز شـد و زود دویـدیـم هـمه مـیـکـده

 رحمان استمادرم گفت برو!خالق تو             !گـفـتم اصال نـروم! آخـر خـطـم دیگر

 است  رعیت به کف سلطان دل اخـتیار            ستکـرم آل عـلی  ایـم از مـا اگـر آمـده

 مهمان است   از پُرخانه  اش باز شدهسفره            نـوازی کرده ـدهرمضان است خـدا بـن

 1استنادان  اگرطفل  ! شماستشأن  در عفو             هستیمخور حضرت حجت  ریزه  خوب و بد

 دعایم آن است  خواسته ارباب! را آنچه            خویش دعایی نکند ست که از  نوکر آن

 شب ما هـدیـۀ آقـا جان است گـریۀ هر            یدندسی شب ماه خدا را به علی بخـشـ

 ایـوان استدلـمـان وقـت منـاجـات دم             ما در این ماه مبارک به هوای نجـفـیم

 یمن نفسش آسان است  ست بههرچه سختی             گـره کـور مــرا دسـت رقــیـه بـدهـیـد

 روضه فقط گریان است  درکه ُخّرم آن دیده             !خدا میخردشروضه اگر داشت   امروزه

 ؟ است! دیدی چقدر کام حسین عطشان آب            دم افــطـار مـن از آب ســــوالـی دارم

 شمر ولی خندان است  !سوخت دلشدشنه هم            سپاهی که همه سیرابند ای ماند وتشنه 

 است  سرم یوسف تو عریان عالم به خاک            دگـر جـانب گـودال نـرو آی مــادر تو 

 

 
 بيت زير به دليل ايراد محتوايي يا معنايي تعيير داده شد. .  1

 طفل اگر نادان است  !پاي باباست فـقط            خور حضرت حجت هستيم خوب و بد ريزه 

نفعالتن فعلفاعالتن فعالتن وزن شعر:           قالب شعر: غزل                 سید پوریا هاشمی    شاعر:   
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 رزق مـاه رمضانم هـمه احسان حسین             افطار لبم نان حسین وروضه دارم من 

 عـطشان حسین  لب گفت فدای لب زیر            افطار شنیدم پدرم تشنه که بود پیش از

 سامان حسین  و سربی  تا که من هم بشوم              آب به کامم میریختفشان  اشک مادرم

 عریان حسین   تن  کسی گریه کند بر هر            به گـمانم که شود چادر زهـرا سـپرش

 ناالن حسین   هرکه در روضه شود مضطر و            این شنیدم به جنان خنده کـنان پای نهد

 یـدان حـسین مـ همه از کـربـبال باشد و            مکتب اوست هر چه فخر است در عالم همه از

 همۀ هستی من زاده شد از جان حسین             هست به تن هدیۀ جانیست که داد جان اگر

 اینچنین شد که شدم تابع فـرمان حسین             اشک غم خود زسرم بست  تاج عّزت به

 پیـمان حـسین  نـشـستم سر با چنین کار             ذلت مپذیر گفت با عٌزت خود خو کن و

 مـسـلـمـان حـسـین  عـبـدِ  بنویـسـند مـرا            شاید روضه نوشتم به غلط تا را روزه

 نـغـمـۀ قــرآن حـسـیـن   نالـۀ فـاطـمـه و             نِی و زِ گودال  گوشۀمیرسد از   گوش کن

 زلف پریشان حسین  که به خون موج زند             مکن گفت سخن عیب شاهد آشفـته اگر

 

 خدا آماده است   است، هرکجا صحبت توبه            غذا آماده است است، بیایید،سفره باز 

 استآماده  آن کریمی که کشد ناز گدا،            سازیدسفرۀ احسان  از را با خبر شهر

جا آماده است  بزم برای همه،  که در این            ایمهمه آئید که دعوت شده خوب یا بد  

 آماده است  دوااسباب رویش همه  پیش            بیمار از کند هرآنی که دهان ب قبل از

 هوا آماده است  ؟به کجایید عصیان  اهل            پَـر پـروازی عـنایت شده بالی بـزنـیم

 بـال آماده استوکـرب که برات سـفـر            :زهرا جمعه بگوید این سحر چه شود

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل                   جواد حیدری     شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل                 داریوش جعفری    شاعر:   
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 تـا چـشـمـۀ روشـن دعــا مـا را بُـرد              ــردبُ  تـا خـدا مـا را  آمـد رمـضـان و

 مـا را بُرد هـا،تا سـبـزتـریـِن سـجـده            کرد لـبـاس عـافـیـت عـریان ما را ز

 ************* 

 دانــســتـی مـی  ای ُکـشـتـۀ آب و آش!            دانـسـتـیکـاش مـی آمـد رمــضـان و

 دانـستی می  کـاش ای دل آش و الش!            را با شهوت وخورد تمی دنیاست که 

 ************* 

 ستبسته روی انسان  زمین به درهای            ستدست شیطان بسته  آمد رمضان و

 !ستچون راه گناه، ای مسلمان بسته            سمت معـصیت برگردی ست ز وقت

 ************* 

 ست خواب در جهان تو ای،رخوت زده            تس خواب  درجان تو  ماه رمضان و

 ست اما دل شب نشان تو، در خـواب            لـبان جـسمت بـازست هـنگـام سحر،

 ************* 

 بـیداری   هـنگـام سحر، َنـفَـس َنـفَـس،            سـفــره افــطــاری مــاه رمــضـان و

 !آزاری خود ریاضت است و مصداق            فـهـمیمی قـَدرهـمـین َ روزه اگـر از

 ************* 

 ست معلوم !ایکوزهدر حسرت آب و             ست! معلوم  ؟ای ... ماه رمضان و روزه 

رفوزهخوری و غم می            ست لـب تـنت، ولی جـانـت نهبسـتـه   ست معلوم !ایُُ

 ************* 

 بـرخـیـز گـل کـرد سـپـیـدۀ سـعـادت،            ز خواب غـفلت برخیز آمد رمضان،

 طرحی دگر انداز و ز عادت برخیز             سرمست بشکاف فلک را و چو حافظ،

 

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:                 رباعیقالب شعر: ماعیلی              رضا  اسشاعر:   
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 ام باخته  که به من داد خدا، فرصتی را             امام قـافـیـه را باخـتـه بـنـدگی  پـاک در

 ام باخته را باخته ـمـر دوسـر بازهـم ع             رفت دست تهی ازطرفی فرصت  یک طرف

 امها باخته به هـمین حـاشیه  متن دل را            امخواسته خوِد او ازدوست به غیر  که از من

 امبه ریـا باخـته  من ولی حـال دعـا را            بُرده را ها سهم خودشمیکده مست از

 ام باخته  پا و سربی  را به همین  پا و سر            که میخواست مرا بازی داد  طور نفس هر

 امباخته  آبـرویی که تو دادی هـمه جا،            استرنگ بی   در پس پرده حنایم چقدر

 اممـن دلـم را به غـم کـربـبـال بـاخـتـه             همه اوقـات ولیکن بد نیست باختن در

 ام جا باخته   نم بس که بهسجدۀ شکـر ک            به حقـیقت بردم باخـتم دل به حسین و

 ام دل جدا بـاخـته و عـقـل جـدا باخـتـه             افتادبار که چشمم به ضریحش  همان از

 

 که نیست  تری نیست چشم نافله و و سحر           1نیست   که نیست   بال وپَری دگر که من بر وای

 نیست  که هنری نیست ستنتوبه شک حال جز            همه سال آزادی این پس ازخسته من  در

 نیست که نیست  حذری حیا و آه،در چشم،           ها هرز شد از بس که تنزل کردند چشم

 مرحمتت حال دری نیست که نیست  در جز            نشد  که زدم رو به دلم باز در من به هر

 نیست  هک نیست  خبری جهان هیچ کجایش  در           ناب  اشک،همین لحظۀهمین ،همین روضهجز

 اشک دوای دگری نیست که نیست که بجز            اثـر روضه مـرا پاک نمود روزه بودم،

 از سیاهی گنـاهم اثـری نیست که نیست            بـارانـی عــاشـورایـی بـعـد یـک گـریـه 

 ارباب سری نیست که نیست  تن زخمی بر            دیـدمی  گـودال دویـد و خواهـرش جانب

 
اما پيشنهاد.   1 بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که  مي بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است  انتقال  به منظور  در متن شعر آمده را  کنيم 

 سحر و نافله و چشم تري نيست که نيست            ت که نيستعيب اين است دگربال وپري نيس                 .جايگزين بيت زير کنيد

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل                موسی علیمرادی      شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعل: وزن شعر           قالب شعر: غزل                حسن کردی      شاعر:   
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 شود نمی  حفظ توبه عـزم مصمم در            شودنمی کـنم که نلـغـزم ار میک هر

 شود تطهـیر من به بارش نم نم نمی              دهد که سیل نفـس مرا شستـشو باید

 شـودات آدم نـمـی دوبـاره بـنـده  امـا            تو  مرا داشت لطف هم هوای قدر هر

 شودکه مهـربانی تو کـم نمی  وقـتی            تتحکـومـ کجا فـرار کـنـم از آخـر

 شود بـساط تـوبـه فـراهم نمی  هرگز             اتارادهبی ام،تو خـواستی که آمـده

 شودکه هستم نمی  آنچه از تر  بیچاره            دست من بگیر دنبال مستحقی اگر،

 شودکم نمی  بزرگی تو که از  چیزی             خورممن را بخر اگرچه به دردت نمی 

 شودمحکم نمی  گره جز این بندگی به            است بهتر گاه گره بخورد کارم اگر

 شودزخـم سینه الیق مـرهم نمی  بی             کنممن زخـمی محـبّـتم و شکـر می

 شود نمی که محـرم  مـاهـی برای ما            روضه نشیـنیم بیشتر ایم وما روزه

 شود ای از هم نمی این دو جدا دقیقه            هم قتیل اشک او های روضه وما کشته 

 شودغم نمی  به سختی این غمی  هرگز            قتلگاه بینای که خورد زمین  آن لحظه

 شودنمی عالم   چون اوعقیق سرخ به             زدند هاحلقهتنش   دور که شد به تنها

 شودنمی  مبهم همه گل در گالب این            ندجسمش اثر نما  د زآنقدر ضربه خور

 

 دانـستممـرغ آمین همه جا بود نـمی             دانستمبهـتـرین فـصل دعـا بود نمی

 دانستمقـفـس بود و رها بود نمی  در            تمام سی روز و شب من سی  دل كریم  یا

 دانستمنمی  بود چرا چون وبی  لطف،            کریم ندهد فرصت گفتار به محتاج،

 دانـستـمنـمی  خانۀ دوست كجـا بود؟            عابر كوچۀ دلتنگی و حیـرت بودیم

 دانستم نمی  صحبت از عشق خدا بود            دادخواهم  قسم باز به علی! را خدا و

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل           قالب شعر:              موسی علیمرادیشاعر:   

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل                یوسف رحیمی      شاعر:   
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 کن  عفو این مبتال را هم خوبی کن و باز           کن عفو گدا را ،گرددمی  سفره دارد جمع

 کن  را عفوشرمندۀ غرق خطا یا رب این              کشممی خجالت  ها دارمتوبه این  از دیگر

 کن  عفو  را، هوا  و  این حال  من تو از نگیر پس،           بـر در این خـانه من بهـر امـیـدی آمـدم

 را عـفو کن نـوا  یا کـریم این روسیاِه بی            رومدست خالی آمدم، با دست خالی می 

 کن  عفو ما را ای یار، ،هم بخر در بد، و خوب            حـفظ کن ات رامردم آبـروی بـنده  پیـش 

 کن  الرضا را عفو موسی  های علی،هم وطن             جان سلطان غریب جان آقای خـراسان، 

 کن را عـفو  هاجـان اربـابـم بیا این بـنده           رب الحسین یا و تویی غفار، گنهکار من

 های غـم کـربـبال را عفو کن گـریـه کـن            فابک للحسین مصداق  ام این روزها  بوده

 عـفـو کـن  ادعـا راُحـّر تـوبـه کـردۀ بـی            تیر  به زیر تیغ و زد میپا  که دست و آن جان

 

 

 صِت سرشار شویم فر  این همه بیدار در            شویم همه بیدار است رفیقان! رمضان

 بـار شویمبیـائـید سبک  رمضان است،            پـریـشان ُمردیم زیر سنگـیـنی اعـمالِ 

 وار شویمعـلـی  تـوانیم در این ماه،می             قـرآن برسیمتـوانـیم در این ماه به می

 شویم  افـطار ۀخوردۀ این سفـرتا نمک             بیـائـید همه مـاِه مـهـمـانِی حـّق است،

 شـویم آئـیـنـه هـمه راهـِی دیـدار با دو             ها را بـتکـانـیم در این ماِه زاللچـشم

 شویم  خبردار جاست،این   جای اُتراق نَه            است  پیش درن سفری  رفیقا زین کنیم اسب، 

 شویم ـینۀ اسرارهمه آئ هان! رفـیـقان!            آیدجـزء به سی روز فرو می ِسِرّ سی

 در این ماه مگـر یار شویم  با خداوند،             عشق نشد خبـر از یازده ماه گذشت و

 فرصِت سرشار شویم  این همه بیدار در            شویم بیدارهمه  است رفیقان! رمضان

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           لب شعر: غزل     قا          وحید محمدی     شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:       قالب شعر: غزل          مرتضی امیری اسفندقه     شاعر:   
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 ندکمن بد نیز دعـوت می بین خوبان از            کندباز هـم دارد به من مـوال محبت می

 کندمی صدایت گوش کن تا بشنوی دارد             آغوش وا کرده خدای مهربان توبه کن، 

 کندکـرم دارد قـیـامت می در بـزرگی و           دنبالم استخودش دائم  ،ام ولی فراریمن 

 کندگـناهـش هرکه اظهـار ندامت می از            شودمی چشمی   نور موال،شود محبوب می 

 کندآزمـایـش با والیـت می  شیـعـیـان را            شودمی خالص این راه  در  جور هرکسی یک 

 کند ضمانت می   مزدش را خود حیدر و اجر           که در پای والیت مثل زهـرا ایستاد هر

 کندمی عنایت  زهرارسد می  ما چه بر هر            است شاهد زینب مجروحیم، دعای دست ما

 کند زهرایی شود احساس غربت می  که هر           بی را زدند  بی ا بود،در میان کوچه تنه

 کند شفاعت می  ها را خود زهرا گریه کن           هـای چـادر خاکی امید شیعه استریشه

 

 

 سفره کار راحتی نیست  این دل کندن از            فـرصتی نیست دیگـر مهمانی وپایاِن 

ا پذیرفـتی و            ِی بد رااز خـوب هاِی خوب تا بـدهـا  دعوتی نیست! گـفـتی: قلبا

 عادتی نیست  هم بد چشم تو ازبردن دل             اشک از پُرچشمانم  شکر هایِ سجده در

 داری هوایم را و جاِی حسرتی نیست            نـگـاهـت سـمـت مـن افـتـادوقِت اذان 

 پس به شیطان رغبتی نیست   »أنت إلهی«             »لَک صمُت« دم افـطـار یعنی؛ ذکـرِ 

 نیستحاجتی هایم  دست  در گردم ومی             شِب قدر؛ های تو بعـد از استجابت از

 وحشتی نیست  خیالِ  تن دارم! جوشن به            »خلصنا من ٱلنار«   هایم نذرِ  »ألغوث«

 ار ٱلذنوبی« صحبتی نیست اینکه »غفّ  در            آوردم و بخـشیدی و شـرمنـده کـردی

 !را اگر که زحمتی نیستعصیان هرگونه              بزن با دست رحمتام پس خط شرمنده 

نعلفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاوزن شعر:            قالب شعر: غزل              وحید محمدی   شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل              قالب شعر: مرضیه عاطفی                 شاعر:   
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 هـا آمـد بـاز مــژدۀ کـم شـدن فـاصـلـه            آمـد کـه بـهــار دل مـا آمـد بـاز  خـبـر

 بـاز  مـاه خـدا آمـد ه خـدا،بـنـدگـان مـا             نـدا آمـد بـاز لـب عــرش خـداونــد از

 گـناهم چه کنم؟ ها وکه پابند هوس  من

 1که خـداونـد پـنـاهم چه کـنم؟ ندهـد گر

 شده است در وا قدیم آمد و پرداز سفره            استشده وا در آمد که کریم آمد و خبر

 2شده است در وا آمد و عـظیم ماه قـرآن            شده است وا در و رحیم آمد اسم رحمان و

 به خـدا رِبّ رحـیـمی داریم  مردم!آی 

 خـداونـد کـریـمـی داریـم  تـوبـه آریـد،

 العـفو  پـناهی، به پشـیـمان شدگـان نیز             العفو گناهی، جرم و هربخشندۀ ای که 

 الـعــفـو یــا الــهـّی و الـهـّی و الـهـی،            العفو ام؛ نیم نگـاهی،من پشـیـمان شده

 سـائـلی را به سر سـفـرۀ خود راه بده

 -!من گـدای توأم ای حضرت هللا، بده

 نیست  فلک الزم خورده، کتک ای را کهبچه              الزم نیست محک یارب این سوخته دل را که

 تا سر سفره حسین است نمک الزم نیست             نیست  الزم شک  و  من فقیرم  تو  خوان گرد

 3مرا بخـشیـدند  ا روضۀ اربـاب،بـبـاز  

 مرا بخشیدند   آب، عطش و من شد ذکر

 
روي گنهکاران باز نمي  بيت زير به دليل ايراد محتوايي تغيير داده شد زيرا کلمة باز در مصرع دوم يعني اينکه نعوذ باهلل خداوند غالباً در به .  1

 نـدهـد يـار اگـر بـاز پـنـاهـم چه کـنم؟           هم چه کنم؟ها و گـنامن که پابند هوس                                 .   کند

 بيت زير به دليل عدم رعايت رديف و قافيه که رکن اصلي شعر است تغيير داده و اصالح شد.  2

 درد عصيان مرا خويش مداوا شده است          شده استوااسم رحمان و رحيم آمد و در  

اما پيشنهادبيت زير سروده اصلي شاعر محتر.   3 بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را  مي م است  انتقال  به منظور  کنيم 

 اي فـداي لـب اربـاب، مـرا بخـشـيـدند           به لبـم خـورد کمي آب، مرا بخـشيـدند           .جايگزين بيت زير کنيد

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                مربع ترکیبقالب شعر:            امیر عظیمیشاعر:   
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 لطف عامت باز هم حال مرا شامل شده            حجاب معصیت حائل شده گرچه بین ما

 ات داخل شده مهمانی  ای درمانده دربنده           بـنـدگـان خـوبت ای رب کـریمالی   البه

 شده  محضرت غافل  میان خواِب جهل از در           ودشمی که عمریپشیمانم همان عبد  من

 سویم فقط نازل شدهطرف آن  از تو خیر           بلند  شد سویت به هرچه  این طرف از من شرّ 

 مشکل شده  معصیت در  من که کار زمان هر           ایکردهتوقع  پُرخودت من را به عفوت  تو

 خون دل حاصل شده قطره آبرو با  این دو           ذکر شماست ازهجرانم ام خون دل گریه

 شـده  سـائـل ات خـرج منهـم آقـایی  بـاز           کنیدریا حسابـم می  ای ناچـیزم وقـطره

 دل شده  ای برسالهـا داغ فـراقـش عـقـده            رفت وزمان طی گشت  صاحب از دوری   در من عمر

 با والی مـرتضی هر طاعـتم کامل شده            علی است من  نماز حج و روزه وآبروی 

 مایل شده  ام سوی نجـف امشب اگرقـبله           مگیر  خردهای مهربان  من هجران زده،  بر

 ای که نذر چشمان ابوفاضل شده روضه           ازل مطمئـنـم فـاطـمـه آن را خـریـده از

 ها با قطره قطره شرِم مشکش ِگل شده  خاک           علقمه  است که در عطشانی  سقای از حرف

 نازل شده روی زمین بر دست فرس بی  از            عمود با ضرب  که غرق تیر پیکر آن وای از

 بــرنــدۀ قـاتـل شـده نـیــزۀ قـسـمـت سـر           هـای پـیـکـر خـونـّیِ سـقـای حــرمپـاره 

 محـمـل شده   عـمۀ سـادات تنها خیـره بر           اکـبر برایش مانـده نه سـقا دگر نه عـلی

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:      قالب شعر: غزل                محمد جواد شیرازیشاعر:   
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 زینب است نوکر زهرا و کار این تازه            ام و آخر شب استاز گـرد ره رسیـده

 است  مطلب بنده همین اصل فرق خدا و           توئی ام دست پُـرمن دست خـالـی آمده

 تب است  در  عبد خسته که در تاب و حمی بهر           ـریـممـاه نـبـی ایـهـاالـک ام زجـا مـانـده 

 شبیه بخشش یک ماه امشب است  زیرا           ای ببخـش تا به حال که بخـشیـده آنـقدر

 رب است  یا  و اما همیشه کار من العـفو           هاتوبه کار تو بخـشـش است و قـبولی  

 تو احیای هرشب است  طفل تقدیر من ز            شـودمی دارد دوبـاره دست گـنه بسـته 

 ذکر حـسین حسین مرا زینت لب است           عـلی است صفـای زبان من ذکر عـلی

 مرکب است  زیر درشکسته سینه که  یاد           سینه به ُمـشت گـره شده زنم بههی می 

 تلـب اس نـیـزه لـبا   وای قـتـلـگـاه ز ای            زنان  سر خون وگفت خواهری به دل می 

 جسمت چقـدر زیر سنان نامرتب است           بـرادرم ای کـشـتـۀ فـتـاده بـه هـامـون،

 قلب زینب است  برنخورده که  تو قلب بر           تنت ای که فرو رفـته برشعـبـه  تیر سه

 

 نَشد برگردم ماِه رحـمت ِسـپری شد و            بد کردمخودم من به شرمنده شدم   تو از

 سـیـاه آوردمروِی  …. آخـر ماه فـقـط            بودم پِی حاجات خودم  ناجات تومـ در

 من سراسر دردم  آهم، من سراپا غم و            کریم تورئوفی  تورحیمی  توغفوری   تو

 توبۀ خود دلسردم  ام ازخودم خسته  از            شده شرِم حرم زرد گونۀ سرخ من از

 َمردم ام اّما نوکـر اینای عـاصی بـنده            الهی بِه حسین ـفـو،الع ِدی ـِن تـوأم، زیرِ 

 کرِم شاه حرم خوش کردم   و دل به لطف            گـوشه هـمۀ توشۀ این بـنـده شده شـش

 دست و پا گم کردم نگویم دست وپا زد که             تَِه گودال زمین خورد که من برخیزم

 عهد بستم کمکم کن به سویت برگردم             نیـزه ِر بربه س متوّسل به شهـیـدم….

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر:                  ناشناس      شاعر:   

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل               حسین ایمانی      شاعر:   
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 رفیقرسد می نوا   و سوز اشک و پایان             رسد رفـیقخـدا می غـروب مـاه دارد

 رسد رفـیقمـی اهـل بـکـا  اتـمـام کـار            شود تـماماینکه مـاه لطـف خـدا می تا

 رسد رفیقپایان پَـر زدن به هـوا مـی             اسـت خــدا تـجـلّـی پــرواز بـنـده مـاه

 رسد رفـیـقبا افـتخـار عـیـدی ما مـی              عاقبت قطع یقین بدان که در این ماه؛

 رسد رفـیق می  گـدا پـایـان کـار شاه و            گــدا بـرای گــدایـی کـجـا رود؟ فـردا

 رسد رفیقرضا می  برگ ضمانـتی ز            ستنتیجه نیخدا بی  ما بههای گریه  این

 رسد رفیقمحشر به خدمت شهـدا می            استرهبری خط   شیوه او راه و که هرکس

 رفیق رسدمی  علما  به محضر کس  هر            عزیزهم اینکه شود  خیر و بهعاقبت  هم

 رفیقرسد می بال   و ت کرببرا روزی            بـاور کـنـیـد با نـظـر لـطـف فـاطـمـه

 رسد رفیق این چه نوحه وچه عزا می  باز             شاه تشنه لب گریه برآن سه ماه  بعد از

 

 

 ِکـی دامـن دیـگـر گـرفـتـم یـا الـهـی             گـرفـتـم یا الهـی من با تو بـال و پـر

 وی سر گـرفـتـم یـا الهـیقـرآن به ر            را با اشـک بُـردم ده مرتـبـه نـام تـو

 گـرفـتم یا الـهـی امشب تو را در بر             بس مهربانی است از آغـوش تو باز

 تـر گـرفـتـم یـا الـهـی  دامــاِن چــشـم            دستی دوامشب  ،دورتو  کرده گناهم از

 ــتـم یـا الـهـیامـا گـنـاه از سـر گـرف            توبه کردم  عصیان  زبس  ام از شرمنده

 گـرفـتم یا الـهـی  منـبـراز روضـه و             این حال خوش را سحر  با ذکر یا حیدر، 

 روضـۀ حـیـدر گـرفـتـم یـا الـهـی   از            اشکها را این من  که کن امشب قبولم

 لـهـی ایـن در گرفـتـم یا ا سرمـایه از            چـه نـباشـد خـاک پـای اهـل بیتم هر

 ـم یـا الـهـی مـادرش آخــر گـرفــت از            امسال هم که آن خواستم  می  کربال  یک

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر:                 حبیب باقر زاده: شاعر  

مستفعلن مستفعلن فعمستفعلن وزن شعر: غزل                 قالب شعر: مهدی مقیمی              شاعر:   
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 آید به دست غـفـلت نمی  طینت پاکـیزه با             آید به دستراحت نمی تو مـوعـد دیـدار

 دست  آید بهگمان راحت نمی درک امشب بی            شد بازدرهای رحمت  همه و قدر شد شب

 آید به دست نمی فرصت  این  من دیگر وای بر            ی احیا هم اگر غفلت کنمها چه کنم شب

 دست  آید بهنوبت نمی  خارج از رستگاری           هم نـوبت زاری ماست نوبـتی باشد اگر

 آید به دست نمی جلوت  قابل داری از چیز           دهندباب خلوت می  دهند ازمی   من  به هرچه

 آید به دستنمی  زحمتبی   که روضۀ رضوان           امبهرهها بی  ان نابرده رنج از گنجگمبی 

 آید به دست تا نـباشـم بـنـده شـأنـیت نمی             شودگرامی می نزدت هرکه با تقوا شود 

 دست  به آیدای نعـمت نمی تا نباشد سجده            حساباین  کند بانعمت نعمتم افزون  شکر

 به دستآید نمی این بابت  از مهلتی دیگر           امسوزانده  دست خود داشتم با فرصت ههرچ

 1دست  به آیدنمی هّمت نشد چشمی اگر تر            ست ایدیـدۀ آلـوده گریه غـسل تـوبۀ هر

 دست آید بهغیرت نمیمرتضی والی  بی           اند غیرت مثل خودش بامرتضی  شیعیان

 آید به دستنگـاه ویـژۀ حضرت نمی بی           رزق من است و حیدر  ی رسانمازل روز از

 آید به دست جمعه شب رحمت نمی  شب جز           توفیق اشِک بر شهید کربال حال خوش،

 آید به دست جسارت کوهی از ثروت نمی   با            نفـهـمـیدند که  آخـر های سیم و زرتـشنه 

 دست  به آیدنمی  چهره گیسویت خوش یوسف            عین آورده است؟؟ل چه به روزت پنچۀ شمر

 
منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح  دليل ايراد محتوايي و همچنين به  کنيم به  مي دبيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنها .   1

       .شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 آيد به دست تر نشد چشمي اگر عفت نمي           اي ستديـدة آلـودهگريه غـسل تـوبة هر       

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلشعر:  قالب شعر: غزل           وزن          علیرضا خاکساری    شاعر:   
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 است  ترسائلت پـاره گریبان بشود خوب           است ترچشم که گریان بشود خوب   سحر در

 است ترخدا همدم چوپان بشود خوب گر            ولی  ست مناجاتی طور توگرچه موسی

 است ترکهف نگهبان بشود خوب بر در           روسیاهی که به هـمراهی خـوبان برود

 است تربشود خوب خرج بیابان  تشنه گر           ترم  تشنههمه من  از رحمت توئی و ابر

 است ترمیزبان همدم مهمان بشود خوب           انـدکی نـیز مرا هم بنـشان پیـش خودت

 است ترخوبدرمان بشود  تو دست  بادرد            مـسـپـار نـسـخـۀ ما را به طـبـیـبان دگر

 است ترخوبدست به دامان بشود  گدا این            نکـشم  تا درسـتم نکـنی دست از این در

 است تربشود خوبپیشمان زود  عبد اگر           ریزمهم میاز خوف به معصیت  بعد هر

 است ترخوب ه گلستان بشودآتش اینگون            آنـقـدر سـیـنـه زنم تا که نـجـاتـم بـدهـی

 است ترضامنم شاه خراسان بشود خوب            بـشـودگر بـنا هـست کـسی واسـطـۀ ما  

 است  ترکه دو چندان بشود خوب   فیض وقتی            با مرثیه آغشته شوداشک خوب است که 

 است تربشود خوبعطشان شاه که  نوکر            دوست دارم دم افـطـار کمی تـشنه شوم

 تر است خوب   بشود حسین جان العفو ذکر           اسماء خـداست ارباب خودش مظهر نام

 

 

 هجران ماللت است   دوری و ما را فقط ز             استکسالت   یأس و چه ز طاعات ما اگر

 استکسالت  سراسر کهعبادتی  وای از            شب مناجـات نیـمـه بـرم زبهـره نـمی 

 ضاللت است   دنیا حاصل  که رفت عمری             بد مرام مرا پیر خویش کرد  این نفس

 تـباهی داللـت است  توجهـی بهبی   این            شوممشغـول می تو به غـیر وقت دعا

 آمـدنی که بـطالـت است ام زشرمـنـده             ضیافـت خـوب تو نیستم من در خور

 جهالت است  روی زحساب بی جرم   این            یـسـتـمبـا  بـروی تـو  قـصـدم نـبـود رو

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل               محمد جواد پرچمیشاعر:   
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 خجالت است  من که مایۀ شرم و طاعات              بایـد کسی کـرم کـند و واسـطـه شـود

 را کفالت است الحسین عاقبت او  ُحب             است حسینی رزقش که است ایبنده بخت خوش

 ایمان فقط به نام علی با اصالت است            مسلم است دین بی والی فـاطمه کفـر 

 عـدالـت است  انـتـظار امـیـر به هـادل             سـر آمـده هاگـری فـتـنه دور فـسـاد و

 کـنـار سفـرۀ خود میـهـمـان کند را  ما            ما را نشـان کند شـود بـیایـد وکی می 

 

 برگشتم  زیـر به شرم گنه سر ز  یول             گرچه دیـر برگشتم ام،دوبـاره آمـده

 االمـیر برگـشتم به سوی خـانۀ نعـم             آوردمروی  به سوی توصد امید    به

 برگشتم حقیر و ببین شکسته و زار            خـودم پـشیـمانـم شدم ذلـیل گـنـاهم،

 یا مجـیـر برگشتم  به دستگـیـری تو            گرفت دست مرا دست مهربانی تو 

 کـبیر برگـشتم گـناه صغـیر و از پُر             کردمرفتم ولی غلط  توباب لطف   ز

 1پیر برگشتم گیر، شدم دوباره زمین            جان موالشکسته  گناه بال و پرم را  

 برگشتم  ولی دوباره به سویت فقـیر            معناستاگرچه پیش تو احساس فقر بی 

 ب مثل کویر... برگشتمبه حرمت ل            کردهترک  ترکلبم را عطش دوباره 

 ببین بـرادر زینب چه پیـر برگـشتم             فرمودمیای که غمدیده  خواهر یادبه 

 برگشتم  ها من اسیربه لطف حرمله            علی بعد بیست سال حسین  به کوفه شهر

 تنت با حصیر، برگشتم  است شده کفن            ولی بـرادر زینب همیـنکه فـهـمیدم

 
ا 1 کنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را  مي حترم است اما پيشنهاد ت زير سروده اصلي شاعر مابي. 

 گـدا سر به زیـر برگشتم  شبـیـه  ولی            برگشتمام، گرچه دیـر دوبـاره آمـده           .جايگزين بيت زير کنيد

 دوباره زمین گیر، گیر برگشتمشدم             گناه بال و پرم را شکسته موال جان

 ببین بـرادر زینب که پیـر برگـشتم             فرمودای که میبه یاد خواهر غمدیده

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:              قالب شعر: غزل                      وحید محمدی  شاعر:   
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 شدم  هوشیار را دیدم و حد توبی  لطف            شدم کار من به خوان کرمت سخت طمع

 شده و سخت گرفتارشدم شهوت غرق              قافله را گم کردم خود شدم و غافل از

 1شدم غـافـل از رحمت آن خالق ستّـار            تـنـیـدست به دورم ابـلـیس  آنقـدر تور

 شدم دار دفعه جگر هربه   وای در گنه؛            بدی دست زدم کار هربه  پیش چشم تو

 شدم  گـوئیا از در فـیض تو طـلـبکـار            بودمغرورم  غرق مستی و جوانی و

 من طالـب دیـدار شدم  رمـضان آمد و            بـاریدن کرد حـد توناگهان رحمت بی 

 شدم بیدار  شوق تو از من و بودم خواب            آمـد ه پـروازبا نـسیـم سحـری روح ب

 که بیمار شدم  شکر من شفا کی طلبم؟             کردهمـریضم  صالت تو باده صوم و

 کـرار شـدم خـاک پـای پـسـر حـیــدر            علیست دل من وارث شمشیر  صاحب این

 جان خـادم عـباس عـلمـدار شدم  که ز            غـمـزۀ پُـر مـهـر ابـاصالـح بود ثـمـر

 

 گناه شد من همه خرج عمر ساعات            هـوس دل سیـاه شد آتش هـوا و در

 اوقـات خـوِب زنـدگی من تـبـاه شد             شدم عوضخیلی  گناه کردم و خیلی

 راه شد  یـمهام رفـاقـتـمـان نشرمنـده            منهای توبهگرفته ازاین   خیلی دلت

 شد  «اله  ال اشهد ان » ذکرم همین که            حـیادورویی من نفـس بی  خندید بر

 خرابۀ دل رو به راه شدروزها این              اما به لـطـف سـفـرۀ مـاه مبـارکـت

 آه آه، شد  غـروب حـسین،ذکـرم دم             امروزه خدا که واشده با روضه، شکر

 هم شرمگین ز فاطمه آن قتلگاه شد            لعین نشست شمر پیکر ای بههم لرزه

 
ا 1 کنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را  مي پيشنهاد ت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما  ابي. 

 که من از مسجد و از ميکده بيزار شدم              آنقـدر تور تـنـيـدست به دورم ابـلـيس           .جايگزين بيت زير کنيد

 ازاينکه به هر دفعه جگر دار شدم  شادم            پيش چشم تو به هر کار بدي دست زدم              

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل                  محسن پالیزدار    شاعر:   

 

ول فاعالت مفاعیل فاعلنمفعوزن شعر: غزل           قالب شعر:            محمد حسین رحیمیانشاعر:   
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 خــدا نـدیـده گــرفـتـی گـنـاهـم             خـداآهـم   دوبـاره شـنـیـدی تـو

 ات باز، راهـم خدا سـر سـفـره             ایمـنّــتـم دادهکـریـمـانـه، بـی 

 کـسی روسـیـاهـم خـدا  ـیـنـدنـب            با پرده پـوشِی من خواستی تو

 اهـم خدا گـنـمن بـی   که انـگـار            چنان از دِر دوسـتی خـوانـدیم

 فــرصت اشـتـبـاهـم خـدا  دگـر            بگـیـر زمـانـی نـمـانـده برایم،

 نـگــاهـم خــدا  نـدیــده غــِم در             هـیچ کس بـجـز مهـربـانـی تو

 گاهـم خدا هستی فـقط تکـیه  تو            نخواست من را یرخ  کسی   تو  بجز

 تـوبه خواهم خدا  هم، من باز و             منبه  روای کرده   آغوش وا تو

 چـاهـم خـدا نـشـانـم بـده راه و            هـدایت»حـسین« بیا با چـراغ

 دا هـمین روبه راهم خـ فقـط با            حال آورد بهروضه اشک  مرا

 

 دارهـا بـه ای حـرف آخــر هـمـۀ سـر            قـرارهـابه ُمـهـر دِل بـی  ای راز سـر

 اخـتـیــارهـا در اخـتــیـار تــو دِل بــی             بود  عالم نبود، در که جبر آن زمان از

 رهااللـه زا در وقـتی وزید عـطـِر تو            تر شدند ُسـرخهای الله بسی  ُگـلبرگ

 سوارها  عـرِش ُخـداست َمقصِد کشتی            تـویی  تـا نـاُخـدا کـشـتی نجـات  تـو،  تا

 قـیمـت گرفـته گـریـۀ مـا تـازه کـارها            گریه شناسی به لطف تو  کارِ  ای ُکهنه

، انـتـظا آن            ُخشک بودهمین بس که  شرمساری از تو در  رها جا که داشتـیم ز َچـشـم 

 اســم تو، گــاه روی لـِب روزه دارها            ُخـدا که در اثـر گرمی هواسـت ُشکر

 زارها ریگ این هوای گرم به ُجز در            گـرنه هـیـچ کـسی نیست یـاِد تو آقـا و

 های داغ   گذاشتی به روی ریگ صورت            داغ  آن هوای در  بودی و  غرِق زخم چون

فعولن فعولن فعولن فعولوزن شعر: غزل                     قالب شعر: حسن کردی                  شاعر:   
 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر:              محمد قاسمی    شاعر:   
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 ام زده به رحمت باران رسیده قحـطی            امام به گـلسـتان رسیدهلیخـشکـسا در

 ام رسیدهپشیمان امشب ببین که زار و             امبوده  مستانه لـذتست غـرق  عمری

 ام رسیدهپریشان  زیر و به حاال که سر            کنی؟در را به روی بندۀ خود وا نمی 

 ام گریان رسیده پشت خانه خسته و  در            ای حبیب ای هستممانند طفـل گـمشده

 امدست مـرا بـگـیـر به پـایـان رسیـده            امچشمهخشکیده  سرم گذشته و آب از

 ام رسیده  کـویت ای کـریـم شـتـابـان تا             گـرم تو باعث شده اگر آغـوش باز و

 امبیت به قـرآن رسیـده با لـطـف اهـل             اماز بنـدگی و ذکـر و دعـا دور بـوده

 امعـریـان رسـیـده مـاه بـکـاء بـر شـه            که در حق ولی شکراست بد  اگر حالم

 ام تـازه به روضۀ شه عـطشان رسیده             شوممی ولی خوب ام اگرچه،ُمرده دل

 ام؟جـانـان رسیده به درک روضـۀ  آیا            این تـشنگـی کجا و لب تـشنـۀ حـسین

 ام جـان رسیدهبی  تا قـتـلگـاه زخـمی و             گفت:ناله  به دوید سوی برادر خواهر

 ام من را ببین که پـاره گـریبان رسیده            بلند شو خون درپا زده   ای صید دست و

 

 سوی خـدا غیر دعـا نیستاما به لـبم              خدا نیستزندگیم رنگ  چند که در هر

 بکا نیست  دل حال دیده و حیف که بر  صد            شود آزادمی آنکس که بود اهـل بکـا،

 نیست ریا ودورنگی  روزۀ ما غیر  در            آتـش بَرِ  این روزۀ ما نیـست سپـر در

 نیست  گدا  رفک که کسی   کریمان  غیر چون             کریم استدل من خوش به کریمان ماه  در

 غـم کـربـبال نیست  در سیـنۀ من غـیر            ام امـا دم افــطـارچـنـد کـه آلـوده  هـر

 نیست  روزۀ ما خیری به دل  که روضهبی             گر روزه نگیرد ره روضه چه ثوابی

 ارباب جدا نیست حضرت  روضه دل از با            روضه خدا میخرد این بندۀ عاصی با

 پا نیست  سر وتو ای بی  جای او سینۀ  بر            تن ارباب نـشـسـتی چرا بر ـمـرای ش

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر:               محمدعلی قاسمیشاعر:   
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 حسین  رمضانم همه احسان رزق مـاه            افطار لبم نان حسین )روضه( دارم من و

 عطشان حسین  لب گفت فدای لب زیر            تشنه که بود پدرمشنیدم  افطار پیش از

 سامان حسین  سر وهم بشوم بی  که من تا            کامم میریخت آب بهمادرم اشک فشان 

 عریان حسین  تن کسی گریه کند بر هر            سپرشچـادر زهـرا  که شود به گمانم

 ناالن حسین  روضه شود مضطر و در که  هر            کنان پای نهد این شنیدم به جنان خنده

 مـیدان حسین کـربـبال باشد و هـمه از            مکتب اوست عالم همه از  هرچه فخر است در

 حسین  جان هستی من زاده شد از همۀ             که دادجانیست هست به تن هدیۀ  جان اگر

 که شدم تابع فرمان حسین  اینچنین شد            غم خوداشک  سرم بست ز عّزت به تاج

 ین کار نشـستم سر پیـمان حسین با چن             ذلت مپذیر کن و  خوعٌزت خود  گفت با

 بنـویـسـند مرا خـادم و گـریـان حسین              شاید به غلط تا روضه نوشتم  روزه را

 

 بخشد چون و چرا می کاست و بی  وکم بی              بخشدمی خبر آمد رمضان است خـدا،

 بخـشدمی دعـا وسـط بـزم منـاجـات و            با تـوبه بـاشی اگرمعصیت کارتـرین 

 بخشدکه چه آرامشی این حال بکا می            بینیمی بچکدچشمت  زاشک  ایقطره

 بخـشدکه خـداونـد طـبـیـبـانـه دوا مـی            نخورغصه   دلت کرده اثر بهشیطان   تیر

 بخشدمی  غذا،  و عوض آب میهمان را            عجـیـبی داردسفـره داری خـدا فـرق 

 بخشد می  همه را که دراین ماه بخواهد            قـدر بخـشـش او وسع زیادی داردآن 

 بخشدخطا میکریمانه  کریم است و او            هیچ نگفت و زشت مرا  اعمال بـد دید

 بخشدبال می و سفـر کـرب عاشقان را            اوست بگو چونکه اجابت با تو را حاجتت

 بخـشدشاه بر قـاتـل خود نیـز عـبا می            ـرامت شـده استگـودال تـجـلّـی ک تـه

نفعالتن فعلفاعالتن فعالتن وزن شعر:               قالب شعر: غزل                   داریوش جعفریشاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل                 محمدحسن بیات لوشاعر:   
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 کنمشما وا می برسالمی  با را امروزه            کنممی سـقا  دم یاد خـشکـیده هر با لب

 کنمنام زیـبای تو را آهـسته نجـوا می            دم به هنگـام وضو با صدای ربنا هر

 کنممی تا  ات سجـاده رازیارت نامه با             عاشقی  زمان و وقت افطاربعد مغرب 

 کنمطول روزم کـربالیت را تـمنّا می             من بهچسبد نمی  اصال تو ذکرروزۀ بی 

 کنمقطرۀ ناچیزم و رو سوی دریا می             ایبا نگاهت برمن سائل کـرامت داده

 کنممی بـرم تقدیم زهـراام را می کاسه            گدا یک  بر کریمان منتظر است و پهن سفره 

 کنمام یک تکیه برپا می میان سینه   در            امبوده  هایتروضه سحرها هم به فکر در

 کنم می  جاشما  من خودم را بین عشاق            «یاغریب فاطمه» تسبیحم شد آقا دور

 

 دعـا دوباره دست آسـمان رسیده،تا             1دوباره  رجا چشم لطفت دست بهدارم 

 کردی گـفتی بیا دوباره آغـوش باز             این کوزه را شکستم با اشک توبه کردم،

 دوبارهشد مبتال  هرکس به غمزۀ تو            کوشید تا بـمانـد در ابـتالء عـشقـت

 ا دوبارهلبـریز نعـمت تو شاه و گـد             الهیبـرکت  های پُرست سفـره پهن

 مستم ز سوز ساز یک ربّنا دوباره            زددل نمی  بلبـل چنگی به های آواز

 دیدم وفـا دوباره تو از کردم جـفا و            ُحسن ظن ندیدم جز ،نیک نامان کوی در

 هر غـریبه شد آشنا دوباره پیش تو            حبیب باشدمهمان اینجا   فرقی ندارد

 دوبارهمرتضی  یا  با ذکر یاحسین و            بُـر  ارد رهی میانطّیِ خداشناسی د

 دوباره «رضا یا» پاکم بکن خدایا با            آلـودۀ گـنـاهـم دنـبـال یـک نـگـاهـم

 
اما پيشنهاد.   1 انمي بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است  به منظور  بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را  کنيم  تقال 

 تا آسـمان رسیده، دست دعـا دوباره            دارم به دست لیلی چشم رجا دوباره           .جايگزين بيت زير کنيد

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل              مرتضی عابدینی   شاعر:   

 

نمفعول فاعالت نمفعول فاعالتوزن شعر: غزل                  قالب شعر:قاسم احمدی               شاعر:   
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 جـهـان مـرا نـور بـاران کـنی             رسیدم مرا غـرق احسان کنی

 پریشان کنی  هر از تر ریشانپ            امخـیــابـان تـنــهـایـی در مـرا

 خوان کنی  غزللبم را به نامت             الــهـی و ربـّی و یــا ســیـّـدی

 کنی  چـراغان شب صورتم را            قطره اشک هرستاره ستاره به 

 دوباره در این مـاه بنـیان کنی             خـدا  ام رابـه ویــرانـی  دل رو

 به عطر مناجات مهـمان کـنی              ورمرا در نـسـیـم سحرهای نـ

 الـهـی اعـوذ به وجـه الکـریـم

 رحـیـم مـنـم بـنـده عـاصیت یا

 پا آمدم دست وپـریـشان و بـی              آمــدم نــوابـی   بـه مـهـمـانـیـت

 بـه درگــاه لـطـف شـمـا آمـدم             تر محتاجمحتاج هر چه  من از

 به دنـبـال یـک روشـنـا آمــدم              رفتدست  ه ازکهایی لحظه  پی

 آمـدم هـابـه لـطـف ابـوحـمـزه            صدایی ندارم خدامن از خود 

 ببین مـانـده از هـر کجـا آمـدم            ربَّـنـِی یا َخی ـرُ ِلـی اَی َن  َمـن  َُ و

عــُونَــنـی  کـه گـفـتـی بـیـا آمـدم نــیـدمشـ             و الـحــمــد لـلـه یَـد 

 رسم ام میمن از سمت تنهایی 

 رسـم ام مـیشـکـوفـایـی  بـرای

 ماه عاشق ترم کن خدا این در            ربـنـای شـب مـرتـضـی به یـا

 مـرا تـشـنـۀ جـام وصلـت نـما             هااین روزه زهرا ازتسبیح به 

 دعا  و اشک و سفره افطار سر            است پی  در عاشقی  تشنگی   از پس

 ها دارد این روزهای روضه عجب             است روضه دل پی  روزه و زبان

 شده ذکر قـلبم عـطـش کـربـال             تشنگی  از این روزهای پُر در

فعولن فعولن فعولن فعولوزن شعر:                 ترکیب بندقالب شعر: حسن کردی                شاعر:   
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 صداالالیـی بـی  عـطش بود و            رباب شرمندگی عـطش بود و

 جان بیا  زد عـموکه فـریاد می            کودکیها خیمه  در و بودعطش 

 دید این صحنه را می   کهزینب  و            سنگ باران و گودال  بود و  عطش

 دشـنه سیـراب شد لب تشنه از

 ها قـاب شدلب تـشنه بر نـیـزه 

 
 

 ام نـقـشی از نگـاری نیست میان آیـنـه             نیستفرط معصیت آهم به سینه کاری  ز

 جاری نیست اشک زالل ام دگر ز دیده            دسـتــم داد کــار ت دل آلــوده،قــسـاو

 کاری نیست  من گناه از تر رو سیاه که            1ببین  خوب و بگرد را  جهان ُملک تمام

 عطش رسم روزه داری نیست  وگرسنگی             گـناه مأنـوس است جوارح من با همه

 نیست؟  زاری و دلم جای آه روز حال و  به            داشت دیگر بوی   رنگ و تو ومن   رفاقت

 انتظاری نیست  تو کرم از وجود  غیر به             هـای مرا نـدیـده بگـیر ادبـی بـیا و بی

 آقا امید یاری نیست  به جزهیچ کس  ز             استتمام دل خوشی من محبّت عـلی  

 داری نیست  هیچ سفره علی  تر ز کریم            مبـزن  او به غـیـر حـرام بـاشد اگر رو

 نیستخاکساری جز مقابل شه جای    به            سگ قـدیـمـی دربـار شـاه لـو کـشـفـم

 نـثاری نیست  سادات جـان شبـیه مادر            والقـسـم به چـادر خـاکی برای حفظ 

 شعاری نیست امرشان ز ولی حمایت ا            محض بصیرت که با  حال کسانی  خوشا به

 های ناری نیست حریف سینۀ ما شعله             کبودهای سینه مدال عشق حسین است

 بالیش به دل قراری نیست   و کرب   هجر  ز            به گریه بهر حسین یار مادرش هستم

 مـرا زن کـربـال خـریـده به نام سیـنـه             خـدا ز سـوز دل زیـنـب آفـریـده مـرا

 
اما پيشنهاد.   1 بهتر معناي شعر بيتمي بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است  انتقال  به منظور  اصالح شده که در متن شعر آمده را    کنيم 

 سياه تر از من گناه کاري نيست که رو             همه خدايي خود را بگرد و خوب ببين           .جايگزين بيت زير کنيد

علنفاعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:               قالب شعر: غزل                        قاسم نعمتیشاعر:   
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 کردم  جسارتسخت  من به ستاری تو            کردمچه که هّمت  توبه نشد هرام توبه 

 کردم  شده با نـفـس رفـاقـت حـیاتـربی              آلوده ولیدوست شدی با من  چه تو هر

 سال من از لطف تو غفلت کردم  هر مثل            افسوس نکندم  خواب از دل واست  رمضان

 به هـمین تـشنگـی ساده قـناعت کردم             این فیض عظیم  از روضهفلسفۀ   این من از

 چه عـبادت کردم  هـر عـادتـم بود اگر            روزه هم چشم مرا باز نکـرده، نکـند

 به تربت کردم  ام را فـقط افطارروزه            1ممانام می چه هـستم سـر دلـدادگی هر

 اش احساس خجالت کردم از لب تشنه             اما ه بـگـویم عـطـش روز خـواستم از

 کشدم آن تـشـنه لب کرب وبال می یـاد            کشدممی  مرا  روضه و شد روضه امروزه 

 

 هاخـداسـت این شـب زمـان آشـتی بـا            هاپاست این شب بساط عـاشقی ما به  

 هاها آشناست این شبصدای زمـزمه            قـدیـمی دوبـاره بـرگـشـته گـنـاهـکـار

 هاهم رواست این شب مرا بـزنی   اگر            کریم ای اِلهِ زمان بده به زمین خورده

 هاکیمیاست این شب های سحر که گریه            دارد خوشا به حال گدایی که چشم تر

 هاکجاست این شب ای به خود آقا نگفته             کـنار سـفـرۀ افـطـار زیـر لـب گـفـتـم

 هاشب رواست این ببخشی   ببخش،  مرا            خاک نـشسته به چـادر زهـرا قـسم به

 هاماست این شب نام علی ذکرچراکه             امـان داری  هـای زمـانه خـطفـتـنـه  ز

 هاین شبطالست ا دلم هـوایی ایـوان            گدای صحن و سرای شهـنـشه نجـفـم

 هامـسـافـر حـرم کـربـالست این شب            اربـاب  دل شـکـسـتـۀ ما بـا سـالم بـر

 هاجداست این شب   لب سر تشنه سخن ز            سـالم بر لب عـطـشـان سـیـدالـشـهـدا

 
اما پيشنهاد.   1 بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن مي بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است  انتقال  به منظور  شعر آمده را    کنيم 

 افطار به تربت کردم ام را فـقط روزه            مانمام ميهر چه هـستم سر ديـوانگي           .جايگزين بيت زير کنيد

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل                   حسن کردی    شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل                  قاسم نعمتی   شاعر:   
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 بـار دیـگـر به گـدا لـقـمـۀ عـّزت داده             دادهضیافت من اذن   داری که به سفره

 دادهفرصت  حق به تو رمضان آمده و            من گفت کسی به  وماه شعبان و رجب رفت 

 1داده  ندامت جبران وفرصت را  حق تو            این ماه کار! بیا تـوبـه نما در ای گـنه

 لیاقت داده  قدر من چه کردم به من این            نافـله و ذکر و دعاهای سحر روزه و

 داده فـاطـمه برکـت رمـضان را پـسر            است حـسـنـم این مـاه امـاممـیـالد  ماه

 بـرائت داده گعـلی بر  شیعه را ُحـبّ             به شب قـدر که آئـیـنۀ زهـراست قسم

 اثر چیست به من فیض تالوت داده؟!            خواندنقرآن  لب تشنه وداری و  روزه

 او بـه قــرآن خــداونــد حــالوت داده            اعـبـدالـلـه عـطـشـان ابـبـه فـدای لـب  

 من حال عبادت داده  است به این حسین             اوست دلداۀ همه عالم کهاست حسین  این

 

 آیـۀ قــرآن گـرفـت دسـت مـرا بـه آیـه            سـفـرۀ احـسان گرفت دست مرا کـنـار

 دل زندان گرفت دست مرا  دوباره در           دمحـصار خو گرفته بود دلم سخت در

 شیـطـان گرفت دست مرا  میان حـیـلـۀ           اسیـر چـاه هـوس بودم و دچـار گـنـاه

 به زیر بارش بـاران گرفت دست مرا            از آسمان که فـرو ریخت ربـنـای دلـم

 سن جـان گرفت دست مرا ح میان ذکر           رسید نیـمـۀ مـاه و وزید عـطر بهشت

 گرفت دست مرا خراسان شاه  که لطف           عتیق صحن شکست بغض گناهم کنار

 شبـیه کودک گـریـان گرفت دست مرا            بود آن شبی که خـدا های سحر و نیمه

 
 بیت زیر به دلیل ایراد معنایی تغییر داده شد؛ رضایت دادن برای کسی است که دیگران او را راضی می کنند و در شأن خداوندی نیست که خود.   1

  .رددر پی آمرزش و بخشش کناهان است و رمضان را برای همین منظور قرار داده است؛ ضمنا در مصرع اول نیز وزن شعر سکت دا

 به خـالصـی تو از نـار رضـایت داده             پشیمان شو، خدا در این ماه !ای گنهکار

 ه من حال عبادت دادهاین حسین است ب            این حسین است که عالم همه دیوانۀ اوست 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  عر: غزل     قالب ش             امیر عظیمی     شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفقالب شعر: غزل          وزن شعر:            سید حجت بحرالعلومیشاعر:   
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 دیـدۀ تر مشهود است  حاِل آشفته دل از           سحر مشهود است لذت اشک مناجات،

 مشهود است  به سر تولطف  جا سایه همه           بگیر خورده  دست زمین کرم منتی؛ نه ز

 است  مشهود دست خالّیِ گـدا وقت گذر           راه خود را سحـری جانب ما مایل کن

 مشهود است  حال دلسوخته از آه جگـر           من هجران زده دیدن دارد حال و روز

 مشهود است  پـروانه هـنر بین خاکـستر            ر آن نیـست نـسوزی به میان آتـش هـنـ

 مشهود است  خطرهنگام مرد به  مردی           بـقـایـش نـدهـند که فـانی نشود جام هـر

 مشهود است  ام وقت سفراوج بیچارگی             دانـمخودم مـی من و تـنهـایـی در قـبـر

 کـفـنم بگـذاریـد  بـال در و تـربـت کـرب           کـنـان بـرداریـد جـان مرا گـریهبـی تن 

 

 کنیمخجالت می  خالیست احساس جیبمان           کنیممی  زحمت  کم کم رفع شبهاست  آخرین

 کنیم رعایت می  کمتررا  صاحبخانه حق           بریمتعلق می  بـا خود   بیـن مسجد بیـشتر

 کـنیم رفـاقـت می استـفاده از سـو ما فقـط           شودمی  معاصی  خرج دهیمی  روزی چههر

 ؟کنیممی  غـفلت داریم ما اینـقدر چرا پس           زندمی جوانان   دارد اجل سـر به بیشتـر

 کنیمشکـایت می  تـو  از دائـما جای تو ما           را ببـین کـه متـهم شـاکی شـده کار دنـیا

 کنیم می  صحبتداریم  هـم فقط منـبر وقت           آن رسید واین  به  هاصادق قال سهم ما از

 کنیم استراحت می  جای ریاضت شب وروز            ما بیـنیـمدربـنـدگـی سـختـی نمی  ای ذره

 کنیمها حمایـت می بـی حیایی و فـساد  از           شودمی  ایناش  معنی   منکر نکردن نهی از

 کنیم می  یکجا خرج هیئت داریم راه چهر           کربالست عشق حسین و موقوفهما  عمر

 کنیم می تربت  ذره را افطار با یک روزه           شـودمی غـذاهم باشـد  کربال خاک خاک

 کنیمخم بودن آن قد و قامت می گریه بر           پیـر شد تمـامـا قتـلگـه زینب از حـرم تـا

نالتن فعلفاعالتن فعالتن فعوزن شعر:              قالب شعر: غزل                     قاسم نعمتی     شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل                     ناشناس    شاعر:   
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 امـام زمـان روزه دار شـد اه خــدا،مـ            خــدا آشـکــار شـد وقـتـی هـالل مــاه

 شد زمـان بهـار قـرآن شـکـوفـه داد و            ُگل نشست  به  برکت شعبان و طوبای خیر

 خـدا بـیـقـرار شـدسمت بـنـده  امـروز            مـاه ضـیـافـت است بـیـایـیـد بـنـدگـان

 شد  رحمان مهار دست حضرت به شیطان            این ماه بنـدگی  که در مصطفی فرمود

 شد دست نار از روز روزه ضامنت سی             خردرمضان عبد می  در دست کـریم،

 مـحـرم پـروردگـار شـد بـنـده چـقــدر             دعای ابوحـمزه و سحر خمس عـشر،

 شـد عـلـی عــلـی دلـم بـیـشـمـار ذکـر            نـماز  عـلی و عـظـیم پس از یابا ذکر 

 بیار شد  وقت غـروب دست حسن نان            شکـر خـدا به سـفـرۀ افـطار شیعـیـان

 عـطـشان شدیم، سیـنـۀ ما داغـدار شد            عـطش روزه ُگر گرفت داغ حسین با 

 زیـنب به روی ناقـۀ عریان سوار شد            او بعد از و  فرس افتاد  ازتشنه بود لب 

 

 کـم آورد آه مـن کـه مـقـابـل جـگـر            بنده چـاه کم آورد لد پاى درد و به

 آورد مـقـابـل ایـن بـارگـاه کـم ولى            من گردن  نگشتکج هیچ کسى  پیش  به

 نشینى عشاق مـاه کم آورد به شـب            شدیمشروع  ما تازهرمضان تمام شد 

 که گـنـاه کم آورد اگـر ولى ببـخـش            آمـد کـریمـت گنـاهکـار بـارگـاه بـه

 کـم آورد تو رنگ سیـاه نـور کنـار            عاشورا غـروب”جون ”به شدم شبیه

ا  می نـگـاه کـنى کـم اگر  کـم آورد قبـل یـک نگـاه زهیـر در           آورم حـتـما

 ه کاه کم آوردآنکس ک هر بدا بحال            شد به کـاه راضى کوه گناهى براى

 آورد کم ست گاه خوبچه  زمان توبه            ها کم را  تـوبه  خـدا زیـاد کنـد بـیـن

 قـتـلگاه کـم آورد همیـنکه رفـت دم            نریخت گریه من هم  توبه من زمان

 کـم آورد تـو بیـن راه  بـنـدۀ دوبـاره             کن یاعـلى بلندم خودت بیـا و بگـو

مفاعیل فاعلنمفعول فاعالت وزن شعر: غزل                   قالب شعر:              امیر عظیمی    شاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:              قالب شعر: غزل                علی اکبر لطیفیانشاعر:   
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 گـنـاهـان بـتکـانـیـم کـمی خـانـۀ دل ز            بـدانـیـم کمی است بـیـا قـدر ـدرشب ق

 کمی شعله بخوانیم این  دل از دوست را            گـناهشعله افتاده به ُملک دلـم از فرط 

 تـا مـلـکـوتـش بـرسـانـیـم کـمـی آه را            جان دل و از آیینه دهیمصیقل  روح را

 عـهـد وفـادار بـمــانـیـم کـمی سـر  بـر             که ما بسی کاش!شکستیم  بستیم وعهد 

 رمضان است به آتـش بکـشانـیم کمی             بیاحجم  پوشه از بار گـناهان شده پُـر

 بـنـشـینیم و به اشکـش بنـشـانیم کمی             دوزخـمـان نـگــذاریـم زبـانـه بـکـشـد 

 چشم به پایش بـدوانیم کمی چشمه از             ـم نـهـالـی بـه امـیــد ثــمـریبـنـشـانـی

 رسانیم کمی  نـالـه را تا به فـلـک بـاز            "ثالغـو"  بگـوئـیم و ارادت بنـمایـیم و

 

 صحبت میکنم  ریز یک و گوشم در ای پنبه             جلوت میکنم بیتوته؛  کردن و جای خلوت

ا دارم نصیحت میکنم           ولی  کارم گنه و  است  خراب   وضعم خودم من  این و آن را دائـما

 رسد فـوراا شکایت میکـنم  تا بـالیـی می            تو شدن تسلیـم امر  جای شـاکـر بودن و

 غیبت میکنماینکه یا تهمت میزنم  چونکه           ام تازه فـهـمـیـدم چرا سوزی ندارد ناله

 دارم بدعادت میکنم بخشش نکن؛ اینقدر           نده گاهی بزن رو ،میشناسم من خودم را

 جـای عـبـد تو شدن به تو خیانت میکنم           ها، ولی سیّـئاتم را بدل کردی به خوبی

 اربـعـیـنی قـسـمـتـم کن الـتماست میکنم            کـربـال رفـتـن برای من شده یک آرزو

ا  فرقی ندارد؛اش  اش با مجلس قبه  بین روضه کربـالیش را زیارت میکنم             باطـنا

 من فـقـط با نـوکـران تو رفـاقـت میکنم           دوستان من همه گریه کن و سینه زنـند 

 قـاتـالنش را هـزاران دفعه لعنت میکنم           خـورم لحـظـۀ افـطـار تا آب گـوارا می

 ها آشـوب شد تا زمین افتاد دور خـیـمـه           چوب شد تکه  مثل دو اولبهای عطش  از

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل                  امیرعلی مصدق    شاعر:   
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 قـرآن بخوانیم  جـوشن و نـماز و             آن بـدانـیم قـدر  است و شب قـدر

 پـیـمان بمانیم  به شـرطی که سر             تـوبـه خـدا غــفـران و به درگـاه 

 خود شیـطان برانیم همیـشه بهر            سـعـادت بــرای پـاکـی نــفـس و

 انسان بخـوانیم  مـؤمن و دعـا بر            استسرنوشت  ثبت شب تقدیر و

 ایـمان رسانـیم دریـائی ازدل  به             هـا روان صـیـقـل روح و بـرای

 بسی خون دل ازچشمان چکانیم              عــالــم  اولـیــن مــظـلـوم بــرای

 مـوالمـان رسـانـیم  به قـاتـلـهـای            سیـارب   نـفـرین هـزاران لعـنت و

 چنانیم  حیران است غایب یوسف  چو            مهدی را صدا کن  ها تو این شب در

 هجران نمانیم  این این در  از که بیش             وآخـر ظـهـور استدعـای اول 

 امانیم امان وصلی به این د که تا             قـوی دار ایـمان را بگـو مسافـر

 

 

 عبد بد اقـبـال شد روسیاهی قـسمت این           شد قال صرف قیل و  گذشت وغفلت  با عمر

 اغفال شد  و  غافل شد تطمیع شد، ات بنده           رنگ باخت دنیا اعتقادم پیش رنگ دار

 ل شدام سبب شد که زبـانم ال زبـانـی بد            ای خدا! در صدایم جوهره باقی نمانده؛

 با نگـاه سوی نامحرم، ز نـو اشغال شد             فتح شدشکهایم دست اچه به  قلب من گر

 کال شدقسمتم یک مشت سیب ماه شعبان            ماند از دامنتدست من کوتاه  ماه شعبان

 ماه یـوسف زهـرا هم استهالل شد  روی           اول مــاه خــدا گـفـتـنـد روز کــاش مـی

 شد روزه استقبال اش از هم با روضه  باز          حسین سالمی برام دادم  ب خشکـیدهبا ل

 روضۀ گودال شد  خوانِ  دستگیرم روضه          مـادری قامت خـمیده اشکهـایم را خرید

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                   قالب شعر: غزل                      عباس پناه    شاعر:   
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 سنگینی این بارها  است با دشوار پرواز           استغفارها شود با ذکر میگرچه پَرم وا 

 فـیض نگاه یارها  تـوفـیـق پیدا کـردم از           گفتی آمدم هربار بدم من خوبی گرچه تو

 بارها   این یک یک بار، چرا آید نمی آخر          توبه میکنم بار  گفتم عاقبت یک صد بار

 بازارها سوی  است رفتن بس این دیگر از پس بعد          نداشترویم خریداری زدم  هرکجا که رو من

 دوری دلـدارها لـرزد دلـم از نمی دیگـر          اشتباه ام از گناه دل خسته  ُمرده گشتم از دل

 کند راه مرا دیوارها  جا روم سد می هر           بسازبا این گدا قدری  راهم دراز کم و وقتم

 هشیارها خوابیدنبه حال لذت  خوش پس           من  های داری زنده شب اگر  بخشد  نمی  سودی 

 تکرارهااین همه  شدم جان خودم از خسته          خطاضا گاهی خدا گاهی گاهی ق  گاهی ادا

 کارها کـند آخـر گره از نام عـلی وا می           کاری برای کار من پیدا نشد گـیـرم مدد

 شیرین شود گفــتارها  برکت نام علی  از          نمک بیمثل غذای  علی دعای بی و ذکر

 دارها  برعلی سرها رود  است با نام عشق           ی حـیـدرمها دیوانۀ ایـوان طال من سال

 این اسرارها پای را در کن برایم ناز بس            بگیرجانم  مهمان کن و مرا یک کربال گفتم

 

 ما را  رضوان، این روضۀ راه دادند در           ما را تا نـشـانـدنـد سـر سـفـرۀ احـسان،

 دهـد آرامـش قـرآن، ما را  رمضـان مى           دادند! بشارت یعنى از سمت سمـاوات،

 را!  ما سورۀ انسان، شب خوانده به دل، نیمه            آوازست؟ از پر   عرش، در آینه هر كیست

 ما را  شب جانان، عشق است نماز محو           شد! صادر جانب حق ازعاشقى  فرصت

 ما را!  حضرت سبحان، بخشیده مگر آه،            آیـد بـاز از مـأذنـه، گـلـبـانـگ وفـا مـى

 ابـر دل بُـرده در انـدیـشۀ بـاران، ما را             اشك عـطر ابوحـمـزه و و نسیم سحربا  

 كـاش پـایـان برسد روزۀ هجـران ما را            است! منتظر دلدار چشم دل وقـت سحر

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلنوزن شعر:        قالب شعر: غزل                          ناشناسشاعر:   
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 سـر و شـور دعــا الـحــمــدهلل             دل و یــــاد خــــدا الـحــمــدهلل

 یــاد خـــدا الــحــمــدهلل  مــن و            ها بدی رفاقت با عمری  از پس

 شــدم نـاگـه رهــا الــحــمــدهلل             به پایـم بند و زنجـیـر گنه بود

 الــحــمــدهلل مال نـشد چـون بر             ای یکـسر تباهی پروندهمن و 

 جـمـع شـما الــحــمــدهلل  مـن و            مـیـهـمـانـی ایـن قـابـل ـمنـبـاش

 دارالـشـفــاء الــحــمــدهلل دل و            درد مـعـصیت بـیـمـار بودم ز

 زد صـدا الـحــمـدهلل  ا مـیمــر            گاهی این سینه ظلمت در کسی

 ـدم تـا کـجــا الــحــمــدهلل رسـی            هـویـت مـردگـِی بـی آن دل از

 نـگــاهــی آشــنــا الــحــمــدهلل            دلـم دنـبـال خود اینجا کـشانده

 الــحــمــدهلل یـک گــدا   کــنــار            کجا دیدی که سلطانی نـشـیـند

 امــیــر هــل اتـی الــحــمــدهلل             هستم این یاد تو بعد از سحرها

 الـحــمــدهلل  گـل خـیــرالـنـسـاء            دارم شبی آیی سـراغـم قـیـنیـ

 الــحــمـدهلل شـوم بـهـرت فــدا            اگر نوشم ز صهـبـای شهادت

 بـه صـحـن کـربـال الــحـمـدهلل             نمایی خاکم گر خویش دست به

 

 بخشیدی  ولی با لطف خود هربار کردم  طاخ            بخـشیدی خداوندا کرم کردی مرا بسیار

 بخشیدی   یار ای خوش روی با  را خسته گدای            فهمند میگنهکاران عالم حال من را خوب 

 بخشیدی  تکرار بعد هر  ات را اما بنده  تو            هزاران مرتبه توبه شکستم باز برگشتم

 بخـشیدی ل کـنـار سـفـرۀ افـطار شب او           همین که نور بسم هللا دیدی روی لبهایم

 به شوق اولین تسبیح استغـفـار بخشیدی            من به من مشتاق بودی که گویا بیشتر از  تو

 بخشیدی  جهانی را به عشق حیدر کرار           من  با رحمت نه تنها که  شد نخواهد   فراموشم

اعیلمفن اعیلمفاعیلن مفوزن شعر:                قالب شعر: غزل               سیدمحمد میرهاشمیشاعر:   
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 رحـمان آمد رحیم وگلبانگ خوش             بـوی مـلـکـوت، بـوی عـرفـان آمد

 بـهــار قــرآن آمـد ای دل شـدگـان!            خاک فرشته منتشر شد در عطر گل

***************** 

 هر نَـفـس بیـزاری از بودِن بی تو،            مـاه رمضان و شـوق شب بیـداری 

 ریآ تـنـگ است خـدا دلـم برایـت،             «یارب! العفو» است دلم برای تنگ

***************** 

 باش غـربـت تـهـیـدستـان هـمـسایـۀ            باش   «احسان»ُمفـّسِر  آمد رمضان،

 در فـکـر دل شکـستـۀ انـسان بـاش             در شهـر بساط عـشق را برپـا کـن

***************** 

 برخـیز ،گـل کـرد سپـیـدۀ سـعـادت            ز عـادت برخیز َهال! آمد رمضان،

 خواب غفلت برخیـز ز ای بندۀ تن!             همپای سحـر، به سمت بیداری رو

***************** 

 تـر  دنیـا به مـذاق مـا و من شیـرین            تـر ها رنگـیـنآمد رمضان و سفره

 !مان سنگین ترانگار شدست گوش            آیـداز کـوچـه صـدای سـائـلـی مـی 

***************** 

 ضیافت دهان شد تعـطیل بر سفره،             تعطیل نان شد  آب واگرچه یک ماه 

 !چند که دکۀ جهان شد تعـطیـل هر            بـسـاط دنــیـا داری  تـعـطـیـل نـشـد

***************** 

 جـلـوه فـروشی بـدن، پـا بگـذار بر            روی من پا بگذار درمکتب روزه،

 بر فـرصت اهـرمن شدن پا بگـذار            توبزن بیرون  خود  خواهش َنفس  از

***************** 

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:                 رباعیقالب شعر: رضا اسماعیلی                 شاعر:   
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 است  ساز انسان است و فطرت آیینۀ             معرفت آواز استروزه هرچند که 

 است که دهان نفِس انسان باز وقتی            ست ریاضتی جسمانی  فقط نیست، شک

***************** 

 ست   خالیسارا قلب  ،روزهشادی  از            دست بابا خالی ست ضان وآمد رم

 !ست خالی   خرما و  نان ز سحر، و  افطار            زیرا شـرم ست نصیب سـفـرۀ مـا،

***************** 

 خوردیمدر بندگی خـدا، َمَحـک می             بردیمعشق پی می ای کاش به راز

 !خـوردیـممی  گـرسـنـه را انـدوه دلِ             مـا ـیـدرمـاه رمـضـان به شـیـوۀ ح 

***************** 

 غـافـل از او سـیـرۀ دیـگـریـم و بر            غـافـل از او ما شـیـعـۀ حـیـدریم و

 !او بـا نَـفـس بـرادریـم و غـافـل از            دنــیــا نَـَسـبـیـم و عـافـیـت آبــادیـم

***************** 

 کن خرما سر و به نان  ن،ماه رمضا            حال دل خویش را کـمی بهـتـر کن

 افطار و سحر، به شیوۀ حـیـدر کن            های خـالی بنـشیـن غربت سـفـره با

***************** 

 بـال ست تـبـّسـمی از روی دل مـا،            ست «  ّحِول حال »  شروع  ماه رمضان، 

 سیب شیطان کال ست  که ،ماه خدا در            ها شدن آسـان ستال فـرشتههـمـبـ

***************** 

 خـوشحـالم ام،از ظلمت تن گـسسته             خوشحالم ام،در فصل سحـر نشسته

 خوشحـالم ام،از فـتـنـۀ َنفـس رستـه             آمـد رمـضـان و هـمـنـشـیـن نـورم

 ***************** 

 هرگز ...؟جهانم  دو هر از یوارستگ            هرگز ...؟ ماه رمضانم روی تو،بی 

 !هرگز ؟توانم می یک روز به روزه              مــاهـت جــلــوۀ آفــتــاب روی بــی 



( سایت آستان وصال      astanevesal.ir  (  جلسه آموزش مداحی نورالثقلین

 همدان  
                                                                                                                                               128 

 
000

***************** 

 ست   پَـِر پــرواز در آبـی آســمــان،             ماه رمضان، فروغ یک آغاز ست

 ست   بـهـشـت، باِز بـاِز بازدرهـای             ست شیطان بسته روی به  نزمی درهای

***************** 

 دوباره مهـتابی شد  های زمین،شب             آمـد رمـضـان و آســمـان آبـی شـد

 عـالَـم، غـزل خـجـسـتـۀ نـابـی شـد            هستی، به نماز عاشقی قامت بست

***************** 

 آیـیـنـگـی و پـرنـدگـی، یـعـنـی این            اه رمـضـان و بـنـدگی یعـنی اینمـ

 برنامه و سبک زنـدگـی، یعنی این              ست آدم سازیکالس سحر  افطار و

***************** 

 تـصویـر حـیـات جـاودان را دیـدیم             در پـرتـو روزه، بیکـران را دیدیم

 از روزن روزه، آسـمـان را دیـدیم            آوردیمن چو سر بـرون از پـیـلـۀ ت

***************** 

 با بـار گـنـاه، »َربَّـنـا« گو رفـتـیـم            بر مرکب روزه، تا فـراسو رفـتـیم

 مـلـکـوت رحـمـت او رفـتـیم سمت            لـیــلـۀ قــدر، روسـیـاه و تـائـب در

***************** 

 اعـتـدال خـوبـی دارم سـرسـبـزم و            ـان و حـال خـوبـی دارمآمد رمـض

 خـیـال خـوبی دارم من مـطـمـئـنـم،            آزادی بـال و پَـر،  پــرنـده، پـرواز،

***************** 

 ...از لـذّت نَـفِس فـتـنه، بیزاری را            ... ماه رمضان، شوق سبکباری را

 هـای قـشـنگ قـدر، بیـداری راشب            روحم کنقسمت   ! عشقحضرت  ای
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 بـاالتــر امــان الـهــی چـه عـّزتـیـسـت            زیباتر از دعا و عـبادت چه لـذتـیـست

 اهل منـاجـات قـیـمـتـیـست  الحق گـدای           هـای تـمـام جهان دعـاست درمـان درد

 شرط اطاعت چه ثروتیست  به وقت سحر           ال بـکـا حــال زمـزمــهحـال دعـاء حـ 

 نه خواهش نه حاجتـیست یار دیدم کنار           گـفـتـم به کـوی قـبـلـه حاجـات رو کنم

 فرصتـیـست   زیرا برای وقت مالقـات           کوی مناجات با حبیبخوش است  اصال

 دعا خود محبتیست  یادش میان اشک و           ایم هکه نـکـرد خود کـاری بـرای دلـبـر

 روضه بـپـا کنید که دلـدار هـیـأتـیـست            فـاطـمـه مـهـمـان ما شود شـاید عـزیـز

 با او اگـر رویـم به مـقـتـل قـیامتـیـست            ــرۀ کــربــال دهــدیـک ســالم تــذک  بـا

 با کعبة الرزیه به قـلـبـش مصیـبـتیست            الزینب است وبس عمتی همیشه ذکرش

 غـیرتیـست عـلـمـدار در عـلـقـمه هنوز           کـنـد؟ مـی یاعـّمـتـی هــنـوز تـنـت درد

 چه غربتیست  وقت سواری محرم نمانده           :ُکـشد مـرا می ۀ توعـّمـه هـنـوز جـمـلـ

 لبیک یا حـسیـن من اینک والیـتـیـست           ته مـقـتـل مرا که خواند  حـلق بریده از

 عصمتیست  جنس از بیرقم که کنم اعالن           آیـم و رواست که در روز انـتـقـام مـی

 

 بــه در خـــانــۀ تــو بــاز گـــنــاه آوردم             و روی ســیــاه آوردم  رمـضــان آمــده

 ســوی تو پنـاه آوردموا کن آغــوش که            آه ماه رمضــان سخت دلــم تنگ تو بود

 در گشــودی و نگـفــتی که گـنــاه آوردم            پای این توبه شکن باز نشستی رمضـان 

 صاحب ماه آوردم بغل معصیت ای یک            بدهد تحفه ومن  مهمانکه  رسم این است

 انــدازۀ کـــاه آوردمعــمــل نــیــک بــه            به دلــم کــوه گنــاهست ولیــکن به کـفم

 به پــشیــمانــیــم از اشــک گــواه آوردم            آمــدم بــاز ســر سفــره تو تــوبــه کنــم

 طفل دل را به همین عشق به راه آوردم          آمــدم پــاک شــوم کــربـبــالیــم بـبــری

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:                 غزلقالب شعر:              محمود ژولیده  شاعر:   

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل                موسی علیمرادی     شاعر:   
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 مـوج بــال یـّکـه و تـنـهـا نـگـذاریـد   در           نـگـذاریـد از قــافــلـۀ عـشـق مـرا جــا

 بـر مـوج دلـم حـسـرت دریـا نـگـذارید            مـا را به شـهــیـدان بـرسـانـیـد دوبـاره

 در مـاه خــدا، دل سـِر دنـیـا نـگـذاریـد           است توبه ابوحمزه و و  ذکر  و سحر ماهِ 

 هی تـوبـه از امـروز به فـردا نگـذارید            غـنیـمت شمریـدش هـنگامۀ توبه است،

 نگـذارید  عـلـی وا را به کـسی غـیـر   ما           از در این خـانه کجـا روی بیاریم غیر

 هـای حـسـیـن آب گـوارا نـگـذارید  لـب           افـطار بـه یـاِد سـفـرۀ  خـوب است سـر

 دل زهـرا نـگـذارید  ایـنـقـدر نـمـک بر            است  حسین  لگودا  روضۀ خودش حرف، این

 نگـذارید اش پا اینگـونه روی حـنـجـره           فاطمه اینجاست ای لشکریان، تر آهسته

 

 حسین  به ببخـشد گناه ما   خـدا به حـشـر           به کربال به حسینشهیدان قسم به خون 

 سازد ابتدا به حسین  کسیکه روزۀ خود           ـاشـدطـلـوع مـاه مـبـارک مـبـارکـش ب

 حسین  انتها به به حسین است و که ابتدا           دارانی خـوشـا به روزۀ مـقـبـول روزه

 به حسین  دعا که توانی خدای را به هر            خویش بخوان   دعای طلبی بر اجابت ار

 گوید سـالم ما به حسین  که آب نوشد و           دار تـشـنـه لـبـی سـالم باد بر آن روزه

 حسین  به که داده است کبریا است  عزت چه            اوست این ماه با زیـارت آخر شروع و

 حسین  الـتجا به است ولی باید علی شب           دارد لــذتــی  قــدر؛  زیـارتـش سـه شـب

 حسین  به کجا هر آنکس ز الم هرس دهد           جـوابـش را دهـد عـالـمـیـان مـی خـدای

 حسین  به  رضا حضرت شب و صبح زاشک           نـمـا روایـت ابـن شـبـیـب را تـفـسـیــر

 را خدا به حسین  فـضلیت سه شب قـدر           استداده  زمین؛ بر  بود او  تن اگر سه روز

 به حسین  رایعه طاعات شقبول کن همه            این رمضان علی در وخدای حسین  ای تو

 به کربال به حسین شهیدان قسم به خون             در این خانـه رو نـگـرداند از  « مؤیّـد»

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                قالب شعر: غزل                    وحید محمدیشاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                قالب شعر: غزل                     سیدرضا مؤیداعر: ش  
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 آیددنـبـال عـطا می مـثـل هـر بـار به             آیـدسـفـره تـا بـاز شـود زود گـدا می

 آیـد ـال صـدا میراه گـم کـرده به دنـب            آمـد از عـرش نـوایی که بیـایـید همه

 آیـد بـنـدۀ بـاخــتــۀ بـی سـر و پـا مـی            ام  همه سرمـایۀ یک سالۀ خود باخـته

 آید ده کجا میاین گنه کار زمین خور            نیست بگوید که میان پاکـان   یک نفـر

 آید می ـا،اَش که بـی  تا تـعـارف بـزنـی             کردند  طردش  کسی که همه جا رفته و آن

 آید می سـخـا  دست کـریـم تو؛ به تـو و            1تـمـنّا کردن  کاسـۀ خـالی و  به من این

 آیدمی خـدا گشت،غـیر تهی  دل که از            گردد شکـند خـانـۀ تو می هر دلی می

 آیـدمی  هـای شـهـدا بـیـنـمـان زمـزمـه             اهل سحر از شود گوِش دل ما اگـر وا

 آیدمـادر ما صف مـحـشـر پِـِی ما می             چه خیر است دِر خانۀ زهرا باشد هر

 آید بـوی سیـب حـرم کـرب و بـال می             ریخت بهممجلسمان  حسین که گفتیم تا

 آیـد عطر زهراست ز ایـوان طـال می            قرارم چه کنم من نـجـفـم دیر شده بی

 

 خواهد خـدا میبخشش کــوه گـنه از تو            خواهد عطا می  لم لطف واست د رمضان

 دل بیـمــار شــده از تو دوا می خــواهد           داده این دل به خودش جا تو را غیرهرکه 

 می خواهد  چشم آلوده شده از تو ضیاء            خطاکار شده خشک شده بس کهمن  چشم

 خواهد گدا میتو را از تو   کن در که باز            نشد ویم باز به ر دری را که زدم در هر

 دل بی حــال ز تو حـال بکـا می خواهد           تا منــاجــات کــنــد در دل شبــهــا با تو 

 دل بی همنـفـسم صحن رضا می خواهد           بـی پــنــاهــم من آلــوده نــدارم جــایـی 

 دل تنگــم حــرم کــرببــال می خــواهــد          حسیــنعطشــان  دم افطــار به یــاد لب

 
اما پيشنهاد.   1 بهتر  مي بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است  انتقال  به منظور  معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را  کنيم 

 آيد يبه تـو و دست کـريـم تو؛ سـخـا م            خـالي؛ تـمـنّـا کردن  هبه مـن و کـاسـ           .جايگزين بيت زير کنيد

 آيـد شـهـدا ميبـيـنـمـان زمـزمـه هـاي             وا شود گوشِ دل ما اگر اي اهل سحر               

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل                     قاسم نعمتیشاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل                   ناصر شهریاریشاعر:   
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 آمــادهکــرم آمـاده؛ مـن آمـاده؛ خــدا             سـر سـفـره گــدا آمـاده سـفـره آمـاده،

 قـبـل مهمان همه جا هست غـذا آماده            تدارک دیدهاست  ماه خانه دو کرم این

 نـشـوم بـهـر دعـا آمـاده او نـخـواهـد،             منطف خود اوست نه ل اینجائیم از اینکه

 ه نـفـس من هـست به انجـام خطا آماد            گـر خـدا رحـم نـیـارد بـه مـن آلــوده

 دوا آمــاده مـطـب آمــاده؛ دل آمــاده؛            دل بیمار محال است به درمان نرسد

 مـاه خـدا هست هـوا آماده بـسکـه در             است یدن شدنی بال به پرواز رس و  پر بی 

 ذکـر حـیـدر بـکـنـد قـلـب مـرا آمـاده            وهلل ذکر عـلی نیست میّسر؛ تـوبـه بی 

 هـمگان فـاطـمـه را آماده از بـیـشـتـر            عجـبـی نیست ببـیـنم در این ماه علی 

 پس چه بـهـتـر که بود کـربـبـال آماده            است ماه طواف یار  این درکعبه طلب 

 کـاش بـاشـیـم کــنــار شــهــدا آمـــاده            وقت یـاری گـل فـاطـمـه فردای فرج

 

 شود می صفا پهن  و سفره به سفره نور           شود کم کم بساط عـشق و وفـا پهن می

 شـود شـمـا پهـن میزیـبـاتـریـن بـهـار            شعـبـان گـذشته و رمـضان آمده ز راه

 شـود آسـمـان سـبـز دعــا پـهـن مـی  در           مـاهـی که اسـتجـابت و رحمت زیادتر

 شود های مـاه خـدا پـهـن می در نـیـمـه            های کرم خـانۀ حسن جـایـی که سـفـره

 شود میهای خوف و رجا پهـن  جادهس            ماهی که تا سحر به گل اشک و الـتجا 

 1شود ای که دست گدا پهن می گوشه  هر           استرحمت اوج نزوالت  های قدر شب

 شود بـه بـه؛ برات کرب و بال پهن می            رسند میماهه  تشنگان به روضۀ شش لب

 شود پهن میبه دست رضا  ما پس رزق            عزیز ولی نعمتش رضاست این کشور

 
 بیت زیر به دلیل ایراد وزنی در مصرع دوم تغییر داده و اصالح شد .  1

 هر گوشه گوشه که دست گدا پهن می شود           شب های قدر اوج نزوالت رحمت است

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل                 علی اکبر لطیفیانشاعر:   

 

نمفعول فاعالت مفاعیل فاعلوزن شعر: غزل                    قالب شعر:                    ناشناس     شاعر:   
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 خـدا كـرد مـرا مـسـتـعـد سـفـــر شـهـر           آهـستـه صدا كرد مرا رمـضـان آمـد و

 مراصفا كرد  و عطر از كه سراپای پُر           نـسیـمي بـوزید  گـلستـان كـرم ُطرفه از

 هـمـرهـي تا به لـب آب بـقـا كـرد مـرا           ظلمات القـدسم كرد رها ازفـیض روح

 الیـق مكـتـب فـخـر الـنجـبـا كـرد مــرا           بودم بجز از جاهل گم كرده رهيمن ن

 وفا كرد مرا و  مهر او من خطا كردم و           پـوشي او خـطا كرامات و شگـفتم ز در

 دوست نـدا كرد مرا كه به مهـمـاني آن           از دامـن این پـیك مبـارك نـكـشمدست 

 گلـستان ادب نـغـمه ســرا كـرد مرا در           برگي و ضعفبا این همه بي زین دعاهاست كه 

 كرد مرا زین همه فیضي كه عطا  كم بَُود           هر سر مویـم اگـر شكر كـند تـا به ابـد 

 

 صدق و صفایم اثری نیست که نیست  دیگراز        سوز و نوایم خبری نیست که نیستاز  دیگر

 نیست که نیست به سما بال و پری رفتن  بهر         دعیه بال و پــر ماستدر مناجات سحر ا

 نیست   چشم تری نیست کهدگر  ولی امروز        سابق از دیدۀ من اشـک روان جاری بود

 جز این باب دگرهیچ دری نیست که نیست به          همه درها به رویم بستـه شده جـز این در

 نیستجهان دادگری نیست که  دو  تو در غیر        بـرسی وقت آن است که دیگر تو به دادم

 نیست که نیست   سپریخرابم  بهراین نفس        زۀ من تهــی است و سپــر نفسم نیسترو

 که نیستنیست قمری  که نورافسوس ولی         ظلمت محض شده قلب من از فعل حـرام

 که نیست هان اسم سزاوارتری نیستدرج        1به خــداونــد قسـم غـیــر حسیــن و آلـش 

 با نگــاه کرم او خطــری نیست که نیست        دایــرۀ رحـمــت این آقــایــیــمتـا کــه در 

 که نیست  سری نیست بدنش روی زمین بود و         ولی افســوس که در کــرببال می دیــدنــد

 
 زيرا اسامي تمامي ائمه سزاواري چنين توصيفي هستند.  به دليل پرهيز از ايراد محتوايي تغيير داده شد بيت زير.  1

 درجهان اسم سزاوارتري نيست که نيست            به خــداونــد قسـم غيــر حسيــن ابن علي

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل                     اسالمیفتح اهلل شاعر:   
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 شو  سازد گناهم شست و  می  اشک ذاللِ  هر           ات آورده رو  تا دلـم بر جـانب میـخـانـه

 سبو  ُحِب علی دارد این ضیافت خانه از           سفره گدا را هم پذیرفتی ز لطف سر بر

 کردم جستجواز اینجا ندیدم هرچه  بهتر           ای دادهپناهش را  آمدهرکه  که وا شد، در

 خـوف نزدت پـروراندیم آبـرو ا وبا رج            بس مشتاقیم و  ومحتاجیم به این درگاه  ما

 زشـتـی افـعـال دارم گـفـتـگو از پیش تو            رود گناهانم به هرکس من بگویم می از

 یاد عمو  ...  با ناله و علقمه،  یاِد مشک و            کربالست به سویپروازی  روزهتشنگّیِ 

 :وضه به گریه میتوان سازم وضوهمین ربا           بهتراست به لب ذکرحسین جان افطارم وقتِ 

 آید فرو میصد نیزه    جسم او  این بر از بعد            نارواستبه آن حلقوِم تشنه  دشنه و حنجر

 

 نامـت انـیـس این دل زنـدانـی من است              یــادت دلیــل گریــۀ پــنهـانـی من است

 گــنــاه عــلـت پـــنـــهانی من است  ـارب            نـیمه شب آمدم که نــبــیــنـــی رخ مرا

 من است خلوت روحانی  ها کهاین لحظه             دیک تر شومام به تو نـز خود بـریده از

 است؟!  این چه وضع مسلمانی من گویممی            روممـی در خلوتـم همــیـشـه کـلـنـجـار

 چـیـزی بده که رزق سلیمانی من است             کاری بکـن که رو نـزم بر کـسـی بــیا

 استمن   ارزانیاز این که نعمتت  شکرت            شومخورم و سیر میاز سفـرۀ تـو مـی 

 هـای زمسـتـانی من است پـایـان خـواب             امسنگی  تاریک ودل ات بر این یک جلـوه 

 است  رحمت بارانی من لحظه لحظه به            زنـم الـعـفـو ای خدا!امـشب کـه داد می

 عـصیـان دلیـل غیبت طوالنی من است              دیــــر آمــــدمام و گــرم گــنــاه بــــوده

 ایـن گریـه برگ سبز پشیمانی من است             رومام من از این جا نمی تا کـه نبخشی 

 که آخر مهمانی من اسـت  خورمغم می             شـوددارد بــســاط سـفــرۀ تـو جمع می

نتن فاعلفاعالتن فاعالتن فاعالوزن شعر:                   قالب شعر: غزل           علی احمدیان   شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل             قالب شعر:              محمد حسن بیات لوشاعر:   



مناجاتی با خداوند کریم ، اشعار اول درآستان وصال؛ جلد   135   
 

000
 

 جهان رفت  دست یک مرتبه ازعید به   سی         افسوس که ایــام شــریِف رمضــان رفت

 رفت خزان اوراق یک باره چوازدست به            افســوس که سـی پــارهٔ این مــاه مبارک

 گله شبان رفت  فریاد که زود از سر این          ماه رمضان حــافظ این گــله بُد از گرگ

 بــیــداردالن رفتشــیــرازهٔ جـمــعـیــت           طاعت   صف  مژگانصف    چون  زبر و  زیر شد

 ماهی که شب قــدر در او بود نهان رفت         بی قــدری ما چون نشود فــاش به عــالم 

 فتاز نامۀ اعمال؛ سیــاهی چـو دخــان ر        تا آتِش جوع رمضان چهـره بر افروخت

 ـنـد کــمان رفتاز بــار گــنه با قــد مــان          در این معــرکه آمـد با قــامت چون تـیــر

 رفت  گران چون کوه باد سبک آمد و چون        بـرداشت ز دوش همه کــس بار گــنه را 

 رفتجاِن جهان آن  نظر زود از دیر آمد و        چو اشک غیــوران ز سراپردهٔ مــژگــان

 ز وداع رمضان رفتصائب آن ها که به         از رفتن یــوسف نــرود بر دل یـعــقــوب

 

 رمـضـان آمـده و حـال بـکـا نیست مرا           مرا نیست دعا دارم که چرا سوز غصه

 شـمـا نـیـست مرابـه درگـاه  پـرواز  پـر           به هـوای همه کس بال زدم روزگـاری

 هـا نـیـست مرا لـذّتـی در سـحـر نـافـلـه           نیست خوش  حالم  و گشته من  عادت معصیت 

 مرا؟ نیست دیده چرا  و دل بخش روشنی           من از این تیـرگی باطن خود دلـگـیـرم

 مرا باری به جز از کبر و ریا نیست  کوله           تظاهر کردم دست من خـالی و هر بار 

 مرا... به گـمـانـم که بنا نیست بـارالـهـا            بــم نـکـنـی یـا هللا کـنـم تـا کـه جـوا  چـه

 اقـتـدایـی بـه طـریـق شـهـدا نیست مـرا           ام حـسـیـن تو قـسـم قـافـیه را باخـته بـه

 هـوسـی جـز سـفـر کـربـبـال نیست مرا            الحرمین گوشۀ بین سحری ام کن  روزی

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            قالب شعر: غزل                         صائب تبریزیشاعر:   
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 نـیـایـش مـه درود و ســالم  مـه دعــا و           هـالل ماه صیام كه سر زدرسید مژده 

 سوی خـدا اعـالم  كه حكم عـفـو شده از           كــاران را تــمــام گــنــاهمــژده  دهـیــد

 عام  رحمت  و  خاص لطف  بود از  كه پُر مهی            مـه نـمـاز و مـه روزه؛ مـاه اسـتـغـفـار

 که بهـر خود ندهی كار مـثـبـتـی انجـام            ـاه خـدا بر تو بـگـذرد ای دوستمباد م

 گـردد مـه صیـام تـمـام  ورا نـبـخـشـد و           حّی غـفـور آنكه خـداونـدگـارست  شقی

 قیام  وها كه بود خواب آن ركوع  لحظهچه             بود تسبیح آن ها در ها كه نفس چه صبح

 كالم ختم رسل باشد این خـجـسته پـیـام            است عمل اش كه تقوی نكوترینب هوش به

 خوشا كسی كه به كـار خـدا كـنـد اقـدام           افتادگان بگـیرد دست زخوشا كسی كه 

 كه بگذرد زخطا و حـذر كـنـد ز حـرام           آن بــنــده حــالل بـاد وصـال خــدا بــر

 چه شام  كتاب خداوند را چه صبح و  بخوان            شبچه  و دعا چه روز و  نماز بهر بكوش

 بگـیر در عـطـش روزه و بریز به كـام           ساقی آن خـداوند استاز آن شراب كه 

 بـرای تـشـنـه لـب كـربـال بـسـوز مـدام             حـشر اشك بریز به یـاد تـشـنـگـی روز

 بنوش آب و بگو با سـرشـك دیـده سالم           ـدۀ امـام حسیـنبـه یـاد حـنـجـر خـشـكـی

 خرابۀ شام غذا دل شب خفت در كه بی            طـفل حسین زاگر گرسنه شدی یاد كن  

 دهـد آرام دم غـروب كـه از دسـت مـی            كه دخـتر نه سـالـۀ تو روزه گرفت اگر

 بام  ازلب  ریخت سنگ   به سرش  جای نان  كه           بسوز و اشك بر آن كودك گرسنه بریز

 انعام  وزخرف و یاسین  كوثر و و به قدر            دستاگر تـالوت قـرآن دلـت ربـود از 

 بــزم شـراب و رأس امــام  بـیـار یـاد ز             چوب كبود زبر آن لب كه شد  اشك بریز

 كه از گـلـوی بریده به شـیـعـه داده پیام            برای یـوسـف زهـرا بـلـنـد گـریه كـنـید

 كشت خصم خون آشام كه تشنه كام مرا           بـاشـیـدبـنـوشـیـد یـاد من  چـو آب سـرد

 صیام  محرم دهی به ماه شور و که سوز           "بـزن ز سـوز جـگـر ناله آنچنان "میثم

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل                 غالمرضا سازگار شاعر:   
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 یا مجــزل البــالیا، یا منهــی الــرجــایـا            الخــطایــا، یا دافــع الـبــالیــایا غــافــر 

 یا قــاضی المنــایا، یا ســامع الشکــایــا              یا بــاعـث البــرایــا، یا واجـب الهــدایــا

 با آه سرد غفلت، با اشک گــرم خجـلت

 شکـایتاز نفس سرکش خود، آورده ام 

 من صرف آه کردم عزیز خود را، عمر            مازبس گنــاه کــردم، دل را سیــاه کـرد

 من اشتبــاه کــردم، خود را تبــاه کـردم             اشک خجــالتـم را، هرشب گــواه کردم

 گر بر فــلـک رسیــده، آوای یــارب من 

 جــان مــرا گنــاهان، آورده بــرلـب من 

 از نور رحمت تو، روشن شده ضمیـرم           ـالق خبـیــرم، ای قــادر و قدیــرمای خـ

 تو بر همه کریمی، من بر درت فقیــرم            تو آن همه بزرگی، من این همه حقیـرم

 دعوتم کن برخوان رحمت خود، یک لحظه 

 عفــو و عنایتت را، از لطف قسمتـم کن

 شده گــواهـم   شرمنــدۀ تو هستم، اشکــم            گنــاهم من گرچه روسیـاهم، سرتا به پا 

 تا رحمت تو پُل زد، شرم من و نگــاهم             ای آستــان لطـفـت، تنـهــا پنــاهگــاهــم

 برعبد روسیاهت، یک دم نظاره ای کن 

 تا رو سفید گردم، بر من اشـاره ای کن 

 هنگــام جنگ با نفس، موال حمایتــم کن            یارب هدایتــم کـن در راه حق پــرستی،

 سرشــار شور و عشق، مهـر والیتم کن            سوگــند بر عــلی و، زهــرا عنـایتم کن 

 فردا اگر »وفائی«، روسوی محشر آرد

 جــز گوهــر والیت، چیــزی دگر ندارد
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 کنممی اشک دریـا  ایـم را فقط ازهـهدیـد           کنممیوا  که آب  باخود  هر زمان افطار

 کنممی خدای خویش نجـوا کم سحرها با           ماهم را خودم فهـمیـدا گی عـلت بـیـچـاره

 کنممی در گـنـاه افـتـادن خود را تـمـاشا            شب روز و نشینممی هستم  بیچاره قدر آن

 کنممیآقا  معاصی خـون به قـلب زار  با           جـای ایـن کـه مـایـۀ آرامـش آقــا شــوم

 ؟! کنممی تا بد خودم دارم چرا این قدر  با            شرمندگی همپشت هی   توبه و   گناه و هی

 کنم می  رسوا  و  انم خودم را خواردمی که   من            است بهترچنین باشد برایم مرگ خیلی  این

 کنممیجا  راهم من خویش   باز دل تو در           یم حـسینگومیبا تمام رو سیاهی تا که 

 کـنممی یـاد لب عـطـشـان سقـا  بـیـشـتـر           زد وسـومیشم، لـبـم نـونمی  نمبی میآب 

 کنم میخود را   کار  ،سانمرمی مشک را من             است! واجب  مشکم گفتمی هی  که  لحظه آن یاد

 کنممیتا که خود را الیق دیـدار زهـرا            1خرم میجانم به جسمم  با دل و  تیرها را

 روی دامن زهرا گذاشت  به عاقبت سر را           گذاشت هستی خود پاا لب تشنه به روی ب

 

 که بـکـشـانند مرا  بـا مـنـاجـات مـگـر             نـدارم که به این خـانه بیـارند مرا رو

 ُسـفـره نـشانند مرا  تا در این مـاه سـر             شـدنـم می ارزیـدیــازده مـاه فـراری 

 کـرمـی کن که مـعـاصی نتکـانند مرا            دامنـتان بنـشسـتم چون غباری به سر

 پـس بـگـو پـای بـرهـنـه نـدوانـند مرا            سنگ  آمدم توبه کنم بسکه سرم خورده به

 چه کـنم تا که به یـاران برسـانند مرا؟             ماندم افیض رجب ج که ازبیچاره من 

 در این خـانـه برانند مرا  وای اگـر از            دانی  تو که احـوال مرا میسیاهـم  رو

 غـالمـان حـسیـن تو بخـوانـند مـرا   از            استغفران این مه  درراه بخشیده شدن 

 
 با توجه به مستند نبودن تير به چشم حضرت عباس خوردن بيت زير تغيير داده شد.  1

 کنم ميتا که خود را اليق ديـدار زهـرا            خرم مييرها را با دل و جانم به چشمم  ت
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 ما مانده هنوز است و خدا عیدی  شب عید           همه رفـتـنـد، گــدا باز گــدا مـانده هنوز

 دعا مانده هنوز  نخوابیم،این زود   بعد از           ر مــاه اول راه ســحــر اسـتدهــۀ آخــ

 سر این سفرۀ تو حال و هوا مانده هنوز             عیب چشم است اگر اشک ندارد، ورنه

 یا عــلّی دگـری تا به خــدا مانــده هنوز             1دارم امــیّــد به مـعـراج تـقــّرب بـرسم

 ولی باز عطا مــانده هنوز عطا کرد،  او             دست نخورده مانده است سفرۀ او گوئیا

 دستم از دامن محبوب جــدا مانده هنوز             نیستصرف تهی بودن این اشکم  ام گریه

 خطا مانده هنوز  باز در نامۀ من جرم و             رفتها  همه فرصت من که ببینم وای بر

 چرا مانده هنوز خسته  ایننپرسید که  کس            مین مانــدۀ ما را ببــردیک نفر بــار ز

 دل ما مست علی، شکر خدا مانده هنوز           ولیکرد   گری رنگ عوض قد این فتنه هر

 رفت امروز ولی روز جــزا مانده هنوز            باقی استتوسل   خوف و رجائیم تا که در

 مانده هنوز همه را داد، ولی کرب و بال           به احسان علی چه را خواسته بودیم،  هر

 

 عطــر تسبیــح و صــدای شهــدا می آید            ناجـات و دعــا می آیدـرمضان بــوی م

 بــاز بــه کــابــیــن گــدا مــی آیــد آبــرو           شده است تر سحر، امروزچشم من  گوشۀ

 بوی پیــراهن یــوسف ز کجــا می آیـد؟            ری روشن شددیدۀ کــور به اشک سحــ

 به سر سفــره کسی بی سـر و پا می آید            کــاش آمــادۀ مــهــمــانیــتــان می بــودم

 آید  فقط بخشش و رحـمت به شما می که           خاطر حضــرت اربــاب بیا عـفــوم کن 

 بــال می آید   عطــر حــرِم کــرب و  بــاز             یردگ هر سحــر مثل محــرم دل من می

 آید  طشت طال می  چوب و لب و یادم از             لب من زخم شده از عطش اما به فدات

 
 با توجه به اينکه طبق روايات نا اميدي خود گناهي نابخشودني است بيت زير تغيير داده شد.  1

 نوز مانــده هيا عــليّ دگـري تا به خــدا             کــار ما نيست به معراج تقــرّب برسيم
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 زنم  بی پر و بالم خــدا را تا کجــا پر می         بر در این خانه با دست تـهی در می زنم

 زنم می بوسه از روی ادب بر پای مــادر       شیرگریه کرد و یاعلی گفت و به کامم ریخت 

 زنم سنــگ آل هللا را بر سیــنه و سر می       دوست را بر چهره ســازم آبروخاک راه 

 زنم می کوثــر من فقط زهـرائیم ساغر ز        گرمی جنت بجــوشد از زمین و آسـمــان 

 زنم رالمؤمنین را حلـقه بر در میمن امی        هرکسی دارد پناهی هــرکـسی کوبد دری

 زنم دل به دریا می سپــارم پا در آذر می      1سلمــان او فــرمان دهدتحت فــرمانم اگر 

 مـزن بار یگــر بار دیــگر بار دیگــر می        بارها در می زنم گر بر رویــم در وانشد

 زنم دم زحیـدر دم زحیــدر میدم زحیدر        از دل گهـواره تا تابــوت ذکرم یا علیست

 زنم می خون اصغر ام از رنگ بر پرونده       ــر سیــاهی مـراتا بپــوشد در صف محش

 زنم دم زاهل البیت حتی روز محشــر می       خــاک راه میثم خــرمــا فــروشم میــثــمم

 

 ه و جوشن؛ گه دعـاستوقت ُمجیر گشت           نیــایش، مــه خــداست  دعـا و ماهمــاه 

 این نـداست بر گوش جان عبد خطا کار؛           آمــد نـدا که بــار گنــاهــان بــیــاوریــد

 نارواست خجلم بس که های خود  از کرده           محضرت من به صدها کبیره سرزده از

ــ   از کـردۀ خطاستاین مــاه، ماه تــوبــۀ            اد یک گنهــم آب می شومهر شب به ی

 جداستمحن  هر دل از با تو،دعای وقت             استحاجت  فقط به خدا عرض ،حاجتم من

 است هر دمم به دل و شوق کربالست شوق            شب ها میــان هیئت دل نــالــه سر کـنم

 نوکرشماست   بگو حّق و کن به سـوی رو          دلهــره هـا دست من بگیرمحشــر میـان 

 
اما پيشنهاد.   1 بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را  مي بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است  انتقال  به منظور  کنيم 

 مي زنم دل به دريا مي سپــارم پا در آذر            عبــد فــرمان اگر سلمــان او فــرمان دهد           .جايگزين بيت زير کنيد
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 رسد لحظــۀ تودیع مهماندار و مهمان می          رسد ماه خـوب عاشقی دارد به پایان می

 رسد مثل این سی شب دوباره بوی باران می            آسـمان چـشـم های عـاشـقـان ابـری شده

 رسد  می هجران  العینی گذشت و وقت طرفة           گوئیــا دیـروز بود این سـفره را انداختند

 سدر زود دارد افــتـتـاح ما به پـایـان می           مجیر و با ابو حمزه چه حالی داشتـیم با

 رسد  می بر فقیران لطف سلطان آری آری           بی سـر و پـا آمدم ، حاال ســراپـا ثروتم

 رسد  این فقط از خلق نیکوی کریمان می          مثل من بی آبرویی را به کـویش راه داد

 رسد  تا که آوای فغــان از بند شیطان می          خیل گــنـاه آلـوده گــان بخشیـد از ــَدرآنقَ 

 رسد  می دریای رحمت موج غفران ازدیدم           تا به قدر ذره ای مژگـان من نمنـاک شد

 رسد  می  ذکر"حسین جان" از ما پس لطف او بر          را گرفتکه گفتم "بالحسین،العفو"، دستم  تا

 رسد ن مینالۀ واویلتــا از عــرش رحما          پای ما خدا هم روضه خواند هرشب اینجا پا به

 رسد  میپوشی سنگ دل با تیغ بّران  چکمه           جان زینب بی سالح  خون، درمیان نهری از

 رسد مادرش با قـّد خم، حاِل پریشان می          خواهــرش باالی تـل دارد تماشا می کند

 رسد  می نعل اسبانصدای  صحرا  دارد از          کربال دورش کنندزودتر از  کاش می شد

 رسد به کـنعان میپیراهن یوسف بویی از            و بعد سیب پیکرش گودال را پر کرد طرع

 رسد می آغوش خود بگشا که مهمان کربال          وعــدۀ مـا اربعیـن، پــای پیـاده از نجف

 

 استسخت دعا محفل   وسحر   از جدایی             سخت استآشنا  ز به عشق جداییقسم 

 سخت است سحر دوری از بکا  قسم به اشک              گـریم خود برای دیــدۀ شب زنــده دار

 است  صفا سخت  های بی   رویت دل دوباره            رمضانمرو مرو   عاشق دل صفای هر
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 جلوۀ تو اُنس با خـدا سخت است  بدون            آیند ره میبیا مـرو که شیــاطین دوبــا

 غــم جــدایی از ذکر ربّنـا سخت است            دوباره وقت اذان غفلت عـارضم گردد

 سفرۀ شاهانه بر گدا سخت است که ترک             پرستــوی دل ما را ز بام خود مپـران

 دال سخت است این سفر آخرت  امان که            بعید نیست به زودی فــرا رسد مرگــم

 1رضا سخت است حضرت نکند   اگر نظر           قیامتی است قیامت که روز وانفساست

 است  بال سخت دریایی از کشتی و  شکسته            مــرا به ساحــل دیــدار دلبــرم برسان 

 است سخت  شما ازدوری  فدائیان حسین!             بگو به خیـمه نشینــان جبهـه؛ ای شهدا

 هنوز پر زدنم سوی کربال سخت است             هنــوز مرغ دل خستــه ام مهیــا نیست

 بــرم ببـرندخــدا کند خودشان سـوی دل           خــدا کند به دلــم مهر نــوکــری بزنـند

 

 ــا من ندارمجــز آه حــرفـی هست ام            رفی در خـور گـفـتن ندارمـجــز آه ح

 بـرگشتــن ندارم راهی به خــانه غیر             گرسنهچون طفل بازیگوش، عصیانگر، 

 مهمانی است و حیف؛ پیراهن ندارم              پوسیــده یا پــاره شـده یــا آب رفــتـه

 اسم تو را می خوانم و جوشـن ندارم            این چه بالیی بـوده آوار است بر من

 غــرق معاصی هستم و دیــدن ندارم            ی مــالئک رو بپــوشانیــد از منآه ا

 می جویم اما پاسخی جــز لَــن ندارم             می جــویمت ای انـتــهــای آرزوهــا

 جز کربال من نقـطه ای روشن ندارم             در آســمــان تــیــرۀ بــخــت غــریـبم

 من که به غیــر کـربــال مـدفن ندارم             ربال موطن ندارممن که به غیــر کــ

 
 تغيير داده شد  مصرع دوم وزن  در يت زير به جهت سکتب.  1

 است سخت  رضا امام ننمايد نظـر اگر             قيامتي است قيامت که روز وانفساست

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل            قالب شعر: سیدعلی رکن الدین          شاعر:   

 



مناجاتی با خداوند کریم ، اشعار اول درآستان وصال؛ جلد   143   
 

000
 

 یــا زاغـیــار بَــرد شکــوه بر یــار کجاست              آنکه از فــرط گنــه نالــه کند زار کجاست؟

 ست می زند بانگ منادی که گنــه کــار کجا              فـلــکبــاز مــاه رمـضــان آمــد و بر بــام 

 تاکه معلــوم شــود طالب دیــدار کــجــاست              توست سفره رنگین وخدا چشم به راه من و

 تا نگــوئــی که در رحـمـت دادار کجــاست              بار عام است خــدا را به ضیــافـت بشتــاب

 د دیــده بـیــدار کجــاست ســوز دل ســاز بو             نیمۀ شب دیــده به ره می گــویدمــرغ شب 

 تا نگــویند که آن وعــده ایــثــار کــجــاست              مــاه رحمت بود ای ابــر خـطاپــوش بـبــار

 داد؛ خــریــدار کجــاست در و دیــوار زنــد              حق به کــان کــرمش طــرفه متــاعـی دارد

 گوید ای سوته دالن عــاشق دلدار کجــاست              ورغف است و کریم رحیم است و  که خدائی  آن

 آنکــه با تــوبه ستــانـد سپــر نــار کجــاست              مـن ژولیــده بــه آوای جــلــی مــی گــویــم

 

 گفتی که یأس ازمن، باالترین گناه است            ام گواه است بی حسابت این نکته  برعفو

 تنها توئی پناهم ال تَقــنَـُطــوا گــواه است           سیاهم مسکین و رو من غرق در گناهم

 آخر کجا گریزد عبدی که بی پنــاه است             بـبـندی هرگز نمی پسندی در روی من 

 مویم شده سپید و پــرونده ام سیــاه است           زرد دردیده اشک ُسرخم بر چــهـره رنگ

 این بنده ی فراری محتاج یک نگاه است           گشته ام به کویت باز آمدم به سویت بر

 پایم بود لب گـــور کارم فغان و آه است           دست از ثواب خالی پــرونده از گنه پر 

 ورنه به جانب توهر سو هزار راه است           بستمخویش راه خود شکستم من  من عهد

 یک شام قدر با تو،به از هزار ماه است           جبران جرم یک عمرالهی العفو؛ یک یا

 ه بی تو بودن یک عمراشتباه است لحظیک             هزارسال است جمله با تو گفتن ذکر یک

 یا اشگ شامگاهی یا ورد صبحگاه است          میثم به خود نگاهی جبران این سیـاهی 

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل                    ژولیده نیشابوریشاعر:   

 

نمفعول فاعالت نمفعول فاعالتوزن شعر: غزل           لب شعر: قاغالمرضا سازگار              شاعر:   
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 تضمین استمن از رحمت حق  پای العفو            این استآنچـه امیــد دهد تــوبــه من را 

 علت این بود که مهمانیتان رنگـین است           من اگر بر سر این سفره طمعکــار شدم

 میـهمان گر ننشیند سر آن تــوهین است           میزبــان، سفــره برای دل مهمــان چیده

 بالین است  بیب است که آماده سـراین ط           قبــل همهتا که بیــمــار به لب آه کــشد 

 بیشتــر، نــاز طبیبانه مرا تــزکـین است           بــه مــن درد کــشـیــده مــده دارو آخــر

 دم افطار فقط ذکـر حسین شیــرین است          هر که گـوید سخنــی لحظه افطــار ولی 

 ی مرا ذکــر حسیــن آمیـن استربنــاها           ی داندرمضــان ماه حسین است خــدا م

 دل ما را طلب کرب و بال تسکین است           حــاجت هر که در این ماه بُود حــج اما 

 

 

 غـیــر رطـب اشـک به افـطـار نـدارم             خـدا کـار نـدارمفصل رمضان جز به 

 م گهر بار ندارمزین غصه به جز چش            افـســوس کـه ایـام خـدا رفـت زدسـتـم

 چـشـمــی که شود الیـق دیــدار نـدارم            گـفـتـم رخ دلـدار در این مــاه بـبـیـنــم

 در بی کسی ام غیر تو غمخوار ندارم            چه بگویـمخـونـم  بغض شکسته دل از

 ـار ندارم جــز دل بیـمـ یا رب مــددی،            پرستیخسته شدم از خود و این نفس   من

 آن دم به جهـان غصه ی بـسیـار ندارم             هر وقت که مشغول مناجات تو گـشتم

 زیـن درد به جــز آه گهــر بـار نـدارم             صد قافله رفت و من بـیـچـاره بـمانـدم

 آن مــیــوۀ کــالــم که خــریـدار نـدارم            زد ضرر عصیان چو سیب دلم آفت بر

 جز عشق حسین درهم و دیـنـار ندارم             بــازار مـنـاجـات گــر آمده ام بر ســر

 من دست گــدایــی سوی اغـیـار ندارم             گر سـائـلم، صاحب خـانـه تو کـریمـی

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                      قالب شعر: غزل                   ناشناس     شاعر:   

 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:             قالب شعر: غزل                   سعید محمدی  شاعر:   
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 شد واژه کـم  بین ما فاصله ها واژه به            در شب قــدر دلــم با غـزلی هم دم شد

 شد  چارده مرتبه ...آنگــاه دلــم محـرم               1بگرفتندایم همه قرآن روی سر بیت ه

 بوسه میخواست لبم، گنبد خضرا خم شد           گـفـتم را به نگـاهـــم  ابتدا حرف دلــم

 شد  گفت:ایوان نجــف بــوسـه گه عـالم            ازل با من گفتآهسته از اسرار  خم شد

 چشم من محو ضریحی که نمی دیدم شد           ـایی روی ن پنجرهء  هـمـابعد هم پشت 

 گریه مرهم بشود، خون جگر مرهم شد           این زخم عمیق بربلکه   خواستم گریه کنم

 به فدای لب خشکت! همه جا زمزم شد            گریه کردم ،عطش آمد به سراغم،گفتم:

 شد آنگاه دلم محرم شد  ش گوشهش کعبه            مآنقدر دور حــــرم ســینه زدم تا دیــد

 تـشنه بودم ، ولی آب برایــم ســم شــد            روی سجــاده ی خود یــاد لبـت افـتادم

 از محمد به محمــد که میـسـر هــم شد           زنده ماندم که سالمی به سالمی بـرسد

 توأم شد  عاطفه با عشق و جنون ه درآنک           من مسلمان شــدۀ مذهب چـشمی هستم

 قفس محکم شد  در و دیوار شکر کردم،           سالهـا پــیـر شدم در قـفــس آغــوشـت

 ابریشم شد تار و پــود غــزلم جـاده ی             رفته استکاروان دل من بسکه خراسان 

 شد همدم  ن خودبا دشمخورد که  خون دل           سالها شعر غریبانه در ابـیات خـودش

 برگ در برگ مفــاتیح پر از شبـنم شد           خواندم داشتم کنج حرم، جامعه را می

 درهم شد مانده به او، کار جهان  یک قدم            یازده پله زمین رفت به سمت ملکوت

 د...ئــم شآی برخیــز ز جا قافیه یا قــا            بیت آخــر نکند قـافـیــه غـافـلـگیــرت

 
ا 1 شعر آمده را  کنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن  مي ت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ابي. 

   .زين بيت زير کنيدجايگ

 شد چارده مرتبه ...آنگاه دلم محـرم               بيت هايم همه قرآن روي سر آوردند 

 بوسه مي خواست لبم،گنبد خضرا خم شد              دادم را به نگـاهـــم  ابتدا حرف دلــم

 شد م  تشنه ام بود، ولي آب برايــم س            روي سجاده ي خود ياد لبت افـتادم

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:          قالب شعر: غزل                  حمیدرضا برقعی     شاعر:   
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 رمضان است و حال من خوب است             روزه هایم اگرچه معیــوب است

 صـــاحب روزی حـــاللـــم بـــاز              رمضـــان است و من زاللــم باز

 پــهــنــه در پهـنه آسمــان در من              زند مــوج بی کــران در منمی 

 است و من پر از خورشید  رمضان             دیــدچـشم هــایم نــدیــدنــــی را 

 تشنه ی لحــظــه هــای افطــارم             الفــتـــی پــاک با ســحــــر دارم

 راز از تو شنفــتـنم هــــوس است            رمضان است و گفتنم هوس است

 ن خـــدا! از تواز تو ای مهــربــا            از تــو ای با من آشــــنــا! از تـو

 از عــــــدم در وجــــــود آوردی            ای خــدایــــی که جــــود آوردی

 ام دادی حــرمت حق پــرستـــی              ای خــدایی که هستــــی ام دادی

 ای سبب! ای مسبب! ای اسباب!              ای سئــوال مرا همیشه جــــواب

 تو نپــوشــی کــســی نمی پـوشد            ی جــوشددر نگــاهــم گــنــــاه م

 گــره از کــــار بـستــه ام وا کن             با من ای مهــربان، مــــدارا کن

 گــفــتــگــو با تو دارم و مستــم             رمضان است و زنــده ام، هستم

 ــرۀ مهتـاب صمغ خورشید و شی            مستم از شربت و شــرابی نــاب

 مثل من بود،صاف و روشن بود             از شــــرابــی که قسمت مـن بود

 فــرســتـادیلطف کردی خودت             از شــــرابــــی شــبــیــــه آزادی

 نه زمــیــنــی، نه آســمــانی بـود            از شــرابــی که درد مـی افــزود

 شب تقــسیم زنــدگــی، شب قــدر             ــدررمضان است و ماه نیمه ی ب

 دورم از هی هی و هــیــاهــوها             شب قـــدر است و من همان تنها

نفاعالتن مفاعلن فعل وزن شعر:               مثنویقالب شعر: مرتضی امیری اسفندقه               شاعر:   
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 دست موالست بر ســــرم امشب            بــرابــرم امـشبنیــست قــــرآن 

 و نیـاز  خالق خــلــســه های راز            ای خــــدای بــزرگ بنده نــــواز

 آخــرین شـــوق اشــتــیــاق آمیـز             اولین اشــتــیـاق شــــوق انگــیــز

 می زنـی مــوج در دعــاهــــایــم             می چکــد شــــور تو در آوایــــم

 خسته ام، خسته، ای خـدا دریاب             هاِی تو هــوِی من مرا دریــــاب

 برســــان ســهــــم دوستان یتیــم             نی تقسیــمشب قدر است و می ک

 پــاک و پاکیزه زنــدگــــی کردن              سهم من چیست؟ بندگــی کــردن

 سبُکم کن که سهِمــ من این است            ای یگــــانه سنگین استبار من 

 ـــر، تو بــیــداری من بخوابم اگـ            شب احــیــــا تو با مــنــــی آری

 مـی دهی آنچه را که می خواهم            لطف داری به دست کــوتــاهــم

 اینجا تو را ببــیــنـم کاش  هم در            ای خدا ای خدای پنــهان، فــاش

 مرگ من را بـدست من بسپــــار            تا بمــیــــرم زالل و دل بــیـــدار

 تا بمیرم چنان که می خــــواهـی              آگــــاهـــی بسپــــارش به من به

 مطلــع کــن مــرا شـب مــــردن             بعد یک عمر خون دل خــوردن

 زنــده ی تا هـمیــشه جــاویــدان             ی خــدای نــومــیــدانای خــدا ا

 ن هــمــاره بــخــشـندهمــهــربــا            ای ســزاوار گــریــه و خــنـــده

 از تو غیر از تو را نمی خواهم             پاکــبــازم اگــر چـه گــمــراهــم

 َو قِــنــا ربّــنــا عــــذاب الــنّــار             بار تــشــویـش از دلــــم بــردار

 البواب... اِفــتَــتِــح یا مــفــتّــح ا            بی تابقدر است و من چنین  شب
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 بخشی  در شب قدر، خـدایـا هـمه را می           بخشی همه را می یکتـاامشب ای خالق 

 بخشی  ات هست مهـیّـا همه را می سفره           توأند خوان خور ریزهکریمی که همه  ای

 بخشی  می کنی بـاز مــدارا هـمه را می           سر لطف چه ما غرق گناهیم ولی از ز

 بخشی می اَسما همه را  ُحرمت این تو،به            حسنبه  زهرا،به حسین و ،احمد ویبه عل 

 بخـشی  به تــولّــی و تــبـّری همه رامی            ماستکینه دو پر و بال عروج دل  ِمهر و

 بخشی  مـطـمـئنّم که به موال همه را می           چـقـَدر بی معناست شیعۀ حیدر و آتش؛

 بخشی  تو در این لیلـۀ احـیـا همه را می            این جا  ـرود هیـچ کسی ازدست خالی ن

 بخشی  نه فـقـط اهل دعـا را همه را می           عنایت به همه داری که لطف و  آن قدر

 بخشی مییکجا همه را  که تو شک ندارم           که دعایش به اجـابت برسد گر یک نفر

 بخشی  وسط گـریـه و نـجوا همه را می           سحروقـت  سـوگـند که در به خدایی تو

 بخشی  تا ببـینم که چه زیـبـا همه را می            پر تـوبـه بده تا سوی تو پـرواز کنم ...

 بخشی  به زمین خوردن سقّا همه را می           ام اّما نه شـبـیـه عبّاس زمین خورده من

 

 رمضان آمده و غرق گـنـاهـیم هنـوز             وزآهیم هن ما که لبریز غم و غصه و

 پناهیم هنوز  پشت و  بی   خسته و کس و بی              ایم آقا جان رانده از عـالـم و آدم شـده

 ته چاهیم هنوز ولی افسوس که ما در            گـرفتی که بیاییم به راه را تو دستمان

 لیک غفلت زده با روی سیاهیم هنوز             ما خجالت زده ی لطف تو هستـیم آقا

 هـنوز به خداوند قسم چــشم به راهـیم             با همین روی سیاه و دل نـاپـاک اقــا 

 سپاهیم هنوز و یار  های شه بی روضه             کنِ  هرشب ماه مبارک به خـدا گــریه

 میخواهیمرمضان در کرببال  یک سفر            جان میخواهیم دم گرم تو ز ایم و مرده

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل                 محمد فردوسی    شاعر:   
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 از سفره نان و آب و غذا جمع می شود            مــاه خــدا جــمــع می شوددارد بساط 

 دارد ز دست های گــدا جــمع می شود             آن دامنی که دست کرم پهن کرده بود

 می شود زیــبــاتــرین بهــانــه ما جـمع             رمضان هم تمام شدفرصت گذشت این 

 اما چه زود حال و هــوا جمع می شود              احتــی کشیدیک ماه شهر ما نـفــس ر

 وقتی طبـیب هست شـفــا جمع می شود            نزد طـبـیب حــال دلــم خوب می شود

 رّب کــریم سفــره چرا جمع می شود؟            من تــازه انس تـازه گــرفتم به نــام تو

 دیگر ببخش هرچه گــدا جمع می شود             ببخش هرچه نـبـخـشیده ای زمادیگر 

 شود  لحظه های لطف و صفا جمع می  این             1ما را ببخش؛ به حق ســِر منشِق علی 

 دریــای رحمت تو کجـا جمع می شود             ای خدای من،عرفه جزامشب که رفت 

 با رحـمــت امــام رضـا جمع می شود             آخرشاین بار من که ریخته در راه، 

 درصحن ارک اهل عزا جمع می شود             وعده ما درمحرم استرفت که امشب 

 شود صحن شاه کرب وبال جمع می  در              آخر به لطف فاطمه این جمع بی ریا

 

 

 بسم هللا د غــم مهمانی ما هر که دار            هر که دارد سر سودای خـدا بسم هللا

 هرکه خواهد سحـر اهل بکا بـسم هللا             میــزبانان سحــر مـنـتـظـر مهـماننــد

 دارد طـلب آب بـقــا بسم هللا هر که             مـناجات سحـر چشمۀ آب حیات است

ــ             مــاه ها مـنـتـظر مـاه مبــارک بـودیم  اه خــدا بسم هللاآمد ای منـتـظران م

 
 زیرا شایسته نیست اینگونه با خداوند رحمان و رحیم و توبه پذیر سخن بگوئیم. بيت زير به جهت ضعف محتوايي تغيير داده شد.  1

 شود  مي  جمع  صفا و لطف هاي  لحظه اين                  ن مرا  ـل نکـطـعـر ؛ بيا و مـ خـرا ب ما  

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل               محمود ژولیده   شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                        قالب شعر:                      ناشناسشاعر:   
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 سفـره مـاست کــنــار شـهــدا بسم هللا            پهـن شـده سفــره بــنــدگی مــاه خــدا

 همنـشـین است خـدا با فـقــرا بسم هللا            در بر ما بنـشسته دیده وا کن که خدا 

 و را بسم هللارویت یار حـالل است ت            شد هــالل مه دلــدار حـالل هـمگـان

 باید ای نفس کنی ترک خـطا بسم هللا            نفس ازاین امان بسته است ابلیس که دست

 باب افـطار گشوده ست به ما بسم هللا            قـیـامت شــایدیــادی از تشنگی روز 

 ایهــا النـاس ســوی آل عـبــا بسم هللا            میهمان خانۀ ارباب کرم ماه خـداست

 هرکه دارد طلب خـتون خـدا بسم هللا           روزه یعنی عطش روضۀ لب های حسین

 هر که دارد هوس کرب وبال بسم هللا            اینجاست سرکوی حبیبرحمت واسعه 

 شود اینگونه فدا بسم هللا هرکه خواهد           در رکاب پسـر فــاطـمه باید جـان داد

 

 

 یعنی غروب طلعت این بار عــام شد            شــدـاه صیــام وقت جــدایی من و مـ

 آه درون سیــنــه ی ما مســتــدام شـد            دارد بساط مــاه خــدا جمــع می شود

 فرصت گذشت وخوشۀعمرم تمام شد            تـــوشه برای روز جـــزا برنـــداشتم

 که با خـدا دل مــا هم کـالم شدوقتی             نیمه شب به خیر... سوز مناجاتیادش  

 نام حسیــــــن گفتن ما التــــــزام شـد            تشنگی...   لحظۀ افطار... یادش به خیر 

 ... اشکـــم روان و ذکر لبم اَلسَّالم شد            دست ادب به سینه نهادم به سـوی او

 بر زخـم بی شمــار تنش الــتـیـام شد            1وای از دمی که خندۀ جانسوزکوفیان

 ... وقتی میان قتلگهش ازدحــــــام شد            گرفتهر کس به نوبۀ خودش از او بها 

 
اما پيشنبيت زير  .   1 بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را  مي هادسروده اصلي شاعر محترم است  انتقال  به منظور  کنيم 

 بر زخم بي شمـــــار تنش الـتتــيـــام شد           واي از دمي که خنده ي کوفي جماعتان           .جايگزين بيت زير کنيد

عول فاعالت مفاعیل فاعلنمفوزن شعر: غزل                  قالب شعر:              محمد فردوسی  شاعر:   
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سایت جامع آستان وصال معرفی اجمالی بخش های   

تخصصی عنوان  به  وصال  آستان  جامع  جامعسایت  و  سال  ترین  از  کشور  مداحی  علوم  سایت  ترین 

کنند که هزار نفر از این سایت بازدید می  10تا    3عالیت کرده است و روزانه بین  شروع به ف  1393

بخش شامل:    16اند؛ این سایت درمیلیون نفر از سایت بازدید داشته  ششسال گذشته بیش از    چندطی  

اهل  زندگانی  و  مقتل  و  اشعار؛  شعر  آموزش  احکام،  آموزش  قرآن،  آموزش  مداحی؛  آموزش  بیت، 

شعآرایه  دستگاههای  آموزش  احایث،  ری،  موسیقی،  به  های  پاسخ  مداحی،  بصیرت  و  بزرگان  منویات 

شبهات دینی، گالری عکس، نرم افزارهای مذهبی، شهید و شهادت، کتاب و ماهنامه تخصصی مداحی  

گانه موارد کامالً بصورت تخصصی و    16های  پردازد که در هر کدام از این بخش به ارائه خدمت می 

 آید. زیر میاند که شرح آن در رد توجه قرار گرفتهکارشناسی مو

هزار شعر گلچین در خصوص والدت، مدح و شهادت ائمه و دیگر    هشتهم اکنون بیش از    ـ اشعار: 1

قالب  در  ائمه  با مداحی و زندگانی  مرتبط  های  های مختلف شعری و موضوعات و سبکموضوعات 

سینه  زمزمه،  سرود،  روضه،  مرثیه،  مدح،   « روی    مختلف  بر   ».... و  سقائی  ذکرهای  سایت زنی، 

بارگذاری شده است؛ این سایت اولین و تنها سایتی در کشور است که » تا جائیکه ما بررسی کردیم«  

سایت  تمام  متأشفانه  است؛  داده  قرار  کارشناسانه  نقد  و  بررسی  مورد  را  شده  بارگذاری  های  اشعار 

اند و همین امر ده ه گپی اشعار از روی یکدیگر بسنده کرموجود » تا جائیکه ما بررسی کردیم« تنها ب

باعث شده اشعار آنها با اغالط امالئی، شعری، روائی، محتوایی و ... همراه باشد اما در این سایت کلیه  

رعایت اصول و  ب(    بیت و مقاتل معتبرهای معتبر زندگی اهلتطابق با روایت   الف(اشعار بر اساس  

تطابق با موازین شرعی،    د(ت اعتقادی  رفع ایردادات محتوایی و ابهاما  ج(ی  فنون شعر و صنایع شعر

از آن اصالحات ضروری  نظرات علما و مراجع و آموزهای معارفی اهل تر  بیت، بررسی شده و مهم 

 صورت گرفته و با توضیحات الزم در معرض دید بازدید کنند گان قرار گرفته است. 

ویژگی دیگر  بفرد  از  منحصر  سایر  های  از  را  آن  که  سایت  این  شعر  میسایت بخش  متمایز   کند ها 

به عنوان اثر    1392عزداری همدان در سال    ۀپرداختن به اذکار سقائی است، ذکر سقائی به عنوان شیو
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معنوی ملی ثبت شد اما متاسفانه تنها به ثبت کلی آن اکتفا شده و تا کنون به غیر از این سایت هیچ  

رفته است، بحمداهلل این سایت با بررسی  و ارتقاع آن در عرصه کشوری صورت نگ اقدامی برای معرفی

های سقائی اقدامی بزرگ و ماندگار در تثبیت و معرفی ذکرهای  سبک زیبا از سبک  130و شناسائی  

ها همراه با صوت و اشعار پر محتوا و اصالح  سبک از این سبک  50سقائی نموده است که هم اکنون  

 ده شده است. ایت در اختیار  عالقه مندان قرار دا شده بر روی س

تاریخی:2 روایت  ویژگی   ـ  دیگر  به  از  پرداختن  وصال  آستان  جامع  سایت  فرد  به  منحصر  های 

بیت آن هم بر اساس منابع دست اول تاریخی و معتبر است و تا جائیکه  های معتبر زندگانی اهلروایت 

گسترده بپرداخته  امر مهم و ضروری به صورت تخصصی و  ما سراغ داریم هیچ سایتی تا بحال به این  

اهل تمام  برای  اکنون  تا  و  است.  کرامات  مصائب،  شهادت،  والدت،  مورد  در  متعددی  روایات  بیت 

شده   بارگذاری  سایت  روی  بر  آن«  اسناد  با  همراه  روایت  ترجمه  روایت،  عربی  متن  آنها»  معجرات 

اه روایت معتبر بار  واقعه عاشورا هم اکنون بیش از پنجاست؛ به عنوان مثال در خصوص سیدالشهدا و  

باشد، مثال در خصوص شهادت  تر هم می گذاری شده است، در مواردی نیز خدمات ارائه شده گسترده

نامعتبر، و تحریفات موجود هم مستند به کتب   جوانان اهل بیت عالوه بر ارائه روایت معتبر، روایات 

گام در  و  است  معرفی شده  روایت   مقاتل  کتبعدی  از  آنان  مختلف  به  های  است  ذکر شده  مختلف  ب 

عنوان مثال اصل و ترجمه روایت شهادت حضرت علی اصغر، علی اکبر، حضرت عباس، حضرت قاسم 

و .... از کتب ارشاد شیخ مفید، لهوف سید ابن طاوس، اعالم الوری طبرسی، تاریخ األمم طبری، جالء 

س قمی و .... در کنار یکدگر قرار  منتهی آلمال و نفس المهوم شیخ عباالعیون و بحار األنوار مجلسی،  

توانند با مقایسه روایت شهادت هر یک از این بزرگواران در کتب  داده شده است و مراجعه کننده می

 ها ببرد. مختلف پی به تحریفی بودن و مستند نبودن بعضی از روضه 

مداحی:3 آموزش  مباحث    ـ  ارائه  به  بخش  این  مداحی؛ در  عملی  و  تئوری  آموزش  تخصصی 

-های مداحی، راههمچون؛ مباحث صدا سازی، تمرینات صوتی و تمرینات الحان؛ اقسام مجلس، شیوه

 های حفظ صوت و دیگر مباحث مورد نیاز مداحان پرداخته شده است.  
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بخش    ـ آموزش قرآن: 4 این  در  قرآن کریم  قرائت  به  تسلط کامل مداحان  به ضرورت  توجه  با 

تجوید خوانی؛  روان  روخوانی،  کابران   مباحث  اختیار  در  و صوتی  کتبی  بصورت  قرانی  اطالعات  و 

 سایت قرار داده شده است. 

ها  در بخش آموزش احکام به بحث بایدها و نبایدها و احکام واجب در مداحی  ـ آموزش احکام:  5

استفا زنی،  قمه  منع  در  مراجع  فتاوای  و  نظرات  همچون:  عزاری  مجالس  در  و  موسیقی  آالت  از  ده 

 احکام برهنه شدن و سینه زنی، مداحی خانم ها و .... پرداخته شده است.  ها،عزاداری 

شعر:  6 آموزش  قواعد    ـ  با  آشنایی  مستلزم  نادرست  و  صحیح  اشعار  شناخت  اینکه  به  توجه  با 

احثی چون های آن است، بخش آموزش شعر نیز به سایت اضافه شد که در این بخش مبشعری و آرایه

 اع قالب های شعری، انواع اوزان شعری و ....ذکر شده است.  قواعد ردیف و قافیه، انو

-ها یکی دیگر از مهمشناخت نغمات مورد استفاده در مداحی  ـ آموزش دستگاه های موسیقی:7

های موسیقی توسط اساتید رده  های مختلف ستگاهترین نیازهای مداحان است که در این بخش گوشه

 ه شده است. کشوری در اختیار مداحان قرار داد  یک

احایث:  8 ترجمه    ـ  و  عربی  متن  بخش  این  حدیثدر  هزار  از  به    بیش  مختلف  موضوعات  در 

عزاداری  و  مداحی  با  مرتبط  مباحث  ثواب  خصوص  سرائی،  مرثیه  ثواب  عزداری؛  ثواب  همچون  ها 

بیت اهل  از  هریک  شأن  و  جایگاه  منازیارت؛  با  مرتبط  احادیث  مذهبی،  های  مباحث    سبت  دیگر  و 

اجتماعی و اخالقی از ائمه با ذکر اسناد آن آورده شده است تا مداحان بتوانند با استفاده از این احادیث  

 مجالس عزاداری را بیشتر مزین به سخنان اهل بیت کنند.  

مداحی:9 بصیرت  بهره  ـ  با  بخش  این  شیخدر  همچون،  دین  بزرگان  منویات  و  سخنان  از   گیری 

ها  ها و عزاداری مداحی  ۀخ جعفر شوشتری، مقام معظم رهبری و .... که در خصوص نحوعباس قمی، شی

ها و رهنمودهای الزم در رعایت آنچه مورد نظر علما ومراجع  اند؛ سعی شده است توصیهبیان فرموده

 اشند.است ارائه شود تا مجلسی مورد نظر و رضایت سیدالشهدا و حضرت ولی عصر )عج( داشته ب
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پاس10 دینی:ـ  شبهات  به  اهل  خ  دشمنان  است  مدتی  شبهمتأسفانه  طرح  با  از  بیت  تاریخی  های 

بیت دور کنند که وظیفه مداحان در خنثی سازی بیت سعی دارند مردم را از اهلزندگانی و سخنان اهل

توطئه باشناین  آشنا  شبهات  این  جواب  با  خود  ابتدا  است  الزم  لذا  باالست؛  بسیار  بتوانند  ها  تا  در  د 

مجالس رفع شبهه نمایند، در این بخش مستند با کتب تاریخی و مقاتل معتبر پاسخ این شبهات داده  

 شده است. 

باشد، در بخش  ویدئو می  ج (صوت    ب(عکس    الف(این بخش شامل سه زیر گروه    ـ گالری:11 

از   بیش  ائمه و طرحعکس زیبا و فوق  500اول  از حرم  به تفیک هر  مناسبتو    های مذهبیالعاده  ها 

بخش   زیر  چندین  شامل  خود  بخش صوت  است؛  شده  داده  قرار  مراجعین  استفاده  جهت  ائمه  از  یک 

دستگاه  مداحی،  فنون  و  اصول  مقتل صوتی،  اذکار سقائی،  قرآنی؛  الحان  مداحی،  های  همچون سبک 

گذاری شده که بار های صوتی ها است که در هر بخش بصورت تخصصی فایلهای موسیقی و سخنرانی

ترین بخش صوت بخش مقتل صوتی است  ترین و منحصر بفردقابل اجرا و یا دانلود می باشد. کاربردی 

شود که این خدمت نیز مختص  مقتل در این بخش ارائه می  100که مقتل سیدالشهدا مستند به بیش از  

 ... قرار داده شده است. و . سایت آستان وصال است. در بخش ویدئو هم فیلم های مرتبط با حرم ائمه 

افزارهای کاربردی در خصوص زندگی  در این بخش تعدادی از نرم  ـ نرم افزارهای مذهبی:12

 بیت و مباحث دینی قرار داده شده است که بصورت رایگان قابل دانلود است. اهل 

شهادت:13 و  شهید  ویژگی   ـ  و  نامه  وصیت  نامه،  زندگی  بخش  این  ا در  تعدادی  رفتاری  ز  های 

 هدای مداح جهت آشنایی بیشتر مردم با این بزرگواران قرار داده شده است. ش

  70در این بخش بیش از   معرفی کتب:  الف(این بخش خود شامل دو زیرگروه است.    ـ کتاب:14

هجری بصورت کامالً تخصصی مورد    14جلد از کتب تاریخی و مقاتل اهل بیت از قرن سوم تا قرن  

گرف قرار  معرفی  و  نویسنده، ته بررسی  شخصیت  و  جایگاه  همچون،  موارد  به  معرفی  این  در  که  اند 

های کتاب، شیوه نگار کتاب، منابع و ماخذ کتاب و .....بصورت مشروح بازگو شده جایگاه و ویژگی 
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در این بخش نیز بیش از پنجاه جلد کتاب زندگانی اهل بیت و مقاتل معتبر   ب( دانلود کتاب:است.  

هجری همچون ارشاد شیخ مفید، لهوف سید ابن طاوس، اعالم الوری طبرسی،   14  در قرن سوم تا قرن

جالء   بهائی،  کامل  جوزی،  ابن  الخواص  تذکرة  نیشابوری،  فتال  الواعظین  روضة  طبری،  األمم  تاریخ 

األنوار عالمه مجلسی، منتهی آلمال و نفس المهوم شیخ عباس قمی و ....  و دیوان اشعار العیون و بحار

 رگذاری شده است که بصورت رایگان قابل دانلود است. با  مذهبی

تخصصی مداحی:15 ماهنامه  تخصصی جرعه  ـ  ماهنامه  نیز  بخش  این  برای  در  که  معرفت  های 

های مذهبی تدوین و چاپ شده است قابل دانلود و مداحان گرانقدر بر اساس ماه های قمری و مناسبت

 استفاده می باشد. 

نیز سعی شده مناسبت   اعمال هر ماه:  تاریخی وهای  ـ مناسب 16 این بخش  های مذهبی هر  در 

روز مستند به کتب معتبر و مرجع همراه با آیات و احادیث مرتبط بطور روزانه یادآوری و در اختیار  

مراجعه کنندگان سایت قرار گیرد؛ ضمنا اعمال و اذکار هر ماه نیز بطور مستند با متن عربی و ترجمه 

 باشد.برداری مراجعین سایت میماده بهره سترس و آآن در د

 

 این سایت بطور مستـقـل توسط 

 تـعـدادی از مــداحــان و   

 دوستداران اهل بیت در   همدان 

 شـود راه انـدازی و  اداره می 

 و وابـسـته یا تحـت نظـر هیچ 

 باشد. نـهـاد یا ارگـانی نـمی 
 

 


