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ینی ئ آ    مجوهع شعر        

( « جل الله تعالی فرجهع » زمانامام :پازندهم جلد )   
«  اقلب اهی مختلف شعری    د   قطعه شعر       590    شامل   »  
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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 »

سَاعَةِ وَلِيـَّاً وَحافِظاً وَ   هذِهِ السَّاعَةِ وَفِيکُلِّ  فِيآبائِهِ  صَلَواتُکَ عَلَيهِ وَعَلي    نْنِ الحَسَبْلِوَليِّکَ الحُجَّه ا  نْاللّهُمَّ کُ

   !ضَکَ طَوعاً وَ تُمَتـِّعَهُ فِيها طَوِيالًرْ قائداً وَ ناصِراً وَ دَليلًا وَعَيناً حَتَّي تُسکِنَهُ اَ

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

الْحَمْدُ لِلَّهِ  قرار گرفته و در حد بضاعت مزجات خود قدمی هر چند کوچک برداریم،السالم علیهمطهارت 

کَمَالَ دِينِهِ وَ تَمَامَ  الَْحمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ  ،الَّذِي جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِينَ بِوِالَيَةِ َأمِيرِالْمُؤْمِنِينَ وَ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّالَمُ

گان سایت آستان تعدادی از بازدیدکنندهمدتی بود    نِعْمَتِهِ بِوِالَيَةِ أَمِيِرالْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّالَم

پروری نسبت به انجام وظایفی که در سایت  ههای جداگانه ضمن ابراز محبت و ذر  وصال با ارسال پیام

داشتیم تقاضا داستند که در قسمت کتاب سایت، در کنار کتب تاریخی، روایی و مقتل بارگذاری شده در  

بازدیدکنندگان  کتاب  ؛سایت اختیار  از اهل بیت را تدوین و در  به هر یک  های تخصصی شعر مربوط 

گذاری شده در  عزیزان بر آن شدیم که بخشی از اشعار باراین  سایت قرار دهیم؛ لذا در پاسخ به دستور  

ود صفحات  دتدوین و بر روی سایت قرار دهیم اما از آنجائیکه فضای مح  pdfسایت را بصورت کتاب  

های لحاظ شده در سایت را در کتاب رعایت توانستیم تمام ویژگیکتاب با فضای سایت متفاوت بودند نمی

شتند در سایت متن کامل روایات به عنوان مثال در توضیح یا اصالح اشعاری که نیاز به اصالح دا  !کنیم

تاریخی با ارجاعی ساده برای خوانندگان در دسترس و قابل مشاهده بود که این امکان در کتاب مقدور  

ها اشاره شده  به آن  ؛روایات معتبر بودبا  نیست، در قسمت نقد و بررسی اشعار نیز بعضی از ابیات که مغایر  

در کتاب ممکن نبود لذا در تدوین و  نیز کردیم که این امکان بازگو میو دلیل و استنادات حذف آن را 

که دارای ایرادات روایی، تاریخی یا    ی بعضی از ابیاتبدون هیچ توضیحی  جمع آوری این کتاب به ناچار  

محتوایی بودند حذف شدند و تنها ابیاتی که مشکل نداشتند و یا ابیاتی که به دلیل یکی از ایرادات ذکر 

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

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

 السالم قرار گیرد.مورد قبول ایزدمنان و اهل بیت علیهم

 
 .28الي   24. سوره طه؛ آيات  1
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 شوم می شود ماننِد باران می شوق باعث           شومآید پُر از جان می می نیمۀ شعبان که 

 شومحیران می رجا بدجور بیِن این خوف و           هجران کـنم ناله ازام شادی کنم یا  مانده 

 شوم موعـود درمان می  نگـاِه مـهـدیِ  با           دردمـنـدم دردمـنـدم دردمـنـد دردمـنـدم

 شوم هللا قـرآن می  مبهـوِت کالمُ  مـات و           شـِب مـیـالِد مـنـجـِی تـمـاِم کـائـنات در

 شوم هجران می  شهِر تولّد پُر ز از دور           حاشیه به دور از  سامرا باشمشد کاش می 

 گـیـرم به امیّـِد نـگـاِه فـاطمه جـشـن می

 سـوزم در این اثـنـا ز آِه فاطـمه گاه می

 اماِم عـسکریروم تبریک گویم بر می            محضِر یک دلبری  درروم ساکن شوم می 

 ذوِق مادری  الطاف و از دلبری دارم پُر           مهر زسر زد جماِل فاطمی طلعت  افقاز 

 پیغمبری  از پُرآثاری هست وجودش  در            آخـرین حّجـت شده هـمـناِم خـتـم االنبیا 

 تماماً حیدری  سرورخواهد شد این  گرجلوه           ارِث این آقاست قطعاً ذوالفـقاِر مرتضا

 یـاوری  کـند اوای را می پا افـتاده  ز هر           عـّزِت اهِل وفـا حـامی مستـضعـفـان و

 حضرتش گـیرم به امـیّد ظهـورِ جشن می 

 تکیه کردم بر نگاه و بر وفا و غیرتش 

 کندمی خندان  دنیا را چههای غنچۀ لب           کندگـلستان می  زادۀ نرگـس جهـانی را

 کنددو دنیا را چه چراغان میاش مشگینخاِل            عالم پرید با طلوعِ نوِر رویش ظلمت از

 کندایمان می  لبـریزِ  های خـسته راقـلب           گفـتِن ذکرش ثواب است و یقـیناً ناِم او 

 کندمی  نان  پُرشیعه   های خالِی هرسفره           آن کسی که با دمش آمده فـرزنِد حـیدر

 کند خوان می  ثنا  عالمی را غرق شادی و           ایجمعه  یِک طلـوعِ ناگهـانی آخرش با 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            ترکیب بندقالب شعر: محسن راحت حق         شاعر:   
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 به ما بخشد می  هدیه رابا ظهورش زندگی 

 کربال مدینه خسته جان تا   رود بعد ازمی

 اّدعا بی دهد را خـوب سامـان می  کارها           اّدعـابی دهـددرمـان می  دردهـا را بـاز

 اّدعاتک تِک افراد را جان می دهد بی            دهدرهایی می و  رسد تندیِس اخالص می

 اّدعا دهد بی میچندان حالی را دو  حّس و           هوای حیدری  با حال و  روز رسد یکمی

 اّدعابی  دهـدفـراوان می حـّد ولطِف بی            دِل اهـِل وال زدایـد از هـا را مـی کـیـنـه 

 اّدعادهد بی حـقیـقت با نگه جان می   در           مردگان را با نگاه کند احـیا همه دلمی

 داوری الطاِف خاِص با  روزیک رسد می

 مـادری  های مـردم سـراسـرکـند دلمی

 

 واقعی رسید از این قرارِ آرامش دل به            آمـد بـهـاِر واقـعی عـیـدمـان آغـاز شد،

 واقعی یارِ   دل شد امشب صاحِب دلدار و           آغوش امام عسکری ماه رؤیت شد در

 تـا بـه دنــیـا آمـد آن امــیـدواِر واقـعـی           سامراگل نرگـس تمام  عطـر شد از پر

 واقعی آخـر افـتـخـارِ  شـود یـکـروزمی            بخشید و با لبخند گفت  امید از من نشد، نا

 واقعی أبـاصـالـح بـرای من نـگـارِ  شـد           به دست این و آنحیِف قلبم را که بسپارم 

 شرمساِر واقعی هم شد رسمم باز اسم و           برنگشت من! بر نیمۀشعبان رسید و وای  

 واقعی یک انتـظـارِ   انـتـظـارم بـود اگر           شد دیدنیجشن میـالدش کنار کعبه می

 واقعی قرارِ  قول و دهم جان پاِی این می            رودمی  دعـای عـهـد بـاال هـایم باتـوبـه 

 روزگاِر واقعی! در کنارش زندگی در           والـلّـْه دارد لــذتـی  آیـد ومـی عــاقـبـت 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل     مرضیه عاطفی                شاعر:   
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 ستآواز شدهبا نفس صبح هم   مرغ شب،           ستنـشـین حـرِم راز شدهچـلّه  باز دل،

 ست باز فصِل سفـِر چـلچـله آغـاز شده            ستشده  ها بازپنجره سحر،دست باز با 

 آیـدمی  جـویـی منکه به دل  با نـسیـمی

 آید چـمن می باز عـطر گـل نـرگـس ز

 لطـف مجـّدد دارد  چـمـن تـازگی و  در           حـّد داردزیـبـایی بی که  این گـل اللـه، 

 آمد داردآفـریـنش به لبـش، ذکر خوش            عـطر محـّمـد دارد نکـهـت فـاطـمـه و

 سرخ، که از گلبن توحید شکفت  گلاین 

 گفت « َزَهَق الباِطُل و جاَء الَحق» هر که دیدش،

 حـصر آمدبی  حد ورحـمت واسـعۀ بی            آمد« َوالعصر » و آیت « َوالقمر »جلوۀ 

 عـصر آمد ولیِ  کـارفـرمای دو عـالـم،           زمـزمۀ نـصر آمد فـتح نزدیک شد و،

 تردیدی نیست  خوشدلی فاطمه،گرچه در 

 ولی عیدی نیست  پسرش هست،زادروز 

 خاطرۀ سنگ و سبوست   وغم، داستان من           گلوست عالم به مرا عقدۀچه بگویم که 

 »دل همره اوست  کرده که صد قافله آن سفر«            چهرۀ دوست کی شود پرده به یک سو رود از

 َکرم   ست، که بارد به جهان ابرِ عید روزی 

 حرم کـل بـزند تکـیه به دیـوارِ  مـصلح

 سـایۀ بیـدادگـران دور شود  از جهـان،           شودست، که آفاق گِل نور عید روزی 

 شود  همه جا طور یعنی از پرتو موسی،             شود زور نابودی تزویر و زر و روز

 که آفـاق منـّور گردد ست،عـید روزی 

 باز ورق برگـردد باغ سـرسـبـز شود،

نوزن شعر: فاعالتن فعالتن فعالتن فعل        مربع ترکیب قالب شعر: محمدجواد غفورزاده            شاعر:   
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 ثـمـربـخـشـی خـون شـهـداآغـاز  روز           غصه جداها شود از که دل ست،عید روزی

 خـدا کعـبه زنـد منـتـقـم خـون تکـیه بر           برسد پـرتـو روشـنگـر مصبـاح هـدی

 خوش تکبیرش صوت   بشنود گوش فلک،

 گـیرشدولـت عـالـم  دولت عـدل شـود،

 تزویر و ریا تنگ شود  وتهمت  عرصه بر           شودهماهنگ   که با عشق، ست،عید روزی 

 رنگ شود گل  آور و نشاط باغ سرسبز و            تر از سنگ شودنرم، چون آب، دِل سخت 

 امان تازه شود  که ایمان و  ست،عید روزی 

 شیرازه شود  یک چمن اللۀ پرپر شده،

 یاور توست   روز فرج، نبی،عیسای ای که            آور توستپیک پیام  ای که جبریل امین،

 بر راه ظهورت به خدا، مادر توست  چشم           خاک در توستهمه  سرمۀ چشم مالئک،

 هـمه از دل برود  تو بـیا! تا غـم عـالم،

 سوی ساحل برود  کشتی از دامن توفان،

 

 نفس جان را  بیا که تـازه کنم با تو هر            بـرد زمــسـتـان راآمـدنـت مـی  بـهــارِ 

 خـوش آفـتـاب تـابـان را  سـالم گـرم و           ها برسانرمـق روی کـوهبـرف بی  به

 امید کن آغـوش این درخـتان را  از  پُر            بهار شبـیه شاخۀ گل کرده روی دست

 بخـوان شـبیه گـذشته دعـای بـاران را            بـاز نـگـاهـم  خـشکـیـدۀ چـشـمـۀبـرای 

 را  ام به تمـاشـا غـروب ایـواننشـسـته            خـوب هـنوز  به شـوق آمـدن روزهای

 را  خـیابـان  کـنم انـدوه هرسـکـوت می           آه  کجاست گـمشدۀ من در این هـیاهـو؛

 ...شعـبان را هایهمه نیمه  توبی  چقدر           ها گـذر کردیماین راه تو از چـقـدر بی 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   فاطمه زاهد مقدم            شاعر:   
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 سحری نیست فروغ  شمس جمال توبی              بـری نیستتو مرا راه راه خدا جز در

 از محـکـمه عـدل الـهی حـذری نیست             سینۀ ما هست در تو مهر ازای ذره گر

 شـاه پـری نیـست  مـثـل پـر قـنـداقـۀ او            عرش مالئک شب میالد تو گـفـتند در

 ازل گوش کری نیست  را زجهان ذّرات             شــنـیـدنـد تـطـهــیـر ذّرات جـهـان آیـۀ 

 عترت پاکت بشری نیست حد تو و در            روی زمین لیکای آمدهشکل بشر  در

 نیست گـردش پـروانۀ عاشـق اثری  از            مادرت ای شمع فروزان  جز گرد تو بر

 خوی وفاداری سگ هم خبری نیست   از            دیــدی آئـیـن وفــا گـفــتـی و بـا آدم از

 که سرودند سری نیست  نیزۀ شعری  بر            خـم ابـرو و رها زلف  جـز لعـل لب و

 دیگر ز کماالت سرودن هـنری نیست             آمـد تــرویـج شـعـائـر بـه ُمـد روز در

 نیست صفتان رهگذری  نیکو در کوچۀ            میـخانۀ مسـتاِن غـم عـشق شلوغ است

 دل کس شرری نیست  آه یتـیـمان به از            غـم بـابـای یتـیـمان شکـنـند ازمی سـر

 آتش در دین را عَمری نیست زند منکر            این عصر عکس شنو روضۀ مادر که در بر

 سری نیست  اینـبار بیا کوفه علی خیره            پـشـیـمان شده کوفه کـردۀ خـود باز از

 نـری نیست  این مدعـیان شـیر گـلۀ در             شـبانـندجـلـد  گـرگان گـرسـنه همه در

 نیست  منتَـَظری کـسی منتـطر افـسوس            شعـبان همگی مست سروریم نیـمه در

 رخـسارۀ لـیلی ثـمری نیست  محشر  از            دامن صحـرا نـشـود مـأمن مجـنـون تا

 فـرج منجِی عـالم تـبری نیست  از غیر            را کـمـرش بـشـکــنـد آئـیـن ریـا تـا از

 نیست بصری  نورشد افکار تو  تاریک              رااین شیوه منفی نگری  (حسن) کنبس 

 اعمال خودت را تشری نیست  که انگار            زنی امابر هر که غـلط کرده تشر می

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:              قالب شعر: غزل     حسنعلی باالیی                شاعر:   
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 حال شعـری تازه دارند حّس و انگـار            قرارندها هم بی در صحـن طبعم واژه 

 چشم انتظارند  است که گفتند یک عمر            ُمنتََظر شد بغض کردند  که حرف از  وقتی 

 کـاغـذی قــدری بـبـارنـد  ابــرهـای  تـا             چکید از چشِم خودکارمضمون  بارانی از

 به حال من دچارند کاغـذ؛ قـلم؛ واژه؛            نـشـیـنـی هم اثـر کـرددیـدم کـمال هـم

 ها لـحـظـه شـمارنددیـدم تـمـام حـرف             ساخـتم چون  جنس ِهجاها تسبـیحی از

 گـفـتمدلخـواه  دلـبرِ  درنـگ از پـس بی 

 هللا گـفـتـم یک یا عـلـی هم بـعـِد بـسـم

 نویسم من هم می گویند وعرش می   از            نویسممحکـم می ُسستم ولی از عشق،

 نویسم چه دیـدم می چـشِم طبـعـم هر با             خـوردۀ شعـر بـنـدان صـیـقـلآیـنـه  در

 نویسم عـالم می خـورشـید پس دارم از             درخشیددسِت نوری می ای درقـنداقـه

 نـویـسـمهـای آب زمــزم مـی خـنـده از             اشِک شـوِق بابـایی خـدایی قـطـره  از

 نـویـسمکم می بـیـنـم وپس بـیـشتر می             دسـتـم افـتاد  مـحـوم که قـلـم از آنـقـدر

 الحـق نوشتم جـاء  گـفـتـند جـاءالعـشق،            نوشـتممـطـلـق  روی دسِت شـاعـرِ  از

 دارد آمـد کـسـی کـه بـا هـمـه تـوفـیـر

 دارد گـیراو که نگـاهـش لـطِف عـالـم

 دارد چـند که درِد غـمـش واگـیـر هـر            جــدایــی آمـــد طــبــیــب حــاذق دردِ 

 شـمـشیـر هم تـدبیـر دارد در دست او            هر چند ر«اْلُکـفّـاَعـلیَ گـفـتـند »اَِشّداءُ 

 از بـس نـگــاه نــافــذش تـاثــیـر دارد             ُحر آفـرین است مانند جـدش چـشم او

 دارد  امـا بــرای دشـمـنـش شـمـشــیـر            است نظیرمهـربانی بی در با اینکه او

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر:                  ترکیب بندقالب شعر:             رضا قاسمیشاعر:   

 



 12  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir  وصالسایت آستان  

 است هم بهارزمستان  که در آمد کسی

 است وارث اصلـی تـیـغ ذوالـفـقـار او

 باشـیم  نه اینـکه روی دوشـش بـار اما            باشیم بـاید که ما هم در سپـاهـش یـار

 صـفـین اگر تـکـرار شد عـمـّار باشیم            حق سخن گفت و ازبصیرت داشت باید 

 بـاشـیـم  ا پـای دارش مــیــثـم تـّمــاریـ             تـا آخـر بـمـانـیم بـاید که پـای عـشـق،

 بـاشـیـم   خـروِش غـیـرت مـخـتـار باید            که آمد گـفـت وقت انتـقـام است وقـتی

 باشیم  سرشار حق از بغِض خونخواهی             الـحـسـیـنـش  بــایـد بــرای یـا لَـثـارات

 سـقـیـفه پس بگـیـریم  فـدک را از بـاید

 خـلیـفـه پس بگـیریم  عـلـی را ازحـق 

 

 عنایت به زمین پا زده است گِل نرگس ز            زده است دنیا قدم در دِل   حضرت عشق!

 است دلها زدهروِی قدِم پاک خودش را             کـرم بـبــارد زآمــده حـّجـِت آخــر کـه 

 زده است سرانجـام به باال یـار پـرده را            تــّولــد بــودنــد انـبــیـا مـنــتـظــِر روزِ 

 است مّصال زده زده دل به  چاکپیرهن             فروزنده به خاک تا درخشید چنان ِمهر

 زده است جـلـوۀ طاهـا ُرخِ ماِه پـسر در            زد که عجب خالِق من صدا پدرش دید، 

 غالِب موال زده است  قـدرتش را چقَـَدر            هللا بر این دسـت و به این بازوها طیّب

 طعنه به دریا زده است   «مهدِی من»  با َکَرم            انـتـهـا نـیـسـت بــراِی دِل دریــایــی او

 زده استصحرا به  همه بیـنند که دلدار             غیبِت خویش زود است که در همین زودی به

 غّصه و غمها زده است  ها را همه برلحظه             ماست  دِل مهدیِ  بهصبری که چه بمیرم ای 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   محسن راحت حق                شاعر:   
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 بهار زدند جای زمین نقشی ازبه جای           عـطری به هر دیار زدند بهـار آمـد و

 زدند جـار به نـغـمه جـارچـیـان بـهـار           موکـب گـل را و فـرا رسـیـدن نوروز

 زدند که بر نَفَسش بوی ُزلف یار مگر           عطـرافشان به هر کجای در آید نسیم، 

 زدنـد  بـرگ به پـیـراهـن چـنـار هـزار           تنش کردند برروی جامۀ سبزی که  به

 کوهسار زدند به این نویـد به گلزار و           آبِی گل هـزارها َعـلَـم سـرخ و زرد و

 زمان این همه نگار زدند  زمین و که بر           ستمهدی حضرت شکوه موکب میالد

 به فـرق عشق و وفا تاج افـتخار زدند           والدت او رسـیـد مـهـدی مـوعـود کـز

 ست احمدی مهدی هایگل عصارۀ همه

 ستُگـِل همـیشه بهـار محـمـدی مهـدی

 آیــد قــافـلـۀ شـوق و شــور مـیامـیـر            آیــددار سـحــرگــاه نــور مـیطـالیــه 

 آیـدمـی  سـال نــور  امــام نــور کـه در           زمان  زمین و گـشـوده پـنجرۀ نـور بر

 آید حـضور می هر طـرفی در َملَک ز           تـبـریک امـام یـازدهـم را به شـادی و

 آیــد مـی  راه دور ــافــلـه کـزطــنـیـن ق            نـزدیک  به مـنـزل دل ویـران مـا بُـَود

 آیــد مــی  ذّره ســـرود ســــرور ز ذّره           ز شــوق تــابــش ایـن آفــتــاب آزادی 

 آیــد مــی  مــیـهــمـانـی رّبِ غــفــور ز           عوالم ملکوت در روز سفر سه پس از

 آیـد مـی طـور  َکـلـیـم عـالَـم َرَجـعـت ز           راغــیـب یـافـتـه اَلـواح مـهــدویّـت  ز

 آیـد مـا قـصـور می او عـنایت و از از           که مدامهمین بس کرامتش  بود کریم و

 ست احمدی مهدی هایگل عصارۀ همه

 ستُگـِل همـیشه بهـار محـمـدی مهـدی

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    ترجیع بندقالب شعر: سیدرضا مؤید            شاعر:   
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 ست الزمان مهدیصاحب منتقـم وامام            ستجهاِن جان مهدی  بخش جهان ونظام 

 ست مهدی ارمغان آَرد برای نوع بـشر            معنی اعلی کسی که عـدل عـلی را به 

 ست راست ترجمان مهدی  ُحسن خدا کتاب            باطن  کسی که با کـلماتـش به ظاهر و

 ست مهدیشود عیان  می  برای یاری او            که رجعت واالی صالحان زمین  کسی

 ستآسمان مهدی  زمین است ونگاهدار             امروز که فـیض نگـاه والیـتـش کـسی

 ست جهانیان مهدی خـدا بر کمال لطف           غیبتش همه لطف وهمه لطف است وجود او 

 ست جان مهدی نزول بارش رحمت به انس و           اش آردکـه زمـزمـۀ عـاشـقـانـه  کـسـی

 ست احمدی مهدی هایگل عصارۀ همه

 ستُگـِل همـیشه بهـار محـمـدی مهـدی

 

 پـادشـاه دل مــا در دل شــعــبــان آمـد              وال صاحـب دوران آمد مـژده ای اهل

 ناگـهان یوسـف ما از سوی زندان آمد              دنیا شده بود  عـشق مـیان هـمه قحـطی

 تنـش جـان آمد  با قـدوم گـل نرگـس به             زده بود توان پر و زمین تابخشک تن  از

 مـرجـان آمـد  گـلـسـتـان وال اللـه و در            شده استتبسم   غرقگلی   بوی  ازعالم 

 آمد حضرت جانانروی زمین  چون که بر            اندشدهسینه  عرش خدا دست به  همه در

 از نفـس های تو بوی گـل ریحـان آمد             محبوب سالم   حضرتصاحب کل زمان  

 به پـایـان آمـد  آیـد کـه فـراق تـو خـبـر            1بشود شاد که چون آید آن روز که شیعه  

 
کنيم  در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد مي  ضعف محتوايي و معنايي وجود ايراد يا  بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.  1

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

 فـراق تـو به پـايـان آمـد خـبـر آيـد کـه             کاش روزي برسد بشنوم از سمت حجاز

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل   وحید زحمت کش                 شاعر:   
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 سامرا برد مرغ دلت را یک سخن تا می             بزن تا سامرا هم بر  ،کن بازپر را  بال و

 سامرا  ای جان من تا شوهمراه پس بیا            دلواپسی معنا ندارد خنده کن خستگی،

 بلکه مهمانت کند لطف حسن تا سامرا            خانه شوزهرا بگیر و وارد این  رخصت از

 شود کـرامت می خـانۀ دّوم حـسن بـابِ 

 شود با ظهوِر یاِر دل، اتـماِم حّجت می

 قـرارهاِی بی سیـنـه  بر آمـده تـابی دهـد           بر روزگارصاحبم  مستچشماِن  شد باز

 او چون آبشار چشمِ  چکد جود و کرم ازمی             است و حیدرمصطفی  نسلِ  زآخرین حّجت 

 در کِف او ذوالفقار  بر سرش دستاِر احمد،            کند مثِل علی می  روزگاری فـتح خـیبر

 نـوِر مـعـبـود آمـده  آخـریـن آئـیـنـۀ پُـر

 آمده  موعودچشم انتظاران چونکه  مژده ای

 استای را بنِد گیسو کرده دِل بشکسته  هر           هیاهو کرده است را پُرقدومش عالمی با 

 کعبه را انگار مابیِن دو ابرو کرده است            اعظم است داده این چه سرّ تغییر قبله را 

 کرده است  این ُملک جاروجبرئیل هاِی بال            گـرِم سامـرا  خاکِ  قـدم رنجه کند بر تا

 رسدکه تندیِس سعادت می یاران   مژده ای

 رسد عدالت می   بر نقصی عیب وواژۀ بی

 روزی که بر نُه طاق موالیی کند  رسدمی             گل نرگـس نشو غافـل که آقایی کند از

 شیدایی کند  عاشقی را مست و آمده هر            کمی هم بو بکش از گل نرگس نشو غافل،

 زهـرایی کـند گـل مطمـئـناً کار آخرین           خردآقاست بازم می کنددستگـیری می 

 گل کرده است مهربان  مژده ای یاران اماِم 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مثمنقالب شعر: محسن راحت حق            شاعر:   
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 است زمان گل کرده  بنازم صاحِب عصر و ای

 است دیگرامیری میالِد  روِز بیعت روزِ            است شعـبان تجلِّی غـدیری دیگر نیـمۀ

 دل ما هم فقیری دیگر است  و  او کریم است           دست را وا کن ببیند دست خالی آمدی

 است  آقا قلِب شیعه یک سریری دیگر بهر            مهـدی آفرید بهرِ   هامان را خـدا از قلب

 کـندمی حّجـت مـطـمئـنم که خـدا اتـمامِ 

 کندنرگس به قلِب ما حکومت می زادۀ

 

 بر سامرا و بر زمین   تابید انـوار خدا،           شد مستور  قمر وشمس   عالم سراپا نور شد،

 براو هزاران آفرین   مولود زیبا منظری،           آمد زنسل حیدری اندر سرای عسکری،

 با ُدّری ثمین تکمیل  خلقت شده،گنجینه            عاشفان بهار  باشد ، جهانآن جان میالد 

 جبین  قنداقه آن مه آمد به عرش کبریا،           هنگام مهمانی شده باال چراغانی شده،

 شیرین مثال انگـبین  فـرهادها را آمده،           از دامن نرگس شود عطر بهشتی حس شود،

 آمد ولی آخرین  بهـر خـداونـد جـهـان،           افالکیان غرق طرب از بهر این عالی نسب،

 قلوب مؤمنین  اندر آمد سرور بیکران،           ماه درخشان آمده، سلطان خوبان آمده

 آن مقتدای اهل دین  ای، دیده  هر از غائب شد           پی آن جاِن جاناندر  باشد فرعون زمان، 

 شمس الضحی، حبل المتین  ،جهان در ظلمت ظلم           اوج مسلمانی بود موعـود قـرآنی بود،

 زیباترین  زیباترین، برشیعیان مرتضی،           جنّت مصطفی میالد او روز خدا، شادان به  

 فردای عالم بهترین  ،شود با یوسف زهرا           ها بودروشنگـر دل او ماه نـاپـیدا بود،

 الظالمین مذل   آقا، ای مقتدا،  بنما ظهور           این معـزاالولـیا پیـوسته بر لبهـای ما،

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلنوزن شعر:           قطعه  قالب شعر: اسماعیل تقوایی          شاعر:   
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 ذات  کـه بُـَود جـلـوۀ آمـده مـاه جـبـیـنی            شب قدر است و شب بارش خیر و برکات

 مـیـمـنت او صلوات  از های پُـربه قـدم            نـجـاتآمده تا که شـود ساحـل کـشـتی 

 آمـد و بـر هـمـۀ َخـلـق سـرآمـد گـردید

 نـام مـحـمـد گـردیـدفــاطـمـه هـم  پـسـر

 مثل او نیست درخـشنده به عالم نَـَسبی             نـــبــی آمــده آنـکـه بُـــَود آیــنــه روی

 شبی فرخنده  چه ومبارک سحری بود  چه             اَبی قـربـان چـنـین اُّم وخـانـدانـم هـمه 

 کرد که از عرش تنّزل می  آن شِب قدر

 کرد می گـل روی دامِن پاکـیزه زنی  به

 سامره شد با قـدمش وادی طـور  آمد و            ظهـور جلـوۀ َرّب جلـیل آمده امشب به

 رویش دور  چشم بَد از قُـل ُهَوهللاُ اََحـد؛            رنوچشم شیطان صفتان کور شد از تابش 

 همۀ نیک ُرخان بُرده َسبَق  از ُحسن او

 جاَء الَحق بر روی بازوی او نقش شده: 

 همچون قمرشرخسارۀ زند بوسه به می            چشم ترش چکد ازاشِک شوِق پدری می 

 نـظـرش  بیُـفـتـد جـانب ما نیـز کاشکـی            درش گـدایانِ   دهـد امـشب بهصدقه می

 ُکنجِ قـفسی  ای سوخته بالی که به بشنو

 این خانه کسی  درِ  دسِت خالی نرود از

 او باشم دوستدشمنش دشمن و با دوست             پوست رگ و ست که جاری بَُود اندرمهدی مهر

 (اوست دل همره صد قافلهآن سفرکرده که )            (اوست ازجهان ُخّرم از آنم که جهان ُخّرم به )

 (سالمت دارش هرکجا هست خدایا به)

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:       مربع ترکیب  قالب شعر: علی اصغر انصاریان          شاعر:   
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 دیـدارش  که شـوم مـنـتـظـرِ  الیـقـم کـن

 شد  جـنان خواهد کـده گـلـزاراین جهـنّم            امـان خواهد شد بیاید همه جا امن و او

 ( نفس باد صبا ُمشک فشان خواهد شد)            بـیـان خواهـد شد بـیاید هـمـۀ ِعـلـم،او 

 هللا شـود ان شـاء عـالـم پـیـر جـوان می 

 هللا  شود ان شاءعیان می  حضرت نـور

 گمراه است   ست، ولی هادِی هرگرچه مهدی            ماه است از هرتر و َرخشنده  ُدّریکوکب 

 پـریـشانِی دلسـوخـتـگـان آگـاه است  از            است هللا سـیـنه او َمـخـزِن ِسـرّ به خـدا 

 از قال بَُود  جهانی که پُر از قیل و پُر در

 فـرجـش افـضـِل اعـمـال بُـَود  انـتـظـارِ 

 است  َوصل نچیدن سختباغچه  گلی از            روی دوش کشیدن سخت است هجران به بارِ 

 است ندیدن سخت   همه را دیدن و روی تو            استنرسیدن سخت   محبوب دویدن،پی 

 شدیم در جـوانی ز غـِم دوری تو پـیـر 

 گـیر شدیمزمین  راه نشـستـیم و دیده بر

 زدخانه صدایش می  مـادرش پُـشِت درِ              زدوسـِط النـه صدایش می  یک کـبوتر

 زدغـم و طعـنه بیگـانه صدایش می   از            زددایش می بـیـِن آتـش پَـِر پـروانه صـ

 آیدکسی می روز  یک  صبر کن فاطمه! 

 (آیدمـژده ای دل که مسیحا نفـسی می )

 حسین  ذکر روز و شب تو در همه احوال؛            حسین ؛شب عید است ولی افضل اعمال

 حسین  تنش از ُسّم ُسـتوران شده پامال،            گودال حسینروضۀ  ؛بخوانهم روضه  باز

 زخِم عمیقی زینب  بر دلش بود چو او،

 آه! برگـرد! به مضـطـّر حـقـیقی زینب 
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 تو مهـدی وی زمان در مدار            مهدی توخوار ریزه زمین  ای

 مـهـدی عـالـمـی بـیـقــرار تو            حـقـیـقـت هـسـتـی آمــدی ای

 مـهـدی  انـتـظـار تو هـمـه در            هزار احمد چهار  بیست و صد و 

 مـهـدی  هـمـیـن افـتخـار تو و            تو سیزده معـصوم منتظر بر

 اخـتـیـار تو مهـدی  عرش در            نُه فـلک به فـرمانتنه فـقـط  

 هـست جـنّت بـهـار تو مهدی            گـیرندفصلها از تو شکل می 

 مـهـدی اقـتـدار تـو  نـازم ایـن             پـابـرجـا  تـو مـانـده اسـالم از

 ـدی پــرچــم آشــکــار تو مـه            انـدوه بر طـرف سازد غـم و

 مهـدی شکـار تو تـیغِ دشـمـن            محو از عدوی تو هر، میشود

 تــو مـهـدی  تـا بـمـانـد قــرار            عزت، خـدا ترا داده نَـصر و

 هللاهر کجا هـسـتی ای وصی 

 الـعــجــل الـعـجــل ولــی هللا

 بـکـنـی در امامت پـیـمـبـری             آمـدی تـا که دلـبـری بـکـنـی

 همه خـلق سروری بکـنی  بر             آمـدی تـا کـه خـود بِــإذن هللا

 حــیـدری بـکـنـی  اقــدام بــاز            حــکــومــِت الـلـه آمــدی بــا

 بکنی  جـّدت دالوری هـمـچـو            آمدی تا به جنِگ با خـصمت

 بکنی حکم دیگری   این بعد از            اســـالم بـه َمـسـنــد  آمـدی تـا

 پـروری بکـنی  که احـکـام تـا             احـــکــام آمــدی ای مــجــِددِ 

 بکـنی  یاوری دین حـق را تو            بـه سـنـّت احــمــد آمــدی تــا 

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                       ترجیع بندقالب شعر: محمود ژولیده                شاعر:   
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 بـکـنـی عـدالـت بـرابـری   در            آمـدی دسـت ظـلـم بَرچـیـنـی

 ستـمـگـری بکـنی  با  دشـمـنی            بــرسـی مـا بـه دادِ  آمــدی تـا 

 رهـبـری بکـنی  عالمی را تو             آمـدی بــا نـجـات گـمـراهـان

 هللاهر کجا هـسـتی ای وصی 

 الـعــجــل الـعـجــل ولــی هللا

 خـوار والیتت هـسـتـیم  ریـزه            هـسـتـیـمما مـحـِب محـبـتـت 

 جان نـثـاران بیـعـتت هـسـتیم            ما ز مستـشـهـدیَن بَـیـَن یَـدیه

 هـسـتیم رجـعـتـت زنـدۀ روز            باز هم به ظهـور گر بمیریم،

 م اجـابـتـت هـسـتـیـ پـیـشـتــاز            بـسـوی تو هـمـه لـبـیـک گـو

 هـستیم  حضرتت  مشـتاق همه            رشـیــدۀ تــو تـشـنـۀ طـلـعـت

 عـتـرتت هـسـتـیـم   کـشـتـۀ آل            بـه جـمـال مـبـارکـت سوگـند

 حـجـتت هـستـیم  و  تـابـعِ امـر             طـریـق تـو با تمام وجـود در

 طاعتت هـستیم مـوظف به ما            حّق استقول تو حّق و فعل تو 

 مـّدعـِی رفـاقـتـت هـســتــیــم            ما احباب ای رفـیـِق شـفـیـق، 

 تـشـنـگـان هـدایـتت هـسـتـیـم             مـــا تــو امــام هــدایــتـــی و

 هللاهر کجا هـسـتی ای وصی 

 الـعــجــل الـعـجــل ولــی هللا

 تو  فَـلـک نـشـانـۀ رسـد ازمی             همه جا پُـر شد از بـهـانـۀ تو

 ای دل آشـیـانـه تـو  بــازگـرد            گـویـنـدمـدیـنـه مـی  و کـربـال

 کـرانه تو  کـاظـمـین است در            نجف تو را خوانند سـامـرا و
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 لب تـرانـه تو  طـوس دارد به             آیــدبـقـیـع نـغـمـۀ تـو مـی  از

 کـعـبه در گـردِش شـبـانـه تو             ِگـرید زمـزم برای توهمچـو 

 تـو   آسـتـانه خـیـِل عـاشـق در            که منتظرند ببین جمکران را

 از تو و وصل عـاشـقـانـه تو             از حرم تا حـرم همه پـرسـند

 انـه تـو کـنـد بـهـسـوریـه مـی             از یـمـن تـا عـراق، هم نـالـه

 زمــانـه تو  دشـمـنـان مـنـکـر            تـوأند  پی ظهـور دوسـتان در

 دانـه تـو  شــاهـد اشـک دانــه             به درشکسته مانده  چشِم پهلو

 هللاهر کجا هـسـتی ای وصی 

 الـعــجــل الـعـجــل ولــی هللا

 

 کشمتو را عمریست منّت می چشمی ازگوشه            کشمآِه حسرت می ای ونشینم گوشه می

 کشم میامانت  دوش خود بارِ  ها برسال           از ازل »قالوا بلی« گـفتم برای دیدنت

 !کشمراحت می  کذایی را چه هایِ این نفس            تو مناّما بی   شد آواره! تومهزیارت بی 

 کشمچشمان تو را محض عبادت می  ناز             نیاز و عاشقی که گفت با عجزخوشبحاِل 

 کشمی معصیان اسارت اینچنین در وادِی            اّما نْفس عهدم را شکست عهد بستم با تو

 کشمبر لوح دل نقِش شهادت می شب روز و           دهمتا که آقا سر به زانوی تو روزی جان 

 کشم زیارت می این طرِز  رنجِ بسیاری از           را کـنم روِی تودر خـیاالتـم تجـّسم می 

 !کشممیآید خجالت که می  شعـبان نیمۀ           باعِث زحمت شدم هم یکساِل دیگر باز

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل     مرضیه عاطفی              شاعر:   
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 یا شـمیـِم گـِل نرگـس به دلـم پـیـچـیـده            حرم پیچـیده  است دوباره به بوی یاس

 لطِف قـلم پیچـیده در چـرخِ زمان،  باز            باران جا گـل  مژدۀ وصل رسیده، همه

 که در این دایـرۀ ِمـهـر، کـَرم پیـچـیده            بیاید ایـنجا  که افـتـاده ز پـا هـست، هر

 آید رسی می  چه نـشـستی به سویت داد

 آیدنـفـسی می  مـژده ای دل که مسیـحا

 شــادِی بـسـیـار شـده بــارانـی  از پـدر             نـــورانــیشـده  خــانـۀ یــازدهـم بــاز

 احـواِل زمـانـه بـدهـد سـامـانـی  تـا بـر             1آیدبـاز از نـسـِل حـسِن، شیِر خـدا می 

 این تـّولـد شده از چـشِم هـمه پـنـهـانی             خـدایی امشب شـد هـدِف لطفِ  سامـرا

 الحـق  رسیده نفَـِس جاء صاحِب عصر 

 دوبـاره منـشق  که شود ماه جـای دارد

 قـّدِ چـنان طـوبـایت  و ای به قـرباِن تو              فـداِی نَـفَـِس گـیرایت  حضرت عـشـق!

 ای شد بـخـدا خـاِل لـِب زیـبـایت  قــبـله            ! قــمــِر دنــیـــایــیمـحــّمـد قــمــِر آل

 خـّط خوش امضایت  و همه محـتاجِ تو             محـتـاجِ دعـایـنـد دعـایـی فـرمـا هـمـه

 مستیم  عطِر نَفَست سر  ز صاحِب عصر!

 سیاهت هـسـتیم ما پـنـاهـنـدۀ چـشـمـانِ 

 
کنيم به  پيشنهاد مي  وجود ضعف محتوايي در عدم رعايت شأن اهل بيت؛ بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   1

  آمده  شعر  متن در که شده  اصالح بيت است؛ مداح هر  وظيفه  مهمترين  که بيت اهل منظور رفع ايراد موجود و حفظ بيشتر حرمت و شأن

 .کنيد  زير بيت جايگزين را

 تـا بـر احـوالِ زمـانـه بـدهـد سـامـانـي             آيدبـاز از نـسـلِ حـسنِ، شيرِ نري مي 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:               مثمن   قالب شعر: محسن راحت حق               شاعر:   
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 خـندق رسید خـیبر و دلیر وارث شیر            رسید ها جلوۀ مطلقکرانکراِن بی  از

 رسید مصداق جاءالحق  خداشرح آیات             عاشق صاحب بیرق رسید هایفاتح دل

 دیـدۀ مـا الیـق بـاران شـده  زارشـوره

 !یاد توأم چون نیمۀ شعبان شده بیشتر

 مـفـِلس آمده گـاه عـاشـق ناچـیـزتکـیه            آمده مجلس ها ماهگرمی خـورشید دل

 یاس زهرا بر سر دستان نرجس آمده             مونس آمده  و را یارای غمدیده دل  هر

 شودمیفراری عالم و آدم  هرچه غم از

 شود بـرم دنیا بهـاری می را می  نام او

 او  را لطف زهرایی حاجات ما  دهدمی             اوشـیدایی های ما را شور برد دلمی

 های مسیـحـایی اوگـشتم با نفـس  زنده            رزق مـوالیی او  هـمه با نـیـازم ازبی 

 یابن زهرا یابن طاها یابن یاسین آمده

 تسکین آمده  دردهای شیعـیان را نـور 

 شود حّس و حالی خاص پیدا می هوایش  در            شودمی  س پیداکـند احـساتـبـسم می  تا

 شودنگاهش غیرت عبّاس پیدا می در             شودمی کالمش عطر ناب یاس پیدا  از

 طالب تویی بن ابی  نور چـشمان عـلی

 غائب تویی حاضرترین   ای امام منتَظر؛

 شومنشین مهربانی می سفره سحر هر            شوممی نگـاهت آسـمانی  خاکـسارم با

 شوممی  من جمکرانی  خوانی ومرا می  تو             شوممی شب مهمان بزم همزبانی   شب به

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           مربع ترکیبقالب شعر: اسماعیل شبرنگ         شاعر:   
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 من َحـصـرِ   مـایـۀ آزادی این نـالـۀ در

 من والعصر سورۀخوانََمت ای دم می به دم 

 کندبرایت میغروب عاشقی گریه  در              کندمی شکایت غم دوری  نی از از بشنو

 کندمی روایت  ای فـتح نهایی راجمعه            کندآویـنی حکـایت می  رسی و آه؛می

 ذکر لبانت بیشمارشود می  رسی ومی

 ذوالفـقـار  عـلی ال سـیف االّ  الفـتی االّ 

 ست علی همگام توست  ظارکسی چشم انت  هر             ستعلی  های ما جامعلّت سرمستی دل 

 ستبردن نام علی  روز جشن میالد تو            ستپرچم تشخیص اسالم علی  پرچم تو

 آیـی عزیزیـادگـار کـربـال از راه می

 آیـی عـزیز با تـمـام شـهـدا از راه می 

 الحـسین یالـثـارات زهـرا   نالـۀ عـّشاق            عـقـبا یالثارات الحسین ذکر دنـیا ذکر

 الحسین با یا علی با یا لثارات رسیمی             الحسین یالثاراتخوانَد این را کربال می 

 رسیمی فـراق سـیـنۀ ما مرهـم زخـم

 رسـیای امــیـد آخـر آدیــنــۀ مـا مـی 

 هاجـمعـه قراربی دل غـمـدیـدۀ ما   این            هاجمعه های غمگسارندبه  ام ازخسته

 ها کرده عاشقـت را انتـظار جمعه  پیر              هاجمعه هرکه را دیدم شده لحظه شمار

 حرفـم؛ سکـوتم یا اباصالح بیا  ام؛نالـه 

 الـتـمـاس هـر قـنـوتـم یا اباصالـح بـیا 
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 را دوبـاره قـلـمـم روان کـرده یـاد تو            دوان کـرده به پایت قـدمـم را نـام تو 

 را ارادات کـمـم عـرض  ناچیزی این             بـبـیـنی با چـشم کـرم کاش که بسیار

 را غـمـم هـان نـتـوانـم کنم انـگـارپـنـ            برکت مـیـالد تو شـادم هرچند که از

 سجـده بر آرم صنمـم را پـیـدا کـنم و            بایست که امشب آمده، گـفـتند که یار

 بشکنـم امشب قسمم را  واجب شده تا            ام از باده ننوشمبا اینکه قـسم خورده

 به کام است گل در بر و می در کف و معشوق 

 دوست تمام است مجلس ما ماه رخ   در

 است پیامت به قمرها  خورشیدی و نور            ای آمـدنـت مــژده مــیـالد سـحـرهـا

 سـرها  باید که بیـفـتـنـد به پـاهـای تو            عالم به فدایت جان دوجان جهان  ای

 انـقدر ملک آمده بـسـته است گـذرها            دیدند عرش زمین آمد و ات ازقنداقه

 شب قدر است به فتوای خبرها  پس شب            قـرآن خـدایـی تو و در حـال نـزولی 

 است به شکرانۀ نامت همه درها باز            دیگـر گـرۀ کار کـسـی بـسـته نـمانـد

 بهـار آمده امشب   دنیای خـزان دیـده!

 آمده امشب  قـدم حـضرت یار عـطـر

 سال هرچراغانی من به  گرم است سر            سال هربارانی هوای شب  حال و در

 کنمت تا که به مهمانی هرسال دعوت             خیابان دلـم ریـسه کـشیدم کـوچـه در

 ام من به گلستانی هر سالگـل کاشته            نرگس راهت گـل شـبـنم اشکم سر با

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:             ترکیب بندقالب شعر: محمد علی بیابانی         شاعر:   
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 سال هریک مرتبه در جشن غزلخوانی              است بیایی های من اینغـزل  پـاداش

 سال  سامانی هر سر وحاال منم و بی             چشمم هم اشک به وخنده به لب دارم  هم

 عاطفه جاری  ازای خندم و با دیده می

 بهاری  خوانمت ای حضرت بارانمی

 را خـستـۀ من بـبـخـشی غـزل بـال تا            آزاد کـن این روح زبان بستـۀ تن را

 برانـیـم سخـن را به وصف تو بگذار            بگوییم و بخوانیم تو  از  که باز بگذار

 را قـد خویش چمن با سرو زینت بده            است راه تو چشمان کویر بارانی و بر 

 کاش دل تنگ وطن را  مرهم شوی ای            ای سامـره دلـتـنگ مناجـات شب تو

 هللا! تو دریـاب یـمـن را  من ای نصر            دل سنگ عقیق است تو  غم هجر خون از

 فتح تو قریب استکه   !هللا من نصرای 

 شیعه غریب است  غیبت تو که در  برگرد

 صبا مشک فشان است نفس باد با تو             ضربان است  که قلب همگان بی چندیست 

 دگر وقت اذان استکه  برگرد موذن!             لیالست اکبر ات داد علیحـنجـره در

 است روان  مژه چون سیل، هر اشک غمت از            یـگـانـه به تـمـنـای وصـال تو بنـگـر

 پی نان است  گدای تو فقط درهرچند             همه هستی فکرای خسرو خوبان تو به 

 یک قد کمان است  تو سبب اشک گرچه            گریه به جدت  از زخم است دوتا پلک تو 

 ای خسرو خوبان نظری سوی گدا کن 

 آ و نـصیـبـم سفر کرب و بال کن  باز
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 باشد علی شود هرکس که اسالمش مسلمان می             جامش علی باشد درشراب عشق نوشید آنکه 

 انجامش علی باشد و ظهورش شد علی آغاز            که پیغامش علی باشد   پیغمبرخواست میخدا 

 آخرینش را خـدا آورد در شـعـبان عـلِی 

 بینیم امیرالمومنیـنش را می خدا را ُشکر

 بهشت اُفـتاد در پایش که باالیی بلند آمد              ماند که گیسویی کمند آمدنمی  دلی دیگر

 بی گـزند آمد  دلـیـری دلـپـسـند آمد امیرِ             که وا مانده زباِن ما که بـند آمد دهان ما

 عـینش را  خدا آورد حسینش را ندیدیم و 

 را  نرگس حسین ابن حسینش  خدا آورد با

 ها راالرضا  الجواد ابن الکریم ابن  همه ابن              را هاخـدا آورده آری مـرتضای مرتضا 

 فضاها راها یوسف بوی ُحسنِ کرده است  پُرکه              پس از سوالقضا رو کرده او ُحسن القضاها را

 کوبدعالم گام میآید به دوش می  َعلم بر

 کـوبد شام می َعـلَم در مرقـد زینب کـنارِ 

 که خیال باخـتن دارم  قـمـار عشق یعـنی            این بال بگذارد هـوای سوختن دارم اگر

 دارم خویشتن جاِن  هواداران کویَش را چو             بدن دارم عهدیست با جانان که تا جان در مرا

 خوانم ببینم جاِن زهرا را می دعاِی عهد 

 را  زهراخواهاِن جوهرداِر خون ببینم تیغِ 

 به دستش ذوالفقارش را گیرد می که  همان وقتی             را دهد رزمش به میدان اعتبارشدوباره می 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:       مربع ترکیب   قالب شعر: حسن لطفی            شاعر:   
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 را نبـیـند الفـرارش را  نیابد کافـرش سر            مارش را تار وکند وقتی ببیند علی َحظ می 

 است  علمدارچه میدانی که این سویش َعلم دست 

 است  جلودار اکبر وقتی علیشود میچه رزمی 

 را  ما برای رجعتش  حتما  کندصدامان می              را  غیبتش ما و  ظهور نباید فرق باشد در

 را  مابیعتش برای خواند  می خطیب کعبه              هوای صحبتش ما راکند روزی هوایی می 

 ریزد رسد نورش به این ُمرداب میزمانش می 

 ریزد پشتش آب می   به رسد زهرازمانش می 

 ابروآن  از آن چشم و از روزی شود عاشق جهان             ابرومرا چشمیست خون افشان ِز دست آن کمان 

 ابروای آسمان  ببارُخشکد می  عشق بی زمین            ابرو سایبانچنان طوباست آن قامت که باشد 

 باران کن خورشید هواِی ابری ما را بیا 

 بیا ما را کناِر خود شبی شش گوشه مهمان کن 

 سازدهیچ کس با ما رعیتها نمی  بجز تو             سازددل مجـنون بجـز با دیدِن لیـال نمی 

 سازدنمی جز آب و هوای کربال با ما  و             سـازدآقـا نمی  مادرت را غـیر تو مـزار

 شب جمعه  یک زیارت یک  که با تو  شود آیا

 جمعه  شبجسارت یک  بخوانی از اسارت از 

 مشکلها ولی اُفتاد   عشق آسان نمود اول که            دلهانوشتم که فراق تو چه خون انداخت در 

 اهِملها الدُّنیا و متی ما تلَق من تهوی دعِ             دیدم در آن شیرین شمایلها  علینوشتم که 

 باشیم منظورش  لنا عیداً که ما الهی هب

 مورش   بود با چنان حشمت نظرها سلیمان با
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 بـیا  درمـان درد دارم حـضرت            بـیـابـسـِم رّبِ الـنّـور آقا جـان 

 امثـال من  عـاشقـت من باشم و            الحسن حـیف از خوبِی تو یابن

 صاحبم بی  امُگم کرده  را چون تو            تو همیشه حـاضری من غـائبم

 نیست؟  بین درگاهت برایم کار             بارم بار نیست کهخود مدد فرما 

 تو نیست  جای هیچکس إال  دل که             نیست خودم ناراحتم دل با تو از

 سـاکـن کـوه و بـیـابـانـی چرا؟             مـدعـا بـا هـزاران عـاشـق پُـر

 کنمنـمایی می  دارم خـود با تـو             کـنـمهـوایـی می  بـا ریـا دل را

 غـافل شدیم ابن الکریم  از شما            عـظیم  تکـاپوی همین جشن در

 هـا تـمـاشـایی شـده  حـیـایی بـی             ها چه غوغایی شدهدر خـیابان 

 نیـمۀ شعـبان بهانه است و بس             بس  ترانه هست و و آواز رقص و

 کنند  یا که قـرآن را همه از بر             کنند سر گویم که چادرمن نمی 

 پیـشگاِن با حجاب روی زهـرا            حساب کردیشیعیان لیک روی  

 ایمآذین بسته  بهـرتان یک شهر            ایمکه عمری چشم بر دین بسته  ما

 نیست   تو  غرق شادی هیچ کس یاد            نیست  این شبـیه جشن میالد تو

 ؟زنیم میکف   اینچنین صد شور با دو            زنیم؟دف می  چرابا خودم گفتم 

 …بـاز هـم شـرمـنـدۀ آقـا شـدم             خودم؟ نفس یا توست این برای  

 ببـخش  بازی درآورده نوکـرت             کرده ببخش غـصۀ من پیـرتان 

 است شـرمـنـده آه آقـا نـوکـرت            است کرده وقـیحـم مهـربـانـیت 

 بار دیگـر بهـرم استـغـفـار کن             کن مـرا بـیدار »أیُّها الُمـنـذَر«

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                        مثنویقالب شعر: عماد بهرامی                  شاعر:   
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 انـقالب دل کن شب تاریک در            بتـاب  قـلـبم معـنی والشـمس بر

 تـو یعـنی شام تار روزگارم بی            دارم با غمت لیل و نهار روزه

 الـمـهـدی بگو  حـضـرت آقا أنا             الـمـهـدی بگـو زیـنت دنـیـا أنـا

 را بیرون بکش تا زندیق   آن دو            بکشبیرون  غالف آن تیغ را  از

 فـاطـمه  بـستـان انتـقـام  زان دو            مدیـنـه پیـش چـشـمـان همه در

 راه تو مانـده مـادرت  چـشم بر            سـرهـا فـدائـّی سرت سرتـرین

 

 استرسیده به پایان  شبهای سخت هجر            بهاران رسیده است سرمای دی گذشته، 

 است  رسـیـدهدوران حـاکـمـیّت قـرآن             رسـیـد انـقـضـای مکـاتـب فـرا تـاریخ

 است  وقت نـزول سـورۀ باران رسیده            درهای آسمان به دو عـالـم گشوده شد

 دوا پی درمان رسیده استدرد بی  هر            أمًّ یُـجـیب« اهـل دعـا کـارگـر شده »

 استنشستن شیطان رسیده به غم  روز            شـعـبـان رسـیـده و شادی کـنـید نیـمـۀ

 سلیمان رسیده است  نوح،  خلیل،  موسی،             قــبـل  خــالصــۀ هـمـۀ انــبــیــاء آمــد

 معـارف ایـمـان رسیـده است احیـاگـر            زمین  خاک این منجی قـدم گـذاشته بر

 است امکان رسیده عـالمگـشای مشکل            مستـضـعـفـان رسید امـید آخـر مـژده،

 آئـیــنـۀ تـجـلـّی یــزدان رسـیـده اسـت            با شـوکـت مـحـمـد و با هـیـبت عـلـی 

 قـلب پـریشان رسیده است گویی مراد            بـود زده دیـدم سـروربـین قـلـوب غـم 

 نان رسیده است شان  های خالیسفره در             شادی به خانۀ فـقرا سر زده است باز

 امضای لطف صاحب دوران رسیده است             هاپای »جـواز نـوکـری« بچـه شیعـه

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                        قالب شعر: ناشناس                   شاعر:   
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 شادیانۀ اوست  ام جشندلخـوشیتمام              دل رمــیـده حـوالـی آسـتـانـۀ اوسـت

 رواق منـظر چـشم من آشیانۀ اوست            غـزل ترانۀ اوست  تـرانۀ لـب من از

 ست ادبی چه عرض هنر پیش یار بی  اگر

 ست عربی از  لیکن دهان پُر زبان خموش و

 اندآمدهجـلـوه  فـروزان به  شبـیـه مـاه            اندجلـوه آمده های درخـشان به ستاره

 اند چه حسن فروشان به جلوه آمده اگر            اندآمده جلوه کنـعـان به بسان یـوسف

 ما نرسد  کسی به ُحسن و مالحت به یار

 ما نـرسـد  دلـپـذیـرِی نـقـش نـگـار  به

 آسـمان جمعـنـد اهل زمین اهل کـنار             گمان جمعـنـد پیـمـبران الـوالعـزم بی

 حضور خلوت انس است و دوستان جمعند             به شوق آمدن صاحب الزمان جمعند

 کـنید فـراز  وان یکاد بخـوانـیـد و در

 کنید  باز معـاشران گـره از زلف یار

 خدمت نرگس  رسیده حضرت مریم به            به ساحت نرگسبرای عرض ارادت  

 به چهرۀ ماهـش عـبادت نرگس  نظر            جان حضرت نرگس عسگری و عزیز

 سکنات  َحسن َحسن سیرت و َحسن جمال و

 دل مهدی و مادرش صلوات   به شادی

 تحـمـل ایـوب  نـگـاه رحـمـت نـوح و            شان سلیمان شرافت یعـقـوب وقار و

 نوببه ج تاشمال  ناب مسیح از شمیم            ُحسن یوسف محبوب نفَس و  ِمالحت و

 اش پـیداستچهـره محمد به تمام نور

 ای ز تمام پـیـمـبـران خداستچکـیده

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:         مربع ترکیب   قالب شعر: علیرضا خاکساری           شاعر:   
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 آمـد نـیـازامـیـر ُمطـلَـِق از خـلـق بی             آمـد حـال اهـتـزاز شـبـیـه پـرچـم در

 آمد دم فارس الحـجـاز قسم به تیغ دو            آمد حمزه باز علی و جعـفـر طیار و

 ست مختار و رونوشت علی نسل احمد  ز

 ست سرشت مهدی کرار از سرشت علی 

 ابـاصـالـح  مـانـدگــار بـهـانـۀ غـزلـی              هر شعـار اباصالح جاری در شعـور

 اباصالح  سه بار سی و و ام صدترانه              وقار اباصالح شکوه و جالل و از پُر

 گره ابرویش که حساس است  قسم به هر

 ُخـلقا شبیه عباس است َخلقا و چـقـدر

 اعـتراف کند  اش همۀ شهربه خـوبی              کند کـفـاف  مرحـمـتـش خلق را نگـاه

 طواف کند  میان عرش ملک دور او            به زیر سایۀ الـطافـش اعـتکـاف کند 

 اند محـتاجـش سر دلـتـنگی  همیشه از

 معـراجشانتظار  ها همه چشمفرشته

 پسر فاطمه همیشه نکوست سرودن از            گرم وضوستقلم برای سرودن دوباره 

 رود ارادت اوست ما می که هر چه بر سر            دوست ستان حضرتآ ارادت ما و سر

 نیست  من ازصحبت است  که صحبت یار دمی

 بستن نیست  شیعه که تنها به ریسه  سرور

 

 آمد  از دامن نرجس پسری چون قـمر             آمد به زمین زین خـبر  بام فـلک تا از

 وصال دگر آمدُشکر که خورشید  صد            مداح و عاشق و خدمتگر سائل و بر بر

 ****************** 

 شهد و شکری بر لب عـشاق چـشانید             برسانـید  خوش منـتظران این خـبر بر

 بـفـشـانید  گـالب گـل همگی جای جانا             مـسجـد در دیـواِر حسـیـنـیه و سـر بر

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                    دو بیتیقالب شعر: رضا ترابی                  شاعر:   
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 ایمنفروخته است که جان داده و متاعی  این            ایمجان دوخته  قامت عشق رختیست که بر 

 ایمآخرت اندوخته  که تا عشق رزقیست            ما نیست جهان در  دوونداری  فقر ترس از

 ایمآن زیستن آموخته  کزدرسیست  عشق            علی که هرشب بنویسیم   ست  مشقی  عشق

 ایماین عشق بر افروخته  شعلۀ هستی از            آل علی دیگر هیچ  عشق یعنی علی و

 ایم یازده مرتبه از عشق عـلی سوخته             یـازده بـار عـلی بعـد عـلی آمده است

 است  علی معنای عشق به  هردوجهان در گرچه

 است علی  لیالیسلسۀ این  از عشق آخرین

 دیـوانه فـراوان دارد عـاشق عـاقـل و            داردایمان دل  که جا در ست همانی او

 دل جانان دارد که جا در زهراست جان             ست که از آل علی دل برده او همانی

 هر زلف خمش حلقه رنـدان دارد سر            سیـل بالکـش ریزدگرکه شانه بکـشد 

 دارد مصحف قرآن   چشمش به خدا جای            که رفته به تماشای نگاهـش گـفته  هر

 دارد باالش مسلمان یک جهان آن قد و               چند ندیـدند او را ست که هر اوهمانی

 خـبــر آمـدنـت را کـه مـالئـک دادنـد

 افتادند  شکر سجدۀ بر شوق تو ازهمه 

 به دنـیا آمد دلـدار عـاشـقـان حـضرت            خـار بـه دنـیـا آمـدخـبـر آمـد گـل بـی 

 بـه دنـیـا آمـد  آخـریـن احـمـد مـخـتـار            عـلـی انـد پـسرهـاینـبـی  ُکـلُـُهـم نـور

 کـرار بـه دنـیــا آمـد آخــریـن حـیــدر            کـنون یازه زادۀ زهـرا همه شیـرند و 

 به دنیا آمد ست که نه بار حـسیـنـی  او            است  نبی شیرین  سبط علی بن گرحسین

 نـقـطـۀ مـرکـز پـرگـار بـه دنـیــا آمـد             گردندسیزده کعـبه به دور سر او می

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:         ترکیب بند     قالب شعر: موسی علیمرادی            شاعر:   
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 آمد فریادبه عشق رخش عشق  از اینکه

 مهدی ماست که با ُحسن خـدا داد آمد

 خوشتر  این مـو حلقۀ دام بال نیست از            خوشتر  بونیست از این  وعطر نرگس شدی 

 این سو خوشتر  از وهللابه  ای نیستقبله             به پا کرده نمازسوی چشمان شما کعبه 

 خوشتر  بهشت است به اندازه این رو   کی            گفتهبهشتت که  آنکس  نه غلط گفته هر

 خوشتر  ابرو به دوکه نوشتی   دوبیتی  از            گوید نشود غزل مدح تو که دیوان گر

 خوشتر  این جو  کوثر آب بقا، هست از            سلیل است روان انگار تولبهای روی 

 دیدۀ مست  باد که در فدای لب تو جان

 این غنچه نبست خوشتر از  جهانچمن آرای 

 عصمت زهرا داری که تو نقل کردند             نقـل کردند که تو هـیـبت طاهـا داری

 قـدرت مـوال داری نقـل کـردند که تو             چون حیدرات زره ندارد  پشتگمان بی 

 سـقـا داری شده که دیـدۀ  جـا پُـر هـمه            کنده خودش را که شود قبر هردشمنت 

 ست که از اکـبر لیال داری این نشانی            لرزنداهل زمین می بشوی خوان   رجز گر

 1داریزینب کبری  که از ست نشانی این             تنه یک کـربـبالیـی آقا  خودت یک تو

 یا مـوال سبد عـرش خـدا، ای گـل سر

 که بیا  دهـم آقاجان زهـرا قـسـمت می

 
کنيم در مصرع دوم بيت؛ پيشنهاد مي  وجود ايراد يا ضعف محتوايي و معنايي  بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   1

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

 که بارها متذکر شديم کلمه غرور از نظر معنايي داراي بار منفي است و صفت منفي است 

 ي دارياين غروريست که از زينب کبر            تو خودت يک تن يک کـربـباليـي آقا



35   
 

000

   حضرت صاحب الزمان عجل اهلل تعالی فرجه:   پانزدهمدرآستان وصال؛ جلد 

 عمریست به چشمان ترم  تو  حسرت روی            همه جا روی سرمکریمت سایه دست 

 ام لطف کن آقا بخـرمجنس بُنجل شده            کس مشـتـری سیـنـۀ تـنگـم نـشده هیچ

 آن سحـرم  قـسـم مـنـتظـر هـمه عـمـر            آییمی  صبح جمعه همه گـفـتند که تو

 آقا ببرم خودت حرم با جمعه یک شب             وبال ایـن دل تـنگـم دارد هـوس کرب

 جای تو گریه کنم ای همۀ بال و پـرم             شد که کمی گریه کن کرببالکاش می 

 شده آقا برلبجانت چند قرن است که 

 زینب زینب  روضه شده از ات پُرسینه 

 

 عشق نثار که شود جان، شود باید نظر            بایـد زمین ُمـرده رسد تا بـهـار عشق

 عشق  قرار سر قول و هرکس که مانده بر            عشق خوار ریزهکه شوم   باید نظر شود،

 منّت خـداست غریق رحمت بی  امشب

 غفلت گداست  که پُر نشود کشکول اگر 

 آسـمـان  که ستاره ریـسه زند نـقـش تا             مهمانی خداست زمین تا به کهکـشان

 یکاد خوان اِن دور سرش بهملک  جن و            حـول و وال فـتـاده به جـان ستارگـان 

 خود را نشان دهد دوباره رحمت تا که 

 است به گوشـش اذان دهد  پیـمبـر کار

 به دست تو بوده صالح خلق  فقط ای که            ای گـوشۀ نگـاه تو پشت و پـنـاه خلق

 گناه خلقیُمن حضورت بخشیده شد به             سیـاه خلـق ای روشنـایی شب و روز 

 ترین بهـانۀ بـاران خوش آمدی محکم

 کنعـان خـوش آمدی زوی مردمای آر

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مربع ترکیب              قالب شعر: حسین رویت              شاعر:   
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 شو  ودهم به شیوه عشاق شست  خود را            ام ایندفعه هم وضودل گرفـته  با خون

 به سیاهی گرفته خوروحمان که  وقتی            ای گـوشـۀ نـگـاه تـو بـر عـالـم آرزو

 رسد ز دعـاهای نیمه جان خیری نمی 

 بـخـوان دعـای فـرج  آقا خـودت بیا و

 آب کن ما تـشنـۀ حضور تـوأیم فـکـر            صاحب شتاب کن حضرتصاحبیم بی 

 ات حساب کنبر روی لشکر عجـمی             کـاخ یـزیـدیـان زمـان را خـراب کـن

 ما مردمان کـشور سلـمان و مـیـثـمیم 

 آخرین نفـس به خـدا پـای پرچـمـیم  تا

 شکـر خـدا جـوانـی ما با شما گـذشت             ذشتپلکی به هم زدیم و جـوانی ما گ

 روزی به حسرت سفر کـربال گذشت             زرد رضا گـذشت گـنـبد روزی کـنار

 1مـرام عـیـدی ما را عـطـا نـمـا  ای با

 بـال را عـطـا نـمـا  و آقا بـرات کـرب

 من؟  کجا وپریشان که حال  اصال بگو            من؟ و که آتش هجران کجا بگو اصال

 من؟  کجا وبیابان به  که سر بگو اصال            که خانه خوبان کجا و من؟ بگواصال 

 آوریم می سر گفـتیم جان بخواهی اگر

 آورمکه ادا در می بازیگریم « بس »

 
پيشنهاد   وجود ضعف محتوايي در عدم رعايت شأن اهل بيت؛ بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   1

  شده  اصالح   بيت   است؛  مداح   هر   وظيفه   مهمترين  که  بيت  اهل کنيم به منظور رفع ايراد موجود و حفظ بيشتر حرمت و شأنمي

 .کنيد زير بيت جايگزين را آمده شعر متن در که

شود؟و بال پس چه مي کرب برات  آقا            شود؟اي با مرام عيدي ما پس چه مي  
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 لحـظـۀ عـاشـقِی "آمـدن" انگـار شده            یـار شده شهـر، آذین شده و منـتـظر

 شده مـاه، هـمسـایـۀ دیـوار به دیـوار             روی زمین دوخته شد آسمان چشم شد و

 شده  دلم از مـردمک چـشم، طلبکـار            "نـبـیـنی او را  وَ  "نکـنـد یار بـیـاید،

 آسمان روی زمین، چادر گلدار شده             ستاره شده امشب هـمه جای عالم پر

 سامرا کعـبه شده، نقـطۀ پـرگار شده             گرددتا صبح فقط دور زمین می  عرش،

 آمده که بود جهان منتظرش  یک نفر

 تظرش من" زمان صاحبی آمده که بوده "

 آمده است که معنای شفا  غصه تعطیل،             آمده است دوا  دردمندان همه ُهشیار،

 نـوا آمـده است بـیـنـواهـا بِـِشـتـابـیـد،              این خانه فقط از بخواهید  چه خواهید، هر

 صبا آمده است ُمشِک نفس باد  چونکه            دگر باره جوان خواهد شد عالَم پیر،

 آمده است فـقـرا آنکه عـّزت بدهد بر            به دارایی خود نکنی فخر، "دارا" آی

 آمده است  "معین الضعفا"  چه نشستی که             عـلیه ظـالم  آی مـظـلـوم!، بپا خـیـز،

 همه محو اوئیم  و ندبه خوانان ظهور

 گوئیم: می به خودش  حرفهای دلمان را

 که درمان بدهی دردها را به تو گفتیم،            سامان بدهیدادیم که   سرمان را به تو

 که باران بدهی  کوزۀ ما کاش خشک شد            توبرهـوِت بی  بََرکـت نیست دگر در

 کاش که دندان بدهی نان فراوان بُود، ای             باشدای که دست تو پر از رزق خدایی 

 جان بدهی  فقط کاش به ما مثل ُمردار،              که نداری آقا ما از تر روحبی  سرد و

 دادیم که فرمان بدهی  به تو گوشمان را            کن فقط لب تر جانمان بر کف دست است،

 خوانیم دم می را همه ما دعای فرجت 

 مـانـیمآمـدنت مـی  هـمـه منـتـظـر مـا

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                ترکیب بند  قالب شعر: رضا قاسمی                شاعر:   
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 ایآفـتابی بهـتر از شمس و قـمـر آورده           ایدگـر آورده  ای طلـوع صبـحـدم نـور

 ایـر آوردهیـا کـه وجـه هللا بر اهـل نـظ            ایشاهدی از جان و دل محبوبتر آورده 

 ایمصـلـح کـل حّجـت ثانی عشر آورده

 خلق خـدا او را سـالم مهدی موعود کز

 شده  نورانی  چون قلب نرگس پاک و دامنت           تو روحانی شدهچه سیمای  آسمان امشب

 شده رضوانی  سبز  روضۀ سر هایتصحنه             ربّـانـی شده انـوار ات لـبـریـز ازسـیـنـه 

 افـشانی شده گـرم نـور بـا لـبـخـنـد،مـاه 

 سـامـره گردد مـدام  تا طلوع صبـح دور

 این است  که قرآن خود را  کن تطهیر  سامره           این است جانان که  بگشا جان آغوش زمین ای

 این معصوم را روح است و ریحان است  سیزده            این است جان جهان یکبگیرش  بر  در آسمان

 این ایمان است   رکن هستی دین، ،قرآن قلب

 مـعصومش امام خود امام و یـازده آبـاء 

 قرآن بخوان فیض عیسی خوبتر ای دمت از           ای ز آوای تو قرآن مفتخر قرآن بخوان

 بشر قـرآن بخوان ای یگـانه مصلح کـّل             بخوانقرآن  سحرمرغ  اتپروانه  شده ای

 بخوانقرآن   بر پدر جان، از ای نوایت خوشتر

 احترام  تا بـبـوسـد لـعـل لبـهـای تو را با 

 من است پاکیزه دامان گفت ریحان  نرجس           است من جانان سامره جان شد که این نوزاد 

 است  من این جانکه  آمد وجد به مریم عیسی            است منلبهایش که قرآن  بوسید عسکری

 من استفروزان داد این ماه  شب ندا در

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             مسمط  قالب شعر: غالمرضا سازگار               شاعر:   
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 به بامخورشیدم  زمین تابید صبح گفتا از

 کالم شیرین  شورانگیز لب؛ گل چهره؛ ؛قد و سر            پاک مام باب و  پاک پاک جان و  جسم و  پاک 

 ثـارهللا قـیام مجـتـبایی حلم؛ فـاطـمی خو،           حیدر مقام کبریایی جاه و احمد طینت و

 مژگانش سهام  مو کمند و ابرویش شمشیر و 

 به دام  اش افتدتا که و  گردد شکار اشتا که 

 است من در عبورش  که آثاربالد می مّکه            است من ظهورش در خندد که آغازکعبه می 

 است  من در شورش و سوز و اشک که گوید کربال           استمن  نازد که تشریف حضورش درمی  کوفه

 است  من  داد کاین خورشید نورش در در دل ندا

 الحرام چون زائر بیت  به طوف مهد او جان

 کشد انتظارش می  حـیدر صورت خونین           کـشـدانـتـظـارش می  ُدّر دنـدان پـیـمـبـر

 کشد انتظارش می دیگر  مجـتـبی با سوز           کشدسیـنـۀ مـجـروح مادر انتظارش می 

 کشد می  انتـظارش ثـارهللا به پیکـر زخـم

 نـیـابـد زخـم قــرآن الـتـیـام  تـا نـیـایـد او 

 خلقت عالم ظهور  فروغت کرده پیش از ای            نور  خورشید و خلق را غیبت پشت ابر ای ز

 یابن طور یابن طاها یابن یاسین  کوثر یابن            حضور جهانت در  خلق ای وجودت غایب و

 دور  تو از ما مایی و از نزدیکتر به ما تو

 مـاه تمام  ما ز تو اعـمـی و تو پیداتر از

 گرد  کنعان باز سویکنعان  چاه یوسفا از            گـلستان باز گرد باغـبـانـا بار دیگـر در

 گرد   جان بازجسم بی  عیسییا تا جان دهی بر            هامان باز گرد وُکشتن فرعون  موسیا بر

 گرد احـمـدا بر یـاری اسالم و قرآن باز

 حـیـدرا در دست تو زیباست تیـغ انتـقام 
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 کــرم ابــر بـاران عـطـا، آسـمـان جــود،            رکن حرم صفا بخش صفا؛ کعـبۀ کعـبه؛

 کـفر گشته محترم دین شده بی احترام و           رشک ارمعدلت جهان  گل آی ای از باز

 دین افـرادی درم قـبـلـۀ قـومـی نـسـاء و

 حرام حاللی را   هر حرامی بین حالل و هر

 هجران بس است  ای به باغ آفرینش باغبان،            است بس هجران ،دوستان آرزوی  وصالت ای

 است  بس هجران االمان،  الغوث الغوث سیّدی           است بس هجران جان؛  مصر  آفتاب کنعان، ماه

 است  هجران بس  مهدی صاحب زمان،  مصلح کل

 جام  به دلخون  توبی تا به کی میثم بریزد  

 

 یعنی هــوای ســامــره افـتــاد در دلـم             دست غـم گـره افـتاد در دلمدیشب به 

 َمن َرأست ُسرّ ای غم برو که مقصد من             دعاستگفتم به خود که روز نیایش شب 

 اند  قـلـۀ قـافـش رسیـده ها به  سیـمـرغ            اند انبـیاء به طوافـش رسیده جا که   آن

 اند  گـریه به سـرداب بسته یعنی دخـیل             اند  ها پلی از آب بـسته چـشمآن جا که 

 آن کوی دلبراست  پرور از این عطر روح             گل روی دلبراست گاه جلوه جا که آن ز

 انـگـشـتـری بود  را نگین وحـی در او            او را هـزارمـاه جـبـیـن مـشـتری بود

 جـالله جـمـال اوست وجه خـدای جلّ             کعـبـه سیاهّی خـال اوستسنگ بنای 

 شود  که پنهـان نمی حّجـت خـداست او            شود فروغ طلعت او جان نمی جان بی

 العسل کند این جام زهـر را احلی من            را روزی که ظلم پُـر کـند آفـاق دهـر

 شود سخـنش زنده می های مرده با  دل            دشو یوسف به بوی پیرهـنش زنده می

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:                 مثنوی      قالب شعر: ناشناس                  شاعر:   
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 سـرو قـِد فـاطـمـه آمد از بـاغ جـنان،            سـبـد فـاطـمه آمـد مـژده کـه گـل سـر

 ایـنـک سـنـد مـسـتـنـد فـاطــمــه آمــد            مـدِد فــاطــمـه آمـد حـق،دسـِت مــدِد 

 جـبـریـل بـشارت دهــد از عـالـم بـاال 

 هــمـۀ اهــل ســمـاوات ربــوده دل از            که طاووس جـنان بال گـشوده امروز

 نموده رخسار ما همه  که برکیست این              غـم و انـدوه زدوده از سـیـنـۀ یـاران،

 همان یوسف طاها  ،زهراست مهدیِ  او

 وزان شد از شرق، امواج نسیِم سحـر            فشان شد جا عطر همهنرگس  گلبوی 

 خبر او نگـران شد فرعـوِن زمـان از            عـیان شد انگـار محـمد ز جـنـان بـاز

 عـسگـری امشب شده بابا  زیرا حـسنِ 

 است همان وعـدۀ دیـریـنۀ حـیـدر این            ایـن است بـه عـالـم ثـمـر آل پـیـمـبـر

 رهبرهمه  براست که شد  جان غدیر او             خیر کثیری است پِِی سورۀ کـوثـر او

 آیات الهی است از این چهـره هـویـدا

 کـلبۀ تاریک  تابَـد به شبی تار، به هر             نزدیکعدۀ و درقرار است که  نور  این

 فـاطـمه تبریک  گویند مالئک همه بر            باریککوچۀ پس از آن  ظلم بتازد، بر

 اعدا سیلیِ  پاسخ قطعی است به هر او

 همان راه هـدایت او رهـبر راه است،            همان تیغ والیت صاحب تیغ است، او

 همان دست عنایت ،دست است سایۀ  او             درایت وهمان عدل  ،عدل است مظهر او

 مـوال  سـیـد و مـا بـنـدۀ عـشـقـیـم َو او

 معدن ِسّر است و ما طالـب اسرار  او            ما تـشـنـۀ دیـدار او آب حیات است و

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                 مسمط   قالب شعر: محمود ژولیده               شاعر:   
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 ما ُکـشتۀ آن یار  فاتح کعـبه است و او            ابـرارما ناصِر  حافـظ دین است و او

 شــهــدا را بــپــوئـیـم مـسـیــر  بـا یـار

 دوِش بت و بتکـده دیگر تَـبر افتاد بر             افتاد این خبر سو همه ازگوِش فلک  در

 افتاد  رَسق به قعر هر دشمن مغضوب،            ور افـتاد با آل عـلی هر که در افـتاد،

 الهـی است که قـرآن شود احـیا  تقـدیرِ 

 اسالم بِـَوهللا کـه مـدیـون حسیـن است             خون حسین است او منـتقم خون خدا،

 1حسین است مفـتون ثـارهللا و پـیـرو او             همه محزون حسین است  که دمادم، مهدی

 هر روز به گـودال بـیـایـد گـل زهـرا

 چها رفت   ،دشتآن  در ، ساداتبر عّمۀ              بال رفت سوی دشت همرِه ارباب،دل 

 گـه بـا اُسـرا، گـاه کـنـار شـهـدا رفت             رفتبال دخِت علی تا به کجا  و کرب از

 حسینـش روی دلها  ست غِم داغمانده

 زینبـیه، کعـبۀ دلهاست باز آ که کنون             ای زادۀ زهرا که ُرخت قبلۀ دلهاست

 فّکـۀ دلهاست حـلـب قـتـلگـه و امروز            امروز حریـِم حـرمش، مّکـۀ دلهاست

 حـرم زیـنب کـبـرا  دفـاع از مـائـیـم و 

 بـر دیـِن خـدا، یـارِی مـا مـرز نـدارد            امـروز فــداکــارِی مــا مــرز نــدارد

 عــلـمـدارِی مـا مــرز نـدارد امــروز            عـزادارِی ما مـرز ندارد این اشک و

 فـرمانبری از ما  فرمان ز علمداِر تو،

 
 با توجه به اينکه موضوع مطروحه در مصرع دوم در ناحية زيارت مقدسه نيامده است بيت زير تغيير داده شد.  1

 مجنون حسين است در ناحيه فرمود که             مهدي که دمادم، همه محزون حسين است

 زينب روي دلها  معجـر  غـمِ ستمانده            گـه بـا اُسـرا، گـاه کـنـار شـهـدا رفت
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 نـوکـران اهل بـیـتـیم خـدا از شکـر            بـیـتـیـم بـوس آسـتـان اهل  ما خـاک

 بـیـتـیــم دلــدادگــان دودمــان اهــل            با پـیر و جـوان اهل بیتـیم  مأنـوس،

 ما زیر دیِن خـانِـدان جـود هـسـتـیم 

 ما در پـنـاه مـهـدی مـوعـود هستیم

 در خدمت صاحب زمانیم   شب و روز هر            ایـران امت صاحب زمـانیم ما اهل

 1زمانیم  مشمول لطف و رحمت صاحب             که َرْعیت صاحب زمانیم خدا شکر

 تـر از مــوالی مـا دنـیــا نـدارد  آقـا

 جـز او کسی دیگر هـوای ما ندارد 

 حـق ما کـردی محـبت دگـر در بار             ارادتعرض  ادب،عرض  آقا سالم،

 در مجلس میالد تو گـشتـیم دعـوت            را خجـالـت ای ماهـمیـشه دادهمثل 

 کشاندی را سوی خود مابا مهربانی 

 نشاندیبد را پای این سفره   خوب و هر

 گدایی  شاه و هر غم یار شادی و در            مثل زهرا مادرت مشکل گشایی تو

 بـا وفـایـی تو مـهـربـانی، یـدیـم ازد            تو تکیه گاه و محـرم اسـرار مـایی 

 را  هاغصه دل برده کل از لطف تو

 را گـرفـته دست ما دست دعـای تو

 
کنيم به منظور  پيشنهاد مي  وجود ايراد محتوايي در عدم رعايت شأن اهل بيت؛ بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   1

  را  آمده  شعر  متن  در  که  شده  اصالح   بيت  است؛  مداح  هر  وظيفه  مهمترين  که  بيت  اهل حرمت و شأنرفع ايراد موجود و حفظ بيشتر  

                          است   حضرت  شأن  دون  افعال  اينگونه  و  نيست  گذاشان  منت  اهل  ما  همچون  الزمان  صاحب اموش نکنيمفر  کنيد؛  زير  بيت  جايگزين

 يک عمر زير منّت صاحب زمانيم             شکر خدا که رَعْيت صاحب زمانيم 

وزن شعر: مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع          حسین رحیمیان            قالب شعر: مربع ترکیب محمدشاعر:   
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 امثـال مـاهـا سـر ای غـیـبـتت زیـر            ای دلـشکـسته از غـریب و آشنـاها

 بــیــاهــا آقـــا آقــا بـــیــا آقــا بــیــا             :نخورد این ادعاها خیلی به درد تو

 جانان نکردیم  برجان خود را هدیه  ما

 را جبران نکردیم  تو بسیارلطف ما 

 راه درمان؟ ولی کو هادل  است در درد            ماه پنهان   این شب دنیا بتـاب ای بر

 ندارد فرق چندان  توعـزا بی  عید و            های فراوانغم  گشته این عالم ز پُر

 تو بـیـنـیم از دوراِن بی نمی خـیـری 

 تـو؟ بس نیست آقا نـیـمـۀ شعباِن بی 

 زمـانی  شود پیـدا دل صاحبکم می             گم شد بدون تو در عـالـم مهـربانی

 گیرد نشانی نمی  تو چون مهزیار از            جـوانی  آقای من اینجا نه پـیـری نه

 خالیست تو انصار جایجای شهیدان 

 اینجا کسی فکر کسی نیست  آقا ببخش

 کنعوض را روزگار سرد اینجا این             آقا بـیا و حـال دنـیـا را عـوض کن

 ما را عوض کنمادرت آقا به جان             عوض کن  را پرها وبال بی هویی بکش،

 یا دعایی گوشه چشمی  وقتش شده با  

 مثل خودت ما را ابالفـضلی نـمایی 

 ای جان ابالفضل  ذکر لبت هر روز و شب،            یـشان ابالفضلکه شده قـلـبت پر ای

 های عطشان ابالفضل گریه کن لب            لـفـضل داغ دسـتـان ابا قـرارای بی 

 است التهاب دلی در هر اوروضه  از

 قبر عمویت هم قد طفل رباب است
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 گذاریم پای توخاک   برآنکه سر جز             خود نداریم از اخـتـیار ایم وما بنـده 

 شدن سـرمـایه داریم ما با گـدای تو            ما را گـدای کوی دلبر خـلق کردند

 های انتظـاریمصبح جـمـعـه  ما ابـر            هــفـتـهتـو آفــتـاِب ابـرهـاِی طـول 

 آن پـِی انجـام کـاریم ما بـیـشتـر در            اما است،تعطیل چه روز  جمعه اگر

ً             روز ندبه جمعه همیشه روز گریه،  کی بباریم به ما امشب بگـو تا  لطفا

 نیـمۀ شعـبان رسیده امشب گـدایان!

 دروازۀ کـنـعـان رسیده یـوسف سر

 خواب آنگردد برایش اصل می   تعبیر             ارباب زِ گیرد می رتبه کنیزی امشب 

 تاب نرگس برایش سخت بی شد خوابی که            ما بود عصرامام تعبیرش که   خوابی

 گـنج نایاب افـشاء نماید صورت آن            خالیق فردا خـدا از بطن نرگس بر

 دریاب! دریاب!  ،آسمان مرا ای فردا            نماید فردا خدا خورشید خود را می

 سیرابهای عسکری سیراب بوسه  از            مهـدیهای  فردا شود پیشانی و لب

 امر آقا جـاَءالحـقی خوانَـد به اذن و

 گوید که» انَّ الباطـَل کاَن َزهـوقا«

 امشب حکیمه حکمت حق را نظر کرد             کرد به بر  نوترامشب جهان پیراهنی 

 کرد سینۀ مرغ سحر  درای نغمه چون              امـشـب خــدا آزادی نـوع بـشـر را

 شیاطین را به یک آواز کر کرد   گوش            مرغ سحر با نغـمۀ مـیـالد موعـود

 کرد خبر ُگل رویش را از اطرافیان            شخود بعد از والدت با لبان ،ارباب

 کرد   قمر شمس و از را پُر نرگس  دامان            اربابـمان در نـیـمۀ شعـبان رسید و

 شکـوه عـّزتت بادا مبارک  نرگـس!

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر:                 ترکیب بندقالب شعر: امیر عظیمی            شاعر:   
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 جـنّـتـت بـادا مبارک  طـاووس اهـل

 صورت ببازد ازرنگ باید خورشید             مـاه روی او بـنـازد وقـتـی خـدا بر

 حیدرِیّ خود بسازددست دین را به             او آمـده تا که به امـر حـق تـعـالـی

 بـر دشـمـنـان آِل پـیـغـمــبـر بـتـازد            مـوال صبـر  آمـد که تا با ذوالـفـقـار

 فرازد ابوفاضل عـلم را بر همچون            سد تاربا یـالثـارات الحـسیـنـش می

 نـوازدکـنان جـّد خود را می  گـریـه             تمامِ « الـمـهـدی انا»  آید و با یکمی

 راه آید ازعـلی می  بن  عـشق حسین

 َحسبُـنَـاهللا   الَوکـیل و ذکر لبـش نِعـمَ 

 الـحـمـدلـلـه آوارۀ کـویـش شــدیــم،            الحـمـدهلل  مـا تـشـنـۀ رویش شـدیـم،

 الحـمدهلل خـال هـنـدویش شـدیـم، در            سیالن وهمچون سیاهه لشگری ویالن 

 الحمدهلل شدیم، سویش ایقطره  چون            آخـر »اِنّـا اِلیِه راجعـون« گـفـتیم و

 الحـمـدهلل محـتـاج ابـرویـش شـدیـم،            قرآن ذکر و و پای محراب نماز در

 الـحـمـدلـلـه آشـفـتـۀ بـویـش شـدیـم،             های مـادر اویـاس روضه   عـطر با

 مـا چـارده سـرمـایـۀ نـایـاب داریـم

 شکر خـدا، شکر خـدا ارباب داریم

 گردد کبوتر  بََرش و دور القُُدس روحُ             پَـر او گـشایـد دورفـردا فـرشته می

 اش گیرند در بَرتا قـدسیان قـنـداقـه            آسـمــان هــفـتـگـانـه را بَـَرد در او

 دورِیّ شقـایق گشت پرپر نرگس زِ              اش آشفته گردیدمادر در پی  او رفت و

 آورد قـنداقه را حق سوی مـادرمی             عسگـری: آرام! آرام! فرمود بر او

 بـردی دل مـا را کـنـار اِمّ اصـغــر             سـامـرا تو شب عـید خـدا از شاعر

 اربـاب ما را از خجـالت آب کردند

 با یک سه شعبه طفل را سیراب کردند 
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 غّصه به پایان رسیده است  ودرد  واندوه             شعبان رسیده است زمان به نیمۀ دور

 خـلیـفۀ رحمان رسیده است  آسمان، از            جان رسیده استهمگان  جسم ُمردۀ بر

 استمجـلـس مبارک   تـابـیـدن سـتـارۀ

 مـیالد مـاه پـارۀ نرجـس مبارک است

 ست راه آمده ذوالجالل که از این وجه            ستاین صاحب کـمال که از راه آمده

 ست که راه آمدهُمصصطفی ِخصال این             ستزوال که از راه آمدهاین ُحسِن بی 

 بُـرهـان قـاطع هـمـۀ دوسـتـان مـاست

  زمان ماستعـلیِّ  نّصِ حـدیث گـفـته،

 این سورۀ تبارک قـرآن نرجـس است            است شبستان نرجس این نورسیده ماه

 جـان نرجـس است روح امام یازدهم،            استبرکت دامان نرجس  که این زینتی

 فرمانبری از او به همه خلق گشته فرض 

 ”جاییکه هست جزو ِصفتهاش”رّب أرض 

 ستلبخـنِد عسکری به خاطر لبخند او            ستعسکریفرزند هیبتش بفهم که  از

 ست عسکری خوشایندِ  دلپسند و و دلبند            ستعسکری  قندِ  ،عسل که نگو  لبهای او

 شود به وصف تو انشا نمی  جزاین حرف 

 شود یوسفی که یـوسف زهـرا نمی  هر

 خواِب سامراست  شب و انتظار در چشمم            سامراستتاِب هوای وصل تو بی  دل در

 دل سرداِب سامراست  راه وصالت از            یادت کـلیِد اصلِی ابــواِب سـامـراست

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مربع ترکیب              قالب شعر: محمد قاسمی            شاعر:   
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 آن ماست کنیم که فردا از احساس می

 وقـتی دعا برای تو ورد زبـان ماست 

 آید بـأیـسـتد  وقـتـی که اسـم خـاص تو             بـأیـسـتـدشـیـعـه بـه انـتـظـار تو بایـد 

 بـأیـسـتد   پـیـش خـصـم ُرخ بـنـمـایـد  تا            نـشـاید بأیـسـتـد تو  پای کـسـی به جـز

 است ُمحبّت  چو ُمحّمد، ات اینکه سیره با 

 وحشت است مغلوِب   دلهای دشمنان تو

 به دسِت خود مهار بگیری  روی فََرس،            خود بگیری به دستِ  باید که ذوالفـقار

 از دشمنت قرار بگیری به دسِت خود             بگیری به دسِت خود  اخـتـیار با جـبر، 

 را  عـلـمدارِی تو چون که خلق، بیـنـند

 عــلـی وارِی تـو را   کـنـنـدمـی اقــرار

 کن قـدری پِی هـالکـِت داعـش شتـاب            کـن هـا ِعـتـاب آقـا بـیـا و بـر سـَـلَـفـی 

 ما را شریک این همه فعل ثـواب کن            دو نفر را عذاب کنبا دست خویش آن 

 کنی خون تمام معرکه را رنگ می  از

 کـنـی پدری جـنگ می  وقـتی به شیـوۀ

 بال زودتـر بیا  و اشک کـربای پـیـِر             گـاْه دیــدۀ مـا زودتــر بـیــا  ای قــتـلـه 

 بـیـا  ! بـه خـاطـر اُســرا زودتــر یـارا             بـیـا جـدا زودتـر جــان شـهــیـِد دسـتْ 

 سـنـان  منـبـر زنـد ازجّدت صدات می

 الّزمان علٰی ظهورَک یا صاحب عّجل
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 خود آورده باجاودانی  فضا امشب فروغ           نسیـم امشب پیام آسـمـانی با خود آورده

 با خود آوردهلباس شادمانی  عروس شب            آورده خود همه پیری جوانی با آن فلک با

 آورده جانی با خود  یار جان،  خوش تر از نویدی            آوردهخود  زندگانی باآب  ،شادی خضربه 

 تابد  که امشب از زمین سـامـره خورشید می

 تابد  آن تـوانـی دید می مهی که نـور حـق در

 پیروزی گوش جهان آوای  افکنده در  طنین           آفرینش نقش بست امضای پیروزی  به لوح

 پیروزی مینای  سرمستی از را بود مالئک           پیروزیغوغای  آسمان پُر گشته از زمین و

 پای پیروزی  اسارت باز شد از که زنجیر           اوج فضا َعنقای پیروزی به پرواز است در

 آن دستی که باید گلشن دین را دهد رونق  بر

 الحق   بنوشت جاء دستی آمد و غیب، برون از

 امشب  آفـرید اندام جهان پیراهن نـور  بر            امشبسری شیرین ترین شور آفرید  هر در خدا

 آفرید امشب پورگیتی را بهین  دو ابرمرد           امشب آفرید اسالم منصور نصرت  به پاس

 امشب آفرید  گور  آتشین پیشگان را، جنایت           آفرید امشب علی نور دل نور   اهل به چشم

 عـدل و داد جـاودانی را  هستی داد داور،که 

 بـسـوزانـیـد آن آتـش فــروزان جــهـانــی را 

 خطا گـفـتـم خطا، آئـینۀ تـوحـیـد آوردی            آوردینرجس که از آغوش شب خورشید  زهی 

 تمجید آوردیدادارش کند  فرزندی که  تو            صبح عید آوردی   ،طلوع فجر  پیش ازسحر 

 تـردیـد آوردی شبهـه و  بی مرآت خدا،  تو            آوردی کند تأییدمعبودش ممدوحی که  تو

 همه گـویند نـرجـس، نـازنـیـن ُدردانه آورده

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:         مسدس ترکیبقالب شعر:        شاعر: غالمرضا سازگار    
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 عروس فـاطـمـه بر فـاطـمـه ریحـانـه آورده

 الحق  جاء فریاد، درون دل زند از هستی که            الحق  جاء قلم افتاد، از  به هستی نام باطل

 الحق  جاء داد، باقی ماند عدل و ظلم و فنا شد           الحق جاء حـبس ابـد آزاد، شده آزادی از

 الحق   جاء باد،  ای پیروان حق مبارک ااَل           الحق جاء با وحی منزل این بشارت داد، خدا

 بـه چــشـم مــردم آزاده روح انــقــالب آمــد 

 آفـتـاب آمد  جایـش  گریزان گشت تاریکـی به 

 را  طغیان وبرقی شب بیداد   فراری داد با           را امکان ملک جمالش   نور با  روشن کرد چو

 لبخـند زد بوسید آن لبهای خندان را  پدر            قرآن را تالوت کرد  نیکو  آغوش پدر در

 مرغان را پرواز،به ناگه ِگرد وی دیدند در             را تابان خورشید جا دادند آن به مهد ناز

 دیگران بردند  هوش از به شور و نغمه و پرواز،

 مـهـدی را به سوی آسمان بردند  مهـد ناز، ز

 آمد نوری دگررا میدهد  دل آرائی که دل           آمد افکار بشر بخشد به که جان مسیحائی

 آمد  قدر هست و  قضا جهانگیری که ِجیش او            آمد شرر اهریمـنان بارد اهورائی که بر

 ظفـر آمد با رایت فـتح و ما، امام عـصر           درخـت آرزوی آدمـیّـت را ثـــمــر آمـد

 رخ داد جــان آدمـیّـت را  پــرتــو فـــروغ از

 آدمــیّـت را  جـــان کــــاروان تــکـــامــل داد

 دیـن آمد هللا را احـیـاگـر قـرآن و رسول           آمد آستین نک برون از  خدا را دست قدرت،

 آمد اهل یقین   بر  نورُحسنی که بخشد  َحسن           امیرالـمـؤمنین آمد فـروغ چشم زهـرا و

 صادق امام راستین آمد به عـلـم بـاقـر و           العابدین آمد صبر زین با  نهضتی  حسینی

 جالل موسوی؛ حـلم رضا؛ جـود جوادی بین 

 شادی بین   و وجد و سرور را در عسکری و نقی
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 روزی این بیـنوای ُمفـلس شد وصال،            شد بوی نرگس ام مستِ که شاّمه همین

 «مجلس شد ماه و ای بدرخـشیدستاره»            شددلم حس  درحضرت معشوق  حضور

 بهجت رسیدن او  گل از ام چوشکـفـته

 آمـده در سـامـرا به دیـدن او  بهـشـت،

 دوبـاره جان آمد به جسم ُمـردۀ عـالم،             جـان آمد تجـلـّی سـلطـان انـس و شب

 آمدِکشان  ِکل عرش سی اوبه خاک بو            صاحب الّزمان آمد مکان، امام کون و

 به جلوه آمده است   دلیل نـوِر کـواکب،

 آمده است به جلوه  غائب، یگانه حاضر

 شده است  سحر زمان، وزمین  شِب بلند            شده است قمر که چشم فلک خیره بر ببین

 شده است  امـام یـازدهم صاحـب پـسر             نـور بارور شده است ثـمر درخت پُر

 اگر که وا شده گـلهای ُسرخ لبخـندش 

 گـرفـته بـوسه ز لبـهای گرم دلبـنـدش 

 آردارض و سما را به وجد می  که همین            به سجده بگذارد محض آمدنش سر به

 دارد قلب شیعه بر رسیده تا که غم از            بـاردلطف عـام می  فـیض مـقـدم او ز

 راه است آخرین به رسیدن شب شروعِ 

 اسـت  شـِب طـلـوعِ وجـوِد بـقـیـة الـلـه

 َملک هم گدای درگه ماست خدا گواه،            تا دمی که همره ماست اودعای حضرت 

 َچِه ماست فتاده درکنعان یوسف   هزار            «ُمَوّجه ماست ُحّجت جمال چهرۀ او»

 دوست  ارادت ما وآستان حضرت سر

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                  مربع ترکیبقالب شعر: محمد قاسمی            شاعر:   
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 عالم طفیِل هستِی اوست هرچه هست به  که

 جـا دارد ذبـیـح سـر بـتـراشـد بـراش،             جـا دارد خـلـیـل اگر بـشود مبـتـالش،

 جـا دارد  مـسـیــح دم بـزنـد از والش،            جا دارد کـلـیم اگر که بـیفـتـد به پاش،

 ست این آقاست که نبی داشته ایقرینه 

 موالست  خودِ   ،به فدایش شوم  هیبتی!چه 

 بازویش  است زورِ  مثاِل تک یَـل بـدر            مـحـمـّدی ست بـوهللاِ ُخـلـق نـیکـویش

 رویش  ست ازتمام ُحسِن َحسن ُمنجلی              دختر پیغـمبر است الگـویش به سیره،

 ماست  تالطم  زمین لرزه از ظهور، از پس

 به وقت شجاعت حسین ُدّوم ماست  که او

 آسـمـان شـرف مـاه را فـرسـتـادنـد   به            الــلـه را فـــرســتـــادنــد  ولــّی آِخـــرِ 

 شـاه را فــرسـتـادنـد  یـگــانـه مـنـتـقــم            روشـن ایـن راه را فـرستـادنـد چـراغ

 صـدای آمدنـش  گـرفـته گـوش دلـم را

 چـلّـه گـرفـتم بـرای آمـدنش  به اشک،

 ایواِن مرتضی برسم  در وصل یـار به            کـنم تا به کـبـریـا بـرسم؟ چکـار بگـو

 بوسِی سـرداب سـامرا برسم به خـاک            نیمـۀ شعـبان به کـربـال برسم ُدرست،

 نـا امـیــد شــوم خــدا نـیـاورد از یـار

 شوم هیدمن آمدم که به پـای غـمش ش

 ستآمدنی شهـریـار به شهِر یـار دلـم،             ستآمدنی  بهار به فصل زمستان، بگو

 ست تـوّسـالت من و تو به کار آمـدنی             ستآمـدنـی   به گـریـۀ پـسر مـهـزیـار،

 دارم  «االمـان الغـوث و»ُمــدام نـالـۀ  

 الـّزمان دارم به هر نفس َدِم یاصاحب
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 زپیامم  این فیض مسیح است که ریزد           کالمم ز خیزدبهشت است که  عطر این

 قدمی ذکر سـجود است و قـیامم با هر            صیامم وصالت است   اجر نفسی  هر در

 زد بوی خوش اللۀ نـرگس به مشامـم            ســالمــم آتـش دل آیــۀ، بــرداً وشــد 

 گوش خـالیـق سخـن نصر مبارک  بر

 جــمـال ولـی عـصـر مـبـارک  انــوار

 استکوکب مهدی  شب تنهائیم از روشن           است مهدی تب  دلم شعلۀ تاب و بهامشب  

 مهدی استرب  زمزمۀ یا از افالک پُر           استلب مهدی  بر خدا میشنوم ذکر من

 استکه امشب شب مهدی  برآرید لبخند           مکتب مهدی است خدا عرش الی  فرش از

 آید  چون صوت َهزاران که زطرف چمن

 الحسن آید  سـما نغـمۀ یابن ارض و از

 های بـهـشـتی شده پـروانۀ نرجس   زن           نـرجـسخـانـۀ  دمـد از خـدا می انـوار

 یا مـاه دمـیـده است به کاشـانۀ نرجس             خورشیـد درخـشد به سرشـانۀ نرجس 

 ریـحـانـۀ نرجـس فردوس کـشد ناز ز           کـوثـر شده پیـمـانـۀ نرجس ز لـبـریـز

 گـل وعـود بیارید  خیزید زجا عطر و

 ـدی مـوعـود بـیارید جـان در قـدم مـه

 ظهـورش عیسی به فلک منتظر روز           طـورش به زمین شیـفـتـۀ آتش موسی

 یوسف شده دلباخـتۀ فـیض حضورش           پرتـو نـورش یـعـقـوب نگـه یافـتـه از

 مورشصحبت  شده هم سلیمان با خنده             داود کـنـد مـدح سـرائـی بـه زبـورش

 مـه مـنـتـقـم خـون خـدایش هـ خـوانـنـد

 جـان همه عـالـم به فـدایش  جان من و

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:      مسدس ترکیب    قالب شعر: غالمرضا سازگار         شاعر:   
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 ماست عشر  حّجت ثانی حق، مظهر   این           دادگـر ماست این راهـبر و دادرس و

 ماست چراغ سحر این ماه شب قدر و           ماست پدر است و ُرُسل را پسر این ختم

 منتَظر ماست مامهدی  ما این صاحب            ماست بصراشک   ودل  خون همدم این

 عین است  لبخند به لب قلزم اشکش به دو

 استحسین  خونطلب  لبن در ناخورده

 توّسل به خدایش   و باز چشمش به پدر           سمایشزمین دست دگر سوی  به دستی

 سـرایـش   لـب تـوحـیـد آیـات نـبـی بـر           فــزایــش نـفــس روح آوای خـــدا در

 پـاسـخ به تـمـام شـهـدا بـود صـدایـش            دعـایش ذکر افکند طنـین از همه سـو

 ازلی بود  این ُطرفـه صدا قـّصه عهـد

 عـلـی بـود  بـن فـریـاد حـسـیـن یـادآور

 آید  وز بیت خـداونـد چو خـورشیـد بر           آید گر کعبه رخش جلوه که از روز آن

 عـشر آید   در سـلک شبان حجت ثـانی           آیـد پرده رخ یـوسف زهـرا به در وز

 آیـد  همه مـنـتـِظـران مـنـتَـَظـر بـیـنـنـد            آید چون خـتـم ُرُسـل بهـر نجات بـشر

 عـهـدی او را  خـوانـند همه قـّصـۀ هم

 را  عـالـم شنـود بـانگ انا الـمهـدی او

 او حـوادث سـپـر گـردون بـه دم تـیـغ           او دست، به پیش نظـرعـالم چو کف 

 او  افـواج مـلک بنده صفـت؛ خاک در           ارواح ُرُســل زیــر لــوای ظــفــر او

 او  پـیـراهـن ســاالر شـهـیـدان بـه بـر            او اکــرم بـه سـر عـّمـامـۀ پـیـغـمــبـر 

 برای همه مفهـوم از هر نفـس اوست 

 مظلوم فریاد زهـفـتاد و دو دو هفتاد و
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 تـیـرگـی جـهـل، بـشـر را بـرهـاند از           خـدا؛ نـور فشاند که آن روی آن روز

 ظـالــم بـسـتــانــد  داد دل مــظـلــوم ز           گـران را بـه هـالکـت بـرسـاند بـیـداد

 علی خطبه بخواند  مسجد کوفه چو در           ـدرانـدخـدا؛ سـیـنـۀ شـیـطان ب بـا تـیـغ

 آیت نـاگـفـتـه که نقـل دهن اوست بس

 فریاد خروشان خموشان سخن اوست

 عترت  تیغ کجش راست شود قامت با           ثبت شود دولـت عـتـرت در دولت او

 ت عترتهمگان عـزّ  معـلـوم شود بر           بـیـنـنـد همه عالمـیـان رجعـت عترت

 بام جهـان سایه زنـد رایت عـترت   بر           طاعت عـتـرت همه بر سر آرند فـرو

 آن روز مـحـّمـد بود و مـکـتـب نابش 

 قـوانین جـهـان است کـتـابش  مـنـشور

 قــرآِن مـحـّمـد  ای آرزوی عــتـرت و           ای یـوسف گـم گـشتـۀ کـنـعـاِن محـّمد

 ای اللــۀ امــیــد گــلـسـتــاِن مـحــّمــد           عـالـم و ای جاِن محـّمـدای جان همه 

 فــرمـان مـحـّمـد  تـا چـنـد به زیـر پـا،            محـّمـدخـزان حـاکـم بـسـتـاِن  تا چـنـد

 اللۀ گم گشته به صحرا  ای میشود کی

 خـیـزد ز لـبـت پاسخ یا مهـدی زهـرا

 فیض کالمت  که به حق جان دهد از  بازآ            گـیـتـی بزند سّکـه به نامتآی که  باز

 آ که شهـیدان همه گویند سـالمت  بـاز            پا به قـیامت آی که بـاطل فـتـد از باز

 نظامت  نظم بگـیـرد ز آ که جهـان باز            آ که خـالیـق بـشنـاسـنـد مـقـامـت بـاز

 از همگـان دل بربائی بـاز آی که باز 

 زنـگ غـم از آئـیـنـۀ )میـثم( بـزدائـی 
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 آیدکه می  جود است این ورحمت تمام              آیداست این که می شهود  وجمال غیب 

 آیدکه می  وجود است این مصر عزیز             آیدهود است این که می  صالح و شعیب و 

 عـّزت پـیامـبـرش  به مـرتـبـه و زهـی

 سپاه بـدر و اُحـد ایستاده پـشت سرش

 دور دیـده بـر قـدمش حرم گـذاشته از            شـود حـرمـشتـمـام عـالـم ایجـاد مـی 

 علمش  به روی دوش علمـدار کـربال،            مشدفیض  جان ز  زنده کند باز،مسیح 

 خروش لشکر او انتـقام خون خداست

 نـدای حنجر خـونـیـن سیـدالشهـداست 

 کـنــد  نــیـازدرگـاه بــی  بـه رخ نــیـاز            چهـره باز کند نقاب غـیبت خود را ز

 دست خـود دراز کـنـد برای بیعـت او            کند حضرتش نـمـاز مسـیح پـشت سر

 کـنید شهـیدان چگـونه سـرمستـند نگه

 صف بستند   او زنده گشته،یاری برای  

 سرت طواف آرد  که کعـبه به دور بیا            باردبیا که حجر ز هجر تو اشک می 

 بیا که فـاطمـه تنهـا تـو را تو را دارد             دیـده بگـذارد بیا که بـر قـدمت رکـن،

 زمان محرِم توست بیا که تا تو نیایی،

 تو پـرچـم توست بیا که پیـرهـن پـاره

 بیا  که چـشم هـمه اشکـبـار توست، بیا             بیا قـرار توست،بیا که قـلب جهان بی 

 بیا  بیا که فاطمه چـشم انـتظار توست،             بیا توست، بیا که تـیـغ خـدا ذوالـفـقـار

 تو  دلسوخته به محضر «میثم» که  بیا

 گالب اشک فـشاند به خـاک مـادر تو 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:         مربع ترکیب     قالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 آقــا مـیـان مـجـلـسـت جــا داده مـا را            1شـکـر خـدا؛ حـق اذن بـر مـا داده آقا

 قـنـداقـه را تـحــویـل زهــرا داده آقــا            عرش را برده تا ات االمین قنداقه روح

 هــم تــسـال داده آقــا قـلـب عــلــی را            امـشـب حــضـور قــائــم آل مـحــمــد

 عــلــیــهـا داده آقــاهللا  زهـــرا ســالم            دوسـتـانـت امشب تـصـدقـهـا به دست 

 زهــرا کـلـیـدش را بـه ســقـا داده آقـا            انـگـار رمـزی دارد گـفـتم بیا؛ گـفـتـند

 تـاب خـود را داده آقــا شـرح دل بــی            تاب روزی چـند دفـعـه این نـوکـر بی

 نـان من شد که آب و ظهـورت تا فکر

 الحـسن یابن الحـسن شدلبـم یابن  ذکر

 مرتضی را یـادگـاری فـاطـمـه هم هم            بهاری که تـنهـایی  تنهـا گـلـی هـستـی

 داری هوایم را تو" یشعر ال حیث من"             کـارم را دعـایت راه انداخت صد بار

 رگهای تو جاریخون عـلـی باشد به             عـالـمـیـنـی   احـیـاگـر عـدل عـلــی در

 ذوالـفـقـاری  حــاال شـمـا مـیـراث دار            االسالم سیفبوده عمری  حیدر شمشیر

 قـاری جـاری بر لب مـداح و  تو ذکـر            بودکه رفتم صحبت از اوصافتان  هرجا

 انتظاری  میرد ازین چـشم یعـقوب می             کنعـان چـراغـانی شده یوسف کجایی

 برگرد مهتاب  ای ظلمت شد ره ازتیشب 

 تـابـیـم؛ ای ارباب برگرد   تـاب بی  بـی

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

 را جايگزين بيت زير کنيد 

 مـجـلـسـت جــا داده آقــامـا را مـيـان             اين روزگـار امشب به مـا پـا داده آقا

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: ترکیب بند               قالب شعر: مهدی مقیمی            شاعر:   
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 1هـر نـیـمـۀ شب دیـدنت را آرزو کرد            کـرد بـایـد بـرای بـردن نـامت وضـو

 کرد آبرو کسب که شد عبد تو  کس هر            دل ماست داند این حـرف آقا خـدا می

 امشب مِی عشق شما را در سبو کرد            خـداونـدعـلـی دست  زهـرا و فـرزنـد

 کرد رو چه داشت  چنته هر  در عاشقی  هر            آقا به این کـوچـه خـیـابـانها نظـر کن 

 با ندبه خو کرد با صبح زود جمعه و            دورۀ مـرحـوم کــافـی دلـهـای مــا از

 ای را نـذر او کرد بیـایی سـفـره تا تو             ابـالـفـضلمادر بـزرگم گـفت جانم یا 

 پیوند قـلـبـی بس که دارد با ابالـفضل

 رمز قـیـامـش احـتـمـاال: یا ابالـفـضل 

 زنبـق نوشته  داوودی و یـاس و رز و             حـق نوشته را بر الـهـی شـیـعـه دست

 را سواری روی این زورق نوشته  ما            مـوالی ما را نـاخـدای زورق عـشـق

 ما را اسـیـر پـرچـم و بـیـرق نـوشـته             است زمان صاحب  حضرت لطف  دست این

 به یـاران شـمـا مـلـحـق نـوشتـه  ما را            در سـرنـوشـت مـا خــداونــد تـعـالـی 

 خـالـق شـمـا را قـائـم مـطـلق نـوشـته             مـنکـرانتکوری چـشم  ُمـنـتَـَظـر، ای

 بر روی بازوی تو جـاءالحـق نـوشته              تـا بـغـل کـردند دیـدنـد ات را قـنـداقـه

 آیــات قــرآن خــداونــد آیـــۀ تـوسـت 

 االبـد در سـایـۀ توست ایـران مـا یـوم

 
مصرع دوم بيت زير عالوه بر اينکه از نظر وزني ايراد دارد از نظر محتوايي نيز محل اشکال است زيرا فقط در نيمه شعبان نبايد .   1

بخاطر رفع ايراد ت » نيمة شعبان ديدنت را آرزو کرد « اما ديدن حضرت را آرزو کرد واال ميتوان براي رفع ايراد وزني اينگونه هم گف 

 محتوايي به شکل باال تغيير داده شد

 يک نيمه شعبان ديدنت را آرزو کرد        بـايـد بـراي بـردن نـامت وضـو کـرد
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 الطالعـه یعـنی جـمـالت حـتماً شـموس            کـمـالتوقـتـی عـلـوم الکـامـلـه یعنی 

 جـاللت  حـیرتند از آن همه قـدر و  در            پـیـغـمـبـراِن عـالـم از آغــاز خـلـقـت

 یـوسـف اسـیـر آن جـمـال بی مـثـالت              این جـمـلـه تـکـراریست اما واقـعـیت

 کـردیم تنها با خـیـالت  عـمـریست سر             لبهـاستزهرا کجایی ورد  ای یوسف

 قـربـان آن رخـسـارۀ زهـرا خـصالت            پاست موال  بوی تو بر به رنگ و دنیا

 دنـیا به کـام شـیـعـه در روز وصالت             مـوعود برگردد موالی ما ای مـهـدی

 تـنـهـایـیـم ای مـونـس کجـایی  تنـهـای 

 گـتـانـیـم ای گـل نرگـس کجایی دلـتـنـ

 هـزاران یار داری  تو   سیصد نـفر نه            تـو دلــبـری و بــا دل مـا کــار داری

 عشق عـلـی و فـاطـمـه سرشار داری             ای از سینه مهر حسین و  از قـلـبی پُـر

 داری کف بسیار به جان فراوان، نوکر            شود فـرش قـدومت نیت کـنی سر می

 حـّد جـهــان آمــار داری از ظـلـم بـی            نــدارم بـیـا کـه شـک آقــا بـیـا دیـگـر

 با دشـمـنـان خـود سـر پـیـکـار داری            روز ظهورت در کنار کـعـبـه قـطـعاً  

 ـدر کرار داریحــیـ وقـتـی نـشـان از            باید بـتـرسـد  وهـابـی از شـمـشـیـر تو

 روز ات پیداست آن چهره خدا در قهر

 روز گـوی شما زهـراست آن آقا دعـا

 جمکـرانی؟  کـربـبالیی؛ نجـف؛ مشهـد؛           کهـکـشانی؟   آسمانی؛ زمیـنی؛ عـرشی؛

 پـیـداتـر از خورشید هـستی در نهانی              االقصی  ای یا بیت کوفه ای در سهله در

 بـیـانـی  از  تـو آن عـیـانـی که فـراتــر            تو  غایب از ما ظاهری حاضری تو تو

 عـراقـی یا یـمانی  ایـرانـی و سـوری؛            یـکـفـی بـاالشـاره ندارد شیـعـه فـرقی
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 مـهـدی صاحـب زمانی  گر دوسـتـدار            خاست پابا یک یا علی باید به  شیعه ای

 نشانی  او رسد از صبح جمعه می یک              باید بود کـم کم پـرچـم به دوش آمـاده

 ما شیعـیان روز ظهـورش سرفرازیم

 با یـک اشـاره راه پـیـمـای حـجـازیـم 

 

 روز تــولـد تـو سـپـردم بـه دسـت بــاد            به رسم یادسالمی  شعری به رسم هدیه،

 مقصودمان کجاست رودهای گمشده!ای            راه خـانۀ مـوعـودمـان کجاست باد! ای

 هـاآمــدیـم سـوی تـو مـا پــا پـیــاده مـی            هاجاده ای کاش باد بود و غـزل بود و

 امـام  گـفـتـن لبـیـک یا  تـبـریک عـیـد و           ض احترامعر آمدیم و عرض ادب،می

 است ترشده گویا جوان ترخورشید شاد           تر استتـولـد تو زمـین مـهـربـان  روز

 امشب قیامت است  جمکران تو عید است و           استزمزمۀ طاق نصرت  کوچه کوچه به

 نیست حضوربه شرط منوط بودن فقط             نیست مرحمتت دیر و دور دورم ولی تو

 است حال ما همیشه نگهبان و ناظر  بر           است حاضر َحّی و  مادربزرگ گفت که او،

 گشاست ماهش گره صورت یک خنده روی            گشاستگرهنگاهش  ،گشاستگره دستش 

 گشاستگرهآهش   چیزی بگو که ندبه و           اینشـسته ساکت  ای دل چرا شکسته و

 گـشاست مـاهـش گـره مـاه تـمـام نـیـمـۀ           الخصوصعلیشفاعت  شعبان کرامت است و

 گشاست حلقه زلف سیاهش گره به حلقه           گلوی غزل زده شب پشت شب گره به

 امنـام تو را در این شب تـاریک گـفـته            امگـفـته حلـقه به حلـقه در زده تبـریک 

 عشق نمازطلوعت  خواندم پس از اذان            عشق راز وروشنایی صبح است  نام تو

 شــوق زیـارتـی  دادم بـه دسـت بـاد بـه           ارادتــی روز تــولــد اسـت و ســالم و

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:          قالب شعر: غزل مثنوی نغمه مستشار نظامی           شاعر:   
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 خـوانمت یا بهشت حضرت باری تعاال             ای زمین سـامـره طـور تجـاّل خوانمت

 اعال خوانمتعرش  آسمان یا جبهۀ هفت            بطحا خوانمت  سرزمین مّکه یا گـلـزار

 خـوانـمت زهـرا قـبـلـۀ امـیـد فـرزنـدان            سینا خوانمتکعـبـۀ پیغـمـبران یا طور  

 دانمت می  جان  دل سینای هرچه هستی طور

 دانمتزادگاه مـهـدی صاحب زمان می 

 ایدخـتـر شاهـنشه رومی و احمد زاده            اینو عروس فاطمه امشب محـّمد زاده

 ایهیـکـل تـوحـیـد یا روح مجـّرد زاده            ایاخـتـر بـرج والیی، مـاه امـجـد زاده

 ایپای تا سر مظهـر دادار سـرمد زاده            ایعابدی معـبود و یا عـبدی مؤید زاده

 پسر این است  جان جانِ  را اولیا را، انبیا

 است این پسر زمان صاحب  مصلح کل مهدی

 رهنمای آدم است و مقـتـدای عالم است             استآدم  که پیرمپندارش  نورس کودکی

 است  محکم  هم کتاب است و  مبرم   خطاب هم            انبیا را اّول است و اولیا را خـاتم است

 است عیسی دم  موسی بیان، یوسف لقا، دل، نوح             است مرحم را هم زخم دل   جان دوا هم بدرد

 داندش شیـعـه تنها مـصلح کـّل بـشر می

 داندش عـالـم خـلـقـت امـام منـتـظـر می

 صبحدم چشم انتظار وعـدۀ دیـدار باش              باش بیدار  مرغ شب با  سحر تا  امشب نرگس

 در رخ دلـدار مـحـو جـلـوۀ دادار بـاش             دیـده بـگـشا در تماشای رخ دلدار باش

 باش  را یار شادی باغبان   و شور نشاط و در             شاهد لبـخـنـد گل در دامن گـلـزار باش

 کندمی  غرق حالوت روح را شب دعایت

 کندمی برت قرآن تالوت  صبح مهدی در

نوزن شعر: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعل        قالب شعر: مسدس ترکیب  غالمرضا سازگار           شاعر:   
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 حامله  قربان حملت ای به مهدیجهان  ای            ای عروس فاطمه ام الـعـلـوم الکـامـلـه

 خـیـز از جـا و بـجـا آور نـمـاز نـافـلـه             نهای بـهـشتی قـابلهای تو را سـادات ز

 کــارواِن دل بـه پـا آمــد امــیــد قـافـلـه             چشم حکـیمه فـاصله نـور شد بین تو و

 حـبـذّا یــار آمــده یــار آمـده یــار آمـده 

 یوسف گـم گـشتـۀ زهـرا به بـازار آمده

 ایآورده یا مـگـر داور دیگـر بـا زبور            ایآورده  طور با نور  ایموسی امشب  نرگس

 ایآورده یـا بـه دامـن مـظـهـر هللا نـور             ایآدم است این یا ملک یا آنکه حور آورده 

 ایالبـدور آوردهسیـد االشـهـاد را بـدر             ایآورده شور آفرینش را به شوق و وجد و 

 بغل داری دریک آسمان توحید   از زمین

 بغل  درخورشید داری  گردد و ماه دورت

 این  ناخـدای کـشتی دین مصلح دنیاست            این جان ماست  جان ایمان، رکن امکان، قلب

 عیساست این  موسی و آدم و نوح و خلیل و            ایندریاست  ساحل و موج و وطوفان   لنگر و

 زهراست این صد یوسف فدایش یوسف  دو ای             طاهاست این کوثر و و قدر و فجر و طور نور و

 برد می آسمان دل اهل زمین و نامش از

 برددل میخلق جهان  از اش نادیدهچهره

 معبود آمده در جـمـال عـبـد پیدا، ُحسن              والـد خـلـق خـدا در نـقـش مـولـود آمده

 بـحـرهـای آرزو را ُدّر مـقـصـود آمـده             آفـتـاب ظـّل جـان یا ظـّل مـمـدود آمـده

 آی مظلـومـان بپا مـهـدی مـوعـود آمده            با لـوای حـمـد بـشـتـابـیـد محـمـود آمده

 رسید  عهدی هم  و  ایثار  و وحدت و عشق  روز

 مهـدی رسیدکـعـبـه فـریاد انا ال از کنار
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 بیا خوشترین درمان  ظهورت دردها راای             جان عالم جان بیاای وجودت بر تن بی 

 همه جانها بخاک مقدمت قـربان بـیا  ای            ای جـواب نـالـۀ مـظـلـومی قــرآن بـیـا

 بیا ای نجات هستی ای گمگـشتۀ انسان              ای امید بی کسان ای یـار مظلومان بیا 

 خـواند تو را زینب کـبـرا سر بازار می

 خواند تو را فـاطمه بین در و دیوار می

 ای شبهای هجران تا بکی؟ ماهتابا جلوه            آفـتـابا طلعـتـت در پرده پنهان تا بکی؟

 یوسفا از دیدنت محروم کنعان تا بکی؟              باغبانا بی تو خون آب گلستان تا بکی؟

 مهدیا بر نیزه سرهای شهیدان تا بکی؟             جـمـع قـرآن تا بکی؟ احـمـدا تنها میـان

 جوشد که یا مهدی بیا از جگـرها آه می

 جوشد که یا مـهـدی بیا خون ثـارهللا می 

 جویمت بوستان می  بلبل نغمه زن در گه چو             جویمتمی کعبه با اشک روان گاه دور

 جویمتمیآسمان  زمین و من درمنی   در            جویمتجهـان می  ر ِگردخانه ب گه کنار

 جویمتمی  مانند جانخویشتن  گه درون            جویمتمیبا دوستان  به بزم دوستان که

 بینم تو رااین گلشن نمی  گردم درهرچه می 

 را  بـیـنـم توبـینی اّما من نمیمی تو مرا

 تـوأند  دار مـاه رخـسـاراخـتـران آئـیـنـه             شـمار صبح دیـدار توأندها اخـتـر دیـده

 شـهـریـاران خـاکـسـار پای زّوار توأند             قـرار سیر گـلـزار توأندگـلـعـذاران بـی 

 دوستان چشم انتظار صبح پیکـار توأند             سـربــداران پـایــدار دار ایــثـار تـوأنـد

 المصطفی  بن موالنا العلی یابن النبی  یا

 با صفا چون نظم میثم   شودازتو عالم می 
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 آمدیخوش  خـورشیـد آسـمـان عـدالت!           رسـالـت خوش آمدی ای آخـریـن امـیـد

 خوش آمدی کن اسـاس ضاللت!بـنـیـان            آمدی خوش وجاللت! تا به پات قدر سر

 با مـقـدم تو گـشت زمین رشک آسمـان

ـل مان ِ َصاِحب یَا ُظـُهـوِرکَ  َعلی َعّجِ  الـزَّ

 آسـمـان گـرفـت روی نـدیـدۀ تـو دل از           اسـالم بـا والدت تـو بـاز جـان گـرفـت

 «جهان گرفت حسنت به اتفاق مالحت»           جـاودان گرفت ا والیـتت شـرف دیـن بـ

 الـحـقـت رسید بـه گوش جهـانـیان  جـاء

ـل مان ِ َصاِحب یَا ُظـُهـوِرکَ  َعلی َعّجِ  الـزَّ

 زبــان تــو  شـنــوم ازآوای وحــی مــی            ای از خـدا سالم به جسم و به جـان تو 

 دهان تو قـرآن بخـوان که بوسه زند بر           مــالحـت بـیــان تـو پـدر زبـرده از دل

 ای عـمر وحی از نفست گشته جـاودان 

ـل مان ِ َصاِحب یَا ُظـُهـوِرکَ  َعلی َعّجِ  الـزَّ

 مریم استبن عیسی  عید هزار موسی و           مـیـالد تو والدت خــوبـان عـالـم اسـت

 اسـت مـیـالد دیـگــر شـهـدای مــکــرم           مـکـرم اسـت  بـیـت رسـولاهـلمـیـالد 

 سـیــدالـشـهــدا را دهــد نـشــان  مــیـالد

ـل مان ِ َصاِحب یَا ُظـُهـوِرکَ  َعلی َعّجِ  الـزَّ

 به توست شـانسیـدالشهــدا چـشم یـاران            شان به توستبازآ که اولیای خـدا چشم

 توست شان بهچشم بالوکرب  مدینه، مکه،           شان به توستچشم   سرهای تشنه گشته جدا،

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مربع ترکیب           قالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 کـعـبـه گـشوده چـشم به راه تو همچنان 

ـل مان ِ َصاِحب یَا ُظـُهـوِرکَ  َعلی َعّجِ  الـزَّ

 ماست عین جا نور ات همـهروی ندیـده            ماست پیوسته بین  جای تو و تو دور از ما

 الحـسیـن ماست  جمعـه گــواه نـالـۀ ایـن           ِدین ماست ماندن ما دین و انتظارچشم 

 1زبان  یک جـمـعـه این سخـن نیفـتاده از

ـل مان ِ َصاِحب یَا ُظـُهـوِرکَ  َعلی َعّجِ  الـزَّ

 انتظار توست  چـشـم جهانیـان هـمـه در           توست انتظار  درین رمه ا  و خود شبان تو

 علـقمـه در انتظار توست  خورشید نهـر           انتظار توست بیـا کـه فـاطمـه در موال!

 بخوانجمله را  عموی خود این بازوی بر

ـل مان ِ َصاِحب یَا ُظـُهـوِرکَ  َعلی َعّجِ  الـزَّ

 ملک خدای عّز وجل غرق نور توست            توست حضور درجهان  خلق توغایبی و

 توست  آقـای عیدهــا همـه روز ظهــور           توست   نور ز پر جهان  خالی است و تو  جای

 عـالـمی عـیان   از چـشـم ما نهانی و در

ـل مان ِ َصاِحب یَا ُظـُهـوِرکَ  َعلی َعّجِ  الـزَّ

 تـو شده است خنده گـل نیش خار ما بی             تـو شـب ســیــاه شـده روزگــار مـابـی 

 مـــا  قـــراربــازآی ای قــــرار دل بــی            گـرفـتـه سراسر بهـار مارنـگ خـزان 

 االمـان بـازآ کـه ذکـر مـا شـده الـغـوث

ـل مان ِ َصاِحب یَا ُظـُهـوِرکَ  َعلی َعّجِ  الـزَّ

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

 زيرا مصرع دوم سوال نيست بلکه دعا مي باشد  .جايگزين بيت زير کنيد را 

 الـزَّمان ِعَجِّـل عَلي ظُـهُـورِکَ يَا صَاحِب         يک جـمـعـه اين سوال نيفـتاده از زبان
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 عـمـامــۀ رسـول خـدا را به سـر نـهـی            شود که پای به چشم بشر نهی؟کی می 

 نهـی  تا یک نـظـر به جـانب اهل نـظـر           نـهـی قـلـب دشـمنـان والیـت شـرربـر 

 رخ بر تـمـام مـنـتـظـرانت دهـی نـشان 

ـل مان ِ َصاِحب یَا ُظـُهـوِرکَ  َعلی َعّجِ  الـزَّ

 تو   چـشـم عـلـی به دست تو و ذوالفـقار           تـو قـــراربـی  ای زخــم پـیـکـر شـهــدا

 تو زنـد عـمـوی شیـرخـوارلـبـخـنـد می            فــریـاد انـتـقـام شـهـیــدان شــعـــار تـو 

 !دست انـتـقــام خــداونـد المـکـان کـای

ـل مان ِ َصاِحب یَا ُظـُهـوِرکَ  َعلی َعّجِ  الـزَّ

 ـم تـویی بیـن امـامـان عـل بـهـر ظهـور،            قـلـم تویی  دست حـقّی و کـاتـب لـوح و

 کـه امـام حــرم تـویی  بـیـا! بـیـا!  مـوال!           اُمـم تـویی بـگـشـای رخ که هـادی ُکـل

 اذان  تـو بـه بــام حــرم گـویـد بـالل بـر

ـل مان ِ َصاِحب یَا ُظـُهـوِرکَ  َعلی َعّجِ  الـزَّ

 ف پیکار جوشنتجوشن کـبـیـر در ص           الــهــی بـه دامـنـت ای دسـت اولــیــای

 دیـدنت  »میثم« تـمـام چـشـم شـده بـهـر            بـــرازنــدۀ تـنـت پــیــراهــن حـسـیــن،

 روان اشکش به رخ  چشمش بود به راه تو،

ـل مان ِ َصاِحب یَا ُظـُهـوِرکَ  َعلی َعّجِ  الـزَّ

 

 بـگـذاری  ایـن دیـدۀ مـا پـا سـر تـا بـر             آری ای نـور دل جان عـلی کی خـبر

 لـب قـاری صوت الـهی بـرسد از  کی             یا حـضرت مهـدی خـبر از آمدنت ده

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                 دو بیتی    قالب شعر: رضا ترابی                  شاعر:   
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 آیـدتــری مـی تــازه تــر ازخــبــِر تــازه           آیـدبـاز از َمــهــد امـامـت خــبـری مـی 

 آیـدـنـد مـعـتـبـری مـی ایـن خــبــر بـا س          جهان وا شده است همه گویند بهـم بخت

 آیدهــر بـسـتـه دری مـی  نــور اّمـیــد ز          هـا اّمــااّمـیـد به دل بـسـتـه بـود ایـن در

 آیداین درِدسـَری می  دشمنـان را پس از          ها برسدغم این منجی را پس از دوستان

 آید مـی سری آن که عجـب تاج غافـل از          نرسدپنج هـادی شده تـبـعـیـد که مـهدی 

 آیـدگـل پـسـری مـی  گـفت نـاگـه پـدری،          اّمــا آیــد هــمـه گــفــتـنـد نـبـایــد پـســر

 آیـدمـنـجـی دیـن خــدا مــنـتـَـَظـری مـی           دوست شنیدند که از بیت حسن دشمن و

 آمده است هاتفی گفت که طاووس جنان 

 باش که سلطان جهـان آمده است  با خبر

 پا را  تا سر شنـاسد فـلـک این حـیـدرِ می          زهــرا را عـالـم پـسـر شـنـاسـنـد دو مـی

 کــنـد واقــعــۀ کـسـری را بـاز تـکــرار          های سـتـم از هـیـبـت او لــرزانـنـدکـاخ

 مـحـبـّـیـن سـتــم اعــدا را  ســازد ز دور           نـظـر اندازدبه َرعـایـای خـودش نـیک 

 سـر ایـن دنـیـا را  تـا او شـود آیــنـه سـر          شود جا نور همهشفّاف به یُمنش   صاف و

 بالی ما را  بس به جـانـش بخـرد درد و          هـرگز غـِم شـیـعـه نـدارد  طاقِت رنـج و

 را  حــق طـلـبــد عـافـیـت آقــا لــیـک از          طلـب آمــدنـش  د درشـو شـیـعـه بـیـمـار

 عـدویش سـرها را شجـاعـت بـزند از با           گـرددمـرد عـمـل می سـایـۀ او شیعه در

 بـاز کــردنـد مــالئـک ره ایـن مـوال را           امروز َحـَرمـخـانـۀ نـرگـس تـا دور دور

 شود به حرم بازراهش که  خّرم آن روز

 حـرم آغــاز شـود  پـاکــسـازِی حــرم از

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                ترکیب بند قالب شعر: محمود ژولیده            شاعر:   
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 اَبـاصـالـحِ مـا خـواهــد شـد دیــدار روز          آیـد آن روز که روز ُصـلحـا خواهد شد

 شد  خـواهد  شـمـا الـنـاس عـدالـت ز ایهـا          ازمشرق عالم آن روز رسد این خبرمی

 خـواهد شد  ُملک قـرآن ز کجا تا به کجا           هـدایت سازد تـعـلـیـم و مرکـز  کوفـه را

 خواهد شد  لشگـر خصم طـرف با شهـدا          که بـبــنـدد راهـش  َدم تـیــغ َرود هـر از

 خواهـد شد  مـنـتـقـم کـرب وبـال  تـازه او          مدیـنه یکسر بعد از آن روز که شد کار

 جـدا خـواهـد شـد سـَرکـردۀ کـفـّـار ســرِ           ریزدمی حلب  ام وکه درش است  کفر سر

 شد   خواهد رها  دست بنی ِشیـبـه کعبه از          نه یهـود صـعـود و آل از نه بـمـانـد اثـر

 ُملک رضا خواهد شد  به خدا همه ایران          ُملک رضا هم گذری خواهد داشت  شاید از

 بکشید  پشت سـرش صف لثارات!همه یا

 مـنـافـق بـُکـشـیـد  تـا تـوانـیـد ز کـفّـار و

 عشق است صفای قـدمت را گـل یاسین،          است عشق عبا جاِم َجـَمت راای همه آل

 استَکَمت را عشق  ِسنِّ  درامامت به خدا          است امام طفل صغیرکه این  گفت بابات

 عشق است  راَحَرمت   روی آقاهرکجا می          است  کعبه جاهمان  توهست وجود   هرکجا

 است  عشق َرَجزت را قلمت را  رازِ  و رمز          زهـرا سربـنِد خودت یا نویسی رویمی

 عشق است راکه باشد َعلَمت  عباس یارت!           علمدار خدا –  ای عـلـمـداِر تـو عـبـاس

 استعشق   َدَمت را را ونَفَست  را ُسَخنَت          است راه ات درپیغـمبری خطبۀ  آری آن

 است  کرمت را عشق ای تمامِی سخاوت،          نیستبی دولت   دست تو کَرمِ  هیچ کس از

 است  عشق مسا،درد وغمت را  صبح و  گریۀ           وسحرحسین است به هر شام   لبت ذکر بر

 گـاه گـریـان حـسـن گــاه حـسـیــنـی آقـا 

 تـو در راه حـسـیـنـی آقـا  هــمـۀ عــمــر
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 گشته عـالـم همه جا گلشن مینوی بهشت          بهشت خاک زمین بوی از رسدمیفلک  به

 عـرق شـرم چکد از رخ دلجـوی بهشت           بهشتپـیـش یـارم که بود روشنی روی  

 خـلـق عـالـم همه با دوستی و هم عهدی 

 گـشتـه ورد لـبـشـان زمـزمـۀ یـا مـهـدی 

 تـجـاّلی خـدا نـائـره بین  اش را زسـیـنـه           دانه مـرغ دل از خـاک در سـامـره بـین 

 طاهـره بیـن  وجـد آن پاک زن پـاکـدل و          دایـره بیـن آن نـائـره در دامـن هـر نـور

 شنودنـغـمـه و زمـزمـۀ مـرغ سـحـر می

 شنودبـانـگ تـسبـیـح ز لبـهـای پـسر می 

 خـانـۀ مـحـفـل جـانـانـه گـرفـتـی نـرگس           در دل اهل وال خـانــه گـرفـتـی نـرگـس

 فـاطـمـه ُدردانـه گـرفـتی نـرگس کـز یـم           عـاقل و دیـوانه گرفـتی نرگس دل ز هر

 عـشرت  ثـنیا دیـده روشن به ُرخِ مهـدی 

 جـان بـقـربـان تو و مـاه جـمـال پـسـرت

 بـاشداین پـسـر مـشـعـل انـوار هـدی می           بـاشـدآئــیــنـۀ روی خــدا مـی  ایـن پـسـر

 بـاشـد طـالـب خـون شـهـدا می سـراین پـ          بـاشـدایـن پـسـر سـیّـد جـمـع سـعــدا می

 همه دیوانۀ اوستدلها  کهاست  این همان

 اوستهمان است که جانها همه پروانۀ این 

 خلق را رهـبـر صاحب نـظـری پیدا شد          افـق نـسـل عــلـی را قــمـری پـیــدا شـد

 بـلـکـه بـر مـلّـت قـرآن پـدری پـیـدا شـد           پــدر پــیــر خــرد را پـســری پـیـدا شـد

نفعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:              مربع ترکیبقالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 هر که خـواهد رخ تـابـنـده احـمـد بـیـنـد 

 بــیــنـد  iچــهــره مــنــتــقــم آل مـحــمــد

 ای داوری درمان هـمه ای طـبیب من و          جان همه ای صفابخش و شفابخش دل و

 همه جان باخـتـۀ عـشـق تو جـانـان همه          هـمههـمه پـروانـه و تو شـمـع فـروزان 

 چه شود عقده ز دلها بگشائی ای دوست

 از پس پرده غـیـبت بـدر آئی ای دوست

 دریــدن تـا کـی  به بـدن پـیـرهـن صـبـر          کی  دوست شنیدن تا دشمنت ای طعنه از

 دوش کـشیـدن تا کی  ان تو بربار هـجـر          نـدیـدن تا کی پـیش رو بودن و روی تو 

 شـدیم مـا کـه نـادیـده تو را طالب دیـدار

 شـدیـم به کـمـنـد سـر زلـف تو گـرفـتـار

 بس است را ایـنـهمه آزار عاشق زار تو          بس است را طعنه اغیار گوِش یاراِن تو

 است  بس نادیدن رخسار بودن و رو پیش          این مرغ گرفتار بس است قفس تنگ بر

 نچـیـنم چرا؟  گـلـشـن ُحـسـن تو گـلـی از

 نـبـیـنـم چـرا؟   جـمـال تـو مـا بـمـیـریـم و

 ایمافروخته سـیـنـه بر در آتش عـشـق تو          ایمغمت سوخته صفت گرد که پروانه ما

 ایـم دل دوخـتـه دیـدۀوالدت به رخت  کز          ایمازل آمـوخـتـه  را از قـصـۀ عـشـق تو

 دل ماست  تا شام ابـد در ُحـسن تو پـرتـو

 ماست  محفل  در  جای تو  روی کنی  طرف هر
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 شرف اّم القرای دیگری در جالل و در           های دگر زیباتری  سامره امشب ز شب

 جـنّـة الـفـردوس یا بـاغ محـّمـد پروری           سر به سر لبریز از عطر گل پیغمبری

 بری  عالم می  خلق دو مهدی از تو تو دل از           حـیـدری کعـبۀ دل قـبلۀ جان یا که شهر

 ای  هست و بود کـبـریـا را در بغل بگرفته

 ای  ل بگـرفتهجـان خـتـم االنـبـیـا را در بغ

 کعـبه را در بر گرفـتی قـبـلۀ دلها شدی          هم وا شدی ازچو باغ الله  سامره امشب

 شدی  موسی  صد  طورروح عیسی  روحبخش          حرم خّرم تر از سینا شدی از با صفاتر

 شــدی زهــــراهللا هللا زادگــاه یــوسـف           شدی آرا بخش چشم خورشید جهان نور

 جـمـال شاهد اقـبـال کن خـویـش را مـحـو

 خـنـده زن با اللۀ خـنـدان نـرگس حال کن 

 وارث خـون تمام اهلبیت است این پسر          آخرین مرد قـیـام اهلبیت است این پسر

 اهلبیت است این پسر صاحب کـّل مقـام          شام اهلبیت است این پسر و صبحگفتگوی 

 بلکه دست انتـقـام اهلبیت است این پسر          نیام اهلبیت است این پسر  بیرون از تیغِ 

 انتـقـام خـون مظلـومان به دین اوست دین 

 از شب مـیـالد گـویـد یـا لـثـارات الحـسین 

 منّان بشنوید   خدای حیّ  بانگ تبریک از           بشنویدجان گلبانگ جانان  عاشقان با بذل

 مسلمان بشنوید نام مـهـدی از زبان هـر           بشنوید بستان نخل و باغ و الحق ز جاء ذکر

 صوت قرآن بشنوید زبانش  قرآن از اهل           بشنوید  مرغان خوش الحان را ز  وصف آن گل

 طـنـیـن انداخـتـه   دهـان او از ســورۀ قــدر

 شـورهـا در آسـمـان و در زمین انـداخـتـه 

نوزن شعر: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعل       مسدس ترکیب قالب شعر: غالمرضا سازگار          شاعر:   
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 است  محکم  کتاب درمعنی  یک آیت که نه این          زوی دودمــان آدم اسـتایـن چــراغ آر

 است  اعظم عرش  زمینی پیر طفل  یک نه  این          خـاتم است انبیا را اّول است و اولیـا را

 است عالمای حکیمه احترامش کن که جان           عزیز یازده عیسی دم استمسیحای این  

 هست امام عسکری استاین همه بود و هم 

 سر دست امام عسکری است قرآن بر همچو

 مــادر تـنـهـا امـیـد آل پـیـغــمـبـر شدی           ای عـروس بیت آل فـاطـمه مادر شدی

 مـریم سر شدی پـسر زادن ز هللا هللا در          کـوثر شدی عطر زهرایی گرفتی کوثر

 شدی منظر  آسـمـان احـمدی مـاهی خـدا          شدی شرف را از شرف گوهر  مّواج بحر

 ای حـبّــذا مـرآت ذات ذوالــجــالل آورده

 ای یک جمال آورده  را درمعصوم چارده 

 ای چراغ آفرینش روشن از رخسار تو          ابر رحمت بار تو بهار از ای کویر دل؛

 آفـتـاب آورده سـر بـر سـایـۀ دیـوار تـو           تو دامن گـلـزار ای صفـای انـتـظـار از

 تو   هم لحظۀ دیدار آن عید ما یک لحظه،           تـو شهـریـاران بَـردۀ بـازار شـهـریـارا؛

 شود ها عاقبت مغلوب نورت می تیره گی

 شود می خورشید ظهورت  نور  از شام صبح

 الله زارت تا به کی  حملۀ باد خـزان بر          کیباغـبـانـا تشنه گـلـهـای بهارت تا به 

 آفتاب کعـبه، کعبه بی قـرارت تا به کی           به کی  تاشاخسارت  زاغ های زشت گرد

 پرچـم ثاراللّهی چشم انتظارت تا به کی            کی به  چـشم مظلومان عالم اشکبارت تا

 کـّل زمین کامل شود در عدل تو کی شود

 یـۀ اکـمـال دیـن کـامـل شودبا ظهـورت آ 

 کن  آیـۀ فـتـحـاً مـبـیـن را بر همه تفسیر          کن  شمشیر دست بر بازو  ای خدا را دست و

 کن  حلقۀ زنجیر در را دست وپا سرکشان          گـلـواژۀ تـکـبـیر کن از آفـریـنـش را پُر
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 عـالـمگـیـر کن نور عـاشورائیان را  نور            کن کّل عالم را به تیغ عدل خود تسخیر

 عین نور را علی  دست قدرت ایرا  خدا ای

 تا به کی فریاد ما این الحسن این الحسین 

 را بگیر داد حـیدر داد قرآن؛ عترت؛  داد          یـابن طاهـا داد دنـدان پـیـمـبـر را بگیر

 داد ثـارهللا اکـبـر را بـگـیـر داد زیـنـب؛           بگیرداد مـادر را  داد محسن؛ داد احمد؛

 اصغـر را بگیر  عبّاس و انتـقـام اکـبر و          را بگیر بغل آن جسم بی سر قرآن در همچو

 کن حکم داد کن کاخ استـبداد و رو و زیر

 هـای خویش را آزاد کن  اسـارت عـّمـه از

 زند می صدایت زهرا در و دیوار آن بین          زند سیّـدی انـسـیّـةُ الـحـورا صدایت می

 زند  دور مقـتـل زینب کـبرا صدایت می          زند صحنۀ خونین عـاشورا صدایت می

 زند می صدایت کرده سقّا را ای گم تشنه          زند صدایت می دامن صحرا کودکی در

 همه میـالد هم عـهدی بیا  ای ظهورت بر

 مهـدی بیا  زند فـریـاد یانخل »میثم« می 

 

 یا شب دل، یا شب جان است   امشب شب گل،           جهان استهای درخشان شب امشب شب 

 جریان است   درهای جهان رگنوری که به             ستآن نورتر از نورتر از نور رسیده

 دهان است بوی جامه و گلگل  وچهره گل            ستباغ دمیده تازه که در  از ترآن تازه 

 نبض زمان است  ،ضرباناین  زند ودل می             زند اینبار، خبر چیست؟ مگر چیست؟ می  دل

 وزان است   این دشت، در باد از آن دشت به           تا صبـح، دمـادم پـر و آواز و فـرشتـه

 استدرخشان جهان های شب امشب شب           شب سور شب نور، امشب شب میالد،

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:               قالب شعر: غزل     اکبر میر جعفری                شاعر:   
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 !اسـت نـگـارزادۀ امـشب خـریـدنـی نـاز            !است دست ساقی امشب چشیدنی باده ز

 :است عاشقان وصف جمالش شنیدنی از            !است چه دیدنی  زهرا جمال یوسف امشب

 است  سرهمۀ دلبران  این دلبری است کز

 است این دلـبـر از سـاللـۀ سـاقـی کوثـر

 خوش آمدی  حـیـدر ای صاحب شجاعت           خـوش آمـدی عـلــوم پـیـمـبـر ای وارث 

 !خوش آمدی دلبرحضرت  زمان!صاحب            خوش آمدی اّمـیـِد قـلـب حـضرت مـادر

 است  آقا مـعـطر بوی تو  عطر و جنت ز

 یُـمن مقـدمت همه عـالـم مـنـّور است از

 اصال تمام إنس و ملَک لـشکـر شماست            !شماست جهان کشور کل که هیچ، ایران

 ای اشـتـر شـمـاستسـیـد عـلـی خـامـنـه            ما قـنـبـر شماست  قـدس کـشـور سـردار

 "سید علی تویی بی شک امید و رهبـر"

 پـشت و پـنـاه و یـاور سیـد عـلـی تـویی 

 کـسی شبـیـه مِن رو سیـاه نیـستدیـگر            آه نیست این بساِط دِل من جـز دیگر در

 اّمـیـد من به غـیـر نـگـاه تـو شـاه نیست            گـنـاه نیست ام به غـیر خـطا ونـامـه در

 من را بـخـر برای خودت یابن فـاطـمـه 

 برای خـودت یابن فـاطـمه  با خـود بـبـر

 قـــرار دل مــا ظـهــور کـن آرامــش و            تنهـا تـریـن مـسـافر صحرا ظـهـور کن

 اصال بـحـق زیـنـب کـبـری ظـهـور کن            آقـا بـیـا بـه خـاطـر زهــرا ظـهـور کـن

 گـریان زینبی   صبـح و هر مساء تو هـر

 که پـریـشان زینبی  ای به ماخـود گـفـتـه 

فاعلنمفعول فاعالت مفاعیل وزن شعر: مربع ترکیب                قالب شعر: علی سپهری            شاعر:   
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 نـیـمـۀ ماه محـمـد، مـاه زهـرا را ببیـن            تعـالی را ببین حق آسمان امشب جمال

 آفـتـاب عـالـم آرا را ببیـن  مـاه نـرگس،           عـسـگـری دست موالنـا امـام بـرفـراز

 رخسار زیبا را ببین شدی آئینه آن  چون           آئینه شو شوآئینه  به سر، سر تا سر،  پای

 بـبـیـن  اعـال را عــرِش  آفـتــاِب بـامـدادِ            طواف زمین آور همه سیّارگان دور با

 نظرها را ببین   خورشید غایب از چشم شو،           کن سامره پرواز بام شهر بر روح شو،

 را ببین طاها آل  جمع شمع لحظه لحظه1           مهد مهدی هر دمی پرواز کن  بر فراز

 ببین تعالی را  حقُحسن  در ریاض نور،            شو هم باز لبخند از گل با نرگس همچو

 شدی  خورشید زیباتر از ای چراغ ماه،

 پا تا سر شدی   انوار ُحسن حق ز در غرق

 ظهور آرای عالم ِمهر غرب، از زند سر           تجـاّلی ظهور شب میـالد پیـدا شـد در

 ازل پیغـمبران دیـدند سیمای ظهـور  از           سیمای او درمسعودی که   آن مولود آمد

 صبح زیبای ظهور از قـیام مهدی و از           خبر بازویش روی  بر دهد «جاءالحق»  نقِش 

 آوای ظهـور   کـعـبه پای رکن، کـنار در           بشنوند عالم خلقِ  کلّ   کهخوش آن روزی   ای

 ظهور  امضای عصر، بازوی ولیِّ  دو  بر           بنگرید و بشنوید چشم انتظاران! همه ای

 استاده تا پای ظهور حـوادث پایـدار  در           کوهی سربلند غیبت همچو ایام شیعه در

 نباشد جـز تـمنّـای ظهور از شما ما را            !مـحـمـد جـان ما قربـانتان ای شـما آل

 
پيشنهاد  در مصرع اول بيت؛   وجود ايراد وزني و سکت موجود بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   1

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

 متاسفانه در تمام سايتها حتي سايت نخل ميثم هم به همين گونه آمده است  زير کنيد؛

 لحظه لحظه شمع جمع آل طاها را ببين           بـر فـراز مــهـــد مـهــدي پـرواز کــن

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلشعر:  وزن           ترکیب بندقالب شعر:             غالمرضا سازگارشاعر:   
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 بـام فرج پـرچـم تـوحـیـد بر درخشدمی

 نـزدیک است ایّـام فـرج  باشیـد،  منتظر

 شدیهم وا  بـا گـِل لبخنِد ماِه نـرگس از           آرا شدی امشب جهان سامره! ای بهشت

 شدی زهرانرگِس  امشب مسِت بویِ  زآنکه           مست  تو  بوی از  گردید عالمی  گر  عجب، نی 

 خورشید سامرا شدی عرشیان، ماه بزم           آسمانی اللۀ نـرگس شکـفتی در زمیـن

 شدی پـیـدا آفتـاب فـاطـمـه وقـت سحـر           مشرق برآیـد آفتاب بـا طلـوع صبح از

 شدیها محفل  ماهکردی  بذلرا  خود نور           حسن دست نرگس گاه در دامان گاه در

 1شدی  ما همنشین با  زمین تو کردی در لطف           ها زمین بوس تو بودند از ازلآسمانی 

 آرا شدی انـجـمـن  از نظـرها غـایـبی و           نیستی دیده پیدا در حاضری، محافل در

 یا مهـدی بیا   مقدمت آباد! ای وجـود از

 یـا مهدی بیا   عـید میـالدت مبارک باد!

 انتظار روزهای  پایان به روزی  رسدمی            مخور گر شد زمین ماتم سرای انتظار  غم

 احـتضار آمد بالی انتظار  از تـر سخت           است شاهدانتظاران  چشم گریۀ آه و و اشک

 هـوای انتـظار  حال و پـیر گردیـدیم در           ما گذشت   عمر  شاهد باش،  تو یوسف زهرا!

 انتظار های لحظه یکسر گشته هایملحظه           «الحسین  اَین ،الحسن »اَین شده ذکرم هاجمعه 

 کربالی انتظار  دل را ام صحرایکرده           «الحسین  أیَن ابناء» ندایسردادم  که بس

 انتـظار بند بندم گشته یکـسر نی نـوای            «اللهم عّجـل للظُّهـور»  از طـنـین ذکـر

 قـفـای انـتـظـار  وصـل آیـد در تـا بهـار           یابن زهرا! ما دعا کردیم تو آمین بگو

 
کنيم  در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد مي  وجود ايراد يا ضعف محتوايي و معنايي  بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.  1

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

 ها همنشين با ما شدي؟اي جان جهاناز چه             ها زمين بوس تو بودند از ازلآسماني 
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 تـو تـمــام آرزوی آل زهـــرایــی بــیـا 

 آیی بیا دانـم که میای امـیـد شیـعـه می 

 کری العس  یابن  بارنشناختم یک من تو را             ای بسیار یابن العسکریتو دل از من برده 

 العسکری  یابن حضرتت دیدار داشتم با           گه کاظمینگه کربال گه سامره  گه نجف

 العسکری  یابن   دیوار است از نقش بر کمتر           ای کز دیـدن روی تـو نـابـیـنا بـوددیده

 العسکری  یابن  کرم بگذار، از پا به چشمم           جان بیا  از ای خوبتر ،نیستمگرچه الیق 

 یابن العسکری   ندارد یار،  تو از غیر شیعه           نیست شیعه با دشمنی  کارشان جز دشمنانت

 العسکری   یابن  دوش ما بردار از غم کوه           موال بیا بی تو شادی جا نـدارد بین ما،

 یابن العسکری  شد به چشمم خار، هم گل  تو بی            بستان شاهدند باغ و در هاالله برگ  برگ

 گهربارم تو را  چشمان گرچه گم کردند

 بیـنم فـقط تنها تو را دارم تو را  می باز

 دیدمت روضۀ پاک پیـمبر صبـحدم در           من تو را نشناخـتـم، اما مکـرر دیدمت

 برابر دیدمتگه کنار خویشتن، گه در            بـقـیـع در کـنـارت ایستادم پشت دیـوار

 دیـدمت مـرقـد سـاقـی کـوثـر کـنـار در           عطرت را شنیدم از بیابان نجـف بـوی

 دیـدمت سر های بیآن تن  گه کنار قـبر           گــاه دیـدم ایـستـادی در کـنـار قـتـلگـاه

 دیـدمت  اکـبـر قـبربـا  گاه در پـائین پـا،            بغل ضریحت در دیدم باالی سر گاه در

 عــبـاس دالور دیـدمت  کـنـار قـبــر  در           چه ای گمگشتۀ زهرا ندانستم تویی  گر

 دل بـاخـتم  مـاه رویت را تماشا کردم و

 را نشناختمدر همه عمر و تو بودم  با تو

 سیـدی  کجـایی؟دانم بـا مـنـی امـا نـمـی            سیدی جمع مائی،  روز و شب در وغایبی 

 سیدی  تو حرم تو کعبه تو سعی و صفایی،           توست حّجم فقط دیدار ام،کرده  حج بسا ای
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 سیـدی  نمایی،  خـلق عالم رو تا دمی بر           کاش جان عالمت بـر رونـما گردد فـدا

 سیدی  آیی؟می کی  آیی؟آیی؟ کی می کی می            شام صبح و  هر  سرت  فاطمه پشت دعای ای

 سیدی  خود مشکل گشایی،  خود تو  با ظهور           مشکل اسالم تنها غیبت کـبرای توست

 سیـدی  وارث خـون شهـیـد کـربـالیـی،           که تو گویدمی پرچم سرخ حسینی فاش

 سیدی  ؟مهمان رضایی  یا که سامره؟ قم؟           یا نجف؟ مدینه؟ یا در ای؟کعبه  در طواف

  ای تمـام چارده معصوم! یـا مهدی! بیا

 ای جـواب نـالۀ مظلـوم! یـا مهدی! بیـا 

 بیت اهل تار شبهای در صبح، طلوع وی            قـرار اهل بـیتای قــرار قـلـبـهـای بی 

 بیتاهل انتظار پایان به روزی رسدمی            ظهور صبحی که باشد صبح آغازدمد می

ـل ِلـُظـّهـور الـلُهمَّ  » قرنهـا فـریـاد  بیتاهل شعار کبری غیبت این بوده در           «َعـّجِ

 بیت؟ اشک چشم نـازنینت را نثـار اهل           کنیکی می عدل! تا  به دستت ذوالفقار  ای

 بیتاهل دوباره اقـتـدارتـا بـه دست آید            سیدی! دست یـداللهی بـر آر از آستـین

 بیتندار اهل و یوسف زهـرا تویی دار           سیـزده معصوم را کـشتـند از راه جفـا

 بیتاهل شود عـالم بهاربا ظهورت می           نـابود کن را تـا قـیـامت لـشگـر پـایـیـز

 سیـنۀ ما شعلۀ فـریـاد تـوست  قرنـها در

 داد توستتیغ عدل و  انتظار عالمی در

 الهدی گوید بیا  مصباح  رأس سر نی،  بر           خـون خـدا گویـد بیا وارث خـون خـدا!

 کـوه صفـا گوید بیا  های مـروه وسنگ           حجرفریاد  چار رکن کعبه و  ،زمزماشک 

 خون جاری از دهان مجـتـبی گوید بیا            زندمی شب صدایت  علی هر فرق خونین

 بیا شب دعا گوید   هر کندمیظهورت   بر            دل سوز با اشک چشم و اتمظلومه مادر

 بـیا  گـویـد کربـال پـرچـم سـرخ شـهـیـد           دشت سرخ نـیـنـوا آب فـرات هاینخـل
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 فـراز نـیـنـوا گویـد بـیا  رأس جـدت بر           زند« مهـدی یا» کشتگان فریاد هایزخم

 بیا   گویدجدا  پیکر ازدست  خالی،مشک            حسین خون عـلـمـدار در قامت غـلتـیده

 توست  گیرعالمعدل  عالمی چشم انتظار 

 توستدر لب شمشیر  اصغر پاسخ لبخند

 معنی اکمال دین کامل شود ظهورت   با           شودها زائل سینه کن تا زنگ غم ازجلوه 

 شود مسلک وهـابیان باطل جلوه کن تا           بشکـنیبتهای حـرم را   جلوه کن تا باز

 شود نازلآسمان  ازهمزمان ظهورت با             جلوه کن تا عیسِی مـریـم برای یـاریت

 حاصل شودمراد فاطمه  چهره بگشا تا           عدو ازمحسن را بگیری  جلوه کن تا داد

 شود  محفل ماه رویت شمع هر  تالوه کن  ج           گردد خجلاز طلعتت  جلوه کن تا آفتاب

 شود  واصل  حق تا اّمت قرآن به جلوه کن           بندد از فضاباطل رخت  ابر جلوه کن تا

 ما قابل شودنگاهت چشم  کزنگه کن  تو           تـو  گـرچـه نَـبـَود دیـدۀ ما قـابــل دیـدار

 آفـتـاب فـاطـمـه بر خلق عـالم جلوه کن 

 کرامت بر دل تاریک میثم جلوه کن از 

 

 کرد  درست گلستان خشک، این کویر   از           نـم بــاران درست کـردکـرم که نـم  ابـر

 کرد  خـراب زلف پریشان درستخـانـه            خـــداونــدی سـحــرتــجــلـّـیـات  دل را

 ما را گـدای نـیـمـۀ شعـبان درست کرد            اشبـا دستـگـیـری  دسـتی کـریـم آمـد و

 سامان درست کرد  سر وبی  خویش، دنبال           ما را سر قـرار خودش بیـقـرار ساخت

 ما کـنـار سـفـره سلیمان درست کرد  از            کرد پـخـت فـاطـمه نانی درستبا دست

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: بند                 جیعترقالب شعر: علی اشتری            شاعر:   
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 مسلمان درست کرد  کافر خراب کرد و           1نـگـار این پس نادرست سجده نکـردیم،

 حــیـدریـم  مـا سـائـل قـدیـمـی زهــرا و

 پـیــمـبــریــم  انـتـظـار مـهــدی آل چـشـم

 مـوسی بلـند شد آدم و نـوح و خـلـیـل و           شددریـا بـلـند  بـا جـذر و مـّد پـلـک تو

 عـیـسی به شـوق روی مسیـحا بلـند شد           طواف کرد کـعـبۀ نرگـس مریم به دور

 بلـنـد شد  یـوسف به پـای یـوسف زهـرا            سر  یک دست روی روی سینه و یک دست

 تا گـرد و خـاک مـحـمـل لـیـال بلـند شد            زمینمجـنـون شـدند اهـل سـمـاوات تا 

 ما بـلـند شـد  ات به سـروقـتی که سـایـه            ما سربـلـنـدهای هـمـیـن سروری شدیم

 بـایـد بـه احــتـرام تـو از جـا بـلـنـد شـد            الـقـیـامبـرسـد واجـب که نـام تو هـرجـا

 بـریـم مت را نـمی نـام مـحـتـر مـا غـیـر 

 انـتـظـار مـهــدی آل پـیـمـبــریـم چـشـم 

 قـبـل از رسیدن رمـضان، با خـدا شدن           مـسـتـمـنـد نـگــاه شـمـا شـدن مـائـیـم و

 باید به راه عـشق تو از خود جـدا شدن            خودت را به من بده من مرا بگیر و از

 حـیا شدن تـرسـم از عـقـوبت این بیمی            ن بد استباید درست تـوبـه کنم، اینچنی

 نـامــۀ اعــمـال مــا شـدن بـا بـاخـبـر ز            کردبسکه گریه  ترت چشم رفت دست از

 شدن  پا خواب از صدای تو با است خوب           مــا هــایمـنـاجـات الـعــزیــزِ  ایّــهــا یـا

 بـال شدن  و راهـی کـرب کـاش با تو   ای           کـشممی نـقـشهگاهی خودم برای خودم 

 ســریـماربــاب بـی  تـشـنــۀ زیــارت مـا

 مـهــدی آل پـیـمـبــریــم  انـتـظـارچـشـم 

 
  است؛   مداح  هر  وظيفه  مهمترين  که  بيت  اهل شأن  و  حرمت  بيشتر  حفظ  منظور  به  کنيممي  پيشنهاد بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما  .   1

   .کنيد  زير  بيت جايگزين   را آمده شعر  متن  در  که شده اصالح بيت

 کافر خراب کرد و مسلمان درست کرد       پس نادرست سجده نکـرديم، اين جناب
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 خاک مهمان میکند  فرش دارد عرش را در           باران میکند را بوسهامشب زمین آسمان 

 نان میکند  دست حق دارد پراز را ها سفره           میکند ملک سجده به انساندارد هم  باز

 شد  هم خوان کرم روی زمین گستردهبـاز 

 آسمان آورده شد بـاز هـم دسته گـلی از

 تـابد به باال از زمین   صدها ماه می نور            خداونـد مبین   یا نورنور خورشید است 

 بـاز پـیدا شـد نـشانی از امیـرالـمؤمنین            باز بـیرون آمـده دسـت خـدا از آسـتیـن

 شود تا کویـر سامرا بـاغ پـر از گل می

 شود میگل  پر ازناگهان اطراف قنداقه  

 ست  عسگری امام جان و هـستی این تمام           ست عسگری  امامباغی ازگل روی دستان 

 ست  عسگریامام بّران   شمشیراین پسر            ست عسگریسوره نه قرآن امام  آیه نه؛

 عسگری  قرص ماه کامل است امشب هالل

 حال عسگری  بهعرشیان گویند امشب خوش 

 کـرار در ابـروی او  ذوالـفــقـار حـیـدر           1روی زیبای محمد شد عیان درروی او 

 بازوی او  در  عباس است  قدرت بازوی           2او خوی وهلل مثل خوی حضرت زهراست 

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

 .را جايگزين بيت زير کنيد 

 ذوالفـــقـار حـيدر کــرار در ابـــروي او           روي زيبـــــاي محمد بيـن قــاب روي او
موضوع مطروحه در مصرع اول بيت زير شايسته مقام حضرت زهرا نيست زيرا بر طبق روايات وارده عطر و بوي حضرت را کسي .  2

 تکرده که بتواند چنين تشخيصي بدهد لذا تغيير داده شداستشمام 

 قـدرت بازوي عباس است در بازوي او           مثل عطر حضرت زهراست عطر و بوي او

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              مربع ترکیبقالب شعر: مهدی نظری            شاعر:   
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 ن حسن لطف و سخا دارد عطای دست او چو

 دست حاتم را یقـیناً در کرامت بسته او 

 تاب صحرا شاد شد  غنچه خندید و دل بی           رود و دریا شاد شد وابر باریدن گرفت 

 کـل عـالم قلب زهـرا شاد شد از بیشـتر           عطری از جنت وزید وعرش اعال شاد شد

 آمد آن کس که تمام انبیا را رهبر است

 پود حیدراست  و  پودش تار   و تار که  آن کسی

 پای او  خاک زیر سازد کلیم از مهر می            حـضرت آدم بـنـازد بر رخ زیـبـای او

 گیـرد بـقا با دیـدن سیمای او  می خضـر           نوحِ کشتیبان شــده محـو قـد رعنای او

 دل شـیطان کند بایـد ابراهـیـم لعـنت بر

 را قربان کند پیشش اسماعیل جای دارد 

 1زند  می عالم کل   ای در حیدر گونه بانگ            زند  میکه روی کعبه پرچم  روزیمیرسد 

 زند  مکه زمزم می بـوسه بر پایش کنار            زند دارد از دیـن خـدا دم می تیغ بر می

 زند  می مشهد یک سر به   ٬کرببالسامرا،

 زند  حضرت صدیقـه گنبد می  روی قبر

 رسد می  کوهی با صالبت با سپاهش مثل            رسد ابن علی او با شجاعت می  چون حسین

 رسد پرچم سبز والیت میدوشش روی            رسد غیرت میبا سیل   نفرسیصد و اندی 

 دهد را به عالم می مرتضایی عدل و داد 

 
کنيم به منظور  مي   پيشنهاد ؛ايراد محتوايي در عدم رعايت شأن اهل بيت وجود بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به .   1

مهمترين وظيفه هر مداح است؛ بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را    که  بيت  اهل رفع ايراد موجود و حفظ بيشتر حرمت و شأن

 ؛عبارت نعرة مستانه به هيچ وجه شايسته مقام و شأن حضرت نيست  جايگزين بيت زير کنيد 

 عــره مستانه اي در کــل عـالم مي زند ن           ميرسد روزي که روي کعبه پرچم مي زند
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 دهد مطمئـنم او کـه بـرگردد نجـاتـم می 

 کند  می مـداوا عـمه جانش را زخم قـبـر           کند سوریه یکباره غوغا می  درعراق و

 کند  حق تماشا می یـشان رامیـزند سرها           کند شرم را رسـوای دنیا می  داعـش بی

 ظهورش مست آقا شیم ما  کاشکی روز

 کاشکی روز ظهور حضرتش باشیم ما 

 

 آید  قرار کند تا آنبیقراری می هم  زمان            آید نگارزمین چشم انتظار مقدمش تا آن  

 آید  سامـره واالتـبـار به دنیا کـودکی در            دهد امشب نـوید اتفاقی خوشزمانه می 

 آیدوالیت آخرین گل هم به بار  به گلزار            نرگس به دامانش گلشود امشب می  شکوفا

 به دنیا خوش عذار آید  زهرا یوسف که دیگر            زیبا رخ کنعانی یوسف  خاطرها رود ز

 آید اینست قنداقه به عرش کردگار قرار            وغوغایی به پا گشته میان عرش اعال شور

 دار آید  پردهحضرت جبریل آنجا   برایش            دیدار رخ ماهش مالئک بسته صف از بهر

 آید  شرمسار  پیش رخ او مه وخورشید در            اوستاره ریزد از هفت آسمان در پیش پای 

 آید دلش آرام بگـرفته که آخـر شهـریار            میالد فرزندشعسکری مسرور از  امام

 اال ای اهل عالم با گل نرگـس بهـار آید             آیدگـل بهـارانی نمی  یک گـویـند با همه

 آید  گیرد اندر دست، تیغ ذوالفقار که همو            روی زمـین بـاشد ل آخـرین حـق بردلی

 آید ست درهر روزگار که غایب از چشم  مهی             گردند عصر او دنبال اوفرعونیان همه 

 آید  جشن بر پا در همه کوی وگذار بساط            درشادیشعبان شود دل غرق آید نیمه  چو

 آید آن شه یّکه سوار از که شاید یک خبر             فضا پیچد نوای العجل یا حّجت حق در

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             غزل قالب شعر:               تقواییاسماعیل شاعر:   
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 در پــرتــو مــیــــالد امــام بــشـــریـت           بــشـریـتعـیـد است ولـی عــیـد قـیـام 

 نـام بــشــریـت  زد ســکـــۀ اقــبــال بـه            بـا دست کـرم ذات خــداونــد تـعــالــی

 بـا دسـت خــدا پُـرشـده جـام بــشـریـت            از ُخـم طهورا که خـدا سـاقی آن اسـت

 بـشـریـت سـامـره پــیـوسـتـه ســالم بـر           صبح از با پـیـشـترامشب ببرای باد ص 

 بـبـیـنید!  است  جـا وادی طورعـالم همـه 

 در دست حسن مصحف نوراست ببینید 

 قـدم مهــدی مـوعــود فـشـانـیـد  گـل در           همـه سـورۀ والـشـمس بخـوانـید خیزیـد

 پیوستـه بنوشیـد و به یـاران بچـشـانـیـد            ساقـی آن استکه خـدا  جـام شـرابی از

 بـدانــیـد مـیـالد ائـمـــه اســت بـدانـیـــد           ست بگوئیدتنها نه فقط شب شِب مهدی

 سوی کعـبـۀ مقـصود بـرانـید  محـمل به           خـیـزیـد و بـبـندیـد هـمـه بـار سـفـر را

 فـاطـمه آمد  بنی  امشب خبری خوش به

 نـرگـس بـه مـشــام هـمه آمـد بـوی گـل

 بـاد مـبـارک  شـانـۀ خـورشیـد قـمـر بـر            عیـد مـلک و جـن و بـشـر باد مبـارک

 بــاد مبارک  در نـیــمـۀ ایــن مـاه ثـمـر           طــوبـای امـیـد همه خـوبـان جـهـان را 

 این زمزمـه بر مـرغ سحـر باد مبارک            لـب مــهــدی  شـنــوم ازمـی آوای خــدا 

 پسر بـاد مبـارک  کـای مـادر فـرخـنده!            پـیـغـام خـدا را بـرسـانـیـد بـه نـرگــس

 ای خـیـل ملک پیش روی مـادر مهدی

 آئـیـد و بـگـردیـد بـه دور سـر مــهـدی

 نــمـا را  دیــدیــد هــمــه آیــنــۀ غــیــب           کــعــبـۀ روح شـهـدا رادیــدیـد هــمــه 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:             ترکیب بندقالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 هـدی را هنگـام سحر صورت مصباح           دست حـسـن امشب سر دیــدیـد همه بر

 را  دل شــوق تـمـاشـای خـدا داریــم بـه            امشب همه بـار سـفـر سـامـره بـسـتـیـم

 را شمس ضحی سحر کی دیده درآغوش           ـا گــل لبخـنـد بپـرسیداز مـرغ سحـر ب

 یـاران! شب عـیـد آمـده بـیـدار بمـانـیـد 

 فـاطـمه عـیـدی بـسـتـانـیـد  بایـد همه از

 روان است   روح ،روان روح روان، روح  این           است جهان جان جهان، جان جهان، این جان

 حاجت به بیان است  که عیان است چه آنجا           یک حسن  است بهجمال آئینه چارده این  

 است  خـاتـم پیـغامـبران که نـبی چونـان            ایـن خــتـم ائـمـه اسـت بـدانـیـد بـدانـیـد

 مـه رویش نگران است چشمان خدا بر             گــر کــفــر نـبـاشد بگـذاریــد بگـــویـم

 تب اوست ۀ تاب وهر لحظه پـدر شیفـت

 خـورده لـبـن آیـۀ قـرآن به لب اوست  نا

 مـژدۀ فتـح و ظفـرش را  داده است خدا           این است که دادنـد امامـان خـبــرش را 

 لـب خــنـدۀ شـوق پـدرش را  دیــدنـد به           مـالئـک تـا آیـۀ قـرآن بـه لـبــش بــود،

 پـا تا به سرش را تنها نه دهـان بلکه ز            حسیـنشکاش نبی بود که بوسد چو  ای

 الـبـاطــل دست دگـرش را نـقـش زهـق             بـازوش کـه دیـدیـد بـبـیـنـید  جــاءالحـق

 این نـور دل فـاطمه فرزند حسین است

 بر لعـل لبـانش گـل لبخـند حسیـن است

 ظهـورت ـوستـه زمـان منتـظـر روزپی            ای خلـق جهـان منـتظر روز ظهورت!

 روز ظهــورت هـم نسـل جـوان منتظر           هم در غم هجران تو پیران همه ُمردند

 ظهـورت هـای خـزان منتظـر روزگـل           بلـبل سر هر شاخـه غـزلخـوان فـراقت

 مـنـتــظـر روز ظهـورتبـا قـد کـمـان             اسالم چو یعقوب گشته و تو یوسف گـم
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 یعــقـوب به مـا مــژده دهــد آمـدنت را 

 از مـصر شـنـیـدیـم بـوی پـیـرهـنت را 

 آ که حـرم عـاشق دیـدار تـو بـاشد بــاز            دست خــدا یار تـو باشد ای دست خـدا!

 عـبـاس؛عـلـمـدار تـو بـاشدبــازآی کـه            راه است علی چـشم بهبن بازآ که حسین 

 سردرگم و جان بر کف بازار تـو باشد           مصرییوسف صد  و یوسف زهرایی  تو

 بــاشـد دلـبـاخــتــۀ مـکـتـب ایــثــار تـو           سـربـاز حسیـنی بازآی که هـفـتاد و دو

 پــاســخ فــریـــاد امـام شــهــدایــی  تــو

 ـون امــام شــهــدایـی تــو مــنــتــقــم خ

 فـاتـح خـیـبـر به تو نازد  بازآ که علـی،            بـاز آی که آیــیـن پـیـمـبـر بـه تـو نازد

 آن روز ببـیـننـد که حــیـدر به تو نـازد             روزی که بگیری به کفت تیغ علـی را 

 حق است که صدیقۀ اطهر به تو نــازد            درآری تو را آن دو نفر  قبر،  زکه  روزی

 نــازد بـه تـو اصغـرشانـۀ بابا عـلـی   بر            آن روز بـبـیـنـنـد هـمـه بـا گـل لــبخـند

 ای وسعت مــلک ازلی محفــل نــورت 

 ما عــیـد نـداریـم مـگـر روز ظهـورت

 منتَـَظـر آید  منتـظران! کـای منـتظـران!           از اللــۀ زخـم شــهــدا خــنـده بــرآیـــد

 آید عـشـرتـا سـوی حـرم حـّجـت ثـانـی             چار طرف چــشم گـشاییـد به کعــبه  از

 ست که از بهر نجـات بشــر آید مهــدی           سـواری که نهـد روی به کعـبهاین یکه

 آیـد  پــیــرهــن یــوسـف زهـرا خبـر از           چـشم همه روشن که به فــرمـان الهـی 

 را دوست که شاید گفت تو میثم چه نکو

 ایـن یار سفـر کـرده همیـن جـمله بیـایـد
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 امـشب نـمـک بـه سـفرۀ دنیا گـذاشـتـند             گـذاشـتـندامـشب بهـشت را بـه تمـاشـا 

 نـام مـهـدی زهـرا گـذاشـتـند  مـاهـی به             امشب به روی دامن نرجس از آسـمان

 گـذاشـتـنـد  هـمـه وا راه را بـرای  چـون            امشب به خـانۀ حـسـن عسـگـری بـرو

 گذاشـتـنـد بس زیـاد دل روی دل جا از            اش وسی کـه آمــدنـد پـی دسـتـبـ از بـس 

 او را بــرای نـــوبـت فــردا گـذاشـتـنـد             صف ایستاده است یوسف ببین که آخر

 سربـه دامن صحـرا گذاشتـند  از عشق،            ها همه مجـنون صـفت شدند لیال صفت 

 زند  امشب پـدر به خـال پسـربـوسه می

 زنـد   می حجـر بوسه سنگ   به رویکعبه 

 است عطوفت علی باشبیه ازیک طرف             استمالحت   یک طـرف شبیه نبی با از

 صالبت است  حسن با طرف شبیه  یک   از             غرق نورازیک طرف چومادر سادات 

 استشجاعت گرفته حسین  که از درسی            اش با این همه صفـات جمـال و جـاللی

 ابـروی این پسر خوِد تیـغ والیت است              عباس دارد وچشمش غضب زحضرت  

 ابّهـت است  مـانـند عمـه زینـب خود بـا            مـثـل عـلـی اکــبــر اربـاب قــد رشـیـد

 است دست کریمش کرامـت کارکه  بس  از            دســت تـوســل هــمـه انـبـیـا به اوسـت

 طـاووس جـنـّت آمـده زیـبـاتـر از همه 

 هـمه  آقــاتـر از آقــــای آســـــمانـــی و

 هــای جــهـان را دوا کـنـد  درد طـبـیب            رسد که عـدل عـلـی را به پا کند می او

 کـربـبـال کـنـد مـدیـنـه روی بـه  بعـد از             عیـان شود رسد که تـربت مـادر او می

 وقـتـی بـرای فـاطــمه گـنـبـد بـنـا کـنـد             کـنـم مـی آمــدنـش فـکــر دارم بـه روز

 نـمــاز به او اقـتــدا کـنـد  تـا این که در             قلب آسـمان رسد از عـیـسی مـسیـح می 
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 صدا کندرا مان  همه با صوت حـیدری             کرده است و قصد زند کعبه تکیه می بر

 کـند  خـودش برای سپـاهـش سـوا را  ما            ای کــاش روز آمـدنـش بـین آن هــمـه

 است صاحب صفات جاللی حیدر چون

 اسـت  الیـق عــمـامـۀ سـبـز پـیـمـبـر او

 دست توست عـروج عـالم باال به رمـز            دست توست ها به  آقـای من تمامی جان 

 باران و رود وچشمه ودریا به دست توست             ای وارث تــمــــام ذوات مــقــــدســــه

 االعلی به دست توست وقتی کلید جنت            ما غصــۀ بهشت خــدا را نمی خـوریم

 امضا به دست توست  و  جوهر قبول و مهر            پــرونــدۀ قــبــولی مــا را رقـــم بــزن

 پرچـم سقا به دست توست ظهـور روز            العسگری نخورده َعلَم یابن هرگز زمین

 توست   به دست زهراانتقام حضرت  چون            انتظار توست فاطمه چشمکه  تعجیل کن

 شود بلند  تو میرسی و ارض و سما می

 شـود بلند در زیر پـات عـرش خـدا می

 کنم مانـدم چگــونه روی به سوی شمـا            صــدا کـنـممـانـدم چگونه نـام شـما را 

 که در نـمـاز بـرایت دعــا کـنــم  تـا این              ای! دل ما را نبرده ،جمکرانست  چندی

 من در گـنـاه هـم نـشد از تو حـیـا کـنـم             دم معـصیت شـده کـارم بـدون تو هـمه

 نـشد کـه ِدیــن خــودم را ادا کــنــم  آقـا            ام وبـی نـبـوده ام که نـوکـر خـ  شـرمـنـده

 با به قـلـبت جــفــا کـنــم روزی هــزار            ام به جـای دعــای سـالمـتـی شـرمـنـده

 به سوی کـربال کنم  های جمعه رو شب            شود مگـر با حال معـصیت به خـدا می

 ُمردْه دل من را حـیـات بخش برگرد و 

 بخش   ای نجات جان بده به دلم برگرد و
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 چون مهر تابان کشتیی از دور پیداست            از قـلـب دریــا کــاروان نـور پـیـداست

 هرجا درخـشید و درخشیـد و درخـشیـد           ولی برعرشۀ آن قرص خورشید کشتی

 کردسـوی خـاک مـی  در آب طی ره به           کرداز سـیـنۀ دریـا گـریـبان چـاک مـی 

 از دور رسید از دورنزدیک ساحل می            کـشتی ولیکـن دامـنش دریـائی از نـور

 انداخت  پهلو گرفت و نزد سـاحـل لنگر           پایش گوهر انداختکشتی ولی دریا به  

 اش بین کـنـیـزان بود پـنهـان گـم گـشتـه           بن سلیـمان چـشم انـتـظار استـاده بُـشـر

 فـیــض او آئــیــنـۀ دل را بــشــویـد  وز            بجـویـد گـم گـشتـۀ خـود را گـشت تامی

 گه چـشم حـق جویش به نرجـس  افتاد نا            ی در خویشتن حـسکرد فیض فاطممی

 ای بـود جـانب ابـن الرضایـش نامـه وز           ای بودلبش هنگامه شادی در و شور از

 کان نـامـه ّسـری بــود ز اسـرار الـهـی            داد آن پـیـغـامــبـر را دل گــواهــیمـی

 بوسید هی بوسید هی خط آن راخواند و           چشم مالیـد برنرکس گرفت آن نامه را 

 بگـذاشت گه بر روی قـلبش گه به دیده             بـا رنـگ گـه افـروخـتـه گــاهی پـریـده

 باز  آن دیدی بگو اسراری درچه گفتش             سر بُشر سلیـمان کـرد پـرواز هوش از

 ؟ چیست بوئیدنتها برگ الله   برگچون              بوسیدنت چیست؟ نامه را صاحب  نادیده 

 تکـلّـم کای پـیـر پـاک با صفـای خـوش            نا گه عـیـان شـد بر لبـش نـقـش تـبـّسـم

 اللـه چـیدم   گـلشن ُحـسـنش هـزاران وز             دیدم تو  من صاحب این نامه را پیش از

 است مـادر شوهـر من صدیـقـه کـبـری            مـنای از اخــتـر خـورشـیـد بـاشـد ذّره

 گـل بـوسـه زهـراسـت بر پـیـشـانی من            رنــگ خـدا دارد رخ نــــورانـــی مــن

 شـاه جـهــانـم  اخــتـر نـیـک مـن دخـتـر            دیـدی نـهـانـمچـه مـی  بین کـنـیـزان گـر

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: مثنوی                  قالب شعر: غالمرضا سازگار           شاعر:   
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 در پای تخـتم جملـه قـسیّـسـین نـشـستند            ـتـندروزی مـرا بر ابن عـّمـم عـقـد بـس

 هـم سـرودنـد پس خـطـبۀ عــقـد مـرا با              ها از هم گـشـودنددر هر طرف انجـیل

 تـخـت  کـام اجـل افــتـاد از یـکـبـاره در            بخـت  ناگه زمـین لـرزید و داماد نگـون

 تـشویش بودم   لحظه در هر زین ماجـرا            خـویش بـودمبخـت سعـید   من غافـل از

 دیـدم  روی مـحـّمـد را بـه خـــواب نـاز           شـب آمـد و در بـسـتـر خـواب آرمـیـدم

 کای نـور چـشـم مـریـم عـذرا بـشـارت            لبخند زن بودش به عیـسی این بشـارت

 را  الصفا فـرزند خود را دخت شمعـون           ـنــا رابـنـدم دو یــار آشمـن عـقــد مــی 

 تو باد این طرفه پیوند اینک مبارک بر            کای پیر خردمندشمعون گفت عیسی به 

 را  خواب خـورشید جـمال عسگری در             را مـن یـافــتـم مــرآت ُحــســـن داوری

 نـگـاهـی حـاصلـم را  سـوزانـد بـا بـرق           راآن نـازنـین نا گه ربـود از کـف دلـم 

 افــروز بـودم مـشـتـاق آن مـاه جــهــان            بودم چـون گـشـتم سـراپـا ســوز بـیـدار

 شد می رنـگ سرخم زرد سـیاه و روزم            شـدهر روز سـر تا پـا وجـودم درد می

 با مـرگ در سـّن جـوانـی پـنـجـه کردم            کردمعـشق دوست دائم رنجه  را به دل

 زردم رخـسـار شد زردتـرپـیـوسـته می             دردم شد هر طبیبی عاجـز از درمان و

 بگـیـرد پـایـان  عـمـرم دگـر رفـت تامی            خواست بیتابی ز جسمم جان بگـیردمی

 دیـدم به خـواب نـاز مـادر شـوهـرم را           یک شب نهادم چون به هم چشم ترم را

 هـایـش فـتــادم  بـا گـریـه بـر روی قــدم           از جـای جـسـتـم بـا ادب بـر پـا ِسـتـادم

 گـفـتـم  خـونـیـن بـه زهــرا بـاز راز دل            بار سفـتم یاقـوت سرخ از چشـم گـوهـر

 را  هجران حاصـلم سوزانده فرزندت ز           راام جان و دلم کای مـادر از کـف داده

 کـرد وصـال عـسـگــری امـیـدوارم بـر           کرد وادی غـم رهـبـری زهـرا مـرا در
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 اســالم آری بــایـد شــهــادت گــویـی و            عـــزم وصـال یـار داری  فـرمــود گــر

 کردم  لـب شـهـادت رانـدم و اقــرار بـر             کـردممـرام خـویـش اسـتـغـفـار  مـن از

 چسباند سینه  زینب مرا بردخترش  چون            لطف و مهربانی دسـت افـشاند زهرا ز

 پـیــشـانـیــم را   بـوسـید بـیـن ابـــــرو و            بـخـشـیـد تـسـکـیـن سـیـنـۀ نـورانـیـم را

 بــــرت آرام جــانــم  امـشـب آیــد در از            ـهـربـانـمبا خـنـده گفـتا کـای عـروس م

 بـا مـن  من یـار او؛ او از عـنـایـت یـار           آن شب دگر من بـودم و دلـدار با من  ز

 عطا کرد بیداری خوش وعدۀ وصلم به            جان با من صفـا کردتا یک شب آن آرام 

 بـین کـشـتی با اسـیـران خـفـتـنـم را  در           فـرمـود اوصـاف اســیـری رفـتـــنـم را

 بــاشـد  پـیــمـان پــیــونــد مـن و دلــدار               بـاشـد این نـامـه سـر خــط وصـال یـار

 آورد ســـوی سـامــره بـــا احـتــرامـش             شـد چو آگـاه از مـقـامش سلـیـمان بُـشر

 الّرضایش  ابـن تا بست کـابین بر پـسر،            ریاض مـرتضایش شد جا در گل بود و

 بـیت والیت را حـکـیـمـه بـود مـهـمـان            چون شد غـروب چارده از مـاه شعـبان

 دادش امـام عـسگـری این طـرفه آواز:            خویشتن بازبیت   خواست گردد سویمی

 کامشب ز نـرگـس بـشکـفـد ریـحانۀ مـا             کای عـّمهـ امشب را بمـان در خـانۀ ما

 پنهـان  اسـت  فـرمان خـداوند حـمـلش به            ابـن عمران سان مـادر موسی نرگس به 

 بگـیـرد  فـیـض بامـدادان جـان گـیـتی ز            خواست کم کم عمرشب پایان بگیردمی

 بعد از نمـاز شـب به ناگه رفت از تاب            چشم خود ازخوابنرگس بگشود نرگس 

 خـوانـد با ُدردانـۀ خــود سـورۀ قـدر می             بدرچون اش افروخت چهره از درِد زادن  

 عـلـی نـور  عـلـی نـور  عـلـی نور  نـور             نـورآن دارالوال  بگرفـت دورش را در

 آیـات کریمه  کای گفت حـق وصفـت به           بشتافـت با حـیرت سـوی موال حـکـیمه
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 هـای نـور گـم شـدنـرجـس مـیـان پـرده              گــم شـد اّمـیـد دل با آن نـشـاط و شـور

 بـرگـرد تا رخســار مـهـدی را بـبـیـنـی              غـمینـی فرمود عّمه از چـه محـزون و 

 دنــیـا آمــده بــرگـرد عـّمــه مـهـدی بـه            فـرزنـــد زهـــرا آمــده بـرگـرد عــّمــه

 برگـشت سوی حـجـرۀ نرجـس حکـیمه             بوی خوشی را کرد ناگه حـس حکیـمه

 مـــــحــّمـــد  بــر مـــاه روی قـــائــم آل           مدسـر بگـشود چـشم آن عصمـت دادار

 افالک  دستیش بر روی زمین دستـی به            آن رهــنـمـای آســمـان در دامـن خـاک 

 کـرد جـان تـائـید مـی  ز حکـم نـبـّوت را            کـردهـای او اقـرار بـر تـوحـیـد می  لب

 دارانزنـده یـا رب به اشـک دیـده شـب            واران ل امــیــدیـــا رّب بـــه اّمــیــــد د

 قـامـت مـهدی بـپـوشان  رخـت فَـَرج بر            را بـر مـا مـپــوشـان  جــام وصـال یـار

 

 هـیجـان افتاده  ای در عـالـم از حـادثـه            جان جهان افتاده باز شوریست که در

 دگـربــاره جـوان افـتــاده  عـالـم پـیــر            چشم نرگـس به شقـایـق نگـران افتاده

 راه بیا  رسـد از  هـاتـفـی گـفـت سحـر می

 بـیـا رسد از راه  همـچـو عبـاس قـمر می 

 امشب کریمان پهـن شد سفـرۀ احسان               امشب غزلخوان سرمست و عالم شده باز

 امشب سلیمان هست چه گدا هر میشود             امشبفراوان خداوند  لطف که شد بس

 جــلـوۀ کــوثــری حـضـرت زهــرا آمـد

 آخــریـن حــیــدر کــرار بـه دنــیــا آمــد 

 به  رخـش جـلـوۀ آقـایـی طـاهـا به  بـر              جهان حضرت دریا به بهآمده بر دو 

فعالتن فعالتن فعالتن فعالتنوزن شعر:              مربع ترکیبقالب شعر: ناصر شهریاری            شاعر:   
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 به   آمـده در بر نـرگـس گـل زهـرا به              به  بـابا به دلـبـری کـرده به لبـخـنـد ز

 عسگری در بر خود نـور جـلی را دارد 

 عـلـی را دارد؟   یـا پـیـمـبـر به بـغـل بـاز

 است  سیـزده آیـنـه در آیـنه در تکرار            بسیار استرخش جلـوۀ آیات خدا   در

 کرار خودش کـرار است پـسر حـیدر            سیار است عـلی قـبلۀ عـالم شده و چو

 عرش می لرزد اگر یک دو قدم بردارد

 دیـدنـی بـاشـد اگـر تــیـغ دو دم بــردارد

 آئـیـنه ضیا بردارد یـعـقـوب چو چشم              دارد با نگـاهش دل غـمـدیـده صفا بر 

 عـیسی که شـفـا بردارد آمده حضرت            دارد غــبــار قــدمـش درد دوا بــر از

 قـبـلـش قـرب الـهـی گـیـرنــد  انـبــیــا از

 1گِل بوسه همگی از رخ مـاهـش چـیـنـند 

 گردد  دل خاکی صحرا به وطن بر از            برگرددکاش گـل باز به دیـدار چـمن 

 یـاری به همه اهل یـمـن برگردد بهر             حسن برگردد یوسف فـاطـمه آن پـور

 نجات  کشتی چوهست   علی  بن حسین چون

 ظهورش صلوات  شود عید عید که این تا

 
مغايرت با مضامين زيارت جامعة کبيره » وَ وَرَثَةِ الْأَنْبِياءِ، وَساُللَةَ   بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به دليل.   1

  فرامين  از  پيروي  و الهي  انبياء  شأن  بيشتر  حفظ منظورکنيم به  « و عدم رعايت شأن انبيا؛ پيشنهاد مي النَّبِيِّينَ، وَصَفْوَةَ الْمُرْسَلِينَ

 .آمده را جايگزين بيت زير کنيد شعر متن در که شده  اصالح  بيت ائمّه، هايآموزه و

 بـا گـدايـي درش منصب شـاهـي گـيـرند             انـبــيــا از قـبـلـش قـرب الـهـي گـيـرنــد
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 شد  تـمام صـفحۀ شعـرم پُـر از خـدا می           شد السما می دمی که سیـر وجـودم الـی 

 شد  می الـهـی به سیـنه وا که باب فـیض           رسد امشب گـمان کنـم خبـر از یار می

 شـد  نـگــاه مــرحــمت دلــبـری دوا مـی           انتـظارها دیگـربه زخـم کهـنـۀ چـشـم 

 شـد  بنـد وجـودم ز هـم جــدا می که بنـد           ای شده بر ظرف کوچک قلبم چه جلوه

 شد پـنـجـۀ تـنـگ قــفـس رها می دلـم ز           عـرش سـفـرۀ زیبـاتـرین مسـافـر کـنار

 شد  ها ز کار وا می به هر کـرشمه گـره           پـیچد ار می زلـف یـ نسیـم که در به هر

 شد  این سکـوت کسی با من آشنا می در           غریبه شدند دراین زمانه که مردم همه

 چه بــیـقـرار دلـم مـیـل سـامــرا کـرده

 عطا کرده  خدا به حضرت نرگس پسر

 هـا شـکـوفـا شـد نـگـار آمـد و لـبـخــنـد           شدعرش اعـال  حریم کوچک سرداب،

 آقــا شـد مـحـبـت اســیـر بـه ریـسـمــان           آمـد ُرمکـاخ   ن به کـسی که زـسـالم م

 ز راه دور رسیـد و عـروس زهـرا شد           عـطا فـرمود  خدا چه بخت بلندی به او

 شـد  شــادی این خـانـواده زیـبـا چـقــدر           غریبامام خانه   خانه غریب و عروس

 ال شــد هــای ال تــرنــم لـب او نـغــمــه            کـنـار گهـواره نـشـستـه یک پـدری در

 ابـتـدا جـلـواتـش شـبـیـه عـیـسی شد   در           چه دیـدن داشت های او شهادتین به لب

 شد  دست نگهـبان خانه موسی عصـا به           گهـواره استهمه ذخیرۀ حق در میان  

 لـیـال شد  مـثـل پـور  طـنـیـن یــا رب او              آیـد صدا صـدای رســول خـداسـت می

 زده است  سـتـارۀ سحـر خـانــواده سـر

 است  بـیـت آمــده خـالصـۀ هـمـۀ اهــل

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    ترکیب بندقالب شعر: قاسم نعمتی            شاعر:   
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 چـه؟  یعـنی تکـسـوار نـیـامـدن از  خـبـر           چـه؟ یعــنی  دل شـکـستـه بـدانـد قــرار 

 چه؟  یـعـنـی  غـم انـتـظـار تــمـام عـمــر           کـند تفـسیـر  یعـقـوب می نگـاه حضرت

 نـسـیـم صـبـح بـدانـد بـهـار یـعـنی چه؟            به دست بــاد سحــر بـوی پیـرهـن آیـد

 چه؟  یعنی  مژه طعـم شکار به تیـری از           آید ه میجـلـو  خـون شهـیـدان به فقـط ز

 یعنی چه؟   گـیـسـوی یـار اسـیـری دل و           ندیـده عـاشق رویت شدم که فـاش کنـم

 نـگـاه مــرحمت سفــره دار یعــنی چه؟            داند کسی که طعـم وصالت چشیـده می

 چـه  یـعــنـی  بــغـل گـرفـتـن قــد نــگـار           دانـیـدالـعـلـوم کـی  بگـفـت سـیـد بـحـر

 گیرم  بـرای وصــالت بهــانـه می  دگــر

 مـیـرم اگر که دیـر بیـایی ز غصـه می

 را دارم  خـوشم اگر چه غـریـبم ولی تو           ها دارم شکوه  دوریت ای دوستز درد 

 صدا دارماین   سوزی در تو درد هجر ز           شماستهای   تـمام سـوز دل من ز نـاله 

 ای بـهــا دارم نــام تــوست اگــر زّره  ز           این خـانـه آرزوی من است گـدایـی در

 دعــا دارم  امـیـد وصل تو را بیـن هــر           ای مــسـافــر زهــرا ســحـر اال امــیـر

 شما دارم که بــر جبین عــرق شـرم از            نکـن ربـیــا و نــامـۀ اعـمال من مــرو

 آشــنـا دارم  امــیــد رحــمــتــی از یــار            به کام خـویش چـشیـدم غــم جـدایی را

 دارم این دعـا کـه احـتـیـاج شـدیـدی بر           یـاد مــبـر بــیــا مـیـان قــنـوتـت مرا ز

 خـــدا دارم  اگــر زبــان مـنــاجــات بــا           قـسم عـنـایـت توستشب تو  به آه نیمه

 ای از خـاک کـربال دارم هــوای بـوسه            غروب صحن حسینقرار ما همه تنگ 

 چه می شود به نگاهی دلم تکـان بدهی 

 رخی نشان بدهی نیمه شود شب  چه می

 کردی تو جلـوه به طور  کـلیـم گـشتی و           کردی تو رسیـدی و دل ما غـرق نـور
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 کردی تو  ز بس مصیبت کـوچه مـرور           شبانه روز شده اشک تو شبیه به خون

 کـردی تو  های مـدیـنه عـبـور  کـوچـه  ز            مادرت زهرا که لگد خوردهمان زمان 

 کـردی تـو  مـادر صـبـوردل شکـستــه            حسینهم خورد گیسوان  بهکه   درآن دمی

 کـردی تو   ها که کـنـار تنور چه گــریـه           مـیـان کـوفـه شـبـی کـنـج خانـۀ خـولی

 درد تـمام حـاجـتـم این است با دلی پُـر

 ات بـرگـرد  تو را به حق اسیـری عـمه

 

 سـرودم برای تو  امشب دوبـاره شعـر            هوای تو امشب دوباره مست شدم در

 هوای تو  بدهم در من حاضرم که سر            حد گذشته است جنون من از مجنونم و

 تو؟   که من بـشوم آشنـای شـود کی می            حبیبای  میخـانه، آمدم درِ  یک عـمـر

 ساقی! میان میکـده خالـیست جـای تو             است گریه آور ها بدون شما جشن این

 عـطـای تو  بر  کـرم و ایم بـر بستـه  دل            است آقا بیا که نـیـمـۀ شعـبـان رسیـده

 ام دِم مهـمانـسرای تو  را کـشانـده خود            کشم درمـان نمی منّت است و حالـم بد

 جـرم شیعـیان تو امشب خـدای تو   بـر             از یُـمـن مـقـدت قـلـم عـفـو را کـشیـد

 آن که کرد مرا مبـتالی تو  رحمت بر            که شده سائل شما آن کسی رحمت بر

 تـمــام زنــدگـی مـن فــدای تـو  اصـال            مـادرم شـوند پـدر و قـربـانـی َرَهـت؛

 بـرکـات دعـای تو  او امـشب رسـد به            به راه اگر ابلـیس هم دوباره شود سر

 کـعـبـه صدای تو؟  سمت خـانـۀ آیـد ز            آیا شود که زنـده بـمـانـیـم و بـشنـویـم

 پای تو  که بـوسه زنم من به  شاید شود            تـوأمدر وقـت مـرگ مـنـتـظر مـقـدم 

 تو   پای به  کنم پا  واجب است گریه  پس             ارباب میکنی  برشام گریه   وصبح   که  وقتی 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: مهدی علی قاسمی               شاعر:   
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 به سـوی ســامـره آمـاده پـرواز شـدنـد            پرداز شـدند نـفـسان زمـزمه قـدسی بـاز

 بــلـبـالن چــمـن ُحـسن در آواز شـدنـد           هـا با گـل لبـخـند هـمه بـاز شدند چهـره

 به فلک موج زند  شادی به زمین و  نور

 ملک موج زند  فلک تا به زمین فوج از

 آمده است  درود پیک شادی به سالم و به           شهود آمده استهم شاهد غـیـبی به  باز

 چیست که جبریل فرود آمده است  این خبر            به وجود آمده استاکنون است که وجودی چه 

 قـیامت کردند که بـپا گر محشری گشت

 ای از نـور اقـامت کـردند همـه در هاله

 تجال امشب او گشته جهان غرق که از           امـشب بـیت والیت شده پـیـدا  از نـوری

 موسی امشب دیده مات از این نور بود           همه عـالم شده چـون وادی سـینا امشب

 پا شده است عشق پـرسید چراهمهمه بر

 1عسکری گفت که مهدی است هویدا شده است 

 است  آمـده  خـداوند قــدیـر ســورۀ نـور           استبر همه خلق جهان خیر کثیر آمده 

 آمده است منیـر  هـاشمـیون همه را مـاه           به محـمد به عـلی باز نـظیـر آمده است

 مقـصد ما  کـعـبـۀ ما، او بـود جـنـت ما،

 
انتقال   انطباق مطالب با روايات مستند و معتبر و منظور به کنيممي پيشنهاد  است امابيت زير سروده اصلي شاعر محترم .  1

  قسمت  به  شود  مراجعه  بيشتر  آگاهي  جهت .کنيد  زير  بيت  جايگزين  را  آمده   شعر  متن  در  که  شده   اصالح  بهتر معناي شعر، بيت

 سايت همين تاريخي روايات

 همه گفتند که مهدي است هويدا شده است                عشق پـرسيد چراهمهمه بر پــا شده است

فعالتن فعالتن فعالتن فعالتنوزن شعر:         مربع ترکیب  قالب شعر: سید هاشم وفایی            شاعر:   
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 شـد حجــراالسود ما خــال رخسـارۀ او

 خـرم از جــلـوۀ او گـلـشن ایـجـاد بُـَود            بَُودغـم آزاد  یُـمن قـدومش ز  هـستی از

 که شد منـتـظـر مــقـدم او شـاد بَُود  هر           داد بَُود این هـمان وعـده موعود و خـدا

 شـده دیــدار آری ای اهـل وال مــوسـم 

 شــده آیــت نــصــر مــن هللا پــدیــــدار

 نشـینان سـمـاوات هــمه حـیـرانش  شب           انشغـرق آیات مـبـین است رخ رخـشـ

 1عـرش خـداوند چنان مهمانش  کرده در           ایمانش قدر و شرف و عرشیان مات ز

 گل وهم عهدیست  در سماوات کنون فصل

 مهـمان عزیزش مهدیست  میزبان خالق و

 نسیم سحری زنده شویم هـمچو گـلها ز           شویمخـیـز کز مـقـدم موال هـمگی بنده 

 وصالش همه شرمنده شویم نکـنـد روز           پـیـرو مـکـتب آن دولـت پـایـنـده شـویم

 دل او را هـمـه با پــیـرویش گرم کـنـیم 

 شرم کنیم او اوئیم از او محضر همه در

 مروه پرسید کجا کعبه بپرسید کجاست            کجاستگـل توحیـد  «وفائی » همه گویند

 زهـرا گـل خورشید کجاست آفـتاب دل           انگـیـزترین مـایه امـید کـجـاست آن دل

 به حضورش بدهند وفا ره   کاش ما را ز

 عـیدی ما همه را حکـم ظهورش بدهند 

 
انتقال بهتر معناي  انطباق مطالب با روايات مستند و معتبر و منظور  به  کنيممي   پيشنهاد  بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما.   1

  همين   تاريخي   روايات  قسمت  به  شود  مراجعه   بيشتر  آگاهي   جهت  .کنيد   زير  بيت   جايگزين  را  آمده  شعر   متن  در  که  شده   اصالح شعر، بيت

 سايت 

 در عرش خداوند سه شب مهمان  کرده           عرشيان مات ز قدر و شرف و ايمانـش
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 زیـبـاتـرین سـتـارۀ دنــیـا رسـیـده است           عـالـم بـاال رسیـده است امشب خـبـر ز

 رسیـده استشمـایل طاهـا  با هـیـبت و           امشب حکیمه باش و ببین پورعسکری

 موسی رسیده است،مسیحا رسیده است           خـالصه گشتـه ِخصال پــیـمبران او در

 کـرده نـزول، بهـر تمـاشـا رسیده است            جـبـریـل با هـزار فـرشـتـه از آســمـان

 امشب دلم به مـأذنه این گـونـه داد اَذان 

ل َعلی ُظُهــورَک یا صاحبَ   الّزمان َعّجِ

 غیبت تو شکیبا شدن خوش است  فصل در           استخوش قامت تو،تا شدن  یش َسرودرپ

 خوش است  شدن  یکتا  وقتی صدف به گوهر           رسد دست کـسی به دامـن نـرجـس نمی 

 زهرا شدن خوش است  عروس حضرتحاال            روزی امـیـرزاده و روزی کـنـیـز شـد

 پیدا شدن خوش است  آفـتاب تو زیر  در           پـروری است  ذّرهایم و کار شما  ما ذّره

 مهر تو معنا شدن خوش است   سار سایه در           وقتی شـناسـنامۀ ما ُمـنـتـَسب به توست

 آقـا شدن خوش است راه بـنـدگّی تو در            هـر کس شـنیــد نام شـما را قـیـام کـرد

 ؟! این زبان شرح وصف تو چه برآید ازدر

ل َعلی ُظـهـُورَک یا صاحبَ   الّزمان  َعّجِ

 بــاالتـر اسـت از هـمه عـالـم سـیـادتت            لطف است عادتـت ای که کرم سجیّه و

 بــگــذشته ای عـزیـز خـدا از والدتـت           سالهشت  هفتاد و ویکصد  و هزار حاال

 ها عـنـایـتت  دم رسیـده است به دل هـر           1غائب شدی اگـرچه تو در پـشت ابـرها 

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

 .جايگزين بيت زير کنيد را 

 هر دم رسيده است به دل ها عنايتت                 پنهـان شدي اگـرچه تو در پشت ابــرها

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترجیع بند             قالب شعر: علی اصغر انصاریان            شاعر:   
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 های زیارتت عصر جـمعه زمـزمه هـر           دعای عهد در  تو  وعدۀ من و  هر صبح؛

 عـبـادتــت   تــو و ذکـر و آقــا درود بـر           سـجـود تـو آقــا سـالم مـا بــه رکـوع و

 هـاسـت رایـتـت  تــمـام َعـلـَم  بـاالتـر از           ؟گوش ات به  أنا الَمهدیندای ِکی میرسد 

 کانون عدل و داد شود با تو این جهـان 

ل َعلی ُظُهـورَک یا صاحبَ   الـّزمان  َعّجِ

 ست  به جان بَخرم من،خریدنی  وصل او  گر            ست بار فـراق یـوسف زهـرا کـشـیـدنی 

 ست  مـنجـی عـالم رسیدنی روز ظهـور           کجاست؟آنکه طعنه میزنی؛آقای تو  ای

 ست ُرخ کافر پریدنی  که رنگ از یعنی           آن روز ذوالـفـقــار عـلـی دست او بود

 ست که شنیــدنی  شفـق،  بیـتی بیـاورم ز           الـّرضا یا فارس الحجاز!، من از مشهد

 (ست چـشـم سیاه و خیمۀ سبز تو دیدنی            ست چیدنی خورم گل باغ تو سوگند می)

 ألـغــوث أالَمـان  ای آخـرین امــام مـن،

ل َعلی ُظُهـورَک یا صاحبَ   الّزمان  َعـّجِ

 بهار شود  میهمه جا  رسی، که می وقتی           روزگار خزان است که نیستی تو، وقتی

 درک حضور یـار  ایم ز  محــروم مانـده           شدیماست این که بیابان نشین  تقصیر

 که هست أفـضـل أعـمـال انتظار  وقـتی           یاد تو؟! ما از چه نـیـستـیم شب و روز

 مـهـزیـار پـور  إذن طـواف خـیـمـۀ تو،           حج رفت،کسب کردمرتبه که بیست   وقتی

 دیگـر نـمـانـده است بــرای دلی قــرار            نــیـامدی!آقــا چقـدر جمــعه گــذشت و 

 رواناشک ماست کز غم هجران شده  این

ل  الـّزمان صاحبَ   َعـلی ُظُهـورَک یا َعّجِ

 ایـن بـنـد را مـدیـنــه سـرودم بـرای تو            جـا آشنـای تو  ای هـمه ای هر غــریـبـه 

 رّد پـای تو  هـاست مـنتـظـر این کـوچـه             دهد این شهر بوی غربت خـورشید می



101   
 

000

   حضرت صاحب الزمان عجل اهلل تعالی فرجه:   پانزدهمدرآستان وصال؛ جلد 

 جای تو  به اشک چشم زیارت بهخواندم            بعـد های بقـیع و رفـتـم به پـشت پنجـره

 بستـر است چــشـم به راه دوای تـو   در           ِکــشـد درد می تــو گـویــا هــنوز مـادر

 بـاشیــم کــاش ما هــمه زیـر لَـوای تـو            بـرون را  قــبـر تن آن دو وقتی ِکشی ز

 نشــان   ای شـاد از ظهـور تو بانـوی بی

ل َعلی ُظُهـورَک یا صاحبَ   الـّزمان  َعّجِ

 العزیز! تو چه عیدی و چه عزا؟!، أیها   بی            العـزیـز ای مظهــر صفـات خـدا أیـهــا

 مـجـلـس تـمـام گـشت، بیـا أیها العزیز!             رفت شعـبـان رسید و امسال نیـز نیـمـۀ

 العزیز! کـن دو دست خـالی ما أیها پُـر             و از نسل ذوالِکرامخود کریم هستی تو 

 العزیز!  ست با نگــاه تو، یا أیهـا کــافی            گنـاه یک نَظَرۀ َرحیـَمه بر این قـلب پر

 العزیز!  بـال أیها مـا را ببـر به کـرب و            شعبــان بگو: حسین فرموده اند نــیــمۀ 

 اسارت زینب بیا بخوان  یک روضه از

ـل َعلی ُظُهورَک یا صاحبَ   الـّزمان  َعّجِ

 

 سال  هرچراغانی   به من سر است گرم            سال هـوای شب بارانی هر حال و در

 سال  هرمهمانی که به   دعوت کنمت تا            در کوچه خـیـابان دلـم ریـسه کـشیـدم

 سال  ام من به گـلـستانی هرگـل کاشته             شبـنم اشکـم سر راهت گـل نرگـس با

 سال  هرجشن غزلخوانی   مرتبه در یک              بـیاییاست   این های من پـاداش غـزل

 سال  سامـانی هر سـر وحاال منم و بی             هم اشک به چشمم هم خنده به لب دارم و

 بهاری  ای حضرت باران خوانمتمی             عاطفه جاری  ای ازخندم و با دیدهمی

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            قالب شعر: غزل     محمد علی بیابانی              شاعر:   
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 دل مـانـد اثـری دیگـر ام بر زمـزمه وز            امشب دل بـیـدارم دارد سحـری دیـگـر

 وز بیت وال بـر لب دارم خبـری دیگـر            بینم قـرص قـمری دیگـر در سامره می

 یــا آمــنــه آورده پــیـغـامــبـری دیـگـر           نسل عــلی آمـد خـیـرالـبشری دیگـر از

 آورده سیـنـا شـجـر آورده   طـوبـا ثـمــر

 آورده چشم همگان روشن نرجس پسـر

 بـینم  سـامـره می مخــلّـد را در من ُخـلـد           بینم سامره می  حـد را در من رحمت بی

 بـیـنم  سـامـره می مـؤیّـد را در من عـبـد           بینم سامره می رمـد را درمن جـلـوۀ سـ

 بینم  سـامره می من ُحـسن محـّمـد را در           بینم من طلعـت احمد را در سـامـره می

 آویـزید  ای منتظران خیزید با خصم در

 در مقـدم مهدی گـل از پـارۀ دل ریـزید

 آنـگـه آئــیـنـۀ یـکـتـا بـیـن  و آئـیـنه شـو           بین   پیـدایش حق را ای گـمشده پیـدا شو

 بـاال بین  بـاالی دو صد آدم در آن قـد و           آن رخ زیبا بین دو صد یوسف در رخسار

 سینا بین  وادی هم موسی عمران را در           دامن دریـا بین  را در هـم نـوحِ پـیـمـبـر

 عالم را  زیبا بین خوبان دودر یک رخ 

 خـوبان دو عـالم نه؛ پـیغـمـبر خـاتـم را 

 بـر ِگرد گـل روی دلـجـوی گـل نرگس            گل نرگسدرکوی گشتیم من ودل امشب 

 جوی گل نرگس از خوردیم شراب نور           ُخلق نبوی دیـدیم در خـوی گـل نـرگس

 نرگس بوی گل دل گشته بهـشت گل از           تا روی خدا دیدیم در روی گـل نـرگس

 هللا ای دسـته گـل نـرگـس از مات سالم

 هللا ای زینت هر مجـلـس از مات سـالم

وزن شعر: مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن   مسدس ترکیب    قالب شعر: غالمرضا سازگار          شاعر:   

 



103   
 

000

   حضرت صاحب الزمان عجل اهلل تعالی فرجه:   پانزدهمدرآستان وصال؛ جلد 

 موعودش مهدی برومولودش  نرجس  بر            مولودش ونرجس   ما بر درود ازپیوسته 

 مقصودش و برحّجت معبودش برمقصد           بر مهدی موعودش بر حّجت معبـودش

 کرم وجودش لطف و محمودش برسیرت           سیرت محمودش برمقصودش  برمقصد و

 عزمش  وحکم وسخن جودش  وکرم ولطف 

 رزمش  َعلَم و عزمش تیغ و سخـن و وحکم 

 از قـرص قـمر تابید تر و زیباتر روشن           تـابید مهـر رخ دلجـویش هـنگـام سحـر

 تابید گهـر  گـفـتی یَـم هــستی را پاکـیـزه            تابید بشرچشم  قلب ملک سر زد در از

 تابید  هنگــام طلوع فجــر بر دست پـدر           شاخ شجرتابید   از شعله به کوه طورچون 

 دیـدنـد آئـیــنـۀ احـمــد را  طلـعـت او در

 خـواند قـرآن محـّمـد را عــلی می مانـند

 هم وصف پیمبر گفت  هم حمد الهی کرد           بـر گفتاّول سخن توحـیـد از خـالق اکـ

 گفت  سراسر خویش هم نام امامان را تا           حیدر گفتمدحت  همهم آیۀ قرآن خواند 

 گفت  آنگــه به زبـان دل آن حّجت داور           آخر گفت و از ظاهر و باطن گفت از اّول

 من شاهد و مشهودم من حّجت معبـودم

 من مهدی موعودممقصودم  مقصد و من  

 شــهـیـدانـم من روشــنی چـشـم بــیــدار            من طـوطـی گـویـای گـلـزار شهـیـدانـم

 شـهــیــدانـم  آثــار و  مـن مـحـیـی ایـثـار           من آیــنـۀ ســرخ رخــسـار شــهــیـدانـم

 شــهــیــدانـم  من مــنـتــقـم خـون سـاالر           شــهـیـدانـم من وارث مـظلـوم انــصـار

 الحـق بر دست جهـانگـیـرم  گلواژۀ جاء

 تیـغـۀ شمـشیـرم نـقش زهـق الباطل بـر
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 از خصم امان گیرم  امان بخشم  دوست بر           حق وعده به من داده تا ملک جهان گیرم

 گـیـرم هــمگـان هـمگـان بـاشـم داد یـار           گیرم مهرآرم و خشم آرم جان بخشم و جان 

 پنجۀ چنان گیرم  حلــقـوم ستمگر را در           کعـبه مکان گیرم سلک شبان آیم در در

 کـامی  تا نقش زمین گردد اهـریمن خود

 ستـم هـرگز بـاقـی نبود نامی  ظلم و وز

 همه یاران   پــنهانی یـاری ز  تو ای کـار           دلـدارانای روی تو نادیده دل بـرده ز 

 مستـی هـوشیاران  جـام تو الّیت سـر  از           بشکفته دل از نامت چون الله که در باران

 خونخواران سینۀ  ازریزد خون  تو تیغ با             آ که بـرانـدازی بـنـیـاد ستـمکـاران بـاز

 مهدی پوشیده چراابر  رخت در خورشید

 ای کعبۀ دل رویت از کعبــه درآ مهـدی

 ها خـوِن دل دریـا شده دامن تو ز  ای بی            جا تنها  ای با همگان مونس ای در همه

 ها  تا چند جهان لبریز از گریه و شیـون            هـا سلـطـۀ رهــزن تا چند زمـام دین در

 ها نـیـزۀ دشـمـن  چـنـد بُـَود قــرآن بـر  تا           اه دامن گـلـشن تا چـند خـزان حاکـم در

 ای نالۀ مظلومان در گـوش تو یا مهدی 

 یا مهدی   ای پــرچــم ثارهللا بر دوش تو

 عرصۀ دنیا را  عدل پُر بازآ که کنی از            آی که بنـمـائـی بر ما رخ زیـبـا را بـاز

 را آ که کـنـی پـیـدا دو گـمـشــدۀ مـا باز           راباز آ که همه بیـنـند آن روی دل آرا 

 تو موال را رخسار  حیف است نبیند عبد            هم تربت محسن را هم تربت زهـرا را

 را گویم  این کویم اوصاف تو« میثم» من

 تا وصل تو را جویم وصاف تو را گویم  ا
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 شنوم  بـوی مسیـحا نفسی می  نفـس، هـر            شنوم بوی کسی می امشب از باد صبا،

 شنوم  جـرسـی میاندرین بـادیه بـانـگ            شــنــوم مـــژدۀ آمـــدن دادرســـی مــی

 حــمـدهلل کــــه از آه اثـــر کـــردۀ مـــا

 رسد از یـار سـفـر کردۀ ما خـبری می 

 یزدان آری  امشب به جهان رحمت  ریزد           آری  شب قدر است شب نیـمۀ شعـبـان،

 منجی انسان آری  رسد مصلح کـل،  می              دمد روح دگر در تـن ایـمـان، آری  می

 سحری خوش دارد  لـیلـۀ نیـمۀ شعـبان،

 اثـر خـوش دارد شـعـبـان، سحـر نیـمـه

 زهــرا آمـد  زادۀ مــنــتــقـــم حـضـرت            خـلـف مــنــتـظـر عــتـرت طـاهـا آمـد

 گو به فـرعون زمان، ثانی مـوسی آمد             خـاک ببـوسیـد که مــوال آمـد بنـدگـان!

 ستم از روی زمین بر دارد که رسم  آن

 و جفـا نگذارد  اثر از جور که به عالم،

 ما را سر،  انداخته بر  لطف او سـایه بر             ما را ازو نیست کسی رهبر و سرور، غیر

 ما را  آیـد از مرحـمـتـش رحمت داور،           ما را میـمنـتـش رزق مـقــّدر، رسـد از

 ازوستزنده همه عالم  قلب عالم بود و

 چشمۀ رحمت و گلزار جهان خرم ازوست 

 انشاءهللا یوسف ازمصر به کنعان رسد             این شب تیـره به پـایـان رسد انـشاءهللا

 انشاءهللا که آن حجت یزدان رسد  چون            انشـاءهللا دردهــا را همه درمـان رسـد

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                مربع ترکیبقالب شعر: سید رضا مؤید            شاعر:   
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 یهودان گیرد   ز که او سر آن روز اندر

 سامان گیرد  سر و ،شیعه از یمن ظهورت

 را برسان  جفا  کن ظلم وآن ریشه   !یارب              اهل وال را برسـان  یارب! آن منـتـظـر

 برسان کن ظلم و جفا را   آن ریشه یارب!            برسانکن صدق وصفا را آن زنده   رب! یا

 برسان آن که بود مبتکـر صلـح جهـان 

 امان  امن و ازشود  زمین پرروی  تا ازو،

 است  می وصلت نچشیدن سخت از ای جرعه            فراق تو کشیدن سخت است به خدا بار

 ندیدن سخت است   و روی تو همه را دیدن             توشنیدن سخت است  هرسخن جزسخنی از

 دل و دیده فروزان ما را  نـور تو ای ز

 ما را ازین بیش مسوزان  خویش غم در

 گـیـسویت  اُنـس بگـرفـته دل ما به سـر             ای نظام دو جهـان بسـته به تار مـویت

 عالم سویت ای دل  سـوی عـالم نظری،           قـابل آن نسیت که بیـنـد رویت دیده گر

 ازهمه عـالم و آدم به خـیال تو خوشیـم

 خوشیم  در شب هجر به امید وصال تو

 رشحۀ فیـض ابـد، ریـزش جـام تو بود           ی که اکناف جهان، سفـرۀ عام تو بودا

 بـود  رجـعــت آل عـلـی بعــد قــیـام تـو            صلح به نـام تو بود کـل تویی و مصلح

 شود  جهانت همه تسخیر که  این تویی آن

 دولت آل عـلـی از تو جهـانگـیـر شـود 
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 مـنـم مـسـافـر پـای پـیــادۀ خـورشـیـد            همیشه رهسـپرم سوی جادۀ خـورشیـد

 اسـتـفـادۀ خـورشـیدطالبـش بـرسد   به            كند از پـشت ابر هـم باشد چه فرق می

 دهیدم ز بادۀ خورشید دو جـرعه نور           تاریـکم منم كه كاسه به دسـتم منم كه 

 نگـشـتـنـیـم چون بُـرادۀ خورشید جـدا            اگرچـه دورم از آقـای خود ولی از او 

 زادۀ خورشید بـندهچـنین نـوشـته منم            شــنـاسـنـامـۀ مـن صـبـح اول ایــجــاد

 بـه آخـریـن پـســر خـانوادۀ خـورشید           عـمق این دِل تـاریك دهـم از سـالم می

 عمق یا قّدوس!   تویی تو معنی یا نـور،

 كه حضرت خورشید ِكی رسم پابوس؟  بگو 

 دنددا خــبـر شـب مـیـالد تـو تـمـام از          كــبـوتــران خــدا مــژدۀ ســحـر دادنـد 

 دادند عـشـق سر چو بلبـالن همه آواز           هـای ِدِه مـا بـه یُـمــن آمــدنــت كــالغ

 دادند  بر شاخۀ این شعر برگ و به شاخه           بــهـار ُحـسـن خـداونــد با رسیــدن تو 

 تــبـر دادند شـوق دیـدن تو دست با    ز           ها هـمه هــنـگـامـۀ قــدم زدنت درخـت

 دادند  چنین ثمر  به او این چه كرده بود           عـروِس باغچۀ یـاس، مـادرت نـرگس

 دادنـد به خــانـوادۀ زهـرائـیـان پـسـر            هـزار شكر خـدا را كه باز هم امـروز

 همه حال زنیم در نفـس بریـده صدا می

 دال میم و حا و میم و به دادمان برس ای

 تـاب دیـدارت كس نَبُـَود باز  چـشـم  به            هـزار پرده هم افـتد اگر به رخسـارت

 ذّره را بـه دربـارت  بــار بـده؛ بـیـا و            شـوق گرمی دستانت آمدم خـورشید به

 درمیـان بـازارت اند به صف؛  نشـسته            به كف مصری كالف ُحسن یوسف  هزار

 سفـرۀ ما بـاز كـردی افـطارت كـنـار           شـود بـیـنـم پـدرانت چـه مـیبه شـیـوۀ  

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:         ترکیب بند     قالب شعر: محسن عرب خالقی            شاعر:   
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 خـدا نــگـهــدارت امـام آخــر دنــیــا!           كجا هستی برو سفر به سالمت كه هر

 1برو ولی به خدا؛ چـشم ماست خانهٔ تو 

 بـیـا دوبـاره گـرفــتــه دلـم بـهـانــهٔ تـو 

 قــرار آمـدنت زمـیـن تــمـام شـود بی           آمــدنـت زگــارروایت است كه در رو

 آمـدنت ایـن زمـانـه بُــَود انـتـظـار  در           روایت است كه باالترین عبادِت خـلق 

 آمـدنت  كــسی كه كـار نـدارد به كـار            شنیده ام که ز اصحاب خوب شیطان است

 آمـدنـت چــه بـا شــكـوه بُــَود اقـتـدار            آیـی  ذوالـفـقـار میروایت اسـت كه بـا 

 آمدنت بهـار  خـبــر دهــد چو نسیم از            ست یـمنیسیدش كه قیامی  روایت است

 آمــدنــت روزگـــار نــشـــانــۀ دگـــر           ست مـقـام رهـبری آن سـید خـراسـانی 

 كامل نیست ظهـورت هنوزهای   نشـانه 

 نیستبَُود دل كه منتظرت نیست ِگل دلی 

 آید  جـسـم ُمردهٔ نطـقم دوبـاره جان  به            میان آید به هر کجا که سخن از تو در

 آیـد  گـشـتـن کـمـالـمان فــنـای ذات تو           من آمـدم که نبـاشـم فـقـط تو بـاشی تو 

 هــم جـوان آیـد  آمــدنـش بــاز زمــان           ؟سالواندی  ازهزارکه بعد توست که مثل 

 کمان آید  که طفل باشد و چون پیر قد            ؟ُچنان  مثل توست چنین وکه چون رقیه  که

 آن بوی خیزران آید  آن لبی که از  بر           که دیده است که سجده کند لب طفـلی؟

 بابـا خـرابه بود و سحـر بود و دخـتـر 

 بـابـا  بـدون همـسـفـرش رفـت بـا ســرِ 

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

 کنيد. آمده را جايگزين ابيات زير 

 تو  بهـانــه دلـم  گـرفــتــه دوبـاره بيــا         تو ی  برو ولي به کجا؟ چـشم ماست خانه 

 کـارآمدنت  به نـدارد  کــار که کــسي            روايت است ز اصحاب خوب شيطان است
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 بشکن ای نیل که مـوسای مرا آوردند           هـای مـرا آوردنـد بـال جـبـریـل غـزل

 که آقـای مـرا آوردند دست بـر سینـه؛           عــیــســای مـرا آوردنــد شـکـوه دم و

 قـدم مـانـده فـقـط تا ابـدیت بـرسـم یک

 هـویت برسم  آه ای عشق کمک کن به

 غـِم گلگون شما یـازده قرن گذشت از           عاشق و مجنوِن شماپشتم همگی هفت 

 گـردن غیــرت این طایفه مدیـون شما           شماو دلخون  خاکستر ما همه سوخته،

 سرکرده بمیرد بهتر  عشق تو   بیهرکه 

 بگـیـرد بهتـر   بـاغ عـمـرش دم پـائـیـز

 بود  تو مویِ سلسلۀ  ازتا دِل شب سخن            بود دوش در حلقۀ ما قصۀ گیسوی تو

 بود  کوی تو خاِک سر کـیمیا اندکی از           بود  سمت سجاده کمان خانۀ ابروی تو

 ای همه تن ،همه جانای قدمت به فدای 

 بگــشـا بنـد قـبـا؛ تا بــگـشایــد دل من 

 را به یتـیمی بفرست مهربـانی خودت           بفرستنسیمی  چشم یعقوب سپید است 

 قـدیـمی بفرست از یـارِ  ای  جلـوۀ تـازه           کـریمی بـفرست ما نداریم کسی را تو

 ایم هم وطن مـا باشی  جمکـران ساخته

 زن مـا بـاشی  مـرد و تا پـنـاِه غـم هـر

 مـشکـات شده  دیـدۀ روشـنی از پـرتـو            افتاده دگرمات شده چشم هرکس به تو

 شـده  آنــِی چــشـمـات مـعــجـزۀ راوی           نـسل همه اهل کـرامات شـده نـسل در

 رفت ازهردو جهان خواهد تو کشتهٔ چشم

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                مربع ترکیب     قالب شعر: ناشناس                   شاعر:   
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 1کنان خواهد رفت  در بهشتم برود خنده

 بکش مهتاب  سوسوی آرامششب شده            نقش لبخند خودت را به دل قاب بکش

 کاشِی محراب بکش  قبـله شـو آینه در           عـطـش سـیـنۀ ما آب بکـش از کـویـر

 نشویم پریشان  عشق   وای بر ما اگز از

 والی نفـس ناب تو سـلـمان نشویـم  بی

 یا که دعـوت شدۀ سـفـرۀ عـیدت باشم           شادی آن قـلب سپـیـدت باشیـم شود می

 شیخ مفیدت باشیم  شود ای دوست،شود           شهیدت بــاشیــم پـا به رکبان  یکی از

 شاد شود دلمان دوخط هم بنویسی  یک

 فـاطـمـه آبــاد شـودهای گـل  بـا نـفـس 

 اشِک بهاران نشوی  از دم به دم ابر پُر           یـار نـداری که پریشان نشوی  نفر سی

 ترین یـار بیـابان نشوی   دوش خـانه بر           نگـاه دل غـفـلت زده پنهـان نشـوی از

 جا بیدار است خواب ندارد همه تو  یار

 دیداراستشده ازدغدغۀ  لب به لب پر

 ظهـورت مـانده تا لـب بـام سحـرگـاه            تـاب عــبـورت مـانـده چـقـدر تا دم بی 

 غیورت مانده چشم دری و دیوار روی           بانویی خم شده در راه ظهورت مـانده

 بـوها  دهـم ای آبـروی شب قـسـمت می

 از راه بــیـا مــنــتـقـِم پـهــلــوهـا  دگـر

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

 .آمده را جايگزين ابيات زير کنيد

 در بهشتم برود نعره زنان خواهد رفت           تو ازهردو جهان خواهد رفت چشمکشته 

 شيخ مفيدت باشيم   شده اي دوست،شده            بــاشيــم شهيدت يکي از پـا به رکبان 
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 باز کرد  ها سر هجران از زبان واژه زخم           قـلم اعجاز کرد دستان من شور در باز

 کرد سازردیف غم نوای قلب ما را  در           ترین کرده همان یوسف  سفر داغ آن یار

 بارانی من این نکته را ابراز کرد  چشم           استمشکل خورشید وجودش بر شب دل  هجر

 کرد  به کی باید که پنهان ازهمه این رازتا              دارد مکان؟کجا  وکجا هست بارالها او 

 کرد پروازشب میالد او  باید امشب در             گرچه داغ غیبت خورشید داغی تازه نیست

 کبریا  مشمول لطف شام عید است و دلم

 هـوای سـامرا  پــرد مرغ دل من در می

 سمای دیگری  گـوئیا برپـا شده ارض و            حال و هوای دیگری دارد امشب سامرا 

 راه پـشت هم گـدای دیگری  رسد از می           الکـریـم پشت درب خـانۀ شاه کریم ابن

 دم خیـل فرشته از فضای دیگری  دم به            جنس نورش میرسدگرد آن گهوارۀ از 

 آمده کعبـه، منا، سعی و صفای دیگری              نیاز و راز سردارد   اوعالم امشب سوی 

 گشای دیگری  آمده در دو جهـان خـیـبر           وارث شمـشیر حیـدر وارث عـلم عـلی 

 حسین  ،زهرا مجتبی، مصطفی ومرتضی و 

 گر درعالمین   جلوۀ این پنج تن شد جلوه

 زبان  بیان فضل اوعقل و مات مانده در           درجهانجاری رحمت رحمانی حق گشته 

 دل عـالم جوان  شمیـم جانفـزایش شد  از             مست  عالم گشتهپیچیده درجهان نرگس  بوی

 کهکشان  و نجم وشمس او  خانۀروشنای             پایش فرش راهی مختصر  آسمانها زیر

 زمان صاحبمهدی ها فدای   جان عاشق             عالم روی او  دولیالی و مجنون عالمی  

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              ترکیب بندقالب شعر: ناصر شهریاری             شاعر:  
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 ناتوان  است و عاجزوصف رویش  عالمی از           پـایـان او شماره فضل بی  کی بــیاید در

 کـامـل شودزبـان آدمی  مدح او کی در

 زبان نازل شود آری آری وحی باید بر 

 

 کـام دل روا آمــد، درد را دوا آمـد            َسـرور ســرا آمـد، حـامـل لـوا آمد

 عـاِلـم َعــال آمـد مـحـرم دل عـالَـم،            اکـرم، او معـلّم اَعـلـماو مـکـّرم و 

 وه امـام مـا آمـد محـّمـد او، رهـرو            سرآمد او  اکمل و  کمال سرمد او، در

 سالک وال آمد ،ِسلم را سالک ِسلک            او مالکهر عدّو او هالک در دو ملک 

 گوا آمد داور و مأمور، او امور در            مسرور هر  سروراو  حور، او سائِل درِ 

 اللۀ ُهـدا آمـد اهـل حـال را دلـدار،             اُسـوۀ همه احرار او سوارۀ ساالر،

 آمدروح ماسوا  ،اصالح سالح او در            هر مّداحاو ُعصارۀ ارواح، او سروِد 

 محـکـم و رسا آمد حکـم دادگاه او،            اودادگــر گـواِه او، راه عــدل راِه 

 در مأل مال آمد ،موعود مرد مصلح و             محمود روح احمد ،ماه طالع مسعود

 اصل مّدعـا آمد وصل او مراد دل،            عامر عـمـاد دل، حـاصـِل ِوداد دل

 طال آمد او مهر مِس دل را، او محک            الال ُدّر طاهـر طاها، لعـل لـؤلـؤ و

 اّول دعا آمد طول عـمر او هر دم،             آدم گو ِورا مدح دم، اودهد را ُمرده 

 عـطا آمد مصـدر درگه کـرم دارد،            حرم دارد  راه در ،علم دارداسم در 

 دائـم الّصـال آمد سـامـع سـالم آمـد،            آمدکـام در کالم  در کـالم کام آمد،

مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلنوزن شعر:           قالب شعر: غزل      ولی اهلل کالمی                شاعر:   
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 آورد  صنعـت ایهـام و تشـبیه و بدل می             آورد بازهم روح االمین دارد غزل می

 آورد  واژه بر لبـم جـام عـسـل می واژه            تر من کمی دلچسبتا شود ابیات شعر 

 آورد  واژۀ نـابی که در چندین محل می             عجیبی داده اسـتشعر شیرین مرا شور 

 آورد  می جـمـلۀ »حّی علی خیرالعمل«            همراه ادایش جبرئیلچیست آن واژه که 

 آورد:  می  المثل دائماً این بیت را ضرب             بیت در میان شعرهای شــاعران اهـل 

 کجا؟! زهرایوسف مصری کجا و یوسف 

 جـلـوۀ قـطره کجا و جـلـوۀ دریا کجا؟! 

 بندانی کنید   عـرش را و فرش را آئیـنه              چراغانی کنید را امشب شهرهای  کوچه 

 نورانی کنید  خوب را ها امشب کوچه باید            آمده نور دل انگـیزی به سمـت سـامرا

 قـربانی کنید جان ما را پیش پای یـار،            مثل تمام حاجیان  طبق رسم فصل حج،

 ، دربانی کنید ُملک از این خوب باید اّول             که نیست آسانی دیدن روی سلیمان کار

 شود  نوکـر تو زود آقا می هر که باشد 

  مسیحا میشود خود به خود با یک نگاه تو 

 بیت  نام تو زیـبـاست ای خـتم قـیام اهل             بیت یوسف زهرا تویی ُحسن ختام اهل

 بیت  تو سالم اهل  میرسد بر  لحظه لحظه            هللا ای امـاَم منتَظر الّســالم ای ُحــّجــةَ 

 بیت  که هستی التیام اهل نقل کردند این             عصر خوددر  ،عسگریاز پیمبر تا امام  

 بیت انتقـام اهل رسی تا که بگیری    می             مرتضیذوالفقار میرسد آن روز که با 

 پیغمبری  خون خدا،  حسن، زهرا، مرتضی،

 امام عسگری دل از  ات جلوهبری با   می 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             ترکیب بندقالب شعر: محمد فردوسی            شاعر:   
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 صاحب زمان میکند گل بر لب پیر وجوان،              زمان صاحب شعبان که میگردد عیان،  نیمه

 صاحب زمان   این اذان،  وزد از هرمناره  می              اشـَهـد اّن که هــسـتی تو امـام آخـریـن

 زمان  صاحب ،جمکران در گاه ما شبی  وعده             تو جرعۀ دیـدار تشنه هـستم تـشنۀ یک

 زمان  صاحب نشان،   کنی پیدا مزار بی  می             ابرهامیرسی یک روز ای خورشید پشـت 

 زهرا مادرتبا ظهورت میشود خوشحال  

 نوکرت  پیش مرگت میشود آن لحظه آقا 

 است  ها بس قراری  بیدرفراقت اشکها و             ها بس است  بیا چشم انتظاری العجل آقا!

 است بس ها   زاریگریه   ها و  ها و ضّجه ناله            لحظه به درد تو نخورد ما که یکاشکهای 

 ها بس است  داری زنده  شب و ندبه وخون دل             دهیم تا به کی جمعه به جمعه ذکر ندبه سر

 است ها بس شرمساری کمک کن،ما جوانها را              معصیت،پاکی دوران جوانی را گرفت

 ها بس است  داری راز ما و  های گوشه گیری             فریاد کـرد باید آقا درد غربت را فقط 

 با ظهور خود بیا و مادرت را شاد کن

 قلـب ویـران مرا با مـقــدمت آبــاد کن  

 

 شود هـا شـب من پـا نمی با این چـراغ           شـود ها؛ بـرای من آقـا نـمی  این جـشن

 شـود پـا نمی  بر  ها بـرای تو این جـشن           کـنم برای خودم گـریـه می  من بیـشـتر

 شـود اما نمی بـبـیـنـمـت؛خـواسـتـم   می            کنی سفـیـد  نگـاه مرا می خـورشیدی و

 شـود آب گـوارا نــمی بــا زهـــر مــا،           مثل زهراست  این زندگی بدون تو تلخ

 شود مـدارا نمی این کـارها به صبر و           جـسـارت است ولـی زودتـر بــیـا آقـا!

 شود پـیـش شـما تا نمیکه  با این قـدی           را به هوای تو خـواستـم مکن تو باور

مفاعیل فاعلنمفعول فاعالت وزن شعر: غزل                     قالب شعر: رضا جعفری                 شاعر:   
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 که باز هم قـلمم را خـطاب آمده است            شتاب آمده است فرشته سوی زمین با

 ناب آمده است  دوباره ماهی مضمون           شعـبانخطاب آمـده در چـشـم چشمـۀ 

 که حضرت عالیجناب آمده است  چرا            هـاست خـطاب آمـده وقـت گــدایی دل

 کـه آخـرین نـمک بوتـراب آمده است            دهان قند امشب از این خبر شده شیرین

 است یـم گـالب آمـدهدرست بگـو  اگـر           اگر غـلط نکنم جمع سیزده گل سـرخ

 و بر اهـالی شیطان عـذاب آمده است           بـرای اهــل خـدا رحـمـت خـداونــدی

 اضطراب آمده است  بـه یـاری دل پُر             ماست  مضطرکسی که مقصد یا من مجیُب  

 است  آمدههای جهـان را جواب  سؤال           ُخـّزاِن العـلم« فهمیـدم » من از فـراز

 آفــتـاب آمـده اسـت آسـمـان پــسـر از           استمعلوم است  چنین که چشم زمین روشن

 1آیـد   مـیـان کــوچـۀ مـا بــوی یــار می

 آیـد  گــلـی رسیــده که با او بـهــار می

 ها  خـشـکـسـالـی جـاندل  داد رسـد به           ها خبـر رسـیده کـسی از تـبـار بـاران

 ها  رسـد به ایــوان نـسـیـم آمـدنـش می            که طوفان به پا شود وقتیخبر رسیده 

 ها  گـل از گـل هـمـۀ خـارهای گــلدان           ِشُکـفـد رسیده که وقـتی رسید می خبر

 هـا  ـمـاندوبـاره سـر بـزنـد آفــتـاب ای           مشرق کعـبه خبر رسیده که روزی ز

 ها کنند استخـاره قرآن ظـهـور پس از           هـای چـشمـانش رسیده که با آیـه خـبر

 ها  خـیـابـان  ای افـتاده در ُمـرده شـبـیـه           خـوابـیم هم،  خبر رسیده ولی ما هنوز

 ها  بـیابان در  خـفـته و لیالست به خانه            هم  مجنون  عوض شده است زمانه چنان که

 
کنيم به منظور ادبي تر شدن بيان و انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن  شاعر محترم است اما پيشنهاد ميبيت زير سروده اصلي  .   1

 گلي رسيده که با او بهار مي آيد             ميان کوچه مان بوي يار مي آيد       .شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:         ترکیب بند     قالب شعر: محسن عرب خالقی            شاعر:   
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 ها  چنان که آب گوارا به کام عـطشان           اگـر نــیـاز بـبـیــــنـد بــدون نــاز آیـد 

 ها   میدان نام« عصر ولی» فقط شده است           به جای خوردن نامش به کوچۀ دلمان

 ها  پیمان  و نمانده است کسی روی عهد            یــادمـان امـا  عـهـد نــرفـتــه ز دعـای

 آیـد اگـر چـه با دل شیــعـه کــنـار می 

 آیـد   نکــردم آن چـه ز مـا انـتـظار می

 تـمـام آرزوی ربّــنـایـمـان شـده است           ظهورش دعایمان شده است دعا برای

 است  فقـط ادعـایـمان شده کـه انتـظار           سمت ظهـورش کـمی قـدم بزنیم به  بیا

 است شدهسمت ساحل حق ناخدایمان  به            جنِگ کشتی و طوفان همیشه در وسط 

 شده است   هوایمان  حال و عوض کنندۀ            همیشه آخر خـط با نگاه رحـمت خود

 هایمان شده است  همیشه باعث لبخـنـد           او هستیمهای  گریه خون باعثکه  همان 

 است زیارت حـرم کــربـالیمان شده            افـضل االعمالدوباره نیـمۀ شعبان و 

 بیـا که نالــۀ او هـمنوایمان شده است            بـیا دوبـاره برای حـسیـن گـریـه کـنیم

 هـایمان شده است نفـس های هم چـقدر            تو گریه کرده بر جّدش  چقدر با من و

 آیـد کــنـار می اگـر چـه با دل شیــعـه 

 آیـد   نکــردم آن چـه ز مـا انـتـظار می

 

 که شفیع همۀ ماست  مهدی آن حضرت            فاطـمۀ ماست کامشب شب میـالد بنی

 زمزمۀ ماست  دم و آن هر لبیک به او            فــدای قــدم او عــالـم بـهجـان هـمــه 

 ****************** 

 از کـوچـۀ تـنـهـایی دلـهـا گـذری کـن             ای جان دل فـاطـمه ما را نظـری کن

 لطف دگری کن تو کامشب شب عید است و            باشیم دالن تـشنۀ دیـدار تو ما سوخـته

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                 دو بیتی    قالب شعر: رضا ترابی                  شاعر:   
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نسیم صحرایى طراوت گل سرخى،             رویـایىتو آفـتـاب یـقـیـنـى، بـهـار   

تو قـطره قـطرۀ بـاران ناشکـیـبایى              هاى پرهـیزىمنـقـلب چـشم تو ابـر  

تو لـیـالیـى   آبـشار صمـیـمـیـتى، تو            نگاه مجنونى  فصل رویش عشقى،  تو  

موسایى تو دست  ،مسیحىاک تو روح پ            تو موج احساسى  لطیفى، سبز و تو نرم و   

امـید فـردایى  هایى،تو بـاغ عـاطـفه              شیرینى خوش خاطراتهاى لحظه تو  

صهبایىتو جام  روشن صبحى، تو نور             تو جلـوۀ سـحـرى، آبـروى انـسانى  

دلهایى شوق شقایق به دشت  شور و  تو             بهـار زیستـنى تو گرم باده عـشقى،  

معـنى کـلـمات هـمیـشه زیـبـایى  تو             تبریزى  شمس و خواجه شیراز شعر تو  

 

اثـری  کـند آخـردالن می خـستـهدل  بر             یا َدِم هـوی کـسی یا دم تـیـغ دو سری  

را پشت دری  بوسه زنم دست تو که مگر            مـیخـانۀ تو در  هـا حـلـقـه زدم برسـال  

چشم تری  جام طهوری، شرری،  ،کوثری            که بگویم به طهارت بفرست   زین چهارت  

خود بخری کنی واسیرم که نگاهی به             تو خـواهم که مرا از گـنه آزاد کنی ز  

سحری  یا که دمی یا که شبی یاای لحظه            بود توباالی  شد دیدن  آمد و غرض از  

پری  دام غمت بال و خبر ازریختم بی             هوس کنج قفس  دراست که من سالیانی   

سری پا وکوی تو به بی  سرگشتم شهره             و پا سر کـویت سـر آمـدم تا که بـیابـم  

سه مشتری ُحسن به سالی قمری دو  جز            را چه خورشید جمالی که نبیـنند تو تو  

بـبری  که به منـزل آسـمان قـاب ندارد            بیت  عزیزان درنگنجند کن ای دل که  بس   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   محمد عزیزی                   شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   محمد سهرابی                   شاعر:   
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ست داغی دلشده  اهل دل و سینهٔ هر  در           ستچو باغی ای از عطر،خانه  هر کوچه و هر  

ستسراغی  موعود،  لبی از موعد و هر بر            ستچراغی خانه  هر بر سر درِ آویخته   

سوی میکده دارند به  همه رو از شوق،  

 یاری ز سفـر، سوی وطـن آمده دارند

سحـر آید  بعد از شِب دیجـوِر محـبان،           کی یـار سـفـر کـردهٔ مـا از سـفـر آیـد  

بال و پـران را پر و بـالی دگـر آید  بی           آیـد به در قـبلـهٔ مـا کی از بـاب صفـا،  

رخ آن روی گشاده پرده گـشاید زکی   

صد شاه پیاده اسب، دو کز رخ کند از  

دو صد سلـسله داری  در سلسلهٔ زلف،           قـافـله در قـافـله داری پی خود، تو در  

نافـله داری  که دراشک سوگـند به آن            منتـظرانت گـله داری که خود ازبا آن   

طال کن  را تو با یک نگه خود مس ما  

عطا کن  آن چشم که روی تو ببـیند تو  

گشایی؟   مه رخـسارهٔ خود پرده کی از           کـجـایـی؟ عـالـم به ای گـمـشـدهٔ مـردم  

راهـیم بیـایی  جـمعه هـمه چـشم به  هر           نعـمت ماییولی  تـو خـوریم وریـزه ما  

آن چـاردهم لـمعـه نیامد از یک پـرتـو  

آن جمعه نیامد  یک قرن شد، بیش از ده و  

ما  تر ازوامانده کس نیست در این قافله،           ما از پر ببین سنگ گنه بال وبشکسته   

ما ازمنتَظر خوْن دلت ای   ومنتِظر ما            ما  با خـبر از تـو و تو  خـبریم ازما بی   

ایم و تو همان صبح سپیدی زدهما شب  

تو امیدی  ی،تـنهـا تو پـناهی، تو نـوید   

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                 مربع ترکیبقالب شعر: علی انسانی            شاعر:   
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ولی با تو بیاید  شـادی ز جهـان رفـته،           ازلــی بـا تـو بـیــایـد عـشــق ابــدی و  

ای ِعـدِل عـلی! َعـدِل عـلی با تو بیاید            بـیــایــد   الــمـلـلـی بـا تــوآرامـش بـیـن   

گدازیمبه بوتهٔ عشقت  ست که درعمری   

هم به تو نازیم کس به کسی نازد و ما  هر  

مشـتـاق ظـهـوریم  تو و داریم حـضور           فیض حضوریم از وربهره هرچند که ما    

که کـوریـم بـا دیـدهٔ آلـوده چه بـیـنـیـم؟           مائیم که دوریم نـزدیک تو بر مایی و  

دربه دری تو؟ چه رو زبیابان  کوه و در  

منـتـَظـری تو هم  هـم منـتـظـِر مایی و  

 

 تو پیداست   عبور عطرِ ست؟ كه غیبتى  چه             پیداست اگرچه غـائبى، اّما حضوِر تو

 توست  رستخیز از بلى! شفاعت انسان به            خیز از توستمقام گـلشِن اشراق، نافه

 تو كـیستى كه قیامت ز قامتت پیداست             ستقـیامِت كـبرا تو كیستى كه قیامت،

 ستعـدل تو كارى زبان قاطع شمشیر            ستتنت جارى در«  یدهللا» تو كیستى كه

 فـرِش پگاه سپـید شد ز فـراق تو سنگ             راه مـانـده به  مـنتـظـرانت هـنوزنگـاه 

 سپـرده نـیـز به دسـتت حـسـاب آدم را            ست عدل عـالم راداده به دست تو خدا

 كه قـائـم آل مـحـمـدت خـوانـنـد  تـویـى             خوانندهر چه هست به گیتى، سرآمدت  ز

 ضمیر تـمامى مردگان جان داد  كه در            شـعـبـان داد  به والدتـت نه فـقـط آبـرو

 آفـتاب بتاب  به دشت تـیرۀ هـسـتى چو             !عـالـمتـاب گرم و  ااَل سـتـارۀ مـوعـودِ 

 بـردار  هـاى بـشـر تـازیـانه راُگـرده ز            بتـاب و ظـلـمت ظلـم زمـانه را بردار

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    مثنویقالب شعر: غالمرضا شکوهی            شاعر:   
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برگردد  تو مرتـبه خـورشید با هزار             برگـردد بـیا به خـانه که اّمـیـد با تو  

برگـردد رفـته به تـبـعـید با تو  بهـار             نَفَـسیبیا شکوه شکـفـتن که باز در   

برگردد  با توتردید  به جای این شب              بیا که صبح یقـین با گشودن چشمی  

بـرگردد  به راه مانـده که اّمیـد با تو             چشمانی واضطراب  غم و غروب و من و  

ترین عـیـد با تو برگردد شـادمـانه  و            دلـمبیا که کوچ کنـد مـاتم از حـریم   

 

شب دلـواپسِی منتـظـران کـوتاه است            راه است در  پیک سحربیداردالن مژده   

هاست حرف سِر نسخۀ خوشبختی  جاهمه            هاستسختی  درمان تبصحبت  جاهمه  

ستنزدیکی همین خورشید حضرتخیمۀ              ستگوش کن! زمزمۀ خاتمۀ تاریکی  ! 

مهـدی را دمـاونـد بـزن پـرچـم یا بـر             را عهدی  کن الیحۀ دولت خوش گوش  

را هابـوی اسپـنـد قـرق کرده خـیابان              ها رالب جان  بهست  رسانده دیدارشوق   

آید منجی وعدۀ عهـد عـتیـق است می             آید منجیمی دقیق است! خبر این بار  

صبورش داده دل به آن لهـجۀ آرام و            ظهورش داده لوح محفوظ بشارت به  

و زبور است که موعودی هست  قرآنقول             هستچون بت و نمرودی  شکنی!رسد بتمی  

آیـد نـفـسـی می  صـبـح آدیـنـه مسیـحـا             آیـدگـفـتـه انجـیـل که فـریـادرسی می   

بهشتی پیداست  گردنۀ سخت،پشت این              معناستبیخسته شدن  دو قدم مانده فقط!  

راه است  خبرهای خوشی در  باخبر باش!             ست عمر دجـال به فردا نرسد، کوتاه  

هابـرسـد کـاش به گـوش کر وهـابـی              هاتابی  ِخـردش مصلح کـژ ذوالـفـقـار  

هاستپـرونـده سـفـیـانی  نوبت بـستـن            هـاستمسـلـمانی  کـعـبه آمـادۀ اثـبـات  

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                مثنوی    قالب شعر: وحید قاسمی                   شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   مصطفی محدثی                 شاعر:   
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 بــرگـرد آه دل تــنــهــا  بـه آه ای مــاه؛           زهرا برگرد ای مسیحای دل حضرت

 تا صبح فرج خیر در این دنیا نیست  توبی            ستهوای دل ما بارانی  روز هر توبی 

 ها رامشکـل آنچـنانی که تـوسـل به تو           1ها رات مـتحـّول بکند دل گـوشه چـشم

 آشوب گرفت  حال کنعانی ما سبقت از           دل یعـقـوب گرفت بوی پیـرآهـنت آمد

 گـیر شدندفـراق تو زمین  پیـرهـا هم ز           شدند پیرچه جوانها که پس از رفتن تو  

 شد نان دل ما آجر روزمان شب شد و           شدبرنگشتی و جهان از شب ظلمت پر 

 نبـاشی شب یلدا داریم  صبح تا شب تو           احیا داریم شب جـمعه شب نیـستی هر

 بـاران برگردحـضرت  هلل بـکـم،ا  فـتح           سورۀ فـاتحـه؛ ای بـاطن قـرآن برگرد

 !بیا دیگر ای یار مجال نـفـسی نیست،           !بیا  ُغصه این است که فریاد رسی نیست،

 از هـمه سـیـرم آقا  تو فـقـط یـار مـنی،           بـمـیــرم آقــا  نـگــردی و  نـکــنـد بــاز

 کشیدن سخت استبیگاه فـقط آه  گاه و           استندیدن سخت  دلدار  وخوردن خوِن دل 

 ابـر بـهـاریـم هـمـه کـس من!دلبـر بـی            کاریم همه کـس ونـبـاشی بـخـدا بی  تو

 خــوبـی تـو  آه آقـای غــریـبـم چــقَــَدر            تو کوبیرا به دلت یکسره می  ما سنگ

 خواهدیل می دو و هفتاد و علمدار،  یک            خواهدعـمل می فـرجت مـرد انـتـظـار

 بِـالتکـلـیـفـند  دو زمین هر ها وآسـمان           باِلتکـلیفـند همه سـرد و توها بی فـصل

 زند فـاطـمه لبخـند، بیا مهـدی جان می            بیا مهـدی جان مظـهـر عـدل خـداوند!

 غ دل نــاحـیّـه آه تــو شــده دا اشـک و           سـراپـا غــزِل مــرثـیّـه ای وجــود تـو

 کـشتـند می  بدش این بود که با تـیغِ نَبُر            بال را به چه جرمی کُشتند؟  ساکن کرب و

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

 ها راآنچـناني که تـوسـل به تو مشکـل            ها راات ريخت به هم دلزلفِ بر باد ده           .را جايگزين بيت زير کنيد 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                مثنوی      قالب شعر: عماد بهرامی                  شاعر:   
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تا رنـگ نـشـیـنـد به تـِن دفـتـرم از تو            تــوبــایـد بـنـویـســد قَـــلَـِم بــاورم از   

تـو  تـا ِحـّس تَـعـلُّـق بـپـذیـرد ســرم از           تـا قـدرت پـرواز بـگـیـرد پَـرم از تـو  

نام تو امشب به لـبـم نیـست تـرانه  ُجز  

» « ای تیر غـمت را دل ُعـّشـاق نشـانه  

من  از کردی ُگذر شاید که َدِم ُصبح تو            من خبر ازکه نگیرد کسی امشب  بهتر  

تا کم بشـود سـایۀ این درِد َسـر از من            من از با یک نظرت، هستی من را بَِخر  

نیست خطری  وادی اَمنت خبری ازدر   

تو در قلب من از غم خبری نیست   با ذکر  

یارم ُشدنی بود   من ووصل  کاش کهای            سیه آدم ُشـدنی بود کاش که این روای  

بود  هم ُشدنی کاش که َسرُکـوِب دلمای            ِگـِرِه ُزلـِف تو ُمحکم ُشدنی بود با دل،  

هـیچ کـسی دل نـسـپارم  تا غـیر تو بر  

خـودت پا نگــذارم راه کـسی غـیر در  

پیمانه ندارد  سرمست تو ُجز دست تو،           قـاب دلـم خانه نـدارد در نـقـش تو ُجز  

شـانه ندارد  این موی ُمَجـعّـد طـلب از           ایـنجـا که حـقـیـقـت ره افـسـانه نـدارد  

نیست  روا ُجز صید شدن در َخم گیسوت،  

» « آن زلف دوتا نیستآشفتۀ کس نیست که   

زهرادِل حضرِت  ای مـحـفـِل اُنس تو           هـمـۀ حــاجــِت زهــرا ای آمــدن تـو،  

دولــِت زهرا ای صاحِب قُــدرْت قَـَدرِ            توست یقـیـناً هـمۀ عـصـمِت زهـرا بـا  

واهمه باشیم؟ آن روز که بی رسد می ِکی   

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:       مربع ترکیب       قالب شعر: محمد قاسمی            شاعر:   
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فـاطـمـه بـاشیـم  بـا ُمـنـتـقـِم خــوِن ُگـلِ   

حـیـدر زینت شده انگـشـترِ  با دست تو            حیدر عرش روی منبرِ ای جای تو در   

حــیدر ای ُمْنـتَــِقــم و ُمْنـتـََظـِر دخـتـرِ             ای حیدِر حیدر ِشکن معرکه،ف ای ص  

 زینب به ُخـدا چشـم به راه است بیایی 

« ای ُگـمـشـدۀ َمردم عـالـَم به ُکـجایی »  

گوش به فرماِن تو هستند  برعکس همه،            هستند  طایـفه که دسـت به داماِن تو آن  

هستند سـاحـل آرامـش چـشماِن تـو  در           هستـند اینـکه پـریـشـاِن پـریشـاِن تو با  

ِز َمـه و َمـد بنویسند  آید،تا شب که می   

را مـثــِل مـحـّمـد بـنـویـسـنـد  تا نـام تو   

مـیخـانۀ تو مسْت زیاد است بر دور و           است مِن پسْت زیادهمَسنِگ  که گفت دل   

دلـدادۀ پا بـَسـت زیـاد اسـت دیـوانـه و           دسْت زیاد است «مهدی طلبی»وادیدر   

األَسراِر ُخداوند  در محضرت ای مخزن  

ارزنـدپشـیـزی نمی  این الف زدنها به  

سـرآیـد که َمـجـاِل هـمـۀ َخـلـق روزی           آیــد ُشکـوفـایی نرگـس خـبـر وقـتی ز  

از مّکـه بـرآید  «اتأنا المهـدی» فـریادِ            زمـان ظـفـر آیـد صـبر،پــس در اثـر   

خوشحالی زهراست  همان ُموِعد آن روز  

بسته به اظهاِر تبّراست   َعهد تو دین در  

را خالصی بدهی نسل بـشر از ُظـلـم،           را سر آن تیغ دو دست بگیری اگر در  

را َشـر نـابـود ُکـنـی هـیـمـنـۀ فـتـنـه و           را رنـفــ از قـبـر در آری بــدن آن دو  

« تجربه آباد  » دیـدند خـالیق که در این  

« که در اُفـتاد ور اُفـتاد علی هر با آل»  
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 ست «ُسّر من رآ» پرواز کن که مقصد من             وقت نیایش شب دعاستکه  گفتم به دل،

 گاه نورعـاطفه و جلوه اشراق عشق و            آیـنهٔ شـادی و سـرور آنجـا که هـست،

 آنجا که عشق و عاطفه دارند اعتکاف            طـواف آنجا که انـبـیا هـمه هـستـند در

 اندبسته  «سرداب» یعنی دخیل اشک به           اندآب بـستـه پـلـی از   ها،آنجـا که دیـده

 در انگشتری اوست نقـش نگین وحی،            مشتری اوست چـشم هزار ماه جـبـین،

 رحـمت گـستردهٔ خـداست در کائـنات،           خـداسـت مـحـبـوب نـازنـین سـراپـردهٔ 

 ذخـیرهٔ پـروردگاری است جان جهان،           جاری است  در تمامی اعصار چون روح،

 وجه خـدای َجـلَّ َجـاللُـه جـمال اوست           سـیاهی خـال اوست سنگ بنای کعـبه، 

 شودحجت خـداست که پـنهـان نـمی   او           شودفـروغ طلعت او جان نمی جان بی 

 العـسل کند این جام زهـر رااحلی من            را روزی که ظـلـم پُـر کـند آفـاق دهر

 به ارث به مستضعفین رسد   یعنی زمین،           روز سلطنت داد و دین رسد آن روز،

 ایـن جـزیـره را آئـیـنـهٔ بـهـشـت کـنـد،           را عدل خود این خاک تیره کند زپر می 

 شود می زندهسخـنـش  های مـرده بادل           شودبوی پیـرهـنش زنده می یوسف به 

 فـرزندی از ساللـهٔ طاهـا و محکـمات            سـمات او را بخـوان در آیـنـهٔ نـدبـه و

 ست رسیـدنی  به اجـابت آری دعـای او           ستروی لـبـش تـالوت لـبـیک دیـدنی 

 او نورالهداست  روشن والضحای شمس           گـر مــعــاِلــم دیـن خــداسـت او احـیــا 

 قفس  درمانده ای  نَْفس کن،حدیث با خود             نَـفَـسآن فـاطـمی  الهـام، کم گرفـتی از

 انـد؟ نـدادهآبـت  و ای تـوآتـش گـرفــتـه            اند؟که جوابت نداده  ای،بار خوانده یک 

 »فَْلتَْذَرِف الدُّموع» زده!ای دیدگان شب           و رکوعسجده  کن به زمزمه در تکرار

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:              مثنویقالب شعر: محمد جواد غفورزاده            شاعر:   
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 هاحـجـاب مـا در تو آفـتـاب ُحـسـنی و            هـاانـتـخـاب  مـطـلـع هــمـهٔ  ای ُحــسـن

 روشـنی درخـشـان و اخـتـران  فـرزنـد           »مناجات جوشنی» ناب و بکرمضمون  

 »متی نراک » گفتم« متی ترانا» خواندم           خوابم آمدی ای صبح تابناک دیشب به

 امدسـتان خـالی  سـتـاره و چـشـمان پُـر           امببـین خـسـته حـالی  « العـزیز یا ایها «

 »بضاعت مـزجات« آمدیمشرمـنده با             مـیـقـات آمـدیم که به مـائـیـم آن خـسی

 ایم خوانده  « اَوِف لَنا الَکیل»ندیده  یوسف            ایـمشـام فــراق سـورهٔ والـیـل خـوانـده

 ات قـسمآراییبـدیـل و دل بر حـسن بی             ات قـسـمالـعـزیـز بـه زیـبـایـی  یا ایـهـا

 شودزنـده می بـوی پیـرهـنت، عالـم به           شودزنده می ها ز نکـهـت سخـنت،دل

 آفــاق را نـگــاه تـو زیـر و ِزبَـر کـنـد            شب غم را سحر کند صبح وصال تو،

 توست مدینه چـشم به راه ظهـور شهر           مکه طور توست ،تویی مسیح  موسی تویی،

 بـاران گرفته استچشم بقـیع تر شده،            است غـمت دل یاران گرفته تنها نه از

 ضـربـان دل من است نـام تـو تـکـرار           حدیث زبان دل من است« شفق »شعر 

 

گفت حـدیث درد زمین را به آسـمان می             گفتمی شب اذان  بام ز عمق حنجره بر  

گفتجهان می   حکومت خورشید در که از            روشن بود چکید وصدا چه پاک به شب می   

گـفتگـوش جهـانـیـان می  هـالل مـاه به            های شـکـست شب و سـیاهی راشـبـانـه   

گفتالزمان می صاحب جای زمان،  اگر به            رسـیـده بـود به مـعـراج آفـتـاب، غـبـار  

گـفـتمیـهـمان می  گـرسـنه ز هاینـگـاه            آن انتـظار را چـیدند ای که دربه سفـره  

گفتی االمـان م کـبوتـرانه شب و روز،            نـگـاه مـعـصومـتدِل مـا بـی  نـبـودی و  

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   غالمرضا شکوهی                شاعر:   
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 زنـیم خـنـده به بـلـبـل نـمی با نغـمۀ تو             زنیماین بهار چهره دم از گل نمی در

 زنـیم نـمی خـاک تـنـزل یـعـنی قـدم به            رویم چو شبنم نه مثل رودمعراج می

 زنـیم دیگر سـری به باب تـفـاعل نمی            جـنون خود  ای ازشـویم آیـنـه می خود

 زنـیم سمت کـهـنۀ این پل نمی تکیه به             کند؟تدبیر عقل روز جنون را چه می

 زنـیم زل نمیبه روی آیـنـه هم  دیگـر            تـماشـای عالـمی  بستـیـم چـشم خود ز

 زنـیـمبـر دامن تو دسـت تـوّسـل نـمی            ایم ز مستی، ببـخـش اگراز پا نشـسته 

 ای ز دل بیـکـران توستدریـا کـرانه 

 جمکران توست هرجا دلی شکسته همان 

 دمـدهـا طـراوت نـور تـو مـیاز قـلّـه            دمـدمی  تـو که آفـتـاب ظـهـور  روزی

 دمـدمی  تـو وقـتی اذان صبـح ظـهـور            شـویـمنـافــلـۀ نــاز مـی  ـمـازمـسـت ن

 دمد می  سبـز عـبـور تو مسیـر گـل در            نـهـند  با همرهان بگـوی که آهـسته پا

 دمـدمـی  از آتـشـی که قـعـر تـنـور تو            گرفته استنان تجلّی   موسی به دست،

 دمـدهـای زبــور تو مـیایـنـهـا ز آیـه             بـرنداقـعـه را ارث میپاکـان زمین و

 دمدشمـشـیر زیر پلک صبـور تو می            با شوق آنکه چـشم گـشـایی به انتـقـام

 کنیمی ای به شب شومصبح حـمله  با

 کـنی می مـظـلوم شـادی به قـلب مردم

 کن  زمستان بهار گل به قـلب سرد ای             کن رهـسپارما را به سـمت آبی خود  

 کن  دشـمـنـان زبـانـۀ تـیـغ آشـکـار بر             نـما  بر دوستان زبـان سوی تـبـلـیغ وا

 کن  دار روزهرطب به لب  این شهدی از            عاشقـان تو دیـدار روی توست افطار

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند           قالب شعر: جواد محمد زمانی          شاعر:   
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 کن  شـعـله در جـگـر ذولـفـقـار آبی ز            رسول؟ گلشن بتول چه شد جوشن ای

 کن  قـرارتـبـت بی  ز  را صـبـر ایّـوب            دمت جان تازه بخش روح را زعیسای 

 کن این تـوسـن رهـا شـده را راهـوار            قوم لجوج حـضرت موسی ستمگـرند

 گمانهمراه تو عـنایت غـیب است بی 

 گمانبی این سپاه شعـیب است  سردار

 به روزن غربال مانده است   توخورشید              مانده استدر شرح تو زبان غزل الل 

 است ها الل مـانـدهزبـان قـافـیه  وقـتی            کردحیرت ردیف   باید به شعر وصف تو

 تفسیر این خجـسـتۀ انـزال مانده است              دل نـزول کرد های تو برقـرآن چـشم

 است  های باغ خدا کال ماندهاین سیب            بر این پهنه سایه کن  پشت ابر،خورشید 

 ها گـالیۀ تـبخـال مانده استچهـره  بر             زخـم مـذاب خـانـۀ آتـشـفـشـان دل شد

 است  مـانـده بشتاب رفـع فـتـنـۀ دّجـال             ستگاه حـمله به سفـیانی آمده  برخیز،

 است  روضۀ گـودال مانده سینۀ تو  در            فـاش شد  ناحـیّه زیارت هـق هـق در

 یا فارس الحجاز یا صاحب الـزمان و

 سازتویی به زخـم دل شیعه چاره  تنها

 ها صدای تو؟  رسد ز کعبۀ دلکی می            تـو  به انـتـظـار نـشـسـتـه بـرای مـادر

 شود آخر دعـای تو کی مستـجـاب می             گفتی که آرزوی ظهور است در دلت

 مجـتـبای تو  یثـرب به ناله خواسته از            کند طلبعلی می را ز دست نجف تو

 سحـر کـربالی تو  اشکی که مانده در            روددیـده مـی تـنـهـا بـه انـتـقـام تو از

 ایم و حسرت مهـمانـسرای تو ما مانده            ایجـلـوه ای میزبان صحن اباالفـضل

 توست شاخص به دست ایم و  مشتاق قبله 

 ایم تربت خالص بدست توستدر سجده 
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زهرا برت یوسف  عصمت به وی َخلعت            زهرا سرت یوسف ای تـاج امـامت به  

بـعـد وفـات پـدرت یــوسـف زهـرا  از            این ازشک نیست که سلطان جهانی تو پس   

بـزند بوسه سـرت یوسف زهرا مـادر            بـابـاسـت گـرفـتـار نـگـاه و نـفَـس تـو   

ت نظـرت یوسف زهراعـالم هـمه تح             حــّجــت حــقّــی الـمــنـة لـلّـه کـه تــو  

کـمـرت یوسف زهرا شمشیر علی بر            توست که این تاج والیت بسر شکر صد  

زهـرا ای هـیبت احـمد سـپرت یوسف            پـیغـمبر اکرم شده بس مـفـتخـر از تو   

ره خبرت یوسف زهرا کی میرسد از            او چـشم براهـت تو منجی زهـرایی و  

زهرا عـباس شده خـونجگـرت یوسف             پُر اشک حسنین است بسویتچشمان   

زهـرا  ما شـیعـۀ اثـنی عـشرت یوسف            مـعـنـای نـمـازی تـو قـبـلـۀ دلـهـایی و  

سـفـرت یوسف زهـرا برگـرد دگر از             رفـتی به پـِس پـردۀ غـیـبت بـسـالمت  

پرت یوسف زهرا گسترده شود بال و            بنـمایدجـنان رخ  زیباست که طاووس  

این است بقـرآن هـنرت یـوسف زهرا            هللاِ محـض است بازآ که کالم تو کالم  

اسـالم شـده دربـدرت یـوسـف زهــرا             که احـکـام همه مانـده مـعـطـل برگرد  

د غـصب تـمام ثـمرت یوسف زهراش            لعنت به کـسانی که همه حق تو بردند  

زهرا پشت سرت یوسف  شد شیـعۀ تو            أقِِم الَحرب ای رفته به تاراج حقوقت،  

جمع شهـدا دور و بـرت یوسف زهرا            که مسـلـط بشـوی بر همه عالم روزی  

اثـرت یـوسـف زهـراتا کـفـر بـبـیـنـد             یکـسره باالست بام فـلک پـرچم تو بر  

تـبـرت یوسف زهرا با ضربت تـیغ و            هـاهم شـکـنـد قـدرت پـوشـالی بت  در  

زهرا سرت یوسف یکجاست فقط درد            را همه طاغوت جهان چونگردن بزنی   

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                 قصیده   قالب شعر: محمود ژولیده            شاعر:   
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ای مـادر تو مـنـتـظرت یـوسف زهرا            بر ضارب زهـرا بزنی ضربت سیلی   

زهرا  صد روضه شده همسفرت یوسف            ماهـه کجایی  منـتـقـم محـسن شـشای   

زهرا چـشـم تـرت یوسف قـربان تو و            قراری صبر ودر روضۀ ارباب چه بی   

تا صبح قـریب سحرت یـوسف زهـرا             ظـهـوریـم امـامـا مـا مـنـتـظـر فــجــر  

زهرا  شد قمرت یوسفحججی محسن             دمـیـده از خـون شـهـیـدان حـرم فـتـح  

 

 میخوانی خویش بزم هردم به  خود لطف از  مرا           دانی  می  دلم گویم حدیثش را تو اگر راز

 عمرانی  بن موسیدم پاک مسـیحا و کف           نمیدانم  نوحی؟سلیمانی؟خلیلی؟ یوسفی؟  

 بـخـش بـهـارانـی   صـفـا  نـزول آیـۀ سبـز          ماهی الـقدری هزاران ماه را حدیث لیلة

 های لــوح پـنهـانی  تو تـفـسـیـر تمـام آیـه            بگذارند عالم اگر تمثیلاین  را درجمالت 

 یوسف زیبای کنعانی  از هزاران تو برتر            من فاش میگویماگر حسن تو را وصفی شود  

 لقمانی حکمتهای  حکیمان را بیاموزی ز          خداوندیعلم مخزن لبت گر وا شود ای  

 یـزدانـی  آئـیـنـۀ انـــوار رخ زیــبـای تـو          پناهـان است طنین نـام تو فـجـر امید بی

 را ز ناپاکان بپوشانی سزد آن که جمالت           اال روح مجـّسـم در کـنـار آیـۀ تـطهـیـر

 فرو ریزد اساس ظلم شیطانی  عالم در  که           پا کن هـمتا لوای نور بر بیا ای مهـر بی

 رانی  نمی رت دربارا ز  یقین دارم گدایان             و احسانی  جودتو آن گنجینۀ لطف وعطا و 

 بیا با مقدمت روشن نـما آن قبـر پنهـانی            زهرامادرت شمار  تویی مرحم به زخم بی 

 دانی  راز دلم گویم حدیثش را تو می  اگر          را پنهان های  میدانی حکایتناگفته توکه 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:        قالب شعر: غزل   سید عباس صدر ادینی         شاعر:   
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از یمین تا به یسار  بندان! سامرا شد ریسه            دل بـرایش بـیـقـرار شد امـاِم آخـرین و  

وقار  با بر تنش زیبا نشـسته؛ با کمال و            ستحیدری پودش  جان فداِی آن عبا که تار و  

ال فـتـی إال عـلی السـیـف إال ذوالـفـقار             او شمشیرتیغۀ   حک شده با دسِت حق بر  

اختیار صاحب ؛میشود طاووس أهل الجنّه            جبرئیل اش رابَرد تـاج والیـتـعـهدیمی  

عید بیعت با ولِی عـصر، عـیِد انـتـظار              دل بیا رخت سفیدت را به تن کن! آمده  

باشد یاورانش بیـشمار  آرزویش هست،            یکاد  إن د وخوانده حمبرایش زهرا حضرت   

هایی ناگوار   ضربه   انتـقامی سخت را با            مـرتـضی تـمـام دشـمـنـانِ  تا بگـیـرد از  

غرِق نور  با ظهوری به زودیکاش برگردد   

سرور  حضورش به! چه حالی دارد این جشن و  در  

رسد صبرانه عیسی می محض دیدارش چه بی            رسدکـنـاِر کـعـبه آن مـاِه دل آرا می  از  

رسدنفر دلداده درجا می   چندین سیصد و            سریع ؛أناالمهدیرسد بر گوش، تا صوت  می   

رسد می آخرین معـشـوِق واال منسِب ما            پیچد خبرای جذّاب میعاقبت در جمعه  

رسد أسرا می  سورۀ نور و قصص، طاها و             مصحف و نهج البالغه بعِد قـرآِن کریم  

رسداعلی می  عرِش  هدیۀ خیل ملَک از            آسمان  تقدیم خواهد شد زمین ومحضرش    

رسد می زهرا کاری به کاِر قبر قبِل هر            بقیع؛   با شیعیانش در عشِق مادر دارد و  

رسد دریا می فرج دارد به   عهد و ندبه و             خوب  است ونزدیک   دیدارلحظۀ جرعه جرعه  

مهـدی تویی تو اّمـتش  پس بگو لبیک یا  

باال برای بیعـتـش!  هـایت را بـبـر دست  

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               ترکیب بندقالب شعر: مرضیه عاطفی            شاعر:   
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 ام کنند تا مـحـرم حـریـم پـریـشـانـی             ام کـنند باید شبـیـه چـشم تو بـارانـی

 کنندام شیطانی مرتبه  دو راضی نشو            1باغ خدا دست من بگیر  سرخ سیب ای

 ام کـنند زنـدانی  مـیـان چـشـم تو باید            شدمشنـبه شبی  محـکـوم انتظار سه

 کنند   امغزل خوانی صفحه صفحه که  باید            مـثـل کـتـاب حـافـظ کـنـج اتـاق هـا

 ام کـنـنـد ربّـانـی  تـو هـمـراه ربـنـای            هر شب در امتداد قـنوتت نشسته تا

 ام کنند های تو قـربانی در پیش چشم            وقت رسیدنت ام که بهکرده من نذر

 

تا قـیامت هرچند یک شب مانـده باشد             ساعت رأس  آری! ست!برگشتنت حتمی   

نهـایتآن طـلـوع بی آن روز روشـن،            جهان است آید آن صبحی که آغازمی  

جـارو زدم تـنهـا به شـوق این روایت             گـذاریمـی  پـا  گـفـتـند روی فـرش مـا  

عرض ارادتدیدم تو را، افـسوس بی             آه نشـناختم...ها دیدم تو را؛  در کوچه  

اجـابـت  ام وقـتهـایت گـفـتـه چـشـم  از            زیر باران هر دعایی مستجاب است در  

در آرزوی آن نــمــاز بـا جــمــاعــت             کــربـال تـربـت گـرفــتـم با یـاد تـو از  

عـطر شهادت دهد؛عطر شهـادت می            نمازم ره بویـمش در سجده بعد ازمی ! 

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

 .شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 ام کنند راضي نشو دو مرتبه شيطاني            اي درنگاي سيب سرخ باغ خدا لحظي

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: علی کاوند                   شاعر:   

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: راضیه مظفری               شاعر:   

 



133   
 

000

   حضرت صاحب الزمان عجل اهلل تعالی فرجه:   پانزدهمدرآستان وصال؛ جلد 

 

ستاره بر زبان دارم  یک دشت،             ام امشب آسـمـان دارمسیـنـه  در  

زیرا که هـوای جـمکـران دارم            قـمروم تا کـوفـه و سهله می از  

خود اگر که جان دارم پیکر در            هـای تــوسـتچــشـم آمــادۀ دار  

دارمنان  این تنور، ازست عمری             ات هستمخانه  ست گـدایعمری  

توان دارم خواهم هر چه درمی             که تـمـام هـسـتـم را خـواهـممی  

 بـر پـای نـگـاه دوسـت بـگـذارم 

 دریـاب مــرا کـه دوسـتـت دارم

گـیـرماز لـیـلـی خود نـشانه می             گـیـرمراه خـانه می  مجـنـونـم و  

گــیــرمدانــه مـی  آب و  آزادم و            که ز دست های صیـادم صیدم؛  

گـیــرممـی  بـهـانـهـی ب   بـارانـم و            روان گاه و بیگاهم چون اشک،  

گـیــرمزبــانــه مـی  آتـش دل بـا            افـتـممـی هـر بـار کـه یـاد یــار  

گـیـرممـی  دامـنـت آشـیــانـه بـر             آیـمچـنـان غـبـار مـی یک روز  

 مـن گـرد و غــبـار راه دلــدارم

دارم  کـه دوسـتـت  دریـاب مــرا  

هم کـمـی پـریـشـانم هم شـادم و            رسـیـدن تـو حـیــرانـمعـیـد  در  

دانمنـمی   از اینکه کجـایی و …            بینمنمی  هستی و… از اینکه تو  

خـیـابـانـم  به کـوچـه و سـرگـرم            دلـگـرم به ریـسـه و چـراغـانی  

مفعول مفاعلن فعولنوزن شعر:                 ترکیب بندقالب شعر:             محمد علی بیابانیشاعر:   
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انـتـظـار مـهـمـانـم در  تـاب،بـی             هاشبـیـه طاق نصرت مـشتـاق،  

ست برای نیـمه شعبانم  عرضی             ایـن چـنـد خـِط ارادت مـن هــم  

های بـسیـارممـقـصد حـرف  ای  

کـه دوسـتـت دارم مــرا دریـاب  

خواهد؟ عشقت آب می   ِکی تشنۀ             ؟خواهدِکی شراب می   توسرمست   

خـواهـدنگـاه نـاب می  یک نـیـم             رنـگـمنـاخـالـصی وجـود صـد   

خــواهــددلــم آفــتـاب مـی  بــاغ             هـا کـالـنـدتـمـام مـیـوه  در بـاغ،  

خواهدمن جواب میپرسش این              مــانــم؟تـا آمـدن تـو زنــده مـی   

خـواهـد اب مـی رزمـنــدۀ پـارکـ            چون عیسی که دولت توهرچند   

هـمـه مـن فـدایـی یــارم  بـا ایـن  

کـه دوسـتـت دارم مـرا دریــاب  

بــرگـرد  خــدا، ای وعــدۀ آخــر            برگرد  بـرگـرد غـریـب سـامـرا  

ای صاحب ما فقط بیا…برگرد             خـواهیمخـدا نمی  از چیزی دگر  

آقــای ُمـعــز األولـیــا بــرگــرد            خـوانـدیـماَیـن ُمـذُل األعــدا  مـا  

دنـیـا شـده بر عـلـیـه ما برگـرد             مـا جـمـعـیـت قــلـیــل دنـیـایـیـم  

بـا پـرچـم سـرخ کـربـال برگرد            عـاشـورا ای مـنـتـقـم حـسیـن و  

بـارم از دوری کـربـالسـت مـی  

دارم دوسـتـت کـه  دریـاب مــرا  
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 آیدسوار سبـزپوش ما به هر تقـدیر می            آیدمی  اگرچه دیر؛ آید،می اگرچه زود؛

 آید می  تفسیر،شود می حدیث صبح صادق             او روز طلوع همان خورشید موعودی که در

 آید می »خدا تصویر« که آن آئیـنۀ سبز           شود وقتیمیها تر از این آسمانزمین آبی 

 آید می  کند تأثیر، هم می  هاروی سنگ   به           که نگـاه نافـذش حـتی شکـوه مهـربانی

 آیدبا شمشیر می  مهر است و از دلش لبریز           مقدس دیدتوان خشمی نگاهش می اعماق  در

 آیدمی  نغـمۀ تکـبیرکه از دیـوار هم گل           خواهد کرد های حیدری اعجازضربهچنان با 

 آید نه با تأخیر می  آن؛  نه قدری زودتر از            نزد خدا ثبت است ساعت که دردقیقاً رأس آن 

 

 دارد اّمـیــد بـه بـیــداری فــردا چـشـم            که در طایـفـه مـنـتظـران جا دارد هر

 ایمعمل جا زده  وقت ولی گرچه گفتیم،            ایمزدههـمۀ عـمـر دم از یـاری مـوال 

 گرفـتار شدیم  عاشـقی دردسـری بود،             شدیم این غـائله سربار ما نفهـمیده در

 کاری کردیم؟ ،فاصلهبه پایان برسد   تا            جمعه که ما لحظه شماری کردیم هر غیر

 تو سـرودیم از «غـزل سـادۀ »برگرد            ما نشستـیم و فـقط درد سرودیم از تو

 تـقـدیـم نشد   ریـا هـیچ دعـایی به توبی             هرچه شمردیم نشد با حساب دل خود

 !کافی نیست سحر عهد به هنگام و  ندبه              کـافی نیست! دیـدۀ تر انتـظار فـرج و

 هنوز ماست منـتظر او قـرنها رفـته و            هـنوزفـاطـمه تـنهاست  مردم پسر آی

 است  تنها غم هجران باقی  رفته و یوسفی            باقی استزمستان است و یازده قرن گذشته 

 مصمم ماندیم  عهد  آن بر وخواندیم عهد             گاهی دل او را به گنه لرزاندیمگرچه 

 آید شدجمعه همان جمعه که می  شاید این            شدخواهد  ردکه این معرکه   شک نداریم

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:          قالب شعر: غزل    محمد جواد شرافت            شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:              مثنویقالب شعر: نفسیه سادات موسوی            شاعر:   
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گویند می که   آن ارتفاعاتی و سرشار گل است            گویند اوقاتی که می  سبزهمین است ابتدای   

گویند که می  سمت میقاتی ازوزد می پیاپی              اشـارات زاللـی از طلـوع تـازهٔ نرگـس  

گویند آن عالماتی که می  دیگر ولی پیداست            چرخدتابانه می چند بی   هر جستجو، زمین در  

گویند مالقـاتی که می  کـنار خـیـمهٔ سبـز             خویش ایستاده با تمام دیگر بار  جهان این  

گویندمی که  دمد طبق روایاتیمی   یکایک            او  های ظهـورگل کـنار جـمعهٔ موعـود،  

گویندکه می  صدای آخـرین بند مناجاتی             آیـدهای روشن اّمـید می دشـت کـنون از  

گویندکه می  عـجـیب اتفـاقـاتی سرانجـام             عالم روی خواهد دادسمت  اینگمان بیو فردا   

 

 صـداى بـال سـمـنـد سـپـیـده میآیـد 1            یـلى كه سیـنه ظلـمت دریـده می آیـد 

آیددوش سپیده می  به كه دوش كسى            دوش بیرق تابان عشق را برگرفته   

آیـداى كه ز آفـاق دیـده مـی سـتـاره            دل استخورشید تابناك طلوع بركه    

آید دمیـده می به دشت ژالـه گـل نـو             بهـار آمـده با كـاروان اللـه به بـاغ  

آید میكشیده   كه به خون پَر اىپرنده            انـتهـاى بـیـداریى قـلـۀ بـی به سـو  

آید از تن بریده می شهید عـشق سر            جوشانعاشقان كه بود خون آن كران در  

آیدكه خـدا برگـزیـده می  اىگـزیـده            آســمــانـى مـا پـاســدارى آیـیـن بـه  

 
کنيم به  پيشنهاد مي  محتوايي در عدم رعايت شأن اهل بيت؛وجود ضعف   بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   1

 بيت   جايگزين  را  آمده  شعر  متن  در  که  شده   اصالح  بيت  است؛  مداح  هر  وظيفه  مهمترين  که   بيت  اهل  شأن  و  حرمت  بيشتر   حفظ منظور

 آيـد ظلـمت دريـده مي يـلى که سيـنه             آيـد صـداى سـم سـمـنـد سـپـيـده مي                  .کنيد  زير

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل    زکریا اخالقی              شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   نصراهلل مردانی                 شاعر:   
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 شـما بـمـانـم همـیـشـه پای  که            1ادم خواهم از خدای شم به دم

 دل دیـوانــه مـبــتـالی شــمـا             بَـد و پَـستـم قـبـول اما هـست

 گـشـای شما گـره کـرده دست            کـور کـار ما را بـاز… گـرۀ

 جـان نـاقــابــلـم فــدای شـمــا             دردت به جان خریدارم غم و

 مـرغ دل َجـلد سـامـرای شما            فـاطـمـه گـل نـرگـس یـوسف

 صـدای شــمـا بـا تـُن   آیــه را            عرش گوش  دو کندمی   جان نوش

 «…ای امیِد دلم بخوان »َو نُرید 

 آمدی قـلب عـدل و داد تـپـیـد

 لَـعل بـاران شد شعـر مدح تو            آمدی آسـمـان غـزلخـوان شد

 هـای تو گـلـسـتـان شدبـا قـدم            صحرا قطره چکیدی و قطره

 شد زمـانه ویـران  کـاخ جهـل            پــیـغــمـبـرانـه آوردی عـِـلــم

 علی نمایان شدخواندی   خطبه            تـیـغ ابـرویت ذوالـفـقـاریست

 خوان وصال مهـمان شد ندبه            مـادری دلـشاد …شب میـالد

 حاتم آمد گدای این خـوان شد             اتکـریـمـی  شـد سـفـرۀ پـهـن

 بالست  شب شب عشق شاه کرب و

 عاشوراست  زیارتِورد لبها 

 
شعر ترکيب بند شعري است که از چند غزل تشکيل شده و غزل اولين بيتش مصرع و مردف است لذا در بيت زير اصلي  .  1

 ترين رکن شعر که همان رديف و قافيه است رعايت نشده است لذا بيت زير به جهت رفع نقص تغيير داده شد

 که بـمـانـم همـيـشـه پاي شـما             از خـدا خـواستم فـقـط اين را

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                       ترکیب بندقالب شعر: حسین ایمانی                     شاعر:   
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 گـنـدمـی دارد  …عاقبت بـَذر             سـالمـی عـلـیُکـمـی دارد هر

 دارد شـادی تبـسـّمی  جـشن و            برای جشن زدیمطاق نصرت 

مـی دارد             برای خود سوریسرودی  هر  هـر کـالمـی تـَکــلـُـّ

مـی دارد هقـطـره            بـاران قـدم زدی حـتـماً! زیر  ـایـش تـرنـُـّ

 خـُمـی دارد اش بـاده وساقـی             دانـندمـیخـانه خـوب می  اهـل

 مـثـل دریــا تــالطـُمــی دارد             است نور از  پُرجام ما  و ساغر

 است  انگورخمُّ و چه نیازی به 

 است   نـور بـادۀ ما لـبـالـب از

 کنیم  جام این سینه غرق نـور            کـنیمباید از ما و من عـبـور 

 کنیم جـور حال سیـنای طـور            نـیـاز هـای راز وسر سجـّاده

 عـذاب دور کنیم  …ذکر گفته            وقت تسبیح مادر است بیا…

 کنیم  این است ما ظهور شرطش            شکی نیست در ظهـور نگـار

 روزها را کـمی مـُرور کـنیم             نیفتیم و…اصل خود  باید از 

 قلب را الیـق حـضور کـنـیـم             آمــده بــایــد ویــرایـش وقـت

 ماست  کتاب کار وحساب این  

 که حجاِب ظهـور این آقاست 

 ریا دروغ و وتهمت خود من،             هـا  با شـما نـیـسـتـم مخـاطـب

 گناه و خطا  …باطنم شیطنت             نـورظاهرم عضوی از سپاه 

 ها  غـیبت زبـان و  ها و گـوش            بـیـندمی  که هـَرزه هـایمچـشم

 دعوا …َدغـَل …اِفترا …ناسزا            نیاز و  راز و  ذکر وجای قرآن 

 عـصا  نـشـدم من برای مـادر            هـای پــدر نـبـوسـیــدم دسـت
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 نخورده بود امـّا   کودکی نان             هـمـسایه را نـپـرسـیـدمحـال 

 مـسلـمـانی  گویم ازکه می  من

 نـرسـانـدم به دست او نــانـی 

 برگـرد …گـل دردانـۀ حـسن            برگرد من قـُصور بگذریم از

 برگرد  زن، ْست سینهتا نُمرده            نیست تو صبر به قدرعاشق عمر

 برگرد  …کـفنحِقّ ارباب بی            حّقِ من نیـست دیـدن تو ولی

 تن برگرد َمرهم زخم روح و            لـبـم آمـد غـصه بـر جـانـم از

 برگرد  یمـن،  سـوریه؛ سامـرا؛             زنــد نـالـه از فــراق تــومـی

 برگرد …پیرهن  …تَه گودال            شـنـوی!!نـمـی را  مـظـلـومِِ آه

 ما گـفـتـه نـیـمـۀ خـرداد پـیـر

 را فــریــاد کـشم انـتـظـارمی

 

 برسد جـوانش صبح همراه سحـرخـیز            برسدکه زمانش   مانده زمین تا منتظر

 مـاجـرا تـازه به اوج هـیجانـش بـرسد             بعد این نقطه به  شود این قصه ازتر خواندنی

 از شبـسـتان دو ابروی کـمـانش برسد            مـاه تـمـام پــردۀ چـاردهــم وا شـود و

 برسد بـیـانش به تـأویل و سورۀ فـجـر            آئـیـنـۀ درک الــقـدر بـیـایـد لـب  لـیـلـة 

 نامه رسانش برسد  او زودتر از عطر            اینست یوسفست ولی عادت داده نامه 

 برسد دهانش به دستش  عهد تو  عشق در             بیرون برودحاشیه  شعر در عصر تو از

 که تو هـم آمده باشـی و اذانـش بـرسد             بهاری چه نمازی بشود ظهر آن روز

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   قاسم صرافان                 شاعر:   
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 مـثــل اوج آســمــان دلــم شـکــوه بـی             سـبـز بـوسـتـان دلـم اال طـراوت سـر

 دلــم زبــان بـنـد آمــده پـیــش شـمـا و            میلرزددست من امشب عجیب  قلم به

 شود که بیایی به جـمکران دلمچه می            چه هیچ کجا الیـق قـدومت نیست اگر

 بـده نـشـان دلــم  نـشـانـی حــرمـت را            رسـانـدم تـا تـوکـدام جــاده مــرا مـی 

 تو شکسته است نردبان دلم چراکه بی             رسـد آقـانـمـیدستـم  هـای توبه دست

 تـریـن رود بـیکـران دلـمتـو ای زالل             خـدا ترین زمین  نگـاه کن به کـویـری

 الـزمان دلم  که السالم علیک صاحـب            غزلم عرض میکنم این طور  در آخر

 کرد نخواهم   را آرزو تو  غیر تو من از

 کـنار منی جستجو نخواهم کرد  رد تو

 گل اجابت نیست کریمت دست  به غیر            به غیر آمدن تو مرا که حاجت نیست

 نیست اینهمه طراوتبهشت خدا  که در            هوای خیمۀ سبزت چقدر روحـانیست

 فضیلت نیست تر و با برای شیعه مهم            فـرج انـتظـار غـیر هـیـچ کـار دگـر و

 با محبت نیست  مثل توکسی برای من             تری از مادر و پدر بر من تو مهربان 

 کند که بمیرم اگرکه قسمت نیست  خدا            خـدا کـند که نصیـبـم شود زیـارت تو

 نیست اصالتاینگونه با  کسی شبیه تو            هستی فاطمی حسینی تو هاشمی تو تو

 شجاعت نیست  جز میان سینۀ پاک تو            غیرت اباالفضل است  رگ تو که در  تویی 

 بگـیـر تـیـغ به دست و به انـتـقـام بـیا 

 ای امـام بـیـا  بـرای خـاطـر زهـرا تو

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:         ترکیب بند   قالب شعر: محمد حسن بیات لو          شاعر:   
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 امشب است   عالم خـدا ملک محیط نور            امشب است خرم   باغ دل شیعه، چو  جهان

 امـشـب  هللا اعـظـم استولــی  امـامـت             مکـّرم اسـت امشب آل رسـولِ  سرورِ 

 پـیـمـبـران خـدا! عـیـدتـان مبارک باد 

 مبـارک بـاد عـیـدتـان   تـمـامـی شهـدا!

 احـترام کـنید  غـدیـر دوم شیعـه است،            ز جــا قـیـام کـنـیـد مـوالـیـان والیـت،

 مهدی همه سالم کنیدحضرت  حضور            نـظـاره بــر ثـمــر یــازده امام کـنـیـد

 پوشیده تـمـام ُمـلـک خـدا شد ز نـور،

 پـوشـیـده لـبـاس ظهـور  امام عـصـر،

 جـاودان شده تکـرار بهـار تـا به ابـد،            جهان شده تکرار دوباره بعثت نو در

 پیغـمـبـران شـده تکـرار والدِت هـمـه            شده تکرارزمان  وزمین کمال دین به 

 فـروغ والیـت شده تـماِم زمـان  از پُـر

 امـاِم زمـان   امـام گـشـته به امـر خـدا،

 امشب عیدی جدا جدا، دهدبه خلق می             خدا امشب سما، عید به ارض و گرفته 

 نظـر کـنـید به سـرداب سامـرا امشب            امـشـب اال تــمـام امـامــان و انـبـیــا،

 بـه روی مـنـتـقــِم آیـت خـدا نـگــریـد 

 فـراز شــانـۀ او رایـت خـدا نـگـریــد 

 عـید منـتـقـم خـون سیـدالشهـداست  که             یـا قیامِت کبراست؟ بُـَود،شِب ظهـور 

 زهراست  خوشنودتر بَود، همه که از کسی              عـید اولـیای خـداست اولیـای خـدا، به

 رایِت ظفـرش  خـدا بـاز، گـشوده شیـر

 یازده پسرش مبارک است به زهرا و

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:         مربع ترکیب     قالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 امام منـتظران  یـگـانـه مصلـح عـالـم،             !ـرانعیـد تمـام مـنـتـظ  اال ظهـور تـو

 قـیام منـتظران  پا، بر  به پیش روی تو            اماِم منتظران های ظهورت،به لحـظه 

 قرآن در انتظار توأند  بیا که عترت و 

 انتظار توأند  شتاب کن که شهیدان در

 دمتفیض مسیح از فلک آید به شوق             ما قَدمت روی چشم  که بَودزمان خوش آن 

 تمـام وسعـت ُمـلک خـدا شود حَرمت             عـلَمت کربـال، عـلـمـدار بـود به دوش

 آری تو حاجـِت هـمه را بیا که بـر بیا

 انتـقاِم فـاطمه را بگـیـر  آر دست و بر

 آخــِر ذریــۀ پـــیــامــبــری  تــیــرتـو               چون رسول خـداوند منجی بـشری تو

 که منـتظران را امام مـنـتـظری  تویی            دادگـری تـو دست عـدل خـداونـدگـار

 تـعـاالیـتقـسـم بـه ذات خـداونـد حـق

 بـاالیت گـشوده به قـد و چـشم حـسین،

 توستفقط امامِت  امامت حق که حقِّ   به             توست  زعامتِ  در اعصار عصری و امام

 « سالمت توست همه آفاق درسالمت »             سفـرۀ کـرامت توست گدای سـرِ  کرم،

 بگذاردسجده به  سر که بشر هماره تو

 بـال نـگــه دارد   خـدا وجـود تـو را از

 است نزدیک   رها شدن ز شب انتظار،            است نزدیک ،وصل یار  دهدزمان نوید 

 است نزدیک چار و طلیعۀ فَرجِ هشت            است نزدیک ،بهار  زمستان،گذشته فصل 

 قسم به صبحِ روِز ظهوِر امام عصر،

 میثم دعـای فرج بخوان آر دست و بر



143   
 

000

   حضرت صاحب الزمان عجل اهلل تعالی فرجه:   پانزدهمدرآستان وصال؛ جلد 

 

 خواهد رسید ها با تبراز تبار بت شکن           خواهد رسید  نفر یک ها   بتباشید   منتظر

 دانید ابراهیم سرخواهد رسیدچون نمی           اید این روزها بتخـانه را باز برپا کرده 

 خواهد رسید  سرگرچه عمر نوح باشد باز           انـتـظـار فـرق دارد، با نیـامـد آمـد دیـر

 خواهد رسید جگر خونهای الله پاسبان           شوندسـتم له می  زیـر پـای کـیـنـۀ اهـل

 خواهد رسید   ست اما تا سحر طوالنیگرچه           امام عـاشقـان  این شب یلدای دوری از

 خواهد رسید  باران خبرحضرت  حضور  از          آمـادۀ بــاریـدن رحـمـت شـویـد ابـرهـا

 رسید خواهد فصل ثمر همتی، هاباغبان           کاشتـیمصبوری  بذر هادر زمین سیـنه 

 خواهد رسید  سفر عاقبت آن مرد روزی از          کـودکـی پایان خـوبی داشتـند هایقصه

 

 یک آسـمان زیر پَـرش دارد نگارم             برش دارد نگارم فوج َملک دور و

 تاج والیت بر سـرش دارد نـگـارم             بخوانـند  عـرشیان چـاُوش باید تـمام

 اطهـرش دارد نگارم جـدِّ  ُخلقی چو            ستخویَش حسینی   حسن،رویش  علی،صبرش 

 نگارم داردمحضرش  گدا در بس از            نـمانـدهحـاتـم طـائـی  نامی دگـر از

 مادرش دارد نگارم الحق که ارث از            گوست  هم دعا حتی مِن پیمان شکن را

 فـکـری بـرای آخـرش دارد نگـارم            اوِل غـیبت به شیعه بوده معـلوم از

 رپـرش دارد نگارمپ ششماهه طفـل            فکر تقاص خون جّد و یعنی به سر

 دیگرش دارد نگـارم قرآن به دست            حیدر را به دستی شمشیر فرج،وقت 

 این نظام و رهبرش دارد نگارم بر             مـداوم لطفی کـوری چـشم دشمنان،

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: محمود مربوبی            شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     مجتبی خرسندی            شاعر:   
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هر دری امشب  سوی شما از ازآید می کرم           امشببیت امام عسکری  زد از سپیده سر  

امشب دیگری  ذکرمشغول   ولی روح پدر          مالئک گرم ذکر یا حسن هستند از ماتم  

حیدری امشب بینم جمال می  روی تو که در          امیـدم بـیا بابا  ای نـور که ای جان پـدر،  

گویا دعای مادری امشبشود می اجابت            زهراست انتظارت حضرت بیا ای منتقم چشم   

امشب باالتری که حتی از پر جبریل هم           پیغمبر معراج به تو میگردد  تکرار مگر  

گردد هایت بـشر بیـدار می  بیا که با قـدم  

گرددبیا که بعـثت پیغـمبران تکـرار می  

را زهرامگر فرزند  شد بیند جهانی چشم          کند لبخـند تو لبخـند زهـرا رامی تداعی   

سربند زهرا را به سربندد که می روزی همان           آیدراه می با ذوالفـقار مرتضی از که او  

بیـند خـدایا دلبر و دلبند زهـرا راکه می          درخـشانش عـالـم شود دلـدادۀ روی همه  

زهرا را این بند گیرد به تو،چشمی نمی  دگر           هستی در حصن دعای وان یکاد مادرت  تو  

 برای با شـما بودن دلیـل محـکـمی دارم 

مرحمی دارم به روی زخم قلبم باشی  اگر  

شدهای اشک مشتاقانه دریا قطره زمین از           شد همه غـرق تمـاشا برای دیدنت چـشم  

پا شد   بر موعدش این بار از قیامت زودتر          داری رها گیسویی  چه داری، دلربا رویی  چه  

معـنا شد تو که معنای حقـیقی والیت در          دالن هستی صاحب  حضرت زمان نه صاحب شما  

آقا شد  لطف تو از خانه این در غالمی بر          احسانت مهر و  کنی کزچنان بنده نوازی می   

فرزند زهرا شد نوکرآنکس  که آقا شد هر          این آستان هستیم نوکرماهم  را شکر خدا  

زبان آمد  قلم بر دفـتـرم چرخید نامت بر  

آمدکرامت کردی و بر پیکر این ُمرده جان   

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:       ترکیب بند  قالب شعر: احمد ایرانی نسب            شاعر:   
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 نهـانم  من کیم سـرّ  عـیـانم؛ من کیم نـور          من کیم قلب وجودم من کیم جان جهـانم

 آسمانم  زمین و خلقت درکیم موالی  من           من کیم کهف حصینم من کیم مهـد امانم

 مـکـانـم  ال  فـرمانـروای ُملک َحـیّ  من کیم؛

 فرزند زهـرا مهدی صاحب زمانم  من کیم؛

 آستینم  خدا در من کیم من دست تـقـدیر          زمینم کیم من آسـمانی مصلح خـلـقمن 

 تا قـدم موال امیرالمـؤمنـینم  من کیم سر          دینم قرآن و و  من کیم من وارث پیغمبر

 من آخـریـن تـیـر الهـی در کـمـانم  من کیم؛

 زهـرا مهدی صاحب زمـانم  فرزند من کیم؛

 زبورم ،انجیلم توراتم، ،مصحفم  من کیم  من           آفـتاب یازده خورشید نورممن  من کیم؛

 طورم گشته  عالم که استم کلیم آن من  کیم  من           عـفو خداوند غـفورم من مظهر من کیم؛

 جـانم  من یگـانـه مصلح عـالـم امـام انس و 

 زهـرا مهدی صاحب زمـانم  فرزند من کیم؛

 ام زهـرا جـبین مـادر منا گاه جـّده بوسه          بر آفتاب منظر منماه شعبان خنده زن  

 من   پرور میدهد لعل لب جان قرآن به جان          من  در پیکر روح و روان را معصوم  سیزده

 الحّق به بازویم شهادت بر زبـانم نقش جاء

 زهـرا مهدی صاحب زمـانم  فرزند من کیم؛

 پیمبر  جّدم آسمان معراج چون داشتم بر          مادر شیر شود از تر آنکه کامم از  پیشتر

 دادم نوید فتح را سرمستضعفین همه  بر           لبم گردید جاری آیۀ قرآن چو حـیدر بر

نفاعالتوزن شعر: فاعالتن فاعالتن فاعالتن       مربع ترکیب   قالب شعر: غالمرضا سازگار           شاعر:   
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 دهـانـم  زد بر با گـل لبخـنـد، بابا بـوسه می

 زهـرا مهدی صاحب زمـانم  فرزند من کیم؛

 گر چه پندارند دورم من میان دوستانم،          نـورم به چـشم شیـعـیـانم جلوۀ هللا و من

 ظهورم است ایّامنزدیک   دوستان آماده؛          شورم و  شوق از بود  مّواجی   بحر هستی  ملک

 شـیـعـیـانـم  انتظار رسد دیگر به پـایـان؛ می

 زهـرا مهدی صاحب زمـانم  فرزند من کیم؛

 هر کجا باشم به کّل عـالم خلقـت امیرم          اسیرم کبری  غیبت چاه  به یوسف   چون  گرچه

 انس گیرم دوستانم  اقطاع زمین با   در تا            قـدیرم غـیبـتم را هست سّری نزد دادار

 جمکرانم گه به کوفه گه به قم گه سهله گه به 

 زهـرا مهدی صاحب زمـانم  فرزند من کیم؛

 گوشم  بود دائم به جّدم ناصر من هلبانگ           خروشم جوش و  هستم که در  من همان خون خدا 

 عزم سخت کوشم عالم به این عدل از پُرشود           به دوشم علی باشد ابن سرخ حسین پرچم

 چون پیمبر گـلّـۀ صحرای هـستی را شبانم 

 زهـرا مهدی صاحب زمـانم  فرزند من کیم؛

 در پنجۀ مشکل گشایم  ذوالفقار مرتضی          رسایمجامـۀ خـتـم رُسـل پوشیـده بر قـّد 

 همه عالم صدایم  میرسد از کعبه بر گوش          چارده خورشید پیدا در جـمـال دلـربـایم 

 یک لحظه گردم دوستانم  گردند در جمع می

 زهـرا مهدی صاحب زمـانم  فرزند من کیم؛

 پی احـیای قـرآن کّل دنیا را بگیرم  وز           بگیرمعدلم اروپا را  روزی که با  میرسد
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 بگیرم  را داد زهرا ، داد محسن داد حیدر،           افکنم حـلـقـوم اعدا را بگیرم پنجۀ قـهـر

 هـا سـتـانـم  یـزیـدی داد ثـارالـلّـهـیـان را از

 زهـرا مهدی صاحب زمـانم  فرزند من کیم؛

 که گیرم پرده از ماه جمالم  روزی میرسد          مهـدیّـون به امیّـد وصالمباشید   منـتـظـر

 جاللم عـّزتم، قدرم،  من شما را آبرویم،          آرزوی قـلب آلم من مصطفی؛  من امـیـد

 چشانم میشهد وصل خویشتن را  من به میثم

 زهـرا مهدی صاحب زمـانم  فرزند من کیم؛

 

تماشای تو  محو است، عالمی غایبی و            نـور تـجـاّلی تو  دمـد،از همه سو می  

تو! کف پای  خاک شد سرم،که می  کاش              آسمان پا به سر  تا که نهـم از شـرف،  

تو   جای دل ما در توست،  شور ما سر  در            نهی جا هرپای به  سو کنی، روی به هر  

بـاالی تو!  ای نـگـه فـاطـمـه بر قـد و            قـدان قـائـمند تا تو قـیامت کـنی سـرو  

آوای تو  تا همگـان بـشنـوند از حـرم،             "اَنَاالمنتقم" بانگ جگر از آر بر و خیز  

آرای تو  نـطـق دل دل ببـرد از کـلـیم،            مسیحروح هزاران  ،دمت زنده شود از  

تو   قـامت رعنای چشم دو ششماهه بر            صف کـربـبالست حـرم فـاطـمه تا از  

که شـود عـالـمـی طـور تجـاّلی تو  تا             عیانچهره عیان کن  موسی سینای جان،  

دست تـوانای تو  گـشای عـلـی، عـقـده            ات"فاطمه بانگ "اَنَـاالمهـدیآرزوی   

جلوه ز سیمای تو  چارده آئـیـنه نـور،            آیـنه بگـشـا دمـی تا که کـند هـر دمی  

میـوۀ نخـلـش بود، شاخۀ خـرمـای تو             از نفسش شهد جان چکد،می  میثم اگر  

مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلنوزن شعر:                   غزلقالب شعر: غالمرضا سازگار                 شاعر:   
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 بـیـكـران بـبـرید  تـا افـقـهـای             بـال مـا را به آسـمـان ببـرید 

 به حـرمـهـای مهـربان ببرید              هـمین فـاصله دخـیـل مرا  از

 حـوالـي جـمـكـران ببـرید  تـا             نـشد قـسمت  مسجد كـوفه گر 

 الزمان ببرید  صاحب محضر             سـحـری ابـن مـهـزیـار مـرا 

 نشان ببـرید  سمت بانـوی بی              های مرا  عرض تبریك چـشم

 ای آفتاب و آب حـیات تو بر

 تا ظـهـور تـبـسـمت صلوات

 نـشده عـشـق را بـلـد مـعـنـی            كه از كـوچۀ تو رد نشده  هر

 چشم نـورانـیـت رصـد نشده             اي شمالي ترین ستاره هنوز 

 قــل هــوهللا هـا احــد نـشــده              استتوحید چشممان شرك تو  بی 

 نشده  سد كه راه سلـمان شدن             پـایت چه خوب پاسخ داد  َردِ 

 هـایمان جـسـد نشده تا نـفـس              آیي؟  ای مـسـیـحـا نفس نـمی 

 آب حـیات تو ای آفتاب و  بر

 تا ظـهـور تـبـسـمت صلوات

 داوودی  هـای قــبــلـۀ نـغــمـه             این زودی  بهمیرسی میرسی 

 رسـد روزهـای بهـبـودی  می              تــان  بـا شـمـا بـا نـگــاه آبـی

 نـرم شد نـاگـهـان شما بودی              آنـكـه دلـهـا مـیـان دسـتـانش 

 مـحـمـودی شـكـوه مـقـام تـو             ای نسیم سـحـر به پـابـوست 

 نـیـاسودی مـا دمی غـافـل از            حـتـم دارم دعـایـمـان كردی 

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                       ترجیع بند  قالب شعر: ناشناس                     شاعر:   
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 ای آفتاب و آب حـیات تو بر

 تا ظـهـور تـبـسـمت صلوات

 آوردی  ای سـتـاره كـه نــور            جمعه برگردی؟ میشود صبح 

 ایــن زردی  و شــمـا بــهــار             بـرگ پـایـیـزم و پـریـشـانــم 

 ات دعـا كـردی   سـر سـجـاده           ایـم امـا  كـه الیـق نـبــوده مـا

 گـردی  بـهـانـه می پی یك   در            به این گدا برسد چیزی كه  تا

 دردی پُــر كـه شـمـا چـقــدر             ها فهمید  میشود عصر جمعه

 ای آفتاب و آب حـیات تو بر

 تا ظـهـور تـبـسـمت صلوات

 كه چـشمت بهانۀ دنیاست  ای             معناست شما چه بي زندگي بي

 عیساست حضرت  در نماز تو            گفت  نشست مریمپیش هركه  

 پــای دویـــدن لــیـالسـت ردّ              روي شنزار شوق مجـنونت 

 دار رسـیدن فـرداست گـریـه            روز  چشم یعقوِب پیرهن هر

 های ما سـقـاست  گـریـه آخـر             تا بـیـایـي به شور هر گـریه 

 ای آفتاب و آب حـیات تو بر

 تا ظـهـور تـبـسـمت صلوات

 عــاشــورا  انــتـهــای قـــیــام            گـریـۀ صبح و شـام عاشورا 

 عــاشــورا  پــرچــم انــتــقــام             شوي روزي یـا لـثـارات می

 مـــدام عــاشـــورا  انــتــظـار             قَـَسمـت مي دهـیـم بـرگردی 

 عــاشــورا  لــتــیــاما قـامـتـت            اي قـنــوت شـكـستـۀ زیـنـب 
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 گـونـه هـای امــام عــاشـورا             افتادروی خاك  به  ای كه دیده

 ای آفتاب و آب حـیات تو بر

 تا ظـهـور تـبـسـمت صلوات

 

با عـشق هـمیـشه ضربان داشته باشد             داشته باشدسینه توان  که در میخواست   

خـانه امان داشته باشد  یک گوشۀ این             که شایدست  این خانه نشسته در موسی  

رود به دستـت جریان داشته باشد این            باید کهجاریست  انگشت تو سر نیل از  

باشد بـیـرق تـوحـیـد تـکـان داشـتـه تا            مـحـبـت نـسـیــم نـفـسـت شـورآورده   

بـاشـد  آمـده نـان داشـتـه گـدا بـیـچـاره            بر دامن تو دست تـوسل زده عـیـسی  

که اذان داشـتـه بـاشـد  بایـد بـرسـی تا            جان به روی کعـبه نوشتند نام علی با  

داشته باشد  است نگاهی نگـران حیف            عشق  یا منـتَظـر  پریشان توزهراست   

 

تـمـایـل دارد نـاخـودآگـاه به سـمت تو             تغزل دارد احـساس  من ها طبعجمعـه  

ام گل دارد ام بی تو چرا بـاغچه مانـده            زمین حیرانم  کار که درچندیست  توبی   

فرش گسترده و در دست گالیل دارد            به استقـبالت این باغـچه ده قـرن شاید  

تـعـادل دارد مـاه مخـفـی شدنـش نیـز             روز نباشی شب و  یکریز یکسره کی   به تا  

چه تفاعل دارد پسرک هر خرم ازمی             روز هربه عشقت  کودکی فال فروش است و  

داردتکامل یک قدم مانده زمین شوق              پله زمین رفت به سمت ملکوتیازده   

کعـبه تحـمل دارد تکیه بر کعبه بزن،            تنها  نشود سنگ صبورت،سنگی هیچ   

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                قالب شعر: غزل     علی رضوانی                 شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل  حمید رضا برقعی                شاعر:   

 



151   
 

000

   حضرت صاحب الزمان عجل اهلل تعالی فرجه:   پانزدهمدرآستان وصال؛ جلد 

 

 مـطـمـئــنّـم کــرم َسـجــیّـت اوسـت            حـاجــتـم عـنـایـت اوســت سـائـلـم،

 ســـراپـــردۀ ُمــحــبّــت اوســت دل            دل بـودنـم بـه بَـرکـت اوسـت زنـده

 طـلـعـت اوسـت دار دیـــده آئــیـنــه

 عبـد و نوکرم به دو کون من بر او            اوست ساالر و سرورم به دو کون

 کـون نَـیـاورم به دو من که سـر بر            هست عـشقـش ُمـقَـّدرم به دو کـون

 ـتگــردنـَم زیــر بــار ِمــنّــت اوس

 پـا کـشـیـده کــنـار َســرو از َشـرم،            دیـــده تــا هــیـبـِت َرشـیــِد نــگــار

 تـو و طــُوبـٰی و مـا و قـامـت یــار            ُشعار بیت خواجه، نیست این ُطْرفه

 فکـر هر کس به قـدر هـّمت اوست

 َزنَـم چـه عجـب؟نـمی  اوگـر َدم از             روشنَم چه عجب؟ که تاریک و  گر

 گـر مـن آلــوده دامنَـم چـه عـجـب؟            خود نمی َکنَم چه عجب؟ گر دل از

 هـمـه عـالـم گـواه عـصـمت اوست

 با صـدایی بلـند و بـانگ َرســا«   »            کـنــم اعــتـراف در هـمـه جـــامـی

 من کـه بـاشم در آن َحـرم که صبـا             !گــر چـه مـن ذاکــرش شــدم امــّا

 پــرده دار حــریـم ُحـرمـت اوسـت

 عـشـق، دیـِن حـنـیـف مـلّـت ماست             عـشـقـبازی فـقـط شـریـعـت ماست

 نوبت ماست  دور مجـنون گذشت و            ســنــِد ُمــحــکــم هــویّـت مــاسـت

 هـرکـسی پـنـج روزه نـوبت اوست

 نــیــنـوای بــال شـُـدیــم چـه بــاک؟              بـاک؟ به غـم مبـتـال شـُدیـم چه گـر

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                       تضمین   قالب شعر: محمد قاسمی                    شاعر:   
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 دل گـر فـدا شـدیـم چه بـاک؟   من و            آشـنـا ُشــدیـم چــه بــاک؟   بـا فـراق

 َغـَرض انـدر میـان سـالمت اوست

 

کـینه دارد   حتی مهربانى حالتى از توبی            یک آدینه دارد ظهر  از رنگ بعد  توبی   صبح  

دارد  آدیـنه  شنبه و از کى خـبر عشق اما           عشقبازی است کارگویند تعطیل می  توبی   

آن گنجینه دارد  از ها بویى ویرانه  اینخاک           اما تو، به انکارخواند می جغد بر ویرانه   

دیریـنه دارد  خـویشاوندى عـشق با آزار          بگویم یادم آمد رنجش دوری خواستم از  

پینه دارد از آبرو رنگکه  آن دستى  اى خوش          دستى برآرم آرزو روى آنم نیست تا در  

سینه دارد در اوکبوتر چاهى زخمي که آن           کشد با بیقراریمی  هواى عاشقان پر در  

آیـینه دارد  دستش کـلید شهر پُر  آنکه در          گـشایدتیرگى را می  بزرگ ناگهان قـفـل  

 

نظر به فـدای امامتت ای غـایب از            اسـت َردای امــامـتـت مـبـارک آقـا  

امـامـتـتَکــذّابـهـا کـجـا و عــبـای             کنند را هم قضا حق تو خواستندمی  

ایـم به پـای امـامتتما عـهـد بـستـه             بــرکــات والیـتـت  ایـم ازمـا زنــده   

گـشـتـیـم آشـنـا به صـدای امـامـتت            که رسیدیم زین جهان اولی روز از  

مـائـیـم یـاکــریــِم هــوای امـامـتـت            ام بیااین روزها هوای تو را کـرده  

بـالی امـامـتـت آقـا فــدای کـرب و            آقا بیا تقاِص شهیدان به پای توست  

لـوای امامتت زیـرِ  پرچـم به دوش،             تا روِز بـازگـشِت تو سیدعـلی شده  

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتوزن شعر:             قالب شعر: غزل     قیصر امین پور               شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: رضا باقریان                  شاعر:   
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 اوست ای، قَبَسی از شرار خورشید شعله            اوست قرار  گـفـتند آسمان و زمیـن بی 

 اوستمدار  دو جهان درگردش گفتند             حیات منـظومۀ گـفـتـند اوسـت مـحور

 اوست  دار آئینه صبح و سپیده و سحر            به راهش نشسته استکعبه چشم  گفتند

 اوست پیغمبری، مسیح نفـس در کنار             گـفـتـنـد روز جــلـوۀ آن آخـرین امـام

 اوست  مـنزلت انتـظار قـدر و تصویر             مـتـن حـدیـث افـضـل الـعـمـال امـتـی

 اوست  جمع و دلش بیقرار خود در میان            بگـویم که منتظر هـزار یـک نکـته از

 اوست اختیار اختیار خویش نه در در             است بستهکه دل به جلوۀ موعود  آنکس

 اوست  شاید که ادعــا بکـند مهــزیـار             لطـف محض یاربشود کس که شاملش  آن

 محکمات   سـاللـۀ طاها و فرزنـدی از             آیـنـۀ نـدبه و سـمـات او را بخوان در

 ست آری دعـای او به اجابت رسیدنی            سـت دیـدنیروی لبـش تالوت لبـیک  

 او  الهداست الضحای روشن و نور شمس             احـیـــاگـر مـعـالـم دیــن خــداسـت او

 غم  زمهریـر عـاطـفه در حـرم حریـر            غـم ای آخـرین امـیـد بشـر در کـویـر

 فـرزنـد اختـران درخشـان و روشـنی              جوشنیناب مناجات  مضـمون بکر و

 دامـان انـــتــظــار گـرفــتـه نـیـامـدی              چـشمـان مـا غـبـار گـرفـتـه نـیـامـدی

 نراک  خـواندم متی تـرانـا گـفـتم مـتی             ای صبح تابناک خوابم آمدی دیشب به

 دسـتان خـالـیـم سـتـاره و چـشـمان پر             یا ایـها الـعـزیـز ببـین خـسـته حـالـیـم

 شرمـنده با بضـاعـت مـزجـات آمـدیم             مائـیم آن خسـی که بـه میـقات آمـدیـم

 ایم  الکـیل خوانده لنا یوسف ندیده اوف            ایـم ـل خـوانـدهشـام فـراق سـورۀ والـی

فاعلنمفعول فاعالت مفاعیل وزن شعر: غزل مثنوی        قالب شعر: محمدجواد غفورزاده            شاعر:   
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 فـریب و فریـبائـیت قـسم بر حسن دل             یـا ایهـا العــزیـز به زیـبـائیـت قـــسـم

 شهر مدینه چشم به راه ظهور توست             مکه طور توست   تویی،موسی تویی، مسیح 

 تر شده باران گرفته اسـت  چشم بقیع،            یاران گرفـته است تنها نه ازغمت دل

 ضـربـان دل مـن است نـام تـو تکرار             حدیث زبان دل من است« شفق» شعر

 

 تخت دل سـوار شده روح کبریا   بر            دستـبوسی سلطان سامـرافصل  شد

 منتـقـم بیا«  شد نوای فاطمه »ای تا             تأثـیر کرد سوز دعـاهـای پشت در

 رونـق گـرفـت رابـطـۀ شـاه با گـدا            ها درهـم شکست رسم قـدیـمی کاخ

 را همه دنیا بهار  حق هدیه کرده بر            امـید زده شاخۀ اوج خـزان جـوانـه

 صد حیف که نهان شود از چشم ماسوا             ولی که شده ولی امـر ما صد شکر

 زنـده شده غـدیـر دوبـاره به یـادهـا            است حیدراش مثل سن پنج سالگی  در

 الفـتی  بگـوئیماینکه کودک است  با            است جایز ابروش، دوچون کمان  السیف،

 ما  سـجـده نکـردِن رخ زیـبـای یـار            است ،مشکلابلیستن  برلرزه افتاده 

 ندا رسد می خورد وشکست می یلدا             است تا روشنی صبح زمانی نمانده

 با ذکر یاحسین شود محـشری به پا              منـتـقـم عـالم آمده منجـی و ای اهل

 امام و وعـدۀ ما محضر باشد قـرار             شود تمامدوزخیان می  کاراین بـار 

 

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: علی اکبر نازک کار            شاعر:   
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:سومبخش   

  فراق  اشعار

حضرت مهدی  
عجل الله تعالی فرجه    
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 گـشایی توست چـشم به راه گره نسـیم،             بیا که باغ پُر از عطر دلربایی توست

 رونمایی توست  گل این باغ،چمن چمن             ست بهـاربه باغـبانی تو چـشم دوخـته 

 کـبـریایی توست سـپـیده منـتـظر نـور             ره وصلت سحر چراغ به دست نشسته در

 هـوایی توست  کـبوتـر دلم ای نـازنین!            قـسـم هـای انـتـظـاردیـرپـایی شـب  بـه

 شب جدایی توست  ترین شب،که بی ستاره              صبـح سـر بـزند  بـیایی و  خـدا کـند تو

 ستبهشت پرتوی از جلـوۀ خـدایی تو            موعود استبهشت  که دیدن رویت  بیا 

 آشـنـایی توست و مـدیـنه تـشـنه دیـدار            مقدم خویش  دهی زمدینه را تو صفا می 

 شب همه شب غرق روشنایی توست  بقیع،            نیستشمعی چه   تربت زهرا اگر کنار

 شفای سینۀ من اشک کـربالیی توست             :است شهید این آن مادرصحبت  هنوز

 

 این جهـان خـیالی جدا کنیم خود را از            کنیم باید بـرای درک حـضورش دعـا 

 کنیم پا   بال و پری دست و جنس عشق،  از            نیست پیله دیر زدن از برای پر هرگز

 این ماجرا کنیم  ها شکـایت ازدر ندبـه             الزم است وخودمان را  ایم ما گم کرده

 آن آشـنا کنیم هرگـز نـشد که یـادی از            هم که غـریبـیم و بازدر حیرتم از این 

 ـم هـمـواره از تـعـلّـق عـالـم رهـا کـنـی            خویشطریق محبت که جان  شرط است در

 چـاره تا کـنیم؟ او چگـونه با دل بی  بی             ایمخستهدوست رخ  غیر هرآنچه  ما از

 فکـری بـرای رفـتـن این ابـرها کـنـیم             »اندآفریده خـورشید را برای ظهـور«

 باید برای درک حـضورش دعـا کـنیم             درمان درِد ماستاوست که  تنها حضورِ 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:              قالب شعر: غزل   محمد جواد غفورزاده            شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: قاسم اردکانی                   شاعر:   
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 بهـاران  فـصل  هر سـبز لـطـیف  روح            و بـاران از تـبـار آب ای  من مـوالی

 سر در گـریـبان  ،یتـیـمانـیـم  هـمچـون            بـودن تو   بی هـایلحـظـه  در الـتهـاب 

 هاماناز چـشم گمشده ای  تو از سوی            است نگاه یک شفایش  یاران دل سوز

 طوفان باد و میان  سوزان ایهیمه  چون            گرفـتم آتـش  !من مـوالی  ،من مـوالی

 !مسلمان  هر آرزوی  ای مقـصد تویی             عـشق در وادی روممی  ،برهـنه  پـای 

 ! تابان  مـاه را ای  تو را یـابم  شـایـد تو            نشـستم با شب غم و اشک ازدحام در

 قـرآن صوت حـبـیبت از من تا بشنوم             مـدد کن یا رب کنممی قـصد زیـارت 

 هـاتان نـدبـه در امرا دیـده  خـدا لـطـف            هادل سـوتـه با شـمـا ای  یـم درد آشـنـا

 رخشان  خورشید رسیمی صبحی  آدینه             دارنـد عــشـق و خــدا هـا بـوی آدیـنـه 

 

 همه ای چشمۀ جوشان!  ای عشق خدایی            دیـدار تو آواره و حـیـران  مـانـدیـم ز

 بهـاران   نفـس سـبز غزل در ای شور            است ماندهراه تو  چشمان شقایق همه در

 عرفان آذین شود این سینه به با نام تو             ورم تا اندیشۀ خود غوطه دردیریست 

 ای سـاحـل امـنـیت این شیعه مسلمان            طوفانورطۀ  همه درحیران  سرگشته و

 همه چون خیل اسـیران  بیا ما برگـرد             نفـس تو  زندان جنون گـشته زمین بی

 برگرد عـدالـت بـنـما؛ ظـلـم بسـوزان            تو  مـوعـود تویی تویی وعـدۀ مـولـود

 صاحب قرآن تـجـلی شـده از ای نور            هـمـه سـورۀ عـدلی آیۀ عـشـقی تو  تو

 بـنـگـارند دبیـران!  گر جـمـع شوند و            بگویند که وصف تونیست حد توان  در

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: زهرا یزدان پناه            شاعر:   

 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:               قالب شعر: غزل                       فرهاد مرادیشاعر:   
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 آهسته آهسته کند زینجا عبورشبی هم می            آهسته آهسته دور آید از یک راه کسی می 

 آهسته آهستهکند غرق سرور ما را می   و           سازدمی  غربت از رخسار غمگین دور غبار

 آهسته آهسته  جام بلور  سان ماهی از  به           روزیبرد دریا میما را به دریایی دل 

 آهسته  شود پر شوق و شور آهستهدرونها می           راهای محزون   دهد جانرهایی میرخوت ازین 

 آهسته آهسته  باشی صبور آید اگر بهار            نسیم وحشت پائـیز را قدری تحمل کن

 آهسته آهسته  غرور انسانهای سرشار از ز           احساس خدایی را گیرد می  آید وکسی می 

 صدگونه نور آهسته آهسته  دمدسو می  هر  ز           دنیامان محنت ز  وتاریکی گردد این می  فنا

 آهسته آهسته کند اینجا ظهورناجی می  و           آخر آید این دوران تلخ انتظارمی  به سر

 آهسته  یابد حضور آهستهمی  که او مردانه            حضورش را تمنا کن خداوندی الطاف  ز

 

 توست قراریبی  خروش چلچـله لبریز            هوا بهاری توست هوا بهـاری شوقت،

 آبیاری توست که شکوهش بهها چه باغ             توست صبح صادق بهسلوکش که  هاچه ساقه

 شـماری توستمـبهـوت بی  هنوز آینه،            ایشدهگر جلوههمه ذّرات  تویی که در

 !توست؟اسـتواری  کدام چکامه به بگو             !؟کدام غزل شرح ماجرای تو گفت بگو

 قـناری توست دِل شکستۀ هر عاشـقی،            باغ دلـتـنگی این کـوچه  بـیـا که در بـیـا

 َحرا هر آیـنه در انـتـظار یاری توست            غدیر بعثت است و  راه تو بیا که چشم به

 جواری توست باران به هم  که شوکتآن و            داردزنــده مـی تـو  امـیـد ظـهــور مـرا

 های جاری توستبهار، همسفر چشمه             های خـّرم تـوستنفـس بـاغ هـم بـهـار،

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   جواد محمد زمانی            شاعر:   

 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل    هوروش نوابی            شاعر:   
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 نشد تان حـاصِل بیـمار غم دوریِ   جز            نـشدالیـِق دیـدار  عـاقـبت چـشـم گـدا

 حـیف این دیـدۀ مـاتـم زده بـیدار نشد            سحـری از طرِف کوچۀ ما بگـذشتی 

 نشد هم جمعه و قلـبی که خریدار  باز             هم بغض من و جمعۀ دلگیر شما باز

 نشد کـسی یار بار من بمـیرم که دگر            مردیانـدی  سیـصد و ها منتظـرسال

 چون بشر در رهـتان بنـدۀ دادار نشد            جان  ای آقانیست که تنها شدهسبب بی

 نشد دمی الیِق رخسار به چه کارم که             کارم را این چشِم گنه دگرنخواهم من 

 نشد بشکند دل که دمی محرم اسـرار             خورمغمدیده این دل  همه دم خوِن دل از

 تو چون زار و گرفتار نشد  بر سر کوی             این دل من را نخری گر تو تقصیرنیست 

 یکی یاِر وفـادار نشد چه گـشتـیم؛  هر            گفتیمیکه به گوشم همه دم  خواب دیدم

 نشد  غمخوار ومونس در عمل هیچ کسی             من مادر این همه مدعِی عـشق من و

 نشد کس رهرِو آن احـمد مخـتار  هیچ             جز سخنیشما دین نبی بین  ازنیست 

 مـحـرِم راِز عـلـی حـیـدر کـرار نشد            دم همهغریبم   بابِ   زند ازکه دم می  او

 نـشد ُرخـم راهـِی بـازار احـدی بـهـر            شدمبهـتـر از یوسـفم و راهِی بـازار 

 نشد جادۀ غـیبت این غـمـزده هـموار            ها بـابت این حـجـِم گـناهـاِن شماسال

 نشد من اصرار دعاهای فرج بهرِ  بر             گفته بودم که دعا بهـِر فـرج بنـمائـید

 نشد  غم و زنگار تان جز حاصل دوریِ             جـدا مِن دلـداده گـفـته بودم نـشوید از 

 َکـنده و بیـزار نشد که ز دنیـای دنی،            اشِک خجلت ز دو چشمان بداغی جاریست

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل                سیروس بداغی   شاعر:   
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 رسیعـود می شکـل رایحـۀ گـاهی به            رسیزود می شوی وگاهی نسـیـم می 

 رسییک سـبد سـتـارۀ مـوعـود می  با             ما نیاز های شب است وگاهی به نیمه 

 رسی آیی و چون رود می می   چشممان از            1که تو؛ آبـادمـان کـنی  گاهی برای این 

 رسیبا سـوز و ساز نغـمـۀ داوود می             شب مناجـاتـیـانگـوش پـاک  گاهی به

 رسی هر زمان که دلت بود می  ،هر وقت            تـوأیم لـیک   ظـهـور ما الـتـمـاس روز

 ایم عشق خوانده  تو را به شیوۀ خود، ناز             ایمما ندبـه خـوان جـمعۀ موعود مانده

 

 قـرار بی  قـرارم، بی  چشم در راه تـوأم،            انـتـظار ام درمـانـده باز هم آدیـنه شد،

 انتظار پشت فصل ام،کرده را گم من تو            دریغ پشت فصلی از ام،من تو را گم کرده 

 در پنـاه چـشم تو، ای رسـول نـوبـهار             تا بیـاسـایم دمی سمت چـشمان تو کو،

 اعتبار شود بی می  ماه و آسمان، و مهر            شود هستی یتیمفروغ عشق تو، می بی 

 !روزهای انتظار؟  رسد،می کی به پایان               تـشـنۀ وصل تـوأم، ای دلـیـل زنـدگـی

 تا بخـندد روزگار تا بمـیرد ظلـم شب،            یک تبسم جلوه کن  عدل،عالمتاب  مهر

 دارحسرتی دنباله  من است،هم سهم  باز              جاده اما خـالی است باز هم آدیـنه شد،

 
در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد  ضعف محتوايي و معنايي وجود بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.  1

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

 رسيآيي و چون رود مياز چشممان مي            گاهي براي اين که تو؛ ويرانمان کني          .بيت زير کنيد

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: رحمان نوازنی                   شاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     رضا اسماعیلی                  شاعر:   
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 ایمدنبال شیطان رفته  به کو خود سرانه کو            ایمآقا ما به هجران رفته قبل هجران تو

 ایمرفته ما به هجران  تماماً حاضری و  تو           ایماست غیبت خورده چندی سیصد و  یک هزار و 

 ایم رفته  چشم گریان ها این جاده را باقرن           دیدنت منتَظر هستی و عـالم منتـِظر بر

 ایم چاه عصیان رفته  ما همه در با تأسف            همه این از شویمسیصد و اندی نشد یارت 

 ایم ن رفته خـوبا های شاهبرخالف گـفـته             عـمـل ادعـای شـیـعـگـی داریـم امـا در

 ایمارزان رفـته  ما به دنبـال گـنه بـسیار           حال ما خودت فکری کن به حال ما این است؛

 ایمبا آن رفته  بر خالف ِمیلـتان با این و            ایمدیده خسران که دل دادیم   هر بر تو غیر

 ایمآسان رفته  سراغ نفـس، حال جای تو            بهترین معشوق مابودی  حیف شد؛ قبال تو

 دنـبـال تـوأیـم شـود آقـا بهسـالـیـانی می            توأیمچه هستیم آخرش مال   هر  خوب یا بد،

 

 نگردی  غیبت خود باز از حق داری که            بسوزد یعـقوب نداری که به این هجـر

 با کـلـبۀ احـزان خـودت باز چه کردی            نیست گمگشته کسی منتظرت ای یوسف

 چه دردی؟ به چه رویی وبگویم  اینبار             این هجر بگویم،نفسی نیست میخواهم از

 فکـر نبردی  تا کی به شب تیـره تو در            ابریپردۀ  که درحضرت خورشید ای 

 به غمت گریه نکردی؟ وگذشت کی جمعه              که تر نیستچشمی به نبودت نرسیدست، 

 تو چرا تازه نگـردی؟  ای داغ قـدیمی،            زمینیزندان به  ست عمری ای درد که 

 چه سردی بهزمستان سپری شد  صد حیف،             به تـمـاشـا نـرسـیـدیم امسـال گـذشت و

 چرا شکوه نکردی؟  ها تواز گرگ صفت            نـشیـنی که به کـنعـان نرسیدی ای چاه

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل    مجتبی قاسمی               شاعر:   

 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                      قطعهقالب شعر: نرگس غریبی                 شاعر:   

 



 162  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir  وصالسایت آستان  

 

 زیبایی  فصِل گل و سبزه است و بهار،            شیدایی عشق و موسِم احساس و بهار،

 آیـی می  گـِل نـرگـس تـویی و بهـاِر ما،            ما دهـد مـژده هـاتـِف غـیـبـی به امیـد،

 تــوئـی ولــِی خــدا، ای مـِه اهـورایـی             تـماِم هستِی خود فـدا کنم بـه قـدومـت،

 تا کـنم شکیبایی  همیـن بس اسـت مرا،            دهـر تـوسـت ای یـگـانـۀیـقـیـنم آمـدِن  

 

 کـمـاکـان در انـتــظـار روی مـاه تـوأم             «بهاران بگذار تا بگریم چون ابر در»

 « وداع یاران روزخیزد ناله سنگ   کز»            یک دم بیا سراغـم حتی اگر که ُمردم،

 هم فدای جانان  به من داد آن جانی خدا            آمـد دل بـه نـکـاح داغ هـجـران تو در

 گریۀ فراوان  حـسرت با همراه شوق و            خون همیشه کاسه  چشمم یکخوراک باشد 

 باران!  من باش امشب بـبار راه نجـات            من غـرق خشکسالی رحـمتی و ابرتو 

 های تهران کوچه  که کوچ کردم ازوقتی              صحرا دشت و کوه و  را گرفتم در رد تو

 بـشوران  اشکـت چـشـم مرا با دستـمال             با خود هرچه که بود را بُرد عصیان رسید و

 اول دبــسـتـان  دارم امـیــد وصـلـت از            «خواهد آمد آن مرد »نوشـتماز کودکی 

 هـای قـــرآن کـردم آقــا بـا آیــه  یـاد تـو            که سر داد «هللا خیر لکم… بقـیه » قاری

 ایران  و عراق و  شام فلسطین، ،یمن ،لبنان            دهند با همیابن الحسن کجایی؟ سر می

 خـراسان  با سیدی حسینی برخـیـزم از             روی ماهت به شوق دیدار شود می کی 

 نان  قیمت فروشد دین را بههمواره می            نبودت که درشهری  از کوفه کم ندارد 

 «بهاران بگذار تا بگریم چون ابر در»            آقا بقـول شاعر درد است،گـریه دوای 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   نسیم سحر                   شاعر:   

 

نمفعول فاعالت نمفعول فاعالتوزن شعر: غزل                قالب شعر: علیرضا خاکساری            شاعر:   
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 آید؟ می مسافـری مگر از شهر نـور            آیـدصـدای بـال مـالئـک ز دور می

 آید؟ طور می زموسی عمران  مگر که            فضا آمیخت مناجات با دوباره عطر

 آید می و مـژده داد که صبـح ظهـور            آمد آسـمـان فـرود ای شـبی ازستاره

 آیـد که پـگـاه سـرور میبه شـوق آن              شهر حوصله کرد بارشانۀ غم  چقدر

 آیـد حـضـور مـی شمیـم سـبـز بـهـار            باغ از شقایق قسم هنوزهای زخم به

 آیـد دور مـی صدای پـای سـواری ز             است؟ سپیده نزدیک  پگاه ظهور مگر

 

 کـه جـان مـن آقـا فــدای آمــدنـت بـیـا             ها که چـکـیده به پای آمدنتچه اشک

 آمـدنـت اجـابـت دعـای  رسـد بـهنـمـی             1امشده «تَحبس الدعا» که با عملم ببخش

 نـیامـده این مـاجـرای آمـدنت؟  به سـر             غیبت بازپس از هزار و صد وچند سال 

 چه کـار کـنـم من بـرای آمـدنت بـگـو             یاوردارم غـریِب بی  به سینه شوق تو

 را مـن به جـای آمـدنت غـِم نـبـود تـو            عمریست  کشم می که   سرنوشت سیاهی  چه

 های آمـدنتجـمـعـه فـرج انـتـظـار در            شد پـیـر نوکـرت آقا گذشت عـمـرم و

 بــرســد ابـتــدای آمـدنـت زمــان اگـر            رسد تـمـام جـهـانمـی  به انتـهـای بـال

 آمدنت صدای گـوشـم رسـیـده است به            مـاجـراهـایـش تـب دنـیـا و  بـیـا که از

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

 .کنيد را جايگزين بيت زير 

 رسـد بـه اجـابـت دعـاي آمـدنـت نـمـي             امشده  «تَحبس الدعا»از اينکه با عملم 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                      قالب شعر: غزل   ناصر فیض                   شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   محمد داوری                  شاعر:   
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 پـناه   امید و سالم مـا به تو ای ملـجأ و            ســالم مـا بـه تـو ای تالـی کــتـاِب للاّ 

 در انتظاِر نگاه ام سر راهت،نـشـستـه            ای ماه قـنـوِت تـو سالم ما به نـمـاز و

 شاهم ،درگهتآن زمان که گدایم به  از

 سـبز نـیایـش به جـمعۀ موعـود مسیـرِ             ظهور تو معهـود اال که وعـدۀ حـقّـی،

ـْن یُجـیِب مـن مقـصود تویی ز            معبود  ازنخواهم   هرگز تووصال  به جز  نالـۀ أمَّ

 راهم وافتاده مقصد  توکه سوی  خوشم

 ها به هم پیوست دوباره بُغض من و جمعه             ام شدم از دستسـرور دیـدۀ غـمـدیـده

 نشست  با غم تو  همه پیوند و گسسته از            شکـست های شـده اسیـرقـافـیـه  مـنم وَ 

 راه عـشق خودت کن همیشه آگاهـم به

 هجر و دیدگاِن به راه  که سوخته از دلی            گواهآورم دو  تو  برای صدِق سخن بر

 پناه  تو جز  به  کوبرای عاشق دل خسته             گناه اگر چـه توشـه ندارم به غیـر بارِ 

 را خواهم  تو از تو جز خالف عاشقی است 

 مالل بََرم به  سر  تا کی به روی تو به هجر            هالل من چوبدر وجود    فراق تو شد از

 حافظ فال  زنم به تا کی به عشق روی تو            زاللطلبت شد ز دیده اشک  چقـدر در

 قـرار قـلـب غـمـیـنـم نــیـامدی مــاهـم

 شـریعه یکـی خمیـده شده  و نهـر کنـار            و دیده شده بیا که صحبت سقا و مشک

 سری ز ضرب عمود عدو دریده شده             شدهتن بریده  دو دست ساقی عطشان ز

 این آهـم شـبـیه صبح و شب تو اسـیـر

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    مسمط  قالب شعر: وحید دکامین                 شاعر:   
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 بنـدها با تو  های ما از دلبیـا تا وا شود             تو  باافسوس فروردین نشد اسفندها  بازو 

 تو  لبخـنـدها با  ها لبـخـنـدهالبـخـند  فـقـط            داریمها رسد جاِی غم و اندوه زمانش می 

 ها با تو اسپـند  که در عـالـم بپـیچـد آتِش             خودت را آفتابی ُکن مبارک ُکن زمین را و

 تو  شود این قندها بادلم قرص است شیرین می            هاکامی تلخ از های محض شادی  ما را به ببر

 تو   ها بامحکم شود پیوند ای خوانده ما را   تو              پاِی تو ماندیمتو ما را امتحان کردی و دیدی 

 آئیم با سربندها با تو نزدیک است می چه             استهای موعود غرِق نشانیزمین این روزها 

 ها با توغیرتمند  شود شمشیرِ عریان می   و            گردند می  اک ما ایرانیان سهم تو چه دارد خ

 تو  ها بابیا تا راست باشد عاقبت سوگند            داریمحالنا حاِل َحِول هایت چشم به جان 

 

 ؟شهرکجای   کجایی؟ تو  ؟کنی می چه   تنها،            مـقـتـدای شهر تـنهـاتـرین امـام زمین،

 همه آقا به پـای شهر این نـسـوز دیگر            کـندوقـتی کـسی برای تو تب هـم نمی 

 های شهرشود صدای تو در خنده گم می             رسدکـنی و صدایت نـمی تو گـریه می 

 کشی از ماجرای شهر من چه می  وای ای            غیبت و رزق حرام و قتل  تهمت، ریا و

 با این همه گـنـاه نگـیـرد دعـای شهـر              خودت بیا دلخوش نکن به “ندبۀ” جمعه،

 ادعای شهر ای ازکه خـسته امفهـمـیده            کـندکـاری نمی  رای تو اینـجـا کـسی بـ

 ادای شهر  این همه کذب و از ام!شرمنده             کـنـندنـبـودنت مـثال گـریـه می  گـاه از

 ترین آِشـنای شهرنشناخت ای غـریـبه             را شوی اما کسی توهر روز دیده می

 آقــا دلـم گـرفـتـه شـبـیـه هـوای شـهـر            اخـتیار منگریۀ بی غـروب… جمعه،

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                قالب شعر: غزل    حسن لطفی               شاعر:   
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 اجــابــتــم! هـای بــدون قـنــوت مــثــل            غـرق حسرتم گذرد،این روزها که می 

 تو حاضری! منم که گـرفـتار غـیـبـتم!             هـای مرا غـفـلت گـنـاهست چـشمبسـته 

 ای مرحـبا به این همه عـرض ارادتم!            یک گـام هم به سـوی شـما بـرنـداشـتم

 طاعتم؟  به  دل خوش کنم به چه؟ به گناهم؟            رویی بخوانمت؟به چه   ست دست من،خالی

 ای تـو ولی از رفـاقــتـمخـیـری نـدیـده             از این دوستِی توست من هر چه دارم از تو،

 ام غـرق حـاجـتم حـاال که سـویت آمـده            العـزیز! أیهـا  سـیاهی من، بگـذر ز رو

 اسارتـم بِـَرهـان از چـشم خودگـوشهبا              شـوم بـگـذار بـا نـگـاه تـو مـانـنـد ُحـر

 لـحــظـه نـاب شـهــادتـم  قــرارمـن بـی             رسـد که فـدایـی تـو شـوم؟می  آن روز

 

 شـده شـام عـزای من  روز فـراق تـو            آشـنـای مـن  ای آشـنـای ایـن دل درد

 من  دلی مبـتـالیهـیچ  نیـست که   حاال            شومهـوای تو می سر به  دوبارهدارم 

 زنـد کـسی از اِنزوای من حرفی نمی             ُغربتت درد کرده مرا گیرگوشه چون

 به اجابت دعـای من شودنزدیک می              خواست خودت با تو یا وصال  یا مرگ

 خـطای من بلکه دوباره درگـذری از            ذلـیــالنـه آمــدم یـا ایّـهـا الــعــزیــز؛ 

 ام که بـمانی برای من کـاری نـکـرده            خودت بران هرطور میل توست مرا از

 بالی من شـدیـدتـر شده درد و وقـتی            دامــان بـنـده را گـرفـتـه آه تـو شـایـد

 ً  من؟  صدای گوَشت آشـنا نـبـوده به  یا            اینـداده جـوابـم ُمـقـّصـرم که حـتـمـا

 ام را ُخدای من دلخوشی من مگیر از            استالحسن”خوش”یابن گفتن   به تنها دلم 
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 تو به رنگ غروب پاییز است بی  بهار،            است گالیه لبریز از تو جهان،بیا که بی 

 ریز است گهر  حق، ، دل یاراِن خون اشک و ز             زمان زمین و بارد ازبیا که فاجـعه می 

 انگیز است بس دل  بیا که صحبت عّشاق،            به گـوش دل ما سروِد مهـر بخوان بیا!

 آمـیـز استبـیا که نـالـۀ انسـان، گـالیـه              رنگـین شد بیا! جهان ِز وجـود شهـیـد،

 انـتـظـار تـوأنـد  بـیـا که مـردم دنـیـا در

 رار تـوأند قـدر آرزوی وصـال تو، بـی

 شکوه کنیم  درد و رنج برون از شمار، ز             شکوه کنیم بیا که پیـش تو از روزگار،

 شکـوه کنیم قرار،ز سوز و درد دل بی             ازین شـبان سیاه افـزا،ازین خـزان غـم 

 شـام تار، شکوه کنیمفـامی این ز تـیـره             بـگـیـریـم از فــروغ خـدا کـه نـور  بـیـا

 شـکـوه کـنـیم  بیا که در بر پـروردگار،            تو ای نشانه نور!   ای صالبت ایمان! تو

 انـتـظـار تـوأنـد  بـیـا که مـردم دنـیـا در

 قـرار تـوأند در آرزوی وصـال تو، بـی

 کن مهمان   گل را به شهر، غنچه و و بهار             بـاران کنچـهـره شب را سـتـاره بـیا و

 افـسرده را گـلـستان کن  فضای خـاطـر            های پرشـکـسـته نگرگـل  رویی به زرد

 ز پرتو خود کـلـبه را چـراغان کن  بیا!             های حزینکلبهره به  ظلمت شب، گرفته

 احـسان کن  بیا و ها؛شکـست شیـشه دل            یـاوران کـافـرکـیشفـتـنـه بی سـنـگ  ز

 پرستان کن گوشه چـشـمی به حـق  بیا و            گـنـاه بـپا شده است خـدا را قـیـامـتی ز

 تـوأنـد   انـتـظـار بـیـا که مـردم دنـیـا در

 قـرار تـوأند در آرزوی وصـال تو، بـی
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 آیـی مــی صـبــور رهــایــی خـلــقِ  پـی            آیـیاز راه دور مــی ام که تـوشـنــیــده 

 آیــی هـای بــدون عــبــور مــی ز جـاده            های صعـب زمینکنی از راه می  عبور

 آیی میهای نـور، به کف گـرفـته طبـق              حـیات  ظـلـمت خـاموش راهـیان بسوی

 آیی درک حضور می  چو گل شکفـته ز            روشن شودمی چراغ عـدل به دست تو

 آیی غرور میبی  تو شاد و خنده به لب،             به کهکـشان خداست تا اگرچه قامت تو

 تـوأنـد  انـتـظـار بـیـا که مـردم دنـیـا در

 قـرار تـوأند در آرزوی وصـال تو، بـی

 

 اصال انـگـار به اجـبـار نوشتـیم بیا             نوشتیم بیا  عـادت و تـکـرار سـر از

 نوشتیم بیا   هـمـین قـلـب گـنهکـار با            گنه میخواهی ترک  وبندگی ما  تو ز

 نـوشتـیـم بیا  مثـل آن قـوم جـفـاکـار            ولی نمودیم،محکوم کوفیان را همه 

 نوشتیم بیا   بار ده و یکصد عوض در            دفعه یک  سرصدق نخواندیم تو رااز 

 سر هـر کـوچه و بـازار نوشتیم بیا             ماهم گناه و بوی پرشده از شهرمان

 شـکـم سـیـر شـب تـار نوشتـیـم بـیا             ...آسوده غافل از آه یتـیمان چـقـدر 

 آزار... نوشتیم بیا  دل شدی از قوم،            ...عوض خانۀ ماها به بیابان رفتی

 نوشـتـیم بیا  دل سـپـردیـم به اغـیـار            داریمدرد گرانی  درد دین نیست دگر،

 نـوشـتـیـم بـیـا  نـشـده طـالـب دیـدار            میگردد دگر دل جای برلب و  تو نام

 جـای یـاری تو بـسـیار نـوشتـیم بیا             ...گفتیم« به ماچه » آه مظلوم شنیدیم

 نوشتـیـم بیا  با هـمین حـال اسـفـبـار             ...دلـمان بنـدۀ دنیا شده و بـیـمـاریم
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 مـوالیـم نشد  تا بگـیـرم دامن لطـف تو            باشـم به آقـایم نشد ترخواسـتم نـزدیک 

 دست و پاهایم نشد  بندها را وا کـنم از              آدم شوم معصیت دوری کنم، خواستم از

 نشد که میان روضه پیدایم   به زیرم سر             ببخشمانم می خواب هی را های جمعه ندبه

ً را می  ظاهـراً ذکـر تو  هـم جـایم نـشد میان عاشـقـانت باز  در            گـویم اما باطـنا

 با سرم آیم نشد  خواسـتم تا محـضر تو            حیف، بازراه دیدار تو اینبار از حرم شد 

 نشد   سایم،می  یارمقدمت ای  سر به خاک            جاِن حسن خوابم بیا،  گفتمت یک بار در

 از دو چشم خیس تو هربار، پروایم نشد             معصیت چرخم آقا جان به دوردائماً می 

 آه آقا جان بگـو که وقت امضایم نشد؟            کشمدارم خجالت می  کربالیم دیر شد،

 

 چون پـریشان درد هجـرانـیم             پـریـشـانـیـم قـراریم چـونبی 

 خـوانـیـم های فـراق می نـدبـه             تـوهـم جـمـعه آمـد و بی  بـاز

 دانیمیا كه هستی؛ كجا؟! نمی             بـیـنـیـمنـمی  و اینـجـایی شـاید

 بـارانـیـم چند قـرن است ابـر            را هـای تو قـراری جـمعـهبی 

 از خـیـل نا امیـدانیم  عـصـر،            امـــیـــدوار آمـدنـت صــبـح، 

 پـریــشـان لـقـمـۀ نـانــیـم  مــا            گرچه این اشكها برای تو نیست

 مساء گریانیم  صبح و چون تو            دیدیممیخویش   روزی به كاش

 گریان جـسم عـریانـیم  عصر            پـیكـرصبح گـریـان رأس بی 

 گریان شاه عـطـشانـیم  عصر             شیـریمبی  طفـل صبح گـریان
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 عیدهـایـمان گرفـته رنِگ مـاتـم! ألعجل            ألعجل عالم! خورده آقاجان گره بر کارِ 

 ألعجل غم! آکنده ازحضورت با دلی بی             تحویل شد امسال هم سفر! برنگشتی از

 ألعجل  کم! حاصل گذشت و رفت کمعمِر بی             لب بغض کرد   آه بر چشممان بر راه ماند و

 ألعجل غـمت خـم! ها شد ازقامِت تقـویم             ها...سال هـا ومـاه  ها وهـفـته روزها و

 ألعجل نـم! ای بـاراِن نـم ای بهـاِر بکـر!            شودمی ذکر»حّول حالنا«مان با تو »أحسن« 

 ألعجل  مرهم! دارو ومانده بی دردهامان             داشتیممیاِن گریه عرضه  ندبه خواندیم و

 ألعجل نامنّظم!سخت اوضاعِ جهان شد             شدها بسته حالمان آشوب شد، درِب حرم

 ألعجل  دارد از شوِق تو زمزم!موج برمی             عشِق دیدنت  را بهدورش کعبه خلوت کرده 

 هللاِ األعـظم! ألعجل! یا ولی  حّق مطلـق!             مـوالنـا أمیـرالمـؤمنـین آخـرین فـرزنـدِ 

 

 مطّهر بشوم ساِل جدید ای کرده؛تـوبه             بـشوم ساِل جدید جای دارد که معـّطر

 بـشوم سـاِل جـدیدَو اسـیـِر غـِم دلـبـر             بهِر تعـجـیِل فـرج کاش دعـایی بـکـنم

 بشوم سـاِل جدید بـرسد در مـددی گـر            ورم بیِن گناهاِن زیاد گرچه که غوطه

 کاش یِک آدِم دیگـر بـشوم ساِل جـدید            خویشتنم وای ازین نَفِس پلید خسته از

 بشوم ساِل جدید؟ شود شیعۀ حـیدر  می             که نـبـودم اصالً  واقعـاً شیـعـه خـوبـی

 دارم اّمـید که نوکـر بشـوم ساِل جـدید            شـده فــرامــوش شــدم آلــودۀ دنــیـا و

 مـادر بـشوم ساِل جـدید آخـرش کـشتۀ            قـدِم حـضرت صـدیّـقـه قـسم به غـبارِ 

 بـشـوم ساِل جـدیـد برترباعـنایـاِت تو              خودم که بریدم زعوضم کن  یا ُمحّول:

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل     مرضیه عاطفی                  شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل   محسن راحت حق                 شاعر:   
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 باز آ قـنـوت بـاغچـه را مستجـاب کن             عـدالـت شتـاب کن ای آفـتاب عشق و

 رسدزده بـه بـهـاران نـمی بـاغ خـزان            رسدنمی باران  به تو خاک تشنه بی  این

 توست قراربی که جهان   بیا موالی من            توست مدار زمان در زمین و وخورشیدی 

 اصـالً تـویـی که فـلـسـفـۀ خـاتـمـیـتـی             آدمــیـتـی تـنـهــا تـو مــنـجـی بـشـر و

 تو راِز سر به ُمهِر سحرهای عـالـمی             آدمی هـای مـالئک بـر سـجـدهتو ِسـّر 

 ای دلیل عشق  بیا  کعبه،توست چشمان             خـلـیل عشق  تو،ست کعبۀ بی ماتمکـده

 رسـی بــا نـغــمــۀ الــهــی داوود مــی             رسیهـزار جـلوۀ مشـهـود می با صـد 

 ست شکافته  سینه   به شوق تو نیل است که            ستسویت شتافته به  موسی شدی و طور 

 تر او مسیـح تـو از هـمراه تو مسـیح و             ترسیـمای تو ز یـوسف مصری ملـیح 

 همه عین محمد است  خصال تو خوی و            حد است فضل و کمال تو بی  آیات ُحسن و

 محـمـدی  روی شـانـه عـبـای داری به            محـمـدی هایهـمـراه تـوست معـجـزه

 ایبا ذوالـفـقـار فـتـح، شـکـوه دوبـاره              ایموال بـیـا به دین بـده روح دوبــاره 

 های دیگری ُهبَل الت و بیت الحرام و            های دیگریبرپاست نهروان و جـمـل

 کـنـد ابـابـیل می  پـرنـده را چـو یـا هـر             کـندمی سنگ را نگـاه تو سّجـیـل  هـر

 عـدل عـلی را عـلم کـنی  آ که بـاز باز              ستم را قـلم کنی آ که دست ظلـم و باز

 بنا شودو سرای حضرت زهرا  صحن            پـا شودآ که در مـدیـنـه قـیامت به  بـاز

 استجهاد تو همه عین حماسه  صلح و             استچشم تو شکـوه الهی خالصه  در

 زنــدسـیــدالـشــهــدا مــوج مـی  امـیّــد            زندنگـات نـور خـدا مـوج می هـر در

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مثنوی                  قالب شعر: یوسف رحیمی                 شاعر:   
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 ست قـامتت رشادت عـبـاس دیـدنی   در            ستاحـساس دیـدنـی  آمیـزۀ صالبت و

 کنند خاک پات ُملک و مکان سجده می   بر            کنندهای روان سجـده میسمت تو آب

 سـت عــلــم تـو آئـیــنـۀ عــلــوم الـهـی             ست عـلـم توانـتهـاست نـامـتـنـاهـی بی 

 نگات جلوۀ صد صبح صادق است  هر  در            ات مـلکـوت حـقایق استواژه واژه تا

 الحـوائجی  در دست تـوست خـاتم باب            الحـوائجـی ه دوش پـرچـم بابداری ب

 َحـصیـن ما  والیـتت شـده ِحـصن  نـور            چـشم رئـوف تـوست بهـشت بـرین ما

 المـراد ماست  نگاه تو باب  پلکی بزن،            دلبستگی به رحمت تو در نهاد ماست

 چشمان روشن تو چراغ هـدایت است            نهـایت استبی هـدایت ما   در شوق تو

 عـسکـری  یابن  دیگـر بـتاب مـاه خـدا!            دل عالم چه محشری ست دربرپا شده 

 العـزیـز  دلـتـنـگ روی مـاه تـوأم أیهـا            الـعـزیـز مـن تـشـنـۀ نـگـاه تـوأم أیـهـا

 تو را  شود نوای »اَنا الَمهدی«کی می            »ال تُری« و الَخلق«»اََری  کی نصیب ماست تا

 الّزمان  َعّجل َعلی ُظُهوِرَک یا صاِحبَ             جان جانِ از سمت کعبه بشنوم ای جاِن 

 

 بگـذارد جهـان به شانۀ تو  بیا که سر            ها بهـانۀ توچـکـد از چـشمهـنوز می 

 کرانۀ تو؟ آغوش بی  از کجاست بهتر            سرگـردان  گـریۀ این ابـرهـای بـرای

 خانۀ تو وجوی  جست نفس همه در   نفس             سحـر همه جا بادها سـراسیمه سحـر

 کـشد جـوانۀ تو به انتـظـار تو قـد می              خیز چارفصل هنوزو بین باغ خزان 

 بــشـوم الیـق زمــانـۀ تـو  بـخــواه تـا            ستعصر دلتنگی  عصر،  به صبح جمعه قسم!

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   فاطمه عارف نژاد               شاعر:   
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 تبارش باشیم  تفاوت به غـم ایل و  بی             مـایۀ عارش باشیم ست اگرناسپـاسی 

 با کدام آبـرویی روز شـمارش باشیم            دارش باشـیمآیـنه  که نشد اُف به دنـیا

 منتظر صبح بهارش باشیم  عصرها،

 داردحضرت موال  دین در ِگُروِ   دل و             بـاال دارد عـالـم کـسی رابطـه با  هـر

 1جـا دارد کاروان سحـرش بهر هـمه،            دوست فقط دوست تمنّا دارد ازدوست 

 تا که جا هست، چرا گرد و غبارش باشیم؟ 

 بیابان گرد است ست و یازده قرن گذشته              است دردبیبس دل ما  اینجاست که از  درد

 است مرد اَندی  سیصد و منتظر سالها             ست؟آورده  این همه غم چه به روز دل او 

 َمـرد نبـودیم که یارش باشیم  آن قَـَدر

 ها به تَِه چاه افتاد  خودی  جهل یوسف از            افتادکارش که به ما مردم خودخواه  سر و

 ها در پی کـار دل ما راه افـتـاد سـال             افتادپس به زندان نه به اکراه به دلخواه 

 کارش باشیم  پی  ولی در یادمان رفت

 خساراتی داد پی جـبران  فرصتی در            کماالتی داد لطف به ما نیز گـیرم از

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

توضيح اينکه شعر فوق در قالب تضمين سروده شده است و تضمين به شعري گويند که شاعري  .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

در تضمين غزلي از يک شاعر ديگر ابياتي را با همان وزن و قافيه بياورد بدين گونه که سه مصرع اول سروده شاعر تضمين کنده  

وجه به اينکه مصرع تغيير داده شده مصرع چهارم است لذا و دو مصرع آخر هر بند مربوط به غزل اصلي است در بيت زير نيز با ت

 اين مصرع سروده آقاي علي اکبر لطيفيان است که غزل ايشان توسط آقاي محمد قاسمي تضمين شده است 

 کاروان سحـرش مال هـمه، جـا دارد            دوست از دوست فقط دوست تمنّا دارد

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                تضمین     قالب شعر: محمد قاسمی                  شاعر:   
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 بـه ما اذن مالقـاتی داد گـیرم امروز            داد حـال مناجـاتی ما موقـع گـریه به

 که راهی دیارش باشیم مرکبی نیست 

 قدمشعشق است صفای   همه گویند که:             !صدای قدمشاست  نواز قََدر گوش چه

 ها به فدای قدمش ترین خوب ما چرا؟            قدمش جای  سجده به نویسیم پس ازمی

 که ما میثم دارش باشیم؟  نیست حیف او

 ُگـِل زهـرا بدهید  مـژدۀ وصِل مرا با            ما جا بدهید این خانه به سحری هم َدرِ 

 1گه آمـد خـبر رفـتن ما را بـدهـید هر            به ما وعدۀ فردا بدهید چه امروز گر

 به گـمانم که بنا نیست کـنارش باشیم 

 

 نیست حضور هرچند دیده، قابل درک             دور نیست تو که کسی ازحاضری قدر آن

 نیست مجال عـبور چون پلکان خیس،             نهیهای خـسـتـۀ من پـا نـمی بر پـلک 

 نـیست؟  امـا کـدام آیـنـه مـشـتـاق نـور            گـنـاه شـد تـکـه تـکـه، آیـنـۀ جـانـم از

 نیست  بازآ که جان مـردم دنیا صبـور             !زمـین خـداوند بر ترجـمان صبـر ای

 نیست  گاهی به جز زیارت اهل قـبور            چون ثواب نیز، ای عزیز به مارو کن تو 

 نیست  ظهورکه چاره به غیر از   ای منتقم!            بیا  آمیخت حق به باطل و باطل به حق،

 
با توجه بهبيت زير سروده اصلي شاعر محترم  .   1 اما  ايراد يا ضعف محتوايي و معنايي است  در مصرع اول بيت؛   وجود 

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

 شود اصالح  بود الزم  لذا نيست  حصحي و است ترديد و  شک بيانگر شعر ابتداي در اگر کلمه وجود جايگزين بيت زير کنيد؛

 به گـمانم که بـنا نيست کـنارش باشيم            اگـر آمـد خـبـر رفـتـن مـا را بـبـريـد

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: افشین عالء                   شاعر:   
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 شد  الـزمـانیصـاحـب  طـلـیعـۀ غـزلی             شدوجـود، ثـانـیه ثـانـیه در تو فـانـی 

 خوانی شد ها غـرق ندبه قـنوت پنجـره             پـس ابـر در دیـدنت ای آفـتـاب بـرای

 شمعدانی شد که پای عهد خودش ماند و             نـشـین کسی به آیـنـه خوردنگـاه چـله 

 شد  «لن ترانی » دیدهاین  اگر چه روزی            طور جلوه نبودُملک   ظهور تو در به جز

 اویـس خــانـۀ تـو سـیـد یــمــانـی شـد             ماند رکاب تو در  خون جگر خورد و  عقیق،

 به دسـت آب روان داد و آسـمانی شد              دو خط عریضه نوشتشهیدی نگاه خیس 

 شد جمکرانی  رفت وکه سوی کرببال             الحـسین وقت سحر خوشا به ندبۀ أین

 

 وجـودم آهـی آتـشی زن کـه بـرآیـد ز            یـابـد راهـی   حـرم قـرب تو تا دلـم در

 راهـی نـبـاشد کعـبۀ وصل تو ورنه تا            افتاد رهم دور کهخویش نکردم  از سفر

 درمانگاهی  خاک شهیدان تو نیست جز            بـیـمـار مرا دل هـر جـایی و آلـوده و

 من بـیچـاره چه سازم که ندارم کاهی            بخشی می کوه گنه  دوصد کاه  به یک تو

 شب کـوتـاهی  صبح فـریـاد برآرم چه            با توأم آن شب گذردشبی  شود عمر  گر

 کـه بـرآیــد ز لـبـم نـالـۀ یـا الـلـه هـی             خواب کنی بیدارم ازچه شود نیمه شب 

 گام به گامم چاهی راه پر پیچ و خم و            چشمم بسته  پا خسته و وبشکسته پشت 

 باشم گـاهی هـم یاد تو  تو من غـافـل ز            چه شود سال به یادمای شب و روز ومه و

 گـدا را شـاهی  نـشنـیـدم که کـشـد نـاز             راگنه کاران  نازکشی  تو که از به جز

 تـو نـدارد مـاهـی   آسـمــان دل او جـز            بیند میثم طرف روی نهد روی تو هر

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   محسن حنیفی                  شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل   غالمرضا سازگار                   شاعر:   
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 خـلـوت کردیم تو با هـمه آدمـیان غـیر            عشق تو غفلت کردیم  ما همانیم که از

 عادت کردیمبه گمانم که به دوری تو              نکرد هیچکس احساس را جای خالی تو

 صحبت کردیم   پیش تو حاجت خود  فقط از            به جای ندبه جمکـران هم که رسیدیم،

 کردیم غیبتمشخص شده مائیم که  پس              !برگردیم گـذرد…منـتظریها میسال

 کردیمخیانت همین سفره  به با گناهان،              تان را همه خـوردیم ولی نـمک سفـرۀ

 گریه کردیم و سپس سجده به تربت کردیم             همۀ مـردم عـالـم که گرفت دلـمـان از

 کردیم  زیارت قبل هـیئت همگی قـصد            همانجا حرم است حسین است کجا ذکر هر

 را با همه قسمت کردیم لذت عـشق تو            دل جـاده زدیم هـمه دنـیا به  اربعـین با

 

 جان گرچه من جنس خرابم بخـرم آقا            جان سـرم آقـا نکـن سایۀ لطفت ز کـم

 جان خـبـرم آقـابی غـصۀ تو  غـم و از            فکر و خـیـالـم شده دنـیا دیگر آنـقَـدر

 جان فـقـط دردسـرم آقـا اصـال انگـار            تو نشد بردارممحض رضای   یک قدم

 جان  غافـل از ناله و اشک سحـرم آقا             ام اما حـیف بـساط غـمـتان مـدعی  در

 جان  کمکی کن که به سویت بپـرم آقا            پر و بالم شده زخـمی به زمین افتادم

 جان  بـاز کن دربه رویم پشت درم آقا            یر این خانه پـناه دگـری نیست مراغ

 جان  ام کـن دم ایـوان حـرم آقـاراهـی             استسلطان به اینجا که رسیدم مدد   تا

 جان  یک شب جـمعـه بـیا و بـبـرم آقا            چـسبـدبـال میوکـرب بعد مشهد سفـر

 جان نـیایـی بـخـدا در خـطـرم آقـا گر            قـبـرم به شـما محـتـاجـمشب اول  در

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   احسان نرگسی                   شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل  روح اهلل پیدایی                 شاعر:   
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 شـود مـی  تـو  سـراچـۀ نـور  هـای مـادل             شودمی  ظهور تو ای که روزآن جمعه

 شـود می  تو  عـبـور مـسـیـر دلـم روزی            امگـرد و غــبـار جـادۀ دل را گـرفــتـه 

 شـودمی تو  پـلـک صبـور شـرمـندۀ دو            آه چـشمم به راه آمدنت خـیـره مـانـد و

 شودمی  تو روزی که سبز عطر حضور            مـا بـاغ  اسـفـنـد شـوداردیـبـهـشـت مـی 

 شود می  تو ای که روز ظهورآن جمعه            رسد؟چرا پس نمی این جمعه هم گذشت، 

 

 کوه صفا دورت بگردم   یامروه  یا حرم در            کجا دورت بگردم قبلۀ کعبه، ماه زمزم،

 منی دورت بگردم  مشعر کنم یا در روی در           توقربانی برم تا جان کنم قربانگه به  سر

 بگردمدورت مقام و با دعا  یا که آیم در           هجرت گریم زناودان  زیر ِحجر کنار در

 یا کـنار زادگـاه مـرتضی دورت بگردم            یمانیَحَجر گیرم سراغت یا که از رکن  از

 حرا دورت بگردم مّکه یا غار جوار در           سورۀ اقرأ بخوانم لب بشویم از گالب و

 بگردم  مجتبی دورت ِگرد مزار که بر  یا           پـیـمـبر قـبر روی آرم در مدیـنه بر سر

 نینوا دورت بگردم  یا کنم چون نی نوا در            را یا پویم نجف آیم وکاظمین  شهر سوی

 عـبا دورت بگردم دور قـبـر خـامس آل           را جامۀ احرام سازمپیرهن جابر  همچو

 تا ببینم ماه رویت را کجا دورت بگردم            گـشتم ماه رویت را ندیـدم سالها دور تو

 رضا دورت بگردم  حریم قدس موالیم در            دارالّزهد و قلبم را کنم دار الوالیه سینه 

 َمن رءا دورت بگردم  ُسرّ سرداب  که در  تا            عسکریّین صحن  آرم به  روروزی که  خوش آن  ای

 عمر طی شد یوسف زهرا بیا دورت بگردم            صفحۀ صورت نوشته بر  جگر خون میثم از

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتوزن شعر:           قالب شعر: غزل     غالمرضا سازگار               شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: محمد حسن بیات لو            شاعر:   
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 خـوانیم و قـّصه غـم هجـرت مدام می            مانیمشام می  هر روز و به انتظار تو

 رانیم میشوق  سوی زمین اسببه چار             برای دیـدن روی مه تو جـان جـهـان 

 چو گل، برافشانیم  ، سر،قدمتدر  بیا که             هـابیـا که بـهـاران شود زمـسـتـان   بیا

 که خاک رهـگـذرت با مـژه بروبانیم            محفـل ما مهر، ز کَرم نـما و قـَدم نه،

 جـانیمهای بیجسم همه، تو،بیا که بی             ولّی حـقّ  قـطـب عـالـم امکـانـی و تو

 مـوال چنان غـالمـانـیم  مطـیع امـر تو            امام برحـق ما، گرچه غـایبی ز نظر

 پنـاهـانـیمبی   جـفـائـیم و ظـلـم و اسیـر            گردان بیا و صحنه گـیـتی ز عدل پُر

 

 هـایت آشـنا نـیست كـسی با نـام  دیگـر            این روزها دیگر كسی یاد شما نیست

 نیست دعا جمعه روی لبهامان شبهای            كـارهـامان دیگـر  گـذشـته نیست مثـل

 برای تو كه جـا نیستجا میان ما   این            خـیـمـه نـشیـنی حـق با شما بـوده اگر

 نیست ریا از غیر ای هم كارشانعده  یك            مهم تر از نماز استها بعضی تفریح 

 های هفته با صفا نیستشنبه دیگر سه            جـمكرانی هایهـفـته  گـذشت آن دیگر

 جدا نیست گرفتاری   هامان ازكه لحظه            در بند نفس خود گرفتاریم از بس ... 

 نیست  چـشم انـتظاران نام ما دفـتر در            بیچـارگی یعنی همین روزی بفهمیم!! 

 مهربانـیست  تو  که ما دیـدیم از چیزی            وفائیستبی   توای دیده چیزی که از ما 

 تکـربال نیس گـدایان که روزی  حاال            روضه گرفتن؟ از چه کاری بهتر  اصالً 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   علی دانشور                   شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعغزل                  وزن شعر: قالب شعر: محمد حسن بیات لو            شاعر:   
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 به جز چشم انتظارى نیست  ها عیدى،سفره میان             ها بهارى نیست ولى دل آید،بهار از راه می 

 نهارى نیست  خود اما مرا لیل و بهاران جاى             رویت گلتحویل سالى بی  شودخواهم نمی 

 زارى نیست  شكوه سبزه  بدون نرگس چشمت،            چه تبریكى؟! بهار و فصل دلتنگى! چه عیدى و

 مگر نقش و نگارى نیست!  از گلشن، این باغ پر در            تو نشان ازیابم نمی  رسم آرى،گل می  به هر

 یارى نیست  سالها هم سیصد و اندى، نه! كه بعد از            ماه باید كرد نثار  خجلت، سر سالمى از

 نیست؟عشق جارى هواى  كوچه باغ دل،  چرا در            دعاى آخر خود را گل نرگس اجابت كن،

 

 گـناه  بـار  دوشم به غـیر سر نمانـده بر             ام غـبـار گـناهنـشـسـته است به آئـیـنه 

 دلـم را سر قـرار گـنـاه  کـشیـد نـفـس،            بـگـذارد قــرار بـود کـه بـا تـو قــرار

 شـدم اسـیـر گـنـاه و شـدم دچـار گـناه             باشم به جای اینکه به دنبال عـشق تو

 من همان که همیشه در انتظار گناه  و            انتظار منی  تویی همان که همیشه در

 گـنـاه  اخـتـیـار در گـذاشـتـم نـفـسـم را            مرا ببخش که جای دعا برای ظهـور

 آمده از دست من شـمار گناه دگـر در            دروغ و غیبت و تهمت، چه و چه و چه و چه

 قـرار گـنـاه ام هـمۀ عـمـر بی که بـوده            بـاشـم تو قـرارای بـی نـشـد کـه ثـانـیه 

 شود شکـار گـناه کـبوتـرانـه فـقـط می             بام تو روح من که چنین سر پریده از

 احـاطه کرده خـیـال مرا حـصار گناه             افـتـمنـمی  یـاد تو عجـیب نـیـست اگـر

 این فـشار گـناه خـم نـشده زیـر هـنوز            یقین به لطف دعای تو بود اگر کمرم

 شوی به کـار گناه ای می خاتمه مهر و            آیی ای خورشیدبه جان صبح قسم که می 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:       قالب شعر: غزل    محمد مهدی عبداللهی            شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   مجتبی خرسندی                 شاعر:   
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 هـایی شـبـیـه زنـجـیـری اسـیـر ثـانـیـه             هـایی به رنگ تقـدیـریرفـیق حـادثـه 

 تصویری   مانده  نهصدایی نه مانده از تو               هـااین رسـانـۀ دنـیـا مـیان بـرفـک  در

 شـماِر مـردم کـشتی نکـرده تـغـیـیری             نـوح اما سن  رسیده سن حـضورت به

 تـأخـیــری  سـال پـیـاپـی دچـار  هــزار            عـمرم تـو گـذشـته ازجـمعۀ بی  هـزار

 گیری؟ ها را مگر نمیدست گمشده  تو             بازار شبـیه کـودک زاری شدم که در

 

 کنی؟ نمیبیا   ام برواین دل شکسته  در            کنی؟نمی  روا دلـم گـرفـته حاجت مرا

 کنی؟ به ما نمی حقـیـقـت بهـارها نظر            خزان شدم از تر  بهار آمده ولی خزان

 کنی؟ غـم فـراق را بگـو چرا دوا نمی            امنشسته غم به سینه  ام،قـرینه  امیر بی 

 کنیبدی این خراب را تو بر مال نمی              دهیجلوه میبزرگ خوبی مرا  همیشه 

 کنی؟ مرا برای بـنـدگی چرا جـدا نمی            م به گلاکشتی نشسته   ،شدم خجل ی تورو ز

 کنی تو را رها کـنم مرا رهـا نمی  اگر            کـنی ردمای بـدم ولی نمیچه بنده  اگر

 کنی می  خانه که بنده را عزیز عجیب این            عجیب نیست ای ات نکردهخانه  برون ز مرا

 کنی اگر به تو جفا کنم به من جفا نمی            کنی سیاه خود همیشه لطف می  عبد روبه 

 کنیخود جدا نمی  همین مرا ز بخاطر             منم گدای مادرت، سرم فـدای مادرت

 کنی؟ حیا نمی  روی حّجت خدا کمی ز            خود ام بهگفته گناه کردنم همیشه   پس از

 کنی فـدای غربتت که گـریۀ شبانه می            غریب من مسافر من حبیب من،طبیب 

 !کنی؟ مرا دعا نمی به حق شاه علقمه،             کنم به ناله زمزمه اغـثنی یابن فاطمه

 کنی؟ نمی دلـم گـرفـته حاجت مرا روا            به لـبم  مـتی تـرانا... من آشنای زینبم،

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   کاظم بهمنی                    شاعر:   

 

اعلنمفاعلن مفاعلن مفاعلن مفوزن شعر:           قالب شعر: غزل     مهدی علی قاسمی            شاعر:   
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 خـواهش گـدا آقا دوباره لطف تو و            دوبـاره فـاصـله افـتـاد بـیـن مـا آقـا

 هـمـیـشه را آقـادست گـدای  بگـیـر              گـناه بار ام زببین که از نفس افتاده 

 عطا نمودی و دیدی ز من خطا آقا            نبودم من  کن که بجز دردسر حالل

 مـرا مـیـان قـنـوتـت دعـا نـمـا آقــا             سالم من به قـنوت نماز نیـمه شبت

 جـای مـا نـفـسـی ذکـر ربـنـا آقـا به             اتمیان قـنـوت نـافـلـه  شبی تو بگو

 مـا نــالـۀ بـیــا آقــا اثــر نـداشـت ز            بیا دعایی کنظهورت   برای خودت

 بر آن جـمـال پر از جـلـوۀ خـدا آقا            ما نشد روشنچشم  رسید سال نو و

 که تـا بـبـیـنـمـت ای یـار آشـنـا آقـا            االبصار  ببین دو چشم مرا یا مقلب

 ها آقارنگ خزان است سینهتو   که بی            محـّول االحـوالبهار کن دل ما را 

 دوباره کن به نـگـاه خـودت دوا آقا            شـیـدا را درد دل بـیـقـرار و بـیـا و

 برای ُهرم گـنـه سـوز مـرتضی آقا              پریشان است نجفبرای  دوباره دلم

 بـرای لطف خـدایـی مـجـتـبـی آقــا             گـیـرد""دلم برای مـدیـنه بهـانه می

 روم دوبـاره شب جـمعه کـربـال آقا            مادرتان خدا کند که به اذن عـلی و 

 طـواف قـبـر عـلـمــدار بـا وفـا آقـا            لشگرآن شهید بی  حسین طواف قبر

 آقـا  من یا رضا رضالب  نشسته بر            زدخراسان به دل نسیمی  ز گمان کنم

 تـو با لبـاس شهـادت لـبـاس مـا آقـا            تو ای بهانۀ هر نو شدن بیا نـو کن 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   ناصر شهریاری                  شاعر:   
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 حسرِت من   به سر شد بهارِ  خزان رسید و             فراق قسمِت من گذشت عمر و نشد جز

 تربِت من کنارِ  که گـذشت از دِم سحر            ام به َصبـا سـویت آَوَرد خـبرمسـپرده

 نگـاِه توست که باال کشانده قـیمِت من             !مـتاعِ مـور کجـا و سـرای سـلـطـانی

 ور است این دروِن خلوِت من که شعله بس زِ             گوش آید بهصدای سوختن از هر طرف 

 عّزِت من   برای  دنیابه   همین بس است            دوست ُشد طناِب خیمۀ بوسۀ من مـقامِ 

 نـوبِت من   وصال، شود به َگـمانم،نمی             ست طوالنی قدر چهصِف زیارِت رویت 

 

 نــورانـی تـوأیـم دنـبــال دیــدن رخ            ازل اسیـر پـریـشـانی تـوأیـم مـا از

 تـوأیـممحتاج یک عطای سلیـمانی              ایم... نگاهی، ترّحمیما ورشکسته

 آوارۀ بـهـشـت بــیــابــانــی تــوأیـم            به حریمت بیاوریم؟ ات که روخیمه   کو

 لب تـشنـۀ مـراِم مـسـلـمـانی تـوأیـم            ای مـجـری حـدود الـهـی بیا که ما

 سایه نشین رحمت رحـمانی تـوأیـم            رویماز زیر پرچم تو به جایی نمی 

 دیــوانـگـان دیــدۀ بــارانــی تـوأیـم            تو دل ما را گـرفته است  برق نگاه

 دل خستگـان غیبت طوالنی تـوأیـم            ایمدیگر نـفـس نمانـده بیـا تا نـمرده

 ما کـشتگـان لهجۀ عـرفـانی تـوأیـم            برومنبری  ما شب بیا به هیأت یک

 گریه کـنان روضۀ طوفـانی تـوأیـم            بگو کفنتن بی  سخن ز کن و وا لب

 سـیـنـه زنـان نـوحـۀ قـرآنی تـوأیـم            سریمکسِی شاه بی سینه چاک بی  ما

 مـا زائـران جـّد خـراسـانـی تـوأیـم            ما را به دیـدۀ سحـر خود نگـاه کن

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   رضا رسول زاده                 شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: مجتبی روشن روان             شاعر:   
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 توشود بی می  دلـی که طعـمه زنجـیـر            توشود بی میـان شک و یقـین پیـر می

 توبی  شودمی غروب جمعه چه دلگیر            نیامدی که ببـینی در این دیـار غریب

 توشود بی زمین شکسته و تحـقـیر می             هـال تـبــّسـم شـیــریـن صـبـح آدیــنـه

 توبی  شـودمی خـزان بـاغـچـه تکـثـیر            نشسته نرگس ماراهت خیره به  هنوز

 توشود بی میان شک و یـقـین پیـر می             روز به دلی که روز دست بکش بر بیا و

 

 شوم فـروزنـده می چو مهر، با ِمهر تو             شوم خاک درت زنده می ام ز مرده دل

 شوم  شرمنده می  لطف تو جرم خویش واز             چون در حریم خویش مرا راه میـدهی

 شوم خنده می تا قدم چو باغ گل از سر             به اشکم نگه کنی تو موج گریه گر در

 شوم وز خـجـلـت گـنــاه سرافکنده می            1عرش  میکشم به سر عطای تو ازکثرت

 شوم  پـایـنـده میباهلل قـســم به پـای تو              سپهر خاک توأم اگر چه برآرم سر از

 شوم مرهـون لطف خـالـق بخشنده می            سـر تـا به پـا گـنـاهـم و بـا دوستـی تو

 شوم شوم به تو، تـابـنده می تا بنده می             با آن که غرق ظلمتم از کـثـرت گـنـاه

 شوم آن قطره ام که بحر خروشنده می            هیچم ولی وصال توأم می دهد وجـود

 شـوم تنهــا به درگـه تو پـنــاهـنــده می            کنم سو که رو هالکت است به هر کام

 شوم قبر هم به دوستی اَت زنده می در            توستحیاتم بدست  که مرگ و میثمم من

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

 وز خـجـلـت گـنــاه سرافکنده مي شوم            ازکثرت عطاي تو سر ميکشم ز عرش          زير کنيد.را جايگزين بيت 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   مژگان دستوری                شاعر:   
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 جان طاهر توست و پاکبه دل  نگاه من           توست چشمشان به ظاهر مردم اگر تمام

 توست  مسافر  چه رود درین سرزمین  که هر           ریـزم من به هـوای تو اشک می فقط نه

 توست  کافر  و را دیده است  که چشم تو کسی           برچـیندهمان بس ست که با سجده دانه 

 توست  شاعرست شاعر که اگر کسی  خوشا           زد دم نخواهم  تو جز کسی هیچوصف به 

 توست  خاطرزنم به  آتش اگر می  به آب و            محفل غزلم؟! گفته است که من شمع که

 

 هر صبــح و شام حال بکـایی به ما بده            آقا ســالم! ســوز و نــوایــی به مــا بـده

 جـایی به ما بده آغوش خویش وا کن و            دل تنگ دیــدن تو شدیم ایّهــا الغــریب! 

 هر صبحِ جمعه حـال دعــایی به ما بده            نـدبـه خـوان شدیم تنها به عشق دیدن تو

 از ما بگیــر و چـشـم خــدایی به ما بده            دیده است که غیر تو هر چیز  ای این دیده

 رهـایی به ما بده بشکن حصار و برگ            تا کی اسیــر لــذّت نـفـسـانـیـت شـدن؟!

 با کیــمیــای عشق، جـالیــی به ما بـده             زنگــار معـصیت دل ما را سیــاه کـرد

 این جلــوه را بگیــر و نمایـی به ما بده            1شایـسـتـۀ ُمحـب تو روی سـیـاه نـیـست

 ری و گـدایی به مــا بده توفـیــق نــوکــ            زندگی است  که به دنبال  دراین زمان که هر

 سـهـمــیّــۀ امــام رضــایـی به مــا بــده          چیــزی نمانــده تا که ُمحــّرم فــرا رسد

 در دیــده ها بـریـز و صفـایی به ما بده          از آن گره گشاست ای   قطرهای که  سهمیّه

 حال و هــوای کرب و بــالیی به ما بده          در هر فــراز روضــۀ گــودال قـتـلـگاه

 
 تغيير داده شدبه منظور رفع نقص موجود لذا بيت زير از نظر وزن شعر داراي سکت مي باشد .  1

بگيــر و نمايـي به ما بدهاين جلــوه را            رويِ سيــه به مــا نمي آيــد نگــاه کــن  
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 هاست حوصله عادت کم  تاب شدن آه! بی            هاست گله بی قرار توأم و در دل تنگـم؛

 هاست فاصله تو  من و بین ودلم هستی  در            مهـتاب که افتاده در آبمثل عکس رخ 

 هاست زدن چلچـله پَـر  بـال وقـتی قـفـس           دارد آسـمـان با قـفـس تـنـگ چه فـرقـی

 هاست زلزلهشهری که به روی گسل  مثل            استریختن  فرولحظه مرا بیم  تو هر  بی

 هاست سکـوت تو جـواب همـۀ مسئـله  و           عشق مسئلۀ دوری و پرسمت از می باز

 

 چشمانمز هجــر تو شده ابری هــوای             غبــار مقــدم تو، تــوتیــای چـشــمــانم

 فقط وصــال تو باشد دعــای چشــمانم            نیاز و که سفرۀ دل وا کنم به راز سحر

 پر از ستاره شود این فضای چـشـمانم             اگر که بغض گلویم کمی ترک بخورد

 فقــط فــراق تو شد آشنــای چــشــمانم            غــریب در نظـرم  تمام عــالــم هستی،

 1نگــاه مهــِر تو بــاشد ضیــای چشمانم            ه ام شده تاریک در حجـاب گناهدو دید

 چشمانمصفای پایت   سرت چو مروه و            سعِی خود دارد به روی تو آداب و نظر

 کــســی دگر نشنیده صــدای چشــمانـم            قطرۀ اشکقطره  دامن خیسم ز به غیر

 به دل هوای بقیــع و مــدیــنه دارم من           داغی به سیــنه دارم منقسم به فاطمه 

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

  شده  اصالح   بيت   است؛  مداح   هر   وظيفه   مهمترين  که  بيت  اهل کنيم به منظور رفع ايراد موجود و حفظ بيشتر حرمت و شأنمي

 .کنيد زير بيت جايگزين را آمده شعر متن در که

 نگــاه مست تو بــاشد ضيــاي چشمانم             دو ديده ام شده تاريک در حجـاب گناه
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 مـأیـوس را روح سرگردان این پـروانۀ            کشی تسبیح یا قّدوس را کی به آتش می

 محسوس را  ناخورشید  آن های روشنایی           مردم منکـرند کور سوهای چراغ عـقـل

 فهمند اقیانوس را  ها چه می گوش ماهی           ساحل دچار با  وموج سرشارند  صدای از

 های رنگـارنگ آن طاووس را  سایۀ پر           نسل در نسل زمین گـشتـند تا پیـدا کـنند

 این کابوس را دهد یک روز  مرگ پایان می             تلخ وشیرین جهان چیزی به جزیک خواب نیست

 

 جـانی فــدایـت شــومتو بهتــر ز             تو جان جــهــانـی فــدایـت شــوم

 بــه از این و آنــی فــدایـت شــوم              نه ماهی نه مهری به رویت قـسم

 کجــا میـکـشـانــی؟ فــدایـت شــوم             دلم را که چون سایه دنبال توست

 ز چـشـمـم نهــانی فــدایـت شــوم             چه کـردم؟ گنــاهم چه بوده؟ چـرا

 تو فــوق بـیــانــی فــدایـت شــوم              شکـسـتـم؛ دهــان دوخـتــمقـلم را 

 تو ســرو روانــی فــدایـت شــوم            قــِد ســرو و ســرِو قــد تو کـجــا

 کنــارت نــشــانـی فــدایـت شــوم             چه کــم گــردد از تو مرا هم اگر

 کجــای جــهــانـی؟ فـدایـت شــوم            تو پُــراال ای تــمــام جــهــان از 

 ز بس مهــربــانی فــدایـت شــوم            خیــال تو دل را صفــا مــی دهـد

 مرا هــم چــشـانی فــدایـت شــوم            عجب نیست از شهـد وصلت اگـر

ــ              از آن رو نهــانی که می بـیـنـمت  انی فــدایـت شــوم به هـر جا عی

 امــام زمــــانــــی فــدایـت شــوم            چه پیدا چه پنهان به هر جا روی

 تو کـهـف امــانــی فــدایت شــوم             نه تها به »میثم« به َخـلق جهانی

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل     فاضل نظری               شاعر:   
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 ها که نکردم برای غربت تو چه گریه             غیبت توها که نخوردم برای غصه چه

 کـفالـت تو؟  بگـو چـگـونه بـیـائـیـم در            در بـه دریــم ایـم،یـتــیـم زاده و آواره 

 رأس ساعت تو  عشاق،به وقت شرعی             خـوانمدر انتـظـار طلـوعـم، نـماز می

 تو رسیده نوبت  حضرت مهدی،به  بگو             جبرائیل که بگوید خـدا به شودچه می

 سـالمـت تو ظهـور یا فـرج عـاجـل و            خدا فقط این است تمام خـواست ما از

 بـا نـظـارت تـو  قــوۀ هللا، بـه حــول و            سـازیممی زهـرا ضـریح برای مـرقـد

 این هـفته با امـامت تو  «نماز جـمعۀ»             که بخـواهد اقـامه خـواهد شد خدا اگر

 

 نشانم ده روکن و یک لحظه سپس کرم             هــزار مــرتبه جــانـم بگیر و جانم ده

 غبــاری از سر کویت به ارمغــانم ده            های خویش خاکم کن خاک قدم به زیر

 دیدگــانــم ده کــرامتی کن و اشکی به             بری و  سالی اشکم نمانده برگخشک  ز

 استخوانم ده سگی حساب کن و مشتی            ز کوی خویش جوابم مکن، بیا و مرا

 میــان ســرو قــدان، قــامت کـمانم ده            به زیر کــوه فــراق تو تا علــم گـردم

 هخــروش نــالۀ یا صاحب الــّزمـانم د            بسوز، حـنجـره ام را به آتش جگــرم

 شهید خویش کن و عمــر جــاودانـم ده            به چـشـمـۀ ظـلماتــم نـیــاز نیست بیــا 

 همــان که هست قبــول درت همانم ده            حکیم تویی  غم چه تفاوت کند  و سرور

 بیــا و گــوش به الــغـوث، االمـانـم ده            شرار نالۀ دل بغض شد به حنجـره ام

 زبـان مـیــثــمـی ام آرزوست؛ آنــم ده             لص میثــم به نظم کـافی نیستمرا تخ
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 تو کجایی؟   بهـار من!رسد اما بهـار می              هوایی دوباره  بهاری شدم  این هوای در

 اگر دوباره نیایی   چه امیدی؟ به سال نو            عیدی؟ چه ای وسبزه چه چه نویدی، برکتی، چه

 دعـایی  حـالـم اشاره کن به محـّوالنه به            هوای تازه بـنـوشان مـقـلّـبـانه به قـلبـم،

 بنمایی  نظر  اگرنهارم   و است لیل خوش            بـتــابـیاست به فـالـم مـدبّـرانـه  مـقـّدر

 خجسته چرایی؟ نکو ز چه رویی؟ چنین  چنین             تو را بهـار نـبـیـند چنـین شد، اگر قرار

 تو روی مـاه خدایی  تو آبـروی جهانی،              باشند آمده به جلوهفروشان  ُحسناگرچه 

 از آسـمان خـراسان شنـیـده است ندایی             است بشارتگرفته سواران  امیر دل از

 که به جایی  ما دعای !گل نرگسرسد نمی             امشب  توسلی کنی  خودت مگر که به زهرا

 

 مـحـبــوبـت شـوم ذاکــر دلـخــواه و            شد بــنــدۀ خــوبت شــوم کــاش می

 جـذبــه ای بنـمـا که مـجـذوبت شوم             هــم فـانـی عـشـقـت شوم کــاش من

 ای فــدای خــط مــکــتــوبـت شــوم            دست خطی سوی این عاشق فرست

 ِده اجــازه تــا کـه مـنـسـوبـت شــوم            هر که بر تو مـنـتـسب شد بُـرد کرد

 وای اگر یک لحـظه مغضوبت شوم            ســالـهـا آوارگـی بـهــرت کــم است

 غــالم خــوب و مطـلـوبت شوم   کی            کی بــدی از جــان من بیرون شود؟

 تــا که بــا یــاد تو زرکـوبـت شــوم             مــراکـیـمـیــا کـن ایـن مـس جــان 

 پـیـشـه سـازم صـبـر، ایّــوبـت شوم             هر بــال آید به جــانــم بــاک نیـست

 ای فــدای اشـک مـرغــوبـت شــوم            نیست خالص تر ز اشکت در جهان

نتفعالاعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   قاسم صرافان                 شاعر:   
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 یـوسـف گـم گـشـته آقـایم چه شد؟              جمعه موالیم چه شد؟ غـروب ای

 شد؟  ام سرگـشـته سقـایم چهتـشـنه              بار دیگر جـمعـه آمـد یـار نیـست

 ****************** 

 هـایـم جـاریـنـددائــمـاً ایـن اشـک             ها تکـراریندام بس جـمـعه خـسـته

 یـاد تـو هـر شـب مـرا دلـداریـنـد             فـرجتـا به کی نـدبـه بـخـوانم بـی

 

 در غصــه آشنــایــي اگــر یــافتي بگـو             شب تو روشنــایي اگــر یافتي بگــو در

 از مــا تو هوي و هایي اگــر یاقتي بگو            «  قال نیست وقیل  ازاشاره کم ما بزم  در »

 بــر جــودش انتهــاي اگــر یافــتي بگو            است خیر کثیر حضرت زهـراي اطهر

 بــر درد خود دوایــي اگــر یــافتي بگو             یا علي که به درد دلت دواست ذکر جز

 در گـفـتــه ام خــطایــي اگـر یافتي بگو             دینم حسین و کــرب وبال قبله من است

 بهتــر ز روضـه جـایي اگر یافــتي بگو            ـنبهتر ز جـنـت است عــزا خـانه حسی

 آثــار بــي وفــایــي اگــر یــافـتـي بگــو            در محفــلي که ذکر اباالفضل مـي شـود

 از کعـبــه خود نمایــي اگر یـافتي بگــو           هر جا که صحبت از حـرم کـربال شود

 کــاري به جــز گــدایي اگر یافـتي بگـو            يوقتي که زائــر حــرم عشـق مي شـو

 از قیــد غــم رهــایي اگــر یـافتي بگــو             این زمان  یوسف زهرا در  جز با ظهور

 ذکــر گــره گــشایي اگــر یــافـتي بگــو            جز ذکــر دلــربـایي یا صاحب الــزمان

 بهتــر از این دعــایي اگر یــافـتي بگــو            از آنو بعد دعاي فرج را اي دل بخوان 

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                دو بیتیقالب شعر: محمد مهدی عبداللهی            شاعر:   
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 زیبا برد    آنچه رخ  نبرد   شطرنج  رخ            بردخوبان دل و دین از همه بی پروا  مهر

 از سمک تا به سهــایش کشش لیـال برد             گشت مپندار که مجنون سر خود مجنون  تو

 ذّره ای بــودم و مهــر تو مرا بــاال برد             راهمن به سر چشمه خورشید نه خود بردم 

 که می رفت مرا هم به دل دریـا برد  او             سیل افتادم پایم که به سرو من خسی بی 

 که در این بـزم بگردید و دل شیــدا برد             دست که بودبود مگر  جام صهبا به کجا

 برد   جا نشان یک من نام و   یک جلوه ز که به            خم ابروی تو بود و کف مینـوی تو بود 

 روخته رویی که قرار از ما برد با بر اف             خودت آموختیم مهر و خودت سوخـتـیم

 من یغــما برد  خــم ابـروت مرا دید و ز            همه یــاران به ســر راه تو بودیــم ولی

 همه را پشت سر انـداخت، مرا تنها برد             همه دلبــاخته بودیم و هراسان که غمت

 

 هــوای از قفس تن پـریدن است جان را           بی خودی سر از خود رمیدن است دل را ز

 استزشوق به منزل رسیدن  بانگ جرس           از بیم مرگ نیست که سرداده ام فـغــان

 باری عـالج شکر گـریبان دریدن است           دستم نمی رسد که دل از سیــنــه برکنم

 خورشید من برآی که وقت دمیدن است           شامم سیه تر است ز گیسوی ســرکشت

 استمــرغ نگه در آرزوی پـر کشیدن            ســوی تو ای خالصه گــلــزار زنــدگی

 است در این چمن که سزاوار دیدن هر گل            بگــرفته آب و رنگ ز فیض حضور تو

 تــقــدیــر قــصۀ دل من نــاشنیـدن است            با اهــل درد شــرح غــم خود نـمی کنم

 است  )امین( سزا لب حسرت گزیدن روزی           آن را که لب به جــام هــوس کـرد آشنا

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل   عالمه محمد طباطبایی            شاعر:   
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 ای بنهم سر به پای تو تا این که لحظه              امـشب دلـم گـرفـتـه و دارم هـوای تو

 ـگـم هـوای تو کجـا کـنـد دل سن دیگـر            از حجـاب و گنه پُـر شده دلـم قـدر آن

 که بگویم برای تو  کوهی شده است تا            روی هـم درد دل شـده انـبـار آن قـدر

 لـبـم شـبـی بـنـشـانـم نــوای تـو  تـا بـر            شـودمی من بـاز بـغـض شکـسـتـۀ دل

 تو  صـدایرسـد به دل من  نـمی  دیگـر            ات هـزار بـیـابـان جـدا شدماز خـیـمه 

 سرای تو  یک سحر برسم در تا این که            کسیبی  از درد وکنم گریه می آن قدر 

 هـای تو غـصه کـنم ز تـو و یـادی نمی              های منیـاد غـم وغـصـه  یـاد مـنـی و

 

 ستنزدیک  ظفرهنگام  که  صبرکن، صبر           است به سر آمد شب هجران و سحر نزدیک 

 نو نهالى که نشاندم، به ثـمر نزدیک ست           رحمى اى باد خزان! کز اثر هّمت اشک

 مگر این قافـله را وقت سفر نزدیک ست          بینمهـمه را در رخ یـاران، نـگـران مى  

 خطر نزدیک ست از قافله دوریم، که بس          دوست در ازطلبیم وقت آن است که همت 

 آزمـودیم که بر اهــل نـظـر نـزدیک ست          کعبۀ مقصـود، ولى  گرچـه دور است ره 

 همسفر! کعبۀ مقصود مگر نزدیک ست؟           هاى جرس قافله پُـر شور شده استنـالـه  

 تر ما به گـهـر نزدیک ست صـدف چـشم           هست تا گوهر دین در صدف غیـب نهان 

 نالـۀ سوخته جـانان به اثـر نــزدیـک ست          گفتم: ازهجـر رخت جان به لب آمد، گفتا

 نزدیک ست ران و سحرشب هج که سرآمد          بال من و پروانه بسوزید چو شمع پـر و 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: محمد مبشری                  شاعر:   
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 گذاشته استپا  من روی گونۀ كه  اشكی           دلـتـنـگی مـرا به تـمـاشـا گـذاشتــه است

 استكه سر به دامن صحرا گذاشته مردی            هــمـزاد با تــمـامی تــنهـایـی مـن اسـت

 ام جـا گذاشته استبـار خستگی در كولـه           را؟ غربت چشمان خویش  كیست این كه این

 در خشك سال عـاطفه تنها گـذاشته است           را؟ تشنه   هایاین كیست این كه این همه دل

 چـشم انتظارمشـرق فـردا گــذاشته است           روز هفته راچشم اوست كه هر  ورشیدخ

 

 دیــوانه و هــوشیار ها عــارف و             اي شده مجــنــون تو بــسیــار هـا

 اي نظــرت بــرده دل از یــارهــا             ما هــمـه محتــاج نــگــاه تــوأیــم

 نـقـش بــود بــر در و دیــوار هــا            غزل شعر نیست غزل نیست بي تو

 ر ها ســیــنــۀ تـو مــخــزن اســرا            اي دلــت از آیــنــه هــا پــاکــتــر

 وا نشــود یــک گــره از کــارهــا            تا نکــني بــاز تو لــبــهــاي خـود

 نــام تو شـیــریــنــي گــفــتــارهــا              یــاد تــــو آرامــش دلــهــاي مــــا

 هرچه که گــشتیــم به گــلـزار ها             مــا کـه نــدیــدیــم گــل روي تــو

 طــاقــت خــنــدیــدن اغــیــارهــا            ــن دل غــمــدیــده نــدارد دگــرای

 کــاش عیــان بــود به کــردارهــا            ما به زبان چشــم به راهت شدیم

 مرحــمتــي کــن به گــرفـتــار ها            ما کـه گــرفــتــار فــراق تــوأیــم

 بر ســر راه تــو بــسـي خــارهــا            ایم از گــنـه اي گــل اگــر ریخته

 گــرچــه شــکــسـتـیـم دلت بـارها            دست بکــش بر ســر ما بـاز هــم

 اي پســر فــاطمــه روحي فــداک            ما که شدیم از غــم تو سینه چاک

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: سعید بیابانکی                شاعر:   
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 هـافـراوانـی  تـقـسـیـم هـا تـشـنـهٔ دست            هاپـاسخ حـیـرانی ها پرسـش بی چـشم

 هـاچــراغـانـی  مـا جـای دل هـایداغ             با گل زخـم، سر راه تو آذین بـسـتـیم

 ها سر و سامانی این بی  ست درسرپناهی            مـا بـرای دل  حـالـیـا دست كـریـم تـو

 هاافـشانی ای سرانگشت تو آغاز گـل             بدهی  حكم شكفتن گل به آن شد كهوقت 

 هاخوانی غـزلها و فصل تقسیم غزل             لبخند رسید فصل تقسیم گل و گندم و

 هاوحشت عـریـانی  تا پنـاهـم دهـد از            بس سایهٔ امن كـسای تو مرا بر سـر،

 هاطـرح لبـخـنـد تو پـایـان پـریـشانی             چـشـم تـو الیـحهٔ روشن آغـاز بـهـار

 

 من  از در دام غـمـت نیست گـرفتــار تر           بی روی تو ای گل نبود خــارتر از من

 امـروز کسی نیـست خطاکـار تر از من            عبــد خطا کــار دهــی راه گفتند تو بـر

 تر از من  فــردا نتــوان یافت سبک بـار           پـسـنــدیبا کـوه گـنـاهــم اگــر امــروز 

 در بــیــن مــحــبّـان، وفــادارتــر از مـن            سنگــم بــزن و بــاز دعـا کــن که نباشد

 من  تر از بی نــرگس بیـمــار تو بـیـمار            جانــم به لب آمد بگــشا دیــده که نَـبــود 

 من  و بـیدارتر از کس نیست پـریشان تر           آتـش زده و دیــده خـونـیــنجـز این دل 

 در سـوختــن امــروز سـزاوراتر از من            برخیز و برافروز و بســوزان که نباشد

 من زارتـرم از دل و دل زارتــر از من            و دل به چه حالیم که من دانی تو درهجر

 بی تو نبود بی کس و بی یـار تر از من             جهان یــار شـونــدم گیــرم که همه خلق

 ازمن  تر تو برمن شده غمخوارمن خار و             من»میثم« بی یارم و تو، یـار من استی 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   قیصر امین پور                  شاعر:   
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 داندکـسی چه می  رفـیق گـریه کجـایی؟            داندام به چه جایی، کسی چه می رسیده

 داندچه غفلتی! چه بالیی! کسی چه می             افـسوس ای…میان مایی و با ما غریبه 

 داند کـسی چه می یی«هـا»اسـیر ثـانـیه              شـبت را هـمیـشه تـنهـایی تـمام روز و

 داندکسی چه می  چگـونه گـرم دعـایی؟             برای مردم شـهـری که با تو بـد کردند

 دانـدمی  که بیـایی کـسـی چـه شـودنـمی             تو خود برای ظـهـورت مـصـّمـمی اما

 داندمـی چـه  مـعـطـل مـایی کـسیفـقـط             دانـدکـسـی اگـرچـه نـدانـد خـدا که مـی 

 داندمی آیی کسی چهجمعه می تو جمعه            که زوری نیستاگر صحابه نباشد فرج 

 

 ای دیــده جای پای تو یا فارس الحجاز             الحجاز!ای جان ما فدای تو یا فــارس 

 میــرم اگر برای تو یـا فــارس الحجاز             در کـام مـرگ نــاز به آب بــقـا کــنــم

 تـا بشنــود نـدای تو یا فــارس الحجــاز              به سر جهان گوش سر و در انتظار دنیا

 گـردون بَود سرای تو یا فارس الحجاز            ماست مالحجاز و حجاز تو چشتو فارس 

 آوای دلـربــای تو یا فــارس الحجــاز؟             به گوش خلق کی میشود که ازحرم آید

 با لحـن جان فـزای تو یا فارس الحجاز             بــاز آ که بـشنــویــم سـرود وصـال را

 در ســایــۀ لـوای تو یا فــارس الحـجاز             پا در رکاب کن که کند شیعه رهبــری

 با معجــز عصای تو با فــارس الحجاز             بازآ که باز چـاک شود قــلب رود نیـل

 از کثــرت عطــای تو یا فارس الحجاز              پُر همه عالم است خالی است و تو جای

 در ســایــۀ دعــای تو یـا فارس الحجاز              کندمی »میثم« دعــا بـرای ظهـور تـو 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                     قالب شعر: غزل   کاظم بهمنی                  شاعر:   
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 از این جهان آقا فـقـط نیـرنگ مانده            مانده لنگ حضورتکمیتـش بی  تقوا

 مانده  رنگ ها پُـراما به ظاهـر ندبـه             رأس دعاها درظهورت نیست  شوق

 مانـده  ادعـیه رفـتـه جـای آن آهـنگ            خالیست جای بـندگـان وقت مناجات

 بر صفحـه تاریخ ما این نـنگ مانده              دید یـازده معـصوم دنـیا ظـلـم را بر

 این جـنگ مانده آقـا نیا اینجـا هـنوز             ی هستنام عـل هم دعـوا َسر امروز

 چـنگ مانده چیزی ندارم در بَر اما،            ای ریـســمـان آمـده از سـمـت بــاال

 وقتی تنگ مانده یار چون تا ظهـور            دیرشود می دیگرکه  آیم باید به خود 

 

 اشكــم شبـیـه خـون جگـر شــد نیامدی            چشمــم به انتـظـار تو تـر شد نیــامدی

 نیامدی عـمــرم در این قـرار به سرشد             گفتم غـروب جمعه تو از راه میـرسی

 غــفـلت مرا رفــیــق سـفـر شد نیـامدی              وصل تو رو كـنم  تا خواستم به جـادۀ 

 بـی قــبله هر نمـاز به ســر شد نیامدی             ماست و طاعت این ماه شغل درمسجدیم

 روز و شبــم به لــغـو سپـر شد نیامدی             و زار كرد مرا خوار  این نفس بد مرام

 عــمرم به هـر گــنـاه هـدر شــد نیامدی           رسوایی گدای تو از حـد گــذشته است

 دیـدی دلــم به راه دگــر شــد نیــامــدی            تو شــاهدش شدی زد و ما گناه سـر از

 بـی تــو دعـا بـدون اثـر شــد نیــامــدی             خسران زده كسی ست كه ازیارغافل است

 هر چه ز ما رسیــده ضـرر شد نیامدی            ما كه منـفـعـت نــرسیــده برای تـو  از

 دیـده به راه مانــد و سحــر شـد نیامدی             رسی گـفـتـیــم ال اقـل سر افـطـار مـی

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: حامد آقایی              شاعر:   
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 هیـچ پـروازی نـباشد بال من  مستحـق            احـوال من هیچ امیدی نباشد بر من و 

 من  پرونده اعمالدهد می بوی هجران             افكند به تاخیر راوصالت كارهای من 

 من احوال این گرید برنوكری این لباس             نیستمقدیمی  خوب و   آن نوكر من دگر

 آمدی دنبال من  جای من تو بارها شد،            بارها دستم گرفتی و نمـك گیرت شدم

 زبان الل من  آخریك نعمت نكرد  شكر            ایبارها خوردم زمین از جا بلندم كرده 

 حال من  سوءتغییر ده  خویش با دعای             هوای خلوت با تو بخیر یاد آن حال و

 كردی گریه براحوال من  من گنه كردم تو             تـا دم آخـر مـنـم شـرمـنـده احسـان تو

 

 بیا که دل شده خون در فـراق دلدارش             بیا که دیده حرام است بی تو دیـدارش

 خارش  به دیده گان،حقیقت بیا که رفته             به گلوی که دین چوعلی مانده استخوان  بیا

 این جماعت، آزارش هنوز میـرسد از             دامن کـعـبه عـلـی که زادگـهـش بوده  

 که نام قـاتل زهراست؛ نـقش دیوارش             به غـربـت حـرم و خـانـۀ خـدا بـنـگـر

 چشم خونبارش  سرشک تو است که ریزد ز             ات تنها ، شیعهمظلوم  حرم غریب و تو

 رخسـارشچکد به  حرم می اشگ  هنوز            زهراست مادرتپوش  هنوز کعبه سیه

 که بغـض آل علی می دمد ز گفتـارش             داد عـلی را از آن خـطیب بگیـر بیا و

 زمّکـه رفت برون با تـماِم انـصـارش             مظلومتحرم گریست در آن شب که جّد 

 بیا که کـعـبه شود با تو، تازه دیـدارش             بیـا که بیـت به دور سرت طـواف آرد

 اگــر بُـرنـد زبـان و ِکـشـند بـر دارش            نـمی برد »میثم«زمـهر آل عـلـی دل 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل   اسماعیل فتحی                شاعر:   
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 کسیبی بالِی    و درد و غم ترس دارم از            کسیدر قهقراِی بی رود می  عمرم توبی 

 کسی هواِی بی  حال و دل؛ سازد بهچون نمی              امدادهدستت  پشِت من خالی نکن تکیه به

 کسیبی  مقـتدایِ  فهمی مرا ایخوب می            شـمـا نـاِم زیـبـایِ  آمیـخـتـه بـا  کـسـیبی 

 کـسیبـی  ای آقـا ردایِ پـوشـیـده ها سـال            اند  غـفلت ای امـامی که تـمـاِم اّمـتت در

 کسی نواِی بی   شورو از صحبت من کجا و            شومخودم غافل  شد سبب تا ازات کسی بی 

 کسیافـتی ز پـا ای آشـناِی بی ورنه می             کنکسی تقسیم  غمت را با  !یوسف زهرا

 کسیمدیـنه یا نجـف یا کـربـالی بی  در            وفابیاین  روی یادی کن ازکجا که می  هر

 

 مبـاد آن که بـرون افـکـنی ز گـلـزارم           خارم به پای گل  خوش است که عمری  دلم

 خارم  من کم از  استی و گل  خوب تر ز  تو           بخـوانم تو را که می بینمچگونه یـار  

 کـرامتـی که همین است جنس بـازارم            کوه گناه قطره اشک خجالت،هزار دو

 اگـر ُکـشنــد به تـیـغ و ِکـشند بـر دارم           محـبـت تو نیـایـد ز سیــنـه ام بـیـرون

 که خـاک راه غـالمان حضرت یــارم            پادشهان نـاز می کــنـد پـایـمبه چـشـم 

 از این که نام تو بُـردم به تو بدهکـارم           هنـوز  هم که برانی مرا زخویشبه حشر 

 مگو که هیـچ نـدارم، ببین تـو را دارم          پُـر از توأم به تهی دستی ام نگاه مکن

 من و محبـت تو، خـواب یا که بیـدارم           ـف، حیـف از تـوتـو و رفـاقت من حی

 کــز این شـراره بـسـوزد تــمـام آثـارم           جگـرم خویش بر سوز بزن ازای  شراره

 دوبـاره روز قـیـامـت بـرنــد در نـارم           سوختم مگذار یک عمر به نارعشق تو

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     محسن راحت حق              شاعر:   
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 شوم می جاِن خودم سیـر جاِن خودم ز            شومتو چه دلگیر میهای بی از جمعه

 شـوماین نـبـودنت به خـدا پـیـر می از            کنمکـشم اقـرار مینفـس که می  با هر

 شوممی تعـمیر فـقـط به دست تو زیرا            با این دِل خـراب رسیدم به محضرت

 شوممردمـان شهـر چه تحـقـیر می  از            کـشم ببـیناز اینکـه انتـظار تو را می

 شوم می پس حق بده که اینهمه درگـیر              کـنـدفـکــر نـدیــدِن تـو رهــایـم نـمـی 

 شومتو چه دلگـیر می از روزهای بی             ها که تـمامی طوِل سالتنها نه جمعـه 

 

 عــریـان چه می کند با تیـغ تــیـز پیکـر            هجران چه می کند با غم  جان رامپرس

 سرگشتـۀ تو با سر و سامان چه می کند            خــوردمستـانــۀ غمت ِمـی جـنـت نمی 

 بنگر به ذره، مهـر درخشان چه می کند            بودیم خــاک و با نگهـت کــیـمیا شدیم

 ه می کند زده،باران چدر این کــویر تَف            ایملطف توست که سرسبز مانده ابر از

 بـاد خــزان ببـیـن به گلستان چه می کند            شکــوفـا بیـا بـیـا ای صد بهــار از تو 

 هیــچ آگهی فـراق تو با جان چه می کند            که دوست زدشمن چه میکشدای پرسیده 

 می کند هــای ســوختــه دامان چه با الله           ای منتظر بیا و نظر کن که داغ هجــر

 ورنه به سیــر کـوه و بیابان چه میکند           تو دربدری شد نصیب خضردرحسرت  

 با زورق شکستــه به طوفان چه میکند           سوی تو دارد وگرنه نوحدست نیاز به 

 های اشک به دامان چه میکند این حلقه           ازلـوح دل نشویــد اگر گــرد معصیـت

 این مور زیر پـای سلیــمان چه میکند؟            وبــاشد بیـا ومـپــرسآشفته خاک راه ت
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 حـال عـاشـقـان خـرابت نـظاره کن  بر            چاره کن را تو ساز مشکل ماای چاره

 اشاره کن حرفی بزن به جانب ما یک            مکش ای ماه دل،کشی نمی رخ  پرده ز

 سـتـاره کن  شـام سـیـاِه بـخـت مـرا پُـر            مـاه فـاطـمه  خـورشیـد آسـمـان عـلـی،

 شـمـاره کن زخـم دل شـکـسـتـۀ مـا را            فـراق تـو بـنـگـر چه آمـده به سـرم از

 سواره کنمرکب لطفت  ما را به روی             ایـمراه مـانـده در نـفـس فـتـاده وما از 

 بر سـائل شکـسـته نگـاهی دوبـاره کن              ای سـایـۀ عـنـایـت تـو بـر سـر هــمـه

 تو نامۀ من یا که پاره کن بخوان خواهی             ای نـویـسـم بـرای تــوبـایـد عـریـضـه 

 

 اند  وز صوت دلـنشین تـو صور آفریده           انـد از پــرتـو جــمـال تـو نــور آفریـده

 اند  آفریـده رصفا و شادي و شو  عشق و          غم را بـراي هجر تو، بر بزم وصل تو 

 اند  آخـر تـو را بـراي ظـهــور آفــریـده           شــرمـنـده ام ز دیــدن رویت ولــي بـیا

 اند  دانـم تـرا چــو رب غـفــور آفــریـده          در كف كالف جان بَُود و هستم امیدوار

 انــد طهـور آفــریــدهاز نـام تو شـراب             باشد بهشت ماستهر جا که یاِد روی تو  

 اند  ای ز فیض تـو هــور آفریده كـز ذره          نیست نوراني تو هم به گرمي و خورشید

 اند آفریده ای چـو سنـگ صبـور تـا واژه          اند یك ذره از صالبت و صبرت گرفـته

 اند  ه، وادي طـور آفـریـدهمكــه، مــدیـنـ          بـهـــر نـمــایـش تــقـــّدس تــو یــقـیــــن 

 اند  انجیل و مصحف و تورات، زبورآفریده           تا آنـكه مردمان بـه كالمت شوند خـبــر

 اند  فیـض حضور آفریده  کـو را بـرای           عمـری نشسـتـه سائل دلخـون به انتظار

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر:             مجتبی روشن روان  شاعر:   
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 برگرد   بی رنگ بی رنگ است،نفس             هـوای سیـنه ام تنـگ است، برگرد

 دو تا پای زمان لنـگ است، برگرد           انگار..  زمین روی مدارش نیست،

 بـریز نیـرنگ است، برگردجهـان ل           است  بد تشخیص سخت میان خوب و

 دل دریـا بــد آهــنـگ است، برگرد          تو دریـایـی تـریـنـی و پــس از تــو

 تـمــام زنـدگی نـنـگ است، برگـرد           1در ایـن بـازار داغ دیـن فـروشــی

 برگرداست، دلتنگ بی تو چه   جهـان           در ایـن ایـام دلـگــیـــر و مــوازی

 خـدا هم تّکه ای سنگ است، برگرد           دقــیـقـاً مــثــل عـصـر جـاهـلـیــت

 

 گـذشت کن جا، توّسـِل بیاین همه  بر            گذشت کن ام آقا، چه توبه کرده هر از

 گذشت کن غـِم دنیا، دارم فـقط به دل،            حّبِ گناه، مانده بر این، قـلِب عاِصیَم 

 گذشت کن فردای آن، بدی ست ُمهیّا،            به دنباِل هیئتم شب به صد بهـانه، هر

 کن گذشت   ،غمها گرِ به دی غمی، هم  این            یـکـبـار دیـدنت انـگـار حـاجـتـم شده،

 گذشت کن   لبها، به  «  اَحاُر فیکَ  » تا کی             َدم ِز تو زدن تا ِکـی به اّدعـای تهـی،

 گذشت کن تو معـّما، بشر، بر بگشای،            من نگارِ  ،خلقتعلِّت  و راز و ای رمز

 گذشت کن ام آقا، کردهچه توبه  هر از            به کوِی تو حیران،  وخرابم  سر گشته و

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

 .کنيد را جايگزين بيت زير 

 تـمــام زنـدگي نـنـگ است، برگـرد            در ايـن بـازار داغ سيب مـمـنــوع

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                     قالب شعر: غزل    میثم سلطانی                      شاعر:   
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 نیامدی، دِل تنگم از این زمانه گرفت              دلم بهانه گرفت دوباره ُجمعه رسید و

 دانـه گرفت  نیـامدی تو و بـاراِن دانـه            بـاردمـی ُغــّصـه  آسـمـاِن دلـم ابـرِ  از

 َغـمگـنانه گرفت  هـواِی کـوچۀ ما نیز            فِــراِق تـوأَنـد تـمـام شـهـر ُدچـاِر تـبِ 

 ِزدل زبانه گرفت  آتِش عشقت، که باز            قـسم به پهلـوِی َدرهـم شکـستۀ زهـرا

 ُجمعه را بهانه گرفت  دوباره باز دلم،            آیـدوش می گـ  صداِی ِشـیهـۀ اسـبی به

 َکمانه گرفت  طرف هر غم از بیاکه تیرِ             سـتاره توییبی  شهرِ  که مـُنجی این بیا

 

 به غیـر دیــدن تو حـاجــتـی ندارم من           بیــا که بی رخ تو طاقــتـی نـدارم من

 به ِسیر باغ و چمن رغبــتی ندارم من           گــل همیشه بهـارم تو هـستی و بی تو

 نــتی ندارم منبه لــوح سینۀ خـود زیـ           ازل ای دوست تو ازغیر نقش والی به 

 بــدون مـهــر شمـا عـزتـی نــدارم من           تمام عزت من از طفیل مهــر شماست

 بـه غــیـر بندگــیت عـادتــی ندارم من           از آن زمان که مـرا با تو آشنــا کردند

 ندارم منبه جـز تو با دگری صحبتی             تویی که مـحـرم راز دل غــریب منی

 بــیـا امـیـد دلــم فــرصتــی نــدارم من           چشم من به ره مانده من و عمرگذشت 

 اگـر چه غیــر ریــا طاعتی نـدارم من           اگر چه من ز گنــاهم دل تو را خستـم

 که غـیــر تو به کـسی الفتی ندارم من           زین در مرا به جان فاطمه هرگزمران

 اگــر چه روسیه ام، قــیمتی ندارم من          قبول کن مـوال  ا به رسم غــالمی  مـر

 اگـر چه در خور تو خدمتی ندارم من           »وفائیم« من و بر عشق تو وفــادارم

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                     قالب شعر: غزل   محد بابایی                    شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   سید هاشم وفایی                شاعر:   
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 اشک چـشمـان تو میـخانه کـند دنـیا را           لفـظ طـیار تو مـعــراج بـرد معـنـی را 

 چون که این کار تو خوشحال کند زهرا را          تکیه بر کعبه بزن سـر بده آواز ظهور 

 تــو آمـــدن فـــردا راداد بــر قـبــضـۀ           که در قـدرت تو رفـتن امـروز نهاد  آن

 رابگردد همۀ صحرا ورنه ریگ است و           است  نگهداشته شوق طواف تو  را کعبه

 ما که مردیم و ندیدیم به خـود گرما را          سالمم ببرد خورشید به است  زنده هرکه 

 دریا را یک نفر یک خـبر از ما بدهـد            برسان دریا کوزه به تشنگی  ای عطش!

 

 گر شود خورشید عارضت، ز حرم جلوه           شود که شام فراقت سحر شب رسد یک 

 تلخ، زمــانـی به سـر شوداین روزگــار            با طـول غـیـبـتـت، نشـود کـم امیــد ما

 دم جــهــان ز آمدنت با خــبـر شودیــک           ات بـلندگردد ز کعبه، بانگ انا المهدی

 آری شود، ولیک، به خــون جگــر شود           آیا شود که بگذرد این روزگــار تلــخ؟

 گــریــه، اشــک دیدۀ ما بیشتر شودزین            از گــریــۀ زیــاد، شود اشِک دیـده کـم

 کـاین سیـنه پیش تیــر بــالیت سپـر شود           شوممی  غرق  به بحر رحمت حق، روزی

 دستی گــشا، و گــرنـه دعــا بی اثر شود            آمینی از تو، کــار هــزاران دعـا کــند

 مشت ما به روزظهــورت، تبــرشود  هر            وارتا بشکنیــم، فـرق بتــان را، خلیــل  

 خــورشید بر تو پــرچم فتح و ظـفر شود           وار دور سرت گــردد آسمـانپــروانــه 

 میـثم دعا کن این شب هجران سحر شود            ایمیک عمر با دعــای فـرج زنده مانده

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: غالمرضا سازگار                 شاعر:   
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 درِد دیـدن را دوا كـن تا تماشایت كنم             كنمتماشایت من چشم وا كن تا   باز در

 رازهـا را برمـال كن تا تـماشایت كنم             آشـكـارا آشـكـاری مثل روز روشنـی

 تماشایت كنم!  بین عطا كن تا چشم ظاهر            پنهان نیستی  تو  خواهم،نمی  باطن بین چشم

 كنم تماشایت محشر به پا كن تا  ترزود            دیـدن نداد های دنیا مهـلتبـندی چـشـم

 ها كن تا تـماشـایت كنم آیـیـنه  جلوه در            1زد چـشم مرا ای آفـتاب  تو شّدت نـور

 

 دل ســیـاه مـرا دسـت آســمــان بــدهــد           کسی مسیـر خــدا را به من نشان بــدهد

 کــسی برای پریــدن به من تــوان بدهد           آه! درون پــیـلۀ ســر در گـمی اســیــرم 

 ای به من از یــار مهـربان بدهد نشــانه           به دشت خیره شدم تا مگر که قـاصدکی

 بهــار شعـــر مرا شـور ناگـهــان بدهد!            و کاش طعــم غـزل های نـاســرودۀ من

 اگر که بغض گلــو گیــر من امان بدهد           خـوانمهزار بیت به وصفش قصیده می 

 کجـاست او که مـرا جــرأت بیان بدهد؟            مـن از حــکـایت آشــفــتـگــی پُـرم امــا

 خــبـر ز آمــدن او؛ دوان دوان بــدهــد            همیشه منتظرم تا عزیــز خوش خبــری

 به بنــد بنــد وجـودم دوباره جان بدهد           کهام اینجا کجاست دستی  مرده چه سرد

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

 شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد. 

 ها کن تا تـماشـايت کنمجلوه در آيـيـنه            اي آفـتابتندي نـور تو زد چـشم مرا 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     محمد مهدی سیار            شاعر:   
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 کاش برصورت ماهت نظــرم می افتاد            کاش بر خیمۀ سبــزت گــذرم می افتـاد

 پــسـر فـاطمه بــر چـشم تــرم می افتاد             تو دو سه قـطره باران کاش از چشم تر  

 ُمـرده بودم به خــدا بال و پرم می افتاد            کــاش در لحظــۀ تــاریک گنـاهان آقــا

 گــریه و نالـه به وقت سحــرم می افتاد            ما یک قرعه ای صاحب  تو کاش ازسوی

 لحظه ای هم گــذرمن به حرم می افتاد            ب و بال میباشیکاش آن روز که درکر

 فکــر دنبال تو گشتن به سـرم می افتاد            کاش هرجمعه که میشد،فقط ازعشق خودت

 

 دستی از جنس خدا؛ عقده گشـای ما نشد            در کـالف اضطرابـم سرنـخی پـیـدا نشد

 اما نشد عـاشـقی؛ خواستم طوفان کنم در           زیبای وصال ام احساس  دفن شد درسینه

 ای دربقچۀ من جا نشد  هرچه کردم خنده           است غریب گریه ازبوی  کوله بارم مملو

 طفل احساسات من را خانه ای مأوا نشد            پَرمیزنم بی کسی های چه درکو این  بعداز

 مانند من تـنـها نشد هیچ از دل رفته ای،            اشک هم پـا می کشد از مرزهای آه من

 ای بی التـفات چشم تو دریـا نشد قـطـره           با نگـاه رحمت تو غـرق احسـان میشوم

 ای که بی امداد دستت هیـچ بالی وا نشد           کشم روی بـالم میعشق تو را بر  مرهم

 سرما نشد های ِکز کرده؛به جز دلقسمت            ای آفتـاب پس بزن این ابرهای تیره را؛

 زیبا نشد کردم زندگی هرچه حضورت بی             بـا طلـوع آفــتـاب مـغـرب عـشــقت بیـا

 معنا نشد غزل پائیزی قاموس که در چون           ه زنده کـناستعــارات بهـاری را دوبار

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                    قالب شعر: غزل                علیرضا لک      شاعر:   
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 شود می به نیرنگ دوباره دست شیطان             شود هوس جنگ می وقتی میان نفس و

 شـود  گـنـاه هـمـاهـنـگ مـی بـا لـشـگـر             مـرا دشمنت کند کـشـیـده است،نـقـشـه 

 شود رنگ می فـاطـمه بی پیشت عزیـز            شـرمی که داشتـم دارد حـنـای تـوبـه و

 شود  سه فرسنگ می  دو کم کم وجب وجب،             گـیـرم از شما با هر گـنـاه فـاصـلـه می

 شود  روزی دلم ز فرط حسد سنگ می            شد؟! به جان تو بـاور نداشتماشکم چه 

 شود کـمـتـر دلـم برای شـمـا تـنـگ می            بس که سرم گرم زندگـیست آقا ببخش، 

 

 بگشای رخ که نیست به از این عنـایـتی            ای بـاغ جـنّـت از گــل روی تو آیــتــی

 نــبـود کــتـاب مـنـقـبـتـت را نـهـایــتــی            گر آسمان صحیفه شـود نخــل ها قــلــم

 رد حکایتی دل هــم به جــز غــم تو نـدا            از من اگر حکـایت دل میکــنی ســؤال

 زیـبــایــی از صحـیـفـۀ ُحـسـن تو آیـتی            قـّصه ای نیکویی از لطافت ُخــلــق تو 

 این است کــز تو با تو بگــویم روایــتی            زیبــاتـرین روایت عـمــر عــزیــز مـن

 ــنـم والیــتــی گـر بـی والیت تــو به بـی           آتش زنم به بام و درش با شـرار خــشم

 جـز مــاه عــارض تو چـراغ هــدایــتی            ای آفتاب کشورجان جلوه ای که نیست

 غیــر از تو کیـست تا کند از ما حمایتی            دسـت خــدا، ولــّی خــدا؛ حّجــت خــدا

 و جـنـایــتی   هـر جــا بود شــرارۀ ظلــم           سر می کــشد به ســوختـن دوستــان تو

 از چشـم خــویش، از تو نـدارم شکایتی            تو پیش دیدۀ من و من کــورم از نگــاه

 حـاصل کـنی به مدح و ثنایش رضایتی            »میثم« مگر به دار بال دم زنی ز یــار

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: وحید قاسمی                 شاعر:   
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 استکشتزار مرغوب  بیا که حاصل این             آب دیـده مـرطوب است زمین دامنم از

 ایـوب است؟  تحمل من مثل صبر مگـر            های غیبت خودسال مرا خالص کن از

 هم خوب است زغالزمستان طی  برای            آیـم اگـرچـه روی سیـاهـم، به کـار مـی

 های یعـقـوب است مقـام پیرهـنـت چشم            :اگـر دروغ بگـویـم اسـیـر گـرگ شوم

 چوب است  از تر  شقی   نخشکد تو که بی  کسی             شود با تو هـا مار میعـصای مـعـجـزه 

 است  کجا بروی این صحیفه زرکوب هر به             گیرد خـورشید رنگ می همیـشـه ابر ز

 

 چشمان شب چکید بیا  سرشک شوق ز          ستــاره بـاز بـه دامـان شب دویـد، بــیا  

 بـیـا  ای از پـرتـو امــیـد،  کــشیــد هـالـه            خـیـمۀ شبای مـه به گرد  فروغ نقــره

 بیا   ،درید جیب شب کنون که دست فلق           خون داشت از پرشفق دامنی که  نیامدی

 و آرمــیـد بیـا  گــشـود پــنجـرۀ صبـح            سـو زنان از دور ستـارۀ سحـری کـور

 بیا  سحـر دمـیـد و شد از دیـده نـاپـدید،            دم صبحچشم به راه تو مـاند تا  ستاره،

 بـیا  افـق دوبـاره بـسـاط سـپـیـده چـیـد،            حریر فروغ خود برچید عروس چرخ،

 بیا  افق دمید، از مهر سـپـپـیـده سرزد و           ازین دیـار گـذشت بیا که قـافـلـه شـب؛

 بیا  کـنون که قصه به پایان خود رسید،           گفت نیامدی که دل من حـدیث شب می

 تو را بخواب تـوان دید و سیر دید؛ بیا             آلـود به رغـم فتنۀ بیدار و بخت خـواب

 بیـا   را بـارهـا شــنیـد، صـدای پــای تو             شوق به کوچه کوچۀ دل من بیا که گوش

 بیا  هـزار شـور غــزل در من آفــریـد،           ها غــزاالن دشت خـاطـره بیا که سـیـر

 بیا  کشید، از دیده سر به شوق روی تو            » پــروانه«  بـیا بـیـا، که دل بــیــقـرار

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                     قالب شعر: غزل   محمد بیابانی                 شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                قالب شعر: غزل   محمد علی مجاهدی            شاعر:   
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 آه از جـمـعــۀ بی تـو گـلــه داریــم آقـا            ظهـورت چـقـدر فـاصـلـه داریـم آقـاتا 

 ریزم  می تا خـود صبح به راه تو قـمـر             ریزم می سحرسراپای  زلف شب را به 

 زده استتماشا موج  سرش چشم بسته به             است شوق به دریا زده ازساحل چشم من 

 برگردی دلـتنگ نفـر با همان سیصد و           برگردیجمعه را سرمه کشیدم كه مگر 

 دارد  دیــدنـت ارزش آواره شــدن هــم            تو را کم دارد   زندگی نیست ممات است،

 قسم تو ما طعنه شنـیدیم به والعصر بی            خیر از جمعه ندیـدیم به والعـصر قـسم

 به جای پدرم   ،کشم درد چشماین  من به           شـد مــزد دعــای پــدرم تـولــذّت درد 

 نکرد   را درک هیچکس اشک شب چشم تو            را درک نکرد  تب چشم تو  هیچ کس تاب و

 شب گریه نـدیـدیم به انـدازۀ تو  و روز           مـا کجـا درد کـشـیــدیــم به انــدازۀ تـو 

 بد نیست  راهم بگـذاری، آه کم چـشم به            ما هم بگـذاری بـد نیستمنّتی بر سـر 

 پـای تـابـوت، سـر بـردن من برگردی               نگرانم كه پس از مـردن من برگـردی

 بدهم ممکن نیست جوالن اجل مهلت  به             ممکن نیست من به جزتو به کسی جان بدهم،

 ست  هم شدنی ها خواسته این از تر  ممکن غیر               ست کم شدنیها  این فاصلهمیرسد   نظر به

 آید«   مسیحا نفسی می »مژده ای دل که           آیـد جـاده صـدای جـرسـی مـی دارد از

 جمعـه است با هـمۀ دلخـوشی هـفـتۀ ما           آقا جمعه استحضرت چون قرارهمه با  

 است یوسف گم شده، ای اهل حرم آمدنی               آمدنی استمـنجی ما به خـداوند قــسم 

 خـواهد  دلـم می تو  صبـح فـرداش کـنار          خـواهد  دلـم می تو من شب جمعه قـرار

 طول کشید    سحرنبودی  كهکردیم عرض              رفته بودی که بیایی چقـدر طول کشید

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                مثنوی   قالب شعر: صابر خراسانی                  شاعر:   
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 کـردیـم به پـای تـو بـیـافـتـیم بـیـا  نــذر           گـفـتـیم بـیـاما بـرای خـودمان اینـهـمه 

 کجـایی آقـا ما که ُمـردیـم بـیـا پـس تـو           طـبـیب دل غــمـــدیــدۀ مــائـی آقــا تـو

 ازاین وضع نجاتم بدهی  این که تو مگر           مگـر این که تو بـیایی و حـیـاتـم بدهی

 طلـبی جانی اگر  بریـزم؛  من به پای تو           ازین غیبت طـوالنی اگر برداری دست 

 سرودن نکند سهم من است  هجر فقط از           بودن نکند سهم من است  ازتو دنبال تو

 مـانـم قـرنت می پای این عـشـق اویـس           مــانـم  ر آمـدنـت مـیــبـه خــدا مـنـتــظ

 دارد هجـران وصل همیـشه شب سحـر          ما تب هجـران دارد  از  تو دلت بیـشـتر

 !...سوزد می امـید سحـر پـروانه به پر            سوزد سر می  تا به اندازه شمـعی که ز

 رفـت کـربـبـال بـایـدجمعـه نـکـند  شب           را تا به کـجـا بـایـد رفـت تا ببـیـنـیم تو

 کــربــال یا دم گــودال بـبـیــنـیـم تو را            نـذر کـردیـم به هر حال بـبـیـنـیم تو را

 

 یعقوب روزگار دو چشمش سپــیـد شد             شـددرِد فــراِق یـوسـف زهـرا شـدیــد 

 امــیـد هـم ز آمـدنــت نــا امــیـــد شــد             امــیـــد انــتــظـــار دل نـا امــیـــدهـــا 

 غــم نــاله می کند که فــراقت مدید شد             درد وغم عشق ناله خیزد و ازهجر از

 شهید شد ره جانان  خوشبخت آن که در            عــاشقـان بزم وصال می طلبد جان ز 

 صدها هـزار یـوسف مصری عبید شد             در پیــشگـاه یـوسف زیـبای فـاطــمــه

 بـعیــد شد  راه وصـال من به سـرایت           از کثــرت گنـاه و خطاهای بی شمــار

 دنیــا و آخـرت به حقــیـقـت سعیـد شد            هــاشمیتا شد غالم حلقه به گوش تو 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل           قالب شعر: سید حسین هاشمی نژاد            شاعر:   
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 ام افتاده  هستم خوار؛دور  که ازآن گل بس من            ام افتاده روزگـاری رفـتـه و از یـار دور

 ام افتاده هم ز دل هم از شه دلــدار؛ دور           شدمکاش مانند دلم سـاکن به کــویش می 

 ام افتاده دردی ز چشم یار؛دورمن ز بی            چشم بیمارش فقط منزل به بیمـاران دهد

 ام افتاده ردو  بار؛ هر و نعمت خوردم گول           ولی شد پـذیــرایم بارهــا آغـوش او می 

 ام افتاده خودپرستی کرده ام بسیـار؛ دور           شومپایش می  پیشه سازم خاک  تواضع گر

 ام افتاده ؛دورغمخوار  غم ندارم من از آن            دهدغم، دل بشکسته و چـشم پُـر آبـم می 

 1ام افتاده کاشکی بینم از این رفـتار؛ دور           کنداو که استغـفـار بهـر هر گنـاهــم می 

 ام افتاده دوراصرار؛ بس ز بر گنه کردم             من جوانی را نکردم خرج مـوالی دلــم

 

 خــانوادۀ زهــرا، نیــامــدی  خـورشید           این هــفــتـه هم گــذشت، تو اما نیامدی

 ای آخـریــن مسـافـر دنــیــا نــیــامـدی            انـتـظــارهــا  از جـادۀ هـمـیــشۀ چـشـم

 آمــد غــروب، رفت و تو آقـا نیــامدی           منتظــرشـدیمصبحی کنار جاده تو را 

 گـذر مــا نیــامــدی شـایــد که آمــدی،             های تو اصالً بعیـد نیستناز چشم از 

 آقــای مــن اگـر زد و فـردا نــیــامدی            خاکی به سرکنیمامروزمان که رفت چه 

 ای یــا نیامدی دیـگــر به ما چه، آمـده           م وظیفه استیابن الحسن بیــاِی قـنــوت

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

 .را جايگزين بيت زير کنيد 

 واي اگربينم از اين رفـتار؛ دور افتاده ام            کنداو که استغـفـار بهـر هر گنـاهــم مي 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل     جواد حیدری                   شاعر:   
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 تـر شـده به اجـابت دعـای ما   نــزدیک            های ما رسد از کـوچـه بوی ظهـور می 

 هـوای ما شـده حال و از انــتـظار پـر           بـال آرزوی مـا شکسـته است دو دیگر

 آقـا بـیای ما؟  پـاسخ نـداشت این هـمه،            گذشتشنبه شب جمکران  این هفته هم سه

 ربـنــای مـا  شـب یـا ای امــتــداد هــر            کنـیـم ما از نـدیـدنت بـخــدا شـکـوه می

 بود پـای مـا  بـر روی رد پـای تو مـی            ن پنج روزه نوبت ما، کاش با تو بودای

 کـربـالی مـا  مـنـتـقــم  عــّجـل، امـام            درک میکنیم  را های تو جمعه گریه  یک

 

 تـنـگ شـمائـیم بـیا   ست که دل سـالیـانی           ها را مـتـوسل به دعــائـیـم بـیـا لحـظـه

 تشنـه ازحسرت رویت لب دریا ماندیم            این ظرف نشد جا ماندیمدل  وسعتت در

 و نـداریـم دگـر طـاقـت ایـن بــی آبــی             آبی بی  وسعت این خشک شد ازچشممان 

 تـمنـای بـهـاران داریم   نـدبه خـوانـیم و            در قـنوت دلـمان خواهش باران داریـم

 گرما این  اثر که ترک خورده زمین از            ما!  حضرت باران برپس ببار ای پسر 

 مــا  دل نــیــاز داغ آاللــه نــشــانــی ز            مـادامـن دشـت شــده ســفــرۀ راز دل 

 گـردیم  بادیـم و به دنبـال شـما می گـرد            گردیم ست تمامی  در راه تو عمری ما که 

 که تـمـنـای وصـالـت داریـم تـا بـدانـی             چند جمعـه دلـمان را سـر راهـت آریم

 سوسن کن  ها را پُر از نسترن و کوچه           نروشن ک شهرمان را ز رخ چون قمرت 

 نه که ما فاطمه هم؛ چشم به راهت دارد           نگاهت داردیک جرعه  آسمان خواهش 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                مثنوی   قالب شعر: صابر خراسانی                 شاعر:   
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 ســرشتـند بــا آب رحــمت گــلــم را            خلـقت دلــم راچو دیــدنــد در لــوح 

 گــران می خــرد اشگ ناقــابلــم را            بــهــایــی نــدارم ولــی یــار، فــردا

 که ســوزانــد داغ مـحــبّــت دلــم را            هنــوز این تن خاکی ام بود، خــاکی

 مگر اشــگ، آسان کند مشکــلــم را            ره دور بدن خستــه و بار سنگـین و

 بسوز و بســوزان همه حــاصلــم را            امشب بسوز ای دل امشب بسوز ای دل

 حسیــنی کــنــید این دل غــالــفــم را           ببــارید ای چــشــم ها بلــکــه امشب

 که در مـوج آن ُگــم کنــد ساحــلم را           چنان غــرق سازید در بحــر اشکــم

 کجــا می برد ســاربــان محـملــم را           دلــم محمــل و من اسیــرش نــدانــم

 یــافـتــم مـنــزلـم را  بـگــو یــافــتــم،           منــزل تن پس آن گه »میثم« از درآ

 

 ام عـطش خیــزست كویرسینۀ تـفـتـیده           انتظار لبریــز ست ام از   بیا كه دیــده

 پاییز ست كـه بی طراوت رویت بهار            بهــارانـی ش سـكــر آورـشـكــوه روی

 مشام جـان ز شمیم تو عطر آمیز ست           به باغ عاطفه عطر نگاه تو جـاریست

 انگیزست تو پرواز،خاطر كه درهوای           همیشه خـاطــرما آشیــان یــاد تو بــاد

 شكربیزاست نوای گرم تو شور آور و           ستمعجزه مسیحائی   تونغمۀ بخوان كه  

 بلنــد بُــتان دالویــز ست كه گیسـوان            حــلــقـۀ مویت رهــا نمی گرددز  دلم 

 دوست،كه این كوچه،كوی پرهیزست  بغیر             زكوچــه سار دیـاردلــم عبـور نـكــرد

 كه پیش عفــو توكـوه گناه نا چیز ست           بیــا و بـر دل آلــوده ام نــگـاهی كــن

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   عباس براتی پور                 شاعر:   

 

فعولن فعولن فعولن فعولوزن شعر: غزل                  قالب شعر: غالمرضا سازگار                   شاعر:   
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 شعـری میان دفتر این روزگـار نیست             نیست  که نـبـاشی بهـار کنم می احساس

 نیست؟  این افتخار آقا خودت بگو مگر            ها شود به شما حس واژه معـطوف می

 بـیـتی بـدون نـام شـما مـانـدگـار نیست             ام های همه شرط بسـته  من با سـروده 

 نیست؟  انتظار معنای این قـصیده مگر            سـین سالم ســفــرۀ تـحـویل سـال نـو 

 نیست  اما به ماه و سال و زمان اعتبار            رسد بهار میکنی و می روزی ظهور 

 سوگند میخورد که نـباشی بهـار نیست             کـند ام اقــرار می م به گـفـته تـقـویم هـ 

 

 شعـله برآرم بگـذار چو آتش ز جـگـر           سینه قرارم نه در به دل مانده، نه صبر

 بگـذار که من چـشـم به پـایت بگـذارم            گر زحمتت افـتد که نهی پای به چشمم

 با یـاد لـبت خـنـده کـنـان اشـک ببـارم            عمریک که بر رخ من خنده بزن لحظه یک 

 بـسپـارمگـر پـیــشـتر از آمـدنت جـان           خجلت کشم از دیـده و از گریۀ عمـرم

 غـبارم  چـهره بشـویی به  شـاید گنـه از           ام بر روی خـاک حـرمت رو بگذاشتـه

 نــدارم امـا چه کـنم جـز تو کـسی یـار          توعزیزی که منت یار بخوانم  حیف از

 تارم  همچون شب  تو روی روزم شده بی          تر از صبـح قـیـامت  شامم شده تاریـک

 گـل رِوی تـو بــهـارم  پـایــیـز شـده بی           ـنـتـظـران یـوسـف زهـراای منتـظر م

 با دیـده چه کارم؟  دیـدن رخسـار تو بی          بــبـیــنم دادنـد مـرا دیـده کـه روی تــو

 دارم سر ِکشد بر  صد بار دوخـصم  گر          دل "میثم" مهـرت نتـوان کرد برون از

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            قالب شعر: غزل     غالمرضا سازگار                  شاعر:   
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213   
 

000

   حضرت صاحب الزمان عجل اهلل تعالی فرجه:   پانزدهمدرآستان وصال؛ جلد 

 

 ها رهاندی و نـشناختم تو را  غـصه  از            را  نشناختم تو  همیشه خواندی و من را

 نشنـاختم تـو را از درگهت نـراندی و             این بـنـدۀ اسـیـر معـاصـی و نـفـس را

 را  نشناخـتم تو  با من همیشه مـاندی و             یـاد تو گـذشت همه عـمـر من ولـی  بی

 عـمری مرا نشاندی و نشناخـتم تو را             استجـابتت بر خـوان رحمت و کـرم و

 را  نشناختم تو جان من چـشاندی و  بر            روضه را اشک وشبهای جمعه تو نمک 

 را  کـربـال رسـانـدی و نشـناختـم تو  تا             ات مــرا آقـائی  بـا رأفـت و بــزرگی و 

 

 نیستی تو به دلها قرار نیست وقتی که             وقتی که نیستی تو بهـارم بهـار نیست

 نیست انتـظار آهـستـه مردن است دگر             تو به شب رسند  که بی تلخ روزهایاین 

 اخـتیـار نیست  های من از باران اشک            کنم بغض می جمعه فقط عصرهای من

 فـرار نیست  مسـیر تیـغ فـراق هست و            ام تسلیم هجر توست دل شرحه شرحه

 نیست  شعار جز ها ز دوری تو این ناله             نـیـستم اینکه به یـاد تـو معـلـوم شد از

 نیست نگـار  فـرصت برای عـاشـقی با            روم وقـتی پی هر آنچـه بجـز یـار می

 نیسترهسپار  آن دل به سوی خیمۀ تو             قـبـلـۀ دل گـم کــرده راه شد چـو دنـیـا 

 نیست  چیزی میان کــاسۀ این بـد بـیار            به مــا هــم تـصـدقــی یا ایـهالــعـزیـز

 نیست  تو مــرا اعــتـبـار نــام مـادر  بی              اصـالَ تـمـام سـال مـرا فـاطـمـیـه کـن 

 این روزگار نیست  طریق در جزاینخیری                مـا را به نـام نـوکر زهـرا شنـاخـتـنـد

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: رضا رسول زاده                 شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: یوسف رحیمی                   شاعر:   
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 به جسِم ُمردۀ این روزگـار جــان بدهی            بیا كه دسِت زمین را به آســمان بــدهی

 بگو ز مــأذنــۀ كعــبه ِكی اذان بـدهـی؟            بازبی توگذشتای آمد كه  دوباره جمعه

 نشان به مردم دنــیا به این جهـان بدهی            بیا كه ُخلِق عــلی را و خوِی زهــرا را

 بیا كه دامــِن خود را به دستــمان بدهی            دامِن تو كوتاه است ببین كه دسِت دل از

 نـگــاه كن كه به ما باز آب و نان بدهی            و گـرســنۀ ِمهریـمهمــیــشه تشنۀ لطف 

 برای جبــران كـاش باز هم زمان بدهی            حساب شدیم اگرچه پیِش تو بد قول و بد

 بــرای بردِن نامت به مــا زبــان بدهـی            زبـاِن ذكــر نـداریم مــا؛ خــودت بــایــد

 

 چشم در راه تو، صاحب نظـرانند هنوز            به هـر ســو نگـرانـند هـنوز مردم دیده 

 جـگـرانـنــد هنوز  آتش دم در غمت، هـم           داغند به دشتکش از سینۀ   ها، شعله  الله

 خبــرانند هـنـوز! که خبــر یـافتگـان، بى            غیبت خبرى بـاز فـرست از سـراپـردۀ 

 بد گهرانند هنـوز  سوز جهان،که صدف             را بـزن؛ آبى به رخ ســوختگـان آتشى 

 بصرانــنـد هنـوز  این بى   غـافل ازآینــه،           بـردار! که بیگــانه نبیند آن روىپــرده 

 بر آنـنـد هنوز   با تو آن عهـد که بستـنـد،            روان در سفـر بادیه، حیــران تــوأند ره

 چنان تـاختــه چون نو سفــرانند هنوزهم           ها در طلب طلعت رویت، با مـهـر ذّره

 سحـرانـند هنــوز افروز شب بى  مشعـل            صبحسـحـر آموختگــانـند، که با رایت 

 پرده بگشـاى! که مردم نگــرانند هنــوز            دمى! طاقت از دست شد،اى مردمک دیده

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   محمد بیابانی                  شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                     قالب شعر: غزل   مشفق کاشانی                 شاعر:   
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 جا نیست صحن دو چشمم برای تو میان           دیـدن رویت دلـم مـهــیّـا نـیــستبــرای 

 صحرا نیست   دگربرای تو جایی به غیر           ز بس که خانـۀ یاران به رنگ دنیـا شد

 کسی که درد نـفـهمــد؛ پی مـداوا نیست            طـبـیـب گـونــه تـو درد مـرا نـشـانـم ده

 تنها نیست مثل تو مردی غریب و  اگر چه           ل من که بی کسی سخت استبرس به داد د

 کسی که بندۀ یار است اسیـر دنیـا نیست          دارد همیشه آرام است آنکه عشق تو هر

 صدای غـربت ما را کسی پـذیــرا نیست          میخواند غریبی که روی نی  شبیه صوت

 به تار موی تو سـوگند غیر زهرا نیست          جهـانــم کــه هـّمتـم دادهشــفــیـع هر دو 

 

 زمان فراقچه كرده به من  چه گویمت كه           زبـان الـكن من قـاصر از بیـان فـراق

 كـاروان فراق نشـسته بر تن و جانم ز             بود  جهان وهستي   بال درهرآنچه درد و 

 فراق كه ببینـم شبـي خـزان چه میشود           حبیب من نظری كن كه دل شود آرام

 كه رسیده به من اذان فراق  همان دمي          دل یكسر جان و زتحمل   ربوده صبر و

 امید من كـرم توست در آسـمان فراق           نـظـرم یـاد تو تــسـال بـودهمیشـه در 

 شـوم رفـوزه به آني در امتحـان فراق            الم درد و كن تو قبولم به صبر و بیا و

 فـاطمه لطـفي به خستگان فراق  عزیـز          ببین که خسته ز عصیانم و غمین از هجر

 آن زمان كه بنوشیده شوكران فراق از           نـگـر كه دل ُمـردهیگانـه منجي عـالم 

 فـراق  جـهــان وگـرنـه من نَـبُـدم الیـق            سائلت شده شامل بر كه لـطف تو  یقـین 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   جواد حیدری                   شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   ناصر زارعی                   شاعر:   
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 سامان نرسدروز وصلت به من بی سر و             ترسم آخر که شب هجـر به پایـان نـرسد

 کس به داد مِن غمـدیــدۀ نـاالن نــرســد            هر چه از آتش دل، سوزم و فـریـاد کنم

 درمان نرسد یقین دان که به   دردعشق است،            دوش گفتم غـم دل را به طبیبـی، گـفـتـا:

 شانه ای کاش بر آن زلف پریشان نرسد            خوش جای گزینما، گشته چه دل دیوانۀ  

 به کـنعـان نرسد یوسف گمشده ات زود             گو به یعـقوب، تو را صبـر فـراوان باید

 که سکنـدر به لب چشمۀ حــیـوان نـرسد           خاطــرخـضر چه جمع است یقین میداند

 که به گـرد ُسـم آن بـرق شتــابـان نـرسد         ن تیـز رود مرکب عـمـر تو نصیـرآنچنا

 

 نـگـار بی معنـاستامیــد دیــدن روی             بدون تــرک گنـه انتـظار بی معـناست

 بی معناست درک یارسحر  بدون فیض            است زنده دلی ها ز اشک نیمه شب  تمام

 بی معناست نه بر دل مجنون قرار و گر           دگــر به دوری آقــا نمــوده ایم عـادت

 بهار بی معناست   بدون تو گـل نرگس           خزان عمـر رسید و بهــار ما نــرسید

 بی معناست  نهار نه گردش لیل و و گر           هــای زنـدگی مــا رضایت یـار استب

 میان میکــده داد و هــوار بی معناست           برای مـستی دل میکـشیــم نــاز تو را

 گــالیه در حـرم سفره دار بی معناست           پــیالــه ام شده خالی ولی یـقـیــن دارم

 برای عاشق زهـرا مــزار بی معناست            شهدایی که بی نشــان رفـتـندسالم بر 

 بــراِت دیــدن کـرب و بـال بــــده آقـــا              بــیــا و خـرج زیــارت به ما بـده آقــا

نفعلفاعالتن فعالتن فعالتن وزن شعر:                           قالب شعر: غزل   نصیر                      شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   قاسم نعمتی                    شاعر:   

 



217   
 

000

   حضرت صاحب الزمان عجل اهلل تعالی فرجه:   پانزدهمدرآستان وصال؛ جلد 

 

 شـنـبه شب قـم شـروع شد از جـادۀ سـه            مستي نه از پـیاله نه از خـم شروع شد

 خـیـره شد كه تـبـسم شروع شد  قـدر آن             آیـینه آیـیـنـه خـیـره شد به من و من به 

 هــیـزم شـروع شـدآنـگـاه آتـش از دل             بین به تـماشاي من گرفت خورشید ذره

 تــابــي مـزارع گـنــدم شــروع شـدبـي             ها گـذشتوقـتـي نـسیـم آه من از شیشه

 تـالطم شـروع شد  دریا دلش گـرفـت و            مـوج عـذاب یا شب گـرداب؟! هیچ یك

 ـروع شــدربـّـنــاي ركـعـت دوم شــ  از            فال دست خود چه بگویم كه ماجـرا از

 شـروع شد   تا گـفـتـم السالم عـلیـكـم ...             سجده توبه كردم و پایان گرفت كار در

 

 نظاره نما   دمي  جان به لب ازهجررسیده            دلــم هـواي تـو كرده بیــا تو چاره نمـا 

 كرم نمـا و خمـوشش به یك اشـاره نمـا             دلم ز هجر تو هر دم نگر كه طوفاني است

 دوبـاره نمـا  برفتـه طاقـتم از كـف نظر            دلـم شكستـه زهجران بیـا بگو چـه كنم

 بیـا بگو چـه كنم من، تو استخـاره نمـا             غمم گویم؟ ا روم، چه كنم، با كه ازكج

 ترحمي تو بـه جـان پُر از شـراره نمـا              بیـا و زخم دلم بین؛ دوبـاره سر واکرد

 هماره نما به من  ز لطف این نظرت را           دستم دو تواي  گرفتهكه فتادم دمي  به هر

 چه بایـدم كه بسـازم، همي اشــاره نـما            میروي تـو ز یـادم، نه میكني یــادمنه 

 نـدارم هـیــچ عــنـانــي مـرا اداره نـمـا          نـگر كه كار دلم بر جنــون كشـید آخـر

 تو شـاد دلـم را به یك بـشـاره نـمـا    بیـا          بیا كه عشق تو باشـد تـمام هستي سائل

ت مفاعیل فاعلنمفعول فاعالوزن شعر: غزل                     قالب شعر: فاضل نظری                   شاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   ناصر زارعی                   شاعر:   
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 فقط خون فشانده ایماشک  از دیده جای           ایم آن زمان که داغ تو بر دل نشانده از

 زنـده مــانده ایم تنها به شـوق دیـدن تو             یک تار موست فاصلۀ بین ما و مـرگ 

 دامن دلبـر رسانده ایم  این دست را به             ایم که درخواب دیدهگذشته است شب ها 

 ایم  راندهخویش  هرکس به جز تو را ز دل            ای که شـامل مهـر تو شـد دلم از لحظه

 تـکـانــده ایـم گـرد و غبـار ز آیـنـۀ دل             وقتش شده که پا به دو چـشمان ما نهی

 از کــاروان خـون خـدا بـاز مــانده ایـم            یا لـیــتـنـاست زمـزمـۀ صبـح و شام ما 

 ایم کالس ابالفضل خوانده این درس در            تا جان به پیکـر است فـدایـی رهبــریـم

 

 از یـار بمانــدیــم و به مقصد نــرسیدیم            افسوس که عمری پی اغیــار دویــدیــم

 نخریدیمجــزحسرت و انــدوه، متـاعی            سرمایه ز کـف رفت وتجــارت ننمودیم

 جــانهــا به لب آمد، رخ دلــدار ندیــدیم            بس سعی نمودیــم که بـبـینیم رخ دوست

 آبی به جز از خــون دل خود نچـشیدیم            ما تــشنــه لب انـدر لب دریـا؛ مــتحیــر

 شیـر مکــیـدیـم بر یــاد لب لعل تو مــا            شاهــا به تـواّلی تو در مهــد غـنــودیـم

 کـز هجـر تو ما پیــرهن صبر؛ دریدیم            رخسار برافکن ای حّجت حق، پرده ز 

 بس ظلـم بدیــدیــم و بسی طعـنه شنیدیم            ای دست خـدا، دست برآور که زدشمن

 هم قــامت ما را که زهجــر تو خمیـدیم            شمشیر کجت راست کند قــامت دین را

 بر درگهت افتــاده به صد گــونه امیدیم            ـاها ز فقـیــران درت روی مگـردانشـ

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: رضا رسول زاده                شاعر:   

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:              قالب شعر: غزل     علی اکبر نوقانی                شاعر:   

 



219   
 

000

   حضرت صاحب الزمان عجل اهلل تعالی فرجه:   پانزدهمدرآستان وصال؛ جلد 

 

 بیا« دلـم تـنگ است قسم به نـدبـۀ »آقا             های بدون صدا دلم تنگ است به گریه

 همۀ گریه ها دلـم تنگ است به وسعت            ستـاره می چکـد از خلـوت شبـانۀ من

 تنگ است ام بی تو تا دلم  نشین شدهقفس            شکسته بـال و پرم در هـوای دلـتنگـی

 تنگ استدلم   هم بیا من شبی به خلوت           تو نیـستی متعلـق فقـط به خـوبــان که 

 دلم تنگ است سرگشته را گـره زدم دل            به حلـقـه های ضـریـح مجـعـد زلـفـت

 برای خـیمۀ سبـز شما دلـم تـنـگ است            چه می شود که شبی میهـمانـتان بـاشم

 برای خانه تان، سـامـرا دلم تنگ است             شبیه عطر بهشت است عطر سـردابت

 برای دیدن کـرب و بـال دلم تنگ است             م مشکـی روضـۀ اربابقـسـم به پـرچـ

 

 مسیح عـاطفه پــا در رکـاب خـواهد شد            کدام جمعه، دعـا مستجــاب خواهد شد؟

 بهار، غـرق شمیــم گـالب خـواهـد شد؟           کـدام جمعــه ز عـطـر بهشتِی گـل یـاس

 و چشم فـتنۀ عـالم به خـواب خـواهد شد            کدام جمعه شود بخت عـاشقان، بیــدار؟ 

 شد؟ یاب خواهدباغ و چمن، کـام  بهار و            کدام جمعه، خدایا! ز فیـض گریـۀ شوق

 در آسمان و زمین، انـقـالب خواهد شد؟           »یـا محـّول االحوال«! بگو ؛ هکدام جمع

 کدام جمعه، برون از حجاب خواهد شد؟          جـماِل روشن آن ماِه پــشِت پـردۀ غـیـب

 بعد از این همه ابر، آفتاب خواهد شد  و           خورد پیـوند؟کدام جمعه به خورشید می

 کدام جمعه، دعـا مستجـاب خــواهد شد؟           ای فـرج به لب داریـمهزار جمعــه دعـ

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   یوسف رحیمی                شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:              قالب شعر: غزل   محمد جواد غفورزاده            شاعر:   
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 عالم بنمایی به حـرم تکیه نهی روی به             کعبه درآیی  که تو درکعبه زیباست به شرطی 

 دل به عالم ندهم تا تو ز من دل بربایی            دیده بر گـل ننهم تـا گـل روی تو ببـینم

 همه چـشمند نگـارا که تو از راه بیـایی            مسعا حجر و حرم و مروه و حجراالسود و

 بنمایی که یکدم تو به او رخ  آن ست زائر          گردد حاجی آنست که ُمحرم شود و دور تو

 چه دعایی بکنم یوسف زهرا تو دعـایی            ظهـورت خواستم تا که دعایی بکنم بهر

 

 رسد امداد به اّمید خدا می  غم نخور...             خـدا به اّمـید   این چـنین بر دلم افـتاد...

 شـود آزاد به اّمـیــد خـدا  ها می عــقــده            این سینۀ ما جمع شده عقده در چه قَدر

 تـا که از مـا بکـنـد یـاد بـه اّمـیـد خـدا             دل ما که به خــدا تنگ شده، منتظریم

 به اّمید خدا؟ «اوراد» کـند ِکی اثـر می               و مـأنوسیما«  ندبۀ »و  « فرج» با دعای

 تا شــوم یــار قـلـمــداد به اّمـیــد خــدا                باید از گـنــدم بد بــوی گنه دور شـوم

 فرصتی می شود ایجاد به اّمید خدا...               شود کار ِگره خورده ی ما باز ِگره از

 یک به یک با هـمـه اوالد به اّمید خدا                که به دست پـسر فـاطمه بـوسه بـزنیم

 رســد لـحـظـۀ مـیـعـاد به اّمید خدا  می             جـا پخـش کـنـید خـبـر آمـدنش را همه

ً  روز رسد و منتـقـم می   خدا شـود فـاطـمـه دلـشـاد به اّمـیـد  می              ظهـورش حتما

 خـدا اّمـیــد شــود آبــاد به عـاقـبت مـی             حرم خاکی خـورشید و قـمرهای بقـیع

 دو سـه تا پـنـجـره فــوالد به اّمـید خدا             بقیع نصب کنیم مثل مشهد وسط صحن 

 آفـریـن! دسـت مـریـزاد! به اّمـیـد خدا              گـوید:  ما می  هتا که ب  عجب لـذتی دارد

 دم بگـیـریم همه با »لک لبّیک حسین              « شارع بین الحرمین» وعـدۀ بعـدی ما

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتوزن شعر:           قالب شعر: غزل     غالمرضا سازگار              شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل   محمد فردوسی                  شاعر:   
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 زهـرا نــیـامـدی  خــورشـیـد خـانــوادۀ              هـفـتـه هم گـذشت تو امـا نـیـامدیاین 

 دنـیـا نـیـامـدی  ای آخـــریـن مـســافــر             از جــادۀ هـمـیـشـۀ چـشـم انـتـظـارهـا 

 « آقـا نیامدی رفت و تو آمـد غـروب،»             را منـتـظر شدیم صبحي كنار جاده تو

 ما نـیــامــدی  كـه آمــدی گــذر شــایــد             1نهـایـتـت اصالً بعید نیست ز لطف بی ا

 فــردا نــیــامدی  َزد و آقــای مـن اگــر              به سر كنیمامروزمان كه رفت چه خاكی 

 نـیـامـدی مـان نـشـدی تـا  روبــروی  تـا             شویم تر است كه پاكیزه ای غیبت بهانه 

 

 مانند چشمه از نـفـس خویـشـتـن پُــریم            چندی ست از پــیالۀ غــم آب میخوریم

 به ســاقی میـخانه بسپریم  این جــام را            ایمتو صاحب دلی و فــراموش کــرده 

 و به دنبــال آجریم  می کــشـیم دیــوار           انتــظار تــو در دل به جـای پــنــجـرۀ  

 حــاال ازاینکه میــوه نـدادست دلخوریم           عاطــفــه آبی نـریـخــتـیـم  پای درخت

 بـر قـامت تو پیــرهن ُغـصه می بــریم            سف غــریببا تار پـود غـفـلـتــمان یـو 

 تومیخوریم  شدی به چه درد غربت نشین            با این همه غالم پُر از ادعــا چه ســود

 تا مــو به مــو حــالل کـنی،آه بـشمریم           باید به پای زلف تو عمری به سر کنیم

 
پيشنهاد   وجود ضعف محتوايي در عدم رعايت شأن اهل بيت؛ بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   1

  شده  اصالح   بيت   است؛  مداح   هر   وظيفه   مهمترين  که  بيت  اهل کنيم به منظور رفع ايراد موجود و حفظ بيشتر حرمت و شأنمي

 کنيد  زير بيت جايگزين را آمده شعر متن در که

 نيامدي  ما گــذر آمــدي که شايد           از ناز چشمهاي تو اصالً بعيد نيست

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: علی اکبر لطیفیان               شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: موسی علیمرادی                شاعر:   
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 ستفردای دیگری طلوع سبزتو روز           ستدنـیای دیگری تو دنـیا با حـضور

 ست دیگری هایگل بهاری خاك زمین            هاباغ وزد از كوچـهبــوی بهـشت می

 ستعیسی اسیـر نام مسیحای دیگری           معـطرندهای مریم از گـل نرگس گل

 ستقـرار قـضایای دیگری تـاریخ بی            است خسته همه تكرار  این اززمان  دیگر

 ست دیگریمعنای  به نور  فردای با تو            دار سیـاهـی است تـو آیـنـه  فـردای بی

 ستزیبای دیگری جمعۀ چشم انتـظار            زندمیبا هر غـروب جمعه دلـم زار 

 ستدرجمكرانم ودل من جای دیگری            گـریـۀ بـقـیـع با یادت ای مسافـر شب

 

 خـوانـم تو هستی  تنـهـا دلیل اینکه می             راحت جـانـم تو هـسـتیدلـدار زهـرا 

 دانم تو هستی  آقا خــدا را شکــر، می            برم نیست و  که کسی دورآنروزهایی  

 هستی گیرد به دامانم تو آنکس که می            از دامـن چـرک گـنـاهـانـی که کـردم

 شـایـد میان روضـه مهمانم تو هستی             گـفتم که البـدهر هـیأتی رفتم به خود 

 های سـرخ بارانم تو هستی  در قـطره            شکـافـد هـایم می بار بغـض گـریـه هر

 هـسـتـی   دیــدم هــمـه آیـات قـرآنـم تو             با حال خـوش یکآبار قـرآن باز کردم

 هستی مـنـشـأ اینکه مـسـلـمانم تو سـر            ـودمبـرده ب دیـن خـدا بو  کی از تـو  بی

 هستی داروی این قـلب پـریـشـانـم تو            اطـبّـا کــارگـر نـیـسـت درد مــرا فـنّ 

 کـربـال خـیـلـی صدایت کـردم آقـا  در            دل را گــرفــتـار دوایـت کــردم آقـــا

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر:     محمد جواد شرافت        شاعر:   

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                        قالب شعر: ناشناس                     شاعر:   
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 پریشانی خویشم  سرگرم چون زلف تو           سرخوش ز سبوی غم پنهـانی خویشم

 حیرانی خویشم چون آیـنه خوکرده به           بیش کم و در بزم وصال تو نگـویم ز

 طـوفانی خـویشم دل راز  مـحـرم من           نکـردم به خـروشی و فـغـانی بازلب 

 ست پشیمان ز پشیمانی خویشم عمری            مستیو  رندیاز شدم پشیمان چند   یک

 جانی خویشم شـرمنـده جانان به گران             از شوق شکرخـند لبش جـان نسـپردم

 زندانی خویشم افسرده دل ازخویشم و            مرخویش ندیدم به همه ع از بشکسته تر

 خـراسـانـی خـویـشـم دلـبـسـتـۀ یـاران           هر چـند امـیـن بـسـتـه دنـیـا نــیـم امـا

 

 رسـانـد غـمت جـان مـن را به لب می          كــشـانـد  فــراقـت دلـم بـر جــنـون مـی

 سـتـانــد   حـاجــتـــم مـی تـو ولـی دل ز          فــراقـت یــقــیــنـاً كــنـم دق بـــدان در

 خـواند فــوتـم سرود تـو كـه دل وقـت           تـولـد، حـیـا تـم، هـمـه بهـر این اسـت

 بـر گـل چو خاری نشـاند كه حـق در           مكن منـع و ردم، یـقیناً كه سری است

 بـه سـاحـل رساند غــمت كـشـتی دل،            امان نیستدراین بهر پرموج كه جان را 

 نـدانـد  مـن كـه عــرفـان ولـیـكـــن دل           اگـر چه وصالـت سـكـون َشـد نـگـارم

 چـكـاند   به حـلقـم بـا اشـك مـادر چـو            مـهر تو حق خودسر شدم عاشقـت،نه 

 مرا هـر كسی جـز تو از خـود بـراند            بـیـا یـوسف فــــاطمـه خـسـتـه گـشـتـم

 د ــانــمــ ب  اجــــازه بــده درد دل هــا             مـنـم سـائـلـت بـا هـــزار شـكـــوه امـا

غزل            وزن شعر: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنقالب شعر: حضرت آیت اهلل خامنه ای            شاعر:   

 

فعولن فعولن فعولن فعولنوزن شعر: غزل                       قالب شعر: ناصر زارعی                    شاعر:   
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 از غـّصـۀ فـراق تـو الـغـوث و االمـان           الزمان به سوی تو یا صاحب  ها ای دیده

 است تا به شیعه کنی روی خود عیان  وقت            شود حـاال که دشمن از غـم مـا شاد می

 یـارِی دیـِن خـدا بخــوان   اَحـبـاب را به             از کعبه باز آی و ز رخ پرده را بگیـر

 هـرگـز نبـوده رسـم تو تـنـبـیه دوسـتان            رسم تو راندن ز کوی خودهرگز نبوده 

 حـشـر سـایـۀ بـاال سـرم بــمـان تا روز             دسـت مرا ز دسـت عـطایت جـدا مکن

 دهــد نـشـان  را به هــمه مـی  آقـایـِی تـو           ای چـو من، که شـود نـوکر شـما آلـوده

 آن چهـرۀ نهان  این هم کرامتی است از           مـا کـه نـدیـده عـاشـق روی شـما شدیم

 بَـد داده امـتـحان  گیــرم غـالم کـوی تو           1آیـا مـــرا بــحـال خـودم واگـــذاشــتــی 

 خوش گمان  تو هست،همنشینی سائل به             است نشستهکویت   است این گدا سرِ  عمری

 کران  به بی جان را  میدهی دل و پـرواز            ِکشی  دست می  ،من سر بر  خستهگاهی که 

 های تو یا صاحب الزمان  قـربان غـّصه            کـربـالبـری و گـاه  گـاهـی مـدیـنـه می 

 

 ای نیست  تو دورم، گله پیش منی، من ز تو            ای نیست من فاصلهتو،جز مِن  بین من و 

 نیست   ای دله که دل یکمریدان خیل   در            نفس پرستیم و صد افسوس مدعی و ما

 ای نیـست  خـانۀ تو سلـسـله با ایـنکه درِ              کرد گذر کوی تو کس که ز آنپا بند شد 

 نیست   ای چلچله که درنوازیم  آن نغمه و            با خــون دل از دوری تو ساز بسازیـم

 نیست  ای را صله که ما چون دّر وصال تو            »ما از تـو نداریم به غیر از تو تـمنا«

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

 گيــرم غالم کوي تو بَـد داده امتــحان          آيـا مـرا بحـال خــودم واگـــذاري ام                       .بيت زير کنيد

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: محمود ژولیده                  شاعر:   

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                قالب شعر: غزل     حسین ایزدی                   شاعر:   
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 تو   فشردم بی سینهرا وسط  بغض خود           تو شمردم بیکه  از بس همهرا ها  جمعه

 تو   دل به دریای غم وُغـصه سپردم بی           که هرجمعه غروب آمد و دلگیرم کرد  بس

 تو  بی  ته دل غـصه نخوردم هیچ وقت از           تا به این جا که به درد تو نخـوردم آقا

 تو   نـبـردم بیراهـی از کـار دلـم پیـش             گره افتاده به کار دل من ای کن، چاره

 تو   چه نمـردم بی منـتـظـرم از من اگـر           شود از خویش سؤالی دارم ها می سال

 تـو   من از این زنـدگـیم سـود نبـردم بی           چه نوشـتم دیـدم با حساب دل خود هر

 تو   به دل خاک سپـردم بی من اگر سـر           گـذری کن به مزارم به خـدا محـتـاجم

 

 آن عشق پـر شـرار نهانی که داشتیم             هـیجانـی که داشتیـم تو گذشت آن  بی

 جـوانی که داشتیم عـمـرنـاکـام مـاند              روزّی مـا نـبــود بـبـیــنـیــم شـاه را

 طی شد بـدون یـار زمانی که داشتیم             دارد به سمت قبـر مرا میکشد کسی

 داشـتیم  تـوانی که سـمت گـنـاه رفت،            مرا با وفا نـکـرد "دعای عهـد" حتی

 "که داشتیم زبانی تو گرفت بی لکنت"            بس زبانمان به دعـای تو لب نزد از

 عـیـانی که داشتیم  پنهان شد آن عیار             از بس گناه روی دلم را سـیـاه کـرد

 شبانی که داشتیم حضور دوری از با             خاک زدما را به   این گرگ نفس آمد و

 مرداب شد همین َجـَریانی که داشتیم            تـو چـقــدر زنـدگـی مـا تـبـاه شـد  بی

 که داشتـیم  شده است لـقمـۀ نـانی  آجر             خوردتوعمر به دردی نمی  دوری ازبا 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل   محمد جواد پرچمی                شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: محمد کاظمی نیا                شاعر:   
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 را  کنم تودل اهدا  جان و دیده، ای نور           گر قـسـمتم شـود که تـماشا کـنـم تو را

 چـشـمی دگـر بده که تمـاشا کنم تو را           روی تو این دیــده نیست قابــل دیــدار

 را  کجـا بـرآیــم و پـیـدا کنم تو کانــدر          تو در میـان جـمـعی و من در تفـّکـرم

 را  تـمـنّـا کـنم توکـردگـار خـویـش   از          صبح  در دعایهر صبح جمعه ندبه کنان 

 هــویــدا کـنم تو را  در عـالـم خـیــال،          اگر چه نهانی ز چشم من یابن الحسن،

 زین افـتـرای محض، مبـّرا کنم تو را           ای ظهـور گویند دشمنـان که تو بنموده

 کنـم تو را  ای آفــتـاب گـمـشـده، پیــدا          همچـون مـؤیّدم به تکـاپـو، مگـر دمی

 

 دل هجران زده آیا سر و سامان دارد؟            از غـم هـجـر دلـم شـوق گـریبان دارد

 نگرم عاشق حیران دارد طرف می   هر           سوزد دل من می غـم دلـبر نه فـقـط در

 تو پـایان دارد سفـر هجـر ای مسـافـر،           برگردیمنتظرم چند سال است که من 

 دل یعـقـوب به برگـشـتـنش ایمان دارد           وطن که یوسف نکند میل به دیـدار گر

 نظـر پرده عـصیـان دارد راه   تا که بر            چـشـم آلــوده به دیــدار تو نایـل نـشود

 دارد به سلطانجهت عرضه چه متاعی            کـرم توست که ما را بخـری ورنه گدا

 کـربـالیـت چـقـدر رنـج فــراوان دارد            تان کـم نشده  هرچه گفـتـیم کمی از غـم

 سـوزان دارد سـینه هایت خبـر از چشم           شب و روز تو شده گریه به غمهای حسین

 حسین جان دارد این ذکر است که چه سروشی           عالم از گفتن یک نام دگرگون شده است

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: سید رضا مؤید                 شاعر:   

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                       قالب شعر: غزل   ناشناس                     شاعر:   
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 عمر فقط دست به دامان تو باشد   یک            سـامـان تو باشد سـر و بگـذار دلـم بی 

 ای روح حرم کـعـبه مسلمان تو باشد           میـقـات به شـوق رخت احـرام ببـنـدد

 دل آیـنـه در آیـنـه حـیـران تـو بـاشـد             ای از سورۀ حسنت هر شاخۀ گـل آیه

 نظمی هم اگر هست پریشان تو باشد              گـیسوی تو بر باد دهد نظـم جهان را

 باشد  میـخانه خـراب خـم چـشـمان تو             اند خم میخانه خراب مستان همگی از

 

 اند  شـراب طهـور آفـریـده از لـعـل تـو           اند روی تـو را ز چـشـمۀ نـور آفـریـده

 انـد  آئــیــنـۀ تـو را ز بــلــور آفــریــده           روشنی طلعت تو نیست هم بهخورشید 

 اند  را بـرای ظهـور آفـریـده خـورشیـد           خویشازعاشقان مکن جمال خود پنهان 

 اند  مفتـون مهر و عـاشـق نور آفـریـده           ای مه!که ذّره را خود منعم مکن زمهر

 اند  پیکـر حـور آفـریده  مشتـی گـرفـته،           آســتـان تـو  خــیــل مـلـک ز خـاک در

 اند  کز یـک دم تو نـفـخۀ صور آفـریده           توستروحبخش لب  خوانعیسی وظیفه 

 اند سیـنای عـشق و نخلـۀ طـور آفریده           کـوه و بـرو بحر از پرتو جمـال تو در

 اند  غـفـور آفریده را رحیم و از بس تو           دهـیـم بــیــم به دل ره نـمی ایــم و  آلـوده

 انـد  درد تـو را بــرای سـرور آفــریـده           سـرمایــۀ سـرور دل ما ز درد نـیـست

 اند  آفــریده بــنگـر دل مرا چـه صبـور            عمری اسیر هجـر تو بود وفغان نکرد

 د ان آفــریـده تـا بـرج آخـــریـن شـهــور            انـد  از نـام دلـربــای تو هـّمـت گـرفـتـه

 انـد  آفــریـده را به مـرور ایـن راه دور           عشـاق را به کـوی وصال تو ره نبـود

 اند  را برای درک حضور آفــریـده  کـو           پـروانه را درآتش هجران خود مسـوز

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:             قالب شعر: غزل     حسین عالءالدین                شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: محمد علی مجاهدی            شاعر:   



 228  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir  وصالسایت آستان  

 

 شرابا طهورا خواهی کرد به جام الله،           تو ای تجـلی سبز ظهـور خـواهی کرد

 خواهی کرد  به یک اشاره که از راه دور           نزدیکدالن را به هم کنی  تو قلب سوته

 به نگاهی صبور خواهی کرد  سنگ را  تو           ولـی یـقــیـن دارم دلــم شـکـیـب نـدارد

 کرد خواهی سرای سرور   بهشت را تو            بهـشت کجا صفای خـیمه سبـزت کجا،

 به کعبه که روزی ظهور خواهی کرد  قسم           رجـعـت سـتاره صبـح نشـست منـتـظر

 

 عصرها منـتـظر صبح بهارش باشیم               روز شمارش باشیم با کدام آبـرویی، 

 باشیم؟  وغبارش چرا گرد هست،  که جا  تا            1همه جـا دارد  کـاروان سحـرش بهـر

 خـوب نبودیم که یارش باشیم  قـدر آن            واندی مرد است سیصد منتظرها  سال

 باشیم؟ هست که راهی دیارش  آن روی            اذن مالقات دهـد به ما  گیـرم امـروز

 باشیم یادمان رفت ولی درپی کـارش              پـی کـار دل ما راه افـتـاد  بـارهـا در

 نیست که ما میثم دارش باشیم؟!  او حیف             ها به فدای قدمش ترین خوبما چرا؟ 

 باشیم  گـمانم که بـنا نیست کـنارش  به              2هر گه آمد خـبر رفـتـن ما را بـبـرید 

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

 کاروان سحـرش مال هـمه، جـا دارد             دوست از دوست فقط دوست تمنّا دارد       .جايگزين بيت زير کنيدآمده را 

با توجه به.   2 اما  ايراد يا ضعف محتوايي و معنايي بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است  در مصرع اول بيت؛   وجود 

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

 شود اصالح  بود الزم  لذا نيست  صحيح و است ترديد و  شک بيانگر شعر ابتداي در اگر کلمه وجود جايگزين بيت زير کنيد؛

 باشيم به گـمانم که بـنا نيست کـنارش            اگـر آمـد خـبـر رفـتـن مـا را بـبـريـد

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفغزل                   وزن شعر: قالب شعر: محمدجواد غفور زاده            شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل   علی اکبر لطیفیان                 شاعر:   

 



229   
 

000

   حضرت صاحب الزمان عجل اهلل تعالی فرجه:   پانزدهمدرآستان وصال؛ جلد 

 

 ز دوری تو سر شد و نیامدی  چه عمرها           نیامدی  و که دوخته به در شدها  چه دیده

 تو تر شد و نیامدی  غم ها که از چه چشم           برده شد به لب  چه روزها که تا به شب نام تو

 هم خبـر شد و نیامدی بهـارببـین که از              رسی  که با بهار میکسی بودم از شنیده  

 اسیــر فـتـنـۀ زمـان بشـر شد و نـیامدی            ومهربانبیا ببین دراین جهان امام خوب 

 نیامدی و امـشـبـم بـدون تو سحـر شد و            چنین اینگویم که  شده همین  ام  غصه تمام 

 دوری رخ تو خون جگـر شد و نیامدی ز           صـبا به یـار آشـنا بگـو که شـاعـر شما

 نیامدی به حق مادری که منـتـظر شد و           ام شکستهدل ام بیا که  خستهزمانه ازاین 

 

 مرا ندیدن روی تو از خزان کم نیست            بهار را چه کند آن دلی که خرم نیست 

 غـم فـراهم نیست دلی اسباب برای هر              زاد سوته دل استغم آشنای دل و خانه 

 شبـنم نیست زار های من آئـیـنه  چشم  که             گل رویت بی  ، نیست شبیبه جان دوست 

 باشدم غـم نیست  که آتش عـشق تو  اگر              انگیـز و سـرد تنهـائی در انـزوای غـم

 نیست زمزم  آب دالن کم ز  و اشک سوته             آیــد بـاغ زمـزمـه بـوی بـهـشـت می ز

 نـدارد ز نسل آدم نیستکسی که مهـر             گـنـاه محـبت چگـونه تـوبـه کنم من از

 خم نیست هیچکس به غیردوست سرم پیش               سوگندبه راستی  عشقت به پشت گرمی 

 محرم نیست عـید برایم کم از  تو  که بی            ای شـادی تـو لحـظه  مـرا بی حـرام بـاد

 که خرم نیست را چه کنـد آن دلی بهار             تو گـاه بهـار  بیا بیا گـل نـرگـس که بی

اعلنمفاعلن مفاعلن مفاعلن مفوزن شعر:              قالب شعر: غزل       مجتبی شجاع               شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   ناصر فیض                   شاعر:   
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 مرا از لطف و احسانت حبیبا با خبر کردی           کردی تر  من دیوانه را دیـوانه به پیغامی

 از رویت چسان با من تو سرکردی شدم شرمنده            چو بشنیدم پیامت را که عمری ناظرم بودی

 کردی  تو ای موال حذر رسوا کردن نوکر  ز          آبرویم را کردی خریدی فزونکرم هر دم 

 گذرکردی که در خواب گران بودم ز پیش من           ولی افسوسام بودی  درخانه  بسا وقت سحر

 به قلب خون شب خود را سحرکردی   به چشم تر          پروندۀ عمرم برچه شبهایی نظر کردی تو 

 تر کردی  بسی شرمنده  تو عبد آستانت را          لطف خود کشتی  مرا از گویم من، زخوبیت چه

 

 اول به جـان گـمـشـده خود دعـا کـنـند            اهل وال چو روی به سـوی خـدا کـنند

 جمـال خـدا کـنـنـد  تا عـاشــقــانه سیـر            شد عـالمـی اسیـر جـمـال تو، رخ نـما 

 کنند(  آن زمان که پرده برافتد چهـا )تا             انـد  خـریــدار بـودهرا نـدیـده  روی تـو

 نشکـفته، سربه جـیب محـن آشنـا کنند           غنچه های بـاغ مپسند بی بهار رخت،

 کنند  آغـوش وا ها به شوق تو تا غـنچه           گذر کن دراین چـمننسیم آهسته چون 

 مال کنند  ترسم که راز عشق تو را بر           هربا بوسه ُمهرکن لب شوریدگان ز مِ 

 عهـد امـانت وفــا کنند  دالن به صاحب            فـراموش کی کنیم ایم،  عهـدی که بسته 

 مـعـامـلـه با آشـنـا کـنـند(  اهـل نـظـر  )           اند ما جمال خویش مپوشان که گفته  از

 خود را چو ما، بـرای ابـد مبـتـال کنند            خـویشآینه بیـنند روی  در خوبان اگر

 )شـاهـان کـم التـفـات بحـال گـدا کنند(             سوخت زآتش هجران ولی نگفتپروانه 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: محمد علی مجاهدی            شاعر:   

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل    جواد حیدری               شاعر:   
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 شوم خدا خوب می کن آخـرش به باور            شوم  جـان شـما خـوب میآقـا قـسـم به 

 شوم با یک نگـاه لطـف شما خوب می           دوش گـنـاه خـالیـق کـشم به حـتی اگر

 شـوم قــدری تـحـمـلـم بـنـما خـوب می           این روزها ز دست دل خـویش شاکـیم

 شوم بکـا خوب می دعـای اهـل ِکی از           شومتا به ِکی حضرتتان   وعارمن ننگ 

 شوم من هم شبـیـه آن شهـدا خـوب می           جـمعی کـبـوتـر حـرم فــاطـمـی شدنـد

 شوم میدعا خوب  سار ذکر و چشمه در            است جراحت  پُر تان  دوری زدلم  گرچه

 شوم خـوب می بیـا،  ای بهـتـرین امـام،           والیـتــممـن بــدتـریـن غـالم حـقــیــر 

 شوم بال خوب می و با یک نسیم کـرب           با این هـمه بـدی، به ظهـور شما قـسم

 

 شود  مجـنون دلش بجز سوی لیال نمی           شود  سرای این دل من پا نمی عشق از 

 شود  هر یوسفی که یـوسف زهرا نمی            اند  باالی تخت یوسـف کـنـعـان نـوشـته 

 شـود  روی یــار آب گــوارا نـمـی بـی            ثمر   بی تلخ است و  این زندگی بدون تو

 شـود خـواسـتم بـبـیـنـمـت امـا نمـی  می            تـشـریف آفــتـاب سـایـه کـجـا و دیـدن  

 شــود  دلــم پــا نـمـی كـنــار آئـیــنـه از             خودم  دق مرگ كرد بسكه مرا خواند بر 

 شود  مـدارا نمی و این كارها به صبـر            روم  كن و گرنه كه از دست میتعجیل 

 شود ای كه فـانی دریـا نمی  هر قـطـره            ایـم   سـوال چرا ما نرفـتـه مـكـن  هرگـز

 شود با نـگـاه دوسـت مـداوا نمـی  جـز            دوست بر من مگیر ُخرده كه درد فراق 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: محمد میرهاشمی               شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:                   غزل    قالب شعر:             رضا جعفری       شاعر:   
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 نـدیـدیم تو را  به وصالـت نرسیـدیم و             از تو یک عمر شنیدیم و ندیدیم تو را

 زهر هجر تو چشیدیم و ندیـدیم تو را             روزی ما فـقـرا شربت وصل تو نبود

 را  جـوانـی که دویـدیم و ندیدیم تو  در            شـاید ایـام کهـن سـالی ما جـلـوه کـنی

 را  ندیدیم تو شمع خـریدیم و چه قــَدر            شدیم عــزادار چه قَدر چلّه نشـسـتیم و

 سحر از خواب پریدیم و ندیدیم تو را             را سعی کردیم شبی خـواب ببـینـیم تو

 را  ندیدیم تو دیـدیـم و تو همه را غـیر             پی تو رند و نظـر باز شدیم مـدتی در

 از همه جز تو بریـدیم و ندیدیم تو را             سر دلبستگی استفکرکردیم که مشکل 

 رسیـدیـم و نـدیـدیـم تو را  تا بگـوئـیم:             اقل کـاش دم خـیـمۀ تو جـان بدهـیم ال

 

 تان   های دست ام از یعـنی منـم که زنـده             وقـتی نـفـس گـرفـته دلـم از هـوایـتـان

 تـان   ایــمـان بـیـاورد به طنـیـن صـدای            داود من بـخـوان دوبـاره که عـالـمــی 

 دعایتان هم  این دل من نصیب شب  یک             است میشود؟ گذشته که سحرازاین همه 

 تان   که کجـا هست جـای دیگر بیا بگـو            تـا قــبـلــۀ عـبـادت چـشـمانـمـان شـود

 بـالیـتان  و ام به کـشته کـرب  من گریـه            خیس توست چشماین اشتراک چشم من و 

 کـنـنـد مـرا زیـر پــایــتـان ام  نــقـاشـی            آقــا اجـازه مـیـدهــی هـر وقـت آمـدی

 واجـب است بـمـیـرم برایتـان  آن روز            رسی یک روز عاشقـانه تو از راه می

نفعالتن فعلفاعالتن فعالتن وزن شعر:                   قالب شعر: غزل                      کاظم بهمنیشاعر:   

 

فاعالت مفاعیل فاعلنمفعول وزن شعر: غزل                قالب شعر: علی اکبر لطیفیان               شاعر:   
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 یک عمر فقط دست به دامان تو باشد            باشدسر و سـامـان تو  بگـذار دلـم بی 

 باشد حـرم کعـبه مسلـمان تو ای روح           میـقـات به شـوق رخت احـرام ببـندد

 آیـنـه حـیـران تـو بـاشد   دل آیــنــه در           سورۀ حسنت ای از  شاخۀ گـل آیه هر

 باشد  نظمی هم اگر هست پـریشان تو           راگـیسوی تو بر باد دهـد نظم جهان 

 باشد  چـشـمان تو مـیخـانه خـراب ُخـم           اند همگی از خم میخانه خرابمستان 

 

 گر شودز حرم جلوه خورشید عارضت،           شود فراقت سحرشام شب رسد که  یک 

 شود  زمانی به سر این روزگـار تـلـخ،            با طـول غـیـبـتـت، نـشـود کم امیـد مـا

 شـود خـبـر آمـدنـت با دم جـهـان زیک              بلند ات« انا المهدی»ز کعبه، بانگ گردد 

 «به خون جگر شود ولیک،  آری شود،»            تلـخ؟ روزگـارآیا شـود که بگـذرد این 

 اشک دیـدۀ ما بیـشتر شود زین گـریه،            از گـریـۀ زیـاد، شـود اشـِک دیـده کـم

 شود بالیت سپـر کاین سیـنه پیـش تیـر            شوممی غرق   روزی به بحر رحمت حق،

 اثـر شود دسـتی گـشا، وگـرنه دعـا بی             کـندکـار هـزاران دعـا  آمـیـنی از تـو،

 شود  تبر به روز ظهورت،  هر مشت ما           وارتا بشکـنـیم، فـرق بـتـان را، خـلیـل 

 تو پرچم فتح و ظفر شود خـورشید بر             وار دور سـرت گـردد آسـمـانپـروانـه 

 شود  دعا کن این شب هجران سحر «میثم»             ایمفـرج زنده مانده با دعـای یک عـمر

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            قالب شعر: غزل     حسین عالء الدین            شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                 قالب شعر: غالمرضا سازگار                  شاعر:   
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 تا پَـر نشست تیـر غـمت در پـرم، بیا             ای گـوهـر والی تو در جـوهـرم، بـیا 

 ای كرده سوز هجر تو خاكـسترم، بیا             گـرفـتم از تب عشق تو، سـوختمآتش 

 بیا  بـرم،را مي  من انـتـظار وصـل تو             ام ز شـوقمن رو به آسـتـان تو آورده

 بــاورم بـیـا  در ای لـحـظـۀ طـلـوع تو             والفجر ما طلـیعـۀ فجر ظهـور توست

 بــرم بـیا  خــدا در ای دادخـواه خــون             ماستخط آتش وخون پیش روی که  اکنون

 پرسـشگرم بیا    گاهی به خـواب دیـدۀ            ام دیـدۀ دشـمن ربـوده من خـواب را ز

 سـرم بـیـا  حـق در ای سـایـۀ عـنـایـت            کـشـان ز دامـنـۀ مـوج انـفــجـار دامن

 تـرم بیا  شـب به مـیـهـمـانِی چـشـم یك             هم ام، توغمت بوده  یك عـمر میـزبان

 

 شود می دنیا دوبـاره صاحب خـورشید               شودوقتی تو از سـفـر برسی عـیـد می 

 شود تـجـلّــی تـوحـیـد می  از  دلـهـا پُــر              دوباره کردطلوعی که چشمان روشنت 

 شود می  عـاطـفه تجـدید پیمان عـشق و              با اهـتـزاز پـرچـم سـرخـت در آسـمان

 شودمیتـمجـیـد  ای به راه تو  با بـوسه             از چشم خـیس گریه کنان شهـید عـشق

 شـودمی تـائـید  با یک نـگـاه لـطـف تو              خـانـۀ حـسـیـن نـوکـرِی در یک عـمـر

 شود می  های تو تـابـید، وقـتی که چـشم               آقــا طــواف مــرقــد خـاکـی مـــادرت

 شـودعـیـد می بـرگـرد بـا رسـیـدن تـو              زنندها عـزای مرا جـار می  این جـمعه

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل              قالب شعر: محمد جواد غفورزاده            شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: یوسف رحیمی                   شاعر:   
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 را  ام حـالـت انـتـظار پیـشه خود نمـوده            ام نقش جمال یار را دل خود کشیده در

 نموده مرغ دل برده از او قرار را صید             ریخته دام ودانه شه از خط وخال خویشتن

 تا که مگر ببـیـنم آن طـّره مشکـبار را             وشبان بخون دل غمش روز سوزم وسازم از

 را هزار داد یک ازکی توان شرح فراق             شبی آیدم بکف او اگر یک دولت وصل 

 را  کـفم اخـتیار او از هجـر برده شرار            کی  چشم امید دوختن درره وصل تا به

 چشم عاشقان زآب کرم غبار را  شوی ز            چهـره برفکن  معدلت پرده ز ایمه برج

 را دل داغدار کرم بـنـه این مرهمی از            عـنایتی  کن نظر سوخـتگـان خویش را

 

 كـنـی مـرا   گــاهـی غـبـار جـاده لـیـال،             مجنون شدم كه راهی صحرا كني مرا

 كـنی مــرا  شدم كه راهی دریــا قطـره            نیستبزرگ   همیشه دور ز لطف كوچك

 نیسـت مـداوا كـنـی مـرا   شــایـد قــرار            كـشــم ام، درد مـی پـیـش طـبـیب آمــده

 دهـم كه بـنـدۀ دنـیـا كـنـی مرا  حـق می            كــنـم حـاال كـه فـكـر آخــرتـم را نـمـی 

 گـنـاه، تـمـاشـا كنی مراهـفـتـه در  هر            آقا بـرای تو نه! برای خـودم بــد است

 پـیـدا كـنی مـرا  وقـتـش شـده بـیـائی و           شوی  ای گـم نمی  من گـم شدم، تو آیـنـه

 زهـرا كــنـی مـرا شـایـد غــالم خـانـۀ             ات بـبـیـن بـار بـا نـگـاه كـریـمـانـه  ایـن

 

وزن شعر: مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن                    غزلقالب شعر: محمدحسن میرجهانی            شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: علی اکبر لطیفیان                شاعر:   
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:چهارمبخش   
ای  افطمیه  مناجاتاشعار  

حضرت مهدی  
عجل الله تعالی فرجه    
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 کِن مـادرت حساب شوم دوبـاره گـریه             مرا تا که مستجـاب شوم قـبول کن تو

 ز محضرت بروم هر کجا، خراب شوم            1کس نبندم دلبه  خودت کن، مرا اسیر

 جـواب شوم دری بـزنم بعـد تو به هر            قبل تو جواب شدمدری که زدم  به هر

 منجـالب شوم  نخواستی که زمیـنگـیرِ             چاه معصیت بیرون ازام خودت کشیدی 

 تا به کی عذاب شوم؟ بگو بگو چقدر،             عمریات دوریدرد  که سوختم از بیا

 شوم این خانه انـتخـاب دوبـاره نـوکـر            عـزای فـاطـمیه  در به برکـت نظرت،

 میـان شـعـلـۀ آتـش پُـر الـتـهـاب شـوم            چون اسپند زمان روضۀ سخت بتول، 

 اشِک ابـوتـراب شـوم  فـدای غـربت و            گفت:که با درد، فاطمه می ست عاشقیچه 

 خضاب شوم  به خون سینۀ خود پشت در،             را برای ایـنکـه نـبـنـدنـد دست حـیـدر

 از خجالت آب شوم علی خجـل بشود،            کـبـودم را رخ سریـع فـضـه بـپـوشان

 آفــتـاب شـوم اش زیـرفـدای تـشـنـگی             دریابحـسین را  حـسین تـشـنه نمانَد،

 

 آقا چه طوالنی شده غیبت جان کاه تو            احوال دلم بدجور طوفانی شده حال و

 غـم دوری تو این دیده بارانی شده   از            من بیا  ای بهـار و بهاررسد فصل می

 به ویـرانـی شده   خـانۀ امیّـدهـایش رو            الحسن  یابنات جمعه روزهای گدای این

 شده را یک نگاهی کن پریشانی  نوکرت            دهندبانگ عزا سر میرسد فاطمیه می 

 احوال دلم بدجور طوفانی شده حال و            حیابی چند  و درمیخ  و های مادر روضه 

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

 ز محضرت بروم هر کجا، خراب شوم             مرا خرابِ خودت کن، خرابِ غير نکن                  را جايگزين بيت زير کنيد

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:              قالب شعر: غزل               محمد جواد شیرازیشاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     امیر میثم مرتضوی            شاعر:   
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 برگرد در هوایی سرد، عمرم،گرماِی             باغ و بهارم، در خزانی زرد، برگرد

 برگرد  هجران، چه خاکی بر سر ما کرد،            شد دیـدِن رویت هدربی عـمر گـران، 

 برگرد سایه به روی شهرمان گسترد،            عـاقـبت رنِگ سـیاهی  ها،از معصیت

 برگرد ها پـرورد،غـم را میـان سـیـنه              در دوران تاریک ،خورشیددورِی از 

 برگرد  برگرد، ات،خسته شدیم از دوری            العفو العفو،خسته شدی از دست ما؟!  

 برگرد چهل نامرد... زهراست تنها و            را یـاری کـنـی خیـرالـنـسا  برگـرد تـا

 آقـا قـسـم بـر سـیـنـۀ پُـر درد بـرگـرد            فِـضـه ُخـذیـنی« آقا قـسـم بـر نـالـۀ » 

 

 غمگینی وهجران کن ازین خالصم به لبخندی             جمله بده بر قلب این دلداده تسکینی  یک به

 عجب رؤیای شیرینی  ،باشمصحبتت   دمی هم            تا شاید خیالت رفت، و فکر با تمام عمر

 کریمان سوی مسکینی افتد مگر راه نمی             من نشستن کسر شأنت بود اما گاه کنار

 !دانم، چه تضمینی؟ نمی ،مانممی   ولیکن زنده            باشم  گفتم وقت پیری محضرت جوانی رفت و

 شاید میان روضه بنشینی  امید تااین  به              آقاایم کرده روضه برپا   شدیم و همه نوکر

 بینی های این ایام، می مصیبت  شندیم از            عمر چه را یک  شنیدن کی بود مانند دیدن؛ آن

 عجب اندوه سنگینی  چه صبر سخت و دشواری،             میدانراهی زهرا  واست  صبر بر علی مأمور

 گلچینی سیلِی   خورد بر روی گل،ببیند می            هللا با چـشمان خود بایدتصـور کن ولی 

 شهید جـهـل امت شد، امام و پـایۀ دینی              آن ریشهنینوا محصول  بود وریشه سقیفه 

 های رو به پائـینی میان هجـمۀ سرنیـزه            گودی گودال باال رفت ای ازصدای تشنه 

غزل                وزن شعر: مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعقالب شعر: محمد جواد شیرازی            شاعر:   

 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:            قالب شعر: غزل    محمدجواد شیرازی            شاعر:   
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 آنقـدر آقـاست یاد قوم نوکـرزاده است             سجاده است سر شب که برما هر نیمه  یار

 آماده است  خواهیم ورنه لطف اونمی   ما            گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه نیست گر

 حیایی من آخر کار دستم داده است بی              شدم برکت بی هایم کم شده یعنی که  گریه

 سنگ کی در طاقت سمباده است   حل کار            نکردحرفها سودی من این  سنگی به دل 

 ال،عبد بودن ساده است سختی نیست اص کار             روی چشمموال روی چشم و نهی موال  امر

 دم خیمه به شوق دیدنم اِستاده است  او             در تمام سالها من فکر خود بودم ولی

 زنان دربه بدر آن جاده است  قلب ما سینه            یک کربال مهمان کنید رافاطمیه جمع 

 از چادر آن بانوی آزاده است بوی دود             رسدمی عالم  خانه موال به بوی دود از

 

 پریم  بال وگرچه بی  هرشب فکر پروازیم            سـائـالن حـیـدریم تا نـفـس داریم ما از

 تریم  با همین چـشم های غـم تومشتری            کشند می روز عزت  نوکران جای نفس هر

 قـنـبریم  غبطه خـورهای کرامات مـقام            ایماز دعـاهای قـنوت وتـر تو جامـانده 

 بهتریم  تو های مادرما به لطف روضه             های شماستعزتکده ها غمخانه نه،روضه 

 مضطریم شب  شریک غصه یاریم هر ما            پـابـرهـنه آمـدیم  مجـتـبی امـاه گـفـت و

 دخیل این دریم که هرشب  مائیم سوخته            وزدمی کرامت که سوخته عطر  دری از

 اشک زهرا بگذریم  از  نیستیم، ما مغیره            دهیم با هرنفس جان می   کند،می   فاطمه جان

 پـهـلـوی زخـم مـادریم ما عـزادار غـم             شودمی خورد دنیای ما خون تکانی می  هر

 دست مادر ما را شکست بشکند دستی که              نشست دست بر دیوار بود و یک قدم رفت و

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل   سید پوریا هاشمی             شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل     ناصر دودانگه                شاعر:   
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 ایـمبـاِر فـراق، بـا ُمــژۀ تَـر کـشـیـده             ایماز دِل ُمضـَطـر کشیده ما آِه سرد،

ر کـشیده از دورِی تو،            ایمبه عشِق تو بوده  همساِز روزگار،  ایمرنـجِ ُمکـرَّ

 ایمبه شوِق ُرخت پَر کشیده  در طوفِشان             دهندتو می از ایم خـبـر هرجا شنـیـده

 ایمکشیده به محـفـِلشان َسـر دنبـاِل تو            با اُمید  بَزِم عاشـقان چو گذشـتـیم،از 

 ایمسینه نقـِش نرگِس پَرپَـر کشیده بر            دل شدیم افسرده از فِراِق تواز بس که 

 ایمدهکشـی پا از گـلـیِم خـویش فـراتَـر            آقـایِی تو باعـِث این ُشـد به عـاِشـقی 

 ایمکـشیده ات َسـرجـاِم بـالی بـنـدگی             با لطِف حضرتَتخود خواستیم و ُشکر، که 

 ایمکشیده« مـاَدر» هـر فـاِطـمـیّه نـالۀ             ُحـسـِیـنـیّـه  مـا بـه تَـسـلّـِی ِدِل تـو در

 

 چـرا قــصـۀ هـجــر پـایـان نــدارد            فـراق تو درد است و درمان ندارد

 جـهـان جـان ندارد جـسـم بـدون تو             تو جـان جهـانی تو صاحب زمانی

 بهـار و زمستان ندارد است از پُـر             های ظـهـورتسـال  رای که د بـیـا

 نـدارد  امـکـان کـه بـودن بـدون تـو            دل بـیـقـرارم از خـودت را مگـیـر

 را چـشـم بـاران نـدارد اشـک تو و            هم غـرق اشکی این روزها باز  تو

 پـنـهـان نـدارد  زائـر آن قــبـر اگـر            هستی خـدا را دوصد شـکـر آقا تو

 بجـز هـمـسرش شاه مـردان نـدارد             غـریـبی ســپاهی این روزهـای در

 گـفـتـنـد امـکـان نـدارد شـنـیـدنـد و            گـشـا را  و بـسـتـنـد دسـتـان خـیـبـر

 نـدارد  که مـدیـنـه مـسـلـمـان مـگـر            درآمـد کـوچه دادش آن یهـودی در

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: رضا رسول زاده                شاعر:   
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 کبری گذشت غیبت سالها از کی میایی،            با غمها گذشت توزندگی من همیشه بی 

 آقا گذشتروزهای عاشقی حیف شد آن             داشـتـم دورِی تـو دیـدۀ تـر قـدیـم از در

 تقوا گذشت از که عمرم دور  چونخوردی غصه             هرچه ِسـنّم رفت باالتر گـناهم شد زیاد

 گذشت   با نصیبم کن دوباره  فرصتی دیگر            امبرگشته بودم ولی پشت درت  گرچه بد

 فرسا گذشت  جان و هیئت برایم سخت از دوری            امروضه را فـهمیده قـدرچندین ماه  بعد

 معنا گذشت بی عمرش پوچ و غرق دنیا ماند و             نزد زانوها روضههرکه پای پرچم این 

 سحر از عمر او کنج حرم زیبا گذشت  یک            راهی شد وتا کرببال  که حال آن  خوش به

 شکست و دشمن از روی تن زهرا گذشت  در             زدند در لگد بر ما پشت در بود و مادر

 

 زهـرا  بیا که شاد شود قـلب حـضرت            زهراعصمت   قـسم به جلـوۀ ایـمان و

 رحمت زهـرا لطف و به حرمت نظر             جـان گـنـاهـکـاری ما را بـبـخـش آقـا

 طبـق عـادت زهـرا ات،مـیـان نـافـلـه             لب داری دعـا برای مـحـبـین خود به

 آفــتــاب رفـیـع بــصـیـرت زهــرا از            کنبصیرت به ما عـنایت  شعاع نـور

 پـای مـکـتـب درس والیـت زهـرا بـه             شناس کـنیایم که ما را عـلـی رسـیـده

 زهـرا قـسـم بـه گـریـۀ وقـت عـبـادت            را  مـا بـچـشان مـزۀ عـبـادت کـمی به

 غـیرت زهـرا اند شجاعـت، زگرفـتـه             هزار شـیـر، چـنان قـاسـِم سـلـیـمـانی

 رسید با پـِر خـونی به خـدمـت زهـرا            سوخت ولی به شعله   به خون خویش تپید و

 بـرای نـالـه زدن در مـصـیبت زهـرا            غـم شما بشویم؟ اجازه هـست شریک

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     روح اهلل پیدایی              شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                قالب شعر: غزل               محمد جواد شیرازیشاعر:   
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 ؟!زهراشکستند حرمِت  عوض شدند و            رسول خدا پس ازمدینه چه شد که اهل  

 چه بوده عـلت اصلی غـربت زهرا؟!             االحزان بُرد؟! چرا مصیبت خود را به بیت

 بین صورت زهرا؟! مگر چه بوده عیان،              حیدرش پوشاند؟! چه شد که چهرۀ خود را ز

 اصابت زهرا؟!  ه بوده به دیوار چگون            الله بود پیرهنش؟!  چرا همیشه پر از

 زهرا؟! جراحت چه شد که خوب نشد این              بازو؟! وضعی زدند برغالف را به چه 

 

 را نَــمــور کـرد ام «آِه فــراق »آیـنـه             کرد ذهنم خطور بهکه  تو هجرِ  تصویرِ 

 هاِی مرا گریه کور کردیعـقـوِب چشم            !هاندیدهاشک چیست چارۀ یوسف جز

 کرد  مـان از تـو دورکـاریما را گـناه             پردۀ عـصیان حجاب شد  تو بین من و

 آخر خـدا ِچـقَـدر شما را صـبـور کرد            بـیارهـم گـنـاه مـرا روِی من  بـاریک 

 کـرد نـبـاید قـصور  اصالً به پـای یـار            کم است راه دوست هرچه هزینه َدهی، در

 کرد  باید مـیان شـعـله همین را مـرور            شود“سـوخـتن” به تـماشا نـمی   تمـرین

 کرد  ِمیکده را غرق نور ،سوخت پروانه              آغوش شمع تاخت عشق بهشراِب  از  مست 

 راه شدن گـاه زور کرد به  باید به سـر            گاهی صالح طفل به تـنبـیِه والد است

 کرد   عبورریخت که از ِشن رودی به بحر             وصل را بگیر تَعَلُّقات بِکش،  دست از

 وار عـزیـمت به طـور کردباید کـلـیـم             استپابرهنگی   ورود وادی حق؛شرط 

 !کرد سهم گور که مرگ جسم مراشاید             بیا هجـران بس است ای پسر فـاطمه،

 کرد دل آتـش ظهـور ای که درحوریّه             درست کن زهرا،روضۀ را به حق  ما

 جور کرد!؟ علی جمع وچگونه را شیشه این             شـکـست آئـیـنـۀ زالل نـبـی پـشـت در

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:             غزل       قالب شعر:             بردیا محمدی      شاعر:   
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 را ام بـرسـانی قـرارتـا که به سـیـنـه             را انـتـظار  کـنـم سـحـرمن گـریه می 

 را غـم و ناسازگار های پُراین جمعه            کـنـد دلـمسـپــری مـی بـدون تو دارد 

 را بـنـویـسـم بـهـار  بـه پـای تـو بـایـد             شویمکه با قـدوم شما زنـده می وقـتی

 را این هـفـته هم گذشت، ندیـدم نگار            کنممی این فکردارم غروب جمعه به 

 قرار را وقتی شکستم آن همه قول و            امشکسته شدم که دلت را مطمئنمن 

 را این افتخارکشم میهم به چشم   من            من را به پـایـبوسی خود مفتخر کنی

 را  از من نـگـیـر ایـن سـنـد اعـتـبـار            عـزاسـت بـیـرق  سـیاه تـنـم پـیـراهـن 

 روزی بـبـیـند این همه خدمتگذار را            پس از ظهورصحن حضرت زهرا  کاشای

 

 سالم شد  دوبـاره موقـع عـرض یعـنی             عـطـر یـار آمد و دنـیا به کـام شد باز

 1مـیان روضه چنین هـمکـالم شد  با تو             من  است که حتی کسی چولطف هیئت این 

 به روی سـرم مـستـدام شد دست تو با             شکـر خدا که سـایـۀ الـطـاف مـادرت

 ات الـتـیـام شـد مــادری هـایزخـم  بـر            باز آمدم که گریه کـنم شاید اشک من

 اش روی بام شد فـاطمه خورشید عمر            این از بعد که  غربت موال  ز بخوان روضه

 تـمـام شد پـهـلـوی مـادر هـرچـند درد            شـروع شـد  تـازه مصیـبت دل حـیـدر

 بـیـا کـه زمـان قـیـام شـد دیـگـر بـیـا،            پهلوی زخـمـی مـادرت  ای منـتـقـم به

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

 فـقـط هـمکـالم شد با تو مـيان روضه             اين لطف هيئت است که حتي کسي چو من         .را جايگزين بيت زير کنيد 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: محمد علی بیابانی               شاعر:   
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 بودیم  در هر نفس و هر قدمی یاد تو             بودیم ای کاش که ما نیز کمی یاد تو

 بودیم  غـمی یاد تو با دیدن هر درد و            رفتخاطرمان  هنگام خوشی یاد تو از

 بودیم روز اگـر قـدر دمی یـاد تو هر            ما رفت دلراهـه نـمی به بی  اینگـونه 

 ما با خـبـر هر سـتـمی یـاد تو بـودیم             کجایی؟ ،امروز جهان تشنۀ عدل است

 بودیم حرمی یاد توبی  روضۀ هر در            کـنان حسن و فـاطمه هـستیم ما گریه

 بودیم ای کاش که ما نیز کمی یاد تو            غـم مایی تو فکـر گـناهـیم وما فکـر 

 

 راهت  دیده برتنهـاست  بیا كه حـیـدر             راهت كه گنبد خضراست دیده بر بیا

 نگاه مضطرب ماست دیده بر راهت             صدا رفـتـندچـقـدر مـنـتـظران تو بی 

 راهت دیده بر طاهاست كه عترت  بیا            عــزادار مـادرنـد هـمـه به هـر دیـار

 راهت بر سكوِت غربِت دنیاست دیده            مـادر قـسم به خاك نـشـسته به چـادر

 راهت  بر كه حضرت زهراست دیده  ببین            آیـدنـالـۀ مـادر بـه گـوش مـی  هـنـوز

 راهت  شهـید سـیـلی اعداست دیده بر            حسن دنـبال گـوشواره میان كوچه به

 راهت زینب كـبراست دیـده بر  هنوز            غـرق به خـون مـادرتان  كنار بـسـتر

 زیر لگـدهاست دیـده بر راهت هنوز             افـتـاده حـسـیـن مـقـتـلمـیـاِن گـودِی 

 راهت  دیده بر  كه غرِق تماشاست،   زنی            آن گـودال هـای بُــنَـیَّ كـنـار نـالـه  بـه

 دیده بر راهتآنجاست  ببین كه مادرت              ادبی روِی سـیـنۀ مـاهشنـشـسـته بی 

 های تـنـش را یكی یكی بُـردنـد لـباس            خوردندتشنه آب می  زمان ُكـشتن لب

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                قالب شعر: غزل                 احسان نرگسی     شاعر:   
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 از غـم فاطـمه چشمان ترت را قربان             خیز مدینه سحرت را قربان ای سحر

 سائل هـر شـبۀ پـشت درت را قـربان             راهت گشته که گدای سر آنکس ای خوش 

 عاشق خسته دل و دربه درت را قربان              آواره است هرکه دارد هوس دیدن تو 

 سینه چاکان نشـسته به برت را قربان             غمت که دلم نیست گرفتار وای برمن

 رخ زهرائی همچون قمرت را قربان             دیدارتدمی  حاجـتی نیست مرا غـیر

 جگرت را قربان  سوز غم و از دِل پُر            روضه زهـرا بشـنو فـاطـمیه است بیا 

 را قربان بستی کمرت    که توسبزی  شال             زهرا وعلیستهرچه داری همه ارثیۀ 

 قـربان سرت را مۀ بسته بهرنگ عما            پیـغـمبر عبای عـلی و ای به دوش تو 

 مظلـوم دل نوحـه گرت را قربان  بهر             اباعـبدهللا ...؟نقـش انگـشتریت چیست

 خـدا همسـفـرت را قـربان  پـسر خـون             چه کسی روی اما گل من باکربال می

 

 که محرم نیست  روضه راه ندارد دلی به             فاطمیه شورشی در عالم نیست مبین ز

 مـاتم مـحـّرم نیست تر ازغـمی عـظـیـم             گـفـتـماگـر مـصائـب زهــرا نـبـود مـی

 نان کم نیست برای اهل مصیبت غذا و             عزا دوباره سفرهٔ اشک و به لطف صاحب 

 لباس ماتم نیست  ایم و به تن جزنشـسته             تو خصوصی  روضهٔ که در  شکر هزار

 نیست  که این رشته گاه محکم بیخش  مرا            دلم به لطف تو پیـوند خورده با روضه

 مرهم نیست  گریۀ تو به درد فاطمه جز             و پهلو رادست  زخمکنی  تو گریه مگر

 نیست  خمرخش نیلی و قدش  بیا بگو که            که نـیـفـتـاد بـین کـوچۀ تـنـگ بـیا بگـو

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل   مجتبی روشن روان                 شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   محمد علی بیابانی             شاعر:   
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 داریم گـشـته تـمـنای تو با این دل سر             داریم شـوریده دلـیم و سر سـوداى تو

 نشین مـیل تمـاشاى تو داریم اى پـرده            دیده بشوئـیم که عـمرى با خون جگر

 داریـم دولـتـى خـاک کـف پـاى تـو از             چه که داریم هر سوگند به یک موى سرت 

 باشیم  بسته به گـیسوى چـلیـپاى تو دل             بـاشـیـم ما زنـده بر آنـیـم گـرفـتـار تو

 داریم  توامضای  و خوشنودى بینیم که             کاش که بر نامۀ اعـمال همۀ عمر اى

 داریم  توهاى نفس   گرمى روضه ز این             روضه گرفـتـیم که تشریف بیـارى ما

 داریم  ما حسرت آن صوت دل آراى تو            روضه صاحب  بیا روضه بخوان  وت دیگر

 داریم از ماتم عـظماى تو ما چـشم تر            غربت جان دادن مـادر قدرى بگو از

 داریم های تو شدت غـم ای ازدلـشوره            کـم کـم کـفـن فـاطـمـه را پهن نـمایـند 

 دل حـیدر ذکر لب زهـراست امان از            دل حیدر ازامشب شب غمهاست امان  

 

 گـذاردسحـر میشب غـصـه را بی             گـذاردمـی  دل شــرر فـراق تـو بـر

 گـذارددلـم در شـب خـود قـمـر می            سـودای روی تـو ای مـاه زهـرا به

 گذاردچه داغـی به روی جگـر می             بـیــایـی ولـی مـن نــبـاشـم تـو اگـر

 گــذاردمـی  بـه دامــان لـطـف پــدر             من آن طفـل نـامهـربـانم كه سر را

 گـذاردمـی  هــایــم اثــرروی اشـک            ها گـریه كـردنروضه در  تو كـنار

 گـذاردمی پـشت سر  شـبـی تـلـخ را            عــزادار زهــرا دل غــصـه دارت

 گـذاردمـی كـه دارد بـه دیـوار سـر            آیـدهـای مــردی مـی صـدای نـفـس 

مفاعیل فعولنمفعول مفاعیل وزن شعر:                     قالب شعر: غزل   قاسم نعمتی                شاعر:   

 

فعولن فعولن فعولن فعولوزن شعر: غزل                 قالب شعر: محمد علی بیابانی                شاعر:   
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 کنماز عـمـق دردهای خودم گریه می             کنمیابن الحسن! برای خودم گریه می 

 کنممی  کـثـرت جـفـای خـودم گریه  از             هاغـم تو شدم مـرد نـدبه  خـیلی کم از

 کنممی  وفـای خودم گـریهوضع بی   از            1 !داشتی ولی...خـیلی شما هـوای مرا 

 کنمحـیای خـودم گریه می ُخلـق بی   از            از یک گـنـاه هـم نـگـُذشـتـم بـرای تو

 کنماز غفلت و خطای خودم گریه می             ظلمت خودم  از پیشکش، غربت تو از

 کنمعـزای خودم گـریه می  امروز در            امنگشته  من،   که خواستی ازای شیعه آن 

 کنمشـومِی سـزای خودم گـریه می   از            ام بـه جـاآداب انــتــظــار، نــیــاورده

 کنمیابن الحسن! برای خودم گریه می             تو نـرسـم به ظهـور  تـرسـم بمـیـرم و

 

 رویت  ازاست  جاری و رود رود عزا            دوبـاره گرد یتـیـمی نشـسته بر مویت

 ابـرویت به محـراب طاق  نـماز صبر             خوانمیاد مادرت امشب نشـسته می  به

 کویتنسیمی از  اگر به ما رسد امشب            گمان کـنم که شـمـیـم مـدیـنـه را دارد

 سویت مـادرت هایغـم  برای گریه به             خواهم کرد دوباره دست گـدایی دراز

 خـمـیـده زانـویت  شبـیـه زانـوی مـوال            شبـیه قامت زهـرا شکـسته است قدت

 گیسویت   است دوباره پریشان شده اگر             گـیـسوی پـریـشانـش  یـاد زیـنـبی وبه 

 آشیان پرستویت که رفت نیمه شب از            مرتضی بپرس چه شد از مدینه و  برو

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

 کنم مي وفـاي خودم گـريه از وضع بي             !خـيـلي ولي هـواي مـرا داشـتي شهـا               .را جايگزين بيت زير کنيد 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                 قالب شعر:    محمد علی نوری              شاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   محمد علی بیابانی            شاعر:   
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 است ترم بیشتر بارش چشمان  پیش تو            است بیشتر جگرم سوز ناله و برت در

 است  دردسرم بیشتر  شوم تو چون جدا از             جان زهـرا به بر خویش نگه دار مرا

 است مـدار نفـس تـو اثـرم بـیـشـتر در             گرچه فـرمود نبی در یمنی پیـش منی

 است که نباشم خطرم بیشتر دستت زیر            دست نکشبه سرم دست کش اما ز سرم 

 است حضرم بیشتر میل گفت با یار که            که سلـمان به مدائن جان داد کار آخـر

 است نزد تو بُعـد سفـرم بیـشتر گاه در            مـا امـا  بُـعـد مـنـزل نـبـود هــمــسـفـر

 است تازه بشکستگی بال و پرم بیشتر             که هیچ اوج نگیرد پر پروازدر قفس 

 است شاهدم باش که اشک سحرم بیشتر            شب دل نـام اربـاب که آیـد بـه لبـم در

 است  هنرم بیشتر مادر روضۀ لیک در            نفسم خرج حسین هنرم نوکری است و

 امروز به هجر پسرم بیشتر است  اشک             مهدی ُخذیني« »فضه  مادرت گفت پس از

 موال نظرم بیشتر است سوی غربت  به             نیست غمدست بشکسته و پهلوی شکسته 

 

 به تو آید اصال نمی  ای آسمان عطا، جز            تو  آید بهنمی  درمانـدگان اصالرانـدن 

 آید به تو نمی  اصالگمان شکستن بی  دل            امپـنـاه آورده دلـشکـسته آمـدم سویت،

 آید به تو نمی  با این ناتـوان اصال قهـر            امناتوان برگشته  وسرم خورده به سنگ  من

 تو  آید بهنمی  زمان اصال حضرت صاحب            این وجود کنی بارسوایم  است  من اینحق 

 تو   آید بهرویـمان اصال نمی  بـستن در             این حساب پس با  عزاداران زهرائیم، ما

 به تو آید نمی   اصال خزان ای بهار من،            ناله زد: پریشان، را موهمسرش  حیدر دید،

 آید به تو قـِد کـمان اصال نمی  فـاطـمه،            سـتـون لشکـر مرد غریب یـثـربیتو 

نتن فعلفاعالتن فعالتن فعالوزن شعر:                      قالب شعر: غزل   ناشناس                       شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:         قالب شعر: غزل     محمد جواد شیرازی            شاعر:   
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 نگـاه شدم یابن فاطمهمـحتاج یک              پـنـاه شـدم یابن فـاطـمهحاال که بی 

 فـاطـمـه گـنـاه شـدم یـابن بـیـچـارۀ             امبرده آبروی خویش  دست خویش با

 به راه شدم یابن فاطمه بار رو هر            دعای تو   باتا خواستم زمین بخورم  

 فـاطمه قـبـلگاه شدم یابن خـیـره به            من شـده امـا نـیـامـدی پـایـان کـار

 شدم یابن فاطمهقرص ماه  بینم چو            کاش همچنان شهدا وقت رفـتنم ای

 در زمرۀ سـپـاه شـدم یابن فـاطـمه            مادرت هایغم به گریه زمان زمان اما

 مـیان چـاه شدم یابن فاطمه در سر            دلم قدری غم غـریبی موالست در

 فـاطمه شدم یابن دلـخـون شبـیـه آه            عـلیغم مظلـومی  با که بگویم از

 سیـاه شدم یابن فـاطمه با آنکـه رو             شوممی  تو   حسین عزیز با گریه بر

 راهـی قـتـلـگـاه شدم یابن فـاطـمـه            کرد  هنگام روضه چشم مرا گریه باز

 

 داری غــم دلـت غــریـبـم به آقـای آه،            نم داری از پُریک جهان روضه و یک چشم 

 داری دمـادم و اشـک  شده  فـاطـمـیّـه            داشتمی دوایی  کاش مادری ای  درِد بی

 بـیـرق ماتـم داری خود،  خـانۀ بر درِ             دیدی غم مادر روضه، مجلس صاحبِ 

 َمحَرم داری  مونس و ، سینه زنان بین این             آقـا نگـویـنـد غـریـبی که کـن دل دردِ 

 هم داری؟  قصد سفر بقا، مصر یوسف             است خون فراقت  ز مادر یعقـوبیِ  دلِ 

 داری ُمـحـّرم یـاد عـزا، وقت هـم باز            شد مـوال جان چشمان تو حسینـیّۀ دل،

 داری خـاتم انگـشتـر و پهـلو یک داغ             گرییمی وبال کرب گه و کوچه در گاه

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                       قالب شعر: قاسم نعمتی                   شاعر:   

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   حمید رمی                    شاعر:   
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 کنی جور دیگر فـاطـمیه مهـربـانی می             کنیرسانی می  منت همیشه نانگرچه بی 

 کنی می باطنی صاحب زمانی  ظاهری و            هست ظاهر اما باطناً لطف تو نیستی در

 کنی؟ مـیانی می  در پـا جهـان! دار آبـرو            پَستی شبیه من کجا روضه زهرا کجا،

 کنی می  را جهـانی داری نام زهـرا  باز             باز آقا جمع کردی نوکران را دور هم

 کنی می میـزبـانی  باز هـم مثـل محـرم،             نوازیت شدیم مهمان  هم شرمنده از، باز

 کنی ها را آسـمـانی می  ما شکـسته بـال            به این روزها باز هم داری به عشق مادرت،

 کنی خوانی می شبها روضه روز و کجا این هر            یـادم نما نیـستـم الیـق مرا راهـم دهی،

 کنی قـامت کمانی می سالۀ  یـاس هجـده            آقا تو وقتی گریه بر ریزد بهم،می  عرش

 

 است  دلت حسیـنـیۀ اشک مـادر گـویـا            است دل تر  خون از روزها نگاه تواین 

 است  درآتش   ازسوخته   ،حیفشالی که             عـزا دوبـاره نـشسته به دوش تو شال

 است  پرپر چون یاس نیلی، ،شکسته زخمی،            اتهای گـونۀ شبـنـم گـرفـته گـلـبـرگ

 است  این روزها غریبی تو مثل حیدر             بیت  هـای اهـلای وارث تـمـامـی غـم 

 است  من کرگوش  وای سالم کرده  یا تو            امسـالمت نـداده را و ام تودیـده چـون

 های فاطمیه باز بهتر استدر روضه            استروضه اگرچه سعادت ُمردن میان 

 اسـت  گـریـۀ تـمـام مـحــرم بـرابـر  بـا             هاشِب این فاطمیه  که اشک یک زیرا

 است  مادریک وای  و چشمم به نالۀ تو             روضه بخـوان آتـشـم بزن  حـاال بیا و

 شوهر است مقابل چشمان که زن   وقتی            را کتک زنندرواست زنی  یا رب کجا

نوزن شعر: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعل          قالب شعر: غزل     محمد حسین رحیمیان            شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: محمد علی بیابانی              شاعر:   
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 کنم مانده بر جگری گریه می زخم بر            کنممی پری گریه  برخاک با شکسته

 کنمگریه می درتنـگـنای هر گـذری،            باریک سالـهاست  خاطرات کوچۀ با

 کنمدری گریه می رسد صدایتا می              شکست پشت در ای که سینۀ تولحظه از

 کـنـم می بـلـنـدتـری گـریـه ضـّجـۀ  با             را که میشنوم اسم میخ ایروضه در

 کنم وری گریه می تصویر چوب شعله            خاکـسـترم که با  من داغـدار آتـش و

 ستکسیدرد هـزارسالۀ من درد بی

 ستای خانوادگیغربت برایم ارثـیه 

 اممـذاب شدن را چـشیدهها شعـله در            امچشیده  چون شمع جانت آب شدن را

 ام طناب شدن را چشیده در محصور            شهر گشای   خیبر ست مثل بازوی   عمری

 اممنهم غـم جـواب شدن را چـشـیـده            را نمک نشناسان زمین زدند روی تو

 امچشیده گـالب شدن را گل بـودن و            دردها آالم و هجمی از چون عمه زیر

 اممثل حـسن عـذاب شدن را چـشیده            امقرار حسینت شکسته چون قلب بی

 1ات اثر میخ باقی است تا روی سیـنه 

 تاریخ باقی است ات به وسعت مظلومی 

 
موضوع وجود ميخ در و سرخ شدن و وارد سينة حضرت شدن اين ميخ در هيچ مقتل معتبري نيامده است » البته اين موضوع بدان  .   1

در و آتش    همجروح نشده است بلکه بر اثر ضرب  سالم اهلل علیهامعنا نيست که در اين حمله و جسارت سينه و پهلوي حضرت زهرا  

ما اين است که اوالً از بازگو کردن آن به دليل   هو تصريح تاريخي در اين زمينه وجود دارد« لذا توصي حضرت به شدت مجروح شدند

علما و مراجع از پرهيز از خواندن روضه هاي سخت خوداري فرمائيد؛ ثانيا اگر قصد    همستند نبودن و همچنين به جهت رعايت توصي

تماً در قالب زبانحال يا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود نه قطعيت  گذرا به اين موضوع را هم داريد الزم است ح ه  اشار

 ات به وسعت تاريخ باقي است مظلومي            ات اثر ميخ باقي استتا روي سيـنه                    .تاريخي 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: عالیه رجبی                   شاعر:   
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 شودمیـقـات می دامان کعـبه عرصۀ             شودزمان مات می زمین و  آیم ومی

 شـودمـکـافـات می  دنـیـا بَـَدل به دار            ستـمـگرانبرای    با دستـهـای عـدل،

 شـودتـمـامـی ذّرات مـی  تکـثـیـر در            اندهـدایـتی که به دسـتـم سپـرده نور

 شود اثـبـات می  حّقِ گـرفـتـه از پـدر            وقتی سقـیفـه را بکـشانم به محکـمه

 شودمی سخت مجـازات نمرود شهر             خـانۀ تو را با آتـشی که سوخت در،

 رسم به پیکر اسالم جان دهممن می

 قبر تـو را به آدم و عـالم نـشان دهم

 

 ام زیـان کـردمگـنـاه کـردم و از کرده            خـزان کـردمخـودم  ام رابنـدگی  بهـار

 نان کردم لـقمه چه کارها که برای دو            سـِر آمـال خـویـش آزردم چـقـدر دل،

 آن کردم حرف این و  نگاه بر سخن و             منظورام نکردهرا  خودرضای صاحب 

 الزمان کردم صاحب به دلخون همیشه             فـقط دردسر شدم عمری به جای خیر

 کردم  کمی بیان که وضع بدم را همین            کرد رویم و  زیر وگرفت به آغوش  مرا

 آسـمـان کـردم بـار تـوسـل بـر هــزار            و خدا را شکرزمین خوردم  هزار بار

 همۀ زندگی گـمان کردمآن چه در  از            تر بود  مهربان مرا همیشه دعا کرد و

 امتحـان کردم بار قـسم به فـاطمه صد            همین که فـاطـمه گـفـتم مرا خریـد آقا

 نـشان کردمبـرای غـربت آن قـبـر بی             زاری غـروب غـریـبـانـه گـریـه و دم

 ـان کـردمبـین آشـی زدن از هـوای پـر            :خواندقنوتش  در و پرش شکسته پرستو 

 او نهان کردم از راخود  سه ماه بازوی            که نبـیـند عـلی چه شد دسـتم برای آن

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:               قالب شعر: غزل   محمد جواد شیرازی            شاعر:   
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 یـا ایّـهـا الـعـزیــز نـگـاهـی، عـنـایـتـی              زیـارتـی این جـمـعـه هم گـذشت بدون 

 سلطان تویی کجا ببرم عرض حاجتی؟             سائـل منـم چگونه نـگـاهم نمی کـنـی؟

 شـایـد که مـادرت کند از من شـفـاعتی             دست ردی به سینۀ این دل غمین مزن

 خـاکـم به سـر بگـویـی اگر کـم ارادتی             انـتـظار از بـعـد نـالـه هـای سحر های 

 بـنـمـا عـنـایـتـی، بـده فیـض شـهـادتـی             آقـا اگـر بـنـاست که مــرگـم فـرا رسـد

 استراحتی  خور و خواب و جای چه دیگر            وقتـی گـنـاه فـاصـلـه انـداخت بـیـن مـا

 تا صبـح عـیـد وصـل بـبـیـنـد کـرامـتی             انده منتظرچـشـم زمـان و اهل زمین م

 یعنی ز میـخ و دل بـده شـرح قـساوتـی              حاال شـمـا به خـاطـر دیـوار و در بـیـا

 

 !احساس غربت میکنم آقا شبیِه تو کمی،             باگریه خلوت میکنمها روضه وقتی میان 

 همواره غفلت میکنم  هستی شاهدم، اینکه از           همه بوده حواسـم بر  االّ شما، وقِت خطا،

 !کسب شهرت میکنم من، عشق تو از اسم تو با            هاسودی ندارد ندبه  وقـتی برای تو نشد،

 !غیبت میکنم هفته هر ،من  وهستی   شما حاضر           کسیبی  هایجمعه در زمان، تنهاترین مردِ 

 !روزه هّمت میکنم دارم برای لـذِّت یک           آلـودۀ دنـیا شدم از معـصیت تـنهـا شدم،

 !میکنمنعمت   ُکفرانِ معصیت  گناه و با من           …ولی خیرالنعم باشد آل او، علی و ُحبّ 

 !نَفِس سرکشم، اینجا شکایت میکنم دست از            امروِی سینه  عالم به  نشسته غـّصۀ، حاال

 !احساس ذلّت میکنم ،جاماندگی از اینهمه             خـیلی خجالت میکشم شهـیدان حـرم، یاد

 !سادات خـدمت میکنم نوکـراِن مـادرِ  بر            مراکردی  با آبرو جهان، دو در اینهمه با

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:             غزل      قالب شعر:               محمد میرهاشمی  شاعر:   
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 !زیارت میکنمدارم چشِم دل  دورم ولی با           کربال تاِب شهربی   حیدرم، دلتنِگ صحنِ 

 !ندارم را فـقط وقف والیت میکنم دار و           مادر به من آموخته، باید فدای دین شوم

 !میکنمفدایت   جان را تو،گرداِن  بال زهرا           را جمله اینشنید  خیبرکه فاتحِ  َدمی آه از

 !میکنم حمایت آقا  ،حرمتت تنه از  من یک           شمانمیخواهی   فاطمه یاریبا  غصه نخور 

 هامیان کوچه  دو هر زمین،خوردی  خوردم زمین،           هانشاِن کوچه   خط و شد خوِن زخِم پیکرم،

 

 شود ماتم می   شب اندوه و و  روز ما روزیِ             شودما دنـیا جهـنم می  بگـردانی زِ  رو

 شـودخـانـۀ غـم میدل ما  نگـاه تـوبی             نبند رحمت را درهای کن بازپلکهایت  

 شودَمحـرم می حـریم آیـۀ تطهـیر،  در            گناه شستشو داد از هرکس دلش را عاقبت

 شودمی  کمشب فرصت دیدار دارد روز و             دگر موی سپید پیدا شدهو رویم  سر در

 شودخم می انتـظاران شماقامت چشم             ای لیلِی صحرا نشین چون َخِم گیسوی تو

 شودمنـظم می نبـض عـالـم با نگاه تو            ریزم به همبا تکـان ابُروانت زود می 

 شود رضای حق فراهم می با رضای تو              !من؟شوی از دست هللا راضی می یا ولی 

 شودمی هم مشمول دعا وقت لبخند تو            کندالگوی راهش  هرکه زهرا مادرت را

 شودهللاِ خاتم می دست بوِس او رسول            چشمان ماست سرمه تو مادر  خاک پای

 شودارباِب عالَم می بال،و کرب صاحب             که حسین هم با دعای مادرش  شک ندارم

 شودسینه مرهم می زخمبه  این حسین جانها            است قلِب فاطمهباعث تسکین گریه ما 

 شود اعظم می  ذبحمادرت صاحب عزای              ست جمعه دیدنیشبهای فاطمیه کربال 

 شودمی  ها اینگونه شکلش نامنظمدنده            کرد  جای تنگی گیر هم مثل مادر این پسر

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل                قاسم نعمتی      شاعر:   
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 نـوایم عوض شده  سوز و حال دعـا و            نـحـسی گـنـاه بـهـایـم عـوض شـده از

 شده  عـوض ام که دعـایـمیادت نـبـوده             امظهـورت نکـرده خـیـلی دعـا بـرای

 که خـدایم عوض شده  شودمعـلـوم می            مست جاه روزیک  غرق شهوت و یک روز

 حاالت چشِم عـقـده گشایم عوض شده             رسدنمی به امامش  که خشک شد چشمی

 هوایم عوض شده  حال و  از صبح زود،            خود نبوده کهبی  دیشب دعام کردی و

 عوض شده خطایم  جرم و با فعل خیر،            امنـامه با نظـرت سوی  رحـمـتی و تو

 امام رضایم عوض شده؟! مگـر اصال            پــنـــاه نـهام قــبــول ولــی بـیآلـــوده

 عوض شده  حال سـرایم  بسـتری و در            گفت: و زهرا نشستمقابل شکن  خیبر

 عـوض شده  زمانه بـرایـم اتگـریـه  با             بـخـند   زهـرا تـمـام قـّوت جـان مـنـی،

 عبایم عوض شده  که رنگ دیدم سحر            انـداخـتـم ولـی  عـبـام را رویت دیشب

 

 کنمراه بر جایی ندارد هر چه هّمت می           کنممی غربت  روم احساس می  جا هر توبی 

 کنم می   که صحبت  هر با  خوشی   مانده از دور           قـراری نیست در دنیای ما تو آرام وبی 

 کنمها بدجـور احساس خجالت میجمعه           کـندمی  را بـد  نامـۀ اعـمـال من حـال تو

 کنمام با تو رفـاقت میبعد ازین تا زنـده           به دلکس رفیقم شد نزد چنگی   هر تو غیر

 کنممی رعایت را آقا  تو کس جز هر حال           نه تو شب فکر همه هستم ولی فکر روز و

 کنماظهار ارادت می با چه رویی بر تو           اتروی شانه   زدارم نمی  برباری  من که 

 کنممی وساطت فکر کن که مادرت گفته             بـخــر نـرفـتـه فـاطـمــیـه آبـرویـم را  تـا

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر:             محمد جواد شیرازیشاعر:   
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 رسدکرانه می هر   اتی ز هللطف و عطا            رسدبـیـت تا به آسـتـانـه می  گـدای اهل

 رسد بهانه می  هر بهعنایتش سوی ما   به            گشا کجا همیشه شد گره هر ولِی عصر

 رسدبه آن یگانه می  سحر سالم هر خوشم           لـیـاقـتـم، بـرای یـار زحـمـتماگرچه بی 

 رسد؟!میچنین به آشیانه   این پرنده مگر           امشکسته چراکه پَر ام،نشسته غم  به خاک 

 رسدعاشقانه می همین نـوای من به داد           نـوای یابن فـاطـمه شده امیـد من هـمه،

 رسد مادرانه می  دوباره خیر ما به شهر            زن باش سینه به هوش   شدن، رسیده وقت پا

 رسدهمین زبـانه می دوزخ از تمام نار           جفا از سوخت به شعله  اتی، بیت هلفقط نه 

 رسدمی  تازیانه بادصورتش که  سمت به            که خوب پرپرش کند گل همین، بس است بهرِ 

 رسد می  خانه به آخرش سختی  به کنم گمان           خدا است ای مادری نشسته خاک روی به

 رسد نـمـی   کـربـال فـاطمیه کس به بدون            وجـود فـاطمیه است غـاضریه در دلیل

 

 های مکـرر شروع شد باران اشک             روضـۀ مـادر شروع شد آقا سـالم،

 شروع شد  این اتفـاق از دم یک در            اجـازه هـست بخـوانـم برایـتـان آقـا

 شروع شد  روضه معجرگرفت، آتش            های چـادر خـاکی مـادرت تا ریشه

 شروع شد  برابر تا شد فشار در دو             اتفـریـادهای مـادر پهـلـو شکـسته

 اخـتـیار گریه حـیـدر شروع شد  بی            شب نیمهکه   به آنجاماجرا رسید   این

 ... شروع شد ایام خانه داری دختر            من اینجای شعررسید قصه به  وقتی

 یک ماجرا به قـافیه سر شروع شد             که ظهرای لحظه خود آن  رسید تا  دختر

اعلنمفاعلن مفاعلن مفاعلن مفوزن شعر:      قالب شعر: غزل       محمد جواد شیرازی            شاعر:   
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 بازوی خدا را اوست چون بازو و دست و  دست           الـست نـام بـانـوی روز مـادری دارم به

 الست بود ازقلم  لوح وسرلوحۀ همان   او            حدیث قدسی است دارم که شأنش در مادری

 چیره دست  دارد جهان را،ای شیوه هدایت در           او چتر زیر هستهستی دارم که  مادری

 است درپشت علی   ازعطف دفاعش  نقطۀ           اشالمبیِن کـوچه  مادری دارم که با فـتح

 ابلیس بستجهل را ریسماِن  محکمورنه            کرد انقالب فـاطمی دست عـلـی را بـاز

 سرپرست  عالم به قرآن اینجا کوثرِ  شد از           شد بستهدست موال  وزهرا شکست  بازوی 

 هم دیده بست  حسن از حتی گویم که آنقدر           را گرفتچشمش  سیلی نور گفتم که کوچه را

 خست دیوار آن ازرویش شد و خاکی چادرش             دیـوار شـد آشنـاتـر از هـمـه بـا مـادرم،

 پاره،اللۀ گوشش شکست  من شد پاره پیش            داده بود او گـوشواری که جـّدم هدیه بر

 هم گسست  پود آرزوهای عـلی از و تار           نمودند ای دریغتکذیبش  کذب  بسکه اهل

 پرستیک تنه جنگید با خفـاشهای شب             خورشید بود از  تر اش روشنسجده  آنکه نور

 َشست  این ناز وزن  بنازم همتش را یک ای            مادر من با چهـل نامرد جـنگـید آشکـار

 مردم آتـش پرست هـیـزم آوردند مـردم!           درد؟! ای اهل  پروا چکاربی  با تارِ  را نور

 شکـست  سیـنۀ گـنجـینۀ اسـرار پشت در           علی شد بر سپر درکه پشت مادری دارم 

 نشست  پا از بود او  سنگین بسکه ها ازضربه            سوخته امان ضرب لگـد آمد به درببی 

 پای بست  مادر بودند و ور حمله پایکوبان           خویش به را خواند موال می  در  زیر مادرم از

 سـرپرستبیبعد پیغـمبر دمی دین خـدا            شد خـانه نـشین اّما نشد جـانشین وحـی،

 دوردست  از به گوش آید هنوز نالۀ مادر            این داغ بزرگ را در خوددهم می تسلی   خود

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     محمود ژولیده               شاعر:   
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 دامـنـت دست مـرا خـواهـد گـرفت             گـرفـتخـواهـد  عـاقـبـت دردم دوا

 روزی آخر این دعـا خواهد گرفت             ام خـوانده  هر شب "الـلهم عجل..."

 جـا خـواهـد گـرفت  روی دامـان تو            من اگـر ُمــردم غــبــارم عــاقـبـت

 خواهد گرفت! دست ما کی دلـت از            تـرخـوبتـر    مـادر مـهـربـان ای ز

 خواهد گرفت ها روضه قلبت از این             چشمت این ایـام خون خواهد شد و

 تـازه پـا خـواهـد گـرفت  ما روضـۀ            روضه خوان شوی یک بار اگر تو

 خـواهـد گرفت زود بیـمـارت شـفـا             مادرت حال و روز است ازروشن 

 حـیـدر از فـردا عـزا خواهد گرفت             شودمی این هـمسایه راحت بعـد از

 من یک کـربال خواهد گرفت  دست            فـاطــمــیــه عـاقـبـت از دسـت تــو

 

 آتـش گـرفـتـه جـان تـو از آه فــاطـمـه             مـاه فــاطــمــه آمـد مــحــّرم عــلــی و

 باز آی خـون فاطمه خـونـخـواه فاطمه            با ذوالفقاِر خـون جگر خورده در نیام

 گـریـۀ جـانـکـاه فـاطـمـههـاِی  با هـای            آی تا تو روضه بـخـوانی برایـمان باز

 باالی قـبـر محسن شش مـاهه، فـاطمه             چشم تر  را با دو ماه خوانده تو شک سه بی 

 هللا فـاطـمـه   بـعـد از نـبـی سـلـوک الی            آه از میان آن در و دیــوار شد شروع

 فـدیـنـاه فـاطـمـه  شـده ست سـرِّ مـعـنـا             پشت در و کـنـار بقـیـع و به روی نی 

 ست کهـنه به هـمـراه فـاطمه پیراهـنی             کفن ارباب بی روضۀپاست  به محشر،

 دستی که در مـقـام شـفـاعت عـلم شده                 دارد به روی دست، دو دست قلم شده

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل     محمد علی بیابانی                    شاعر:   

 

فاعیل فاعلنمفعول فاعالت موزن شعر: غزل                    قالب شعر: یوسف رحیمی                  شاعر:   
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 غـم گرفت  بازهم تنها شدم خیلی دلم را              1آقـایم گـرفت ز بازهـم معـصیـتم من را

 ماتم گرفت  و  غصه ام را سراسرزندگی            هاروضههوای  هر زمانی دور ماندم از

 آدم گرفت  یوسف زهرا دلش از عالم و             هـّمـت شـدیـمبی   جـمال یـار دیـدار بهـر

 گرفت  همدم  و آن را مونس  با غریبه رفت و             این سفره نان خورده ولی  وای بر آنکه سرِ 

 گرفت محکم  داشتم گم میشدم دست مرا            بین راه آقا رسید در راه ظلمت رفـتم و

 دم گرفت  علی را  بن حسین یک نفس ذکر            احوال گدایی که دم جان دادنش خوش بر

 به دستانش دو تا پرچم گرفت  با دلی محزون             هاهمان روزی که آمد مادرم در روضه  از

 گرفت  هایم نمنام حسن جـان گـونه   آه با            حـسن پـرچـِم نـام  نـام حـسیـن و پـرچـمِ 

 گرفت عالم این ای سیلی ازمادرم را ضربه             لب زیرمیزد  نالهزخمِی یک کوچه بود و 

 

 خون تپیده را فغان این دل در بشنو             رسیده را  جان لب غالم به نمالطفی 

 آن خـال گـوشـۀ لـب تو آرمـیـده را            كه بنگـرم  بده صنما تا چـشمی دگر

 بند خود كشیده صفای سپـیده را در            حق تو نفـس پـاك و روح لطیف تو

 كـشیـده را قـد تا خـم كـنند پـیـش تو             صنوبر به راه تو  و اند سروصف بسته 

 دیـده را تا فـرش پـای تو بنـمایم دو            عشق توست  شور پُراز كه سینهامشب بیا  

 
روي ) حروف اصلي کلمه( هست، اما در بيت  همانطور که بارها متذکر شده ايم حداقل قافيه يک صامت و يک مصوت از حروف  .   1

حزء حروف روي نيست لذا همانطور که گذشت ضماير جز حروف روي  «يم   » زير رعايت نشده است زيرا در کلمه » آقايم « حروف

 طرف شوددر قافيه نيست؛ لذا به منظور رفع نقص مصره اول و دوم جابجا شد تا اين شعر قطعه محسوب شده و نقص موجود هم بر 

 بازهـم معـصيـتم من را ز آقـايم گـرفت            بازهم تنها شدم خيلي دلم را غـم گرفت

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     روح اهلل پیدایی            شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: مجتبی روشن روان            شاعر:   
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 غم رمیده را ام دل ازكرده وقف تو            دلـم هـوای تو كرده تفـّضلی... جانا

 را من نشان بـده وجـنـات نـدیـده بر             چهره ببینم دمی تو را پرده بكش ز

 بر ما عیان نما حـرم آن شهـیـده را            استما مست فاطمه  دل وفاطمیه شد 

 را خـمیده مرهـم گـذار زخم تـن قـد            نـزد فـاطـمه ببر  اشك مرا بگـیـر و

 1تشریـح كـن قـصۀ جـسـم دریـده را            ما را ببر به علقمه یا اینكه خود بیا

 بریده را سر خون سرِ  تقاص  بستان            تیغ دو سر بكش ز نیام و بریز سر

 

 تـاثـیر گـشتـههایم چه بـی  »آقا بیا«            گـشتـه پـای دعـایم با گـنـه زنجـیـر

 تعبیر گشته خوابم به هجر روی تو            مانده ابردیـدم مـاه پشت  من خواب

 ترین تصویر گشته چشم من غمگین  در            استغروب   حال جمعه که خورشید در هر

 گشته تحقیر به راه عشق تو مجنون            خوانندافسانه را  کم تو من کم لیالی

 بـدون روی تو دلـگـیـر گـشتـه دنیا              بو بگـیـرد آقا بیـا تا عـشق رنگ و

 گشته چـشم انتظارت پیـر حاال دگر            از نـوجـوانی انتـظارت را کـشیـدم

 فرج تاخیر گشته امر بس که در از            بمیرمهجرت  غم باهم  ترسم که من

 گـیر گشتهعـالم   خـدا عشق تو شکر            پـی مـوعـود بـاشد امـروز دنیـا در

 ای که با لگـد تفسیر گشتهآن سوره            بـایـد بـیـایـی تا بـگــیـری انـتــقــامِ 

 گشته ها با مـادرت درگیرکوچه در            کـه آقـا الـهـی بـشکـند دست کـسـی

 
با عنایت به اینکه موضوع تیر به چشم حضرت عباس خوردن در هیچ کتاب معتبری نیامده و این موضوع از تحریفات عاشوراست؛ .   1

 را دریـده چـشـم  هقـص کـن تشریـح            ما را ببر به علقمه یا اینکه خود بیا                     بیت زیر تغییر داده شد

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: محمود مربوبی             شاعر:   
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 ام کندخـطا یـاری با این هـمه گـنـاه و            کند؟ امیاری که مرا خانه کیست تا در

 ام کندگـفـتـم قـسم به فـاطـمـه تا یاری            زمان شومحضرت صاحب گفتم دخیل 

 !ام کند؟چگـونه قـبـله نـما یاری  دیگر            شده بیـگـانـه خـمسـرم مقـابـل  وقـتـی

 ام کـنـدشـایـد کـنـار اهـل دعـا یــاری             ام وسط اهل مغـفـرتخود را کشانـده

 ام کـند بـایـد ازین به بـعـد حـیـا یـاری             امدلش را شکـسته معـصیت چـقـدر با

 ام کـند هـا یـاریالی زمـزمـه به ال  در            ام...ود تا که دیـدهباید دلـم شکـسته ش

 ام کـنـد تا که خـوِد امـام رضـا یــاری             امراهش نـشسته  مثـل همیشه چـشم به

 ام کندجـا یاری او قـول داده است سه            امهای رئــوفـانـه مـانــده  دلگـرم قـول

 ام کندهـای عـقـده گـشا یـاری دست با             های فاطمیه مادری غریبروضهدر 

 ام کندسلمان کجاست تا که عـبا یاری            نـاله زد: زهـرا و آتش گـرفـت چـادر

 ام کندخـدا یـاری فـضه به جـای شیـر            صبربه شد خدا بسته   که دست شیر  حاال 

 

 نبـاشی شبـیه پائـیز است تو اگر بهـار            است انگیز ولی غم بهاری هوای شهر

 غصه لبریز است  که کاسۀ صبرم زببین             شـود آیـی کـرده چه می دلـم هـوای تو

 است چـیزبی  و نـدارد فـقـیر والیت تو            قلبش که در  عصمت زهرا کسی  قسم به

 است  خیز  جمعه گدا سحر به جمعه که ببین             قـدومـت مـسـافـر زهــرا بـه انـتـظـار

 است ترین چیز فرج قـیمتی که انتظار            ز حـالـم را  به عـالـمی نـفـروشم دمی

 زادۀ نـازی که بیـن دهـلـیـز است  امام            شب ای هرکه زیارت نموده تویی فقط

 دلـبـر مدیـنه بـیا  غـریب خـستـه دل و            سیـنـه بیا مرهم یـاس شکـستـه یگـانـه 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: محمد جواد شیرازی            شاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   محمود مربوبی                    شاعر:   
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 ای کرده پـایـبـندم هـمین ترفـند سـاده، با           ایصید کـمندم کرده با "محبّت" آمدی،

 ایدر میان عـاشـقـانت ارجـمنـدم کرده           همه هستم ولی با لطف خود از بهاتربی 

 ای کرده خود سربـلـندم نگـاه رحـمت با           سنگـین گـنـاهـانم ذلـیـلـم کرده بود بـار

 ایگزندم کرده   هر ازمصون پناه خود   در           ایدر پـنـاه گـرم آغـوشت مرا جـا داده

 ای کردهدردمندم دیگران چون  از بیشتر           زنمبیشتر از دیگران دارم صدایت می 

 ای کردهپسندم  چون ُمحب مادرت بودم،           امخواهیمیراستش این است آقاجان اگر 

 ای کردهمستمندم  او هستم که بر شاکرت           رسدزهرا میخوان   ازام تا قیامت روزی 

 

 شـد گــریــه ام بـاب فـیـوضـات الـهـی             با گریه مأنوسم نه یک ماه و دو ماهی

 با این امـیـدی که کنی سـویـم نـگـاهـی             استشب کارم سالِم برحسین  و هر روز

 با آبــرو گــردیــد، عـبـِد رو سـیــاهـی              رۀ اشکها دیدم که با یک قطـ من بار

 ام نیـست روِز بی گـنـاهی  در زنــدگی            ام یک عـمر قلبت را شکـستـم شرمنده

 تـنـبـیـه کن این بـی ادب را گـاه گاهـی             های تو بـد عـادتـم کرد اصـالً مـحـبـت

 تنها تو هستی که بـرایم تـکـیـه گـاهـی              بـا کـه بـگـویـم شـمـا  درِد دلــم را جـز

 قلبم رو به سوی خویش راهی  واکن ز            رویت نـدیــدم پـایـاِن کــارم گـشـتـه و

 ای که دارد از سیـلی گواهی  آن چهـره            آقـا قـســم بـر صـورت نــیـلــِی مــادر

 آنجا که پشت در به پـا شد قـتـلـگـاهـی             ای آتـش گـرفـتــه هآقــا قـسـم بـر خـانـ

 جــاِن گـرفـتـاِر در و دیــوار بــرگــرد             گـرد ای انـتـقــاِم کـشـتـۀ مـسـمــار بـر

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:         قالب شعر: غزل                 محمد جواد شیرازیشاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر:             قاسم نعمتی     شاعر:   
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 آقا بیـا به مجـلـس ما جـان مـادرت             مـادرت شده دوبـاره پـریـشان دلهـا

 احسان مادرت دست شماست سفرۀ            روزّیِ فــاطـمـیـۀ مـا را زیـاد كـن

 تا كه شـویـم بـاز مـسلـمان مـادرت             كنیم در فاطمیه بیعت خود تازه مي

 مادرت مهـمان شاید شـویم سـائل و            كنیم كه تطهیرمان كني  مي تصدیق 

 گـشتـیم شـیعـیـان پـشیـمان مـادرت            وقـتـي برای آمـدنت كـم گـذاشـتـیـم

 خـانه مـادرت افـتاده است پشت در            ها ببـین اي مرد انتقام كتك خورد ه

 مـزار خـاكي پنهان مادرت از غیر            بـیت اهـلهـاي  آبـادتـر شـدند حـرم

 

 یا ایـهـا الـعـزیـز نظـر کن به سوی ما            نـوکـریـت آبــروی مـا  مـا ســائـلـیـم و

 ها وضوی ما  خون دل شود دل شب  با             هـای سحـر گـهـی بـرای نـافـلـهتا کی 

 تار موی تو گرهی خورده موی ما  بر            ایـم شکـر خـدا پای پرچـمـت گر مانده

 طـهـوِر تو دارد سـبـوی مـا  بـوی مـیِ              اشک! بر دل ما هم سـری بزن سـاقی

 جستجوی ما  رسد به خیمـۀ تو پس کی            کنی چرا؟ میدرم  به  چون نسیم در هم

 بـد بـگـذرانی و شـوی هم گـفتگوی ما             آیا شـود که نـیـمـه شبـی بهـر درد دل

 بــاشــد وصــال تـو هـمــۀ آرزوی مـا             ای شـهـریـار عـشـق به نـام مـقـدسـت

 عبـورت به کـوی ما  شـایـد فـتـد مسیر            کنیایی  ایم قـدم رنجـه روضه گـرفـته

 بغضی نهفته مانده ز غـم در گلوی ما              شد شکسته حرمت مادر ایی که لحظه از

 خـیـمـه نشین فـاطـمـه بـرگرد از سفـر           ای نـازنـیـن فـاطـمـه بـرگـرد از سـفر

فاعالت مفاعیل فاعلنمفعول وزن شعر:               غزل       قالب شعر:             جواد حیدری      شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: قاسم نعمتی                   شاعر:   
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 هشدار بر این دیدۀ حسرت زده تا چند             بـیـدار نشد این دل غـفـلـت زده تا چند

 تا چند  قلب مصیبت زده این   بر تبریک            از نفِس خطاکـار و ز ابـلـیِس جـفـاکار

 زده تا چند   غایب زتو این حاضِرغیبت             اَت ای یار محضر نورانی غایبم از من

 زده تا چند  غربتوادِی این  در گشته  گم            گاهی تو کـنار من و من در پی دیـدار

 گمراهِی این دیـدۀ صورت زده تا چند             گرفتاراین قلب  از ای وای از این چشم و

 هم صحـبـتـِی َمـردِم هیـئت زده تا چند             کـاش که من هـیـئـتـِی فـاطمه باشم ای

 ای مـنـتـقـم کـوچــه و گــودال کجـایی             ما را تو مگر کـرب و بـالیـی بنـمایی 

 

 از این که آقـای منی بر خود بـنـازم             من در پـنـاه چـشـم هایت سـرفـرازم

 نـیــازم بـا نـم نـم گـریــه بـود راز و             مـنـاجــات دل من بـاشـد تـمــاشـایـی

 نـمـازم  خـاک کـف پـای تو شد مهـر            خـاکـسـارّیِ حـریـمـت آبــرویـمشـد 

حجازمبه صحرای  رو انتظارت چشم            محراب قـلـبـم طاق ابــروی تو باشد  

 ای در دل بسـازم بـایـد حـریــم تـازه            خانه خـرابم کرد این طـوفـان نـفـسم

 این جـان نـاقـابـل بـه راه تو بـبــازم             صبححق بین دعای عهد هر  ز خواهم

 عـشـق نـازم  آقـا کـشـیـدی بـارها در            که من محتاج الطاف تو هستم با این

 در جنگ با شیطان همه عشقم ببازم             ترسم آقا گر کنی خالی تو پـشتـم می

 تا در میان با تو نهم اسـرار و رازم            حـرهاگـیـرد سـ آشــوب دل آرام می

 گـدازم آتش گرفته سینه در ســوز و            از داغ آن سـیـلـّیِ نــاحـق مــدیــنــه

 اَیَن غیاث المنتظر؟ ای چـاره سازم!             زهرا صدا می زد میـان دود و آتش 
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 هست  به خـاك پا مگـذاری كه دیـدۀ ما            چه چـشـم دنـیا هست برای آمـدنت گر

 هست  فردا دوباره وعده به دل میدهیم،            نیـامدی امروز اگر چـه بـاز گـذشت و

 جلواتـت همیشه پیدا هست تو نوری و             بـیـنـیـم  ما نمی ایم كه هستـی و شـنـیـده

 هنوز هم سِر نـاقـابـلی به تن ها هست            كه به زیـر قـدومت انـدازیـم بـرای آن 

 تا ابـد جا هست میـان وسعت قـلـب تو            ایم از چشمت ای افتاده مگو چو قـطره

 ولی هنوز جـراحـات قـلب موال هست             ستنیمرهم زخمش اگر چه فاطمه  برای

 هست  زهراقبر  هستی و مدینه هست و تو            خـدا كـنـد كه بـبـیـنـیـم آن دمـی را كه

 

 به دستانت به جایی دل نبستم  من جـز            کـن ایچـاره دامـانت بـرایـم دستـم به

 ات را داد دسـتمشاید که مـوجی نـامه             روم ساحل به ساحـلدریا به دریا می 

 های شهـر ُمـردنددوریت یـعـقـوب   از            این دوران غیبت داری در خبر اصال

 فراقت جان سپردند چشم انتظاری در            قـدیمی بعـد یک عمرآن ندبه خوانان 

 اینجا کـسانی عاشقـت هـستـند برگـرد            عـاشـق نـبـودم حـیـف، اما مطـمـئـنـم

 دلبـستـنـد برگـرد هـا به یـلـدای تـویـل              زمـستـانی هـنـوزم این شـب سـرد در

 نـامـوس مـردم را نـبـایـد بـا لـگـد زد            دنــیــا بــدانــنــد مـــردم آقــا بــیــا تـا

 حرف بد زد  مادر سیلی بهکوچه با   در            روز که یک  راحیایی بی آن  بزن سیلی

 ها گـلـبرگ کردند گـل را میان کوچـه            روز دوشـنـبـه آبـروهـایـی کـه دربـی 

 مرگ کردند  دقروزی حسن را عاقبت             رحـم مـدیـنهی هـای شهـر بکـوچـه در
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 مـادر نـبـاشـد زنـدگـی مـعـنــا نــدارد             مـادر که بـاشد زنـدگـی زیـباست امـا 

 نــدارد  چـیــزی بــرای خــنــدۀ بــابــا            او ارواح خـاک مــادرم دنـیـا پـس از

 مـدیـنه  وقـتی که زیر خـاک بـاشد در             هـایش هست حـتیبچـه  به فکـر مـادر

 روی سینه  یک چکمه سنگینی کند بر             که رود آن ساعتیبه صحرا می  مادر

 

 میان جمع و دلم جای دیگر است من در           است ذکر من همه دیـدار دلبـر تا فکر و

 آب کوثر است آنجا که اشک زائرش از           دلم سمت سامراست من در میان جمع و

 است  دیری است آسمـان دلـم بی کـبـوتر           برنگشته است دگر و و  است رفته است دیری

 است زند صدایم و ما گوشمان کر می  او           کـورم از گـنـاهنشسته و من  او پیش رو

 است  تر قوی حضورش احتمال روضه در           آواره ایــم در هــیــئـات و شـنـیــده ایــم

 است  گریه آور او های مادر روضه چون           بــلــنــد شــد شــایــد صــدای گـریــۀ آقـا

 او نیز زخمی غـم دیــوار و آن در است           کـشد فـاطـمـیـه پـهـلـوی او تـیــر میدر 

 1محشر است  صحرای  خصم چو  جور کوچه ز            آقـا سـری بــزن به مـدیــنــه نـگــاه کـن

 است  لشکرفوج  یک مقابل در که زن یک           چـگـونـه تـحــمــل بــیــاورم؟ بـگــو آقــا

 است ریسمان که بسته به دستان حیدر آن           شـود انـگـار در گـلـوی شـمـا بغـض می

 است  شکر خــدا که یـوسف ما بی برادر          اینجا بــرادران همه در فـکـر خـنـجـرند

 تشوم، این حرف آخر اس آخر شهید می          گـرچـه پُـر از گـنـاه ولـی در رکـابــتـان

 
کنيم به  در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد مي  وجود ايراد وزني و سکت موجود بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   1

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

 کوچـه بـدون تو صحـراي مـحـشر است            آقـا سـري بــزن به مـديــنــه نـگــاه کـن
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 بــودم اّمـا انــتــخــابــم کــردی آقـا  بـد            حـسـابـم کـردی آقا امـسـال هـم نـوکـر

 مـسـتـجـابـم کردی آقا یک بـار دیـگـر            مـجـلـس روضـه مرا هـم راه دادی در

 خـجـالـت خـیـِس آبــم کـردی آقـا آه از            جا نیست برگرد، نگفتی که برو، اصالً 

 غــرق ثـوابـم کـردی آقا خـود با لطف            کـوِه گـنــاهــم را تو نـادیــده گـرفـتــی

 هـمـه عـالــی جـنـابـم کـردی آقا پـیـش            ریــدیمـثـل هـمـیـشـه آبــرویــم را خـ

 آقــا آخــرش هــم آفـتــابــم کــردی  در            از اولش کــاِر تــو ذّره پــروری بــود

 خطابـم کردی آقا »خـادم الـّزهـرا«  تا            باِل فـرشـتـه فـرِش راِه عـرشـی ام شد

 بـا ایـن قـبـالـه کـامـیـابــم کــردی آقــا            ُمهـر کردیزهرا نوشت و پای آن را 

 از مـیـخ در گـفـتـی کـبـابــم کردی آقا            آتش گـرفتم یک »آه مــادر« گـفـتی و 

 

 بـگـیـرد آتـش تــمـام اهـل عــالــم را              آهـت اگـــر دامــان آدم را بـگــیــرد

 که بـاز هم از لطف دستـم را بگـیرد            دستیهایت نیست  دست از آن روز غیر

 بگـیرد قـلـبـم هـمـیـشه جانب غــم را            غم توست غم،  که اگر شادی و غم بین 

 این کم را بگیرد ای کاش چشمان تو            ام چـیـزی ندارم اشک بین چنته جـز

 این گـونه از قلب تو مـاتـم را بگیرد             خـدا هـم تـقـاصی را بگـیـری تا  باید

 این آب، حـکـم آب زمـزم را بگـیرد            دیــده آیـد وقـتـی به یــاد مــادرت از 

 بـگــیــرد  ایّــام مـحــّرم را خــرجــی            هایم آمـده در فــاطـمـیــهاین چـشــم 

 باید که از دست تو مـرهـم را بگیرد            زهرا، برای زخـم پـهـلـو زخـم بازو

 از مــادرم این قــامت خــم را بگیرد            کاش روزها زینب دعا دارد خدا این
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 های بی تو را  با اینکه می کـشیم نفس             خـوریم غـصۀ دنیـای بی تو را  کم می

 تـو را   فکـری کنیـم غـربت فـردای بی            ما گذشت کاش هم بـدون تو بر امروز

 تـنهـای بی تو را  بر بـستـر زمین سـر            شب اینکه نهادیم روز و ایم از شرمنده

 تـو را  در خـود اثـر نـداد مـداوای بـی            خورده است سینهاین   بر  فراق زخمی که از

 با گـریه پُـر کنیم مگـر جای بی تو را              استبودن  تو ما هرچه میکشیم از این بی 

 خـرجش کـنـیـم دیـدۀ دریـای بی تو را             هیئت بگو کجا جز در میان روضه و

 تـو را  آتش زدیـم روضـۀ زهـرای بی            مـادرم ای وای خـوانـدیـم از زبـان تو

 

 گـریـه کـنـم تا بـخـری بـار مرا  آنـقـدر            مسیـحا دل بـیـمـار مـرا پس مـزن یـار

 عـمـِر بدهکار مرا کـرمی کـن بـپـذیـر             قدر یک عمر فقط گـریه بدهکـارم من

 مرا  تا که رونـق دهد احـسان تو بازار             پهن کردم سر راه تو بـساطی دل شب

 مـرا نـزدی پـردۀ اســرار  بـه کـنــاری            به حــرم وا کرده تو پـایـم پرده پـوشی

 سامـان بـدهی کار مرا؟  شود آیا سـر و            ام سر پـایین به پـنـاه آمده گـردنی کـج؛

 مرا  تا که اسبـاب شـفـاعت کنی اقـرار             کـردمآمـدم تا که بگـویـم به خـودم بـد 

 پس به تـاخـیر مـیـانـداز تو دیـدار مرا            آخــر کــار شــده شـوق شـهـادت دارم

 اصرار مراخواهش و  بدهیپاسخ  کاش            خـاک جبهـه چقـدر بوی وصالت دارد

 شـاهد گـفـتـار مرا  بیـن جـبـهـه بـنـگـر            خـواهد نـاز دلـدار کـشـیدن تن بی سـر

 بشنو این روضۀ بین در و دیـوار مرا             ماست؛ وقت پذیرایی ای شدهمهمان  حال

 صدا زد پسرم سوخته جان داد و با تن             افتاد و صدا زد پسرم مادرت پشت در
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 !بـنـفسی انت تن جــدا،  سـاللـۀ سـِر از!           یـگـانـه حامی خـون خـدا، بنفسی انت

 تو را هماره شهـیدان نـدا، بنفسی انت!            دهـنـد ها هـنــوزگـذرد قــرنبیا که می 

 !کند بـرای ظهـورت دعـا، بنفسی انت           چارده قرن استحضرت صدیقه  بیا که

 !بنفسی انت صدا،  بی  علی بس گریست  ز           جوشدجـگـر چـاه، اشـک می  بیا که از

 !های دل مـجـتـبـی، بنفسی انتز پـاره           بـیـا که طشت بود مثـل بـاغ الله هنوز

 !سر بـریــدۀ خــون خــدا، بـنفسی انت           توست هـنوز  راه ظهوربیا که چشم به 

 !بنفسی انت   طشت طال، به عرش، ز رسد           حسین «عجل علـی ظهورِ » بیا که نالۀ 

 !به شهر کوفه و شـام بـال، بنفسی انت           بیا دعــای فــرج بـشنـو از لب زیـنـب 

 ! بـنـفسی انت  تـربت پـاک رضا، کـنـار           عـارضت نگردبیـا که دیـدۀ "میثم" به 

 

 طپد به شوق طلوع جمـال تودل می            در انـتـظـار طلعت صبح وصـال تو

 ایم مـراعـاِت حـال تو اصـالً نـکـرده            سوی ما همیشه ز غفلتی که هست با

 همیـشه وبال تو خـیـال وهسـتـیـم بی             دهددل نمی  به یـاد شما ایـنـجـا کسی

 مالل تو رنج و  است باعث مهریبی             شودکـمـتـر دلی برای شما تنگ می 

 یـاد رفـتـه سـفـرۀ رزق حـالل تو  از            ایمشبهههای سپردۀ نـان از بسکه دل

 داریـم امـیـِد دیــدن مــاه جــمــال تو             رفته است  عمر گناه حاصل این گرچه

 پیدا نشد کسی که بفـهـمد خـصال تو             بر در نیامده؛ تو به سـائل عطا کنی

 مثال تو قلب ماست درد و غـم بی  بر            ایمـدیـنه  بال و  دار کـرب وغّصه  تو

 مـا را رسـان به قـافـلـۀ مـهـزیـارها             انتظارها پـایـان بـده به دوری چـشم
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 ایم توّجه به نـسـخـۀ خــدایــِی نـگــار بی             ایم  توّجه  کشیم به یار بی درد میاگر که 

 ایـم   تـوّجـه بی به شیــوۀ درسِت انـتـظـار            دست از گناه خود نمیکشیم به عشق یار

 ایم  توّجه  بی  های آن سوار ولی به حرف           ایم کـنـار جـاده با دل شـکـسـتـه ایـستاده

 ایم   توّجه بیکار   کشت و  زمین و به برکت           دهد اگر هـنـوز شــاخـۀ دلــم ثـمــر نمی

 ایم تـوّجـه  بی  حـقـیـقـی بـهـار به مـعـنـی           خـزان گرفته روزهای سرد انتـظار اگر

 ایم   تـوّجـه بـیمـا هـزارهـا هـزار بار   و           خـوانـدی و هزار بار گفتی و  هـزار بار

 ایـم   تـوّجـه های مـردم نــدار بی به دست            این بُودکه خورده علت   کارمان اگر  گره به

 ایم توّجه بی  قرار و وعده و که ما به قول           نکن های ما حـساب وا زیاد روی تـوبـه 

 ایم توّجه طعنه های یار بی به زخم ها و            فقط به شوق کعبۀ رخ تو بوده است اگر

 ایم  توّجه  بینوبهار   عید و جوش وجنب   به            به فکر شال مشکی و عزای مادر توأیم

 ایم  توّجه  بی یار  های روضه به مکن گمان           دهم به صبح عید غروب فاطمیّه را نمی

 

 مـا را بـرای نـوکـریت انـتـخـاب کـن            آقـا بـیـا دعــای مـرا مـسـتـجـاب کـن 

 آب کن امـشب بـیا و سـنگ دلم را تو          قـلبم شبـیه سنگ شـد از کـثـرت گنـه  

 باب کن روی دلـم فتح دستی بکش به          گرفت  تأثیرجرم ومعصیت اشک مرا

 آقـا به حـّق فـاطـمـه پا در رکـاب کن           انتظارتا کی  فرج، تا کی به لب دعای 

 کن  این دل زارم شتاب رحـمی نما بر           است  زخمیکه دلم سخت  ای منتقـم بیا

 امـشب مـیـان سـیـنــۀ مـا انـقـالب کن          بخوان ای  روضهخوان فاطمیه   ای روضه

 هم حساب کن غیرت مایعنی به روی              ایـم   پـی تــالفی ســیـلی کـوچـه مـا در

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: محمد فردوسی                شاعر:   
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 »تا با تو بگویم غم شب های جدایی«              گشاییچهرۀ خود پرده  از وقت است که

 « رهایی سوختنم نیست  از وعودم چون »             آتش هجران  تب از  در تاب و اسپندم و

 ای کـاش تو یـکـبـار به بـالـین من آیی             « خویش اسیرم من در قفس بال و پر»

 مـن خـوب نـیـامـوخـتـم آداب گــدایــی             نیستشک  توبزرگی بنده نوازی و  در

 تو مـنـتـظـر لـحـظـۀ بـرگـشـتـن مـایی             عمری ست که ما منتـظـر آمدنت، نـه 

 دل چـون تو بـیـایـی  یـاد رود مـاتـم از             خـواستـم از مـاتـم دل با تو بگـویم می

 یـا زائـر دلـسـوخـتــۀ کـرب و بــالیـی            ن؟امـشـب شده ای زائـر آن تربت پنها

 تو کجایـی؟  آقا تو کـجایی؟ تو کجایـی؟           جـمعۀ عّشـاق ای پرسِش بی پاسـخِ هر

 

 رحمی به حال این دل بی سرپناه کرد             مرا رو به راه کردلطفت دوباره حال 

 تباه کرد؟! شبم را روز و چطور دیدی            دل شـمــا ایـن دورِی مـسـیــر دلــم از

 دیـدگاِن فـاطـمـیـت روسیـاه کرد ...در             دنـبـاِل نفس رفـتـن من آخـرش مرا...

 پـادشـاه کرد  را تو  مـن را غـالم زاد و            وجــود آمــدم خــدااولــی کـه  روز از

 با یک نگـاه کرد کوی تو من را اسیـر            به مادرت  رحمت  زمان شدی تو و صاحب

 هر کس که عاشق تو نشد اشتـبـاه کرد            های نهفـته در این جهان  در بین عشق

 راه کرد  به   رومادرتان های   روضه  این            د مـراآقـا دلـم خـوش است که حـال بـ

 مــادر درون خـانـه فقط آه... آه...کرد            روزشبانه  ضرِب غالف خصم سبب شد،

 حـنـیـن را به خــدا بی سـپـاه کرد شیر            بعد از آن تنها سپـاِه شیـر خـدا رفت و

 دلش را به چاه کرد مـوال تـمـام درد و            نموداش را کفن  شبی که فاطمه بعد از

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                 قالب شعر: غزل     یوسف رحیمی                شاعر:   
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 گم شدم در سیل اشگــم تا بجـویم یار را            ام دیـوار را حرم ُشستم ز اشگ دیده در

 حّج نکردم گر نه بینم آن گُل رخسار را           گشتــه ام دور حــرم تا یار را پیــدا کنم

 می کشم بر دیــدنش ناز جفــای خار را           حجاز ای دارم به صحرای گل گم گشتهمن 

 بـازار را ماه کنعــان چند می پــویی ره           یــوسفا یعـقوب ها ُمردند از درد فــراق

 دیوار را  ننگ ای دست خدا پاک کن زین           چند نــاِم قـاتــل زهــرا به دیــوار حــرم

 یــاد آرم ماجــرای سیــنه و مسمــار را            دور تا دور حرم چون نام او را بنگـرم

 ار را مادر شعله های ن دور کن از ُدور           سیّدی نزدیک شو بر آستــان بیت وحی

 باز کن مــادر تو دست حیــدر کّرار را            1دل گوید بیا  مادرت در پشت در با سوزِ 

 اشرار را  خانۀ جـّدت علــی؛ کن از دور          وارث حیــدر بیا با ذوالـفــقـار حیــدری 

 احمد مختــار را هم علی هم فــاطمه هم           ُکشت را که زهرا میثم آن ظالم نه تنها کُشت 

 

 است بهـار اگر تو نبـاشی شبـیه پائـیز            است  انگیز بهاری ولی غم هوای شهر

 غصه لبریزاست که کاسه صبرم ز ببین              شـود آیی  کـرده چـه می دلـم هـوای تو

 است چیز  بی  نـدارد فـقـیر و   والیت تو             قلبش  کسی که درعصمت زهراقسم به 

 سحرخیز است ببین که جمعه به جمعه گدا               به انـتـظـار قـدومـت مـسـافــر زهــرا 

 است ترین چیز  قیمتی ؛که انتظار فرج           حـالـم را  به عـالـمی نـفـروشـم دمی ز

 دلبـر مـدیـنـه بیا  غـریـب خسـته دل و            یگـانه مـرهم یـاس شکـسـته سیـنه بیـا 

 
 شد  اصالح  بیت است؛ مداح هر  وظیفه  مهمترین که بیت  اهل بیت زیر به منظور حفظ بیشتر حرمت و شأن.  1

 باز کن مــادر تو دست حیــدر کرّار را            فــاطمه گیسو پــریشان کرده و گوید بیا

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     غالمرضا سازگار                شاعر:   
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 بـا اشک دیـده سیـنـۀ ما را جـال دهـیـد             دهیـدبر وادی وصـال بر این دل نــوا 

 بر نـوکـران بی سـر و پـا هم بها دهید             ای کنید یک بار هم ز لطف قـدم رنجه

 کـلـبـۀ ما را صـفـا دهید  منّـت دهـیـد و            سـر بر کـنـیـم و مـنـتـظـر مـقـدم شـما

 نــوا دهید   بی لب وا نکرده حـاجت هر            ن حرمکرم دارد ای روی به  بس کرم از

 خـاک پای خـویش عـیـار طال دهید  بر             یک گـوشـۀ نـگــاه شـمـا کـیـمـیـا کـنـد

 فـیض غــالمی حــرم خـود به ما دهید             خواهید اگر که روسیهان معـتبر شوند

 بر ما ز سوز فـاطمه حـزن صدا دهید            تا آنکه روضه خوان حـریم شما شویم

 لـطـفـی کـنـیـد و تــذکــرۀ کـربال دهید            رویم این جهان به دل از  است آرزو حیف

 

 توانش نیست  چگونه صبر و تحمل کند؟          نیست صحبت جهانش  تو سر کسی که بی

 که جانش نیست   جسمی بود تو فراق دل از          هجـر تو سوگنـد ای امیـد بشر!  به سوز

 طاقـت بیانـش نیست محـیـط غم بـود و         که دلش  برد؟کجا این غم   عشق تو،  اسیر

 آنش نیست  صحبت به این و  تو حضور که بی           نه التفـات به طوبی کند نـه میل بهشـت 

 جـاودانش نیست؟ چگونه آرزوی عـمر            خضرکه روی تو را دید یک نظرچون  کسی

 نیستدیگرانش  که عنایت به به حق حق،          که درک کند فیض با تـو بودن را  کسی

 )بهار نیست به باغی که باغبانش نیست(            بهـار زنـگـیـم در خـزان نـشـسـت بـیـا! 

 نیست! نشانش   قبر بی تو با خبر از به جز         که کسی  کنار تربت زهرا تو گریه کن!

 جوانش نیست  مادر از خبر  پسـر که بی            بـیـا و پـــرده ز راز شـهـادتـش بــردار 

 نیست آسمانش  هـفت در ای ستاره  )شفق(،          به جز والی تو ای ماه هـاشمی طلعت! 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                       قالب شعر: قاسم نعمتی                   شاعر:   
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 لــقـای رخ مـاهـیــم هــنـوز آرزومنــد           تا ببینیم تو را چـشـم به راهیــم هــنوز

 از غم دوری تو شــعــلـۀ آهــیـم هنوز          جمعه ها هفته به هفته پی هـم میگذرد

 روز و شب منتظـر نیمه نگاهیم هنوز          در بیــابــان طلب آبــلـه در پـا داریــم

 رق گناهیم هنوز! غ بس  با تو باشیم، ز           نشد آقا که شبی یا سحـری یا که دمـی

 هنوز  که افتاده به چاهیمنیست  بی سبب           حّب دنیــا پر و بال دل ما را سـوزانـد

 هنوز امیال و رفاهیمپی  چون که ما در          این که آقا نمی آیی بخــدا حـق داری!

 شاهیـم هنوزکــاسه بر دست در خانۀ           هر چه هستیم گــدای پسر فــاطمه ایـم

 هنوز خواهیم   همآره ز توخویش حاجت           تا نیایــی گـره ای باز نگــردد هــرگز

 در پی آرزوی گــاه به گـاهــیم هــنوز           انـتـقــام در آتش زده را می گیریم ...

 

 مـانیم سال جـا نمی هر ولی به لطف تو           دانیـم  اگر ز قـافـلـه دوریـم، خـوب مـی

 سـفـره ایـن فـاطـمـیـه مهـمـانـیـم  کــنار            و بـاز هـم به نـگــاه مـحـبـتت امــسـال 

 خوانیم  نگو که باز بدون تو روضه می           ای   نــیـامـدههــزار فـاطـمـیـه رفــتـه و 

 در انـتـظـار شـروع بـهـار و بـارانـیـم             بـیـا کـه در گـذر گـرد بـاد ایـن دنــــیـا  

 گریانیم  لطـف بارش چـشـم شماست  به              ست  عمری ات  چشمان ابری  ساحلقسم به 

 نـانیم  های بی  فـقـیـر روزی ایـن سـفـره            هـامـان  خـشک دلگـرنه مثل بیـابـان  و

 به دوش برد، ولی خم نگشت حیرانیـم            از ایـن کـه بـار غـم مـادر تـو را دنـیـا 

 شـهـیـدانـیـم   شـمـا پــیـرو که مـا کـنـار           انـتـقــام غــم صـــورت کــبـود بـیـا  بـه

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                     قالب شعر: غزل               محمد بیابانی     شاعر:   
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 ات بـادا سالمـم  به قـبـر مخـفـی مـادر            من مـهـدیـم، در دسـت تیـغ انـتـقـامـم 

 تـربت تو  رهـا بـ بـاریـده اشـکـم قـرن             غـربت تو  ای قلب مجروحم کباب از

 شمع و چـراغت بودم چـراغ قـبـر بی          داغت  سوز  شب تا سحرها سوختم از

 کردم  هم سوخـتم هم ساخـتم هم صبر           کردم  همچون ابر عمری برایت گریه 

 تو  ات تنهـاتـر از بـاشد مهـدی امـروز           از تو  دیروز رو گـرداند اّمت یکـسر

 من دعـا کن  ظـهـور بر  دستی بـرآور           1را صدا کن   موال استدلم خون  مادر

 کـنـار قــبـر پـنـهـانـت بـمـیـرم یـا در           تا بـا ظـهـورم انـتـقـامت را بـگـیــرم  

 ای یـار تـنهـای عـلی آخر چرا کشت            را کشت  مادر شنـیـدم بارها قـاتل تـو

 ایـسـتادی  بـود بـاز  عـلـی تـنهـا دیـدی           پــا فـتــادی    بـارهــا ازشـنـیـدم  مـادر

 دامـن مـوال جـدا کرد دسـت تو را از           آن ساعت به ثانی اقـتـدا کرد  قنفذ در

 بودم صلب حـسینت نـور آن روز در           مـادر مـپـنداری من از تو دور بـودم 

 خروشم   دل حسین از برخاست درصلب            به گـوشـم  آوای مـهـدی مـهـدیت آمـد 

 قلب خود احساس کردم  را در درد تو          نفـرین بـر آن قـوم خدا نشناس کـردم 

 جـای تـو من بـیـن در و دیـوار بـودم            ای کـاش بـودم تا عـلی را یـار بـودم 

 شکـسـتند  قـاتـلت را می  دستکاش  ای          ات ساکت نشـستند  که پای خطـبه آنان

 را  تن  آن دو خاک بیرون آورم باز از            بردارم از جانت محن را شود  کی می 

 بـــنـدم  اُّمــا رســـد از بـنـد فـریــاد یـا            در حـلـقـۀ زنجـیرشان محـکـم بـبـندم 

 
کنيم به منظور  پيشنهاد مي  وجود ايراد محتوايي در عدم رعايت شأن اهل بيت؛ بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   1

  را  آمده  شعر  متن  در  که  شده  اصالح   بيت  است؛  مداح  هر  وظيفه  مهمترين  که  بيت  اهل شأنرفع ايراد موجود و حفظ بيشتر حرمت و  

 دستي برآور بر ظهور من دعا کن             مادر دلم خون است ازبندم رهاکن            .کنيد  زير بيت جايگزين

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: مثنوی                 قالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 پُـرسم چرا ُکـشـتـید آخـر مــادرم را؟           دریـا کـنم از خـون دل چـشـم ترم را 

 چرا آخر شکـسـتید؟  بازوی زهـرا را          گیـرم امیـرالمؤمنیـن را دست بسـتـید 

 یا پاسخ حق نمک غصب فـدک بود؟            القربای پیغـمـبر کتک بود؟  اجر ذوی

 سـتـانـم مـی گـرهـابـیـداد زیـن داد تـو             هـای دوسـتـانـم   مـادر به اشـک چـشم

 هـستم  ظـهـورم هـم عــزادار تو  روز           من بهــترین یــار وفــادار تو هـسـتـم  

 محسن   نقش است برآن انـتـقـام خـون            شمشیر خونـریزم بود مدیـون محسن 

 مـهدیاختر دین، ماه  خورشید قرآن،           ای قـبـر پـنـهـانت زیـارتگــاه مهـدی 

 دادی روی سیلی خوردۀ خود نـور با             دادی شورو   سوز اشک و عالمی را تو

 

 یابن الزهراحال و هوای گریه داری              مانـند یک ابـر بهـاری یابن الـزهـرا 

 دلخسته ازاین روزگاری یابن الزهرا            غـم گـرفته   این روزها خیلی دلت را 

 زاری یابن الزهرا  درال به الی اشک و            شـود آهـت کـشـیده  با واژۀ »مـادر«

 الزهـرا قـراری یابن خـیلی بـرایش بی           گوید آقا  »ای وای مادر«های تو می

 یابن الزهراگذاری  سر را به زانو می             ام که مثـل حـیـدر  من مـرده مگـرآقا 

 ام بر جـان نـثـاری یابن الزهرا آمــاده            آقا! تــنـم، جـانـم، همه چـیزم فـدایت 

 الزهرا ات گردیده جاری یابن  با گریه              قـرارم  گریه مکن که طفـل اشک بی 

 یابن الزهرا « نداری»با عرض پوزش از            دیـده مـرهم دیگـر نـدارم  جـز اشـک

 دوست داری یابن الزهرا حتماً مرا تو              از این که هـستم دوسـتدار مـادر تـو  

 الزهرا مـزاری یابن  دنبال یک سنگ              قـامت خـمـیـده  تا این که باشـم زائـر

 کاری یابن الزهرا در کوچه شد آئینه               تبدیل یعنیشده  «  زهراها» به« زهرا»

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                  قالب شعر: محمد فردوسی              شاعر:   
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 برگرد  زرد، ای سرخی گلهاِی خشك و          برگرد  دل گرمی ایـن روزهاِی سـرد،

 برگرد چه درد، تو هر درمان ندارد بی             تو هرچـه سخـت، بازآ  نـدارد بی آسان 

 برگرد با سیـزده تا مـرد، بـا سیصـد و           اَشكْو اِلْیَك از جهاِن خـــالی از مــــرد 

 برگرد را خالی نخواهم كـرد، پُشِت تو          عاشقی سرشارم و چون اهـِل كوفه  از

 برگرد دامنت چون َگرد، ِكشم بر تا پَر            آن روزی كه شاید خاك باشم آیـی  مـی

 برگرد  حیران شدم چون عابری شبگرد،            هـاِی فــاطـمـیـه  كــوچـه  دنـبـاِل تـو در

 1بـرگرد انـتـقـام سـیـلـِی از نـامـرد،  تـو           ای دســِت قـهـاِر خـدا تـا كه بـگـیـری  

 برگرد حسن آورد، روزِ  ها چه بر  شب            داند آن بَـلـواِی كـوچه  زینـب فقـط مـی

 بـرگرد بـرگرد جـاِن مـادرت بـرگرد،            زهـرا  مـانـد بـرایم یابن یـك حـرف می 

 

 آنکه عـالج و دوا کنید  ترم از زخـمی             ترم از آنکه برایـم دعـا کنیـد  کـوچک

 بـه مـقـدمـتـان آشنـا کـنـید چـشـم مـرا             ای که لحظهآن  شدم از تر  حتی غریب

 بـاز؛ وا کـنید  ای؛ شانـه زنـیـد تا گـره            زلـفـتـان شدم  حاال که من دخـیل سـر

 کـنید نـاخـدا  حال کـشتی بی فکـری به           دریا ببین چگـونه دلم در تالطم است 

 کنید  هم صدا روضه مراهرجا که بود            زحمتی نداشت  برایت اگراین روزها  

 در گـوشه و کـنار عـزاخانه جا کنـید              شـود مـرا  آقــای فــاطـمـیــه اگـر مـی

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

 کـفـاره ي سيـليِ آن نـامرد، بــرگرد           قـهــارِ خـدا تـا که بگـيري تِاي دسـ             .را جايگزين بيت زير کنيد 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                       قالب شعر: ناشناس                      شاعر:   
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 ام  طالب خـون شـهـدا مـهـدی            ام  من پـسر خـون خـدا مهـدی

 من ائـمه را مقـتداسـت  مـادر             خداست  من مـادر خـون مادر

 من حضرت زهـرا بود  مادر             مــادر مـن اُّم ابــیــهـــا بـــود 

 پـهـلـوی محـمد بـود  روح دو           مــن بهـشت احـمـد بود  مـادر

 کـبـریـاست الـمعـارف  دائـرة            مـادر مـن سـیـدة االنـبـیـاست 

 مـرتـضاست  و آیـنـۀ پـیـمــبر             رضاست صبر واسوۀ  مادرمن

 اُّم نـبــی، اُّم کـتـاب، اُّم دیــن             المتین حبل عصمت حق هـمسر

 است تربیتش زینب   حاصلی از            شب است  من روح نماز مادر

 حــسـن آورد پـــاک او دامـن            پـرورد  من حـسـیـن می  مـادر

 هـسِت یـدهللا بود دست مـگـو            هللا بـود  مــادر مـن دسـت یــد

 ست  من یاس کـبود علی مادر            ست   نبود علی من بود و مادر

 است  نـالـۀ پشت در شاهـد او            مادر مـن فـدایی حـیـدر است 

 ست  اولـین شهـیـد عـلی مـادر            ست   امیدعلی  مادر من کیست؛

 پامـال شـد مثل کـتاب وحـی،            بال شد  من چو مـرغ بی  مادر

 مرگ شد اول زنـدگی جـوان             برگ شد  بی کهحیف ازآن نخل 

 مـادر مـظـلـومـۀ ما را زدنـد             را زدند  حیف که ناموس خدا

 دشمن شکست  که حیف ازآن دست            که درخون نشستحیف ازآن سینه 

مفتعلن مفتعلن فاعلنوزن شعر:                           مثنویقالب شعر: غالمرضا سازگار               شاعر:   
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 تـنـگ شـمائـیم بیا   ست کـه دل سالـیانی           هـا را مـتـوسـل به دعــائـیـم بیا   لحـظـه

 ماندیم  تشنه ازحسرت رویت لب دریا           ماندیم  ظرف نشد جادل این   دروسعتت 

 آبـی  نــداریـم دگـر طـاقـت ایـن بـی و            آبی   این بیوسعت  شد ازخشک چشممان 

 نـدبه خـوانـیم و تمنـای بهـاران داریم           داریـم  قنوت دلمان خواهــش بـاران  در

 خورده زمین ازاثراین گرما که ترک           ما  بـاران برای پسر حضرت   پس ببار

 داغ آاللـــه نـشـــانی ز نــیـاز دل مــا           دامـن دشـت شـده ســـفــرۀ راز دل مـا 

 گـردیم  بـه دنـبال شما می گـردبـادیم و            گردیم ست تمامی   عمری ما که درراه تو

 داریـم بـدانی که تــمـنـای وصـالـت تا           آریـم راهت  چـند جـمعـه دلـمان را سر 

 سوسن کن نسترن و از ها را پُر کوچه            قمرت روشن کنرا زرخِ چون شهرمان 

 راهت دارد  هم چشم بهفاطمه نه که ما            دارد  جرعه نگاهتآسمان خواهش یک 

 

 بـاشـیـم   آشــفــتـۀ حـال پــریــشـان تـو           باشـیم    ما آمـدیم امـشب كه حـیـران تـو

 باشیـم  اگـر پـاره گـریـبـان تـو امـروز          تقصیرفراق است  تقصیرهجران است،

 الـطـاف بـاران تو باشـیم  خـور روزی            بایـد  مـانـیـم و كـویـر تـشـنـه مـیمـثـل 

 بـاشـیـم   انـگـار بـایـد تحـت درمـان تو           از دردهـای مـا طــبـیـبـان نـا امـیـدنـد 

 باشیـم  هـم نـالـۀ چـشـمـان گـریـان تـو           شكـر خـدا این روزهـا توفـیـق داریـم   

 بـاشـیم  انـدازۀ یك روضه مـهـمـان تـو            شاید خـدا قـسـمـت كنـد یك فـاطـمـیـه   

 بـاشـیم  گـریـه كـن شــام غـریـبـان تـو          صـاحـب عـزای فـاطمیه بـاید امشـب  

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                مثنوی    قالب شعر: صابر خراسانی                 شاعر:   
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 را  کرده پدرچون کودک آواره که گم            باریم به دنبـال سرت اشـک بـصر را 

 را جگرلحظه نگـیرند ولی خوِن   یک          از تن ما جان بستـانـند  بگو یک عـمر

 سحر را جگر خویش،خوِن  شسـتیم ز          شب ز فـراق تو فـشانـدیـم سـتـاره  هر

 قربان کسی کـآوَرد این طرفه خبر را           ماست کف صبح ظهورت به   جان درخبر 

 را نـیـمـه نـدیـدیــم قـمـر دردا که شبِ            نیـمه و مـا کـور   رخـسار تو مانـنِد مه

 پــای بـشـر رادست تو مگـر باز کند            گـشایـد دل ما عــقـده  مگر از چشم تو

 افـق صبح ظفـر را  خـورشید نـیارد ز           سوگـند به صبح ظـفـرت تا تـو نیـایی  

 را  خانـه، تو بـردار تـبرعـالم شده بت           شـکـن آل محـّمـد!  فــرزنـد عــلی! بت 

 ا؟ کز قـبـر در آری بدن آن دو نفـر ر            فـاطمه روزی  رسد ای منـتـقـمکی می 

 پـا مـادر و کـشتـنـد پـسـر را  افـتـاد ز            پشت در وحی با ضرب لگد  افسوس که

 را  گهر از کفت این بحرِ  نبرند «میثم»           گوهر همه  سرشکت و  بَود بحر چشم تو

 

 آخـر سـحـر نگـشـت شـب انتـظـار مـا            ای دیـده خـون بـبـار نـیـامـد نـگـار ما 

 مـا قــرار رسـی به داد دل بـی  کـی مـی             غـربت عـشاق رحـم کن ذالـکـرم به یا

 جگـر داغـدار مـا رحـمی نـمـا بـر این             هم سری بزن مجلس ما به  عزا صاحب

 مجلـس عـزا تو نـشـسـتی کـنار مـا   در           کاش گـریه وا کند این دیـده بنگـرم  ای

 وگریه گذشت است کارما دیگر زاشک          فـراق تـو   به قـبـله شـدیم از بیـمـار رو 

 ما  ابـر بهاردو  خشکـانـده است گـنـاه؛           الـبـکـاء سبـوئی حـواله کن   یا صـاحب

 مـا  بـاشــد گــدائـی حــرمـت اعـتــبــار           سوگـنـد بـر نـوای حسین جان فـاطـمه 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            قالب شعر: غزل                 غالمرضا سازگار    شاعر:   
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 تو عید نیست  صدها بهار هم برسد، بی            که در آن امید نیست عیدی رسیده است 

 نـیـایی جـدیـد نیسـت تو امـسال هم اگر           ها  چون گذشته تکراری و شـبیه به هم،

 با این حـساب آمـدنت هــم بعـیـد نیست            رود  با جمعـه می با جـمعه سـال آمـد و

 رسید نیست سر تودر حسرت ظهور جز            کـنـم این سـالـنـامـه را  بار دوره می هر

 نیست  اشک فراقت سپـید یا چشممان ز             مارا ببخش اگر دلمان در سیاهی است 

 نـاپـدیـد نیـسـت  تـو قـبـر مـادر آن روز            رسی راه می  رسد که تواز می  روز یک 

 که گـفته شهید نیست  زدند...آه...او را           ای که مجـلس خـتم رسول بود  در خانه

 

 ام که مـاه شب تار برنگـشـت  آشـفـتـه           امسال هم گذشت ولی یار بر نـگشت 

 اّما طـبـیب این دل بیـمـار برنـگـشت             رسـد  گـفـتـم دوای درد من از راه می

 برنگشت  بـازار سر حق میدهم که بر              رود  وقتی کسی به دیـدن یـوسف نمی 

 پنجاه و چند جمعه و دلـدار برنگشت            انتظار؛چشم ترم روبه جاده ماند  چشمْ 

 بـرنگشت  بهـانه و اصرار؛ قـسم،  آیه،             پای او به  ها که نشستم من چه غروب

 شکـر خـدا ز ما نـظر یـار برنگـشت             دلم را نظاره کرد  یک سال در گناه ؛

 برنگشت دل ویکبار رفت این بیراهه             ها  دیدم که سال حساب کردم و خود با

 نگشـت  گنهکـار برابر کـَرم ز عـبـد             هاست آبـرویم را خریده است  او سال

 برنگشت گـلزار او نسـیم هم سوی بی               چه لذّتی؟   اصالً بدون او چه بهـاری؟

 برنگـشت  امسال هم گـذشت ولی یـار            سال جـدیـد، سال فـرج، سـال کـربال 

 ایم  خوان کوچه و مسمار گشته مرثـیّه            ایم نـشـسته این روزها به مـاتـم مـادر 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: محمد بیابانی                 شاعر:   
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 آرمانت نبوی صولت تـو حیـدری است         است توحیدری   که ساالری و شخصیت ای

 حیدری است   تو  چوحسین قدرت درشجاعت           عصمتت فاطمی و جلـوۀ ُحسنت حسنی 

 حکمت توحیدری است دانشت باقری و            وارث سجـدۀ سجـاد بـه مـحـراب نـماز 

 و خلعت توحیدری استرضوی طلعتی            کاظـم کـردار   مهـدیا جعـفـری آثـاری و 

 هیئتی وخشیت توحیدری استعسگری           تــو نــقـــوی کــرم تــو تـقـــوی و ادب 

 است توحیدری چوعمویت به خداغیرت           ابجـد  شد ابـاصـالـح و عـباس یکــی در

 حیدری است تو  ای علمدار شرف رأیت         با تو بیگانه بود هر که ابالفضلی نیست 

 حیدری است حامی عترتی و فطرت تو          کشد اهـل ملکـوت  نازنین ناز تو را می 

 صحبت توحیدری است  سخن ازعدل بگو         گفت سلونی ز تو تجلیـل نمود  که می  آن

 است  حیدری شوکت تو عارف باللهی و          به تـمـاشـای جـمـالت عـرفـا مشـتـاقـنـد 

 حیدری است   هاشمی و سیرت تو خال تو         جمیل  احسن حال است جمال تو حال تو

 تا بدانند همه نهــضت تو حیـدری است          حیدر  ای خوش آن روزبگویی مددی یا

 توحیدری است   خلوت نشین خیمه مگرای           تو ظاهربشوی   نشین شد که  خانهمرتضی 

 استسطوت توحیدری  چه غم ازکید عدو          بِـِستـان مـزرعـۀ فــاطـمه را از اشـرار 

 " تنها داری  آن چه خوبان همه دارند تو"            زیر لـوح عظمت سیزده امضـاء داری  

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل   ولی اهلل کالمی                 شاعر:   
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 حسرت فروردین استکه بهار فرجت           است سنگین دلم روی  داغ تو برچنان  آن

 قـّصۀ درد فـراق تو غـمی دیرین است            است  غصۀ چندین قرن این امسال نه محض

 بسی نفـرین اسـت  پـشت ایّـام بـدون تو              گـذرنـد  هــا در پــس آه دل مـا مـی  سـال

 است ایناست بهارم  حرف بهار هرکجا           روضه است  لحظۀ ناب شکوفا شدنم در

 با وجـود همۀ شـوری آن شـیرین است             سرمستی آنست که  نابی اشک،چون بادۀ  

 با سیـــاهی غـــم فاطــمیه رنگین است            قـلـبم  بر خـالف هـمه؛ امسـال لـبـاسم...

 نـایم از نغـمۀ یا فـاطـمه آهـنگـین است          وه چه سالی شود امسال که از آغـازش 

 یک گلچین است  حملۀ خطر ات در غنچه            ت را   حائل در یاسَ  کن از دور اغـبـان!ب

 

 گـرفـتـار بـال بـاشـم من هـمـۀ عــمـر            وای بر حالـم اگر از تو جدا باشم من 

 باشم من خدا  ای هم که شده عبد لحظه             این است  شک ندارم همۀ خـواستۀ تو

 جـا نـدارد که پـذیـرای شـما باشم من              آن اسـت  تا زمانی که دلـم خانۀ این و

 شم من روی شما با همه عمرم خجل از             دیـدی  چقدر غـرق گـنه بودم و تو می

 دنـــبال دوا باشـم من دردمـنـدانـه بـه           تا به کی درپی گیسوی تو آواره شوم 

 هم خورده رها باشم من  چنان زلف به  هم                ست سرگردانیگوئیا قسمت من این همه 

 مـثـل امـام و شهـدا بـاشم من تـو یـار            را  جان بکشم ناز تو کاش میشد به دل و 

 بال باشم من مـیهـمـان حـرم کـرب و              یک فاطمیه   به همراه تو  کاش میشد که

 خـیـمۀ سـبـزت به کجا باشم من زائر            خـیمه زدی؟ دل زهرابه کجا   ای عزیز

 به گـرفــتـاِر مـیـان در و دیـوار بـیـا             یـار بیـا   جان آن مـادر غـمـدیـده و بی 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   محمد بیابانی                     شاعر:   
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 بر روی چشمانم قدم بگذار یک بار              بار    افتد به ما انگار یک راهت نمی

 سهم نگـاه من از آن بسیـار یک بار             امـا نـبـوده  ها تـو را، دیـدنـد خـیـلی 

 بار  چشم خریـدار تو را ای یار یک            بین بـساطـم نیـست آهی که بگـیرد 

 تکرار یک بار پاسخ بده بر این همه             هـایم جـواب آیا نـدارد الحـسن یـابن

 بار  زمـرۀ دلـدادگـان بشـمار یک  رد            افتاده راهم  خاک  روی  ین عاصی برا

 مقداریک بار  گردد جان بی  خرج تو           نا قابل است اما دعـا دارم هـمیـشه 

 بار  آن بیـمار یک وقت مـالقـاتی از              بگیری  که برای ما شد کـاش می ای

 یک بار  "الجار ثُم الـدار"از لبش  او            ها امـا نیـفـتـاد  بـد دیـد از هـمـسـایه

 بار   مسـمار یک های آتش و زخـم از            زد  ساخـت اما دم نمی با دردهـا می 

 

 های جـدایی«  »تا با تـو بگویم غـم شب            گشایی   که از چهرۀ خود پردهوقت است 

 « رهایی سوختنم نیست از چون عودم و»            آتش هجران   تب از تاب و اسپنـدم و در

 کــاش تـو یکبـار بـــه بالین من آیـی  ای            «من در قفس بال و پر خویش اسیـرم»

 گــدایــی  خــوب نـیـاموخـتــم آدابمـن             نوازی و بزرگی تو شک نیست  در بنده

 لحـظـۀ بـرگـشـتـن مــایـی  مـنـتـظـر تـو             ست کـه ما منتـظـر آمـدنت، نه  عـمـری

 بـیایی  یـاد رود مـاتـم و دل چـون تو از            خـواسـتـم از مـاتـم دل بـا تو بگـویم  می

 بــالیـی  یـا زائـر دلـســـوخـتـۀ کـرب و            ای زائـر آن تـربت پنهـان؟  امـشب شـده

 تو کجایی؟   تـو کجایی؟  آقــا تـو کجایی؟            جـمعـۀ عـّشـاق  پاسخِ هر ای پرسـِش بی 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: محمد بیابانی            شاعر:   
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 آیـــد گـدا بـودن به مـاهـا  اصـالً نـمـی            نـوشـتند از گـداهـا ما را   هر چـند که؛

 نــوکــری دلـربــهـا؟!  مــاهـا کـجــا و             خـاصی نـداریم  ما روسـیاهـان ارزش

 هـا «آقـا بـیـا آقـا بـیـا»اصـالً چـه شـد              کـردیم او نیامد  قـدر اصرار چه ما هر

 وصــال آشـنــاهـا  رسـد روز کـی مـی                انتظارند  ها در هیچ این خوب که ماها

 الـشـفــاها  رونـق گـرفـتـه بـاز هـم دار            دوریش بدجور حال ماخراب است  از

 ها حاجت رواها حال خوب ای خوش به            نیست  دیدنش روزی من من که بدم پس 

 تا کی خـطاهـا؟   اّمـا دگـر تا کی گـنه؟           کریم است خیلی باشد درست؛ آقای ما 

 حیاها  ای شرم و بد نیست پیـشـش ذّره           مـاست  ناظـر ... طبـق احـادیث رسیده

 حـنـاها!  دیگـر رنگـی نـدارد پـیـش او              اعمال بد اصرار داریـم  از بس که بر

 کـه بـاشـد از تـبـار کـیـــمیـاهـا  نـامـی              آن هم نام زهراست است  حل باقی  یک راه

 

 کاش شـد ایدل وا می  کـار گـره از            کاش  شد ایبرات وصل امضاء می 

 کاش  شد ایچشمانم چو دریا می  دو           اشـک  دیـدنـت ای حـضـرت بـرای

 کـاش ای شــدمی  ما مـصـفـا سـرای             سـحـرگـاهـی بـه یـمـن مـقـــدم تــو 

 کـاش  شد ایبه پیـش پـای تو پـا می              وجـــود زخـــمـــی و آلـــودۀ مـــن 

 کـاش شد ایمـداوا می  به دسـت تـو            ـا هـم درد مــ دل غـمــدیــده و پـــر

 کاش شد ایرحـمت نام ما جا می  ز           انـتــظـــاران  مـیـان زمــرۀ چـشـــم

 کـاش شد ایشبـیه خاک صحرا می              ام در زیـــــــر پـــــایـــت دل آواره

 کاش  شد ایهـا می  به سـوی آسـمان            شـهـیـدان  مسـیـر وصـل ما هـم چو

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: محمد فردوسی            شاعر:   
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 کـاش شـد ایراه زهـــرا می غـبـار             ی مــــا  دم آخـــر تـن صـــد پـــاره

 کاش  شــد ایهای مـوال می غـریـبی              مـــحــرم مـــا مـــحـــرم آن  دل نــا

 کـاش  شد ای میدگـر دسـتـان او وا            پس از چنیدن وچند صد سال گریه 

 کاش  شـد ایشیعـه معـنا می  غـرور             به بـرق ذولـفـقـاری خـاک خـورده 

 کاش شـد ای  به دسـتـان تو پــیدا می           مــزار مـــخــفــی یــاس مـــدیــنــه 

 فـاطــمـه پــس کی مـیـایـی  عـزیــز            غــرور چــادر خــاکــی کـجــایــی

 

 تا بلکه بیـشـتر دل مـن مبـتـال کـنی              بـاز آمـدم که درد دلـم را دوا کـنـی  

 گـلویم رهـا کنی بغـض  شاید مرا ز           باز آمدم که با تو کـمی درد دل کنم 

 پا کنی   باید دوباره مجلس روضه به             خواهم ز فـاطمـیّه بگـویـم بـرای تو 

 سر این روضه وا کنی  خود تا با زبان           بیا ها  روضه این سخت است خواندن  

 1کنی تا راز دفـن مـادر خود بر مال              فصل عـزای مـادرت آمد شتاب کن 

 را ادا کـنی  آقـا بـیـا که حـق عـــدو              2پشت درشکست مادرتان شب حریم   آن

 صدا کنی  باید وگـرنه گریۀ خود بی            آقا مدیـنه مجـلـس گـریه به پا مکـن 

 احـزان بنا کنی  کـلـبۀ بـیـرون شهـر            شوی  یعنی شبیه فاطمه مجـبـور می

 
حضرت برای انتقام شهادت مادرش می آید نه برای یت زیر به دلیل ایراد محتوایی تغییر داده شد؛ زیرا خون بها همان پول دیه است و  ب.   1

 گرفتن پول خون و گفتن این مطالب جفای به اهل بیت است 

 باید بیایی و طلب خـون بـهـا کنی             فصل عزای مادرت آمد شتاب کن
کنیم به  در مصرع اول بیت؛ پیشنهاد می  معنایی وجود ایراد یا ضعف محتوایی و  بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما با توجه به.  2

 .منظور رفع ایراد موجود و همچنین انتقال بهتر معنای شعر بیت اصالح شده که در متن شعر آمده را جایگزین بیت زیر کنید

 آقا بیا کـــه حق عـــدو را ادا کـنی          آن شب غرور مادرتان پشت درشکست 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: مهدی چراغ زاده                شاعر:   
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 رسی  می  مثل همیـشه گـفته به من فال:             رسی  فـالی زدم که گـفت: به اقـبال می

 رسی می امسال گفتم به خود دگرکه تو            یـادش به خـیر موقـع تحـویل سـال نـو  

 رسـی  آمـال مـی مثـل هـمـیـشـه مـوقـع                1دل کـنم  محـتـاجـم آنکه با تو کمی دردِ 

 رسـی؟  اشکـال می داد عـبـد پُـر آیـا به            خـَردم ایّهـا العـزیـز  جـز تو کسی نـمی

 رسی  زخـم کـهـنۀ این بال می داری به            بالم به زیر بار معاصی شکستـه است 

 رسی  می«   محّول االحوال »  ای بهترین           شـود  دارم یـقـین که حال دلم خوب می

 رسی  منـوال می آری به این طـریقه و           باید تو را به حضرت زهـرا قسم دهـم 

 رسی  می«دال  »مادرت به نظراز داغ              مـانـند مـادرت الف قـامـتـت خـم است 

ً            یک روز جـمـعـه منـتـقــم آل فـاطـمه!   رسـی  دّجـال می بـرای کـشـتـن حـتـمـا

 

 آیـی؟  دوبـاره فــاطـمــیـه آمـده؛ نـمـی            هایی  اال که صاحـب عـزای تمام غـم

 های دریایی  را طلب کند این دیـده تو            ما نگـاه کن ای ساحل نجات بشـر  به

 تنهـایی  زنی به کجا به سـینه خود می              ای غـریـبانـه  کجا سـیاه، به تن کـرده

 خوان زهرایی  کجا شبیه علی روضه             کجا شبیه عـلی سر به چاه غم بُردی  

 ایی ایـنج  گمان کنم که رأفت نشـسته؛            هـای مـادرت آقـا  برای گـریـه به غـم

 هرآنچه شما بفـرمایی  به روی چشم؛             خوان باشیم    ایم که گفتید روضه شنیده

 درخورد ضربۀ پایی دمی که به درآن              ایم زمین خورده است مادرتان  شنـیده

 
 شعر  متن در که شده اصالح بيت بيت؛ اهل کنيم حفظ بيشتر حرمت و شأنبيت زير پيشنهاد مي  در وجود ضعف محتوايي  با توجه به.  1

 مثل هميشه مـوقع آمـال مـي رسي                ميلم کشيده با تو کمي دردِ دل کنم             .کنيد زير بيت جايگزين را آمده

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: محمد فردوسی                  شاعر:   
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 بود کاش سـرم خاک پای شما              دلـم در هـوای شما بود کـاش 

 کـاش عـبای شما بود  که گرد             تنها فـقـط خـاک پـای شمـا  نه

 کاش  بودجای شما   این خانه  در               آن  شده قـلب من خـانـۀ این و 

 خـدای شما بـود کـاش  خـدایم؛             ام  کس دیـگـری را پـرسـتـیده

 کـاش  بود سـرای شـما هـوای            کشم   که با آن نفـس می  هوایی

 کاش  هم دعـای شما بود  کمی             ها کـنـار دعـاهـایـمـان  به لـب

 نگـاهـم گـدای شما بـود کاش                هاست دست بی  به دستان نگاهم

 دلـم کـربـالی شمـا بود کـاش              جوارخودت  ای در شب جمعه

 عـزادارهـای شـما بـود کـاش             و این روزها در غم مادر از 

 کاش  بود عزای شما  که وقف            ازاین خورد  حسرتدلم قیامت 

 

 آنکه با آمـدنش نـور هویـدا شدنـی است           است واشدنی ها  رسد آنکه به دستش گره  می 

 است شدنی این بادیه فـردا  شب ظلمـانی              سرگشته سحرنزدیک استغم مخورای دل 

 شدنی استصحرا ورنه پابوسی آن ساکن             عـلـت دوری از یـار؛ گـنـاه است گـنـاه 

 رودهایی است که تبدیل به دریا شدنی است            با آمدنش  این همه اشک که جاری شده،

 عشق دردولت مهدی است که معنا شدنی است             او   کسی غیراز تدبیربه نداریم هیچ اّمید  

 یاری موال شدنی است بین گذر،  پشت در،            مادرش درس به ما داد که تنها وغریب  

 انتـقـام گـل نشکـفـتـۀ زهـرا شدنی است            اش  با غـضب حـیـدری رسد و منتقـم می 

 قـبر پنهـان شدۀ فاطمـه پیدا شـدنی است          َعلَـمـی خواهــد زد سر تـربت مـادر  بر

فعولن فعولن فعولن فعولوزن شعر: غزل                      قالب شعر: محمد بیابانی                   شاعر:   
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 آتـشـفـشـان اسـتبـاد بـهــاری شـعـلـۀ             تو بهـار ما همان فصل خزان است   بی

 فـراق تــو به دوش ما گـران است بـار            ایـم و پـای رفـتـن را نـداریـم  در جـاده

 هجران بیکران است دریای که این بس  از           ندیدیم  رنگ ساحل را عمری گذشت و

 استخوان استگلوهم  ودر خار چشم،  در          نشکـست بغـض انتـظار...اشکی نیامد 

 سـهـم دیگران است فـیـض تمـاشای تو            چه بـدیـم آقـا مگـر مـا دل نـداریم؟ گر

 آن است زیرا دل ما جای عشق ایـن و           از ما  بگردانی تو  حق داری اصالً رو

 است چه حاجت بربیان بینی  وقتی که می            اوضاع درهـــم بـرهـــم آلـــودگـان را 

 یک جایی روان است  هرکس که میبینی به           مردم همه دنبال عیش ونوش خـویشند 

 ناگهان است   وای ازعذابی که هجومش           بـتـرسـیـد از عـذاب نـاگـهـانـی   مـردم!

 وقـتی که پـای فـاطـمیّـه در میان است            شادی نداریم   گـویی و آمد  عید و خوش

 امان است هایش بی  گـریه داغ مـادر  از          است آقـا  نگـه داریـد عـزادارحـرمـت 

 بـه سمت آسمان اسـت  دست دعـای او           تا که بـال نـازل نگـردد، مثل زهـرا... 

 خوان است  روضهو ظهر و شب سه وعده صبح   هر          وای مـادر  وای مـادر، ای وای مـادر،

 است؟  چـرا دنـیا بـه ما نامهـربان مادر            نـویـسد   مخـفی می با اشک، روی قـبر

 

 آب و آئیـنه بیارید سحر نـزدیک است           استنزدیک  خبری میرسد ازراه خبر 

 نزدیک است جـمعۀ آمـدن او به نظـر            روایـات رسیـده ای قــومطبق آیات و 

 نزدیک است  هم گل دهد این باغ ثمر باز             آید روزی به سرزمستان عاقبت فصل 

 به دعای فرج جمع اثـر نـزدیک است           جایی ببرد راه بهشود قطره چون رود 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: محمد فردوسی            شاعر:   
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 که سفر نزدیک است بند برادر بار بر             سازیم با ظهورش حـرم فـاطمه را می

 از در خانۀ زهــرا چقدر نزدیک است            راه دور دل مـا تـا بـه در خـیــمــۀ او 

 نزدیک است اندوه پدر غـربت مادر و             آه گـفـتــم که در خــانــه و یــادم آمـد 

 است روضۀ کوچه به جگرنزدیک بیشتر              سـوخـته جانـم اما گـر چه از آتـش در

 است که شرنزدیکانگار و باز میلرزد            ابـوس سـراغ پـسری آمـده استـک باز 

 استاز کینه خطرنزدیک بند آمده کوچه             ادرت را بـبر از رهـگـذر نامـردانـم 

 قیامت به نظرنزدیک است هاتفی گفت:             عـرش افتاد درزلزله تا که افتاد زمین 

 نزدیک است دگر خانه  پسرش گفت بیا،             قـدم رفـتـه نـرفـته نـفـسش بـنـد آمد دو

 به کـمـر نـزدیک است داغ بـرادر  اثـر           رسد اما انگـار داغ مادر به جگر می  

 

 قـرار  ام بـر سـرامـشـب دوبـاره آمـده            الِفـرار ال یُـمکن از خود فـرار کردم و

 خـودت نیار من آمدم ولی تو به روی              رسوای خویش گشتم و غرق خجـالتـم 

 از بس که بار آمده برروی دوش، بار            ام بــیــا من در میان راه زمین خورده

 کنـار  ام این گـوشه ورا ندیـده حتی تو            خورم حجاب خودم غوطه می  آنقدردر

 ببـار ای چشم خشکـسال منـم قـطره از            گرفته است های توباران که گریه امشب

 گذار واکردیم  توما خویش رابه دست            صاحب جانـم فـقـط تـوئـی   ولّی و آقـا؛

 کـار  آیـمت به  شاید به این امـید که می             ایانـــتـــظـار آمـــدنـــم ایـســتــاده در

 گذار دلخواه خود روضۀانگشت روی            که بـیایی به پیـش مـا   امشب برای این 

 انتظـار  آنجا نشـسـته چشـم کـبودش به               بـبرکه بـاز امشب مـرا به خانـۀ مـادر 

 قـرار  بـی و عــزادار هـایمـانـنـد بچـه            ما را ببـر که گـریه بریـزیم پشـت در 
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291   
 

000

   حضرت صاحب الزمان عجل اهلل تعالی فرجه:   پانزدهمدرآستان وصال؛ جلد 

 

 حیدراست هركس كه یارمن بشود یار            تر است  این روزها نـوای دلم مـادری

 تـر است  در فـاطـمیه اشك شما فاطمی              كنیـد گاهی شما شبـیه به من گریه می

 سـوز شما هـماره تسـاّلی مـادر است           ی صاحـبان نـاله خـدا خـیـرتان دهـد ا

 علی تا پیمبر است ام ز مهماِن روضه            كنم  ام اقامه، عزایش كه می در خـیـمه

 است  پر بی  و بال كه بی ست ای زهرا فرشته               ُكـشد مـرا یـاد شكـسـته پهـلـوی او می

 سایه برَسراست میكنم كه چنان احساس                كنم كه چرا قامتـش خمیـد گـریه می تا

 حوض كوثراست ُگهرم  چشم پُراینكه  با                آری خـودش تـسـلِّی غـمدیدگـان شـود

 است  اسرار او به پیش نگاهـم ُمَصّور                 هــرگــاه یــاد درد دل مـجـتـبـی كـنـم

 گویی هنوز معركۀ كـوچه و در است               ام مـادر! هنـوز خیـمه نشـیِن تو مانـده

ن                دعـا كن و یا منتـقم بخـوان ای مادرم!  است تو داور ُمجیب یجیب گو كه  اَمَّ

 از كـربـال شـروع كـنم زخـم سینه را              كـعـبـه مسیر مدیـنه را كـنم ز طی می 

 

 بیـا بـیا   بـزم عـزای فـاطـمـه بـر پـا،            صاحب عـزای فـاطـمه آقـا، بـیا بـیا

 ـوال، بـیا بیـا با ذوالفـقـار حضرت م            بـهــر تـسـلـی دل زینـب دل حـسـین

 بـیا  بـیا  بـنـمـا مــزار فـاطـمـه پـیـدا،              نـشـان ای زائـرهـمیشـۀ آن قـبـر بـی 

 درمــان درد ام ابـیــهــا، بـیــا بــیــا              در پشت درب خانه تو را کرده او صدا

 حـضـرت زهـرا، بیا بیا آقـا به جان              الحزان حضرت زهـرا شده دلم بیت

 بیا بیا   اشک از فرـاق تو شده دریـا،            آقـا بیا که کـربـبـالیـم شـود نـصـیب

 بیا بیا  یک عـده کـوفـیـان به تمـاشا،             عده هلهله،یک عده سوت وکف یک

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: محمود ژولیده                   شاعر:   
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 ای نگــار فاطمه  عشق حـیدر،          ای یـگــانـه یــادگــار فــاطـمـه

 فـاطـمـه شـمع ســوزان مــزار         بـتـول قــبـر ای یـگــانــه زائـر

 فـاطــمـه قــرار  اي قــرار بــی         دلخوش به توسوي تو، چشم زهرا 

 غـمگسار فاطـمـه  غـمیـن و  دل         شد كه سوزانت جان فـدای قلب

 افـتـخـار فـاطـمـه  روح عـالـم،           اي یـگــانـه مـنجـي عــالـم بـیـا

 زار فـاطــمـه  الــتــیـــام قــلـب          مـرهـم زخــم دل مــادر تـوئـي

 فاطمه  ای ذوالـفـقار کن ظهور،        روح دیگـری  شیعـه را امـید و

 پـس بـیا، ای داغــدار فـاطـمـه           زخـم دل هرگـز نـیابـد الـتـیــام

 فـاطـمـه  بـهـار  لـیك بـاشـی تـو          زهرا شد خزان از ظلم وكین عمر

 زار فـاطمـه  دل چه گـویـم الله         جـفای ظالمان دلت خون از شد

 دار فـاطـمـه  اي تـو تـنـهـا راز          ات سـّر خدا شـد سیـنـهمخــزن 

 منـتـظـر بر شهـسـوار فـاطـمه         در بر گیردت كعبه مشتاق است،

 فـاطمه كعـبه هـم شد سـوگـوار        سیه پوش ازغمی باشد   كعبه هم

 دوسـتـدار فاطمـه  شاد گـردان،         انـتــقـام صـورت نــیــلـي بـیــا

 الـقـرار فـاطـمـه  ده نـشـان دار          لطف خود را از)سائل( دل مرده 
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 احـساس جـاری استاز دیدۀ تو کوثر          چـشمت بهـاری است آقا دلت گرفته و

 به زهرا مداری است  آری اساس عشق         شـوی آقــا به یاد فـاطـمه شـوریده می

 هـا نـشـانۀ واال تـبـاری است این اشک         است به ساحت مادرفریضهعرض ادب 

 شما گریه زاری است  این روزها که کار         وبسکارمان دعای فرج خواندن است ما 

 بهاری است همیشه  خزان و این روضه بی          فته ایی،ای وارث فدکروضه کجا گر

 سیلی است که بر شیعه کاری است  این زخم         بر شیعه زخم خـنجرشان کارگـر نبود

 سواری است دیگرچه جای هر شب ناقه         آقـا شـما بپـرس: که پهـلـو شکـسته را

 الله کاری است از خون سرخ مادرتان،         صبح ظهورتانکوچه به کوچه، شهر،به 

 

 مثل شمیم یاس، حضور تو آنی است           مـثـل نـسـیـم آمـدنت نـاگـهـانی است

 صبح ظهورت جهانی است سبز اخبار             شود جا پخـش می مثل بهـار در همه

 استآسمانی  آن  ریشۀمهرت،چرا که            شود می روزه فـراگـیر مثـل نـماز و

 است  پا درمیانی  دیگرچه جای خواهش و            کند دیگر کسی وسـاطت بـاطـل نمی

 لن تـرانی« است های غم » پایان آیه           استگـفـتن دل  « أِرنی»آغـاز دورۀ 

 زبانی است هم که دعامان ای تو فهمیده             یـاد تو غافـلیم  دلـخوری که ز انگـار

 خوانی است روضه  به همین تنها امید ما             شویمنشد فاطمی  رفت و فاطمیهصد 

 ات آتشـفشانی است  کوچه سیـنه یاد با            آب غم زهرا شدی تو  از ای کوه صبر

 کمانی است غم ازقامتش  آن مادری که            برای ظهورت دعـا کند پشت در در

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل             قالب شعر: سید محمد میرهاشمی            شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: احسان محسنی فرد            شاعر:   
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 بـیـا  ها،  ای بـانی شکـسـته دل روضـه          صاحب عزای حضرت خیرالنساء بیا  

 رحـمـی نـمـا به حال دل این گـدا، بیا             کـشـد مـرا درد فــراق تـو به خــدا می

 بیا  رود به سمت گـناه و خـطا، دل می             ایم روی توعادت نموده ازبس به هجر

 بـیـا  آقـا نــجـاتــمـان بـده از ایـن بـال،           خوریم ما در میان بحر گنه غوطه می

 فـکـری به حال نـوکـر زهـرا نما، بیا            درهـمیم بندۀ دینار و مشغول خویش و

 بـیـا  دار واسـعـۀ هـل اتــی، ای سـفـره           لطف تو بوده گـریه کن مـادرت شدیم

 بـیـا  آقــای مـن! بــرای رضـای خـدا،            فـاطـمـهآرای  ای آخــریـن نـگــار دل

 بـیـا   آقـا بـه حـّق داغ دل مـرتــضــی،           خــاکی مــادرت  آقـا بـه حـّق چـــــادر

 

 بـاشم ولـی نـشد   تنهـا در انـتـظـار تو            ولی نـشد قـرار تو بـاشم  بیگـفتم که 

 گـفـتم که جان نثار تو باشم ولی نشـد             نکرد ، جلب رضایت کندکه  به دل  گفتم

 بـاشـم ولی نـشد   تـو در گـردش مـدار            مد اشک و آِه شب و گـفتم میان جـذر

 بــاشم ولـی نشد  یـار تو دولـت تو در            من هم دعا کنم تو،رسی  گـفتم که می

 ات کـنـار تو باشم ولی نشد  در خـیمه            ای  اجل نرسیده ست لحظه گـفتم که تا 

 باشم ولی نشد  تو چون خاک رهگذار            را تاج سر کنم گـفتم که خاک پای تو

 روزگار تو باشم ولی نشد  عهـد و  در            انشکـسـتگـ گــفـــتـم به قـدرآه دل دل

 بـاشـم ولـی نشد  تـو  مـانـنـد مـهـزیـار            گـفـتـم دعـا کـنم که بیـایی بـبـیـنـمـت

 باشم ولی نشد   تو قـرار روضه بی   در            رسد گفتم شـمیم روضۀ زهـرا که می

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: محمد فردوسی                 شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: سید مجتبی شجاع              شاعر:   
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 قـدی کـمان داری دوباره و چشم تر            داری دوبارهروزها اشکی روان این 

 دوبـاره کـاروان داری  دلشـورۀ یک            محمل نشستند بین هر ها درمستوره

 کران داری دوبارهگـلویی بی  بغض             گلو داشت  زینب در مانند آن بعضی که 

 جوان داری دوباره  به این تازهحسرت             اکـبـر کـنـار دسـت زیـنب ایـسـتـاده

 دوباره روضه برای دخـتران داری            نشستهها روی صورت ها برروبنده

 داغ قـد ایـن پـهـلـوان داری دوبـاره            گرفته رامشکش روی دوش  سقا به

 زبان داری دوباره خـنده و زخـم از            بازار...  داغی به یاد ازدحـام کوچه

 رفـتـنـی شد آرامـش این روزگارت            شدبـهـارت رفـتـنـی   آقـا دگر باغ و

 

 آخـرش الیـق دیـدار نـشـد کـه بـشـوم            نشد که بشوم  فرصتم طی شد و بیدار

 بـار نـشد که بشوم یک  پـسر فـاطـمه،             ترک گناه وورع   باات باعث دلخوشی

 گـرفـتار نـشد که بـشوم کـوی تو سـر             دنیا بودام مشغلهفقط  عمر  من که یک

 سبک بار نشد که بشوم وای از نفس،            زمـیـنی مانـدم اوج گـرفـتـند و شـهـدا

 نـشد که بـشـوم خـوار آبـرو ریخـته و            مـرحـمـتت بـود که با کـوه گـنـاه اثـر

 به کسی جز تو بدهکار نشد که بشوم             جا با من ماند برکت نان حـاللت همه

 صـحـن عـلـمدار نـشد که بـشوم زائر            ابالفـضل رسم حـاجـتم بود به پابـوس

 انظار نشد که بشوم  کوچه و راحت از            کردم آخر هرچه که گفت زینب چه کنم، 

 مـانـعِ خـنـدۀ اغـیـار نـشـد کـه بـشـوم            مردم شامهرچه کردم که نخندند به ما 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: ناشناس                     شاعر:   

 

نفعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل   محمد جواد شیرازی                شاعر:   
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 بـایـد اتـفـاق افـتاد  چه را که نمی  و آن            شد عـزیز دلم بیـنـمان فـراق افتاد چه

 دوباره طاق افتاد  دلم هوای تو کرد و            و جا ماندم « اربــعین»  نیامدی و رسید

 فـراق افـتـاد « کـربـال» پـیاده رفـتـِن تا              مـشـّایهآه  کـوفـه، مـیـان مـا و نجـف،

 کـف اتاق افتاد  مـریم، میخک و چقدر            یک پژمرد  به که یک نرگس چقدرغنچه  

 ره عــراق افتاد  در اگـر گـذار شمــا،            هـمیـن هـفـتـه شب زیـارتـِی جـّدتـان،

 محاق افتاد  تورا به صورت ماهش که در             پدر جا ماندتورا به ّعمه سه ساله، که از 

 افتاد آن رواق برهمینکه چشم قشنگت             جاری شد تو لب ازهمین که اذن دخول 

 بگو که این دل عاشق به اشتیاق افتاد             برسان سالم ما و بخوان زیارت عشق 

 

 ایم مانده مـاِه منـّور، ها را منتـظرجـمعه            ایمسالهـا در حـسرت دیـدار دلبـر مانده 

 ایم خـیلی مکـّدر مانـده غـم دوری تو از             زودتر آقـا بـیا و حـال ما را خـوب کن

 ایم مانده  پس کی ظهور تو مقّدر، شودمی            انتظار زهرا کجایی ُکشت ما را یوسف

 ایممانده   چشم خون و مضطر آن دو قراربی             ایمپوشیده  عزادر محرم چون شما رخت  

 ایممانده  نوکر  ن هستیم وعمری گریه ک ما که             هاستروضه  ما  ندارد جنّت روضه تعطیلی 

 ایمآنقـدر که منتظـر تا چای دیگر مانده            دهـدچـایی بعـد روضـه مـزه می آنقَـَدر

 ایم مانـده پـای مـنـبر بـال دوریم ما تا  از            بال ای وقتعده روضه را تعطیل گفتند

 ایممانده  ما که پای نوکری تا روز محشر            دست ما را هم بگیر عمویت  دستان به دو

 ایم دردمـنـدیم و بـدون کـربـال درمـانـده             آقا اربعین نزدیک است   فکر نوکر باش،

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل                  روح اهلل قناعتیانشاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل                مهدی شریف زاده   شاعر:   
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 دلواپسم  زمینخوردم ام درمانده هم باز            معـصیت دارم ببـین دلواپسم بـارکـوله

 تا که باشم با تو یک شب همنشین دلواپسم            نشد بیگـانه سـپردم قـسمـتم آخر دل به

 دلواپسمحـیایی شد عجـین بی   با ریـا و             دلم ماندم شاهدی آخر دور تو بسکه از

 دلواپسم  اینچـنین تیره شد قـلبم که حاال            این دنیا شدمبد ضرر کردم که وابسته به  

 من که ندارم درِد دین دلواپسم وای بر            امتفاوت ماندهگناه و بی  شد از پُر شهر

 دلواپسم کـمین نشـسته در دائما شیطان             اتخانه از که غیر کن آقا رویم باز  به در

 های واپـسـین دلواپسمدر کنارم لحـظه             رسیمی  کنی آقا بگویی شود لطفیمی

 ام کن کربال در اربعـین دلواپسمراهی            دست حسین تو فقط دست مرا بگذار در 

 

 همین سحر برگرد  شتاب کن گل نرگس،             از سـفـر برگـرد اال غـریـبۀ دلخـسـته، 

 تر برگردتو بـالها عـظیم شده است بی             فرا گـرفـتـه مـصـیـبت تـمـام عـالـم را 

 برگرد  نظر بس است پـادشه غـایب از             عشقنشسته بر دلمان داغ دوریت ای 

 برگرد  در،  را قسم به گلی الی میخ و تو             آتش های خـسته دررا قسم به نفـس  تو

 برگرد سقای خون جگرحضرت به حق              را سوزاندکه عطش قلب مشک  ای به لحظه

 برگرد خبرام کن هجران و بی شبی تم            چشم به راهم در آرزوی وصال هنوز

 دگـر برگرد به ذرۀ هـیچی کن و نظـر             کس ای همه نگاهت در کسمچه هیچ  اگر

 ام بی تو پیـرتر برگردتر شدهشکـسـته            مویم گذشت عمر و سپـیدی نشست بر

 برگرد   های تر چشم دوباره یک غزل و            غم حسرت و  ودوباره ندبه و شرح فراق 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل                نعیمه امامی       شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل                 روح اهلل پیدایی    شاعر:   
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 پـس با چه رویی سـوی تو آقا بـیـایم              بـازد حـنـایمدارد دوبـاره رنـگ مـی 

 گـدایم  ... من دسـت خـالی آمـدم، آقـا            تو آقا تویی  دریـا تـویی، موال تویی،

 آیـد صــدایـمنـمـی  کـه در آقــا بـبـیـن            راه گـلـویـم را دوبـاره بـغـض بـسته

 کــمـی آرام گــردد دردهــایـم شــایـد            گرفته غربت این دل دستی بکـش بر

 پایم  دست وتو مثل کودکی بی من بی            مگردان من رو  از پشتم به تو گرم است،

 حالم کن که مشغـول هوایم فکری به            تو آقا زمـیـن خـورده دوبـاره نـوکـر

 دلـتـنـگ اذان کـــربــالیــم  بــدجــور            از روی دلتنگی است آقا ها،این حرف 

 

 خلوت است هایت روضه گریه کن الزم نداری؟             استآهت غربت  ای گل نرگس چرا همپای 

 اشک حسرت است  توفیق،چشم بی روزی این             گریه کندخون   چشم ما کرده هوس یکبار

 است ها نعمت صاحب نفسبودن  بین روضه،             عالمی آشفته شد  رسید و تو یک حسین از 

 داری اشک ما هم دعوت است  هرکجا که روضه            نیـزه کرد ات ما را عـزادار سر برنـاله 

 است هم صحبت شیرینی ل ازاشتیاق وص            رسی؟کی می کنم، ام دق میگوشۀ تنهایی 

 است مـنتبی  فـاطمه الطافـشان هایبچه            کـسیهای بی سائل اشکـم، رفـیـق گـریه 

 گریه کردن خدمت است  خوانی نعمت است و  روضه             ست و منصب ما نوکریشویم میخرج روضه 

 خوانم تربت است  تسبیح آه و روضهکشد  می              کنمداری می  در نماز خویش هرشب روضه

 اسـت عـصـمـت مـایـۀ آه تـمـام خـانـدان             غصۀ عـریانی جد غـریبت روی خـاک

 گریه کرد تنگی پـیـراهـنم پیـراهـنش را             گریه کرد پا افـتادنش را  زیر ام برسیـنه 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر:             وحید محمدی شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل    ناصر دودانگه                شاعر:   
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 و قـطره نیـز به دریای بیـكـران برسد             آن زمان برسد شود كه سرانجام،چه می

 ها به جان برسد این روضه  برای گریه در            كه چـشـم ُمـردۀ ما تـا  محـرم است بـیا

 برای خـرجی این مـاه بر دهـان برسد             كه چـقـدر نـزد تـو با آبـروست دسـتی

 بـرسد میـهـمـان بـرای مجـلـس جـّد تو            شوی وقـتیفاطمه خـوشحال می شبـیه

 است كاروان برسد خبـر رسیـده قـرار            بـبـر مـا رابـه كــربـالی شـب دومت 

 برسد خوان روضه  به روضۀ گودال، اگر            رسـد آقا صدای نـالـۀ تو به عـرش می 

 سنان برسد  خولی و حرمله و و به شمر            حـســیــن آمـده و رأس او قــرار شـده

 

 را خود گل بهتر ازعالم روی به بنما بیا             امید دل چرا در جیب غم بُردی سر خود را

 خود را  زهرا اشک چشمان تر نثار قبر            کردی شمع سوزان تا سحرهمچون که  شبهایی چه 

 خود را  نشان شیعیان ده قبر زهرا مادر             وال مهدی بیا ای یوسف گمگـشتۀ مصر

 را  خود گل ُگل نیلوفر بنهاد زیر که شب            برای غـربت جّدت بیا با هم بگـریـیم از

 پـرور خود را  تازیـانه عـّمۀ غـمبه زیر              کـنار جـسم خـونـین بـرادر بین در بیا و

 را  گریه نعش اکبر خود بغل با بگیرد در             تا جّدت به پیـش خـندۀ دشمن بیا مگـذار

 جای شیر خون حنجر خود را بهنوشد میکه              رابیا از جّد خود بستان عموی شیرخوارت 

 را خود اشک دختر کعب نیزه، ببیند زیر              دشـمنبـیا مگـذار جّدت از فـراز نـیـزۀ 

 های پـرپر خود را بیـابان اللـه  نهـاده در             ات زینبچگونه عـّمۀ مظلـومه بیا بنگر

 آور خود را  دشت بال آب که گم کردند در             را بین تشنگان لبهای خشک  و بیا چشم تر

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   محمد علی بیابانی            شاعر:   

 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                   غزلقالب شعر: غالمرضا سازگار               شاعر:   
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 علت این فـاصله نیست  بخدا غـیبت تو             قرار توأم و در دل تنگـم گله نیستبی 

 مسئله نیستنیستم الیق دیدار و جز این              تویی رو به رویم منم و چشم گنهکار،

 رسیدم به تو گفتم که مرا حوصله نیست   تا             کس رفتم دل هرصبح تا شب به هوای 

 غیر تو پایان ده این قائله نیستهیچکس             ایممـهـدی فـاطـمه برگـرد بهم ریخـتـه 

 ست زلزله نی، بال ،سیل روزی خلق بجز            را در جـهـانی که فـراموش کند یاد تو

 نیست عـائله امسال بگـویند که با کاش            که حسین ابن علی در راه است آه بگذر

 این قافله نیست  دل خدا هیچ زنی در به            ما  روضه بهخوان کاش بگوید وسط روضه

 هست بگوئید به پا سلسله نیست  و اگر            دخـتـری کاش نبـاشـد به اسارت برود

 است ولی حرمله نیست  وسط بـزم شراب            رباب بگوئید که اینبارخواندید  روضه 

 

 فداِی تو گشتم،  من قربانی چشم تو می  و         پای تو  شد زیر  فرش می چشمم کاش  شبی ای

 پای تو از خاک  کفی ،دادم ت هم نمینّ به ج         را اّما  زدم جارو کف کـفش تو به مژگان می 

 های تو  روضه  پای  به ُمردم، می  میان اشک         میخواندی برای قلب مجروحم کمی تو روضه 

 همیشه برعبای تو این رومی برم حسرت  از         آغوشم  مثل گل شبی بودی در خواست دلم می 

 در دلم یاد تو و در سر هوای تو که دارم           استهای من همیشه تا ابد ابری  هوای چشم 

 ندارد سینۀ زخمی شفا غیر از شفای تو           به یاد نرگس بیمار تو یک عمر بیـمارم

 صفای تو  دارد از   را وام صفا حتی صفا          به گرد توگرفته کعبه رونق بس که گردیده 

 بیاید کاش از کعبه صدای تو  جمعه همین           اال ای آخـرین منـجـی، امام جمـعه دنیـا

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:        قالب شعر: غزل    سید محمد جوادی            شاعر:   

 

نفعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                     قالب شعر: غزل   امیر فرخنده                  شاعر:   
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 ای چـشـمۀ هـمـیشه خـروشان کربال            کـربالای گـیـسوی هـماره پـریـشان 

 كـربال  سـرخـی عـقـیـق سـلـیـمان در            !گریسته ای ای خونما بگوچه دیده  با

 اعــظـم مــراثـی دیــوان کــربــال   از            استهر یک فراز ناحیه صد مقتل آتش 

 جان فدای تو ای جان کربال!  گفتی که            الغـریب!نـدبـنـک یا جـدی   گـفـتی ال

 یاد خـشـکی لـب عـطـشان کـربـال   با             رودپایین نمی  گلوی تو آب خوش از

 به خـیـمۀ سـلـطـان كـربال كردند رو            اعدا نكرد شرم دمی كه لـشـكر آه از

 نـیـزه رفـت قـاری قـرآن کــربـال   بر            صفین اگر که مصحف قرآن به نیزه دید 

 

 تا عـطـِر آن عـباِی معـطـر بـیاورد             هـرشب نسـیم اشِک مرا در بیاورد

 بیـاورد آن عـباِی مطـهـر قـدری از            ما تا برایِ  خاکی شده است شانۀ تو

 بـیاورد نـالـه از تـو داغِ ُمکـرر هر            گداختیم  تو  ای ازهرشب کناِر روضه

 بـیـاورد سنـگـی برای تُـربَِت مـادر            دسِت تـو کـنـیم بیایی وگـریه می  ما

 اربـاب رزق خـانـۀ نـوکـر بـیـاورد            تماِم عمر نکنم َخم،  پیِش این و آن سر

 بـیـاورد بـرابـر هـنگـاِم مـرگ چـند            را حـسـین داد تماِم زحـمت ما اجـرِ 

 و منبر بیاوردمجلس که دل به  آنکس            نشین که بُرد واعظ  پای حدیث منبر

 بیاورد مشهدش به روضه کبوتر از            را  رئـوف امــامِ ایـم لـطـف دیـده مـا

 بـیـاورد  بابـا چگـونه اینـهـمه اکـبـر             حرم تا  شد شام هشتم جگرت سوخت،

 بــیـاورد را در داغِ حـسـیـن داِد تـو            زنــیـم بــراِی دِل شــمـامـا داد مـی 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: محمد علی بیابانی              شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                       قالب شعر: حسن لطفی                  شاعر:   
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 جداست صاحبش  ست که از بدبخت آن کسی            غریب عاقـبـتـش شرم آشناست اشک

 دعاستبیکه  باید وبال گفت به دستی            ایمخوردهدعای فرج رزق از  یک عمر

 دنـبـال تـو دویـدن ما آبـروی مـاسـت            زندپی تو لنگ می  پایی که نیست در

 دواست  تو برسد مرهم و ز دردی اگر            مطلق است دیگران دوا برسد درد از

 کجـاست که خـیـمۀ زهـرائیت بگو  آقا            رسیممی هست پیش تو یکروز هرجور

 ادعاست و هاست عادتمان الف سال ما            دهیما نـمی دهـیـم دل به دل حـق می 

 کربالست ُمهـر قـبول سجـدۀ ما ُمهـر            کـنـیمغـیر تـربت اعـلی نمی  سجده به

 نـیـزۀ آقـای سـرجـداست  زیـنب کـنار            هرچه زدند باز زجایش تکان نخورد

 

 بـیدارم کن  یوسف فـاطمه،              خـبـردارم کن بـاز غـافـلم،

 سبک بارم کن  لطف، سر از            آوردم سنـگـیـن گــنـاه بـار

 نظـری بر دل بـیـمارم کن              بیماری ای طبـیـبی که پی 

 کن  اغیارم  خالی از مهربان،             پـاک شوم  آمدم تـوبه کـنم، 

 کن هم شده وادارم کتک با             سمت گـناه کمکم کن نروم

 بـهـایم، تو بـهـادارم کنبی              بین عـشاق حسین بن علی 

 کن  سـاالرم  کـشـتـۀ قـافـلـه            آمـدم بین عـزا جان بـدهـم 

 کن الیـق دیـدارم ایلحـظه             وسـط گـریه، میان روضه 

 کن حـشر گرفـتارم تا خود             غـم ذبح عـظـیم اصغـر  بر

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: سید پوریا هاشمی                شاعر:   

نفاعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   محمد جواد شیرازی                    شاعر:   
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 آن رخ زیبا سالم  آنکه بیند،چشم من بی              لبـم دارم سالمت یوسف زهـرا سالم بر

 1ما سـالم ای ازکه غـریـبی دیـده  آشـنایی              واجب استدل خوشم بر مستحبی که جوابش 

 سالم پاسخ گو سالمم را   دیـده، پا بنه بر             امیاسین خواِن ارکان ظهـورت گشته آل

 با سالم سالمت شما جانت   از چشم بد دور             پی است درسالمت سالمی را  بین مردم هر

 شـود آقا سـالمنـمازم می  به قـبله هر رو            شماست باشروعش روزم  که هر نه فقط جمعه

 رعنا سالم  آن قدِ  چشمم دهد بر کی شود            عزیز قامت ای قد و ای دربه عمویت رفته 

 یا عـراقی در زیارت بر شما آنجا سالم             مدینه یا نجف یا جمکران یا مشهدی در

 زینب کبری سالم بر  بر شهید تشنه لب،            کـربال دهی دریاد ما هم باش وقـتی می 

 سالم  دهی وقـتی برآن قـربانی تـنهـامی            اتیاد ما کن در زیارت خـواندِن ناحـیه 

 پاره در صحرا سالم کفن افـتاده پاره بی             جسم او بررسد که سالمت می فرازی در

 بر مادرش زهرا سالم خواهرش دهی بر می              اشسینه  قاتلش بر آنجا که نشـسته،  یا در

 

 والیی بـدهی  قـلـب تـاریک مـرا نـور            بـهـایی بـدهی شد به من زارکاش می 

 صفایی بدهی  پا بر این دیده گذاری و            رنجه کنی یک لحظهقدم شد که کاش می 

 تا تـو آیـی و بر این درد دوایی بدهی             بودمی وصالت به دلم درد شد می  کاش

 ضیایی بدهی براین دیده  شد که کاش می              نـبیند مهدی  آن است که روی تو کور

 کـربـبـالیی بـدهی  شب جـمـعـه سـفـر            مرا کاش ای و مانده من دل بر  حسرتی 

 
 محتوايي تغيير داده شد اين ما هستيم که با امام زمان غريبه هستيم او هميشه به فکر و دعا گوي شيعيان است بيت زير به دليل ايراد .  1

 کـني با ما سـالمآشـنايي که غـريـبي مي             دل خوشم بر مستحبي که جوابش واجب است 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     رسول رشیدی راد            شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل  حسن جواهری                 شاعر:   

 



305   
 

000

   حضرت صاحب الزمان عجل اهلل تعالی فرجه:   پانزدهمدرآستان وصال؛ جلد 

 

 زنی ُمرده می  جوان یا داد مثِل پـیـرِ              زنیآزرده می دست روِی سیـنـۀ یا

 زنی میُگِل پژمرده  وقتی گالب بر            ِکـشیخود آه می مـادرِ  داری کـنـارِ 

 زنی آتش به اینهـمه دِل افـسرده می             کشی آقا به جان تو وقتی حسین می 

 زنی نامۀ نـشمرده می  امضا به زیرِ              تو حساب وقِف حسین توأیم وبی  ما

 زنیغمت بُرده می   مجلسی که بار بر             َسری ،هاروضهاین  شویم درما زنده می

 زنی می های کتک خورده عمه  یادِ  با            اتسینه  رویِ  چقدرُکشی می را که   ما

 

 تـو نـدارد بـی دگـر روح  زنـدگی نـیــز            تـوکـشـتـی بــاورمـان نـوح نـدارد بـی 

 ها زهـر بـال نـوشـیـدنـد هـمـۀ خـاطـره            کفن پوشیدند  تو غـم هجـر ها درلحـظه

 بود سفیانی لشکر  یک طرف دوزخی از            آیـۀ قـرآنـی بود یک طرف جـنّـتـی از

 تو شمشیر کشید  جدّ  بر  شد و تا خزان خم             و پشت زمین تیر کشیدشد  تیرهآسمان  

 ولی مظلوم است  گوشۀ زهراست، جگر  او            استحق مثل علی مظلوم  آری این آیت

 نهِر فـرات آتش زد  جگر عـطشـش بر             آتش زدعـرفات که با شور دعا بر  آن

 کرد حسین میرفتنش خون به دل قافله             کرد حسینَهروله میعطش  بین تقدیر و

 نی قاری قرآن شده است  سر سری بر  و            غریبان شده است ببین شام   توشب بی روز و

 اندحبیب بن مـظاهـر شده ُحـّر و ذاکـر            اندشاعر شده واقعه این  هم پس از ها نخل 

 سیـزده آئـیـنۀ باور با توست سیـصد و            با توست سـرآاللۀ بی   دو داغ هـفـتاد و

 بیا  موعود،  مهدیای  ،آمده جان به لب            !زود بیا انـد، بـیا، ها چـشم به راهجـاده

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: حسن لطفی                     شاعر:   

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   عباس احمدی                   شاعر:   
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 هـسـتی تا انـتـهـا ورد زبـان مـا تو             هـسـتیاز ابـتـدا آرام جـان مـا تـو 

 راه نـجـات مـردم دنـیـا تو هـسـتی             باید بـگـوئـیم از تو تا دنـیا بفـهـمـد

 هستی  چون طفل سرگردان ولی بابا تو            ایم از خانه امن تو بـیرون ما رفـته

 غم در دل ما جا ندارد تا تو هستی            دنـیا اگـر پـشت سـر هـم بـد بـیارد

 هستی بیا اینجا توگویم  روضه می  در            آقا میان شهـر بـویی از شما نیست

 هستی  تو عاشورا  پس داغدار ظهر             دیدی تو شنیدیم و ما روضه خواندیم و

 هستی تو مادرت زهراست آقا یا  یا            گریه آمدروضه صدای  عمق این در

 هستی تو زهرا تسکین درد مادرت             ای مـنـتـقـم بـرگـرد با داغ مـدیـنـه 

 

 رسید  من بیابان به سرگشتگی به کوه و            تحـّمِل هجران به من رسید   در عاشقی،

 رسید من دیدۀ گریان به دو ،اتدوری از             به نیل و فراتم به ِگل نشست کشتِی دل،

 سوزان به من رسید  سیـنۀ قـلِب کباب و            گرفت های فـراِق تو ُگرروز شعـله هر

 به من رسید   درمان،که ره نداشت به  دردی            که خون شده را ام جـگـرمدندان گرفـته 

 من رسید  خدا نـگـاِه سـلـیـمان به شـکـر            جـانـم اگـر چه هـدیـۀ با ارزشـی نـبـود 

 به من رسید  دامان، که مانده دور زِ  دستی            ای که نیستچاره باید فقط به َسر بزنم،

 کردم این دِل ویران به من رسید  چه آخر            کـنـیمی  دل آبـاد رسی وگـفـتـم که مـی 

 رسید  من به  من شاکرم که حاِل پریشان            َمسلِک من است آشفـتـگی به خاطـر تو

 به من رسید  تا اینکه ذکِر ناِب “َحَسین جان”            رفت  به نیزه َسرها ها به خاک ریخت وخون

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: امیر فرخنده                شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:                 غزل   قالب شعر:             رضا رسول زاده    شاعر:   



307   
 

000

   حضرت صاحب الزمان عجل اهلل تعالی فرجه:   پانزدهمدرآستان وصال؛ جلد 

 

 است  گواه من به همین پلکهای مرطوب            پر آشـوب است آستان تو دورم دلـم ز

 منسوب است کهف  به اصحاب که چنان سگی            فـقـط بـخـاطـر تـو آبـرو به مـن دادنـد

 که صبر پای فراق تو کار ایوب است            پای فراق کنم بهصبوری مخواه من  ز

 استمن خوب   چقدر اینکه تو هستی کنار            باعث شده زمین نخورم  تو  دعای خیر

 استحجاب محجوب ما پس صدها  نگار            ظلـمت را حجـابی از گـرفـتـه دیـدۀ ما

 است  یوسف عزای یعقوب دوری زمان            هــمـۀ سـال را عــزا داریـمبـدون تـو 

 معیوب است  که دلیوصالت رسد به نمی            1دلم ز کثرت عصیان بسان سنگ سیاه

 استمکتوب عریضه    حاجت من درتمام            مرا حرم بفرست گـفتم و دادم  عریضه

 چوب است و آهن وسنگ او  روی پیکر  به             میان گـودال و وبـال در  غـریب کـرب

 

 کـند  چشــم تمــام آیــنـه ها گــریــه می            کند از هجــر تو طبیعت مـا گریه می

 کند  ای به کرب و بال گریه میگهواره            ای استشیر خوارهآمدنت  چشم انتظار

 کند  دعا گریه می واشک دارد به سوز             ای که پر تاول آمده استپای سه ساله 

 کـند  دارد کنــار دست جــدا گــریه می            در علقمه به خاطر تو مشک پاره ای

 کند  های خون خدا گریه می از روضه           کشد عطش نعره می گودال سرخ روز

 
کنيم به  در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد مي  وزني و سکت موجودوجود ايراد   بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   1

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

 رسد به وصالت دلي که معيوب است نمي             مرا درست کن و به وصال خود برسان 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:                  غزل     قالب شعر:             علی اشتری      شاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   سید پوریا هاشمی                شاعر:   
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 پـوشمبه اذن صاحب عـزایم سـیاه می            نـوشمماه اشـك می می این دوبـاره از

 دوشم  سر انداخـت بر   نـگـاه لـطـف تو            این غـم را بـاز بار  دوباره نـیـسـتی و

 جوشم میان روضه ولی با تو زود می            سـیـاهـی دلـم از تو اگرچه دورم كرد

 كوشمبه شب و روضه روضه می ماه شب دو            روضـه  مـیـان یك برای آنـكه بـمـیـرم

 بشنود گـوشم  كه یكـبار  چه خـوب بود            را الـغـریب تـو ه یا جـدیصـدای نـالـ

 گوشه را در آغـوشم گرفـتم ششو می            امروز كـربال بودم چه خوب بود اگر

 مـیـان نـالـۀ زهـــرا مـكـن فـرامـوشـم             قـتـلـگـاه نـاله زدی  كه امشب در اگـر

 

 آن عـبـاِی مـعـطـر بـیاورد تا عـطـرِ             بیاورد شب نـسـیم اشِک مـرا در هر

 بـیاورد آن عـبـاِی مطـهـر  قـدری از            خـاکی شده است شانۀ تو تا براِی ما

 تـو داغِ ُمـکـرر بـیاورد  نـالـه از  هـر            گداختیم تو ازای روضه کنارِ شب  هر

 بـیـاورد  سـنـگـی بـرای تُـربَِت مـادر            دسِت تو کـنـیم بـیـایی وما گـریه می 

 بـیــاورد نــوکـراربـاب رزق خـانـۀ             سر پیِش این و آن نکنم َخم، تماِم عمر 

 هـنـگـاِم مـرگ چـنـد بـرابـر بـیاورد            را حـسین داد تـماِم زحـمـت ما اجـرِ 

 بیاوردمنبر  که دل به مجلس و آنکس            حدیث منبر واعـظ نشین که بُرد پای

 کـبوتر بیاورد مشهدش به روضه  از            رئــوف را   ایـم لـطـف امــامِ مـا دیـده

 بـیاورد  ایـنـهـمـه اکـبـر بابـا چـگـونه            حرم تا  ،جگرت سوخت شد شام هشتم

 را در بــیـاورد  داغِ حـسـیـن داِد تــو            زنــیــم بــراِی دِل شــمـامــا داد مـی 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:                  غزل     قالب شعر:             حسن لطفی      شاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   محمد علی بیابانی              شاعر:   
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 ایمآمده به دنـبال مجـیـر مستجـیـریم و            ایمپـناهـیم، تهی دست و فـقـیر آمدهبی 

 ایمآمده االمـیـر به روی باز تو یا نعـم             چه باکاسیریم  یتیمیم و ومسکین ما که 

 ایـمآمـده از بـلـنـدای نـگـاه تو به زیـر             ایما ریخـته   که روی نامهٔ  اشکیمثل 

 ایم افسوس که دیر آمده  منتظر ماندی و             چـقـدر مـنـتـظـر منـتـظـرانت مـانـدی 

 ایمآمده ما به هـمراه تو از بین مـسـیر            آلـت افـتاد بـه دوش تو و سخـتی راه،

 ایم آمده طلـب نـان و پـنـیـر ما در بـاز             این سفره مهـیا کردی لطف در ـدرچق

 ایم سیـر آمده تـشنه چشـمیم و پی گریهٔ             کن سه خط روضه سر سفره مرا مهمان  دو

 ایم آمده تن بین حصیر طشت و در سر            دنـبال ست که مادل سوخته عـمری  با

 

 الزمان تنگ است  صاحب یا  دلم برای تو              چه صفحۀ اعمال من سیه رنگ است اگر

 گـدا تو را نـنگ است کجا مجـالـست با             حـالـم لطف کن نـظـری ای کـریم بر ز

 عاقـبت سنگ است  آواز سزای مـرغ بد            دانـمچه می خـوانم اگـر به روی بـام تو

 َرهروش لنگ است  راه درازی که فغان ز            دامـن تـو  امـان ز کـوتـهـی دسـت مـا و

 رنگ است  سیه که بخت تیره چنان زلف تو              این است حضرتت من مسکین و شباهت

 بیچاره بر سر جنگ است که دهر با من             غـم خیری ز عمر خویش ندیدم به غیر

 آهنگ است  رهائی مرا خوش که این نوای            شکـر را رسد خـداصدای پای اجـل می 

 تنگ است  نشین  آسمان که این قفس به من            قـفـس هـجـر خود رهـایـم کن بـیـا و از

 که غمت با دلم هـماهنگ است  عـنایـتی             داغ کـربـالیـم ُکـشـت و غــم فــراق تـو

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل   محمد علی بیابانی               شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   محمد مبشری                    شاعر:   
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 بـدون تو ضربـان زمـین منـظم نیست           نیستُمحّرمی که نباشی در آن ُمحّرم 

 هزار سال بـدون تو زندگی کـم نیست            تـو بـودن را سـاده گـرفـتـیم بی  چـقـدر

 مِن روسیاه محکـم نیست  که عهـدهای           خودت بخواه که دست از گناه بردارم

 ما که َمحَرم نیستچشمان چه فایده   ولی           بار خودت را به ما نشان دادی هـزار

 هیچ جای عالم نیست که درست حالوتی             روضه که درام خودم دیده  چشم خودم به

 نیست  یادم روزگارغمت چه کرده غم             بین روضه یادم رفت حوائجم همه در

 محرمی که نباشی در آن محرم نیست           خـوان آقـاروضـۀ گــودال را بـ و بـیـا

 

 !است چرا این همه تنها ماندم؟ دردم این            خـم جـادۀ دنیـا مانـدم من که در پیـچ و

 در پی »راه بلـد« در دل صحرا ماندم            نیست به داد مِن تـنها بـرسد؟  نـفـر  یک

 ماندم  حسرت فردا چند سالی است که در            فرداستدست به   حّل این مشکل امروز

 !منتـظـر یوسف زهـرا مانـدم؟ قـَدر چه             خود حـقـیـقت شده آیا که بپـرسم از در

 آه ... من با لب تـشـنه، لب دریـا ماندم             من به دنبـال تو اّمـا تو کـنـارم هـسـتی 

 مِن آلـوده در این غـیـبت کـبری مـاندم            چه کسی گفته که تو غایبی آقا؟! غلط است

 »آقـا« مـانـدم  ام بـاز هـمتـمـام بـدی  بـا              ... جای تعّجـب دارد نوکری روسیَـَهـم

 اّما« ماندم  ام بس که در این »شاید وخسته             »برو«  یا بگویید: »بیا« یا که بگویید:

 جـلـوۀ طاهـا ماندم جـلـوه کـن منـتـظـر            فـاطـمـه نـگـذار کـه نـاکـام شـوم پـسـر

 جا ماندم بال وکرب من که امسال هم از             چسبدچه قـَدر می کربال، پـای پیاده ...

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                  قالب شعر: غزل               احسان نرگسی      شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل               محمد فردوسی     شاعر:   
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 شتاب کن حنجر، بر رگ ونشست خنجر             شـتاب کن افتاْد از نفـس یل حـیـدر

 ...  پیچیده عطـر چادر مادر شتاب کن            و صدایی بلند شد الشمـر جالـس 

 1سر شتاب کن بی غارت کنند پیکـر            بیا چشم حرامیان به حرم خیره شد

 مکرر شتاب کن های روضهمجروح             لب بیا  ای صاحب عـزای شه تشنه

 عجل علی ظهورک یا حجـت خـدا            کـربال غـربت سـلطـان ای داغـدار

 

 ماتم  حزن و اشک و اندوه و از  پُر            دو چـشـم تو ُمَحـّرم در ُمَحـّرم

 عـالـم  هـایرود غـم یـادم می ز            ستکافیهات غم  فقط یک حرف از

***************** 

 اباالفـضل   شـود لبیک یـارانت:            اباالفـضل بُـَود ذکر سـوارانت:

 الفـضل  جانت ابا  بیا جان عـمو            فـرات خون شده چـشمان عالم

 
هاي علما و مراجع تغيير داده شد، در بحث غارت معجرها دو نکته مهم بايد مورد  بيت زير به دليل مستند نبودن و همچنين عدم رعايت توصيه.   1

شود بسيار متفاوت  ـ موضوع غارت معجر بر فرض بر اينکه صورت گرفته باشد با آنچه متاسفانه بصورت عام در اشعار آورده مي1توجه قرار بگيرد  

گرفته و اين جزء حجاب بوده  اي بوده که در مقابل صورت قرار ميست، الزم است بدانيم در عرب آن زمان قسمتي از حجاب زنان )معجر(، پارچها

در    علیهااهللسالمرو حضرت زينب  گونه حجاب دارند، از اينکه هم اکنون نيز در عراق، عربستان و بسياري از کشورهاي اسالمي ايناست؛ همچنان

دختران سول خدا را با صورت باز، شهر به شهر در معرض  وَ أَبْدَيتَ وُجُوهَهُنَّ تَحْدُو بِهِنَّ الْأَعْدَاءُ مِنْ بَلَدٍ إِلَي بَلَدٍ؛ اشان در مجلس يزيد فرمودند: خطبه

اند  نکه نعوذ باهلل اهل بيت کشف حجاب شدهها بوده است نه ايديد مردم قرار دادي! لذا آنچه در غارت معجرها مطرح است حذف اين روبند صورت

ـ گفتن و يادآوري  2کنند که خود اين نيز مصيبت بسيار بزرگ و دردناکي است  هم بر همين موضوع اشاره مي  علیهااهللسالمهمچنان که حضرت زينب  

  براي ...  و   باد  همچون  دليلي هر  به  ناموسمان  روزي  ما  خود  اگر  آيا   غارت معجرها حتي در حد همان روبند صورت شايسته و سزوار اهل بيت نيست!!!

ر خواهر، مادر و يا همسرمان را باد برده  چاد  روز  فالن   در  که   شوند  متذکر  ما   به   يکسره  که داريم دوست  آيا کنند  حفظ   را  خود   حجاب  نتوانند  لحظاتي

   !!!کنيم  تکرار   و   بازگو   آن   صحت  فرض  بر   حتي   را   تلخ   فاجعة   اين  نيست   شايسته   وجه  هيچ   به  پس  شويم؟؟نمي  ناراحت  حرف  اين   تکرار   از   ما   آيا    و ....

 معجر شتاب کن  هدستي رسيد گوش             چشم حراميان به حرم خيره شد بيا

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: نعیمه امامی                     شاعر:   

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:        دو بیتی             قالب شعر: یوسف رحیمی                   شاعر:   
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 رسدبا ظهور اربعین بوی ظهورت می            رسدحضورت می میان عاشقان عطر در

 رسدمیجام طهورت تشنگان  بر لِب لب             عاشورا به روز اربعـین روز  از بیشتر

 رسداز مسیر کـربال امـواج نـورت می            شودمی حسینی عالم  ماه صفر بسکه در

 رسدکاروان بوی عبورت می کاروان در            با چه شوقی اهل ایمان راهـپیمایی کنند

 درسمیان شورها نجوای شورت می از             کنیها هـستی و نوحه می تمام نوحه  در

 رسد می عطر کوِه طورت ُطوی اینجاست، ذی            وصل یارمیعادگاه  چیست موکبهای ما؟

 رسدمی دارد از ره روز ُموفوُر السُّرورت              روی توهیچکس اینجا ندارد حاجتی جز 

 رسدمیراه دورت  نعـرۀ یا فـاطـمـه از             شود نزدیکـتـرالحـسـیـنت می  یالثـارات

 رسدمی ُسحورت  فجرِ  یابن الحسن، غم مخور            را کرده استخودش  مسا کار وصبح گریۀ 

 رسدمی  قلب صبورتست کز  اَناالمهدی  این،            ایمآماده  که ما ، میخواهی بده فرمانهرچه 

 رسد می  خود بگو فتح ُوفورت ای خوان،خطبه            ها کـامـل شـودعـقـل  کـالم نــافـذ تـو بـا

 رسدکی ظهورت می  از تو، زینبیه پرسد            جـانت روی تّل زینـبـیـه مـنـتـظـر عّمه

 رسداشک غـرورت می انتقام انگار از            المنـتـقـم آیـد که ایـنَ نالـه از گـودال می 

 رسدانتقام زخـم پهلـو زخم صورت می            کـو چـارده مـعـصـوم هـایخـمالـتـیام ز

 

 پـذیـرد ها پـایـان غـصه تـا   بـیـا            بیا تا قلب خـسـته جـان بگـیرد

 بیا تا کـودکی عـطشان نـمـیرد             را بیاور با خودت مشک عمو

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:        دو بیتی             قالب شعر: یوسف رحیمی                   شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل     محمود ژولیده                شاعر:   
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 سـخـنـم بــا امــام راکـنـم آغــاز می            را لــبــم الـســالم روی  آورم بـهمـی

 این کـرم مـسـتـدام را مـا مـگـیـر از            پناه توست  مان درما عاقبت به خیری 

 دست خـلق خـدا این غـالم را نسپار            کنی فقطدرستش کاری خوش است که تو 

 را احـتـرام نـداشـتـیـم هـمـینتـو بـی             لطـف نـگـاه تو   ما مـحـترم شـدیم به

 نام را   قید تو  که زد به خاطر هرکس            اش تـمام جهـان را فرا گـرفتآوازه

 غـم نـاتـمام را کن تو  خـتـم به خـیـر            امبرکت بده برای تو روضه نوشـته 

 ـازار شام راام غـم بمن که نـگـفـتـه             کنیغزلم گـریه می  داری جلوتر از

 زینب هـمـین که وارد بزم یـزید شد            اشک سـر بـریـدۀ جـّدت شـدیـد شـد

 

 غـرِق در دنیا شدم حاِل دعـایم کم شده              حیایم کم شده حجب و  هستم و  کار معصیت 

 هایم کم شده روضـه آقـا گـریه  میان در            هوس رفته ببین بس به دنبال  چشم من از

 کم شده صدایم  در چنین بودم که سوزِ  این             غیبت و تهمت شده ورد زبانم روز و شب

 شده وفـایـم کم تا که مـیان آمد  پـای تـو            همه ماندم ولی  قول و قـرارم با سر بر

 شده  سرایم کم در نجوای با تو خلوت و            وخواب غفلت هستم  در ها دائما شب نیمه

 آن زمان را که دعای تو برایم کم شده              کاش آقـا جان نبـیـنم با وجودی که بدم

 کم شدهخطایم  ها جرم وروضه بعد از  اینکه            شد باعثِ  سر لطفت به من یک نگاهی از

 بالیم کم شده حسین درد و گوشۀ صحن            کرببال دیگر یک سفـر ام کن بارراهی

 پایم کم شده  دست و عمه جانم قوت بر            ناله زددختری در بین صحرا هی دوید و 
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 به زیرم سرفکری به حال من کن، حاال که             آقا ببـین اسـیـرم در بند معـصیت باز،

 بـیـچـاره و فـقـیـرماما ردم نـکـن که،             دردســرم بــرایـت آقــا قـــبــول دارم،

 در حین ارتکـاب، جـرم و خطا بمیرم            باشم نکرده توبه  شبی که، تـرسم ازمی

 تـنها به تو مسـیرم کاش که بـیافـتد، ای             درمانده بین راهم محـتاج یک نگـاهم،

 پـذیرم که می گفتی در خانه راه دادی،            بد یا که خوب باشم اینجا،نکرده فرقی 

 امیـرم  ای سرور و پاکم کن و ببخـشم،             دوباره جاریست اشکم حاال که از فراقت،

 کـرب وبال بـگـیرم  تـا باز هـم بـراِت،            ها نـشـستمدر روضه با اذن مـادر تو،

 

 الحسنبـادا تـسلیت یـابن   تو بر             ماه محن مـاه عـزا، مـاه غـم،

 عین  دو اشکهایت گشته جاری از            مظلومت حسین عـزای جدّ  در

 خروش   صد باکشی میدل  ناله از            دوش بهای موال افکندهغم  شال

 کـنم  بـهـرت عـزاداری  آنـقـدر            گر نـبـودم تا تو را یاری کـنم

 مدامچشمانم  زجاری خون کنم              شود روزی تمام  اشک چشمم گر

 رات آب ف کـام عـطـشـان تو و            خاطراتفراموشم شود این کی 

 تـیـرهـا  سنـگـهـا و هـا ونـیـزه              یاد من شـمـشیرها از کی رود

 سوخـته هایخـیـمه و هاجـامه             افـروخته نـیـلی و هـایچـهـره

 آه و برکشم با سوز دل ناله از              قـتـلـگـاه تا که یـاد آیـد مرا از

 زیــنــبـم  عــمـۀ خـود داغــدار            لبم همه جان برها وصیت زین 
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 خیلی دلم گرفته ای ز یادم،چون رفته             از غـفـلـت زیـادم، خـیـلی دلم گرفـته

 خـیلی دلـم گرفـته نـدادم، دل را به تو            داری ولی مِن بد دائـم هـوای من را،

 خیلی دلم گرفته محکـم در اعـتـقـادم،            چون که نبـودم آقا  ام دوباره،شرمـنده

 خـیلی دلم گرفـته معـادم، جان دادن و            و، دائم اسیر نفـسـم، کمتر به یاد قـبر

 خـیلی دلم گـرفـتـه آقـا بـرس به دادم،            ام به سویترو کرده باز،ام با دست خالی 

 خیلی دلـم گرفـته بر زانـویت نـهـادم،            ای سرم رایک لحظه کاش که ببینم، ای

 دلـدارم و مـرادم، خـیـلی دلـم گـرفـته            من را بـبـر کـنـارِ  ام کـن،کـربـبـالیی 

 

 امسرپـناه افتادهتنهـا شدم بی  و کـسبی              امبین راه افـتـاده ام دربـیچـاره  سائـلی

 امقعـر چاه افتاده ام درحـیایی کردهبی              خود حال کنم برامشب گریۀ سیری  باید

 امام حال از نگـاه افتادهآبـرویت بُـرده             شب عوض هر روز و چه دادی آبرویم در هر

 اماشک وآه افتاده حال دعا و دیگر از            استکه به هرجارفته چشمی  این دو دردسرشد

 ام اشتباه افتاده  در وکردم هی دلت خون             عمل دررا میخواهم اما  گفتم تو زبان بر

 امها دوبـاره در گـناه افتادهبعـد هـیأت             بس  مانده ز اثر روضه بی  هایم بینناله 

 امافتادهگاه   تکیهبی   که منگیرم در بغل             امببین شرمندهگرفتاری  از این  ام خسته 

 امبـاِرگـاه افـتـاده  بـاز یاد آن حـریـم و             راهی شدن تا کربالست رم فقطچارۀ کا

 امبا گریه پائین پای شاه افتاده رفـتم و            زنان سر الحسین بر دم باب  از دیدم خواب

 امافـتاده سپـاه  مـیان یک در بـرادربـی             زدهکه خواهری ناله  ایآن لحظه وای از
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 خویش پشیمان شدیم ماهای کرده از            آقا بیا که سـخـت پـریـشان شدیم ما

 حیران شدیم ما نور روی ماه توبی             اینچنین وتو دوریم   ماهروی نور  از

 آقا بـبـار که مـثـل بـیـابـان شدیم ما            آقــا بـبـار بـر دل بـیـچـارۀ کـویــر

 ما محـتـاج یک عـنایت باران شدیم             آسمانخیره شده سمت  که مثل کویر

 با روضۀ حـسین مسـلـمان شدیم ما             باز رسید و که محّرم شدیم تا باران

 های فـاطمه گریان شدیم ما با گریه            گـوشـمـان الـۀ بُـنـی رسـیـده بهنـ تا

 

 امیـار جـانـی جانـم به لب رسـیده بـیا             امشب یـتـیم توست دل جـمکرانی هر

 امنـشانی  آن ست عـاجـزانه پی عمری            امگـرفــتـه را  تـانبــادهـا نــشـانـی  از

 « این زندگـانـیم شرمـنـده جـوانی از  »            ُرخت رؤیت نشد جـوانی من و شد طی

 1امنشانی می خود به خاک سیه  با هجر            پا کنی بهکه خیمه کجا می با من بگو

 امآسمانی خوش   بخوان به صوت   شب  یک            صدایت گرفته استدر این دهه اگر چه 

 امعـمـویت بخـوانی  شاید به عشق نام            است  تر  حضورت قوی روضه احتمال در

 امخـیـزرانـی هـم داغــدار آن دو لـب             قـد خـمـیـدگـی زیـنـب تـوأم هـم پـیــر 

 امدل آتــشـفــشـانـی  بگـذار دسـت بـر            کنیدرک می  حال مراروزها که  این

 امصاحب زمـانی  که نـوکـر تأییـد کن             خوب نیست  دری برای غالم تو به در

 
منظور  کنيم به  پيشنهاد مي  وجود ايراد محتوايي در عدم رعايت شأن اهل بيت؛ بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   1

  را  آمده  شعر  متن  در  که  شده  اصالح   بيت  است؛  مداح  هر  وظيفه  مهمترين  که  بيت  اهل رفع ايراد موجود و حفظ بيشتر حرمت و شأن

 امنـشاني آخـر چـرا به خـاک سـيه مي             کني به پابا من بگو که خيمه کجا مي              .کنيد  زير بيت جايگزين
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 َمبـّرات کـثـیرت  قربـان تو و لطف و            پـذیـرت قـربـان تـو و محـکـمۀ عـذر

 حقـیرت عبد  حاال که پشیمان شده این            درگـذر از بندۀ زارت ای حّجت حق،

 زهرا نظری کن به فقیرتیوسف ای             اْلَکـْیل" لَـنَا  أْوفِ  " خالی شده پیمانۀ ما 

 سیرتفاطمه  َدم، همههستی  الحق که تو            دعایت عطر لحـظۀ ما پر شده از هر

 بمانیم هـمـان مـعـرکه گـیـرت بگـذار            جا که رسیدیم فقـط مدح تو گفـتیم هر

 اسیرت هستیم همه دلخوش به توأیم و            نازیم""هرکس به کسی نازد و ما هم به تو  

 ما خورد مسیرتسوی خیمۀ  شاید که            روضـۀ عـبـاس گـرفـتـیم گفـتـیـم بـیـا

 از آن کوه بصیرت روضه بخوانیم  ما              عـباس اجـازه بـده یک بیت ای مـادر

 مـاه مـنـیـرت  افـتـاد زمـیـن اُّم بـنـین،            بـاالی بلـندی تـیر ز  از دست و پُربی 

 

 شوممی شکارت خود  یا کنی می شکارم   یا             شومذوالفـقارت می روزی ذبیح عاقبت

 شومقرارت میبی  دلْ  واقعاکه ای لحظه            است یادت بودن وقت به االوقات من افضل

 شومهای ُمستَجـارت میُمستَجـیر دست            دهـی؟آیـا پـناهـم می ام،پـنـاه افـتـاده بـی 

 ً  شومشمارت میهای بی غصه  این موجب            امنــامـۀ آلــوده   ام بـاشـرمــنــده واقـعــا

 شومبین نوکرها سگ ایل و تبارت می            دهیآواره هم جا می این  ا بهبین نوکره 

 شومبا دعای مادرت زهرا دچارت می             آیـد به منشـدن اصال نـمی تو  مبـتـالی

 شومبال بهـر زیـارت می و راهی کرب            اربعین نامه از شاه خراسان، ضمانت با

 شومسوارت می خوان عمۀ ناقه روضه            کنمروم یـاد رقـیـه می می هـر سـتـونی 
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 آیدمی  قطعِ این فاصله از دسِت تو بر            آیدحـرم از سمِت سحر می بوِی سیبِ 

 آیـد دامـنـتـان بـوِی جـگـر مـی از بـاز             دانممی شب کاِر شما گریه شده  روز و

 آید می ثمرفصل این  شاخه در زود بر            را هـابـدانـیـم جـوانـی  کـاشـکـی قــدر

 آیدمی مـادرت دست شکـسته به کـمر            مجـلسمان این حلـقه سرِ  تا نشستیم در

 آید که در سـایۀ این بیـرق اگر می  هر            نشیِن قَدمش خورشید است روزها سایه

 آید عاقبت ُغـربِت این جمع به سر می            گیریممی تو َدم پیِش ای و میرسد جمعه 

 آیـد میمـادِر سـیـنـه زنـان زود ِز در             تـشنۀ ما تـا که آبـی بـزنـد بر لـِب لب

 آید رنِگ مشکی به کفن هم چقـدر می            کـفـنم پیـرهِن مشکـِی من کـاش شـود

 

 سـویت  دست تـمـنّـام به سـائـلم و  من            کـویت راه مـن افـتـاده به  نـاقـابـلم و

 طعم سبویت من مست شوم تا ابد از            بنـوشـم بـادۀ دیـدار یک جـرعـه اگر

 افـتاد به رویت آنـدم که ببـیـنم نـظـر             تـر از حال دل خویش نـبـینم  آشـفـتـه

 دیـدۀ آلوده ز رویت دور است دل و            بیچاره مـنم من که تو را هیچ ندیـدم

 بویت نـفحۀ بهـره نبرد یک نفـس از             حیات نفـسی که  فرقی نکـند مرگ و

 طلب آب وضویت زمزم همه دم در            شیداست باالی تو کعبه به طواف قد و

 نکویتحـج همه اوصاف  ای فلسـفۀ            دست من و دامان تو ای حّج مجـسم

 خاطره گویت عرفه وی عصر منا و            رضایت سعِی صفا کسب ای مقصدم از

 چشمان ابالفضل هنوز است به سویت            روز شب وسوگند   عموجان تو  آقا به
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 راهم بده رسیده نوکـرت زدم گـفـتم در            آمـدم پشـت درت راهـم بـده بار دیگـر

 بـرت راهـم بـده  دارم بـمـانـم در آرزو            گدا دست خالی آمدم رو برنگـردان از

 بده راهمآیم محضرت می آقا  زیر به سر             اممعصیت شرمنده بار من شکستم زیر

 گرچه بـودم دائماً درد سـرت راهم بده            اعمال بدم دست خاطرت آزرده شد از

 امشب آقا جاِن زهـرا مادرت راهم بده            کـنمالـتـماست می  سـرپـناه وام بی مانده

 لـشکـرت راهم بده درمنجِی عـالـم بیا             جان دهمرکابت  در دوست دارم من هم آخر

 صحن جّد اطهرت راهم بده  ای درگوشه            تا کربال کن با خودت یک شب مرا همسفر

 

 خواهد دمی دنیا تو را عوض هرگز نمی  در           را خواهد این دل، این دِل تنها تومی  قدر هر

 تو را سینۀ صحرا  باید كند در جو جست و            خاِك عالم بر سِر دنیا، كه چشِم دوستان

 های ما تو را راند گناه از خانه لیک می            1دستم بگیری یوسفا خواستی ز رحمت  تو

 تو را زهرا  و در، كه زده در بیِن آن دیوار           اینـالـۀ آقـا بــیـاِی مـا كـجـا، آن نــالــه 

 را  توتاسوعا   روزِ  نخواهد داشت هرگزكم            آه  ،توستعموِی   توست، چون روزِ  روزِ  ،روز

 روضۀ سقّا تو را  كنم درحس می  بیشتر            هاهستی در تماِم روضهگویند می گرچه 

 داده است از حاجاِت نوكرها تو را كه خبر           دخـیـِل دسـِت آقـایـی كـنـم هـایم رادست

 آقا تو را  تـشنگـان،عـزاِی ساقـِی لب در            خواهیم خواند  تشنگان"لب ساقی"ای  َدمِ  با

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

 هاي ما تو را راند گناه از خانه ليک مي            تو خودت مشتاق هستي ميهمانِ ما شوي             .را جايگزين بيت زير کنيد 

نفاعالتن فاعلفاعالتن فاعالتن وزن شعر:           قالب شعر: غزل                 روح اهلل پیدایی    شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل                 محمد علی بیابانیشاعر:   
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 که خسته شدم این ُمَحرمی دریاب  مرا            َمـرحـمی دریاب را به دِل شکـسـتۀ ما

 نه َمرحمیم برایت نه َمـحـَرمی دریاب             تََرُحم ُکن َشرِم ما، به زیرِی ما،  به سر

 دریاب کمی  مراعزیزت را به جاِن   تو            سـِر مـا که زیـاد هـم بـاشـد کـِم تـو از

 ایم به گـیـسوِی َدرهمی دریاب نشـسـته            شـبـیـِه حـاِل شـمـائـیـم حـاِل مـا را که

 غمی دریاب  روم آقا به هرمرا که می             جویَم آن این و را از که روزِی خود مرا

 ُخشِک مرا هم به زمزمی دریاب  دو چشمِ             پاِی حسیناز گریه است  همه ما حیاتِ 

 که داریم عـالـمی دریـاب  ُشکـر هـزار            ُشکـر فـقـط با حـسین کار داریم هزار

 

 کمی آقا نگاهم کن و دردم،غصه سرا پا           کمی آقا نگـاهم کن بدون عشق دلسردم،

 کمی آقا نگاهم کن ،ای زردمشاخه  خزانم،          برایت دردسر هستم  ،ثمر هستمدرختی بی 

 نگاهم کن کمی آقا عملکردم، ازین طرزِ           دیگرکشم خجالت می   نشستم با دو چشم تر،

 کمی آقا نگاهم کن از همه طردم، فقیرم،          بیرون نگو سائل برو  را خون، نکن قلب گدا

 کمی آقا نگـاهم کن گردم،دم میخـانه می           به امید تـمـاشـایی نـدارم بـیـم رسـوایی،

 کمی آقا نگاهم کن   نوکری کردم، عشقت  به          نهنعمت  ناز و ُوفور ،برای وصل جنت نه

 کن نگـاهم  کمی آقا غـربتت گردم، فـدای          نخوردم من همبه دردت   ز هجرانت نمردم من،

 کننگاهم آقا  کمی دم، هرزنم می صدایت           کبری به آه زینب سیـنۀ زهـرا، به سـوز

 کمی آقا نگاهم کن   ،آوردمجمله روضه   دو          بیگانه  بود وعقیله  ،ویرانهشام و  امان از

 شبیه جغـد شبگـردم، کمی آقا نگاهم کن          شبروم هر خرابه می   به یاد غربت زینب،

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:           قالب شعر: غزل                محمدجواد شیرازیشاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                   قالب شعر: غزل               حسن لطفی         شاعر:   
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 عـرض ارادتم را از من نگیر هرگز            دست حـال عـبادتم را هرچند دادم از

 امــا ادا نــکــردم حــِق رفــاقــتــم را             هرجوره خوب بودی با این بد گنهکار 

 با لطف خود ندیدی کفران نعـمـتم را             ام نشد کمسفـره از نعمت تو چیزی ز

 هـمـتم را صرف شما نکردم افسوس!            هیچ رفـتمدنبال  مـشغـول هـیچ بودم؛

 را کـردی دیـدی خجـالـتم آغـوش باز            کردم دنـبـال من دویدی چه فـرار هر

 را  به ساعتمحسین کردم ساعت   خرج            کـن حـسـیـنـم ام ولـی من گـریهآلـوده

 زیـارتـم را  دهـد رقـیـه بـرگمـی  کی            خودراساله دادم من آبروی  دست سه

 رقــم زد روز اسـارتـم را  گـوداِل تـو            آفـتـاب نـیـزه گـفت ایزینب بلـند می 

 

 آدم بشومات  قدسی … با نفس  یا که نه            کاش دگر کم بشومهستم و ای زحمتت 

 چشم تو َمحـرم بشوم نظر خواستم در           گناه   من و این بار عجیبی،خیاالت چه 

 فـقط پیش شما خم بشوم بار  کاش یک             شدم خـوار زدم و همه رو پیشاینهمه 

 دعـاهای قـنـوتم بـشوم عـامل به کاش            ذکر دعـای فـرجتشـده بـازیچـۀ من 

 نم بشوم بارش نمغمت  کاش من هم ز            منتـظـرهای تو رگـباِر بهاری هستـند

 به پـیـغـام ُمحـّرم بـشوم کاش لبـیـک،             فـرجت راه حسین است فـقـط انتـظار

 جـای اضافـه شـدنـم کـم بشوم!؟  نکـند             د!؟شو کیست مرا یار تو این شده که: ذکر

 بشوم« میـثم»غم تو کاش که  پای دار             جانم به فدات برآید نه به: عمل کار به

 کاش که من هم بشومکنم ای آرزو می            زینب غبطه خوردم به شهیدان حریـم

نمفعول فاعالت نمفعول فاعالتوزن شعر: غزل                قالب شعر:             سید پوریا هاشمیشاعر:   

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل               رضا قاسمی         شاعر:   
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 محرم  ها صدایكوچه  رسد ازگوش می  به             هـوای محـرم كـبوترم كه زدم بال در

 محرمعزای  ای صاحبنمیرسی چرا             آغازشود می   تو باز بی  ماه عزا بیین كه

 محرم اجابت رسد دعای فرج به  كه در            را به حق عـمۀ سادات قسم دهیم خـدا

 بـرای محـرم سیـاه پـوش شدم مثل تو            برای آنكه فـقـط انـدكی شبـیه تو باشم

 سیـاه كرده به تن خـانـۀ خـدای محرم            غم جّدت فقط نه ما كه تمامی سال در

 انتهـای محرم نـرسم من به بـمـیـرم و             این استهرشبم دعای  حرم ابتدای م از 

 محرم های روضه  ندهم بین كه جان  اگر            خود را باال بیاورم سر  چگونه نزد تو

 های كـربالی محرممیان روضۀ شب            بگریم ای پای منبر تودههشود می چه 

 

 خـبـر آورده بـاز این شـال ِز حـاِل تو             آورده در بــاز هــم اشِک مــرا آِه تـو

 آورده راه جگرسر  ریخت این سیل و            نرسدمژگان به   دعا کار دارم به دست

 آورده ثـمر باز  ای وای روضه خوانده            چـشم تو زخـم شده چـشم مرا باز کند

 آورده  لـطـِف تـو پَـر ام ازبـاِل اُفـتـاده             بردپر ریخته بودم که مرا فطرس  وبال 

 آورده هـمَره خود چشم نظر خـاِک تو            بـال را بُرده تُـربتـت تـربـیـتـم کـرد و

 عـرش مگـر آورده پیـراهـنـی از بـاز            بهم ریختجگرت   مادرت گفت حسین و

 داغِ سنـگــیـن شـمـا درِد کـمـر آورده            اُفتدزمین می روضه  هم موقع این کوه

 آورده  خـبراز سـفـر کـردۀ من نـیـزه             نالـید خواب پرید و عـمۀ کـوچکت از

 پـیـِش لـبـت تَـرکـۀ تَـر آورده وای در            خیزران کاِر تماشاِی مرا ُمشکل کرد

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                    قالب شعر: غزل               حسن لطفی          شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   محمد علی بیابانی            شاعر:   
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 آبرویی هست هست، لـباس مشکی ما            خوِن دل وضویی هست که از  شکر هزار

 گویی هست  گفت و  راه گدا، میان شاه و            بزنـیم به سر  بیا حسین بـگـو تا که ما

 سبویی هست  مرا ، شکستنخوشم برای             امام زدهغمت را به سینه همیشه سنگ 

 هست  سوئی  چشمت هنوز  که به  ببین، مرا             است دیر شود،دوباره چشم شما زخم می 

 آرزویی هست  وهست وبال  منای کرب            مـرا بـرای ُمحـّرم دوبـاره ُمـْحِرم کن

 هست مگویی روضۀ  همیشه پیش شما            های ناگـفتههمان روضه  بکش به مرا

 گلویی هست فقط برای همین چند شب             شـام عـاشورا به  گـمان کـنـم نـرسم تا

 

 من بده که بخواهم تو را فقط  به فهمی            بـده هـمیشه بخوانم دعا فقط  حـالـی

 بـی فـایـده ست نـالـۀ آقـا بـیـا فـقـط             بفهمم چه میکشی؟ دردی حواله کن که

 فـانـی شـویم در َجـلَـوات شما فـقط            شویم ات  خیمه به در دربده که  پایی

 غـم آل عـبـا فـقط کـنـیـم بـر  تـکـیـه             ها  هوشی بده که وقت بالیا و فـتـنه

 صفا فقط  دارد عشق تو ز زدن پرپر             کنم جـانی بده به پـای نگـاهـت فـدا

 کی میشود وصال تو با اّدعا فقط؟!             عزمی بده به دغدغۀ تو عمل کـنیم

 آهـی بده به سوی تو باشد رها فقط            شعور من  بزند بر شوری بده شرر

 َشه کـربـبال فقط روضه بخـوانم از             شب روز و که  تا من  سینۀ به  بده  یسوز

 صدا فقط ما؛بیشب بیا به خیمۀ  یک             سیاه خود بده به غـالم روزی خـبر

 آقا بیا فقط! ...شود  می عـالـم درست             نداریم انتظار تو کسی به جز ما از

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                       قالب شعر: غزل   ناشناس                       شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: مجتبی روشن روان             شاعر:   



 324  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir  وصالسایت آستان  

 

م  م نـیـست  قـلـِب من آمـادۀ هـنوز            َمحَرم نیست این دل هنوز  آمد وُمَحرَّ  ُمـَحـرَّ

 محکم نیست  آن نگار اگرکه عهد من و            بـاشدمی ارادهاین بی  سـسـتـیِ  هـمه ز

 این گدا منظم نیست  برای اینکه هنوز             دیر رسیدم به وعده گاه، برفتهمیشه 

 فـرج فـراهـم نیست شـرائـط روز  اگر            جـفـای ما باشد ظـلـم و  وفـائی وز بی 

 مخلص به درگهش کم نیست  وگرنه نوکر             خدمت این ماست نه سود نگار،به سود 

 آِب زمزم نیست  طهارت این اشک، که بر             به قطره قطرۀ اشکی که داده مـمنونم

 نیست کسی نگارمنرگس جزگل  هنوز            هـسـتم مـیـان غــفـلـتـم امـا بـه یـاِد او

 

 چـقـدر دوری شـما عـذاب شد نیامدی            نـیـامدی دیـدنـت مـذاب شد بـرای دلـم

 خـراب شد نیامدی دوبـاره نوکـر شما             پیششان رسی وکه می  وعده دادم به شهر

 جواب شد نیامدی  تمام عمر من پُر از             حسین رازدی حسین را صدا زدم صدا 

 نیامدی  گالب شد  های گل،شاخه چقدر            شب یتیم مجتبی گذشت و من ندیدمت

 نیامدی  شد  گریه آب مادرت ز که ببین             عزا صاحب  رسید محرم و دوباره شد

 که روضۀ ربـاب شد نیامدی  نگویمت            این بعد از روزسری بزن به اشک ما بیا که 

 دوباره روی مادری کباب شد نیامدی            1زیر برق آفـتاب؟ عروس فاطمه چرا به 

 
کنيم به  در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد مي  وجود ايراد وزني و سکت موجود شاعر محترم است اما با توجه بهبيت زير سروده اصلي  .   1

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

 دوباره روي مادري کباب شد نيامدي             عـروس فـاطـمه چرا به زير آفـتـاب؟

اعلنمفاعلن مفاعلن مفاعلن مفوزن شعر:                قالب شعر: غزل       ناشناس                      شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                       قالب شعر: غزل   ناشناس                        شاعر:   
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 تـبـارها  ایـل و قـربـان روی مـاه تـو            الـنـهـارهـا انـگــیــزۀ عـبـادت لـیــل

 1انـتـظارها  این دل شده کار شکر  صد            «اما نیامدی این هفته هم گذشت تو»

 حـال دل این غـبارها  رحمی کنی به            نـیـامـده وقـتـش عـزیز فـاطمه آه ای

 آرزوی وصل تو فـصل بهـارهـا در             شوندمی یک همه پائیز به  دارند یک 

 2و ُدلُدل سوارها محض رضای مادر            عـوالم طلـوع کن فروغ خورشید پر

 این روزگارها خـیـری ندیـده بعد تو            حـیگـنـجـیـنـۀ عـلـوم الـهـی، امــام 

 تـبـارهـا  عــالـی ای ذخـیـرۀ بـرگـرد            عـلـوی طینِت حسن سـفر برگـرد از

 تـکـسـوارها در بـیـنـمـان بـیـا پـسـر            ابـوتراب ست والی شده ترکـم رنگ 

 عـزلت نشین شـدنـد والیت مـدارهـا            زنندمی حرف  پدرت ها کم ازعاّلمه

 از زینب و رقـیه و خلخال و خارها            هم دوربخوانیم برگرد تا که روضه 

 بـال زدنـد به جـان تو بارها  کـرب و            را یابن الغـریب عـمـۀ مـظـلـومۀ تو

 کـشـتـند عصر روز دهم نیزه دارها            را حـسـیـن جـّدت ایـم کهآقـا شـنـیـده 

 
در مصرع اول بیت؛ پیشنهاد  وجود ایراد یا ضعف محتوایی و معنایی بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما با توجه به.   1

آمده را جایگزین بیت  کنیم به منظور رفع ایراد موجود و همچنین انتقال بهتر معنای شعر بیت اصالح شده که در متن شعر  می

 .زیر کنید زیرا عاشق از انتظار معشوق خسته نمی شود

 خـسته شدیم دیگـر از این انـتـظارها             «این هفته هم گذشت تو اما نیامدی»
ت زیرا  کلمه پروردگارها جمع کلمه پروردگار است و به نوعی شرک اسبیت زیر به دلیل ایراد محتوایی تغییر داده شد، زیرا  .   2

 خداند واحد است شریکی ندارد 

 محض رضای حـضرت پرودگارها            خورشید پر فروغ عـوالم طلـوع کن

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: ابراهیم الیی                    شاعر:   



 326  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir  وصالسایت آستان  

 

 خواهی  نشدم آنکه تو این عمر گذشت و            ای عـاقـبِت کـار به دست تو؛ نگـاهی

 الهی  چون ز تو ای نورکو طاعت بی             راه زیـاد است مـنـتـظـر تو شـدنـم؛تا 

 جفایم به تو گاهی  تیرکه خود  ای وای            بـاشـم  جـان تـو خـواسـتم آقـا سـپـرمی

 گـنـاهی بخـشـیـد خـدا از من بد عـهـد              ای اسـتـغـفـرللاّ بـار که تـو گـفـته  هـر

 نـشـانـم بـده راهـی من نـیـستـم آمـاده؛            قـیام تو هـمین جـمعه بـیاید چون روز

 گـاهـی  مـنـم گـاه بـه تـو به دعـای امـا             در حال دعا بر من محـتاج پیوسته تو

 از تو خـبری نیست به اعـمال گواهی            هستم که من مـدعـی عـشق تو اینجور

 آهی  من در پـی حـاجـات کـنـم نـاله و            مـردان تـنـوری مـنـتـظـر لـشـگـر تـو

 برعکس تو دربارۀ من چشم به راهی             برهـانم ته چـاهی یـوسف خـود را من

 پـنـاهـی  روضـۀ گـودال رسـان بـاز  با             به غـم یوسف زینب  ای یوسف زهـرا

 کـفن حضرت زهـرا کفنت کو؟ ای بی             پـیـرهـنت کو؟  گـودال بگـوبا یـوسف 

 

 ما دعای دست قنوت بغضش گرفته            ما هوای و  حال  تو  حضور است بی  سرد

 بـیـای ما  شـده آقـا اثـریا ایـنکـه بـی             من زمـان ظـهـورت نـیامـده؟ آقـای

 پا به پای ما  شب قدم زده غِم تو هر            حضور تووقتی که نیستی بخـدا بی 

 ماگذرد روزهای می تو چه سخت بی             امخـیری ندیـده  زنـدگی بـدون تو از

 را بهانه گـرفـته صدای ما  تو اصال            هانـگـاه  ـد اشکچـکمی  اخـتـیـار بی 

 آقا چه شد سفارش کرب و بالی ما             بگو ما قـلبمان شکست برای حـرم؛
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 تـن بـا شمـا كـنـیم  پـیـراهـن سـیـاه بـه            پا كنیم مـاتم به خیمـۀرخصت بده كه 

 رخـصـت بـده اقـامـۀ بزم عـزا كـنـیم             العـزا غیب كـه قـد قـامت  صـدا ز آیـد

 شبت اقتـدا كنیم  و های روزگـریـه  بر             حـّد مـا كه نیست ولـیكـن خـدا كند در

 نـــذر غـــم كــربــال كـنـیم   ایـمآورده            داغ را زكاسه اشك و یك دل خونین  دو

 ما جان فدا كنیم  ای بخوانی وروضه  تو             اتی چه شـود یك ُمّحـرمی موعود هل

 از تن جدا كنیم تا گریه بر حسین سر            راالخضیب روضۀ شیب  بخوان تو ما بر

 ای مـنـتـقـم بـرای ظهـورت دعا كنیم            »انتـقام شهیدان بدوش توستتكلیف «

 های خویش جهان را صدا كنیم با ناله            به ناله گفت »وفائی« ماه مّحرم است

 

 اش کار خودت بود خریدار شدیمهمه             شدیم چشم تو گرفتاردست ما نیست به 

 سوخته بـیدار شدیـم صبح شد با جگر            حیف... ای اماآمده  که تو خواب دیدیم

 َو دیـدیم گـنهکار شدیم نظـرت رفـت،             کـاری رفتدیـدیـم گـنه  نـظرت آمد و

 شدیم سربار نوکرفقط  عمر گرچه یک            غـمت را نکـشید ای شانـۀ ما بـارذّره

 شرمسار تو از این جمعۀ بسیار شدیم            تو نشدگرانمایه که خرج  عمر حیف از

 نظـر لـطف تو دیـدیـم که بـیمار شدیم            عـالج دگران درد بَُود خوش ما را ز

 شدیم؟! اینگونه طلبکار کهکردیم ما چه             ظهور بهر که ازست واقعاً جای سؤال ا

 حیف جا مـانده از آن قافـلـۀ یار شدیم             ست خالی شهیدان خدا جای  لحظه به لحظه

 نیمه شب صحـن عـلـمـدار شدیم زائر            ها آرزو هـست بـبـیـنـیم هـمین زودی
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 را  آرایـی تو یا بین سیـنه شـرح دل             پـنهان کنم چگـونه هـویـدایی تو را

 را کـنم حـکـایـت لـیـالیـی تو   تا رو             امنشسته حاال  ظرف مرا شکستی و

 بـنـده شدن به درگـه مـوالیی تو را             دهمبه عالم نمی   نفسی لک الوقاء...

 ام دل زهـرایی تو راخـیلی شکسته            ای ولیبرای دلـم کـرده خـیلی دعـا

 درد غـریـبی و غـم تـنـهـایی تو را            امغـفلت زمانه فـرامـوش کـرده در

 هـمه آقایی تو را؟ باید چه کـرد این            وایی مرا؟همه رس باید چه کرد این

 را تو عیسایی جو کنم دم  تا جست و             ام ولـی به حـسیـنـیه آمـدمدل ُمـرده

 سنگی شکسته روی تماشایی تو را            با گریه گفت زینب کـبری، برادرم

 برهم زده بـالغت و شیـوایی تو را             یزیدخیزران   با وخواندی دیروز آیه  

 

 مـژگـان مرا دریـابید  به غـبـاری سـر             خـشكـی چـشـم پـشیـمان مرا دریـابـید

 هـای تـر حـیـران مـرا دریابـیـد چـشـم            قَـَرن آمـدم آقـایم نیـست اویـسـم زمن 

 پـریـشـاِن مــرا دریـابـیــد  حـال آقــای            گـفـتممی  كنانبا گـریه  دیدم وكاش می 

 ـیـد سـوزان مـرا دریـاب سیـنـۀ خـسـتـۀ            یك روز  تان تاپاِی غم   زنم سینه بهمی

 كاش در كرب و بال جان مرا دریابید             پیشتبسپارم   فقط جانروضه  در كاش

 هـا، چـاك گـریـبان مـرا دریـابید دست            رسد از روضۀ ماگـریـۀ مادِر تو می 

 پـسـر تـشـنه و عـریـان مـرا دریـابـید             گـویدمی  زند ومـادرت باز به سر می 

 دریـابـید  لـب مـهـمـان مـرا هـایزخـم            گفتمی زینب به داشت  تو كوچک  عّمۀ
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 اشک ما بیا  از های تـرچشمبر روی             هـا بـیـاپـا شـده حـســیـنـیـۀ گـریـه  بـر

 مان شده صاحب عـزا بیا  وقت عزای            به عـزایم نـشانده است شال عزای تو

 تـا زیـر و رو َشـَوم ز قـدوم شـما بـیا             مصلحت پُـرم ام و ازمعـرفت تهی از

 بــیـا  طـال  ــوانام َدم ایآقــا نــشــسـتـه             زدم:می زار  صحن رضا خیر بهیادش  

 بـیـا   زیــارت پـائـیـن پـا وقـت سـحــر            که نـشد تا بـبـیـنـمـت ایـوان طـال اگر

 شـب خـرابـۀ دل من هـم بـیـا بـیا  یک            پای تونشد خاک  سرم که ای خاک بر

 بال بیا  و  یک سر به خاک کشته کرب             اتمن را که ُکـشت وا ابـتـاهای عـمه 

 

 انـتـظـار دیـدنـت گــریـان بــمـانـم   در            !تا کی غریبانه در این کـنعـان بمانم؟

 بـاران بـمـانـم؟!   بـاریـدن مـحــروم از            بیـابـانتـا کـی مِن قـحـطـی زده بـین  

 خـسران بمانم بیش از پیش در نگـذار            این دوران هجران زیان دیدم ازخیلی 

 حـیـران بـمـانم  حـق من است آواره و            گـنـاهـانـم شـکـسـتـم با  وقـتی دلـت را

 جهل خود پنهان بمانم  در ای وای اگر            درد هجـرانت بـمیـرمای وای اگر بی 

 سامان بمانم سر ومن دوست دارم بی            اصال محنتی نیستدردی بی باالتر از 

 بـایـد هـمـیشه دست بر دامـان بـمـانـم            ُمـشـتم هـمـین که باز شد آواره گـشتم

 آن بـمانم خـیـره به دست لطـف این و            که اگرنفرین به من    ریزه خورت هستم،

 جـریـان بـمانـم  تـا آخـرش بـگـذار در            جـریـان گـرفـتـم حـسـیـنـیه فـقـط بـین 

 !تا کی به فکـر مـرقـد جـانـان بـمانم؟             حرم شد از خوراکم درد دوری  وخواب 

 گـریـه کن آن پـیـکـر عـریـان بـمـانـم             باید هـمیـشه پیـراهـنـش غـارت شد و
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 صدای من صحن حضورت  رسد بهکی می              های منهمه جـمعه دلـتـنـگی غـروب

 برای من  بـال تـازه بـیـاور و بـرگـرد            زنـدنـمـی  پَـردیـگـر دلـم بـرای شـمـا 

 حتی نـیامـده ست به کاَرت دعای من             ضرر برای تو چـیزی نداشتم از غیر

 من  ربّـنـای نـبـود شـامـل یـا  بـخـشـش             به نـامـه اعـمال من نـبود اشکـت اگر

 پای من   تو شود به خـیـمه سبـزمی وا            اشکچند قطره  اینمحض خاطر یک روز 

 ای بانی ُمـحـّرم و صاحب عزای من             هـوای ماه عـزا چـیز دیگریست با تو

 بالی من و ُمهـری بزن به نـامۀ کرب            هااشک ها وزدن  امـشب مـیان سیـنـه

 

 صالـح بـیـا ابـا شـده مـحـّرم جـّدت،            صالح بـیـا ابـا  به بـزم مـاتـم جـّدت،

 بیا اباصالح به زیـر پـرچـم جـّدت،             لثارات است تو یا صبح ظهور  شعار

 صالحبیا ابا  غم جّدت، که ریخت در            الشهـدا چـشم محـبـان سیـد اشک به

 صالح   بـیا ابـا به ُحـرمت َدم جـّدت،            جوشدحسین می خـون گـلوی هنوز

 به اشـک نـم نـم جّدت، بیا اباصالح              است سخت کودکش   ز خجلت بابا  چقدر

 جـّدت، بیا اباصالح  کـنار عـلـقـمـه،            آمد کشان کشان  زانو، ای که بهلحظه  به

 بـیـا ابـاصالـح جـّدت، به قـامت خـم            اَش بگوش آید «ظهری  انکسر» نوای

 بـیا اباصالح   به ذبـح اعـظـم جـّدت،             کرببالالخضیب  غربت شیب قسم به

 بـیا ابـاصالح  به جـسم درهـم جّدت،            سوره های یکجا شدن آیه  به  به جا

 ربـوده خـاتـم جـّدت، بـیا ابـاصالـح            یکی دیگر یکی لـباس تنـش بُرده و

 نـموده َزمـَزمـه جـّدت: بیا اباصالح             دعـای آخــر او در مـیـان گـودالـی
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 ام کـنـی  شـکـسـتـۀ بـارانـی تـا زائــر             ام کنی دهی به سینه که طـوفانی دم می

 ام کنی  خواستی که تـشنۀ مهـمانی  می             شدمگیرتان  نمک خوب گذشت سی شب

 ام کنی  های فـاطمه قـربانی با روضه             آبـی بـریـز تاات شــدم  که تـشـنـه حاال

 ام کـنی  تا میهمــان شــاه خــراســانی             ها به روضـۀ یابن الـشـبیب من را بـبر

 ام کنی  غـریـبـانی آتـش بـزن که شـام            زنـم مـی تـان زار هـای عـمــه  بـا نـالــه

 

 فـنـا شوم  مـویی، غـفـلت کـنم اگر سـرِ             تـا شـامـل عـنـایـت یـارم، دعــا شــوم

 صـفـا شـوم   مــالزِم آن بـا  مـن زودتـر            دودۀ گـنـاه چه صافـتر شود از دل هر

 چـقـَدر با حـیـا شوم کـنـم،احـساس می             کـندکه می نـگـاهـم چـشـِم نـجـیِب یـار

 وقـت است از اسارِت دنـیـا رها شـوم            کنمرفتِن خود را سبک  است بارِ  خوب

 عـبــا شــوم  بــا تــمـامـِی آلهــمــدرد             دهم هـمـراه بـا امـام زمان مـویـه َسـر

 با ناحـیه، به وقِت سـحـر هـمـنوا شوم             ایزمـانه  هر  این روزهـا شـدیـدتـر از

 خون فـدا شوم جا دارد از دهاِن پر از            کندمی  نیزه عطش و که صحبت از آنجا

 1دشمنان بپرس که گـریان چرا شوم   از            زندنـگـین برق می  در زیر نـور مـاه، 

 جدا شوم  او آن امام و من از ِگـریَد بر            مساء هر صبح و  ست که هر  اینها مصائبی 

 اش آشنا شومسبِک زنـدگی  کی به پس              انــدآفـــریــده  را بــرای یــارِی او مــا

 کـربـال شــوم کـه هـمــســفـر آقــا بـیـا             شـودیـارِی مـن دیـر مـی دارد زمــان 

 
 تغییر داده شد اجتناب از گناه تدلیس یا تحریف سخان ائمّه؛  به منظورو  مستند نبودن و تحریفی بودن داستان ساربان بیت زیر به دلیل.  1

 از ساربان بپرس که گـریان چرا شوم             زندنـگـین برق میدر زیر نـور مـاه، 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                        : قالب شعرناشناس                       شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: محمود ژولیده                   شاعر:   
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 بـپـوشم لـباس مـاتـم را بیا که با تو             عـالم را کرده تان پـیـرگریه  صدای

 مشکی مـحـّرم را های عزا؛کـتـیبه             بـیـنمهزار شکر نـُمردم که باز می

 آدم را به گریه شعـله زنی دودمـان            خوانی می  که روضه  عمه خود تا برای

 را روضه مجـّسم را ببینم اشک تو            ام امسال قبل جان دادندخـیل بسته 

 گدات این کم را از  بپذیرات سایهبه              کن پُر خویش عزاداری مرا نور به

 رادستم   بصیرت بگیر وشوق  به بال             مرا شبیه شهیدان شهید عـشقت کن

 را بگریم تمام این غم  که با تو زار            ام سـوگـنـدبـه رفـیـقـان رفـتـه  بـیـا؛

 

 گـریه بـرایت چـشمی بده تا که کنم            هـایت دستی بده تا که بگـیرم دست

 دوزم امشب بر بلـندای عطایت  می            چــشـم تـمـنّـا دسـت تـوّسـل دارم و

 یعنی نگاهی تازه کن سوی گـدایت            هـمیشه دست خـالی و غـریـبممثل 

 پاره کردم در هوایتگریبان  دیشب             نیستغمی بی  من از  خاموشّیِ امروز

 ام آقـا صـدایـتگـوشـۀ تـنهـایـی  در            غـریـبانه نـمودم های بسیـاری شب

 عـبــایـت جــا ده دل آواره را زیـر            ـیپـنـاهی که پـناه عـالـمـیـن  ای بـی

 نهایت با یک نظر دل را ببر تا بی              نجات است فکرگوشۀ دنیا کسی  این

 نمایی قـصد اِعمال والیت؟  کی می            ایمان ندارند به صبح روشنت  اینجا

 ـبّـت یـدایـتکــردن ت تـالوت وقـت            قـربان اشک صفحـۀ قـرآن چشمت

 پایت؟  چکد خون گلویم زیرکی می            خـون گـلـوی سر بـریـده وارث ای

 یابن الّشموس الّطالعه خونم حاللت            شوق وصالت شور شهادت دارم و

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   علی ناظمی                     شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل              قالب شعر: مجتبی روشن روان            شاعر:   
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 بی رنگ و روست،روی تمام بهارها            قـــرارهــابــی شـبــیــه دلِ  امآشــفــتـه 

 رویـش غـبارها  وقـتی نشسته است به            داشت شود هـیـچ انتـظارآیـنـه نمی  از

 انتظارها شـوم من از این خـستـه نمی             شیـریـنِی وصال به قـدر فـراق نیست

 گـذرد روزگـارهامی  تـو  وقـتی که بی            آوردمـی ایـن روزگـار کـفـر مـرا در

 نـشنـاخـتـیم اگـر چه که دیـدیـم بـارها              راخویش بین همین کوچه ها تو  شهر در

 ـرارهـاقـ  زیــر بــازم گــنــاه مـن زده            که جـمـعـه بـبـیـنـمت بود اصال قـرار

 خـاک هـزاران هـزارها رفـتـنـد زیـر            رفـتند زیر خاک… راه انتظار تو در

 ما را بـبر زیـارت شش گـوشه دارها            اربعین  بعد حاال که خلوت است حرم،

 

 شب در طلبت اشک فشاندن خوب است صبح و            است خوب ُگذراندنبه تمنّا   خود را ُعْمر

 پیمانه رساندن خوب است  پهلوی دست بر           ساقـی مجـلس باشـنــد چشـمهای تو اگر

 چشاندن خوب است ای از مِی وصل توجرعه           گــان را به تالفِی فِراق لب هجران زده

 ارباب نشاندن خوب است  برِ  را در بنده           مثـل آقـای خـراسـانی و در مسـلـک تو

 نماندن خوب است  زندهفقط  بالعکس، توبی           استبخش  که لذّت قدر همان  تو بازندگی 

 این خانه تکاندن خوب است  تن از خاک َگرد و            نــوروز بــیـارد آمــدنـت را چـومــژدۀ 

 است  خوبنخواندن شد فاش   کهگودال حرف            :گویممی به خودم دلگیر جمعۀ  هر عصر

 گلوی تشنه ِکـشاندن خوب است؟   تیغ را بر           پرسیدمی خودش   دل ز سیهرذل کاش آن 

 دواندن خوب است اسب روی بدن ُکشته،            چهارده قرن گذشته ست و نگـفـتند چرا

مفاعیل فاعلنمفعول فاعالت وزن شعر: غزل                    قالب شعر: یاسین قاسمی                   شاعر:   

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل               محمد قاسمی       شاعر:   
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 و چه ماتم شروع شدچه شورش است   بازاین            مـاه ُمـحـّرم شـروع شـد آقـا سـالم،

 ماه گدایی من و چـشـمم شروع شد             من دهـید  آقا سـالم تـحـفۀ اشکی به

 های ماه محـرم شروع شد گـریه از            یـادم نـرفـته است نـگـاه شـما به ما 

 د العـزا غم عالم شروع ش شد قامت            الحسین که تشنه شهید شد قـد قامت

 روضه مثل مسجد اعظم شروع شد در            چـشمم برایتان ده روز اعتکاف دو

 تا این که جوشش زمزم شروع شد             است نشسته اصغر هاجر به پای روضه

 هم شروع شد ترین عبادت ماشیرین             امآقــا سـالم نـیـت گــریـه نــمــوده

 

 هللاآجرک عزا صاحب حق؛ حّجت  وی            هللاســرا آَجـَرکَ  ای واسـط فـیـض دو

 هللاالــنّــَُجــبــا آجـــرکاُمّ هــمــنــالــۀ             صدایت با نالۀ زهـراست عجین سوز

 هللا ای مـنــتــقــم خــون خــدا آجــرک             شـهـیـدان دریـاب مـرا در غـم سـاالر

 هللاهرجا که شـود روضه بـپـا آجرک            کـن جـّد تو بـاشـماذنـی بـده تـا گـریـه 

 هللاتـا جـلـوه کـنـی بـر دل مـا آجـرک            نـمایی رنجـه ما روضه گـرفـتـیـم قـدم 

 هللاگــدا آجـرک تـو روی مـگـردان ز             آن گوشۀ چشم است هرچه که داریم از ما

 هللاآجرک  شیعه رضا؟ از شویکی می            فالح است و خیر   شدنراضی به رضای تو 

 هللا خــوان وال آجــرک  ســرِ  بــاشــیــم             اشک بشوئیم دل از زنگ معـاصی  با

 هللا در روضـه بـیـابـیـم تـو را آجـرک             بـانـی هـرسـالـۀ روضـه مـددی تا  ای

 هللاو بـال آجـرک یـک تــذکـرۀ کــرب            عـاشـق جـامـانـدۀ ارباب عـطا کن  بر

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:            غزل        قالب شعر:             رحمان نوازنی     شاعر:   

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            قالب شعر: غزل                 احسان محسنی فردشاعر:   
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 به امـدادم نـیامـد کسی دلـم شکـست و            دادم دل غـریبه هر تو بر  که غیر منی

 یــادم  نـبـردی ازز یـاد بُــردمـت امـا             سرم به کار خـودم بود دعـوتم کردی

 فـریـادم توجـهـی بـکـن آخـر به داد و            است مرا نـوکرت پریشان بغـل بگـیر

 به بـنـد تـو بـاشـم هـمـیـشه آزادم اگـر            ات که جلد شدم گذشتم آنقـدر از خیمه

 مقـدادم و کـمـیل ام نه نه قـنـبـرت شده            چـقدر فاصله دارم که محـرمت بشوم

 اجــدادم  بــودنــد کـل   گـدای دسـت تـو            رسیدمن نسل پشت نسل   به تو از گدایی 

 اسـتادم برای گـریه به جـدت شدی تو            که خوب گریه کنمگرفتم یاد   تو من از

 آبــادم یـمـن گـریـه بـرای حـسـیـن  بـه            یـمن گریه برای حسین خـوب شدم به

 عیسی گرفته تا آدم یوسف و نوح و  ز            عــزادارنـد  کـفـن بـی هـمـه بـرای تـن

 

 ام جـمعه  هـای تـرین بـهـانـۀ شب تـنهـا             ام های جمعه کـرانـۀ شب ای شـوق بی

 ام های جـمعه گـرم است آشـیـانـۀ شب             از لطـف آفــتـاب نـگاهـت هــنوز هم

 ام هـای جـمـعـه با نــالــۀ شبـانـۀ شـب            خـدا  را دارم از هـرهــفته التمـاس تـو

 ام های جـمعه شانـۀ شب دریـای عـفـو             کـشد به دوش سنگـیـنی گـنـاه مرا می

 ام های جمعه نـجـوای عـاشـقـانه شـب             الزمان صاحب عجل علی ظهورک یا

 ام جـمـعـه  هـای نـشـانـۀ شب بـی  آقــای              کنی  کجا گـریـه می  مدینـه؟ در کربال؟

 ام های جمعه وقـتـی گـدای خـانـۀ شب            ام مـقـدمه کـرب و بـالیـی انـگـار بــی 

 ام های جمعه دانـۀ شـب محـتـاج آب و             از سفـرۀ حـسیـن بـلـندم نـکـن که من

 ام های جـمعـه مـهـمـان نـازدانـۀ شـب             امـسـال پـای سـفــرۀ دردانـۀ حـسـیـن

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   سید پوریا هاشمی               شاعر:   
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 کنیلـیـاقـتم نـمی  نـظاره بر  کریـمی و            کنیحقارتم نمی  ازصحبت   زمان لطف،

 کـنی مـؤاخـذه برای غـفـلـتم نـمی مـرا             ولیمعصیت زمان برم می تو را ز یاد  

 کـنی؟! حـمایتم نمی ام،میـان راه مانـده             رسدنمی کسی به داد من  وشکسته دلم 

 کنی زنم اجابتم نمیدری که می  به هر            شود دلم رو و ام که زیرچه نذرها نکرده 

 کنی؟!مرا غریق رحمتم نمی  دعا یک به             ظلـمت دلـم شدم عـزیز فـاطـمه اسیـر

 کنی؟! راحتم نمی کشی ومرا نمی  چرا            ودات شبناست سهم من همیشه دوری   اگر

 کنی؟!ضمانتم نمی   این بساط عاشقی  در            بردبه سوریه نمی  کسی من خراب را

 کـنیبرادرم چرا نـظر به غـربتم نمی             دل شکسته ناله زد ای که باعمه فدای

 کنی شرافـتم نمی کمی حـیا و شـرم از            امعقیله مرا نزن  ام...بزرگ این قبیله 

 

 بیا  ام آتش مـزن، دل شکـسته این  بر            کارم شده ز دوری تو سوخـتن، بیا 

 وطن بیا  عزیز ،نشست کنعان به گل             کندهم به گریۀ من گریه می یعقوب 

 بیا  انجمن   این از سرکشی کنی تو تا            پریشانی سحـر دل کباب و اشک و

 عصارۀ هر پنج تن بیا  اکسیر جان،            زدند ها آمـدنت حـرف اهـل کـسا ز

 مرد و زن بیا  ای آرزوی قـلبی هر            لبافتد دگر ز الغوث و العجل نمی 

 بیا   این تن کـفن، تا که نـدوخـتـند بر             امگذشتهچاک خطای سوزن بزن به 

 خصوصاً یـمن بیا  نجـات ما و بهـر            شوند کشته می  قرن به صدها اویس تو

 آن پیرهن بیا  مانده ازهای  حرف با             استیک تلنگر   منتظر است، چشمم پُر

 الحسن بیا  یابن حسینیه، این صحن در            کربال حریم روضۀ عطشان دل شد

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: رضا رسول زاده               شاعر:   
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 یـــاد شــمــا الـحــمـدهلل  مـن و            الحـمـدهللهـا من و این روضه 

 بــود ُحـسـن عــطـا الـحـمـدهلل              مـاه ُمـحـّرم زنـده بـودن من و

 هلل  بــکــا الـحــمـد شـــدم اهــل            کرد  سینه زنت حق مرا نبودم،

 گــشـتـم گــدا الـحـمـدهلل را  تـو            خود  دامـان پـاک مـادر من از

 شــدم حــاجـت روا الـحـمـدهلل            دیدم خیرهزاران هیأت  من از

 هلل  الحـمـد کـه گـشـته رزق مـا            استمحض   نورسیاهّی عزایت 

 رســیــدم کـربــال الـحــمـدهلل؟             بگویمسجده  دررسد روزی که 

 

 شوممی  دائما از یوسف زهـرا جـداتر            شوممی  وفاترحس من این است هردم بی 

 شوماعتناتر میکند بی چه یادم می   هر            امفـهمـد دل آلـودهنمی  هـایش را اشک

 شوممی بی دست و پاتر کنم،می  گم  پا  دست و            زمان معصیت پا هستم، دست وای بی بنده 

 شوممی  حیاتر من ولی جای تشکر بی            دهندمیگوید که راهم من العفو می  جای

 شومبا نـگـاه مـهـربـانـش آشـنـاتر می            رسدبه دادم می وقتیام رسوایی همه  با

 شوممی  بهـاتر بـا گـدایی کـریـمان پُـر            اماین خانه سائل  باشم آخر رچه هم بده

 شوممی  با صفاترگریه کردن  این چونکه با            زنمبر دل آلودۀ خود آب و جـارو می 

 شوممی  خود رهاتر از حسین  سالمی بر  با             کننداز نفسم رهایم می میان روضه در 

 شوممبـتالتر می حاجت درمان ندارم،            1هانیزه زیراست آقا دادن  من جان درد

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

 شومحاجت درمان ندارم، مبـتالتر مي             هانيزهدرد من جان کندن آقا است زير                  .را جايگزين بيت زير کنيد 

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                     قالب شعر: غزل    جواد حیدری                     شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:         قالب شعر: غزل                 شیرازیمحمد جواد شاعر:   
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 چـشـمانم گـواهم این قحـطی اشک دو             آهـم نـدارم غـیر ام…چـیزیدرمـانـده

 رو سـیـاهـم شـرمـنـده آقـای غـریـبـم،            ات نیستتنهایی اصال حواسم به تو و

 گـریه کردی جای من بر اشتـبـاهم  تو             هـنـگـام مـعـصـیت به یـاد تـو نـبـودم

 طوری که اصال فکر کردم بی گناهم             دار! آبــرویــم را نــبــردی ای آبــرو 

 گاهم بر این گدایت رحم کن ای تکـیه             ترسم آخـر سر ز چـشمانت بیـفـتممی

 افـتد آخـر سر به روی تو نگـاهم؟می             صبـری نـمـانده برایم طاقـت و دیگـر

 است راهم  شما دور که آنقدر ازوقتی             !هجر؟ ِشکوه از  و وصال چه به مرا  اصال

 چـاهم  قـعـر نـوا درگـیرم حـقـیری بی             سوخت پرم  وکه بین معصیت بال  گیرم

 صبحـگـاهـم کـفـن هرگـریـان شاه بی             آقـا با ایـن هـمـه وضـع بـدم مـثـل تـو

 …قـتـلـگـاهـم اده قـعـرای کـشـتۀ افـتـ            :زدکه ناله می  ها فـدای خواهریجان

 پشت و پناهـمیـار و بی حاال بـبـین بی             من گرفـتند تو را با قتل صبر از  آخر

 بـنـد سـپـاهـم هـمـراه دخــتـرهـات در            1چه سازم؟زیورها شده غارت  وخلخال 

 بـرایـت شـد فـراهـمجـای کـفـن آخـر              حصیریتّکه  ، ای جان من وطن، از دور

 
در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد  وجود ايراد يا ضعف محتوايي و معنايي بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   1

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

 در بيت زير درواقع شأن اهل ناديده گرفته شده و نوعي طعنه زني است  .زير کنيد

 هـمـراه دخــتـرهـات در بـنـد سـپـاهـم             کل حـرم غـارت شده، چشم تو روشن

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: علی سپهری                 شاعر:   
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 غـم و بـاران تـرم کـنید  آبـم کـنـیـد از            تـرم کـنید زلـفی به بـاد داده پـریـشان

 و سامان ترم کنید  سرهست بی  که این  از             ایمروانه به روضه دیگرای روضه  از

 تـرم کنید  امشب کـنار لطف کـریمان،            دهید خود چشم از نمی منچشمهای  بر

 ترم کـنید  من را حرم برید و مسلـمان            من قـبـلـۀ دلـم متـمایـل به کـربـالست

 ترم کنید وضه بخوان که چاک گریبان  ر            ست سیـنـه ما پـای آهتان زخـمی شده

 جان ترم کنیدبی   امشب حسین گـفته و            دل گوشه چشمت عزیز زچکد می خون 

 دهد صبرتان   ست خدا ایچه روضه   امشب            وبال صبرتان دهد به کرب امشب خدا

 

 کنی گریه می عزا هایاوج روضه  در               کنیهای آل عـبـا گـریـه می با غـصـه 

 کنی میوفـایـی مـا گریه  از سـوز بـی            آوریمما بـا گـنـاه اشـِک تو را در می

 کنی آیـی و بـدون صدا گـریـه میمـی             ماهای به این روضه  تو ای صاحب عزا،

 کنیدر مـشـهـد امام رضـا گـریـه می             گاه گهی کـربال و مدینه، گاهی نجـف، 

 کـنی میالـشـهـدا گـریـه   داغ سـیـد  بر             کـشـتـۀ فـتـاده بـه هـامـوِن کـربـال بـر

 1کـنی در کوفه و به شـام بال گـریه می           جان خود  حـال دل عّمه به  این روزها

 کنیمی  گریه طشت طال با خیزران و            هاهای رفـتـه به بـاالی نـیـزه رأس بر

 کنی میهـای آل عـبـا گـریه  با غـصـه              استرا خون گرفته  حاال دوباره چشم تو

 
کنيم به منظور  پيشنهاد مي  عدم رعايت شأن اهل بيت؛وجود ايراد محتوايي در   بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   1

  را  آمده  شعر  متن  در  که  شده  اصالح   بيت  است؛  مداح  هر  وظيفه  مهمترين  که  بيت  اهل رفع ايراد موجود و حفظ بيشتر حرمت و شأن

 کني مـاجـراي شـام بـال گـريـه مي در             اين روزها به حـال دل زيـنـب اسـيـر               .کنيد  زير بيت جايگزين

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                       قالب شعر: ناشناس                         شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:                غزل     قالب شعر: وحید محمدی                 شاعر:   
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 کنمیـاس می   خـمار بوی گـل دل را            کنممقـیم وادی احـساس می  را خود

 کنممی  احساس را به میکده تو بوی             بـرمنام پـاک ساقی لب تـشنه می  تا

 کنممی حضرت عباس  دخیل خود را            تا وا کنی دگر گرِه کوِر کاِر من... 

 کنم؟می  الماس به گوهر و اعتنا کی            دهمدنیا نمی  ای به دوكه داده اشكی

 کنمیاد گـل شکـسته قـد از داس می             عشق ای باغبان سفر که بیایی از تا

 کنم!ببخش این همه وسواس می  آقا            های سخت  اندِن این روضهامشب برای خو

 قد خمیده بود و حرم بود و اشک بود           بود مشک  و  بریده بود و علم بود دست 

 

 شومبی نور تو ز محضرتان دور می             شـوممی معـرض نـگـاه شـما نـوردر 

 شوممی مهجوراست که  شرمساری  از            است زنم اّما دلم پُرحرف می  کم با تو

 شومکه بـاز وصلـۀ نـاجـور می وقـتی            که من بََدم به روی من نمیـاری اصالً 

 شـوممی نـگـاه تـو مـسـرور آنـگـاه از            کنمگـریه می  بی آبـرویـم و به غـمـت

 شوم می شوم و نورمن با تو زنـده می             چشمان توست جوشش آب حـیات من

 شوم می ات جـورپس با مسیـر بنـدگی             ات زنـدگی کنمبه سبـک زندگی  وقتی

 شوممی سپاه تو مأمـور روزی که در            کنمدر پیش پات سـفـرۀ جان پهـن می 

 شوم می  روضه خوان تو محشور  من باز            قـیـامـت بـه اذن تـو  دارم امــیــد روز

 شوم می مـأجـور  با یک فـراِز ناحـیـه،            پـیـدا کـنـد دلـم گـاهـی شبـاهـتی به تو

 شوم می دگر کورکنم که گریه می  آنقدر            تـوکـنم به غـریـبی جـّد  پـس نـدبه می 

 شوممی  مشهور تو نامدر آن به  من هم            شودتـشـکـیـل می  یا مـنـتـقـم سـپـاه تو

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر:             مجتبی روشن روانشاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:               غزل      قالب شعر:             محمود ژولیده     شاعر:   
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 دارد  كه خاك حسینیه را به سر كسي            دارد هاي تـر شبـیـه چـشم شما چـشم

 دارد  هم جگراشك  توروضۀ وقت   كه            تو گریه كردي و شد سرخ چهره فهمیدم

 اي بكـنیم و حـساب بـرداردكه گریـه             وا كردهحساب   خدا به روي من و تو

 دارد كمر دست بـر نشسته مـادري و            انگـار کـندمی امشبـمان فـرق  هـواي

 دارد هـمـیـشـه سـجـدۀ مـا مـّزۀ دگـر            چسبدسجده می ارباب؛ به تربتِ  فـقط

 كه این خیمه رفتگر دارد شكر هزار            مـرا حـوالـه نـمودنـد خـاك پـا بـبـرم

 بخوان دعـاي فـرج را دعا اثر دارد            گفتمی عاشقي  وروضه نشستیم  میان

 كه روي قــّوت زانـوي او اثـر دارد            دانـدكـسي كه داغ برادر كـشیـده می

 به مجـلسمان روضۀ عـمـو داریم بیا            گـلو داریم  چقـدر روضۀ نا گفـته در

 

 به غـبـاری سـر مـژگـان مرا دریـابید             خـشـكـی چـشم پـشـیـمان مـرا دریابید

 حـیـران مرا دریـابـیـد چـشـمـهـای تر             من اویـسـم ز قـرن آمـدم آقـایـم نیست

 دریــابـیـد  حـال آقــای پــریـشـاِن مـرا            گفتمدیدم و با گریه كـنان می كاش می 

 خـسـتـۀ سـوزان مـرا دریـابـید  سـیـنـۀ            تا یك روز غمتان  زنم سینه به پایِ می

 جان مرا دریابید كاش در كرب و بال             پیشتفقط جان بسپارم  روضه كاش در

 چـاك گـریـبـان مرا دریـابیـد  ها، دست            رسـد از روضۀ مامی  تو گریـۀ مـادرِ 

 پـسـر تـشنـه و عـریـان مـرا دریـابـید             گـویدمی  زند و مادرت باز به سر می

 مـرا دریـابـید مـهـمـان  هـای لب زخـم            گفتمی داشت به زینب عّمۀ كوچِك تو 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   حسن لطفی                    شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                       قالب شعر: غزل   حسن لطفی                  شاعر:   
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 مگر   خواهدنمی  نوکر  زمان صاحب حضرت            خـواهـد مگـرنمی  ام دلـبـراین دل آلـوده 

 خواهد مگر نمی  پر مرغِ دل تا باِم دلبر،            معـصیت مـرا سـوزانـد نـارِ  بال پـرواز

 خواهد مگر نمی  زجرآوراین درِد  ایچاره           ای دریغ شد ما بدبختِی تو اوج   غفلت از

 مگر  خواهدنمی  سینه پیغمبر این ظلمتِ              الحسن دستم بگـیرراه گـم کردم بیا یابن 

 مگر   خواهد،تو دیگر نمی  چیزی ز نوکرت           زندگی سیرم دگراز شود می چند وقتی   

 مگرخواهد نمی  من یقین دارم، دعا باور           شِب جمعه حرم روضه درروزِی یکبار 

 خواهد مگر نمی  ای در زیر خاکسترشعله           ام...یعـنی دل آلـوده " إنَّ ِلقَتِْل اْلُحَسْینِ  "

 مگرخواهد نمی  ، چشِم تراربابگریه بر            ِلْلُحـَسْینِ  کنم فرمود فَاْبـكِ خواستم گـریه 

 خواهد مگر نمی  کفن آخر این پیکر، گفت:           مادری از عرش آمد سمت خاک کربال

 خواهد مگر انگشتر نمی  ارباب یک سؤال،           1خدا دشمن دین ای سرش از بردار دست

 

 مــادری آیــد دوبــاره  صــدای             چاره  و صبر ،دست رفته ببین از

 پـاره  حـق این گـلـوی پـاره بـه             آقــابــرگـرد  اش:شــده الالیـی 

 
کنيم به ؛ پيشنهاد ميمستند نبودن و تحريفي بودن داستان ساربان بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به دليل.   1

جهت  .کنيد زير بيت جايگزين را آمده شعر متن در که  شده اصالح  بيت اجتناب از گناه تدليس يا تحريف سخان ائمّه؛ منظور

 کسب اطالعات بيشتر به قسمت روايات تاريخي همين سايت مراجعه کنيد 

 خواهد مگر يک سؤال، ارباب انگشتر نمي           وفادست بردار از سرش اي ساربانِ بي

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:         قالب شعر: غزل     محمد جواد شیرازی            شاعر:   

 

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:        دو بیتی             قالب شعر: یوسف رحیمی                   شاعر:   
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 ای وارث شکـستـه دل ذوالـفـقـارهـا             ای آخـریـن سـاللـۀ زهـــرا تــبـارهـا

 چـشـم انـتــظـار آمـدن تـو بــهـارهـا            است من خزانی دل فصلتو چهار بی

 خـوار شما سفـره دارها هستند ریـزه            صدهـا هـزار حـاتـم طـایی گـدایـتـان 

 همه جان نثارهـا  قـربان خـاک پات،              مـادرم فدات آقای من، خـودم، پـدرم،

 دهـیم پـای شـما مـا نـدارهاجـان می               اطمانکه نیست غیر گنه در بس وقتی

 از دست این گدا، نه یک بار، بارها             است جمعه به جمعه قلب رئوفت شکسته

 قـرارهـا ام هـمه قـول ویـاد بـرده از            با هم اگر چه قول و قراری گذاشـتیم

 شـود این انتظارها پس کـی تـمام می              استرفته  دست یعقوبهای چشم من از

 غـم روزگارها چشم تو خون شده ز             آقــا فــدای شــال عـــزای ُمـحـّرمـت

 1حد آن نــیـزه دارهـا از ظلم های بی              کـشیدائـم بـه یـاد عــمـۀ خـود آه می

 

 این کوچۀ ویران گذری کن از تو شب یک            جـانـا به دل خـستـۀ مـا هـم نـظـری کن 

 ای مـاه بـیـا و شب دل را سـحـری کـن           نـور فراریست  زده از این کوچۀ ظلمت

 خار شبی را سپـری کن  چون گل به بر           ن آلــوده ولــیـکـنمـ جــانــا تـو کـجـا و

 جگری کن ماتم خونین این  بر رحمی تو           من جگرم خونین هجران تو  الله ز چون

 گری کن بیا نوحه توبه عزایش  شب یک            سـت مــه جــّد غـریـبـت از راه رسـیـده

 دریده غم آن جسم بخوان از شب تو یک           بریدهغم انگشت  یک شب تو بخوان از

 
 لذا تغيير داده شد  ضمن اينکه مستند نيز نمي باشد اهل بيت نيست و شأن اهل بيت رعايت نشده است بيت زير شايسته مقام .  1

کـشي دائـم بـه يـاد عـمـة خـود آه مي   يـاد نـگــاه هــرزه آن نــيــزه دارهـا            

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: محمود مربوبی                 شاعر:   

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                قالب شعر: غزل     ناصر شهریاری                 شاعر:   

 



 344  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir  وصالسایت آستان  

 

 آیـی چـراغ دیــدۀ زهــرا چـرا نـمـی            آیینـمی  یـکـتـا چـرا امیـن حـضرت

 آیــی چــرا نـمـی  طـاهــا  ااَل ُســاللــۀ            گوید سحر  گریۀ هر که با است  پیمبر

 آیـی خـانـۀ مـوال چـرا نـمـی  صـفـای            مهـدی زنـد بـیا به ناله صدا می  علی

 آیـی غـریب کـوچـۀ غـمـها چرا نمی             خواند ای تُراکوچه هم از هنوز حسن

 آیـی امـیـد زیـنـب کـبـری چـرا نـمی            دال استمنتـقـم به گـو حسین منتظرِ 

 آیـی جـانـا چـرا نـمی امـیــر قـافـلـه،            دست عمه بگیر زریسماِن اسارت  تو

 آیی تـماشا! چـرا نمی  که اهـل بیت و            دانـیمپـاسـخ این درد را نـمی  هـنـوز

 آیـی خـون دل مـا چـرا نـمـی جـواب            :کـربـال گـویـندبـیـا که آه یـتـیــمـان 

 آیـی پـنـاه هــر دل تـنـهـا چـرا نـمـی             ترس بند آمد  به آن یتیم که اشکش ز

 آیـی دوای غــصـۀ سـقـّـا چـرا نـمـی            گـرد بخـوِن دیـدۀ عطشان کـربال بر

 آیی که با لـگـد شده امضـا چـرا نمی            ه به استخوان شکسته، به سیـنۀ خست

 آیـی نـمـی امـیــد سـیّــد بـطـحـا چـرا            نـیـزه حق چکـیده از قـسم بخـون بنا 

 آیی صحـرا چـرا نمی مـقـیـم خـیـمـۀ            غربت چه قرنها که به غربت گذشته در

 آیـی مـاتـم عـظـمـا چرا نـمی  ـفـیـرس            زهراییتویی که صاحب عزای عزیز 

 منتظرت مانده سیزده معصوم  هنوز

 هنوز منـتظـرت خـوِن دیـدۀ مظلـوم
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 تاب نیست  عـمریست بیـقرار نشستیم و            نیست آب وهستیم  توکام   عمریست تشنه

 آسـمـان هـیـچ دلـی آفــتـاب نـیـسـت   در            نـبـود تو هـمـسایـۀ شبـیـم عمریست در

 حرف عذاب نیست در عالم حضور تو            از محبت و از مهـربـانی است سرشار

 های منتظران تو خواب نیست در چشم            هنوز امنفـهمیده  جویمت به خواب ومی

 دعای فرج مستجاب نیست  دست ما در            کنی بایـد خـودت برای ظـهـورت دعـا

 جـواب نیست  های کسی بی ورنه سـالم            شـنـود پـاسـخ تو راما گـوشـمـان نـمی 

 ـل گـذشته خـراب نیست بـقـیـع مث  دیگر            رسـیزمـانـی که می ای مـرد انـتـقـام! 

 کـباب نیست داغ خـشکی لب جـّدت از             ها  بهـتـر بمیـرد آنکه دلـش بین روضه

 مصیـبت طـفـل ربـاب نیست باالتـر از            مصبـیتی  حاال که حـرف تشنـگـی آمد،

 

 کـار را  بـایـد سپـرد دسـت خـود یــار              را کرده دل طـریق رسیدن به یـار گم

 یـکـدم تـفــقّـدی، بـنـگـر حـال زار را             یـاد ام زچـشم تو یـا رفـتـه  ام زافـتـاده

 حیـات طیّبه این روزگار را ای معنی            حـّق، منجـی زمان ای ترجمان عّزت 

 بـه ره کـه ببـیـند بهـار را  دل منتـظـر            غم از یادها رود میرسی که فصل کی

 را  برگ وباربرسان براین خزان زده              شوممی  بربـاد هـوای عـشق تو من بی

 بـرعـاشقان خستـه نشـان ده مـزار را            سبه سوی یا   بَرمدینه همره خود  ما را

 را دچارغم  مجلسش دِل بر  به آوریمی             شودروضۀ عـباس می  جا که ذکر هر

 کشم بـه سِرشانه دار را عمریست می            زنمچون میثمم هماره دم ازعـشق می

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: محمد بیابانی                  شاعر:   
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 بیایی  فـردا روشـن های جـاده از           تا بـیایی  در آقا نگـاهـم مانـده بر

 کاش میشد یا بمیـرم یا بیایی  ای           گلویم  دربغضی نشانده دوری تو 

 شب دنیا بیایی  و روزحاجت  ای             دارد توسل میکند چشمان خیسم

 ها بیایی  بـرای رفـع مشکـل باید            پـیچـیـده شد کار تمام شیعـیـانت

 با بیایی ردیفش گفتم  غزل دیشب           دیشب دعـا کردم برای دیدن تو

 روضـۀ سـقـا بـیـایی   شاید میـان            ابالفضلدستان  دو امشب دخیلم بر

 آقا نگـاهم مـانـده بر در تا بیایی            ها را  انتـظـار تو تمام لحـظه در

 

 امنـمـانـده است بـرایم...بریـده جـانی            امچشیدهبس که تلخی غم هجران  از

 امفـراق و جدایی ندیده خیـری که از            شود؟نمی  چیست نصیبم  وصال عیب

 ام این اشک دیده  رحمی کن ای عزیز بر            بگیر گاهی هم از گدای خودت یک خبر

 امداده هرچه که زحمت کشیده باد بر             کرد  دور تو مرا از  معصیت که به نفرین

 امپِی هوس خود دویده از بس که در            امخسته خیلی دلم شکسته...گرفتار و

 امتو را ببین به چه قیمت خـریده ناز            شوم می ات پیـر دارم به راه عاشـقی

 ام بـزرگان شنیده   ف روی تو زتوصی            فرزند مهـزیار العلوم...حـلّی و بحـر

 امکه به نـوایی رسیده لطف توست  با             امهمه گناه به روضه کشانـدی با این

 امدار عـمـۀ قـامت خـمیـده من غصه            پـریـشـان زیـنـبـم گـریـان زیـنـبـی و

 اممادرم...ای سـر بریـدی ای یادگار             و پا بزن چشم فاطمه کم دست  پیش در

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل              قالب شعر: محمد حسن بیات لو            شاعر:   
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 بیشتر هایت های  از ،اتروضه  سوختم از           عزایت بیشتر  اشكم در شود هر روزمی

 رود تـا كـربـالیـت، رّدِ پـایت بیـشتر می           شـماهـای  روم دنبـالت اّما از حـرممی 

 دل را برایت بیشتر  دهم سر را ولی،می           این اطاعت كردن است  عبادت هم مهمتر از

 هایت بیشتر  نشیند بر كـبـودی، بوسهمی           سیـنـه شاید كه شبـیـِه تو شوم زنم برمی

 به پایـت بیشتر  غیـرتم من را نگه دارد،           َمـرد كـو است اّمـا دستگاِه الف بـسـیـار

 گـیـرد دلت، اّما صـدایت بیـشتر بـاز می            علقمه ودست  و مشك به یاِد  اُفتی می تا كه  

 بیشتر دعایت  دسِت  سهِم من از، می شود           لـبـم آیـد َرجـزهای عـمویت برتا كه می 

 هایت بیشتر  رفته آری بر عمویت، شانه            باالتری قد وتبارت خوش   ایل و هم از تو

ً  شاید، هاِی قبل، شام  ِعطِر عبایت بیشتر  شبی، هر رسد ازمی           رسیامشب می حتما

 

 هـست خـرابـیـم ولی مـجـلـِس آبـادی  ما           تا که باشد جگری پای توفریادی هست

 هست به زمستان بنـویـسید که ُمـردادی            آیـی ســردِی دورِی تـو گــرم شـود مـی

 گـریـۀ ما یـادی هست از پیـِش تو سالها           ای اما سـوگـنـدیـاِد همه رفـتـه  گـیرم از

 پنجـره فـوالدی هست کـربال هست اگر           هـاِی مــرا داد امــاِم هــشــتــم کــربــال

 هست  وادیاین   َکس که در هر تو شود مثلمی             سینۀ ما هست کـبود ات سوخـته وسیـنه 

 ه حـضرِت سجـادی هستتا بـدانـیـم هم           ِگـرییمی گـوشۀ چـشم شـما زخـم شد و

 تا که گفتند در این قـافله نـوزادی هست            زمین خورد تان  وسِط روضه در مادرت

 اگر دادی هستهست  شماناموس  حرف           میـرمرسـد و می نـام زیـنب به لبـت می 
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 نیست بندغمت دستم به جایی  دامان به جز          لبـم انـگـیـزۀ لبخـنـد نیست نیـستـی و بر

 به این پیوند نیست  که دلت راضی  دارم حتم          کن گره را باز طالعم با غم گره خورده،

 نیست  ُمّدعا ُخرسند این َمِن پُر ای ازذّره           توروز مرگم باد روزی که بفهـمم قلب 

 نیست بابای دنیای حقش این فرزند  بهترین          ببخش گردنت هستم؛ دانم وبالخوب می

 نیست این سوگند از دانم که باالتر می  خوب          پس بیا خوردم،ات سوگند  عمه  حق من به

 نیستگویند می  آنچه مقاتل گفتیکاش می           نبودقتل یا غارت  ،اسارت ازکاش حرفی 

 

 انـتـظـارم ای نـگــارم پـایـان نــدارد             بـر درد تـنهـایـی دچـارم ای نـگـارم

 بهـارم ای نـگـارم برگـرد ای بـاغ و             ام، هـجـران امانـم را بـریـدهپایـیزی 

 نگارم قرارم ای شب به یادت بی هر            خواب مرا فکر وصال از من گرفته

 شدن شـد افـتخـارم ای نگـارم نوکـر             نـوشـتـی ای بـودم مـرا نــوکـرآواره

 اعـتـبـارم ای نـگـارم بی  مـنهـای تو،            ارزمقـدر یک دنیا می که باشم  با تو

 نگارم دارم ای تو هرچه دارم از من            زهرا این مهر ها، این اشک آبرو، این

 رحـمت پـروردگـارم ای نـگـارم ای             بود خودترا خدا لطف   ما اگر بخشید

 در وقـت سخت احتضارم ای نگارم            ؟پیشم میآیی  ترسم از جان کندنم،می

 سـپـارم ای نـگـارمرقـیـه مـی  دسـت            مثـل هـمیـشه آخـر کـارم، خـودم را

 بـابـا بـیـا امـشب کـنـارم ای نـگـارم             کنج خـرابـه نـالـه زد فخـر دو عـالم

 شده چـشمـان تارم ای نگارم کم سو            بیـنم سرت را روی نـیـزهدیگر نمی 

 بـاالنـشـیـِن نـی سـوارم، ای نـگـارم             بر ما اسیراِن زمین خورده نظر کن
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 شود بیا خـراب می سرم، بر تماِم شهر            بیا شود سـراب می اُمـیـِد ما،  بـدوِن تو 

 شود بیا دعـای مـادر تو مستجـاب می             کند دعامادرت که  بگوحضرتت  برای 

 شود بیا ات کباب میگریه که دل کنار            ماِکش میان   آه بکش به آتش اشک را تو

 بیا  شودنَفَـس فـقط عـذاب می برای او            شودای اگر کمی محبتت نصیب تشنه

 بیا شود می  حساب ماهای سینه  به روی             زنم مگر مدافع حرم شوم به سینه می

 بیا شود می  هم ُمذاب  که آب خوشگوار            تو  ام برایعطش شنـیده رسید روضۀ

 شود بیـا گـریـۀ ربـاب می  حـرم اسیـر            کندفقط خـدا خـدا  کنار خیمه مانده و 

 

 صحـرا شـکـوفـا می شود وقتی بیایی              قطـره دریــا می شود وقتی بیایی  هر

 دنـیــا چه زیـبــا می شود وقـتـی بیایی             آئـیـنـه در آئـیـنــه لـبــخـنــد آئـیـنـه در

 مــانـنـد رؤیــا می شود وقـتـی بـیـایی             چـیـزی شـبـیـه آنچه در بــاور نگـنجد

 ایی یک لحـظـه پیــدا می شود وقتی بی            رمــز تــمــام قـفــلــهــای بــسـتــۀ مـا

 محــو تـمـاشــا می شـود وقـتـی بیـایی             پادشاه استمصر مالحت   که در یوسف

 " فـتـحـاً مبـیـنـا " می شود وقتی بیایی             در بـاور ما ریشه دارد وعــدۀ وحــی

 شهــد گــوارا می شـود وقـتـی بـیــایی             تلخ است صبــر و انتظار اما به کـامم

 در کـعـبـه بر پــا می شود وقتی بیایی             خورد عاشورا زمین آن پرچمی که عصر

 تـفـسـیـر و معـنـا می شود وقتی بیایی             بر نـیــزه آیــاتــی که ثارهللا می خواند

 با لـطـف تـو وا می شــود وقتی بیایی             ! عقده ز کار بسته ی ما   یابن الحسن
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 یا الاقــل به خاطــر زیـنـب ظهور کن             کـن یا این دل شکـسـتـه ما را صبــور

 کن  نور را غرق زده های شب این جاده             دیگـر بتــاب از افــق مــکــه مــاه من

 حس غــرور کن  دل های شیعه را پُـر             با ذوالـفـقـار حـضرت مــوال بیا و بعد

 جـور کن امشب بساط گــریه ما را تو              امشب بیا تو روضه بخـوانی برای ما 

 نیا خاطــرات عمه خود را مــرور ک             یا چند صفحه مقتل کرب و بال بخوان

 1هم یادی از مصیبت ســرخ تنــور کن              هم از وفــای ساقی لب تشنگــان بگـو

 مان عبور کن  های سینه زنی کوچه  از              با کــوله بار غــربت و انـدوه خود بیا

 

 بیایی؟  خواهی نمی  ...شد محّرم            ای قـبـلـه گـاه دل كجـایی؟  اال

 بـیا كـه ُمـردم از داغ جـدایـی             بـیا یك بـار تـا دورت بگـردم

 صدایی  تو كه شـاید بشنـوم از            ها جمع سینه زن به یك سر بیا

 هـای نـیـنـوایی  مـیـان روضـه            هــای آتـشـیـنـت فــدای نــالــه

 كــربـالیـی!  كـجـای دانـم نـمی             گاهی! كـنـار قـتـلگـه یا خـیمه

 دل دیـوانـه را كــرده هـوایـی             گاهتصبح  های روضه هوای

 دعوت نمایی؟ دهه مرا هم یک             خـواندن آیا برای روضه شود

 
تاریخ   در بيت زير اگر منظور قرار دادن سر مطهر امام در تنور خانه خولي باشد صحيح نيست و بايد حذف شود زيرا در روايات معتبر کتب.   1

؛ مَناقِبِ آلِ ابیطالب ج  2۸۸؛ مُثیرُاألحْزان ص  ۱۰۱ص    2؛ مَقْتَل خوارزمی ج  ۱۹2ص    ۱۱التّاریخ ج  ؛ الکامل فی۴۵۵ص    ۵االمم والملوک ج  

 امام   مقتل   ؛۳۴  ص  2ج جامع مقتل  ؛۵۱۷  ص المهموم  نفس  ؛۴۷۴  اآلمال  منتهی  ؛۵۹۸  ص  جالءالعیون    ؛۱2۵ص    ۴۵؛ بحاراألنوار ج  ۶۰ص    ۴

تصريح شده است که خولي سر را در کنج حياط و در زير تشتي قرار دادند، موضوع تنور خولي براي اولين بار در قرن دهم در   ؛2۰۹ حسین

 هم يادي از مصيبت ســرخ تنــور کن                        کتاب روضة الشهدا تحريف شده است؛  

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: یوسف رحیمی                  شاعر:   

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                     قالب شعر: غزل    مجتبی روشن روان            شاعر:   
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 طوفانیست دلم چه   حال وهوای تو بی  و            چـشمم هـمیشه بارانیست تو درانتظار

 پریشانیست   از عمرم پُر که لحظه لحظۀ            بینمزنـدگی نمی این  که خـیـری از بیا

 چشمم شب زمستانیست  پیش دو بهار؛            سرد است خیمۀ قـلـبم بـدون تو هوای

 نورانیست که جای قدومت چقدر ببین            عشق ای مسافرگذرکرده که ایجاده ز

 حـدیث غـیبت تو بین سینه زندانیست            آه تب دارست ز درون سیـنـۀ من پُـر

 برای مهـمـانـیـست   به قـصد آمـدن تو             ام آقاصبح جـمـعـه دعـای نـدبـۀ هـر 

 بـیا ببـار که هنگـام مرثـیه خوانیـست             سـر شدکه مـاه عـزای شهـیـد بـی  بیـا

 

 ای که ببیند ســوای تو  کور است دیـده            الل است آن زبــان که نگوید ثنـای تو

 تو(  جایخالی است  تو و است از )عالم پر             به روح "صائب" شیرین سخن که گفت: رحمت

 ای چشم جبــرئیل امین! جــای پای تو             به چشم ماگذاری که پای   آن سری، از

 همچون کبوتری که پََرد در هـوای تو             ست سامره سرداب دلم مسافر شب، هر

 تو  صحــن سیّــدالّشهــدا با صــدای در            شب های جمعه ناحیــه خــوانند انبـیـا 

 حسین گــریه کــنی، ما برای تو  تو بر             ای صبح جمعه کنار حرم، ای کاش در

 آمین فــاطمه است، جــواب دعــای تو             دعا کنی ،ظهورت  نیمه شب که بهر هر

 هر لحـظـه در زیــارت کــرببــالی تو            دارنــد التمــاس دعــا از تــو دوستــان

 های تو  تبدیل تا به خون نشود، اشــک            بگذار ما به جــای تو گـرییم بر حسین

 زیبد کند هــزار سر و جــان فــدای تو            "میثم" اگر به کعبه بود، لحظــۀ ظهور

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   محمد حسن بیات لو            شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: غالمرضا سازگار                 شاعر:   
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 مـاه را كـرده است آه غـمـت قـد خـم            سینه آه را كشي ازمی است و غم ماه

 تا بـر دلـم نگـاه كـني ایـن دو ماه را            تـرین عـزادارهـا بیـا صاحـب عـزا  

 نبـنـدند راه راضامن شو و بگـو كه              به مـن راه اشـك را گـنـاه بـستـه سـدّ 

 ایـم لـبـاس ســیــاه راتـن نـمــوده  بـر             بـاشیـم این دو ماه تا انـدكي شبـیه تو

 از من مگـیـر سایۀ این سر پـنـاه را            سرم عمریست دست چادِر زهراست بر

 ناه را اي از دل گـ دیـدم كه پاك كرده            ام چكیدگونه روي  اشك گفتم حسین و

 چـشـمي كه دیـده واقـعـۀ قـتـلگـاه را            اتآه ز چـشمـاِن عـّمه  آه از دِل تـو،

 

 "من از آن روز که در بند تــوأم آزادم"            فــریــادمکــاش تا خیـمۀ سبــزت برسد 

 دل به یک یــوسف گـمـگـشتۀ زیبا دادم            تا چه کنم عاشقم دست خودم نیست بگو

 لطف کـنـی دلـشادم  کــاش با یک نـظـر            باز من مــانــدم و پــروندۀ امـضـا نشده

 شده ام صیــد و گـنـاهـان جهـان صیادم            وسوسه هاستای از  چله که در شدم آن تیر

 شد هوس جای تو موعود من و میعـادم             عـافـیـت در دل من راه بـصـیرت بسته

 هر چه که بـادا بادم  ای بی صفت و بنده             دلــم ذوق گـنـاه و به لبم نام شماست در

 گـفـتــم از تـشـنـگـی و یاد لبــی افتــادم             تشنۀ روی توأم رفع عطـش می خواهم

 "چه کنم حــرف دگــر یاد نداد استــادم"            بعد یک عمر حسین است فقط ذکـر لبم

 بر من مست که یک نــوکر هیئت زادم             بُــَود آیا که َدِر میــکــده را بـگـشـایـیــد

 در ســرازیــری قبــر اسم شما از یــادم            بــادا برودنــام تو حــرز نجــات است م

 که شد گریه کنش نوح و مسیح و آدم  او           جــان ارباب بیا تــوبــۀ من را بــپــذیــر

ت مفاعیل فاعلنمفعول فاعالوزن شعر: غزل                    قالب شعر: محمد بیابانی                  شاعر:   

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   عباس احمدی                   شاعر:   
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 ست امــان الـهــی چـه عـّزتـی  بـاالتــر            ست زیباتر از دعا و عـبادت چه لـذتی 

 ست  قـیـمـتی منـاجـات اهل الحق گـدای           هـای تـمـام جهان دعـاست درمـان درد

 ست   به شرط اطاعت چه ثروتی  وقت سحر           بـکـا حــال زمـزمــه حـال دعـاء حـال

 ست نه حاجتی خواهش  نه یار کناردیدم             کنم گـفـتـم به کـوی قـبـلـه حاجـات رو

 ست فرصتی   زیرا برای وقت مالقات           کوی مناجات با حبیبخوش است  اصال

 ست  محبتیو دعا خود  اشک یادش میان             ایم که نـکـرده خود کـاری بـرای دلـبـر

 ست  هـیـأتی روضه بـپـا کنید که دلـدار            فـاطـمـه مـهـمـان ما شود عـزیـز شـاید

 ست  رویـم به مـقـتـل قـیامتی اگـر با او               یـک ســالم تــذکــرۀ کـربــال دهــد  بـا

 ست الرزیه به قـلـبش مصیـبتی  با کعبة           الزینب است وبس عمتی همیشه  ذکرش

 ست غـیرتی  عـلـمدار عـلـقـمه هنوز  در           کـنـد؟  مـی تـنـت درد یاعـّمـتـی هــنـوز

 ست   غربتی  چهسواری محرم نمانده وقت            :ُکـشد مـرا می جـمـلـۀ تو عـّمـه هـنـوز

 ست  حـسیـن من اینک والیـتی لبیک یا             ته مـقـتل مرا که خواند  حـلق بریده از

 ست   کنم که بیرقم از جنس عصمتی  اعالن           آیـم و رواست که در روز انـتـقـام مـی

 

 پـرپـری را  جان و نگـاه نـیـمه            بـیـا آرام کـن چــشـم تــری را

 انگـشـتری را  پس بگـیر  بـیا و             شده چشمان مقـتل حـلقهٔ اشک

***************** 

 ست امشب آسمانت چه بـارانی             امــانـتبـی  هــایاشـک فــدای

 جانت عمههای غصهبخوان از               نــیــلـی ای الـتــیــام روی بـیـا

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:        دو بیتی             قالب شعر: یوسف رحیمی                   شاعر:   

 

فاعلنمفعول فاعالت مفاعیل وزن شعر: غزل                    قالب شعر: محمود ژولیده                 شاعر:   
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 را به دلبـری بـدهـیـد  دِل شـكـسـتـۀ ما            ام پَــری بـدهــیـدبـرای شـانـۀ اُفــتـاده 

 نـشـان راه به چـشـم كـبـوتـری بدهـید             بـبـریـدمحـبـتـی بكـنـیـد و مـرا حـرم 

 كـاش بـاوری بدهـید  بـرای درِك شـما            كجاست خیمۀ سبزت؟ مسافرم برگرد

 آنکـه بـنـالـیـم حـنجـری بـدهـیـد  برای             ها هستی پای روضه شب ایم كهشنیده

 بدهیدمادری  آن مهر به چشم ما هم از            شـویـم با گـریـهمثـل شـمـا می چـقـدر

 بدهیدبهتری كه به ما جای شود می   چه            تنگ استبهشت هم  گرفتن شور برای

 بـراِت حـرم را به نـوكـری بدهید   اگر            شما جـان رود به خـدا جـای دورنـمی 

 

 مجــنونم و به خــاطر لیــال شتاب کن             دلــگـیــرم از تمــامی دنیــا شتـاب کن 

 شتاب کن پابان بــده بر این شب یــلدا               رسد وقتش رسیده صبح ظهورت فـرا

 ای وعــدۀ قــدیــمی فــردا شتـاب کـن             در انـتـظار آمــدنـت روزهــا گــذشت

 با ذوالـفـقـار حضـرت موال شتاب کن              غـــم علی صبر و ای وارث عدالت و

 آقا به جـان حضرت زهــرا شتاب کن             روزگار پستبه لب رسیده از این  جانم

 جوان خودش را شتاب کن  نقش زمین            که با سر زانـو رسید و دید بر آن پدر

 شتاب کن صحرا  سپرد به   خاک می  در            بر آن پدر که پیکــر فرزند خویش را

 روضه برای حضرت سقــا شتاب کن             ایم که شــاید نظر کنی روضه گــرفته

 ها شتاب کن  نی  سری که رفت به  آن  بر            بودصد پاره گشته  که زخمی و   آن تنی  بر

 بر روی دامنش ســر بــابــا شتاب کن             جان سه ساله دختــرکی که گرفته بود

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                     قالب شعر: غزل   حسن لطفی                   شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: محمد حسن بیات لو            شاعر:   
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 هایت را  گریه کنم زخم روضه به درد،            شود که شبی بشنوم صدایت را چه می

 پایت را ردکرده  چشم که طی  به این دو            دشتدر کدامین   ای خیمه، بگو کجا زده

 مـجـلـس عـزایت را بـیا که گـرم کـنی             امشب چه سرد میگذرد زمان بدون تو

 ای عبایت را  سرم لحظهبه روی  کـشی            سردجسارت است ولی میشود همین شب 

 را  زنـی خـدایت بغـض صـدا می مـیان            گرفته چون زینبکه صدایت کنم  گمان

 

 امـا یـادمـان نیـست  یـادآوری کـردیـد،             ما یـادمـان نیـست آقـا مگـر داریم ما،

 !نیست که آقا بود حـاال یـادمان گـیـرم            این روزها ... وقت زیادی که نداریم

 لیـال یادمان نیست  ما قصـۀ مجـنون و            بـاشـد بـان گرداو بـیـا عــیـبـی نـدارد

 !خونین زهـرا یادمان نیست ما پهلوی            که مهم نیست هم حاال نیامد جمعه این

 نیستموال یادمان  وقتی طناب و دست            هاست غیرتی بی  همین از تاریخ  تکرار

 !افـتـادن دسـتـان سـقّـا یـادمان نـیـست            قــنـوتـش  کــار از  دسـتــان مـا افـتـاد

ً             ...این جوانی کردن ما از پـیـر شد او  !1اربـا یادمان نیست  وقتی جوان اربـا

 یادمان نیست   هل من معـین شاه تنهـا،            رساند  خوان ما را کمی یاری یک روضه

 نیست  یادمان  اسارت رفتنش را شام و            ...ما  هایش ریخت یاد زینب و او مژه

 « آقـا یـادمـان نیست» تـازه طلبکـاریم             آقــا دیــر کــرده تــازه طـلـبــکـاریــم

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

 !اربـا يادمان نيست  اربـاً جوان ما که...            اين جواني کردن ما از شد پـيـر او             .را جايگزين بيت زير کنيد 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   حسن لطفی                     شاعر:   
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 جوشد دلش پروانه نیست  با آتش نمی  هركه            نیست  ِمیخانه َمحرمِ   تو است از محروم   هركه

 از قََرن می آیم و ارباب اّما خانه نیست           دیــدارت نشد  من اویسم قـسـمـتم انگــار

 خانه نیست  َچشِم صاحب  بانِی این اشكها جز            زنی  ها سر می   گشتم و گفتند بر این روضه

 ام با آتِش عشِق شما بیگــانه نیست  سینه           اشِك مادرم و شیر  ام از من حسینی زاده

 گیسوی پـریشاِن شمـا با شانه نیست  كارِ            ها آشـفـته شد باز هم مــوی شما با نــاله 

 ویرانه نیست  جزسیل خانۀ َچشماِن ما از             های پـســر از دست داده آمدیم مثِل زن

 ای در گوشۀ گـلخانه نیست آه دیگر الله            بس كه امشب گل به غم های یتیمت ریختیم

 

 بشـنـو کمی ز شــرح پــریشــانــی دلم               هـمـنـشـیـن غــربت پـنـهـانـی دلــم ای

 رحــمــی نما به نــالــهٔ طــوالنی دلــم              از شمابودن جدا  غربت است  یک عمر

 مـهـمـانــی دلــمامــا نـیــامــدی تو به              ام پهن سفرهچندین سحر به عشق تو شد  

 خـجـلـت کـشـیـده ام ز مسـلمــانی دلـم             هر بــار نامه عـمـلــم کــرده ام مرور

 با آبــرو شــود ِگــل رحــمــانــی دلــم             به خــاک کف پای تو رسد دستم اگــر

 در تــو شــده بــانــی دلــم دستــاِن مــا             آشـفـتـگـِی این دل ما بی دلیــل نیـست

 مـحـبــوب تو، نگــار جــمـارانــی دلم              یادش بخیــر پیـر خــرابــات معــرفت

 همنــالــه های ذکــر حسین جانی دلــم              حقا که خالی است به میخـانه جای آن

 ـم بــود گــواه پــشــیـمـانی دلــم اشــکـ             آقا حــالل کن تو اگــر کــم گــذاشـتــم

 کــارم به دست یــار خــراســانی دلــم             شکر خــدا که آخــر سفــره حـواله شد

 این گـریه ها و سینه زدن ها قبول کن             یا ایهــا العــزیز کــم مـا را قبــول کن

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل     حسن لطفی                   شاعر:   
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 شــایــد که حـق آمــدنش را ادا کـنـیـم             روزی هزار بار که شکــر خــدا کنیم

 ــزا کـنـیـم آمــاده از بــرای دو مــاِه ع             شب های ماتـم آمده باید که خویش را 

 کی با رخ تو دیده به این مــاه وا کنیم             امسال هم بدون تو سـر زد هالل غــم

 اول برای روز ظـهــورت دعــا کـنیم             ای بزم روضه  به هر ایم، ما عهد کرده

 مــاتــم بپـا کنیم در سیــنــه بــاز خیمه             صـاحب عــزا بیـا که به اذن نگــاه تو

 ها کنیم اشکی بده که خرجی این دیـده            ها شود دستی بده که سینه زن نــوحـه

 هـیـهات اگر که بیرقـتـان را رها کنیم             شــاگــرد مـکـتـب شــهــدا و والیـتـیـم

ــ             یک روز میرسد که همه در جـوار تو  ربال کنـیم عــزم زیــارت نـجـف و ک

 

 جوشم میداغت همیشه  چشم خویش ز  ز            مدهوشم  مست و  یک عمر  بوی زلف تو ز

 بـرد هـوشـم  می خـیـال جـمـال تو ولی            ام رویت دیده نصیب دو چه نیست اگر

 مـکـن فـرامـوشـم  لـحـظـۀ آخـر بـیـا و            فراق  سوز ام ز سینهکه سوخته این   منی 

 نـوا و فغـانم اگـر که خـامـوشم پُـر از             عمر روزۀ دو این در سکوتم غرق که نبین

 جان به هـوای نگـات بفـروشم که نقـد            بـنـوازاین گـدا  و  بـازار  سـر بـر بیا و

 به نام نـامی؛ یابن الحسن؛ به چاووشم             یوسف زهـرا  به شوق روز وصال تو

 گوشم  شش هوای طواف حـریم که در            حـرم جـانـا این شب جـمـعه ببـر  بیا و

 تان ز غـم جـدتـان سیـه پـوشـم ـبـیـهش            نوای غم نیـنوا به سینۀ توست نی؛ چو

 نـوشم ای نمی بـدون یـاد لـبـش قـطـره            خـدا گـواست که آبـی اگر که بـردارم

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: محمد بیابانی                 شاعر:   
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 1ایم از تو بر کرانۀ غــم ها رسیده دور            ایم چندی به انتظار تو حـسـرت كشیده

 تو كه خیری ندیده ایم  های بی جمعه  از           هفته به هفته می گــذرد بی حضور تو 

 كه دل از كف رهیده ایم ما عیادتی، از           كــنی ِز دل مــا فـقـیــر تر پـیــدا نـمـی 

 در ساحل قنــوت تو ُسـكـنـی گزیده ایم           معصیتصد شكـر در تــالطــم امــاج 

 شكــر خــدا به مجــلس آقــا رسیـده ایم             قسمت نشد كه حــاجِی بیت خـدا شویم

 امــا هـنــوز كــربــبــال را نــدیــده ایم            ارباب خوانده اند   بسیار روضه از غم

 

 دل را به مـاتـمـی ابـدی مـبـتـال کـنـی             وقـتی به تـن لـبـاس سـیـاه عـزا کـنـی

 پـا کـنـی   مـاتـم بهوقـتی لـوای خـیـمـۀ             عـالـم تـمـام جـامـۀ مـاتـم به تن کـنـند

 شـایـد که حـق مـطـلب آن را ادا کـنی             روان شودیکسره اشکت   حسین وگویی 

 شهـیـد تـشنـه لـب نیـنـوا کـنی  از ذکـر            نـای خـسـتـۀ تو نـوای حـزین رسد از

 یـاد عــزیـز خـدا کـنی تا آنکـه زنـده،              جـاودانـه بـاد این عـّزت حـسـیـنـی تو

 سینه سپر به غربت و رنج و بال کنی              یار بال کشیده حسیـن است و با غمش

 کـربـال کنی؟  ما را مـقــیـم یک سحـر            الزمان چه شود از کرامتت یا صاحب

 تنها دعـای مـاست که ما را دعـا کنی             کنی  شش گوشه می وقتی طواف مرقد

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

 .را جايگزين بيت زير کنيد 

 دور از نگار حوصله اي سر رسيده ايم             چندي به انتظار تو حـسـرت کشيده ايم

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: احسان محسنی فرد            شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: محمد میرهاشمی                  شاعر:   
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 درد غــم بــی نـسـخـۀ مـا را تو دوایــی              زخــم دل هجــران زدگـان را تو شفایی

 مصبــاح هـدایـی  گـمـشدگــانـیـم و توما             عالم همه جا پر شده از تیــرگی محـض

 ما با هـمه گـفـتـیـم که تو صـاحب مایی             مگــذار که با ما همه عــالـم بـسـتـیـزنـد

 تنها تو فـقــط منــتــقــم خــون خــدایــی             ســوگــند به تـنهــایی تـنـهــای مــدینــه! 

 تــو پــاسـخ فــریــاد تــمــام شــهــدایــی             ـسـیـنی تو وارث بــازوی عــلــمــدار ح

 با مــادر خود فــاطــمه در کــرببــالیی              هر شب جمعهاشک روان  با خون دل و

 رخ بنمایی  گوشه به ما آن گوشۀ شش ز             عالمهمه چشم لحظه به  ای کاش که یک

 تو در دل مــایــی و نــدانیــم کــجــایـی             حیــف نبــودیمما پـیـش تو بــودیم ولی 

 دیــدم تو دعــایی تو دعــایی تو دعـایی             گــفـتــم دعـایــی بکــنـم بـهـر ظهــورت

 کعبه همه چشم است که در کعبه درآیی             بگوییگوش است که از خویش میثم همه 

 

 های جـدایی«  بگـویم غـم شب »تا با تو             خود پرده گشاییچهرۀ  ازوقت است که 

 « رهاییسوختنم نیست  از و عودم  »چون             تب از آتش هجران  اسپندم و در تاب و

 به بـالـین من آیـی  ای کـاش تو یـکـبـار            قفس بال و پر خویش اسیرم«  »من در

 مـن خـوب نـیـامــوخــتــم آداب گـدایـی             بزرگی تو شک نیست نوازی و بنده در

 لـحـظـۀ بـرگـشـتـن مـایـی  مـنـتـظـر تـو             ست که ما منتظـر آمـدنت، نه  عــمـری

 بـیایی   از یـاد رود مـاتـم و دل چـون تو            مـاتـم دل بـا تو بگـویـم خـواسـتم از می

 بــالیـی  یـا زائـر دلـسـوخــتـۀ کــرب و            آن تـربت پـنهـان؟  ای زائـر امشب شـده

 کجـایی؟ تو  تو کجـایی؟  آقـا تو کجـایی؟            پاسخِ هر جـمعۀ عـّشـاق ای پرسـِش بی 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                قالب شعر: غزل     ی                 یوسف رحیمشاعر:   
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 مانـند طـفـل گـمـشـده پـیـدا کـنـی مـرا             کنم که تمــاشا کنی مرا من گـریـه می

 دعای خودت جا کنی مرا  ای کاش در            امحجت قبــول دلـبــر احــرام بـسـتـه 

 دل ُمرده آمــدم که تو احـیــا کـنی مرا            شود دل من زنده میکردن این   با گریه

 1حـّق آن بُـَود از سـِر خـود وا كنی مرا             اسبــاب زحمت تو شـده این گــدا بلی

 مرا؟ شوم، احیا کنی   اشک می  چشمی پر            تو سـفــره دار گـریـۀ مــاه مـحــرمـی

 دارم امیــد، ُمحــرم آنجــا كــنـی مــرا            كوی كربالستسینه زنان، بیت الحراِم 

 خــاک قــدوم اکــبــر لیــال کنــی مـرا             ام کنی همراه خویش زائر شش گوشه

 رچم به دوش ماتــم كــرب و بـال بیا پ             ای روضه خواِن تنِگ غروب منا بیا

 

 گـلـبـرِگ رویـت روِد شـبـنـم دارد آقـا            ات غـم دارد آقا ابری َچشماِن خـیس و

 شـاِل عــزایـت عــطـر مـاتـم دارد آقـا            آیـد ز كـویت  دارد نـسـیـِم غــصه مـی

 روِز تـو رنـِگ ُمــحـّرم دارد آقـا هــر            مـا یـك دهــه تــنـهــا عــزاداریــم اّمـا

 خـون با اشــك تـوأم دارد آقـا مـثـِل تو            هـایـم مـن آرزو دارم بــبــیــنـم چــشـم

 كـربــالئــی اولــش كــم دارد آقــا  یـك             نـامــم گـدا و ُشـهـرِت مـن نـوكـر اّمـا

 دسِت خود یك َحبِل محكـم دارد آقا در            است امروزدست عباس  كس دخیلِ  هر

 َدم دارد آقـا هـاِی من این نـوحه را  لب            ای ساقِی لـب تشنگـان جـانم اباالفضل

 
کردن در شأن اهل بيت نيست بلکه عملکرد ائمه کامال بر  بيت زير ايراد محتوايي دارد و بيشتر مدح شبيه به ذم است زيرا از سر باز .  1

 هــرگز مبــاد از سر خود وا کني مرا             اسبــاب زحمت تو شـده اين گــدا ولي             عکس است لذا تغيير داده شد

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: قاسم نعمتی                  شاعر:   
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 نوكری كه فقط عشق و حال نیست  مقصود            سینه زدن فقط و فـقط این كـمـال نیست

 1نسبت به هیأتش به دمی بی خیـال نیست              سیـنـه زنی كه سـیـنـه زن واقـعــی بـود

 در فـكــر بــاز كردن راه وصـال نیست            بیچاره است هر که در این راه مثل من

 اعـتـدال نیست این راه و رسم عاشقی و             خیال   هفته بی  صد دو  مست مست و   یك روز

 سال نیست   و ماه  و  شب و روز دار و گیر در            آنـكـس كه عــاشـق رخ مـاه حجــاز شد

 زیرا دگـر برای زیــارت مجــال نیست             نفس كـشـیـدن در روضـه را بدان قــدر

 خال نیست  فهمش فراتر از سخن خـد و             آنكــس كه اكـتـفـا به ظــواهر كـند بدان

 عـشـق حـقـیـقی زوال نیست زیرا برای           ـال عشق و عــاشقی بی بهـانه باش دنـب

 برایش مـحــال نیست  دیگر وصــال یار           آری كسی كه دل بـنـهـد در كـف نگــار 

 خوردن از كف همه بهرت حالل نیست  می           این آخــرین كــالم من دل شكـسته است

 نیست ات به سینه خسته مالل دوری جز           بی تــو دلــم تـنــگ آمــدهیــارا بیــا كه  

 

 را  توحضور کنم   بدون فاصله حس می             را دهد ظهـور تو دلم دوبـاره خبـر می 

 را  دهـد عبـور تو می مسیر جـاده خـبر            که نرفـته چگونه برگردد به من مگـو

 را  که خوب جلوه دهد انعکاس نور تو            کـدام آینه در این زمانه ناقص نیست؟

 را  تو های تور که لمس کنم رشته مگر              بیا ام به صیـد سـیـنۀ طـوفـانی  شبی به 

 را  شکسته است کسی شیشۀ غرور تو             من از زیـارت ناحـیـه خـوب دانـسـتم

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

 نسبت به هيأتش قـدمي بي خيــال نيست             سيـنـه زني که سـيـنـه زن واقـعــي بـود                جايگزين بيت زير کنيد

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: مجتبی روشن روان            شاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   رضا جعفری                     شاعر:   
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 هــاست خدا می داند یــادش آرامش دل              دلبــرم یــوسف زهــراست خدا می داند

 خـون جگــر از گنه ماست خدا می داند              تــو  هست گــنــاه من و  علت غـیـبـت او

 از دمش زنــده مسیـحاست خدا می داند             بر عطا و کـرمش جن و ملک محتاجند

 خیمه اش جنت االعـالست خدا می داند              قدمش سرمه چشم ملک است خاک زیر

 پــسر فــاطــمه تـنهــاست خــدا می داند              همه دنبال زر و سیــم و گــرفتــار دلند

 داند  ور نه آن چهره هــویداست خدا می            حجاب من و تومن و توست اعمال  آری

 مادرش حضرت زهراست خدا می داند             از همه بیشتر آن کس که بود منتظـرش

 یــوسف فــاطــمه آنجـاست خدا می داند             هر کجا روضه عباس بخوانی بی شک

 روضـۀ زینـب کـبــراست خــدا می داند             روزگریه برایش شب و  آن مصیبت که کند

 

 وصف رخ یار کجا   دل سرگشته کجا            چـشـم آلــوده کـجـا، دیـدن دلـدار کجـا

 نــرگس مست کجــا همدمی خـار کجا            دیـدن دارد قصۀ عشق من و زلـف تو

 کجا و کجا این دل بیمارور نه عشق ت            عـاشـق شدنم لطف طبیبانه توست سرّ 

 سـیه بُـرده کجا مـیل خـریـدار کجا رو            مـنّـتی بـود نهـادی که خـریـدی مـا را 

 کجا  سـربـار خـدمـت شـاه کـجا نـوکـر            هر کسی را که پسندی بشود خـادم تو

 کجا عـبـد گـنـهکـارکه دعـای تو کجا             ات نـام مرا هم بـبری  کـاش در نـافـلـه

 کـجا شـهـد دیـدار کـجـا دورِی از یـار            فهمم ِمهر من گر که فتد در دل تو می 

 لب و لشگـر بسیار کجا   یک شه تشـنه               است دلم خدا چون دل زهرا نگران به

 کجا بـازارزینب خـستـه کجا کوچه و              نرسد کوفه بدون تو حسین کاش زینب 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل   سید مجتبی شجاع                شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   قاسم نعمتی                  شاعر:   
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 دیـدار اّمـا در هـوایـت سـوختیم از دور            سوختیمهایت   از گریههقت  سوختیم از هق

 باز گم كـردیم عطـِر رّدِ پـایت سـوختیم            با چشمـاِن خود گـشـتـیـم دنـباِل شما باز

 هایت شنیدیم از دعایت سوختیم زدن رو           سرداب گفت در  مناجاِت تو ازطاووس  ابنِ 

 حاِل عزایت سوختیم دهه شرمنده از یك            هایت خاكیند جامه وسرخ چهره  زخم وَچشم 

 پایت سوختیم   به طفلی دیدی كه از  كربال            كند یك روز ما را قسمِت خود میكربال 

 های مجتـبایت سوختیم  هم با روضه  باز            های یك یتیم  هامان را گرفته دست دست

 

 دعا کافی نیست اشک نباشند  روضه و           بکا کافی نیستگرچه در پای ظهور تو  

 نوا کافی نیست  و درس تقوا بدهد شور              بدهدمعاصی به ما ترک  روضه خوبست 

 شما کافی نیست  سوختن ازهجر ساعتی               شب ما بـاشد  و  بـاید این دغـدغـۀ روز

 هـوا کافی نیست ابـر باید برود حال و              گـناهبه پـابـنـد  نـرسـد فـرصت دیــدار

 بها کافی نیست به عاشق یار شدن جز              که بدردی نخورد بهانه توجیه و و عذر

 نیست  خبط وخطاکافی صرف خسته شدن از               ست موثر که به همت بـاشد وقتی توبه

 حاجت دنیوی و دست گدا کافی نیست              داند درد مـا قـلب سـلـیـم است خـدا می

 نیـست  شـهـدا کـافـی زدن کـوچه بـنـام              بـایـد از طایفه عـشق اطاعت آمـوخت

 ؟ کافی نیستکرببال؟ به کی دوری از تا              آخـرش پیـر شـدم از غـم دوری حـرم

 چشمم بخدا کافی نیست  دو خون ببارد ز              هـمۀ عـمـر به جـد تو اگر گـریـه کـنم

 عـلت اشـک مـدام تـو غـم زینب بــود            گریه صبـح و مسائت ز دل زینب بود

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل     حسن لطفی                   شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل   سید پوریا هاشمی                  شاعر:   
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 ها كردند  روضهخرجِ دوباره چشِم مرا             بـه بـاد بـیـرِق مشـكـیـتـان رهـا كـردند

 كردند  سمِت گـریه وا دوباره پـای مـرا            گـنـبِد حـرمیـن و دو پـرچـِم مشكـی دو

 عـزا كردندمرا وقِف این   اگر كه ُعمرِ               دعــای مـادِر مـن بـود و شـانــۀ پـدرم

 ای به پـا كـردند بیـا براِی شـما خـیـمـه                هاِی مــادِر خـود را بگــیـر زیـِر بغــل 

 مرا به مـرحـمِت دسِت تو سـوا كـردند            بگیر دسِت غـریــبم که حق مرا بِـَخرد

 درِد مـرا دوا كـردندبه خـرجِ فــاطـمه               مـریض بودم و داُرالـِشـفـاء كه آوردند

 كـردند  ای بـنـا سـیـنـه حـسـیـنـیـه مـیـانِ             جـاِی دلـم نـوشـت نـاِم مـرا مـادرت به

 جنون را به ناِم ما كردند چه خوب شد كه               خـدا كند كه شبی در خـرابه گریه كنیم

 

 یکـروز اگر مـانـده به عـالـم خـبـر آید              آخــر ثــمــر آل پــیــمــبــر ز در آیــد

 آید سـفـر حـسیـن ازکی منـتـقـم خـون             اش فـاطـمه گـوید با سـوز دل فـاطـمی 

 آید اَت در سحـر چون رایـحـۀ فـاطـمی             آریم ما سوز دل خویش به وقت سحر

 آید  های تو عاشق به سـر بر خاک قـدم             سهل است تمنّای تو  ای عطر گل یاس

 آید  چـشم تر این خون دل ماست که از            راه رسیدن به تو ای یوسف زهـرا در

 آیـد  درد غـریـبـِی تـو خـوِن جـگــر  از            دیده روان استاشک بصر نیست که از  این

 آید  رخ پـرده که بـا تو ظـفـر بـردار ز            ای مـنـتـقـم آل عـلـی کـعـبه مهـیّـاست

 آخــر بـسـر آیـد دانـیـم که هـجـران تو             امــیـــد دل اربــاب داریــم امــیــد تــو

 وال مـنـتَـَظـر آیــد  ای اهــل آیـد خـبــر            منتـظـران است این مژده فقط سهم دل

 آید  بـازآ که سـپـاهـت به رکـاب تو در             عمر یک کرب و بال با تو بیاَرزد به همه

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   حسن لطفی                     شاعر:   

 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                قالب شعر: غزل   محمود ژولیده                شاعر:   
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 وقت دعا شده به من از نـو زبان ببخش             ام به پـای شـكسته تـوان ببخش درمانده

 مهـربان ببخش  ام؛ صدا زده را تو از غیر            رسد اللـم، صـدای من به تو گـویا نمی

 خـوردۀ من آسـمان ببخـش  بـال زخـم بر             شفـا بـدهسبـزت  فـطـرس برای خـیـمه

 ببخش جان  این مرده را به یك نفس خویش،            مرا تو حـسیـن بن روح كن ام، سفـیانی

 آن آسـتان ببخش  من دعـای نـدبـه در  بر            حال و هــوای مسجـد سهـلـه سرم زده

 ببخش  یزید و لب و خیزران، شد صحبت از            شد أیـن الحـسین...سـیـنـۀ من غـرق آه

 

 درمان بیا بیا  وی زخم دین به تـیغ تو             قـرآن بـیـا بـیـا ای دادخـواه عـتـرت و 

 بـیا بـیا  کـای الـتــیـام زخـم شـهـیـدان!            شود بـلـند شهـیـد نـدا میاز زخـم هـر 

 بیا   نگـهـبـان بیا ای شـیـعـه را پـنـاه و            الحسن« زند؟تا چند شیـعه نـالۀ »یابن 

 بـیـا بــیا  بر نـی کـنـد تــالوت قـرآن؟              هـای شـامحـسین به دروازه تا کی سر

 خـار مغـیالن؟ بیا بیا  خـونـیـن بـَود ز            شانتا کی ُگــالن سوختــۀ وحی، پـای 

 جـّدت، حسین با لب عـطـشان، بیا بیا             تا کی میان مقتل خون دست و پـا زند

 مـوی پریشان؟ بیا بیا  با اشک چشم و             تا کی مهـار ناقۀ زینب به دست شـمر

 بیا بیا   در قـلـب شیـعـه آتـش سـوزان؟            هـایـتانز سـوز سـوخـتن خیـمه تا کی 

 بیا بیا  عریان؟ جسم حـسین، زخمی و            کی به خـاک دامن گــودال قـتـلگـاه تـا

 بـیـا بـیا  هــای فــراوان!داروی زخــم            توست قرآن ظهور درد عترت و درمان 

 بیا بیا!  خـوانـد تو را به دیـدۀ گـریان:             حسینخوان درغم »میثم«که هست مرثیه

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: محسن حنیفی                   شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: غالمرضا سازگار                شاعر:   
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 عـالـم نـدهـم تا به ابـد این غـم را و به             خـرم آقا خـوشِی عـالـم را  با غمت می 

 زدن با هم را  قـسمتـم كـرد خـدا سیـنـه             شـاِم نُـُهـم هـم آمـد راِه تو و چـشـم بـر

 از سـرم باز مكـن سایـۀ این پـرچـم را            ریـشـۀ بِـیــرقِـتـان عـزتـمـان بخـشـیده

 من این َدم را  تا نفـس هست نگـیرید ز            هست حسین حسن بازَدممهست  َدِم من

 مـا زنـده كـنـد ِخـیـِل بـنی آدم را  شـورِ             مان را خوِد زینـب بخشید نمِك روضه

 مـادرت داده به من این سنـِد محكـم را             عــلـِم رایـت الـعــبـاس بــلـنــدم كـرده

 1را دردم ُمـحـرمم بلكـه عـالجـی بكـنی            مرا نـذِر عـمو جانت كرد مادرم جـانِ 

 

 سخـتـی این انــتـظـار بگـذاردکه  اگـر            بگـذارد خـم روزگـار اگـر کـه پـیـچ و

 بگـذارد های یـار بـه دسـت خـاک قـدم             هایش را هست سری تا که دست هنوز

 که روی خویـش به پای نگار بگـذارد             قرار چـشـمی کـن خـدا نصیب مـن بی

 ـار بگــذاردهای ت  مـیـان ظـلـمت شـب            این خورشیدمرا به حکم دل امکان ندارد  

 دار بگـذارد کـنـار یـک دل شب زنـده            ای که وقتش را آن غمزهنمیرسد  منبه 

 مــــرا خــدا نـکـنـد او کـنـار بـگـذارد             اگـر که خلـق رهایم کنند حرفی نیست

 بـگـذارد قــرارمـیان مجـلـس روضـه              بـــرای گــریـه بـه دسـت بـریـدۀ سـقـا 

 بـگـذارد بـرای فـاطـمـه سـنـگ مـزار              خـدا کـنـد که بـیـاید اگرچـه بعـد از ما

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

 حــرمم بَر که عالجــي بکني دردم را            مرا نــذرِ عمو جانت کرد مادرم جـانِ     . را جايگزين بيت زير کنيد 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   حسن لطفی                   شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   محمد علی بیابانی            شاعر:   
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 دلـواپـسی و غـربت و اندوه سر نشد            قـراری چـشمم سحـر نشد شبهـای بی

 نشد حـال دلـم با خـبر اصالً کـسی ز            نشد پـر آهم کـشیـد شعـله ولی بـال و

 ای که شرط وصالت صبوری است  فرموده 

 زمان زمانۀ هجران و دوری است  وقتی

 الـعـزیز اای غــرة الحـمـیـدۀ من أیهـ            ای طـلعـة الـرشیـدۀ من أیهـا العـزیز

 العزیز  خـورشـید من سپـیـدۀ من أیها             دو دیـدۀ من أیها العـزیز هر ای نـور

 این جمعه هم غـروب شد اما نیامدی

 ای آخـرین سـاللـۀ زهــرا نـیـامــدی 

 دلم در طواف اشک شود دوباره گم می              مطاف اشکچشم تر تو  که هست   وقتی 

 اشککالف  مرا به همین دو آقا بخر              اعتکاف اشک من و  قرار چشمان بی

 ها شــده هـمـۀ آبـروی من  این اشـک 

 آرزوی من   من ایچشمی گشا به روی  

 کربالتراود از دل صحرای   میخون              آمـد مـحـرم و غـم عــظـمای کـربـال

 پــرچـم آقـای کـربـالداری به دوش              های کربال  غم چشمان توست مصحف 

 کنی هر صبح و شام غرق عزا گریه می 

 کنی بال گریه می  کرب وهای  با روضه

 کند ماتم چه می   و شیون و داغ های شب             کندحیرتم که با دلت این غم چه می  در

 کند محرم چه می   ترین غروب زخمی             کندمی  هات اشک دمـادم چه چـشـم با

 امشب بیا که روضه بخوانی برایمان 

 الزمان صاحب عزای خون خدا صاحب 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مربع ترکیب              قالب شعر: یوسف رحیمی            شاعر:   
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 بخوان شق القمر خون گرفته و از ماه              خونین جگر بخوانبا دل  امشب بیا و

 بخوان تان بیشتر  های عـمه روضه  از            بخوان سحر  شب بی وکسی  بی شام  از

 غم لبالب است  تو ازچشمهای وقتی که 

 های زیـنب است  آئیـنه غـریبی و غـم

 صبح جمعه چشم به راه است العجل   هر            آه است العجل این خاک غرق ندبه و

 ماه است العجل ها سر روی نیـزه  بر              عــبـا بــدون پــنـاه اسـت الـعـجـل آل

 یا این دل شکـسـتۀ ما را صـبور کن 

 خاطر زینب ظهــور کنیا ال اقل به 

 

 دو چشم گـریانش  تمام نـاحیه خـیس از             جانش غـمی به وسعت عـالم نشسته بر

 تـرنّم غـم کرده اشک سـوزانش  از پُـر            را شـبـیـه ابـر بـهــاری هـوای نـاحـیـه 

 سـالم آن که کـند جـان فـدای جـانـانش               صدق سر سالمی از سالم کرد به جدش؛

 بـارانـش  آن تـنـی که نـمـودند نـیـزه بر            های خـاک آلـود سالم کرد بر آن گـونه 

 که کند جـان خـویش قـربانش  سـالم آن             یگـاه نـورانـ   ســالم کـرد بر آن بـوسـه

 ســالم آن که اگـر بود کـربـال؛ جـانش              هاست که دلش زخمی مصیبت سالم آن 

 سـپـرد به شـمـشیـرها گـریـبـانش  می و              کرد سپـر نیـزه و سنـان می  میان طف،

 پیمانش  بر آن کسی که شکستند عهد و               سـالم کـرد بر آن جـام نـیـزه نـوشـیـده

 الــدوام شــده نــالــۀ فــراوانــش  عــلـی            نـوا حـضور نـداشت سالم آنکه اگر نی 

 چشمانش  ز خون  سیل ،به جای اشک روان              روز شود هر  که سـرازیر می سـالم آن

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   مریم سقالطونی                شاعر:   
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 کرد آمـد و از دور تمـاشا می کاش می           1کرد  از ما میحسین دعوت  بزم   برآنکه 

 کرد با دل مـردۀ من کـار مسـیـحـا می           آمد یـوسـف گـمـگـشته اگر می فال من،

 کرد  میهمه امضا  با این وآمد  کاش می           سـیـاهی دارم  چـه پـرونــدۀ اعـمـال گـر

 کرد  فـردا می دل ما امشب و ِکی قرار           مـنــتــظــر واقــعــۀ او بــودم مـن اگـر

 کرد  عـزای پـدرش ناحیه نجـوا می در            زنی  وسط سینه شب  یک آمد و  کاش می

 کرد لـیـال می تـشـنگـی اکـبر  گـریه بر           شـب هـشـتـم وسـط روضــۀ اربـاً اربـا

 کرد نعـش عـلـی یـاری بابا می  سر بر            بال داشت حضور و  اگر کربدارم  من یقین 

 کرد  مهـدی ما کمـک زینب کبـری می           2هـلهـلـۀ آن هـمه نامحـرم دون که در یا

 

 سِر مصبــاحِ هــدا منـتـظـر توست بیا             خــون پــاک شهـدا منـتـظـر توست بیا

 به خدا خــون خــدا منـتظـر توست بیا             خــدا و پـسر خــون خداوارث خــون 

 روز ما و شب ما مـنـتـظــر توست بیا             صبح هــم منتـظر صبح ظهور تو بَود

 پرچم کرب و بال منتظــر تو است بـیا              بر ســر گـنـبـد زریـِن حسیـن بن علی

 دسِت افتــاده جــدا منـتـظـر تـوست بیا             تگانسوخعلم و مشک و لب خشک جگر

 
 بيت زير به دليل ايراد محتوايي تغيير داده شد زيرا مطلب گفته شده در مصرع اول در شأن اهل بيت نيست .  1

 کاش مي آمد و از دور تمــاشا مي کرد            آنکه دائم هـوس ســوختن ما مي کرد 
کنيم به منظور پيشنهاد مي  وجود ايراد محتوايي در عدم رعايت شأن اهل بيت؛ بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   2

  را  آمده  شعر  متن  در  که  شده  اصالح   بيت  است؛  مداح  هر  وظيفه  مهمترين  که  بيت  اهل رفع ايراد موجود و حفظ بيشتر حرمت و شأن

 کبري مي کرد  مهدي ما کمــک زينب            آن همه نامحـرم هَـرز هيا که در هلـهـلـ         .کنيد  زير بيت جايگزين

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   عباس احمدی                  شاعر:   
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 که جــدا شد ز قـفـا منـتـظر توست بیا             1سر خـونین حسین  دِل بشکستۀ زینب،

 در دل طـشـت طال منتظــر توست بیا             آفتــابی که چهــل جا به ســر نی تـابید 

 نــاله زد »یا ابـتـا« منتظــر توست بیا             بوسیدآن یتیمی که سر پــاک پــدر را 

 تو دعــا کن که دعـا منتظر توست بیا              تا کی؟  لب »میثم« دعا بر تو  ظهور بر

 

 قاتل من است  ناَمحرمی غصۀ وگرنَه            همزبان دل من با تو کند که شودخدا 

 مشکل مناینکه شما حل کنید  سزاست            جـویم ام هـمـدلی نـمی کـسی بـرای بی 

 گرنه نفس شود همنـشین غـافل من و            ای رهـا نکـنی خدا کند که مرا لحظه

 من  گـوشۀ دل ُمحـّرم است نگاهی به            سازدفـدای طرز نگاهت که َمحـرمم 

 من منـزل بـیا َدمـی قـدمی سـیّـدی به            هـنـوز مـایـه نـدارم که گـویـمـت آقـا

 باشی تـمام حـاصل من امید اینکه تو            اگر که آمد و رفـتم َهَدر رود چه کنم

 محفل من عـطر  نداد بوی حضور تو             کف ام از دادهکه  های درازی چه شام

 نشد مـالزمت حـضرت تو شامل من             نشد کـنـار تو یک عمـر بنـدگی بکنم

 کند که نگویی که نیست قابل من خدا            اگر سزاست شود جان من فدای شما

 ـیـدان کــربــال بـاشـم شـه شـهـیـد راه            خـدا کـنـد هـمۀ عـمـر با شـمـا بـاشـم

 
؛ اربعین الحسینیه  ۴۸۳منتهی اآلمال ص  بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايات معتبر حذف شد زيرا همانطور که در کتب  .   1

  سیدالشهدا   مقتل  بازشناسی  در  نو  پژوهشی   ،۱۴۱  ص  ۱ج  جامع  مقتل    ؛2۱۱؛ تحریف شناسی عاشورا و تاریخ امام حسین ص  2۳۳ص  

محمل زدن و مغايرت با روايت هاي معتبر است ؛ اين قصه اوّلين بار در کتاب   ه و ديگر کتب معتبر آمده است سر به چوب  ۳۰۴  ص

 جعل شده است   اسفرايني منسوب به  نورالعين

 که جــدا شد ز قـفـا منـتـظر توست بيا             فرق بشکستة زينب، سر خونين حسين 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   محمود ژولیده                   شاعر:   
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 غـربت هجران کرده مبـتـالیم به غـم و           سامان کرده و  سر مرا بی یار  دوری از

 دوست مرا سخت پشیمان کرده غفلت از            نـشـد سالهــا رفـت و دلـم طالـب دیـدار

 کرده کـریمـان هـایـم طـمـع دستچـشـم           خوِر شأن کـریمان نـبُـَود راندن من در

 به گدا لطف فراوان کرده عوض او در            آزردم او هرچـه با کـردۀ خـود خـاطـر

 غـم یـار پـریـشان کـرده که ما را ز  هر            عـمـرش بـیـنـد جـاودانه بشـود خـیـر ز

 دعامان کرده؟ اینگونه چه کسی بود که             جّدش باشم؟زن خواست که سینه کسیچه 

 که خود فاطمه مهمان کرده کسی را  هر           عــزاخـانــۀ آقــا نـرود دسـت خـالـی ز

 این دهه جـبـران کرده کسرِی سال مرا           ره گم نکنمها فرصت خوبی است که روضه

 جان« کرده »حسین  ذکر هرچه کرده نمک           دلـم ایـنـگـونـه اگـر شـور مـحـّرم دارد

 

 بـال بیا   و  صاحب عـزای مـاتم کـرب            ها بـیا اصلی این روضـه داغـدارای 

 ای مـنــتــهـای آرزوی اولـیـاء بــیــا             تنهـا امـید خـلـق جهان یابن فــاطـمه

 دعـا بیا  ای مرد مـستجـاب قـنـوت و            دسـت را ایـم بـرایت دو بـاال گـرفـتـه 

 به جـان مـادرت ای آشـنـا بیا  دیـگـر            ای  ایـم با هـمه دنیـا غـریـبـه فـهـمیـده

 های توست فقـط چشم ما بیا  دست بر             از هیچکس به جز تو نداریم انتـظار

 خـدا بیا  اقـل به حـرمت خـون پس ال            گـذرد با خـیال تو هـفـته به هـفته می

 ای خـون جگر ز قامت زینب بیا بیا             ای سال تو خون گریه کرده  هزاربیش از

 کـن را قـبـول امـسـال هـم محــرم ما            عـرض ارادت کـم ما را قـبـول کـن

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل   احسان محسنی فرد               شاعر:   
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 كن نگهداری این دو ماه از دِل ما خوب              مـرا یـاری كن َمحرِم غـم شـدم ای یار

 پـِی خـود راهِی بـازاری كـن  مرا در  و            یـوسفـانه خـبـری پخـش كـن از آمدنت

 کاری کن خودت  بر نیاید که ز من کار،             دعـاِی فرجِ من فـلج است ظاهراً دستِ 

 این قِصۀ تكراری كن سینه را خالی از            ایـن ُمحـّرم بـَرس از راِه دراِز فَـَرَجت

 كنعزاداری این جمع  درلطف کمی از             ای عـزادارترین صاحِب این بَـزِم عزا

 كن جاری مرا اشِك خود روضۀ یا كه با             ای َدم بده تا پـاِی تو سـینه بـزنـیم نوحه

 

 ام  احوال به هم ریخته من و رحم کن بر           ام هم ریخته حال به و این من وهجر تو

 ام  سـر به زیرم سر اعمال به هم ریخته           منـم آن عــاشـق جـامـانـدۀ روز عـرفـه

  ام غـم هر سال به هم ریخته از دار گریه           آرزو داشـتــم امـسـال بـیـایـم عــرفـات

 ام  م فال به هم ریختهبا غمت خورده رق            گـردد هر دل آشـفـته پی هـم نـفـسی می

 ام ریخته هم   اقبال به دوری از توست در           درد، باالتـر از این نیست بـرایم انگـار

 ام هـم ریخـتـه  پـریـدن نـرسـد بـال به  به            خوش به حال شهدائی که سبکبال شدند

 ام  گـودال به هم ریخـته جـّد تـو و فـکـر           گریۀ هـنگـام غـروبت سـوگـنـد و به تو 

 1تن ارباب اسـت وقـت جدایی ز زینب و           تاب است بی دلمنیست  خودمچه کنم دست 

 
کنيم به منظور  مي   پيشنهاد ؛ايراد محتوايي در عدم رعايت شأن اهل بيت وجود شاعر محترم است اما با توجه به بيت زير سروده اصلي  .   1

مهمترين وظيفه هر مداح است؛ بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را    که  بيت  اهل رفع ايراد موجود و حفظ بيشتر حرمت و شأن

 جايگزين بيت زير کنيد؛ آواره خطاب کردن اهل بيت به هيچ وجه شايسته مقام و شأن آها نيست 

 وقــت آوارگـي قـــافـلــة اربـاب اســت            چه کنم دست خودم نيست دلم بي تاب است 

نعلفاعالتن فعالتن فعالتن فوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   محمد بیابانی                  شاعر:   
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 تو  شوق طلـوع جمـال طـپد بهدل می            تو انتـظـار طـلعـت صبـح وصـال  در

 ایم مـراعــاِت حـال تو اصـالً نکــرده             سوی ما با غفـلتی که هست همیشه ز

 همیـشـه وبـال تو  خـیـال وهـستـیم بی             دهدیـاد شـما دل نـمی   اینجـا کـسـی به

 مالل تو  مهری است باعث رنج وبی               شـودکـمتـر دلی برای شما تـنـگ می 

 از یـاد رفـتـه سـفـرۀ رزق حـالل تـو            ایمهای شبهه سپـردۀ نـان  بسکه دل از

 داریـم امـیــِد دیــدن مــاه جــمـال تـو             عمر رفته است اینحاصل  گرچه گناه

 که بفـهـمد خصـال تو  پـیدا نـشد کسی             بر در نیـامده؛ تو به سـائل عـطا کنی

 مـثال تو غـم بی  قلب ماست درد و بر            ایبال و مدیـنـه  دار کـرب وتو غـّصه 

 را رسـان به قـافــلـۀ مـهـزیـارهـا   مـا             انتـظارها پـایـان بـده به دوری چـشـم

 

 گاه رسانده به لب بغـض گاه جاِن مرا             تو غـرِق آه  شود زمانه ولی بي می سر

 سیـاه ایـن شب آقــا نجـاتـمـان بــده از             تو حاضری و ما همه در بنِد غـیبـتـیم

 پـناه  ام ات آورده روضه سـوی حاال به                اشک ِسیَـهي چیست غیر آقا عالجِ رو

 راه  ام شـبـیـه یـتـیـمی میـان مـانـده جـا                 هـا ای مـلـجــاء هـمـیـشـۀ ابـن سـبـیـل 

 آتـش بــزن دل هـمـه را بـا شــرار آه                جاِن مـادرت  مـا، به خـیمـۀیک دم بـیا 

 آقا بیا که روضـه رسیـده بـه قـتـلگـاه              بایـد شوی تـسلـی آن قـلب مضـطرب

 سپاه  بی  سردار حـرامی و یک لشکـر              سنان  و نیزهصد  جان و دو یک جسم نیمه 

 وا محـمداه  جـگـر سـوز فریــاد زد ز              تـل نــاگـه رسـیـد زینـب کبـری فـراز

 پا زده در خون حسین توست  این صید دست و               هامون حسین توستاین کشتۀ فتاده به 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: احسان محسنی فرد            شاعر:   
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 بال نبود  غـم کرب و عـشقی نبود اگـر            ها نبود نـداشتـیم اگر این روضهجـایی  

 آقا مگر به زخم دو چشمت دوا نبود؟               چکد دستـمـال اشک تو خـونـابه می  از

 تان آشــنا نبود   خـیـمه به این چـشم اگر            خرید گنـدم نمی من را کسی به قدر دو

 که لطـف نگـاه شما نبود  ای وای اگـر            ای آبـروی خودت خـرج کردهبر ما ز 

 آقـا حـسیـن گـفـتـن ما دسـت مـا نـبود               از ما مگیر یک نفـس این یا حسین را

 عـمـری نبـود اگـر غـم ارباب ما نبود             ایم اش زنده مـانـده لـباس نـوکـری  ما با

 

 کنم  آن جـمـال جـمیـلت نظـر وقـتی به            ام را سحـر کنم کـسی های درد بی  شب

 کـنم سـر  چگـونه بـدون تواین مـاه را              مـاه صــفــر رسـیـده و آقــا نـیــامـدی

 کنم آقـا سفـر وقـتـش شده به سـوی تو             شـوم مـی داغ دوری تـو پـیـر دارم ز 

 تر کنم از این همه مـصـیـبت تو دیده،            عزاصاحب ات ای   مشکیقربان شال  

 کنـم؟  ه برلـباس عـزا را ب با دسـت تو            شـود که ای هـمۀ آرزوی من کی می 

 سرکنم؟به  چه خاکیمیان روضه  تو  بی             کشم شنوم آه می ای که می هر روضه 

 کنم  ام اشک جگر دیـده من هم روان ز            چکد که از نگاه تو خونابه می  از بس 

 داروی زخـم دگـر کـنم بـاید که فـکـر             ها به زخم تو مرهم نمیشود این اشک 

 را بیـشـتر کنم؟  های تـو یعـنی که نـاله              شوم روضه خوان آقا اجازه هست کمی  

 کـنـم  اثـر از داغ عـّمــۀ تـو رخــم پـر              بـزم شـراب رفـتـن زیـنب روا نـبـود 
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 چرا كه تحـِت نظـرهای آسمـان هستیم             كـران هـستیم همیشه شـامـِل الطاِف بی 

 نان هستیم آب و فكِر  ماو  تو فكِر مایی            تو یـاِد مـایی و ما یاِد هر كسی جز تو

 زیـان هـستـیم  هـماره مـایـۀ نـنگـیم ما،            سخن گفتیم و نهشنفتیم  نه از تو حرف

 اگر بهـار تـویی ما همه خـزان هـستیم              آبـیـم تـویی مـا كـویـِر بی اگـر كه ابــر

 مائیـم كه نهـان هستـیـم  تو آشـكـاری و             كسی كه گـم شده پـشِت گـنـاه ماهـائـیم

 باِر امـتحـان هـستیم  كه مـا رفـوزۀ هر            امـتحـان مكن ما رابه انتـظاِر خـودت 

 همیشه صـاحـِب بابای مهـربـان هستیم             هـستی و با وجـوِد تو ما اباالرحـیـم تو

 خوان هستیم  عـّمۀ سادات روضه  برای            ریــزیم یـاِد عـّمـۀ ســادات اشـك می به

 به یاِد نیـزۀ خـورشـیـِد كـاروان هستیم             عـریـان و كـوچـه و بـازار  بیاِد محـملِ 

 

 پا نیست که نیست  و سر بین عّشاق چو من بی           که نیستزندگیم رنگ خدا نیست  در تو بی 

 نیست که نیست  نوا اثری ازچه در این سوز و           ام سوخـتـه و ساخـتـه  بـا غــم دوری تو

 در بند رضا نیست که نیست  گوئیا قلب تو،          شب وقت مناجات بگویم با خویش نیمه

 که نیست  مّحلی ز کریمان که روا نیست  بی            کـارم و آلوده قـبول است قبول من گـنه

 نیست که نیست بجز وصل دوا  درد یاراست و          جهت نـاز طبیبان نکـشم چون دردم بی 

 که نیست  گدا نیست   هیچ کس غیِر شما فکر           ام آبـرویم را بـردنـد زده  هر کـجـا رو

 نیست که نیست   دعاوقت  یاد تو در دل ما           بس  گرفتاری خود بودم ودر دعا فکر 

 سفر کرب و بال نیست که نیست  جزای   چاره           درمـان گـرفـتـاری این نـوکـرهـا بـهـر

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   محمد بیابانی                    شاعر:   
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:ششم   بخش  
  با مناجات اشعار

حضرت  د ساری مناسبت اه   
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 گـذشت مـاه خـدا مـاه مـا نیـامـد بـاز             اسـیـر درد شـدیـم و دوا نـیـامـد بـاز

 نفس به سیـنۀ ما ماند و جا نیامد باز             رفت آمد و  تو که بی   رمضانی  هر شبیه

 صـدا زدیـم که آقـا بـیـا، نـیـامـد بـاز             درد دوریش یک ماه از سحر هر چقدر

 بـاز  دوبـاره کـرد بـرایـم دعـا نیـامـد            خواستاو می  کهدوباره من نشدم آنچه را 

 باز  من رضا نیامد  دلش از اگرچه شد            بخـشید بـودم ولی مراشده  اگرچه بد

 باز  ها نیامدصاحـب هـمۀ روضه   که            روضه خوان،که گریه کنیمدوباره روضه بخوان،

 مـگـو که تـذکـرهٔ کـربـال نـیـامد بـاز             دستم پس ازگذشتن یک ماه گریه در

 

 ست که به گوشت صدای من کافی  رسد همین            ستغـمت برای دل مبـتـالی من کافی

 ست هوای من کافی  در  بپیچد عطرت اگر            دوبـاره لــیـلـهٔ قــدر آمـده گـل نـرگـس

 ست باشـم برای من کافی   بـرای تو اگر            کـن مـرا بـا خـودت مـقـّدر قـدر بـیـا و

 ستآشنای من کافی باشی اگر فـقـط تو            ام؛ تا مـقـرب تو شـومغـریب، با هـمه 

 ست باشد سزای من کافی  تو همین که هجر            مبـاد آنکـه بـبـیـنـم شـرار قـهـر تـو را

 ست بـرای خـدای من کافی  رضایت تو            هللا مـرا خـدا بـه تـو بـخـشـیـد یـا ولـی

 ست اشک روضه برای شفای من کافی که              عـلی ریزم غـم مریـضم آمدم اشک از

 ست مـن کـافـی  برای تـذکـرهٔ کـربـالی             اشک قدری حسین و یک یا رت و شب زیا

مناجاتی با صاحب الزمان در ماه مبارک قسمت اول: اشعار 

 رمضان
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 است  جگـرهای ما بس داغ ندیـدنت به            است های سینۀ عاشق دوا بسزخم بر

 است شهـیـد مـدیـنـه بـیـا بس ای زائـر            تنگ است شهرمان شبـیه کـوچۀ توبی 

 است نـوا بسآقـا نگـو تـصـّدق این بی              العـزیز  پُـر کن دوبـاره ِکـیل مـرا ایهـا

 از کف پای شما بس است قدری غبار            چاره نیست خشکی لبان من افـطار  بر

 شما هرکجا بس است رفتم خالف میل            مرا به مجلس عیش و گناه بُردغفـلت 

 حیا بس است نگو که برو بی  ! بیرون نکن             که نشـستم ببـینـمت من دوست دارمت

 خدا بس است  بدهی برخودت  دست مرا             قـدرهای من  من و ای صاحب اخـتیار

 مرا بس است  یعنی علی اگرکه ببخشد            فـقط عـلی قـرآن به سر گرفتم و گـفتم 

 اصالً برای تـوبۀ من کـربال بس است            دست مـرا گرفت های تو این بالحـسین 

 

 مـاه از راه آمـدههـم مـاه خـدا بـی  بـاز             بـغــض صـدایـم آتـش آه آمـده در بـاز

 تـو به اکـراه آمدهها بی مـیان سـیـنه  از            برگـرد که حـتـی نفـس  آه ماه فـاطـمه!

 آمدهچون کاه  سنگین گناهم رفت وکوه             با لطف تو  وهم شبهای بخشش آمد   باز

 تو به استـقـبال این مـاه آمدهباز هم بی             سفرۀ افطار هم با آب و نان حـسرتش

 مثل فـریاد ضعـیـفی کـز دل چـاه آمده              زنممی  سیاه خود صدایت دل سنگ و از

 زمان راه آمده راه مانـده هر با من در             کسیبی های جاده  که در کیست مانند تو

 با ایـن نـام کـوتـاه آمـده آتـش قـهـر تو            گویم حسینمی  دست آرم دلت را بازتا به 

 در دلـم یــاد لـبـان تــشـنـۀ شــاه آمــده            هم های تـشنه بازمـوقع افـطـار با لـب 
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 به دست سبـحـۀ ذكـر و لب دعـا دارد            قلب مبتال دارد غـم تو، خوش آنكه در

 را دارد  فـقـط تـو بـسـاز بـا دل آنـكـه،             نـشـیـن مـحـبـتت هـسـتمگـوشـه فـقـیـر

 رغـبت غـذا دارد؟ ِكی،  دلـم بـدون تـو            ست تنگی  دلسحر بدون حضورت، غروب 

 های ما داردیـقـین لـقـمه  كه احـتـیـاط،            آیـی؟ســفــره افــطـار مـا نـمـی  كـنـار

 مگـر ز سـاعـت تو مـدعـی حـیا دارد             زمانه پُر شده از مکر و حیله و نیرنگ

 تـفـكـری كه فـقـط، حـاصـل فـنـا دارد             جـویم؟گـنـاه می را در تو ظهـور چرا

 كه عـزم دشـمنی و كـیـنه با شما دارد            های شیـطـانی پناه بر تو از این فـرقـه

 قـیـمت خـدا دارد كه پـیـروی ز شـما،            فـهـمـمچه جـاهـلـم و پُـر گـناه می اگر

 جـدا دارد مـرام شـمـا كـسـی كه دل ز            ذلّت بگـو َرَود به كـنـاری، بـمیـرد از

 جا كجا دارد؟ حریم تو ز كه ُمرده دل،            بیا و در شب احـیـا مـرا هم احـیـا كن

 بها دارد؟بی   دگر این عمرارزشی چه              به قدر ذّره شب قـدر، اگر مرا نخری

 كــربـال دارد دلـم هــوای سـحــرهـای            ام بـاشـدداریزنــده نـیت شـب حـسـین

 امـاِم من بـه خـدا بـا شـمـا صـفـا دارد             گوشۀ حسین غریب طواف مرقد شش

 

 لـیال شتاب کن به خـاطر مجـنـونم و            تـمـامی دنـیا شـتاب کن دلـگـیـرم از

 کن این شب یلـدا شتاب پایان بـده بر            فرا رسدصبح طلوعت  وقتش رسیده

 *************** 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                         قالب شعر: غزل   ناشناس                      شاعر:   
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 را سخـتی راه کـنم بـدون توحـس می            ام به ظلمت شب نـور ماه راگم کرده

 هر صبح و شام سر بکـشم جام آه را            داغ ُمـفـارقت غـم و تا کی بنـاست از

 را گـاهیـعـنی نشد که تکـیه زنم تکـیه             خود ندیدم نگار جمعه هم گذشت واین 

 ماه را سال و هر بدون توکنم  می طی             کـشمگـذرد آه می ای که می هـفـته  هـر

 را گاهکه بـوسه زنم قـبـله روزی نـما            سیاهت مطاف ماست ای که خالای کعبه

 نیـمـه نگـاه را   مـا مـکـن دریـغ تو  از            ایمنـبـودهآقـا اگـر چه نـوکـر خـوبـی 

 تـباه را   همه عـمـر جـبـران کـنـیم این             مـدد مـهـربـانـیـتچـگـونـه بـی  آخــر

 را  این دل غـرق گـنـاه نـمـا تـو احـیـا             شب احیا فقط تویی این  درمقصود ما 

 ســرپــنـاه را بــنـدۀ بـی  پـــروردگــار             قسم بده به زهرا  بگیر و قرآن به سر

 را بخـشـد خـدا معـاصی این روسـیاه             نــام مــادرت و شـایـد به آبــروی تـو 

 قـعــر چـاه را بـنـدۀ در امـشـب درآر            آقا بیا به فـرق پُر از خـون مـرتضی 

 

 غرق است جهانم در شادی شعبان تو            رمضانم الحّجـه و شـورای جـذبۀ ذی 

 بـدانـم بایـد که شب چـشـم تو را قـدر              نـگـاه تـو رقــم زد تـقـدیـِر مـرا نــور

 آنم از ترحـیران  نه، آیـینه، چـشم من و            آنی از ترروشن نه، خورشید، و روی تو

 جانم  برخاست غبار از دل و زد و باران            ســایـۀ قــرآن نـگــاه تـو نـشـسـتـم در

 ـه زبــانــم تـا حــادثــۀ نــام تـو آمــد ب            از شوقبرخاسته با من  برخاست جهان 

 الحّجـه و شـور رمضانم ای جـذبۀ ذی             ماه تو باشی  سعید است اگر واست عید 
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 نیامد یار وجمعه هم از دست شد  این            شب دیـدار نـیامد احـیـا بـگـذشت و

 نیامد دلـدار بس دیـده به ره مانده و            نیامد بازار خون شد و یوسف سر دل

 که بگیرند  سراغ ازچشمان به ره مانده 

 بمیرد  تو هجر زجامانده وقت است که 

 روی چو خورشید تو مهجور بمانم  وز            بمانم تو دور محضر سخت است که از

 ات وصلـۀ ناجـور بـمانم در دوستی             فـرامیـن تو مـعـذور بـمانم کی ز تا

 عـار ندارم  ام وعمری ز رهت مانـده

 حـتـی بـه سـحـر دیـدۀ بـیــدار نــدارم 

 روزۀ نا خالص من کار خراب است  با            است خراب انگار من ُمدعی اعمال

 خراب است  تار شب حال سحرم همچو            استلحظه افطار خراب  دل من الحا

 اصال نکند نیـمه شبـم مال خـدا نیست 

 یا چشم و دلم هیچ به دنبال خدا نیست

 قـرآن شب احـیا نـشد، تـاج سر من            من نشد یک سحر هم سفرۀ ذکر تو

 من حـالل تو نشد چـشم تر یک بار             من پَـر توبه ز قنوتی که نشد بال و

 لـبم نیست فـراتر ز العـفـو من انـگـار

 تو مگر نیمه شبم نیست  رضای مرضی

 آه دل؛ و دیده قدم و زبان و و دست  از            آه روی خجل؛این  از پیش نگاه تو در

 آه کسل؛در لحظۀ یاری تو از حال             آه از تـیرگی خانۀ گـل؛ تـنگی و از

 بــمــانـم بــاز ای وای اگــر از ره تـو

 باز کـن آن گونه که هـمراز بـمانم  در
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 بـیـایـی  یا دم افـطـار گـفـتـیم سحـر،            ُمردیم ز هجـران تو ای یار کجایی

 بالیی؟ ای کرب و همراه نخواهی مگر             1کـاش کـمی بـا دل ما راه بـیایی  ای

 بخـوان نوکر بیچاره خود رایک بار  

 مکـن این عـاشق آوارۀ خود را رسوا

 

 دوای گـنــاهـم دوا شـودتـا درد بـی              شود مـنـاجـات وا دری بـرای بـایـد

 دعا شود  یـاد دلـم در به وقت سحـر            کـسی که نـزد خـدا دارد آبـرو بایـد

 کـبـریا شود تا واسـطه مـیـان من و             آبـروی خودش خرجِ من کند ز باید

 بها شودواسـطه دعای سحر، بی بی             بـخـدا رد کـند مرا واسـطه خـدا،بی 

 تا که دری برای مـناجـات وا شـود             آبـرو بـدهمـرا  الحـسـن بـیـا و یـابن

 رضا شود  از من، تنها خدا به حرف تو            امچه کرده  بخواه بگذرد از هر حق، از

 خـطا شود  ام بری ز گـناه وتا نامـه            بـبـر نـام مـرا مـیـان قـنـوت سـحـر

 روی شما آشـنا شود چـشم من به تا            ترش نمامـاه مـبارک است مبـارک 

 شود به سوی کربال   سفرام روزیتا             من رضا شوی از تا که توباید چه کرد 

 آنـجـا کـه قــبـلـه دل اهـل وال شـود            آن بزرگوار سرآنجا که شد به نیزه 

 خـدا شود  تا که کـنـیز  اسـیـراو شد             نـشین اسیرآنجا که بود زینب پـرده 

 
کنيم به پيشنهاد مي  وجود ايراد محتوايي در عدم رعايت شأن صاحب الزمان؛ اصلي شاعر محترم است اما با توجه بهبيت زير سروده  .  1

  آمده  شعر  متن در که شده  اصالح بيت است؛ مداح هر  وظيفه  مهمترين  که بيت اهل منظور رفع ايراد موجود و حفظ بيشتر حرمت و شأن

 همراه نخواهي مگر اي کرب و باليي؟            بـد نيـست کـمي با دل ما راه بـيايي                .کنيد  زير بيت جايگزين را
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 نیامد اسـرار جان محـرم آن مـونس            مـاه رمـضـان آمـد و دلـدار نـیـامـد

 نیامد آن بلبل خوش نغـمه به گلزار            ولیکنباغ  مـرغ چـمن آمده در هر

 نـیـامـد آزاردل درد آن شــافـی هـر            غم هجرانمرگ است مریض بستر  در

 نیامد چهـره به بازارآن یوسف گـل            راهشبازار بُود چشم به  یوسف سر

 سـاالر نـیـامد این قـافـلـه را قـافـلـه            ساالر قافله را هست یکی قافـله هر

 نیامد وآن مـاه فـروزان به شب تار            نتابید طور شجر آن مظهـر نور از 

 نیامد کـار دستی که گـشاید گـره از            کار بـشر صد گـره افـتاد خـدایا در

 

 این ماه دعا کن ما را  در ماِه زهرا تو            را منـاجـاِت سحـرگـاه دعـا کن مـا  در

 روسـیـاهـیـم بـِکـش آه دعـا کـن ما را             بگو یک العفوبیچاره جای این عاشِق  

 این راه دعـا کـن ما را  راه در رهـبـرِ             است سنگین باِر گنه و جرم و خطا  کوله

 هـم گـاه دعا کن ما را  سـِر افـطـار تو             ما سـِر سـفـرۀ اِفـطـار دعـایت کـردیم

 را  حـِقّ خـشکـِی لـِب شـاه دعـا کن ما            خشکیده خورده لبم روزه با روضه ِگره

 الـلـه دعــا کـن مـا را  الـعــجــل بـقـیـة            حـِقّ ُدردانـۀ ویـرانه به ما کن نظـری

 آه دعـا کـن مـا را  نـالـه زد آه پـدر…            که نشست دخترروِی دامِن  بابا به سرِ 

 دعـا کن ما را نـیـمه شـب و راه  آه از            نبـودی هـمه به گریـۀ ما خـنـدیـدند تو

 را مــاه دعـا کـن مـا َزَدنـم پــاِی ســرِ             صورتـم مثـِل گـّل یاِس عـلی نیلی شد

 در مناجـاِت سحـرگـاه دعـا کـن ما را             بخوانشب ندبه  روی دامِن من نیمۀ بر
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 است  بس شود  این سر حضرتت خاک پای  یا            که با تو شبم سر شود بس است  اگر یک بار

 شود بس است  که با تو مقـّدر قـدرم اگر           ام که تـو احـیـا کـنی مـرااحـیـا گـرفـتـه 

 شود بس است  به دیدنت آخر عمرم اگر           رفت توکه بی عمری   ازام من خیری ندیده 

 بس است  شود تر اگرچشمم  ،فراقمحض            انـدازه چـکـیـدن یک قـطـره اشـک هـم

 شود بس است  تو برابرروزۀ   یک روز،            بـا  هـای هـمه روزگـارنـه من که روزه 

 بس است  شود دل نوکر آقا که راضی از            جـدت عـلـی ببخـش بخـاطـر امشب مرا

 

 ام بـد شده  چـقـدربیا بـبـین گل نرگـس             امامتـحـان محـبّت مـنم که رد شده در

 ام حسد شده خودبینی و اسیر غـیبت و            سحر جای ذکر به  ،تهّجدببین که جای 

 ام حد و عدد شدهکه من دچار گنه، بی             نیستغفلت بسوزم حرفی   به آتش اگر

 ام شـدهرا بـلـد  شـکـسـتـن دل پـاک تو            ولی شکـند در مـیان روضه،دلـم نمی 

 ام آن قـادر صـمد شده که گویی منکـر            آسـوده معـصیت کردم راحت و چقدر

 امچنین به درک فیض تو بر خویش سد شده             هـای سـیـاهـت نـداشـتـم پرواچـشـم ز

 ام دد شده و دیو به پیروی هـوا همچـو             داشتم روزی منی که دعوی عشق تو

 ام حـد شده که من آمـاده بهـرِ  بزن مرا             دست خودت به سزاست تا که مرا حد زنی 

 ام هـای کـریـم شـمـا مـدد شدهبه دست             ز صدها بارفزون  من حساب کنم  اگر

 ام لحد شده در بیا ببین که به عـشق تو            کـنـد که بـبـیـنـی شـهـادت مـا را خـدا

 ام امتـحـان محـبّت مـنم که رد شده در             امشود شدهچه باورت ای گل نمی اگر
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 نیـامـدی رسـیـد ولی تـووقـت دعـا             مـاه خـدا رسـیـد ولـی تـو نـیـامـدی

 نیامدی لطـفـت به ما رسـید ولی تو            ز توخدایی شدن  تو، سفره از تو، ماه از

 نـیـامدی رسـیـد ولـی تو گـدا شـاهـا             توست مقـربِی سائالن ز سلطانی و

 نـیـامـدی  تـا نـاکـجـا رسـیـد ولی تو            عاشقت توست، قدماز دسِت دوری از 

 خدا رسـید ولـی تـو نـیـامـدی  عطر            در ظلمات گـنه اسیر ایم ودل مرده

 نیـامـدی  هـا رسـیـد ولـی تواللـه از             حضورتان مست شهادتیم که عـطر

 رسـیـد ولـی تـو نـیـامدی تا کـربـال            مانزمـزمـۀ یا حـسین از افـتـتاح و

 

 نوکرها دست خود را بکش آقا به سر            در نوکـرها  یک نظر کـن به دل دربه 

 کـمـر نـوکـرهاهای فـراوان معـصیت             کرده بس خم زگرفتار به زیریم و  سر

 نوکرها زخـم پـر مرهـمی باش به هر            افـتـادیم پَـر زدیـم و نـرسیـدیـم به تـو،

 هـمه حـال تو بودی سپـر نوکـرها  در            اما ما که دلت خون شده از وجودی با

 رهاتو خـریـدار دو چـشـمـان تر نوکـ             کاش در روضه ببـیـنـیم که هستی آقا

 لطف کن بـاز بـیـا دور و بر نـوکرها             برخیزدجا  هرکه زمین خورده ز پیش تو 

 ای به قـربـان تـو مـادر پـدر نوکـرها            بـا دعـای پـدر و مــادرمـان اینجـائـیم

 گذر نوکرها  جان شبی صحن حسین یک             که بـیـفـتـد آقـا بـده تـا  رخـصـتـی بـاز

 نوکرها سوخت از روضۀ مادر جگر            او زخمی شدصورت مادری خورد زمین 
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 قدرشب  را بخر  من ،دوباره لطفی کن و            شب قدر ترچشمان  آقا نصیب من کن،

 شب قدر   پر بال وبی  باز،ام رسیده حاال             ام شدم بدشرمنـده نفسم مرا زمین زد،

 تر شب قدر   بیچاره و فقیر و، درمانده            بـین هـمه گـداها، آقا بـبـین که هـسـتم

 امـا زدی صدایم، بـار دگـر شب قـدر             عمرمغفلت گذشته گناه و، دیدی که در

 پشت در شب قدر  در نْگذار که بمانم،              آقـا بـگـیر دسـتم سـر پـنـاه هـستـم، بی 

 شب قدر  سحر هر در گریه، اهل دعا و            روزِی نـوکـرت را آقا بیا و بْنـویـس،

 به سر شب قدر قرآن چون آمدم بگیرم،            به حـال زارم حیـدر حتما نگـاه کرده،

 من را ببر شب قدر  پائیِن پای ارباب،             باز الـتماس دارم  بیـقـرارم،دلتـنگ و 

 

 بـرگـردم آلـودۀ تـبـدار-نـْفـس به آن ایـاِم            برگردم به حاِل زارخواهم نمی  نگاهم کن!

 برگردم  راضی نشو بیمار مداوایم کن و           لطفا  احوالم و مریض آقا   رسیدم سربه زیر

 لـباِس یـار برگردم شبـیه مهـزیـارت در           خواهم؛میامروز  سربارت شدم!  عمرتمام 

 برگردم حاِل استغفار باات خیمه به سمِت             گناهانم  من از غیبت اگر برمیگردی از تو

 برگردم افطار غافل شدم، سحر  وقت اگر           لطفش ازیعنی نْفِس بیداری که   ؛أنتْ  بنفسی 

 برگردم  آزار؛ روزم میدهد که حال و اگر           …ام باشداشکت گوشۀ پرونده نبـینم ردّ 

 برگردم   پاِی کار  پیش با اخالص، که بیش از           عهد ام پاِی دعایداده به چشمانت تعّهـد 

 برگردم  نگذار ؛باشد به من  حواست بیشتر           این بعد از و راانتظاری یادم بده چشم   خودت
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 خـوانی تویی  دعـا رازق رزق            دار مـاه مـهـمانی تویی سـفـره

 تویی  درد پـنهـانـی  از با خـبـر             بـارانـی تـویی  بـانی چـشـمـان

 و سحر افطار وقتکردم  گریه

 خبرهستم بی  تو از یابن زهـرا

 گـدایت وقـت دیــداری بـده  بر             بـیداری بـدهچشم ما را رنگ  

 افطاری بده  خرمایی هم نان و            کرم داری بده لطف و آنچه از

 ست نان عـلی و فـاطمه نان تو

 ست درد دل ما خاتمه بر غم و

 طاعـتم عـادت بی  عـبـادت، شد            بسکه سرگـرم گـناه و غـفـلـتم

 دعـوتـم  ضـیـافت خـانـۀ او در            حق مـهـلـتمداده اما حـضرت 

 امــا نـــدارم آبـــرو دعــوتــم،

 بـگـو الـعـفـوی برای من ذکـر

 اتدانـه  ای فـدای اشـک دانــه            اتشانه کـشی برما را می  بارِ 

 اتخـانه زاد  کن نظـر بر بـنده            اتدردانــه رقــیـه عــمــۀ بــه

 دهــی رقــیــه آمــدم راهــم بـا

 اشک و هم آهم دهی  هم سحر تا

 رسد یا خبـر یا اینکه دلبـر می             رسدسحر لطف مکرر می در

 رسدبـابـایی کـه با سـر می  آه،            رسدمی  دخـتـر نالـۀ جانـسـوز

 کنددخـتـرش سر را تماشا می

 :کندمیدلها  و دل شب درد در

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            مربع ترکیب       قالب شعر: حسین رحمانی                شاعر:   
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 قــافـلـه  ام مـثـل تـمــامزخـمـی             فـاصـله جـان بـابـا کم نـما این

 سلـسله خوردم میان  من کـتک            تـنـم دارم نـشان از غـائـلـه بر

 رخم امشب ببین این مسئله بر

 حرمله  خولی، مشت شمر و جای

 ورتم نـیـلـوفـری شد تـمـام صـ            های مـادریوارثم بر روضـه 

 بری؟ جان بابا دخـترت را می             سرم دشمن کشیده روسری از

 سحر  یک نفـس مانـده برایم تا

 خـود ببر  با کـشم آهـی مرامی

 

 تو ناله کردی، ما که دلـداری نکردیم             ما که غمخواری نکردیم خوردی،تو غصه 

 گـریـه و زاری نکـردیم دوری تـو از            خـوابی نبودیمرنج بی  یک شب اسیـر

 وقتی به پای عـشق تو کـاری نکردیم             جـا باشد به فـکـر ما نـباشـی اصال به

 تو را یاری نکـردیم آن گونه که باید،             از ما بـگـذر قـرآن،دار مـاه شب زنده

 را دعوت به افطاری نکردیم  یک شب تو             سـبـب شـد مـا هـایآلــودگـی ســفــره 

 با دوسـتـانـت نـیـز دیـداری نـکـردیـم            باشـیم الاقـل یک لحـظـه هم یـاد تو تا

 آزاری نکـردیم کاری بجـز هـمـسایـه             اد ما بلند استد ،هاست درد حاجت از

 کردیم تـالشی سـوی بیـداری سعـی و            این که نشد ماه سحرخـیزی و تـوبه!! 

 با صاحب این مـاه گـفـتـاری نکـردیم             نخواندیمقرآن  همصفحه   حتی یکی دو

 دوست کمکاری نکردیم عـزای ما در            به این اشک حسین است  تنها امیـد ما

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: رضا رسول زاده            شاعر:   
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 هـمـه نـاقـابـلی آقـا خـریـدارم شوی  با            صدها قدم یارم شوی وآیم می یک قدم 

 1نگهدارم شوی  رحمت همیشه تو  لیک از            غفلتم درپس   حواسم با تونیست گهگاهی 

 خریدارم شوی  خود دهی حال توسل، خود              مراخوانی می  سازی ومی   توهایم بدی با  

 همیشه آبـرودارم شوی تـویی مثل  این            زیر به  سر همیشه شرمگین و منم مثل این

 شوی  دیدارم را بانی گرچه نشناسم تو             شوم خواهان دیدارت  دل جان و زمان با هر

 روضۀ ارباب ساالرم شوی  با خود مگر            رسدآیـد و مـاه مـبارک می قـافـلـه می

 های اربـابـم هـوادارم شویبا محـبـت            قلب ما یاد حسین  ای نگاه رحمتت در

 شوی؟خونبارم نگاهت تا پناه چشم   کو            نمانده َمحرمیگفت اطرافم خواهری می 

 زینـبم بشـتاب در آتش پرستارم شوی            هاشعله سوزم میانمی گفت می مادری 

 

 به ما هم بدهند صحـبتی یـار فیض هم            هم بدهند ما به چه شود فرصت دیدار

 به مـا هم بـدهـنـد  دربـار لـقـِب نـوکـرِ             مـانیمآنقَـَدر بر در این خـانـه گـدا می

 هـم بـدهـند  به ما محـنت دوری دلـدار            بیندمی بال هرکسی طالب وصل است

 دل بیدار به ما هم بدهند چشم روشن؛            خوابمان بُـرده و داریم امید آخـِر کار

 به ما هم بدهـند  بـازار پـای رفـتن سرِ              ایکاشخریداری یوسف وسع ما نیست 

 به ماهم بدهند  افطارلحظۀ حال خوش             خـدا این مـاه همۀ حاجت ما هست در

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

 خـيالي ناگهان يارم شويدر کـمال بي             نيست گهگاهي حواسم با تو پس در غفلتم            .کنيد  زير بيت جايگزين را

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل     محمود ژولیده                 شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل   محمد حسن بیات لو               شاعر:   
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 الـقدرتـا بـازگـردی ای دعـای لیـلـة              القدرخدای لیلة  خـواهم امشب ازمی

 القدرصدای لیلة  بـغـض رنـجـور از            ها رابشـنـو صـدای الـتـمـاس اشک

 القدرافـتـم به پـای لیـلة هر سـال می             تـمـنای ظـهـورت دسـت خـالی بابا 

 الـقـدردسـت خــالی گـدای لـیـلـة  در            دوری خود را بریـزی  کاش دردای

 الـقـدرفـدای لیـلـة  پس جـان مـا بـادا            القدر است زهرانقل است روح لیلة 

 الـقـدرزائــران کــربــالی لـیـلـة  بــا             بگـیریم قـرآن سر کاش سال بعـدای

 القدر های لیلةسخت است امشب روضه             ستکوفه گویا کربالیی  هوای حال و

 

 بـیـا ای دعـای شـب قـدرهـا             حـق خـدای شـب قـدرهـا بـه

 به حال و هـوای شب قدرها            دهدتنها نفـس می  تو حضور

 عـمق صدای شب قدرها در            از التماس است و آقا بیاست پر

 بـه آقــا بـیـای شـب قــدرهـا             روی لطفاز الهی نگاهی کن 

 پـای شب قدرها افـتـم به مـی             ظـهـور مـنـای روزبـرای تـ

 قـدرها بـه دسـت گـدای شب            بریزعنایت   عشق و  کمی نقد

 تو هـستی دوای شب قـدرها             الحسن بن مریض فـراقـیم یـا

 های شب قـدرهابه این نـالـه              الحسین به حق علی وحق  به

 کـربالی شب قـدرها نجـف،             سحر کاش مهمان کنی یک  مرا

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                قالب شعر:             ی بیابانیمحمد علشاعر:   

 

فعولن فعولن فعولن فعولوزن شعر: غزل                 قالب شعر: محمد علی بیابانی                شاعر:   
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 ام زده رو قـلـبم شـده بـیـمار به تو  بـاز             امرو زده غـصۀ بـسیار به تو با غم و 

 ام زده رو به تو یار  آمدم ای زیر به سر             زخـمِی معـصـیـتم کاش نگـاهم بکـنی

 ام زده دار به تو رونگه   پیـش خود باز            ام اما مِن رسـوا شده راحـیـا بـودهبـی 

 ام زده رو به تو بار هر مشکلم حل شده             لطف فاطمه ازبس که کرم داری و یوسف 

 ام زده همه جا جار به تو رو میزنم در            ست گــدایـِی در خـانـۀ تـوافــتـخـاری 

 ام زده اذکار به تو رو  با همین گریه و             العـفـو الهـی به لـبـم اشک بـر دیـده و

 امزده رو دیـدار به توام تـشـنـۀ تـشـنه              کرببال  در هـمـین مـاه بـده اذن سـفـْر،

 

 خـیس وقت سحـرها گـواه ما چـشمان            مـاه ما دلـتـنـگ روی ماه تو هـستـیم،

 اثـر شده این سـوز آه ماکه بی  از بس            ایمسکـستهشود که دلت را معـلوم می

 بـگـذر عـزیـز فـاطـمـه از اشتـبـاه ما             گـناه ایم محض رضای تو ازنگـذشته

 محـبـوس شد میـان معـاصی سـپاه ما             سیصد و اندی نشد، ببخش یارانتان که 

 گـاه مـا  تکـیـه  تـنها پناه عـالـمـیـان...،            زنی؟کجا خیمه می ماه، در زیر نـور

 حال بکا و روضه و غم شد سالح ما            نیست گریه اهل شما که مثل آنبیچاره 

 قـِدّ کـاه مـا از ایـن عـبـادت کـم و هـم             کوه ساخت غم جّد تو یک قطره اشک در

 افـتـد نـگـاه مـا بـر روی دلـربـای تـو            مگرعموییم تا  هایبه روضه دلخوش 

 گاه ما خیمه عمو تو  نا امن شد پس از             که شرر داشت دامنشگفت دختری می 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   روح اهلل پیدایی                 شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: مرضیه نعیم امینی              شاعر:   
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 هـای آخـر من و مـاه صـیـام شد  شـب            مــاه مـبـارک تــمـام شـد ســـالم!آقــا 

 شـد نــگــاه شـمـا ازدحــام پــشـت در              درهایی از ضیافت حق بسته شد ولی

 دیر آمدیم و قسمت ما فـیض عـام شد             دیـرآمـدیم سـفـره دوبـاره جـمـع شد و

 ســاِل ظهـور امام شد شـاید که سـال،              ـر ســفـره دعـا کـنـیـدبـیـن دعـای آخ

 کـام شد  شـایـد که مـهـمـانی ما هـم به             هـای آخـر است آقا دعـا کـنید که شب

 

 کـنـممـی  هــوای دیـدن دلــدار خـیـلـی            کـنـممـی که زمـزمـۀ یـار این روزهـا

 کـنـممـی  لـیـاقـتـی خـود اقـراربـی بـر              در مـاه مـغـفـرت نـشـد آقا بـبـیـنـمـت

 کنممیاصرار م ای معاص بر که از بس            هـم نـشـد بـنـشیـنـم کـنـار تو یک بـار

 کنم؟! می تکرارگناهی است که چه   این            کند؟!مینکش از چه رهایم  این نفس سر 

 کنم؟! می طّی طـریق را ز چه دشوار             کـنـدمی بار خـطـا ُکـمـیـت مرا لـنگ 

 کنممی سفـرۀ اغـیاراز بس که رو به             که نیستسبب بی شدنم تحبس الّدعا  این

 کنممی ت افـطار اهیک شب کنار سفر            اقل ای کریم شهر گفتم به خود که حدّ 

 کـنممـی  زیـرا خـالف امـر تو رفـتـار            خـورمـمـیی به درد تو آقا ن اهفـهـمـید

 کنممیخود را به تو همیشه بـدهکـار             محـتاج لطف تو تو هستم و من نوکـر

 کنممیبار   های روضه سبک با اشک             است گرفته که حجم معصیت آن را را دل

 کـنممی وقـتی که یـاد کـوچه و دیـوار             شودمی  خـون جگـر ز دیـده سرازیـر

 کنممی اظهار این درد را به جان خود             است؟! چگونهدردش روی پوشیه  ز سیلی 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: رحمان نوازنی                  شاعر:   

مفاعیل فاعلنمفعول فاعالت وزن شعر: غزل                  قالب شعر: محمد فردوسی                 شاعر:   
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 تو پـرواز نکـردم  گـِه سـبـز تـا خـیـمـه             دیـدی رمضـان رفـته و پَر بـاز نکردم

 احـراز نکـردم من پُـسـت غـالمـِیّ تـو            عــاشقی آغــاز نکردممــاه تو گـذشت 

 1گردم  جان مست تو ساقی بده جامی که ز

 درک نکردم شایـد که دگــر میکــده را

 نـبــودم لحـظـۀ افـطار در چون یـاد تو            ات ای یـار نـبودم من الیــق مـهـمـانـی 

 مـن غـرق گـنـه بـودم و بـیـدار نبـودم             بـودم به حـضـور تـو و انـگـار نـبـودم

 من بار دگر خسته و تـنها شدم ای وای 

 شرمندۀ تو یـوسف زهـرا شدم ای وای

 فـیض سحـر ذکـر خـدا رفـت ز دستـم            های مناجـات و دعـا رفت ز دستم شب

 دستـم هـمـسفــرگـِی بـا شـهـدا رفـت ز            دستم ز صفا رفت عمر یک ماه نه یک

 این جـاده منـم من ترین رهـروِ  جامانـده

 از پـا و نـفـس بـین ره افـتـاده مـنـم من 

 ای دوست دلم سرعت  به چه آلوده نمودم            ای دوست که رفته ز کفم حاصلمافسوس 

 

و قافيه تکراري آورده شده   ايت نشده بودعمتاسفانه قافيه که رکن اصلي شعر است ر در ابيات زير  .  1

 تغيير داده شد به منظور رفع اين اشکال مهم و اساسي ابيات زير  لذا  است

 درک نکردم  را ميکــده دگر که شايـد            ردمـامي که تو را درک نکـاقي بده جـس

 دمنـبـو يـار  اي تو  الطـاف قــابـل من            يــار نبودممن اليــق مهمـانــي ات اي 

 در محضــر تو بـودم و انگـار نبــودم            بــودم به حضــور تو و انگــار نبــودم

وزن شعر: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن         مربع ترکیبقالب شعر: احسان محسنی فرد          شاعر:   
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 به درک عرفه شاملم ای دوست تو  بنما             دوستبیـمار گـناهم چه کنم غـافـلم ای 

 حقیرم  و من گرچه گنهکار  راضی شو ز

 بنگر به »أِجـرنا« پِی احـسان مجـیـرم

 جـا آورم از این که گـدایـم  شکـرانه به             من جز تو کسی را گـل زهـرا نـستـایم

 تا آنکه زنـی در حـرمت قـفـل به پـایم              آیمسازم و  سوزم و می با عشق تو می 

 بـمـانـم  سـحـرهـا به قـنـوت تـو بـگـذار

 مـثـل تو سـحـر نـالــۀ الـعـفـو بـخـوانـم 

 زنان رفت  هم نـاله شدن با نفـس سیـنه            دالن رفتز دل خسته  های زیارت شب

 تا اینکه براتی ز تو گیریم زمان رفت            غــم قـافـلـۀ اهل جـنـان رفـت گـریـه ز

 تو دلدار رضا شداز او قلب  هرکس که

 بـال شد  داریم یقـیـن روزِی او کـرب و

 بمـیـرد گـنهکـار و بـیـچـاره شـود زار             دست کـرمت گر ز کسی دست نگـیرد

 پـاک شده عـیـد بگـیـرد از لـوث گـنـه              خوش بخت هر آنکه دلت او را بپذیرد

 ما که فــقـیـران ره تـزکـیه هـسـتیم  بـر

 عـیـدی بـده ما مستحـق فطـریـه هستیم

 بـاز نـهـانی  هــمـه و هـستـی به کـنـار            زمانی که تو صاحب به زمین و به آنای 

 انی کاش نمازی به صف فطر بخو ای            فـرزنـد رضـا ضـامن عـشـاق جـهـانی

 دل بـسپـاریـم   تـا آنـکه به دسـت دل تـو

 قـدمت یـوسف زهـرا بگـذاریم بـر سـر
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 شدن کافی است خـبربی بیایی و بروی،              شدن کافی است سحربرکات جدا از این  

 شدن کافی است به در بیا بیا که دگر در            دری بـزنم عـزیـز فـاطـمه تا کی به هر

 اثر شدن کافی استدعای هر سحرم بی            امالـدُّعـا شـده  ز نان شبهـه ببـین تحـبـس

 است شدن کافی دلت بیشترهای غصه که            خودت به تـرک گـناهـان مرا بـده یاری 

 شدن کافی است  نظر دور از  همه این  ،بس است           کـنی؟ من نگـاه به  چگـونه گـریه کـنم تا

 است شدن کافی خونجگر این ، بزن به من سری           که فـقـط تو را دارد تو رحـم کن به دلی

 

 عمرم تباه است و ز هجـر تو سپـر شد           گـذر شـد فـراق تـو هـای احـیـا در شب

 آقا بیا روزم شب و شب هـم سحـر شد            زهرا کجایییوسف   و ای روضه خوان

 شـد  اثــر هـایـم بـی امـا چـرا ایـن نــالـه           هــســتــماول مـــاه خـــدا یـــاد تــو  از

 شد بال خـاکم به سر از کوفه تا کرب و           آقا اجازه شب شب قدر است و روضه

 شد ثـمر در سینه هاشان بغض موال پر          ها شد آغـاز  جسارت و دین رفت موالی

 خـطر شد آقـا اسارت رفت و زینب در            گریی توکه خون   ای روضه از اما امان

 شد  به در سه ساله در یکچون  موال بیا           سرنیزه گفتن و  سر است از چه سخت تو  بی 

 بزم شراب و دخـتـری غـرق نظـر شد            حـسیـنت ها بر خـیـزران طشت طـال و

 شد  خون جگـر ش سپید و زینب توموی            بـبـریده کردند وقـتـی جـسـارت بر سر

 گـویـد رقـیـه ای پـدر وقـت سـفــر شـد           هـای بسیار شـام و پـلـیـدی این بـار در

 شد  تر گـریه مـادرت از چـشمان زهـرا           مـوال حـاللـم کن ولـی ای صـاحب من

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل               رضا رسول زاده     شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل             قالب شعر:           یعبداله یمحمدمهدشاعر:   

 



 396  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir  وصالسایت آستان  

 

 آه نـیـامـد آخـر سی سحـر نـاله زدیـم؛           آخــر مــاه شــد و مــاه نــیــامــد آخــر

 چاه نیـامد آخـر حـیـف شد یـوسـفـم از           بـازار نـشـسـتـیـم ولـی  بـا کـالفـی سـر

 آخـر  صاحـب غـیـبـت جـانکـاه نیـامـد            به لب آمده استدوریش  غم جان ما از

 فـجـر امــیـد سحـرگــاه؛ نــیـامـد آخـر           نبست رخت ما  سر ازرخش  هجران شام

 مـشـعـل و روشـنـی راه نــیـامـد آخـر           تـرسم این است دوباره به تبـاهی بروم

 خونخواه نیامد آخر! ای خـدا حضرت           غریبش سخت استروضه قـتـلگه جد 

 1شاه نیامد آخر؟ چه رو ز اسب خونین،           گریان برگشت صاحب و وبیخونی  مرکبش

 

 تـنـهـا دلـیـل دیــدۀ دریــای مـا بـیـا             دعـاهـای مـا بـیا  مـقـصـد تـمـامای 

 ای آرزوی هـر شب احـیـای ما بیا             کسی مراد شب قدر ما که نیست  تو  جز

 دنیای ما بیا  هرشب برای محشر و            گریه میکنی وای گرفته  قرآن به سر

 ای غایب هـمیشه! به فـردای ما بیا              اندرفـته توبی هـمگی  امروزهایمان

 بـیا  ایم مـداوای ما!ما زخـم خـورده            ایم به فـریادمان برس ما هجـر دیده

 روی لطف به رویای ما بیا  شب ز یک            ها که الیـق دیـدار نیسـتند این چشم

 بیا مابه صحن نجف جای   روضه بخوان            که زائر ایوان طال شدی اگرامشب 

 
نفس المهموم ص   کتب  در  که  همانگونه  است  ذکر  به  الزم بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايات معتبر تغيير داده شد!.   1

و ... آمده است تا قرن دهم هيچ  2۷۰، پژوهشی نو در بازشناسی مقل سیدالشهدا ص  ۵۰۷، ناسخ التواریخ ص  ۴۵۹، وقایع االیام ص  ۳۳۱

  نامي از ذوالجناح نيست و اين نام براي اولين بار در کتاب روضة الشهدا آمده است،

 ذوالجنــاحا، ز چه رو شـاه نيامد آخر؟             مرکبش خوني وبي صاحب وگريان برگشت 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل   مصطفی هاشمی نصب            شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: محمد علی بیابانی              شاعر:   
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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            هـنـر آن نیـست نـسوزی به میان آتـش 

 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           بـرداریـدکـنـان  جـان مرا گـریهتن بـی 

 

 این با تو آشنـا باشیم  بـیـش از           این کاش با خدا باشیم بیش از

 دعـا بـاشیـم  بـایـد اهـل شب و           اهِل سحـر  عـاشق تو؛ شود می

 بـاشیـم  مـست ربّـنـا تـا سـحـر           شما که کنار ای خوش آن قدر

 شـمـا بـاشیـم  ما بـخـواهـیـم بـا           که از تـِه دل آیـی اگـر تو مـی 

 باشیم؟ کجا  جـمعه بگـو عصر           راه  های مانده به چشم حسرت

 یک شب جمعه کربال باشیم!؟             شــود آیـا در کــنــار تــو مـی 

 جــدا بـاشــیـم  هـم جـدا تـن از           کـربـال بـا تـو کـاش گــریــانِ 

 یک عـبـا باشیم  فـکـر در بـاز            روضـۀ اکـبـر است پس بـایـد

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   قاسم نعمتی                    شاعر:   

 

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                       غزلقالب شعر: وحید محمدی                       شاعر:   
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 های خیسم گونه روغلط میخوره              بــازم شــب قـدره و بــیـقـراری

 نویـسـم  یـکی بـا گـریه مـی  یـکی             حاجـتــام و بــازم شــب قــدره و

 خاطـرم مـرور میـشه همیشه تـو            یی کـه نـزدیک یه سـالهحـاجـتـا

 انــدازه یــه حــاجــتــم نـمـیـشــه             ولــی تـمــوم حـاجـتـای عــمـرم

 به دل نمـونـم آرزو کـهکـاشکـی              حــاجـتـم ایــنـه آقــام و بــبــیـنـم

 کـنـه ازش خـجـل نــمـونـم  اخــد            دوس دارم از خجالتـش در بـیام

 میکـنـه  فقـط غـمه که جات و پر            جات خـالـیـه بـازم شـب قـدره و

 میکـنه  در که ایـن دل سـنـگـیم و            ــهفــقــط نــگـاه مـهـربـون تــوئ

 نـمیـدونـم آقـاجـون  و کـه قـدرت            بـاز شـب قــدره خــودم مـیـدونم

 ن جو  پـشـیـمـونـم پـشـیـمـونـم آقـا            مـن امـشب اومـدم بگم کـه دیگه

 لـطـفـتـونه  بـهته  لـطـف خدا بـسـ             جامعه کبـیـره خـونـدم ایـن و تـو

 سـوزونه  نـمیو دیـگـه خـدا مـن             اگـه تـو از گـنـاه مــن بـگــذری

 تـو گوشـم  صـدا اذونت بـپـیـچـه             کی میـشه از کعـبه خبـر بـیـاد و

 بــپـوشـمزم ر تـو لـبـاس  کــنـار            بــریــم مـدیــنـه   بــرای انـتــقــام

 عــزا گرفـتـی  نـمــیـدونــم کـجـا             ای یــا کـربـال نـمـیـدونـم کـوفــه

 بـه آسـمـون دسـت دعـا گـرفـتی              بـه یـادمون باش آقا هـر کجا که

مفتعلن مفتعلن فاعلنوزن شعر:        چهار پاره           قالب شعر: محمد علی بیابانی                 شاعر:   
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 کـردم مـی  دعــا  تـو مــاه بـرای  یـک            کـردممی  دلـخـسـتــه خـدا خـدا خـدا

 کـردم مـی  صـدا را تـا وقـت اذان تو             جـمـعـۀ ماه رمضانی که گذشت هر

 کردممی من روزه خود به اشک وا            آقـاجـان به عـشـق دیـدنت سی روز

 کـردم صـفـا مـی  بـا یـاد شـمـا یـاد و              قـدر وقت احـیاء اربابهر شب  در

 کـردمپـشـت سـر تـو اقــتـدا مـی  در            ای کـاش نـمـاز عـیـد فـطر خود را

 کـردم یک مـاه بـرای خـود دعـا می             من فـهـمـیـدم افـسـوس چـنین نشد و

 

 خـستـه از این هـمه آلـودگی و تکـرارم           باز هم از عمـل خویش به دل غـم دارم

 مــقــدارم بـیوای از تـیـرگــی ایـن دل            دل من تـنــگ بــرای هـمـه شــد اال تـو 

 پُـر شـده نــامــۀ مـن از گــنـه بـسـیـارم            دانم می معـصـیت کـرده مرا دور ز تو،

 سـربارم  تو  وای بر من که همیـشه سـر           ببخـش را باز درآورده؛ ام اشک تو نامه

 آرم رو ســوی شـمـاام  با هـمـه تـیـرگی             خودت در همۀ عالم نیست تر ز مهربان

 نگـاه تـو اثـر نـیـسـت بر استـغـفـارم  بی           خسته شدمازدست خودم یک نظرکن که من 

 بارم   تا رهـا گـردم از این زنـدگـی غــم           ام کـاری کـن  من اسـیـر غــم دنـیـا شـده

 خودت آقا به کـسی افسـارم از نده غیـر            شده خوار شده  کوی تو سر از هرکه دور

 دلـدارم ای فـدای تـو و بـخــشـیـدن تــو           گـیـری همه پـستـی من دسـت مرا می با

 این دربارم فخرم این است که من نوکر             سـمـت نـوکـریت را به دو عـالـم نـدهـم

مفاعیلن فع مفعول مفاعلنوزن شعر:                      رباعیقالب شعر: محسن قاسمی                 شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   مجتبی قاسمی                   شاعر:   
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 مـا بـده  ای مـاه مــژده رمــضــانـی بـه            خـورشـیـد پـشت ابـر نشـانی به ما بـده

 مـا بـده  صبـای مـشـک فـشـانـی به بـاد             کن و ایـنـجـا گـذر مثل نـسـیـم صبح از

 جـا و مـکـانــی به مـا بـده ایــم... آواره           رسـاندیم خویش راهمیشه  از تر  کس بی

 تـوانــی به ما بـده ایـم...  از پـا نشـسـتـه           ایم از تو بوده   پی همه غیر که در بس از

 مـا بـده خـوردۀ نـانـی به مانـده غــذا و           کنی ای که وقت سحر پهـن می  از سفره

 جانی به ما بده وبخوان دوباره روضه            کنیم" روضه حـسیـن نفـس تـازه می"با 

 

 را ـروع رمـضانهـمـراه طـلـوع تو ش           ای کـاش بـبـیـنـیـم هـمـۀ مــاه نهـان را 

 از مـسـجـدمـان تا که شـنـیـدیـم اذان را             با تـلخـی اشک غـمت افـطـار نمـودیـم

 از بـاد صـبـا آن نفـس مشک فشـان را            است ندیده  تو بی   زمین که چشمان  ست چندی 

 تغـیـیـر دهـد طـعـم دهـان را  تـو نـام  تا            ها بگـذار از تو بگـویـنـد  تـلخـنـد زبـان 

 را  سال نخـواهیـم بـرایش ضربـان  صد            است دور خاک کف پاهای تو ز که  قلبی

 هم احـسـاس نکردیـم زمان را  بار  یک             هر گـاه که با تو به مـناجـات نشـسـتیـم 

 ؟ چه کـنـیم این دلـمـان را !ما دل آقــای            گـیـریـم که از دیـدن تو چـشـم بپـوشـیم

 دست گـدایـان بـدهـی لـقـمـۀ نـان را  بر            امـسـال رسـیـدیـم که از سـفـرۀ زیـنـب

 کـام بگـیـریـم زبـان را  ده درشـ باعـث           غصۀ زینب گریۀ روز و شبت از  خون

 کـمــان را   بـپـرسـی سبـب قــدشــام   از           بال نه و از کرب کوفه نه، برگرد که از

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: محمد بیابانی                   شاعر:   

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                قالب شعر: غزل     محمد بیابانی                  شاعر:   
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 نــمــانــده بــیــا  نــفــســم را اثــر             بـه تـنـم بـال و پـر نـمــانــده بـیـا 

 در شـبـم ـیك قــمـر نـمـانـده بـیــا             بــدوِن خــورشیــدنــدروزهــایـم 

 چـیـزی از این جگـر نمـانـده بـیا              بســكـه داغِ تــو را به خـود دارد

 نـمـانـده بـیا  شــوِق وصـلـی دگـر             آتــِش انـتــظــار خــامـوش اسـت

 نـمـانــده بـیـا سـر كه پُـلـی پـشـتِ              ر آوردمبــس خــرابــــی بــه بــا

 نـمـانـده بـیـا  ســه تـا بـیـشـتــر دو             از شــب و روزهــای مــاِه خــدا

 نـمـانده بـیا  این سـحـر چـیـزی از              یعـنی امـروز هم بـدوِن تو رفـت

 صـبـر بر این سـفـر نـمـانـده بـیـا               رازودتــر كــــربــــال بــبــر مـا 

 

 بخـشد  قـدم یـار به هر خـانـه صـفـا می            بخـشد  دیـده جـال می دیـدن روی تو بـر

 بخـشد  گـفـتـنـد دوا می خـاک پـاهای تو            درد جدایی به خدا دردی نیست از بدتر

 بخشد  هرچه طلب کرد گدا می دست تو             از پس پردۀ غـیبت هـم اگـر باشد، بـاز

 بخشد؟  که جان بر تن ما می نگاه تو کو            شب احیـاست ببین مـردۀ عشقت هستیم

 بخشد  بها می و به ما قدر گوش چشم تو            همه پـسـتـیم آقا است ولی ماشـب قـدر 

 بخشد  که خـدا می واسـطه باشی اگر تو              رو سیـاهـیم ولی دست به دامـان تـوأیم

 بخشد  ببخشد همه را می خواست  پس اگر              بـارد جـا می ابـر وقـتـی که بـبارد همـه 

 بخـشد  وبـال می مـادرت تــذکـرۀ کـرب            جـواِب به عـلـٍی به عـلی گـفـتـن مادر 

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                       غزلقالب شعر: محمد علی  بیابانی                   شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                      قالب شعر: غزل   ناشناس                       شاعر:   
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 بـگـیــرم آســمـانــّی نگــاهــت پـردر             شد با تو قـرآن سر بگیرم کاش می ای

 بگیرم دست شما را جــای قــرآن سر            شد امشب ای قـرآن ناطق کاش می ای

 را در بر بگـیرم  با دست آغــوشـم تو             درخوابشد الاقل یک بار  می کاش  ای

 دلبـر بگیـرم  ق ازعـش یک لقمه نان و             اش تا  کاش پـایم وا شـود در خیـمه ای

 را یک شب به چشم تر بگیرم پای تو            کاش در تـقـدیـر من امشب نویسند ای

 بگـیـرم  خـاک تـربت مـادر مـهـری ز             تو شد تا بـرای سجـده از کـاش می ای

 بگیـرم سـر  ده روز روضـه بر تن بی             کاش این شود با تو محـرم تقـدیرم ای 

 ها را کاش از این در بگیـرم  کـاش  ای            من عـاشـقم خرده ز ای کاشم مگیرید

 

 دهد به ما   بودنت ضربـان می  قـلـبـیـم و           دهد به ما  ایم و یـاد تو جـان می دلمـرده

 ما  دهــد به دارد بـشـارت رمـضـان می             مـاه روی تـو  مـاه خــدا دومــرتـبـه بـی

 دهد به ما   می  نان توهای  دست یک روز           عــاقـبـت برگـرد! ای که لحظۀ افطـار،

 دهد به ما  تو وقت اذان می که بی  حـّسی           ست   کسی   روزی سه بار غرق غریبی و بی 

 ما  دهـد به  مــاه خـدا دوبـاره زمــان می           این ماه، فرصتی ست که باز عاشقت شویم

 دهد به ما   های روان می  نامی که اشک           جان حسین جد تو هستیم،امسال میهمان 

 دهد به ما  چه بخواهـد این دلمان می هر           حاال که سفره، سفرۀ عشق است پس خدا 

 دهد به ما  مـزدی که آخـر رمضـان می           شک حـواله همه امـسال کـربـالست بی

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: محمد بیابانی                   شاعر:   

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                  قالب شعر: موسی علیمرادی            شاعر:   
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 سپارند به تو قدر و قضای همه را  می           آنکـه بنـویسند جـزای همه راقـبـل از 

 که تو باید بدهی اجر و سزای همه را           دانیـمت شب قـدر است ولـی قـدر نمی

 هـمـه را  دعـای بـه اجـابـت بـرسـانـنـد            کـاش ایم امشب، ما برای فـرجـت آمده

 همه را کشاند وسط احسان تو پای می            شود دستی باز دور چه از دامن تو هر

 بشنو صدای همه را بشنو داد همه را؛            جانم! الحسن! آقا ای گـل فـاطـمه! یابن

 همه راجای  کن تو هـستی خالی  کجا هر            ای؟ یا مشهد؟ سامره نجـفی؟ کربالیی؟ 

 را بالی همه و آقا بده پس کرب امشب           بـخـشـند زائـران حـرم جـد تـو را مـی

 

 نـشــد کـه الیـق دیـدارتـــان شـوم آقــا           عـمرم به سر رسـید نـشد یـارتـان شوم 

 رویَـم نـشد که راهِی بــازارتـان شـوم            کـرد سـر راه طـفـل دل غـفـلت بـسـاط 

 چـیـزی نـداشتم که خـریـدارتـان شـوم            شدم  می َعـرضۀ ُحسن تو به واصل اگر

 ام که تا به کـجا بـارتان شوم  شـرمـنده            باری ز دوش حـضـرتـتـان بـر نـداشتم

 غـم ولی نـشد عـّمـارتان شوم روز در            زمـانـه غـریـبـت گـذاشـتـیـم ای حـیـدر

 ســردارتـان شـوم  اذنــم بـده فــدایـی و            ام خورده ماندهو سر  شکسته سربا آنکه 

 افـطـارتـان شـومسفـره  مهـمان کـنـار            مــاه خــدا رســیـد و دلــم آرزو نــمـود

 انـصارتـان شـوم  آقـا اجـازه هـسـت ز             در روز انــتــقــام شـهــیــدان کــربــال

 مستجـاب بگـویم فقـط حسین  یک ذکر             شین  و  شور واشک  وعطش  وبین روزه  در

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   محمد بیابانی                    شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: علیرضا مهدوی                شاعر:   
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 همه عـمـرم تبـاه خـواهد شد  بـدون تو            نفـس به سـینـه مبـدل به آه خـواهد شد

 تو شامش پگـاه خواهد شد  وبا حضور            آیـد  می  فـدای آن رمـضـانـی که بـا تـو

 شدخواهد ماه   روی تو این ماه، به نور             استخاموش   تو  بی  باز اگرچه ماه خدا؛

 ماه افـتـتاح خـواهد شد  تو کـنار که در             سـفـرۀ این افـتـتـاح خـوشـحـالـم کـنـار

 گـنـاه خـواهـد شد نگــاه کـنـی بـی اگـر              دل سـیـاهـم را فـدای چـشـم رحـیـمت!

 شد  نصیب چهـرۀ من گـرد راه خواهد              چـشـمم که با رسیدن توقــدم گـذار به 

 شد  این خانه شاه خواهد درهمیشه گدا              به هر که گفت رهایت کنم به او گـفتم

 شد  راه خواهد بـساط گـریه دوبـاره به              مـاهۀ حـسین شـدیـم دخـیـل دامن شـش

 

 است  گریبان شدن بس پاره  دوری تو از           تو پـریشان شدن بس است  آقا بیا که بی

 است  که پریشان شدن بس کن  ظهوریوسف!           پذیـر نیست کنعان دل، بدون تو شـادی

 است احزان شدن بس  یعنی مقـیم کـلبـۀ            ام چه قَـَدر منتـظر شود؟ عـقـوب دیــده

 است  بس شدن گریان  همه  این است دیگربس           است؟! رسمی چه این فراق، گریه، فراق، گریه،

 است  بسشدن   سامان و سر که بی بیا دیگر           بخـت سیـاه مـرا بـبـیـن  مـوی سـپـیـد و

 است  بس شدن؛  عصیان لذّت اسیر کی تا            العـزیز؟  تا کی گـنـاه پـشـت گـناه؛ ایّهـا

 است  شدن بس شیطان  و خاطی  نفس مغلوب            خـسته شدم از این همه بازی روزگـار

 بس است  شدن مهمان  تو  غیر های سفره  بر            سـر گـرم زنـدگـی شـدنـم را نـگـاه کن

 که دست به دامان شدن بس است  گفتی برو           هم اجـازه ندادی بـبـیـنـمـت لحـظهیک 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   محمد بیابانی                    شاعر:   
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 است بس مسلمان شدن  برای من حقّ   در           روم اّمـا دعـای تـو...  باشـد قـبــول می 

 است  شدن بسگریزان  بگیر، دست مرا           ام دست مرا بگـیـر که عـبـدی فــراری

 است  این همه ویران شدن بس مردگی و  دل            این شب اَحــیـا دل مــرا نـمـا دراِحـیـا  

 است  سوزان شدن بس هجرت آتشداغ  از           عــلــی آقـا بـیـا به حـّق شـکــاف ســر 

 

 

 

 مناجات با حضرت صاحب الزمان عجل هللا تعالی فرجه در ایام حج 

 کجای حرمی؟   !عطر تو سرشار حرم از            ای صفـای حـرم یـار! کجای حرمی؟

 کجای حرمی؟  ای صفـای حـرم یـار،            جایی برسد  ای کاش به سعی عشاق تو،

 کجای حرمی؟ وارث عـترت اطهـار،            ستحرم پیچیده   تو در ِحّل وبخش جانعطر 

 حرمی؟ کجای   و ایثار،عصمت  مظهر            مـنـتـظـرانت لـبـیک شده زمـزمـۀ  ای

 آه ای دیـدۀ بـیــدار، کـجـای حـرمـی؟             به ما دیدارفرصت خواب غفلت ندهد 

 کجای حرمی؟  جلوه پدیدار،  ای به صد            است تو پُرپرتو ُحسن   همه جای حرم از

 کجای حـرمی؟ آیـنـه بـردار،  پـرده از             روشندل عـالم و آدم  تا شود چـشم و

 کجـای حـرمـی؟  بـرسـد مـژدۀ دیـدار،             که هنگام طواف ،روزحج اکبر شود آن 

 کجای حرمی؟  اسـرار،آخر ای محـرم            کیست غیر تو دل زهرا و علی،رازداِر 

 قسمت دوم: اشعار مناجاتی با صاحب الزمان در سایر مناسبت های مذهبی

 همچون شهادت اهل بیت، عرفه و ایام حج ، سال نو، شب بلدا و......

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل   محمد جواد غفورزاده            شاعر:   
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 کجـای حـرمی شـفـای دل بـیــمـار  ای            کـجـای حـرمـی ای چـراغ حــرم یـار

 حرمیصحنه پدیدار کجای  ای به هر            است حسن تو پُرهمه جای حرم از پرتو 

 پـرده بـردار ز رخـسار کجای حرمی             پرده به بینند رخت را حّجاج  تا که بی

 یک بارکجای حرمی  چشمم افتد به تو            ام چـشم تماشا که مگرپای تا سر شده

 زمـزمت تـشـنـه دیـدار کجـای حرمی            گیرندمیخون  زهجران تو حجر حجر و

 کـجـای حـرمـی کــّرار حــیـدر پــسـر             نـازندمـحـبـان عـلـی می همه اینجا به 

 کـجـای حـرمی وارث احـمـد مـخـتـار            شود اینجا پامالقرآن  وحرمت عترت 

 کجای حرمی نقـش گـردیـده به دیـوار             حـرم قـاتـل زهـرا نـامـش تا دور دور

 ای حـرم را تو نگهـدار کجای حرمی            م هم مظلومحر تو مظلوم،   شیعه مظلوم،

 کجای حرمی مـانـنـد شـب تـار تـوبـی              این حرم امن خدا شده در« میثم» روز

 

 مناجات با حضرت صاحب الزمان عجل هللا تعالی فرجه در عرفه 

 دوران نیـامدی تـنـهـاتـرین مـسافـر            غریب به کنعـان نیامدی  یوسف ای

 ایم و وعـدۀ خوبان نیامدی ما مانـده            رسد ولی  گـویـند بوی پیـرهنت می 

 است قصۀ هجران نیامدی طوالنی            شوند می نسل جوان پیر  دارد هنوز

 گریان نیامدی یعـقـوب دهر بهر تو            کشد می انتظار لحـظۀ دیـدار خضر

 سخـت آزمـایش ایـمـان نیامدی شـد            مومنین دست کف  ایست شعله چو  ایمان

 گاهی شکست حرمت قرآن نیامدی            اهلبیت حرمت واالیشکست گاهی 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل   غالمرضا سازگار                  شاعر:   
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 نیامدی جوالن به اندکعبه  و قدس در            کش قـوم بچه نجس،قـوم  قوم یهود،

 نیامدیجمع مسلمان که هست   هرجا            زنـند آتـش به جـان امت اسـالم می

 ای پـاسـدار خـون شهـیـدان نیامدی             شوند می  کشته عـاشـقـان شما دارند

 نیامدی جان از صدا کند را تو  زینب            توستخـون حـسین منتـظر انتـقـام 

 جانان نیامدی حریم تو شد محصور            بیت غـریب حرمهـای اهل ای زائر

 فـتـنۀ طوفـان نیامدی کـعـبـه اسـیـر            ایـنـک اهـانـتـی به مقام خـلـیـل شد

 پـای تـو هـر آن نـیـامـدی ایـمآمـاده             خود انتخاب کن ما را برای لشگـر

 اینجا کسی نگـفـت پـریشان نیامدی             ایکردهعرفه وعده  اهل روضه در با

 میدان نیامدی رفتی ولی به خیمه ز            کـربـال ساالر عموی تو گـفت بامی

 

 احـوالـم به تَـَرُحـمی بـنـما کـن نـظـر            نظـر به روِی تو شد قـبـلـگـاِه آمـالـم

 بـدِی اقــبــالــم   غــِم دل یـا بــنـالـم از             جـبـیـنم فـراق تا به ابد نـوشـته رویِ 

 مردم شکسته شد بالم تهمِت سنِگ  به            هرکجا رفـتمبامـم که  من آن کـبـوترِ 

 سـالَـم اعـتـبـاِر هر نـامـۀ بی   به تـوبـه             تمـدیدی گشته ُمهـرِ  تو فـقـط ضمانت

 چاره کنم من زدسِت اعمالم  چه بگـو             نه روِی آمدنی هست ونه پاِی رفتنی 

 این حالم  گریه کن به بیا عرفه خودت            رمضانشکـسـتۀ  گـناهکـارم و تـوبه

 نـالـمبه یـاد حـسـین می  شـبـانـه روز            آیدُمـحـَرم به گـوش مـی  صداِی پـایِ 

 به گریه دلـنگـراِن حـسـین و گـودالم            قسم به مـوِی پریشان عـمه جاِن شما

 مگر نـگـفـتـم عـزیـزم نیـا به دنـبـالم            برگردتَِه گودال خواهرم  زد از صدا

 شوی پاِی جـسِم پـامـالـم وگـرنه پـیر            را به خـیـمه نـبـیـنی بریـدِن سر برو

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                     قالب شعر: غزل   قاسم نعمتی                    شاعر:   
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 در خـیمه خود گرم دعـای عرفاتی             گمگـشته کجای عرفاتی  یـوسفای 

 تو مرکـز احـسان خـدای عـرفـاتـی              تو صفـای عـرفـاتی تو قـبـلـۀ دلها،

 ای چشم خـداونـد به ما هم نظری کن 

 یابن الحسن از خیمه ما هم گذری کن

 شورت   و تو  شده صحرای منا از  رای پُ             ظهورت روز  ای خلق خدا منـتـظر

 کی قسمت عشاق شود فیض حضورت             طورتدلدادۀ شده عمران  ای موسی

 است  صالتهمه صوم و  تو ذکر و وصف تو

 استهمانجا عرفات هرجا تو نهی پای 

 به فراقت زجگرناله کشیدیمهرشب             ندیدیم  جمال تو افسوس که ُمردیم و

 بس زخم زبانها که ز اغیار شنیدیم            خـمـیـدیم خـمـیـدیمبا کوه فـراق تو 

 رخ پـرده گـشـایـی  ز امـروز آیا شـود

 را بـنـمـائی   بر مـنـتـظـران روی خـدا

 بـاز آی که داد شـهـدا را بـسـتـانـی              اشگ فشانی آی که در خیمه ما باز

 منـتظران روضۀ عباس بخوانی  بر            بنشانی حضورت به   را آی که ما باز

 به سویت  ای چـشم دل سوخـتگان باز

 لب عـطشان عـمـویت  بگـو از بـازآ و

 تابی اطفـال پـریـشان که شنـیـده بی            شنیده که عطشان   دادن سقا لب جان

 سقا خجل از گریۀ طفالن که شنیده            که شنیدهشعلۀ سوزان  نفس  تشنه لب 

 شد  عـباس جدا سر مه دست وعـلـقـ در

 شد  افـسوس که لب تـشـنـه لب آب فـدا

ترکیب              وزن شعر: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنمربع قالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 کجاست؟ خیمۀ دلدار بَود، خیمه بسیار            خار کجاست؟بی  ولی آن گل، گل، فزون است،

 کجاست؟   یار  ای حرم با من دلخسته بگو،             است دل آوارۀ من، خانه به دوِش یار 

 کجاست؟  وعـدۀ دیدار کعـبۀ روح مرا            بگویید به من الّرحـمه، عرفات و جبل

 دل بیدار کجاست؟ جگرم خون شده، یارب!            است  همگان بیدار  چشم و  مشعر  شب  شب،

 کجاست؟   بازار  سر آنکه ما را ببَرد بر            گرم است ولی تو، بازار فاطمه!یوسف 

 کجاست؟   گهربار چشم سوخته کو؟ سینۀ            اشک تا بـیایـیم سـر راه تو با گـوهـر

 کجاست؟   حاجی فاطمه کو؟ رهبر احرار،            پرسندهم می حاجیان در عرفاتند و ز 

 ؟ کجاست  عباس علمدار اکبر و  که علی            پـرسممدیـنه! ز شـما می ای جـوانـان 

 کجاست؟ حرم حیـدر کرار طفِل شیـرِ              است خبر گهوارۀ اصغر، نه رباب و نه ز

 کجاست؟ گنهکار فریاد برآرد که   عفو،            میثم از کثرت عصیان چه هراست، بشنو 

 

 آن چشمانت  گردش جان به قربان تو و            عـرفـه دست مـن و دامـانـت ای امیـر

 را قربان شبت  نیمه غم و سوز حال پر            عـرفـه ذكـر لـبـت را قـربـان ای امیر

 صفا مروه و میقات توئی   سعی و و مشعر             عـرفه روح مـنـاجـات تـوئـی ای امیر

 گـدای حـرمـت وقـت مـالقـات بـده  بر            بـده مـنـاجـات حــالِ  عــرفـه ای امـیـر

 گردم گر بیائی به خـدا دور سرت می            چـه سـراپـا دردم عـرفـه گـر ای امیـر

 با نـگـهـی تـاب بـده   تـاب مـرا  دل بـی            آب بــده ــه دیــدۀ پُــرعــرف  ای امـیــر

 قـربـان  غـمت را دل دریـایـی لـبـریـز            عـرفه فـیض دمـت را قـربان امیر ای

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   غالمرضا سازگار                 شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                مثنویقالب شعر:             مجتبی روشن روانشاعر:   
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 بیا  استسرزده خوب  فقرا زدن بر  سر            غـروب است بیا عـرفه تـنگ ای امیر

 برگردصحرا خیمۀ  از جان زهرا دگر            زهـرا بـرگـرد حـاجـیعـرفه  ای امیر

 جـان زیـنـب بده روز عرفه پاسخ من             رخ من عـرفه خـنـده بـزن بر امیر ای

 این عـاشق دلخـسته تمام است بیا   كار            ذكـر مـدام است بـیـا  عـرفـه! ای امیـر

 كویت عشق است سر بر  خدا به امشب  مردن            تاس عرفه دیدن رویت عشق امیر ای

 آخـر مجـلـس ما روضـۀ عـبـاس بـیـا             عـرفـه جـان گـل یــاس بـیــا ای امیـر

 یا كه در علـقـمـۀ شـاه فـراتـی امروز             عـرفـاتـی امـروز  عـرفـه در ای امیـر

 ! عـبـاس كجـا ضرب عـمـود آهن سر            منعـرفه شرح بـده خود بر  ای امیر

 

 شهادت امام سجادمناجات با حضرت صاحب الزمان عجل هللا تعالی فرجه در 

 زندفـریاد می فـراق تو بغـضی که از            زندمی سکوت غمت داد در لحظه هر

 زنــدآتـش نــبــودن تــو بــاد مـی  بــر             زنندبه ما طعنه می   نیستی و اینکه تو

 زنـد به سیـنـه صیـاد می کی دست رد            دل وقتی که صید دائمی چشم توست،

 زندنبـضم دمی که از تو کـنم یـاد می             پـدتـنـبـاشد نـمـی  که با تـو  قـلـبـم اگـر

 زنـد دل نـاشـاد می حـرف از چـشم تو            غمت پر دیریست خنده نیست به رخسار

 زنـد عـزای حـضرت سجـاد می دم از            با زبـان اشـک ابـری تو امـشب نگـاه

 زند افتاد می  دلش غمی که بر زحرف ا            استنشسته جا   سی سال آزگار به هر

 زند جسم غـرق به خـون داد می یاد  با             و بزم شراب اشک ریزد  با یاد شام و

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: محمد علی بیابانی            شاعر:   
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 شهادت امام باقرمناجات با حضرت صاحب الزمان عجل هللا تعالی فرجه در 

 بـه ُحـرمـت غـم آل عـبـا قـبـولـم کـن            ها قبولم کنشبی میـان همین روضـه 

 به حق فـاطـمه و مـرتضی قـبولم کن             جاریستُحّب مرتضی  من سینۀ درون

 گـذاشتـم همه را زیـر پـا، قـبـولـم کن            برای اینکه به وصل تو دلـربـا برسم

 این دفـعـه را قبولم کن  بیا کـرم کن و             آید لطف بـی حـدت آقا که کـم نـمی ز

 مـن بـدم اّمـا شـمـا قـبـولم کن  قـبـول،            شـرمنـده ام آقـا، ببـخـش، گـنـاه کـرده

 قـبـولـم کـن به غـربـت شهـدای مـنـا،            هـای دشت منـاکـشـتـه سـالم مـنـتـقـم 

 شبـیـه تـشـنـه لب کـربـال، قـبـولم کن            دادند که تشنه جان شهدایی به حق آن

 نیـنـوا قبولم کن   خـوان غـم به روضه            سـوز حضرت باقر های جگـربه ناله 

 ها قبولم کنبه رأس رفته روی نـیـزه            شام کوفه وماجرای   از پُرهای به لحظه 

 

 قـرار نیست اصـالً بـرای آمـدنـش بـی             نیست یار خودم که دلم گیر از دلگیرم

 نیست  وصالش دچار به شوق که دل، وقتی              وصالش چه فایده؟! رسیـد روزگـیرم 

 نیست  ادِب انـتـظار این گونه زیـستن،            امبار دلـش را شکـسـته روزی هـزار

 دار نیست؟! این محله کسی سفره  یعنی در             اهل محـله خواب ای گرسنه وهمسایه

 حـرص زدن افتخار نیست  کنیم، باور             ایـم؟!ـیـا دویـدهپـی دن چـقـدر در آخـر

 اختیار نیست؟! مرا که زیر خاک، فردا            کنمچه می  که توبه نکردم، اگر امروز

 نیست گریه برای عـاشق دلـداده عـار            گریه کرد دل کرد وگردگیری باید که  

 آن مزار نیست گسترۀ بان به  یک سایه             غـمکـدۀ باقـرالعـلـوم مـزار و وای از

 نیست  مجاورت آن دیار یک شیعه در            انـد و به روز شهـادتشمـکـه حّجـاج،

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   وحید محمدی                    شاعر:   
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 شهادت امام صادقمناجات با حضرت صاحب الزمان عجل هللا تعالی فرجه در 

 بـاران بدهـم چـشمان کـویـرم نـمِ  به دو            دل غـمزده سامان بدهم شد بهکاش می 

 جـان بـدهـم   نگـرانـم که نـدیـده ُرخ تـو            جا رفتم من روضه همه روضه به پِی تو

 ُعصیان بدهم؟  هدیه به درگاه تو چـقدر             انداختزحمت را سخت به   ُگنهم حال تو

 بدهم  که من تن سوی زندان ست این  حقم            شدغیبت این  خبط من یوسف من باعث  

 به این دیدۀ گـریان بدهم که فـقـط فخـر            ُخـشک نکـن بـیا چـشم مرا بزن اّما تو

 ارزان بدهم   که من عشق توافسوس ولی             سـر و پایی تو رهـایم نکـنیبا همه بی 

 پـریشان بدهم  چه جـوابی به دل زار و             درت که بـرانی ز ام گـرحـال که آمـده

 آن بدهم ،بخواهی بخدا  چه عوضش هر            جان مـادر دل ما را به مـدیـنه برسـان

 تا که شـاید به دِل سوخـته درمان بدهم             غم آن گریه کنم خواهم به بقیع وبا تو 

 که جـان پـای غـم ناطـق قـرآن بدهم  تا            کشید چهحضرت صادق  بیا روضه بخوان تو

 

 شهادت امام کاظممناجات با حضرت صاحب الزمان عجل هللا تعالی فرجه در 

 چـشمانمان ز داغ مصیباتـشان تر است            جعـفر است بن آقا بیا که روضۀ موسی 

 آذر است  هـا به یـاد غـصۀ او پُـر ز دل           جـان شـرار آه تـن و بر   جامـه سیـاه بر

 است مـردی که با تمـامی خـلـقت برابر           وار غـریب کس و تنهـا، افـتاده است بی 

 است اطهرزهرای  حضرت  روضه،بانی            خداست حضرت کاظم، خود خوان مرثیه

 است حرای حضرت موسی بن جعفر غار            زندان نگو، که گرم مناجات با خداست

 است  که کافر دین بی یهودی   لعـنت به آن           نـفس  زبـانـم به هـربـاشد همـیـشه ورد 

 جعفـر است  بن آقا بیا که روضۀ موسی           ای مـن فـدای شـال عـزای شـمـا شــوم

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   مجتبی صمدی                  شاعر:   
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 شهادت امام رضا مناجات با حضرت صاحب الزمان عجل هللا تعالی فرجه در 

 شود آسان می  سخت کریمان کارهای با            شوددردهایم غـالبا پیش تو درمـان می 

 شود میدریا بیابان  از برداری چشم اگر           کنی را شب می  زنی و روزهم می  پلک بر

 شود باران می  با اذن تو  حقیقـت ابر  در           توستدانم جهان وابستۀ الطاف می  خوب

 شودمی پنهان  خورشید  ماه روی تو، پشت           شرمندگی سر  گـمان وقـتی بیایی از بی

 شود هـایم خـیـابان می  قـدم زیـر آسمـان           آورماز حـرم تا جمکـرانت بال در می

 شودفراوان می  اینجاآوری  می  کم چه هر            هرکس دست خالی آمده  برگشته دست پُر

 شود خود پشیمان می  وقت برگشتن به شهر            هر کسی آمد به قـم اما نیامد جـمکران

 شود می  حتم دارم واکنی حالت پریشان           نامۀ اعـمال ما را وا نکن  محـشر روز

 1شود می  سلطان خراسان ضامن من نیز            به لطف جد توقـیامت دلخـوشم اما  در

 

 پاتان  و سررحـمی بنـمائید به این بی             دسـتـی بـگـشـائـیـد به امـداد گـداتـان

 فـیـض دعـاتـان  زنـده شـود از اثر تا             بفـشانید بر این ُمـردۀ احساساشکی 

 دست عـطاتان  مـانـده دل من منتـظر            شکستهاین پای  دیگر رمقی نیست در

 گـوشه نـشـیـناِن قـدیـمی سـراتـان  بر            گوشۀ چـشمی بنمائـید لطفی، کرمی، 

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

 شود ضامن من نيـز آقـاي خـراسان مي            در قـيامت دلخـوشم اما به لطف جد تو          .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

نفاعلفاعالتن فاعالتن فاعالتن وزن شعر:                قالب شعر: غزل                    مجید تال    شاعر:   

 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            قالب شعر: غزل     مجتبی روشن روان            شاعر:   
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 ست صداتان  نمودهغریبانه  یک عمر            دیـدار کسی که...یک بار بـیائـید به 

 تا اینکه دل و دیـده نمائـیـم فـداتان...              چند شـبـیـه شهـدا نیست لـیـاقـت! هر

 رفـقــاتـان  را بـنـشـانــنـد کــنــار  مــا            روی تـفـّضـل کـه از اّمــا بـگـذاریـد 

 لـب مـا سـوِز نـواتـان   افـتاد شـبی از            بازی دنیا شـرمـنـده! ببخـشـید که در

 نـادیـده بـگـیـریـد خـطـای فـقــراتـان              زنان حـسنی سخت نگـیـرید با سیـنه

 تـکـیه نـمـودیم به دسـتـان وفـاتـان   تا             غم سیالب نداریم« ما خانه به دوشان، »

 عـزاتان  هاست سـیـاهیدل روشنگـر            کهـنسال ا تجربه کردیم در این دیرم

 جـلـوه نمایید به قـربان صفـاتان   یک            ما روضه گرفتیم به امید عـبوری...

 داریم به دل عشق غـریب الغـرباتان             ما را بـرسـانـید شـبی مـشـهـد دلـدار

 رنگ و ریاتان زن خالِص بی با سینه              محشرای کاش که محشور شوم در صف 

 بـالتـان  وهای خـرابـاتـی ما کربدل             نـگـاهی به منّت بـگـذاریـد که گـردد

 

 این دو مـاه دوبـاره گـذر کـنیم  بـاید از             مـاه صـفـر گـذشت بـیا تا سـفـر کـنـیم

 این ماه تر کنیم  تو و از با اشک دوری             کـشـیـده را بـیـا کـه دیـدۀ حـسـرت آقـا

 را از این به بعد چگونه سحر کنیم  شب            زدیم به شوق روضۀ فردا نفسهرشب 

 کنیم   نگاهت اگر مفتخر خود را به یک             ایمگـرفـته مـاه گـریۀ خـود را مـزد دو

 این تن وامـانده در کنیم با خـستگی از            ما خـسـته نـیـسـتم که رخـت سـیـاه را

 کـنـیـم گـریه بـرای فـاطـمۀ پـشـت در            این رواست که پس از امسال هم گذشت و

 کـنـیم مـاه صـفـر گـذشت، بیا تا سـفـر            صحـن رضا شـویم تا مـسافـر برخـیز

فاعلن مفعول فاعالت مفاعیلوزن شعر: غزل                قالب شعر: محمد علی بیابانی               شاعر:   
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 رفتـم از یاد تو انگـار! چه باید بکنم            چه باید بکنم ام ای یارخـسته خـستـۀ 

 چه باید بکنم وای از غـفـلت بسـیار!            نکردم کاری  کف من رفت و دوماه ازاین 

 دیـدار چه باید بـکـنم  مِن مـحـروم ز            اهل دل با تو شب خویش سحر میکردند

 چه باید بکنم  من بود به اغـیار چـشم            تو ولی بد بودم شدم باهمه خـوب  با

 گـنهکـار چه باید بکـنم شـدم امـروز            !العفو گوش ندادم! به من   هرچه گفتی تو

 تو بگو تا که من اینبار چه باید بکنم            مـثـل هـربار زدم زیـر قـرارم با تو 

تا روم محضر دلدار چه باید بکنم؟             خواهم شد  نروم کرببال خاک به سر  

 

 شده تر غـم تیره روزم به شام غربت و           گر شده دل نوحه فراق تو بس که از از

 َســر شـده آقـا بـبـخـش نـوکـرتــان َدردِ             های من از کـرده خـاطرت گشت آزرده

 شده  اثـر گـنـه بی  وقـتـی دعــای مـن ز           کـنی خودت برای ظـهـورت دعـا تنهـا

 شده  دعای سحـر آنکس که اهل ذکر و           برد از شـام هجـر یـار بسی تــوشه می

 شده تـر خوب حـالم به لـطـفـتان چـقـدر           من شـد دوای  توروضۀ  و مریـض بودم

 حــاال بــیـا کـه آخـِر مــاه صـفـر شـده           رفـت از نــظـر مـحـّرم و آقـا نـیامـدی

 حـاال زمـان نـدبـه بـه داغـی ِدگـر شده            های کـربـال ماه گریه به غـم  بعد از دو

 شده  بعـِد نبی خـیـره سـر یَثـرب چقـدر            فـاطمه نـقـشه کشیده استیَثـرب برای 

 شده  فـصـل شـروع مـاتـم خـیـُرالبـشـر            گریست غم مادرت  این به  از بعد که باید

 ور شده   بال شعـله  گر آتـشی به کرب و            است عـلی های پشِت در خـانۀ از شعـله

 زدند  به چـهـرۀ دخـتـر نمی لـطـمه دگر           زدند صورت مادر نمیبه  اگر آن روز

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل   پوریا هاشمی                  سید شاعر:  

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: جواد پرچمی                   شاعر:   
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 مناجات با حضرت صاحب الزمان عجل هللا تعالی فرجه در شهادت امام جواد

 نـام مــقــّدســت ســنــِد اعــتــقــاد مــا              یـابـن الحـسـن توئـی سـبـب اتّـحـاد ما

 ســوزد جـهـان ز داغ امـام جــواد مـا            العسکری بیا یابنعزاست امشب شب 

 آتــش زده حـدیـث غمـش بـر نـهاد ما             الحجـج ـز دل ثـامنمسـمـوم شـد عـزی

 ِعـمــاد مـا  بــاشـد نُـهـم امـام، امـیـد و              ها فـدای آن گـل پــژمـردۀ رضـاجـان

 چه دارد عـناد ما  که اهـل کین ز  دانی            خداگفت ای می  داد جان به ُحجره ومی

 ایـنـکه دارد ادامـه جهـاد ما غـافـل از            ُکشندمی در خانه   توعشق ما را به جرم 

 عـالـم است سلـطـنـت عـدل داد ما  بـر            گـر ُمـعـتـصم خـلـیـفهٔ عـبـاسـیـان بود

 سـاحـت قــدس نـژاد مـا  ذلـت بـری ز            من وارث رضا گل موسی بن جعفرم

 امـا خـوشـم کـه فـاطمه باشد به یاد ما             فـضـل نیستفـضـیـلت مـن امّ  زآگـاه ا

 حال از فـلـک گـذشته به بـغداد داد ما            طوس دیار دفن شد پدرم در جان داد و

 پــایــنــده بــاد دولـت هـــادّی راد مــا             1پـرونـدۀ امـامـت مـن بـسـته شـد ولـی 

 

 لطف تو آسـمـان فـلـج خـواهـد بود  بـی            راه به جـز راه تو کـج خواهـد بود هر

 بود هـمـان سـال فـرج خواهـدامـسـال             مـا مـنـتـظـران اگـر بـخـواهـیــم هـمـه

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

   .را جايگزين بيت زير کنيد 

 بــاد دولـت هـــادّي راد مـا پايــنـده             حکـومت مـن بسـته شـد ولـي  هپروند

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: ولی اهلل کالمی                شاعر:   

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                       دوبیتیقالب شعر: ناشناس                   شاعر:   
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 عسکریمناجات با حضرت صاحب الزمان عجل هللا تعالی فرجه در شهادت امام 

 سحر شده چشمت بی  چون شامزده  غم چقدر             شده چشمت خون شده قلبت دوباره تردوباره 

 شده چشمت  فشاِن غـم پدرامشب اشک و             دو ماه در غـم اجداد و بعد در غـم مادر

 شده چشمت  های من سپرپیش بدی  چقدر             که ندانـد خـودم بـد است ندانم کسی اگـر

 ور شده چشمت برای ماست که همواره شعله             شده آهت ماست که هـمواره بیشتر برای

 های شب و روز، خونجگر شده چشمت ز گریه             فراز ناحیه پیداست هر های تو درز ناله 

 شده چشمت میخ درفاطمه مجروح که مثل              این است که جز  مگر  تو خونباردلیل گریهٔ 

 که بین قافـله با عمه همسفر شده چشمت              است این جزکه   مگر  توخونبار دلیل گریهٔ 

 شده چشمت تر خون شده قلبت چقدر  چقدر            از خون گلگون برای چشم پُر برای حنجر

 

 نکـنی  امسـامـرایی  کجا روم من اگـر            ام نکـنیهـوایـی آسـمـان نـرسـم تا به

 ام نکنی پایی  ودست  نگاه بر َمن و بی             میاِن گـدایاِن خویش جایی هست بگو

 ام نکنی جا هرکجایی  به این دوسه خوشم            کنجِ شـش گوشه پـنجـره فـوالد،  بقیع،

 ام نکـنی سـرِد جـدایـی  این شب اسیـر            1سردابت  کنجست ام خلوتی دلخوشی  تمام

 ام نـکـنـی دوا نـدارم اگـر کــربـالیـی             هنوز از سـفـر اربعـین مـریِض توأم

 ام نـکـنـی بـه طـرِز نـابـلـدِیّ گــدایـی             ولی نظرینگاه کن به بـزرگی خود  

که بـمـیـرم به خـانۀ پـدرت مرا بـبـر            مرا ُکـشت آتِش جگـرت غریِب شهر  

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

 ام نکـني جـدايـي اسيـر اين شب سـردِ             سرم به چوبة سرداب ميـزنم به سرم                .را جايگزين بيت زير کنيد 

نتفعالاعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:              قالب شعر: غزل   محمد علی بیابانی            شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                      قالب شعر: غزل   حسن لطفی                  شاعر:   
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 یکـدم جدا نخواهد شد   نگـاه تو غـم از            شد نخواهد مرهـم جـدا د زچنانکه در

 شد  نخواهد  غم جدا ای ازدل تو لحظه             نه هر روز  محرم و صفر و فاطمیه،

 نخـواهد شد  رخت محـرم جـدا دوباره            تنت غم پدر زِ  پس از دو ماه عزا در

 نخـواهـد شـد مـاتـم جـدا ابـری  هـوای            چـشمم ببری یا نه امشب از به سامرا

 شد  نخـواهد  بـسـتـۀ قـلـبـم جـدا دخـیـلِ             ولیسامرا جداست  از دخیل دست من

 محکم جدا نخواهد شد  این دو رشتۀ از            دستم دل و،  درتوست  غم  غم حسین و

 به زور خـنجر، خاتم جدا نخواهد شد              انگـشـتـش شهـید شد پـدر تـو ولی از 

 

 مـوالی دلشکـسـته امـام زمـان سالم             آسـمان سـالم ما زمیـنـیان به شما از

 ایحاال کجـای روضۀ بـابـا نشـسـته             ایروزها هزار و دو چندان شکسته این 

 گـردنت های نـخ شـالریـشه  قـربـان            ای تـنترخـت سـیاه داغ پـدر کـرده

 خـدا صبرتان دهـد مرد سـیاه پـوش،            لـحـد تـربت و  کـنی کـفـن وآماده می

 ای نشـسته بـستر  این روزها کنار دو            ایخسته  و یاربی  کس وبی   دوباره  گویا

 ای مدیـنه  گاهی گاهی به سامـرایی و            ایجـراحـات سیـنه  دارغـصه  انگـار

 ایواقـعـۀ گـوشواره فـکـر یـک بـار             ایدل پُر شراره و  زهر فکر بار یک

 ایشـکـسـته امـا بـه یـاد مـادر پهـلـو             ایپـدِر دیده بـسته سـِر  با این که بـر

 کند می  کمرش درد  شانه هم کتف و  هم            کندمی آن مادری که بال و پرش درد 

 ستـاره شد هم آسـمان روسـریش پُـر            شنودش اشاره شد هم بین خانه گفت و

 و...  غالفی  نیم بازوی مادر ماه و دو            شکـافی و  نیم کار حسن مو ماه و دو

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   محمد علی بیابانی            شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مثنوی                     قالب شعر: علی زمانیان                 شاعر:   
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 حضرت زینب مناجات با حضرت صاحب الزمان عجل هللا تعالی فرجه در شهادت 

 نیست   بهار بعد زمستان هرچه هست پس            است و یار نیست حرف بهارحاال که حرف، 

 شرمسار نیست  رسد ومی  توعیدی که بی            چندمین عزاست  و چارصد و هزارنامش 

 غـبار نیست بر فرش خانهٔ دل من جز            تکانده استرا  خوشبخت آنکه خانهٔ دل

 نیست  قـراردلـی برای شـمـا بی  ایـنجـا            ما هرچـند بهـتر است نـیـایی به شهـر

 نیست انتظار رسم عاشقی و این راه و            دل هـوای غـیـر  لب من در بر  نـام تـو

 نیست  کجا سازگـار هـوای هـیچ دیگـر            بــرای مـا ایـم وکــربـال نـفـس زده در

 نیست بهانه اگر برقرار  روضه به هر            کـنیانــدازه تـمــام جـهـان گـریـه مـی 

 سـوگوار نیست  بدبخت آنکه در غم او             تـن آل کـبـریـاست  زیـنب عـزای پـنـج 

 کس که دید گفت دگر ماندگار نیست  هر            ش گـریـه کـرد بــرای بـــرادر آنــقـدر

 

 قـرارهابی  ما صبـری بـده به سیـنۀ             آرامـش حـقـیـقـی چـشم انـتـظـارها 

 شـوند تـمـام عـیـارهـاسنـجـیـده می             فراقسختی  كه با ماستامتحان این 

 ایـم از غـم این انـكـسارهاشـرمنـده            ایمدلت را شكسته وایم شكسته  ما دل

 ای مقتدای هرشب شب زنده دارها            ام كنییک ماه و نیم مانده كه آماده

 آقا نجـاتـمـان بـده از این حـصارها            آرزوآمـال و  است از دنیای ما پُـر

 آقـا عـنـایـتـی به حـسـیـنی تـبـارهـا            كربالستخاک  اما سرشت ما همه از

 پـروازمان بده به سوی همجـوارها            ایمامشب دوباره در طلب زیـنـبـیـه 

 به دارها ا بـده لـیـاقـت آن سـرما ر            از ما مـدافـعـان حـرم انـتخـاب كن

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: محمد علی بیابانی            شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: رضا تاجیک                   شاعر:   
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 جای بهانه نیست  و میرسی تو روز یک            نـشانه نیست  تو  زنیـم که از هی داد می

 آقا ببخش اگـر غـزلـم عـاشـقـانـه نیست            است شکایت که  یا  و  عرض حاجت است، یا

 جـاودانـه نیـست  مـانـدگـاری آن تـاریـخِ            فراق تو شعری سرودم و خوشحالم از

 دانه نیست  آب و ای از  جا نشانه  هـیچ  در           بـام خود بـنـشـان که بـدون تو ما را به

 خانه نیست  آمـدی ولی کـسی انـگـار تو            آمـدی تـو قــلـبـم؛گـفـتـم بـیـا بـه خـانـۀ 

 آستـانه نیست  وقـتی سـرم طـفـیـلـی این           جـدا شـود چه بـهـتـر بـا تـیـغ روزگـار

 زیـاد بر لـبـمـان این تـرانه نیست دیگر           الـزمان صاحب عـلی ظهورک یا عجل

 کرانه نیست بی تو جاری اشکهای خون           عـمـه زینـبـت شدنغـم کـمـان  در جـز

 بـر پـیـکـرش بگو که رد تازیانه نیست           مـاتـم حـسـیـن غـم نـمـردن در مـرد از

 

 عید مبعثمناجات با حضرت صاحب الزمان عجل هللا تعالی فرجه در 

 حـیدر آن چهـرۀ خود را بنـمـایـان گل            چـشمان پیـمبر دو مبعـث شده ای نور

 یدهللا بـرگـرد تو ای بـضـعـۀ زهـرا و             شود ای ماه  مبعث به وجـود تو منـور

 که جهان غرق فساد است سراسر باز آ            مطهرای یـوسف گـم گـشتـۀ زهـرای 

کشانی؟  رخـسار وقـتـش نشده پـرده ز            عیانی  ای آنکه چو حیدر به زمان شمس  

مبعـث شده ایکـاش در این عـید بیایی             سـلیـمان کجایی؟ ای تـاج سـر نـوح و  

ات بود  فرج ایکاش که این عید رهی بر            زمـزۀ حـضـرت داود سـر ای نـام تـو  

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر:             محمد علی بیابانی شاعر:   

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                 مثنویقالب شعر: رامین محمد زاده            شاعر:   
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 سالروز تخریب بقیع مناجات با حضرت صاحب الزمان عجل هللا تعالی فرجه در 

 سـعــود را؟  کـنـیـم ریـشـهٔ آلکـی مـی             شنود را بگذار و بگذر این همه گفت و

 را نـسـل بـه جـای مـانـدهٔ قــوم ثـمـود            یارب! به حق ناقـهٔ صالـح عـذاب کن

 شکـند این جـنود را سّجیل کو که سر            هـا خــانـۀ خــدا ابـرهــه  افـتـاده دسـت

 ها عـمـود راباید شـکـست بر سـر آن             وهـن ندارد نـمازشان چیـزی به غـیر 

 را  کنی همه ُمـلک وجـودمی  کی پاک            لـوث وجـودشان الـوجـود زای واجب

 را خـرنـد تـمـام شـهــودایـن قـوم مـی            هاقـدیم از جـده، یـمن، مدیـنه، غـدیر،

 را کـبود  مـجـوی مـدفـن یـاس  هـرگـز            کندنمیدر آن زمین که نام عـلی گـل 

 یـهـود را  تـا بـشـکـنـد دوبـاره غـرور             قلعه کنده است وارث کسی که در کو

حسود را  جمعه چشم بخیل و یک صبح             کـنـدآمـدنـش کــور مـی اسـفــنـِد روز  

 

 پـریشان شده آقا هـا همه امـروزدل             تـو فـراوان شـده آقـادرد دل مـا بی 

 تـو هـمۀ سال، زمسـتان شده آقـابی              گـذرد زنـدگـی مــردم دنـیـابَـد مـی 

 بَـد شدن آسان شده آقا  تو نـیـستی و             دست بُجنباننجات همگان   ای باب

 شده آقاسر و سامان بی  جهان بدجور             کجـایی آرامـش دنـیای نـفـس گـیر،

 مانند بقیعی است که ویران شده آقا            نـبـاشی حـال دل بـیـچـارۀ مـا تا تو

 شده آقا که چراغـان  رویای بـقـیعی            است به ما سوختگان جاِن دوباره داده

 که خراسان شده آقا کربـبال یا  چون            بـبـیـنیم که آنجا ریم وای کاش نمی 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: عطیه سادات حجتی            شاعر:   

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:         قالب شعر: غزل                 محمد حسین رحیمیانشاعر:   
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 آغاز سال نو، شب یلدا مناجات با حضرت صاحب الزمان عجل هللا تعالی فرجه در 

 هـاتـقـسـیـم فـراوانـی   ها تـشـنـۀدسـت            هاپـاسخ حـیـرانی بی  پُـرسـش هاچـشم

 هـا چـراغـانـی  جـای هـای دل مـا،داغ             سر راه تو آذیـن بـستـیم با گـل زخـم،

 هاسامانی  سر واین بی  سرپناهی است در            دست کـریـم تـو بـرای دل مـا حـالـیا! 

 ها!افـشانی گل آغاز ای سرانگـشت تو            بدهی! حکم شکفتن   گل، به  که  شد  آن وقت

 هاخوانی غـزل  ها وغزل فصل تقـسیم            رسید گندم و لبخـند فصل تقسیم گل و

 هاوحـشت عـریـانی  پـناهـم دهـد از تا             بس! سایۀ امن کـسای تو مرا بر سر،

 هاپـایـان پـریـشـانی  طرح لبـخـنـد تـو            بـهـار الیـحـۀ روشـن آغـاز چـشـم تو

 

 شد زیباست!   سر نام تو به دعای فرج و            !سحر شد زیباست شب یـلدایم اگر با تو 

 !زیباست شد  خبر تو  از چلّه اگر شب این            نـشین تو شدیم آقـاجان ما که خود چـلّـه

 !زیباست شد  شاِم سیه َختِم سفر این  از بعد             اگر ایم دم ِز فراق تو،ما که عمری زده

 شد زیباست  جمله سپر گر عشق تو و با تو            ...ِدگـران خوب اما نشیـنی و کـنار شب

 شد زیباست  نظر تو از من اگر بر از کرم،             محبت مهـدی  جـود و ای خـداِی کـرم و

 شد زیباست  شما دفع خطر که زِ  آن دمی            تـهـدیـدنـدهمچـنـان آل عـلی در خـطـر 

 شد زیباست  تو سپر  ام گر به دفاع ازسینه             ای َشهِد شهادت نوشان چون شهیدان تو

 شد زیباست َغـِم َجـّد تو تَـر  امشبی بَهـرِ             اشک صاحب ای  این چشم من اگر  حرف آخر،

نفعالتن فعلفاعالتن فعالتن وزن شعر:                  قالب شعر: غزل   قیصر امین پور                 شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   مجتبی دسترنج                  شاعر:   
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 اهـــورائـی  مـعــنـیبـی   ایـن دقـایـق نـه             ست یلدائیتو شود طی شبی  که با شبی

 ای تـمـاشـائی جـمـعـه سـحــرمـقـدم  بـه              وان یـکـاد بـخـوانـیم و در فـراز کـنیـم

 آئی  عشق باز این بـزم کـنـد که در خـدا            جمعند دوستان  حضور مجلس انس است و

 بسکه زیـبـائی  نشـسـته یـوسف صدیق،             راهت سر منـتظر ترنج و تیغ به کـف؛

 ای خـدای تـنـهـائـی  گـرد،امیـر بـادیـه             را این شب گریست هجرت کدام دیده ز

 که درب دلـم تـا مـدیـنـه بـگـشـائـی  بیـا             شـود دقـایق مامی  تو سـپـرچـگـونه بی 

 ست زهـرائی جـمال چـهـره تو حـجـتی             « کنند عـشق منع رغم مدعـیانی که به»

 

 محرم راز دل و همدم و یارت باشم            کنارت باشم شب یلدا به شدکاش می 

 صبح فقط مست و خمارت باشم  تا خود             شد که بـلـندای شب یـلدا راکاش می 

 *************** 

 سـتآه و زاری  هـا درتـمـام جـمـعـه            ستقـراریبـی شـب یـلـدای مـن دل 

 ستدو چـشمانم فـقـط بهـر تو جاری            کـجـایـی یـابـن زهـــرا تـا بــبـیــنـی 

 *************** 

 تر از اشـک من آسـمـان، چـراغـانی            تـرپـائـیـز مـن امـشـب شده بـارانـی 

 ترست که یک دقیـقه طـوالنی رنجی            مـن کـه از تـو دورم، یـلـدادر دیـدۀ 

 *************** 

 مـا منـتـظِر نـوبت بـر پـائِی نـوریـم            نـشیِن شِب یـلـدای ظهـوریم ما چـلـه

 حضوریمبه یلدای   دار، شب زنده نگه            جـماِل پـسِر فـاطـمه هـستیم ما محـو

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   محسن پالیزدار                   شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                دو بیتی      قالب شعر: ناشناس                    شاعر:   
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 جاست  بر هایم غصه و سال گذشت یک            هایم دریاست چـشـم قـلبـم چو کویر و

 معـنـاست بـدون تو بی این سـفـرۀ مـا             هـفـت سـیــنـم بـودی  ای کـاش کـنـار

 تـو زهــراسـت  امـسـال بـه نـام مـادر            عـــلـــی امــســال بـیــا مــنــتــقــم آل

 " پیداستبهارش   سالی که نکوست از            امـسـال سـر سـفـرۀ زهــرا هـسـتـیــم

 نــشـانـم تـنـهـاسـت ای وای امــام بـی              امـروز بـرای مـادرت خـیـمـه زدی؟

 هم دست شماست حشر حساب که فردا            رویـت نـگـرم؟ به  فـردا بـه کــدام رو

 ماست  مشگل از ٬عزیز  گـریه نکن تو             امـسـال بـیــا بــرای مـا گـریـه نـکـن

 

 ست خالي  آقای من! این بار هم جای تو            سـتعـیـد جـدیـدی آمـد و آغـاز سـالـي 

 ستعـیـدهای ما خـیـالي  تو یعنی که بی            غرق آه استخندد و دل  لب مي  وقتی که

 ست آثـار با خـورشیـد پـیـوستـن زاللـي             روسیـاهیمما غـائـبـیم از محضرت که 

 ست بـیـنم گـرفتاری مالي چه که مي  هر            ـ دروغ است  ـ در حلقۀ زلفت گـرفتارم

 ست امـا چه خـالـي  اوقـات ما از یـاد تو           اشک از های ما پر غصه چشمان تو از

 ستوصاليگمان صبح هجران بي  شام در           نمـاِه ُرَخـت را در شب گـیـسو مپـوشا

 ست های ما سـؤالي  جمعـه انتـظارت  در           راه های بیدار و... جهـانی چشم در دل

 ستابـالـي  دنـیـا اسـیـر دست قـومـی ال           نـدبـه خوانند  غـّزه اللـه الله،  بحـرین و

 ستبرگرد با تو شـوکت مـولی الموالي           است ذوالـفـقـارظـالـمان با  پـایـان کـار

قالب شعر: غزل                وزن شعر: مفعول مفاعلن مفاعیلن فععبدالحسین مخلص آبادی            شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: یوسف رحیمی             شاعر:   
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 تو نـبـاشی بهار پـائـیز است  بیا که گـر            است انگیز دوریت غم از هم نشاط عید

 است  اشک لبریز کاسۀ چشمش ز همیشه           فـراق رخت خـنـده کند آنکه در  چگونه

 است  بهاش ناچیز  جهان در جان هر دو که           به رو نـمـای جـمـالت چه آورم با خود

 آمیز است ز نکهـت نـفـسم صبح عـطر           زنم صدا مهدی سحرگهان که تو را می 

 خیز است  دلی که یاد تو باشد چو گل سحر           نستگوید چو صبح خندالبی که وصف تو  

 است آویـز مرا که رشته مهـر تو دست           چـگـونه کــوه گـنـاهـم ز پـا در انـدازد

 چه بیـم دارم اگر تـیـغ آسمان تیز است           خط امان من از فیض دست بوسی تو است

 

 

 حالـنا تحویل شد  سالمان با صوت حّول           شد تکمیل تقویم زمان وبگذشت  روزها

 شد  تحمیل  بدون حضرتتغمگینی  صبح           ما به خاک افتادگان درگهت هم بر باز

*************** 

 انـد  از بـهـر ظـهـور تـو خـود آراسـتـه           اند گـلـهـا هـمـه با اذن تو بر خـواسـتـه

 1اند  خـدا خـواسـتـه از شک فـرج تـو  بی          اول  مـردم هــمه در لـحـظـۀ تـحـویـل؛

*************** 

 ای تبـدیل گردد لـحـظـه سـال فـرج بـر           امـر فـرج تـعـجـیـل گردد کـاش در ای

 گردد  کـنـارش سـال مـا تـحـویـل تا در            مــوالی عــالــم مـهـدی زهــرا بـیـایـد

 
کنيم به  در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد مي  وجود ايراد وزني و سکت موجود بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   1

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

 بي شک اول فرج تو از خدا خواسته اند            مـــردم هـــمــه در لـحـظــة تــحــويــل

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   غالمرضا سازگار               شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                دو بیتی      قالب شعر:             ناشناس      شاعر:   
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 معرفی اجمالی بخش های سایت جامع آستان وصال 

  1393سال  ترین سایت علوم مداحی کشور از  ترین و جامع سایت جامع آستان وصال به عنوان تخصصی 

کنند که طی چند  هزار نفر از این سایت بازدید می   10تا    3شروع به فعالیت کرده است و روزانه بین  

بخش شامل: اشعار؛ مقتل    16اند؛ این سایت درسال گذشته بیش از شش میلیون نفر از سایت بازدید داشته

های شعری،  شعر و آرایهبیت، آموزش مداحی؛ آموزش قرآن، آموزش احکام، آموزش  و زندگانی اهل

های موسیقی، احایث، منویات بزرگان و بصیرت مداحی، پاسخ به شبهات دینی، گالری  آموزش دستگاه

-عکس، نرم افزارهای مذهبی، شهید و شهادت، کتاب و ماهنامه تخصصی مداحی به ارائه خدمت می 

خصصی و کارشناسی مورد  گانه موارد کامالً بصورت ت  16های  پردازد که در هر کدام از این بخش

 . آیداند که شرح آن در زیر می توجه قرار گرفته

هم اکنون بیش از هشت هزار شعر گلچین در خصوص والدت، مدح و شهادت ائمه و دیگر    ـ اشعار: 1

قالب  ائمه در  و زندگانی  با مداحی  های  های مختلف شعری و موضوعات و سبکموضوعات مرتبط 

روضه، سرود، زمزمه، سینه زنی، ذکرهای سقائی و ....« بر روی سایت بارگذاری  مختلف » مدح، مرثیه،  

اشعار   بررسی کردیم«  ما  تا جائیکه   « تنها سایتی در کشور است که  و  اولین  این سایت  شده است؛ 

های موجود » تا  بارگذاری شده را مورد بررسی و نقد کارشناسانه قرار داده است؛ متأشفانه تمام سایت

اند و همین امر باعث شده ما بررسی کردیم« تنها به گپی اشعار از روی یکدیگر بسنده کرده  جائیکه

اشعار آنها با اغالط امالئی، شعری، روائی، محتوایی و ... همراه باشد اما در این سایت کلیه اشعار بر  

و فنون شعر و    رعایت اصول  ب(بیت و مقاتل معتبر  های معتبر زندگی اهلتطابق با روایت   الف(اساس  

تطابق با موازین شرعی، نظرات علما و    د(رفع ایردادات محتوایی و ابهامات اعتقادی    ج(صنایع شعری  

بیت، بررسی شده و مهم تر از آن اصالحات ضروری صورت گرفته و  مراجع و آموزهای معارفی اهل

 .  با توضیحات الزم در معرض دید بازدید کنند گان قرار گرفته است

دیگ ویژگی از  سایت ر  سایر  از  را  سایت که آن  این  شعر  بخش  بفرد  منحصر  می های  متمایز   کند  ها 

به عنوان اثر    1392پرداختن به اذکار سقائی است، ذکر سقائی به عنوان شیوۀ عزداری همدان در سال  
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ت هیچ  معنوی ملی ثبت شد اما متاسفانه تنها به ثبت کلی آن اکتفا شده و تا کنون به غیر از این سای

اقدامی برای معرفی و ارتقاع آن در عرصه کشوری صورت نگرفته است، بحمداهلل این سایت با بررسی  

های سقائی اقدامی بزرگ و ماندگار در تثبیت و معرفی ذکرهای  سبک زیبا از سبک   130و شناسائی  

وا و اصالح  ها همراه با صوت و اشعار پر محتسبک از این سبک  50سقائی نموده است که هم اکنون  

 شده بر روی سایت در اختیار  عالقه مندان قرار داده شده است.

-های منحصر به فرد سایت جامع آستان وصال پرداختن به روایتاز دیگر ویژگی   ـ روایت تاریخی:2

بیت آن هم بر اساس منابع دست اول تاریخی و معتبر است و تا جائیکه ما سراغ  ای معتبر زندگانی اهل ه

چ سایتی تا بحال به این امر مهم و ضروری به صورت تخصصی و گسترده بپرداخته است. تا  داریم هی

بیت روایات متعددی در مورد والدت، شهادت، مصائب، کرامات و معجرات آنها»  اکنون برای تمام اهل

ال  متن عربی روایت، ترجمه روایت همراه با اسناد آن« بر روی سایت بارگذاری شده است؛ به عنوان مث

در خصوص سیدالشهدا و واقعه عاشورا هم اکنون بیش از پنجاه روایت معتبر بار گذاری شده است، در  

باشد، مثال در خصوص شهادت جوانان اهل بیت عالوه  تر هم می مواردی نیز خدمات ارائه شده گسترده 

معرفی شده است    بر ارائه روایت معتبر، روایات نامعتبر، و تحریفات موجود هم مستند به کتب مقاتل 

های مختلف آنان از کتب مختلف ذکر شده است به عنوان مثال اصل و ترجمه  و در گام بعدی روایت 

روایت شهادت حضرت علی اصغر، علی اکبر، حضرت عباس، حضرت قاسم و .... از کتب ارشاد شیخ  

و بحار األنوار مجلسی،    مفید، لهوف سید ابن طاوس، اعالم الوری طبرسی، تاریخ األمم طبری، جالء العیون

منتهی آلمال و نفس المهوم شیخ عباس قمی و .... در کنار یکدگر قرار داده شده است و مراجعه کننده  

توانند با مقایسه روایت شهادت هر یک از این بزرگواران در کتب مختلف پی به تحریفی بودن و  می 

 ها ببرد. مستند نبودن بعضی از روضه 

مداحی:3 آموزش  مداحی؛ در    ـ  عملی  و  تئوری  آموزش  تخصصی  مباحث  ارائه  به  بخش  این 

های  های مداحی، راههمچون؛ مباحث صدا سازی، تمرینات صوتی و تمرینات الحان؛ اقسام مجلس، شیوه

  حفظ صوت و دیگر مباحث مورد نیاز مداحان پرداخته شده است.
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به قرائ  ـ آموزش قرآن: 4 به ضرورت تسلط کامل مداحان  این بخش  با توجه  قرآن کریم در  ت 

مباحث روخوانی، روان خوانی؛ تجوید و اطالعات قرانی بصورت کتبی و صوتی در اختیار کابران  

 سایت قرار داده شده است.

ها  در بخش آموزش احکام به بحث بایدها و نبایدها و احکام واجب در مداحی   ـ آموزش احکام:  5

مراج فتاوای  و  نظرات  همچون:  عزاری  مجالس  در  و  موسیقی  آالت  از  استفاده  زنی،  قمه  منع  در  ع 

 ها، احکام برهنه شدن و سینه زنی، مداحی خانم ها و .... پرداخته شده است. عزاداری

با توجه به اینکه شناخت اشعار صحیح و نادرست مستلزم آشنایی با قواعد شعری    ـ آموزش شعر:  6

افه شد که در این بخش مباحثی چون قواعد  های آن است، بخش آموزش شعر نیز به سایت اض و آرایه

 ردیف و قافیه، انواع قالب های شعری، انواع اوزان شعری و ....ذکر شده است.  

-ها یکی دیگر از مهمشناخت نغمات مورد استفاده در مداحی   ـ آموزش دستگاه های موسیقی:7

سیقی توسط اساتید رده  های موهای مختلف ستگاه رین نیازهای مداحان است که در این بخش گوشهت

 یک کشوری در اختیار مداحان قرار داده شده است.

در این بخش متن عربی و ترجمه بیش از هزار حدیث در موضوعات مختلف به خصوص    ـ احایث:  8

عزاداری و  مداحی  با  مرتبط  زیارت؛  مباحث  ثواب  سرائی،  مرثیه  ثواب  عزداری؛  ثواب  همچون  ها 

یت، احادیث مرتبط با مناسبت های مذهبی و دیگر مباحث اجتماعی و  جایگاه و شأن هریک از اهل ب

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. 

ت بزرگان دین همچون، شیخ عباس  گیری از سخنان و منویادر این بخش با بهره ـ بصیرت مداحی:9

ها بیان  ها و عزاداری قمی، شیخ جعفر شوشتری، مقام معظم رهبری و .... که در خصوص نحوۀ مداحی 

ها و رهنمودهای الزم در رعایت آنچه مورد نظر علما ومراجع است  اند؛ سعی شده است توصیهفرموده

 رت ولی عصر )عج( داشته باشند.ارائه شود تا مجلسی مورد نظر و رضایت سیدالشهدا و حض
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های تاریخی از زندگانی  بیت با طرح شبه متأسفانه مدتی است دشمنان اهل  ـ پاسخ به شبهات دینی:10

اهل  اهلو سخنان  از  را  مردم  دارند  این  بیت سعی  سازی  در خنثی  مداحان  بیت دور کنند که وظیفه 

واب این شبهات آشنا باشند تا بتوانند در مجالس  ها بسیار باالست؛ لذا الزم است ابتدا خود با ج توطئه 

 رفع شبهه نمایند، در این بخش مستند با کتب تاریخی و مقاتل معتبر پاسخ این شبهات داده شده است. 

باشد، در بخش اول  این بخش شامل سه زیر گروه الف( عکس ب( صوت ج ( ویدئو می  ـ گالری:11 

ها به تفیک هر یک از  های مذهبی و مناسبتالعاده از حرم ائمه و طرحعکس زیبا و فوق  500بیش از  

ائمه جهت استفاده مراجعین قرار داده شده است؛ بخش صوت خود شامل چندین زیر بخش همچون  

های   دستگاه  مداحی،  فنون  و  اصول  مقتل صوتی،  سقائی،  اذکار  قرآنی؛  الحان  مداحی،  های  سبک 

های صوتی بارگذاری شده که قابل  هر بخش بصورت تخصصی فایل  ها است که در موسیقی و سخنرانی 

ترین بخش صوت بخش مقتل صوتی است که  ترین و منحصر بفرداجرا و یا دانلود می باشد. کاربردی

شود که این خدمت نیز مختص سایت  مقتل در این بخش ارائه می   100مقتل سیدالشهدا مستند به بیش از  

 دئو هم فیلم های مرتبط با حرم ائمه و .... قرار داده شده است.آستان وصال است. در بخش وی

نرم  ـ نرم افزارهای مذهبی:12 از  این بخش تعدادی  افزارهای کاربردی در خصوص زندگی در 

 بیت و مباحث دینی قرار داده شده است که بصورت رایگان قابل دانلود است. اهل

های رفتاری تعدادی از شهدای  ت نامه و ویژگی در این بخش زندگی نامه، وصی  ـ شهید و شهادت:13

 مداح جهت آشنایی بیشتر مردم با این بزرگواران قرار داده شده است.

جلد   70این بخش خود شامل دو زیرگروه است. الف( معرفی کتب: در این بخش بیش از ـ کتاب:14

تخصصی مورد بررسی    هجری بصورت کامالً  14از کتب تاریخی و مقاتل اهل بیت از قرن سوم تا قرن  

اند که در این معرفی به موارد همچون، جایگاه و شخصیت نویسنده، جایگاه و  و معرفی قرار گرفته

های کتاب، شیوه نگار کتاب، منابع و ماخذ کتاب و .....بصورت مشروح بازگو شده است. ب(  ویژگی 

یت و مقاتل معتبر در قرن سوم  دانلود کتاب: در این بخش نیز بیش از پنجاه جلد کتاب زندگانی اهل ب

هجری همچون ارشاد شیخ مفید، لهوف سید ابن طاوس، اعالم الوری طبرسی، تاریخ األمم    14تا قرن  
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-طبری، روضة الواعظین فتال نیشابوری، تذکرۀ الخواص ابن جوزی، کامل بهائی، جالء العیون و بحار 

اس قمی و ....  و دیوان اشعار مذهبی بصورت  األنوار عالمه مجلسی، منتهی آلمال و نفس المهوم شیخ عب 

کامال تخصصی و مختص هر یک از ائمه علیهم السالم بارگذاری شده است که بصورت رایگان قابل  

 دانلود است. 

مداحی:15 تخصصی  ماهنامه  جرعه   ـ  تخصصی  ماهنامه  نیز  بخش  این  برای  در  که  معرفت  های 

های مذهبی تدوین و چاپ شده است قابل دانلود و  بتمداحان گرانقدر بر اساس ماه های قمری و مناس

 استفاده می باشد. 

های مذهبی هر روز  در این بخش نیز سعی شده مناسبت  های تاریخی و اعمال هر ماه:ـ مناسب 16

مستند به کتب معتبر و مرجع همراه با آیات و احادیث مرتبط بطور روزانه یادآوری و در اختیار مراجعه  

رار گیرد؛ ضمنا اعمال و اذکار هر ماه نیز بطور مستند با متن عربی و ترجمه آن در  کنندگان سایت ق

 باشد.برداری مراجعین سایت می دسترس و آماده بهره

 

 این سایت بطور مستـقـل توسط 

 ان و  ـداح ـم شعـرا، تعدادی از  

 دوستداران اهل بیت در   همدان 

 شـود راه انـدازی و  اداره می 

 و وابـسـته یا تحـت نظـر هیچ 

 باشد. نـهـاد یا ارگـانی نـمی 
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