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ینی ئ آ    مجوهع شعر        

( «ع»حضرت علی  : اشعار  سومجلد )   
« قطعه شعر رد اقلب اهی مختلف شعری    444 شامل   »  

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

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

کُ ال  نْ اللّهُمَّ  احُلِوَليِّکَ  الحَسَبْجَّه  وَعَلي    نْنِ  عَلَيهِ  وَفِيکُلِّ  فِي آبائِهِ  صَلَواتُکَ  السَّاعَةِ  وَلِيـَّاً    هذِهِ  سَاعَةِ 

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

-علیهمبخشید تا در زمرۀ محبیین اهل بیت عصمت و طهارت که توفیق و لیاقتمان ا حمد و سپاس خدایی ر              

لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا ِمنَ الْمُتَمَسِّکِینَ  الْحَمْدُ    قرار گرفته و در حد بضاعت مزجات خود قدمی هر چند کوچک برداریم،السالم  

الَْحمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ کَمَالَ دِینِهِ وَ تَمَامَ نِعْمَتِهِ بِوِالَیَةِ أَمِیِرالْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ   ،مُ السَّالَمُ هِ بِوِالَیَةِ أَمِیرِالْمُؤِْمنِینَ وَ الْأَئِمَّةِ عَلَیْ

های جداگانه ضمن گان سایت آستان وصال با ارسال پیامتعدادی از بازدیدکنندهمدتی بود    لَیْهِ السَّالَمبْنِ أَبِی طَالِبٍ عَ

پروری نسبت به انجام وظایفی که در سایت داشتیم تقاضا داستند که در قسمت کتاب سایت، در  هبت و ذرّمحابراز  

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

عزیزان بر آن شدیم که این  ر پاسخ به دستور  د  در اختیار بازدیدکنندگان سایت قرار دهیم؛ لذا  pdfتدوین و بصورت  

بخشی از اشعار بارگذاری شده در سایت را بصورت کتاب تدوین و بر روی سایت قرار دهیم اما از آنجائیکه فضای  

های لحاظ شده در سایت را در کتاب توانستیم تمام ویژگیحات کتاب با فضای سایت متفاوت بودند نمیود صفدمح

مثال در توضیح یا اصالح اشعاری که نیاز به اصالح داشتند در سایت متن کامل روایات تاریخی  نوان  ع به !رعایت کنیم 

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

ها اشاره شده و دلیل و استنادات حذف آن را آن  به   ؛دروایات معتبر بوبا  و بررسی اشعار نیز بعضی از ابیات که مغایر  

بدون هیچ در کتاب ممکن نبود لذا در تدوین و جمع آوری این کتاب به ناچار  نیز  کردیم که این امکان  بازگو می

ابیاتتوضیحی   از  مشکل    یبعضی  که  ابیاتی  تنها  و  شدند  بودند حذف  محتوایی  یا  تاریخی  روایی،  ایرادات  دارای  که 

اند با اشارۀ مختصری در پاورقی همان صفحه  بیاتی که به دلیل یکی از ایرادات ذکر شده تغییر داده شدهیا ا  و  تندنداش

پوزش می اشعار  اینگونه  از شعرای سراینده  پیش  پیشا  بابت  این  از  ؛  طلبیمتقدیم خوانندگان کتاب گردیده است که 

 السالم قرار گیرد. علیهمت بی انشاهلل که این خدمت کوچک مورد قبول ایزدمنان و اهل

 
 .28لي ا  24. سوره طه؛ آيات  1
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خش اول:ب   
والدت  اشعار  

علیه السالم امیرالمومنین علی     
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 بعد از اذان، ثـنای عـلی همچـنان بگو              به بام حرم رو، اذان بگو االمین! روح

 با حاجـیان بگو   زمزم و به لب را بشو             بگواوصاف شیر حق به زمین و زمان  

 شده  حـرم کامشب شب والدت صاحب

 مـوال حـرم شـده  الـحـرم به مـقـدم بیت

 ستعلی  دیـوانۀ کعـبه گردد و دل دور            ستعلی  امشب به کعـبه فاطمه پروانۀ

 ست خـدا خـانۀ عـلی  امشب دل رسـول            ستخدا به کعبه روی شانۀ علی  دست

 کـنـیـد جـان بـه تـن کـعـبـه آمـده بـاور

 کـعــبـه آمـدهکـنـیـد بـت شـکـن   بــاور

 ست علی  یا های حـرم ذکـر آوای سنگ             ستعلی   یا لوح نقش قلم ذکر به شبام

 ستعلی  یا هم ذکرفاطمه امشب دعای             ستیا علی  های کعبه را همه دم ذکربت

 شودعرش می   علی امشب زمین به یمن 

 شود می  بال مـلک فرش امشب فلک ز

 یـزلـی را نـگـاه کـن  لـم مـرآت ُحـسـن            نجــلـوۀ ازلـی را نـگـاه کای کـعــبـه 

 نـگـاه کـن   فـاطـمـه جـمـال عـلـی را یا            کـن والیـت اسـت ولـی را نـگـاه عـیـد

 بـگـیـر  جــمـال جـمـیـل خـدا آئـیـنـه از

 خـدا رونـمـا بـگـیر  با چـهـرۀ عـلـی ز

 است این   مـحـمـد سر انـبـیا به غـیر از            است این  تـمام هـسـتی پیـغـمـبر مـادر،

 است این  دستـش مبند بنت اسد، حـیدر            است این زمین رهبر خلق آسمان و بر

 ایزاده ای دخت شـیر! بهر نـبی شـیر

 ای زاده  ، شمشیر شیری که هست صاحب 

 ایرهـبـر آگـاه زاده ـق، بر جـمـلـه خـل             ایاده اسـدالـلـه ز تـو دخـت شـیــری و

 ایماه زاده خـوشـتر ز آفـتـاب رجـب،            ایهـمـدم و هـمـراه زاده بهـر رسـول،

 ست هللا مـنـجلی  نـوزاد تو کـز او حـرم

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مربع ترکیب         قالب شعر:           غالمرضا سازگارشاعر:   
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 ست عــلـی  آئـیــنـۀ تــمـام نــمـای خـدا،

 ستـالم علم علی در بـین اولیا به دو ع            ستعـلی  قـلم زنده لوح و نقـش همیشه

 ست حرم علی رکن و صفا و زمزم و سعی و            ستعلیاز حقیقت ُحسن قِدم تصویری 

 شودمی تکمیل که  اوست قرآن به وصف 

 شود او چـه کس معـلم جـبریل می  جـز

 علی  االمین به وقت دعـا گـفت یا روح            علی سما گفت یا روز نخست ارض و

 علی  ها رسول خـدا گـفـت یادر جـنگ             عـلـی بـال گـفـت یا آدم به مـوج درد و

 ست زمـزمۀ الفـتـی عـلی  ذوالفـقـار در

 ست علی   نقش یانگرم می که  روی هر بر

 عـلـی مدد   خلق جـهـان یا تـگـیرای دس            عـلی مدد ای شهـریـار کـشـور جان یا

 عـلی مـدد ای ذکـر اهل دل به زبان یا             مـدد عـلـی رهـنـمای گـمـشدگـان یا ای

 بس  تو آراستیم و دل به مهر ما جان و

 بس  را خواستیم و تو روز نخست از تو،

 توست ثـنایروحـم  ترین ترانۀ  شیـرین            سرای توست  مرغ دلم کبوتر صحن و

 وست حرم با صفای تسو که رو نهم  هر            زادگـی مـن والی تـوست ُمـهـر حـالل

 دنـیـا گـذاشـتم  ای که پـای بهلحـظـه از

 مـوال نـداشـتـم  والی تـو دیـنـی به جـز

 شودشرار عشق تو افـسرده می دل بی            شودنـسیم مهـر تو پـژمـرده می گل بی

 شـودده مـییـاد دمـت مـسـیـحِ دل مــر             شــودبُــرده مـی  بـا کـالم خــدا نـام تـو

 هــاامــام تــمــام امـــام  تـو کـیــسـتـی؟

 هاسـالم حـضـرتت هـماره درود و بـر

 نیست رکن و قیام   حمد و نیت و و تکبیر            صیام نیست  قـبول صلوة و ِمهـر توبی 

 نیست امام  بعـد پیـمـبر ما را به جز تو            مـرسل تـمـام نیست تـبـلـیغ دین احـمـد

 است  این مذهب و عقیده و ایمان"میثم"

 تـو نباشی جهـنم است حتی بهشت گـر
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 سـتایش خـورشید دم مزن ای ذّره از            ای قـطره در حـوالی دریـا قـدم مزن

 مدح علی را قـلم مزن کار تو نیست؛            به زبـان عـدم مـزن حرف وجـود را

 استهرچند آرزوی من از او سرودن 

 ستودن است توان بنده خدا را کی در

 یا شاعـران شوند به مدح تو هم قـسم             که خلق به وصفت زنند دم  روزی اگر

 محتشم   هزار حافظ و سعدی و صدها            هم قـلـم اشجـار دریـا شـود مـرکب و

 مـرتضی عـلـی  یا بـیـان تو  اللـنـد در

 ی خدا عل کار تووصف وقتی که هست 

 را نـفـس قـنـبـر تـوبـایـد سـرود هـر              بـایـد غـزل نـوشـت گـدای در تـو را

 را  منـبـر تـو بـایـد که واژه واژۀ هـر             را تو من کیستم که وصف کـنم بوذر

 و یا الـغـدیـر کرد دریـایـی از بحـار،

 کرد به کمندت اسیر  خود را چنان سخن، 

 را  خانۀ خـامـوش کعـبه روشن نمـود            ه راخـدا گوش کعبکرد تا صدای  پُر

 دیـدنـد بـاز بـودن آغــوش کـعـبـه را             هـوش کعـبه را سر دیدار تو ربود ز

 خـدا  پیـمـانۀ یعـنی که بـاده ریخـت ز

 خــدا  خــانـۀ دیــدنـد حــق درآمـده از

 پناه توست   زمان در غیر از خدا زمین و            به سمت خدا هست راه توست راهی اگر

 کعبه همان زادگاه توست   کعبه کجاست؟!             توست  هالک نگاهآنکه  خوشبخت کیست؟!

 دردطلـبت سیـنه می  همانکه در کعبه

 بردنجف سجده میآستان   شب بر هر

 

فاعلنمفعول فاعالت مفاعیل وزن شعر: مربع ترکیب         قالب شعر: محمدعلی بیابانی        شاعر:   
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 طـال شـدم یــوانراهـی ا اخـتـیـاربـی              شدم غـم مبـتـال گـفتم نجف دوباره به

 اول رهـا شـدم در آسـمـان شـهـر تـو            شدمبـال  هر بار که مـسافـر کـرب و

 دهی؟ باز اذن به این کاه می ای کوه!

 دهـی؟ به خـانـۀ پـدری راه می مـا را

 هـاــم بــابـای مـهـربــان تــمــام یــتــی             هـاقــدیــم ای خـانـۀ تـو خـانـۀ مـا از

 هاچـنگ بـیم  نجـاتـمان بـده از  محشر            هـاحـتـی رجـیـم  هـسـتـند در پـنـاه تو

 رجب شوم حشر من اهل کاش روز ای

 شوم  مـنتخـب اتهای فـاطـمه دست با

 

 

 ست علی  نبٌوت بهترین برهان بعِد توحید و         ستعلی جلوۀ ایمان   در حقیقت معنِی دین؛

 ستقرآن علی  از منظرِ  دین، آخرین تفسیرِ           مـایۀ فـخـِر جـهـانآفـریـنـش آن هـمـای 

 ستعلی عٌزِت انسان ،هم کرامت ،هم سعادت          جاری بَوداش سینه  ازمعرفت  علم و نورِ 

 ستصورِت جاویِد عدل و معنِی میزان علی             عـلی شد استوار عدالت از ریشۀ عدل و

 ست جان علی   برد ازکه فرماِن خدا را می  آن           خویشلبخنِد  آئینه در د یک جهانآن که دار

 ستوارِث نوِر محّمد گـوهِر یزدان علی            سخن با خلق گفت شأِن او بارها قرآن ز

 ست علی رضوان چشمۀ  شوِر ایمان، نوِر قرآن،          افـرازد عـلی کسر بربـیرِق تـوحـید را ی

 ستعـرفـان علی  کـتاِب آفـرینـش آیۀ  در           مـقـتـدای فـاطـمه و قـلـِب پـیـمـبر،ت وٌ قـ

 ست علی کعبه را مهمان  در طلوعِ فجِر صادق،         گونه دید  چشِم عالم خیره شد تا کعبه را آن 

 ستان علی کـام اّولین سنِگ بـنای عـالمِ            شود معـنا عـلی عـلِت خـلـقـت هـمانا در

 !ستبان علی کشتی انگیز این دریای هول   چون در          های روبرو موج ازمترس دل به دریا زن  

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:        قالب شعر: غزل                     رابیهستی محشاعر:   
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 آخـرت تـویی  مـن و دنـیا تـویی بـرای            جهت تویی هر ام ازامشب دلیل مستی

 ن فـقـط تویی نور خـدا به هـیبت انـسـا            شایسـتـه مـرِد هـیـمـنه سـلـطنت تـویی 

 یاعلى ات خـدا شده تـكـرار، در جـلـوه

 اتخلـوت گـزینی  تو بودى و مالئك و            اتتو بـودى و خـدا و جـهـان آفـریـنی 

 ات زمـیـنـی  حاال رسـیده وقـت ظـهـور            اتهمنـشـینی   سال پس از صدها هزار

 حـاال رسـیـده مـوعـد دیـدار، یـا عـلـى 

 هم  کعـبه نیز گـرم طـواف کـوی توأم،            همکعبه نیز   چاک روی توأم،  نه من سی

 کـعـبه نـیـز هـم مـدیـون آبـروی تـوأم،            من در نـماز سوی توأم، کعـبه نیز هم

 عـلى  گـاه، کـعـبـۀ سـیّـار، یـاای قـبـلـه 

 استعـاشقـت از قبل بوده  ،ثابت نمود            استگریبان گشوده کعبه اگر كه چاک  

 نموده است  را به روی بنت اسد وا در            استصحنی که خاک مقدم مریم زدوده 

 یا عـلى  ُمعجـِز بسیار، مختِص توست،

 مـاِت تـجـلّـِی تــو خــداونــد هـم شــده             علم شده ِمْن بعد از این عالمت توحید،

 الـحـرم شده  یت الـحـرام بعـد تـو بیتب             تـرم شـدهبـتـخـانـۀ حـجـاز، دگـر مـحـ

 یا على  و دیوار، شد با شرافـت این در

 واجب شده است سجـده کنم نام یار را             دادم زکف به شوق مـدیحت، قـرار را

 نـشـنـاخـتـیـم غـیـر تـو پـروردگـار را             میزان کجاست، تا که بسنجد عـیار را

 شـبـاهـت رفـتار، یا عـلى مـاتم از این 

 من هـیچكـس برای دلـم مـرتـضا نـشد             در ال اله غـیـر تو خـوانـدیم، جـا نـشد

 نشد  شـریٓک لَْه که حـقـیـقـت ادا پس ال            کفـرش دوا نشد آنکه ز هر مـؤمن نشد

 عـلى  یا ام ایـنـبار،من به یـقـین رسـیده 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مسمط           قالب شعر:            محمد جواد پرچمیشاعر:   



امیرالمومنین علی علیه السالم  ، اشعار  سومدرآستان وصال؛ جلد   11   
 

000
 کـنمقـرنی عـشق می  امـشب اویـسـم و            کـنمی عـشـق می ِمـی زدم عـلـن آنـقـدر

 کـنمحـسنی عـشق می  من با ابالحـسن،             کـنمبا جـمـلۀ یَـُمـت یَـرنـی عـشـق می 

 عـلـى  ام، پـیــالـه نـگـه دار یـادیــوانـه 

 تـمارم آرزوست  گـذشِت میـثـم من سر            داَرم آرزوست ست سرِ علی  عشقم اگر

 رسـوا شـدن مـیـانـۀ بـازارم آرزوست            فـروخـتن بشود کـارم آرزوست خـرما

 عـلـی  یـا بـاالی دار از تـو زنـم جـار،

 فروخت  شکر نهج البالغه از نمک تو              فروخت  پر که دید اوج تورا بال و کس هر

 به جنون زد جگر فروخت  دید سر کس که  هر            تنظر فروخ  های نگاهت،آنقدر غمزه

 عـلى   عـشاق را تـویی تو خـریـدار، یا

 كـنج ضـریح گـوشه ایـوان طال نجـف             دهـیـم مـرغ دل خـویش تا نجفمی پر

 خـدا نجف  ام ازسالهاست خـواسـته من             یا نجف پُر شد قـنوت هر شـبم از ذكر

 عـلی   یا ار،وصل تو بسی خواندم دعای

 ام کـنـید ابـر گـنـاه پـوش نجـف روزی            کنیدام سروش نجف روزیدهم سر می

 ام کـنید دیدار می فـروش نجف روزی            ام کنیدنوش نجـف روزی  هـستم پـیـاله

 ده بار یا على  صد و پس تا نجف بگو:

 ریگ بیابان مقرب است در صحن شاه،            رب استدیدۀ گریان ُمـقـ این مسیر در

 است  زدن مـقـابـل ایـوان مـقرب زانـو            است مقربای که کلب نگهبان در خانه 

 علی  یا کنم به تو اینـبار،پس سجده می

 شــویـم نـمـیابـوذر  مـقــداد نـیـسـتـیـم،            شویماشـتـر نمی  گـرچه بـرات، مـالک

 شویمنمی  که جای خود سگ قنبر  اینها            شـویمنـمی  در این ده ُمحـِرمسلمان نـبو

 یا عـلـی  امـا تـویی هـمـیـشه مـددکـار،

 است  باالی عـرش افضل اوراد حـیدر             باعث ایجاد حیدر است توحید محض،
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 است درداماد حی هرا عروس خانه وز            است نبی داد حیدرآنکس که جام دست  

 عـلی  عـلـمـدار یا ای در نگـاه عـشـق،

 بـاب نـجـات پـیـمـبـری  نَـفـِس رسـول،            نـفـحـات پـیـمـبری  مـولی الـمـوحـدین، 

 ُکـنِه صفـات پـیـمـبـری  ِمیـِل حـیـات و            رمـز شـفـاعـت عــرصـات پـیـمـبـری

 عـلی   یا  پیـغـمـبر است بر تو گـرفـتار،

 استقـرآن فاطمه او هل اتای فـاطـمه،             استفـاطـمه  احسان عـلی نتـیـجـۀ بّ حُ 

 استاین مرد مهربان به خدا جان فاطمه            استخـندان فـاطمه اسـباب شـادی لـب

 یا عـلى  وفـادار، و  زهـرا توراست یار

 1جام تو مست نیست  زکه  کسیبیچاره آن              جای نشـست نیست تو  آنجا که نیست نام

 ورطه جای آنکه یقینش شکست نیست  این            خداوند دست نیست بر روی دسِت دست

 کند انکـار، یا علی لعنت به هر که می 

 الجاللذی شده یا سیف خونم حـالل تو            ای ثـمـر لـقـمـۀ حـالل ای شیـر پـاک،

 نجف نیست یک مالل  هجر ما را به غیر            های کالگـرما بده شـراب شود غـوره

 ام ای یار، یا عـلی امضا بـزن به نـامه 

 آن ای اولـیـن امـام مـسـلـمـان قـبـل از             آن ای اولـیـن تـالوت قــرآِن قــبــل از

 ن ای صـاحـب والیت دوران قـبل از آ             نآیـات مـومــنـون نــمـایـان قـبـل از آ

 علی  قـرآن بخوان بگو تو ز اسرار، یا 

 لـبـانت نـریخـتـنـد  سـنگ جـسـارتی به             سـنانت نریخـتـند تیـر و قـاری شدی و

 جـانت نـریخـتـند  مـشتی حـرامـزاده به            با خـیـزران به سمت دهـانت نریخـتـند

 یا علی  حسین و مجلس اغیار، وای از 

 
 و به جهت انتقال بهتر معناي شعر تغيير داده شد ، رعايت توصيه هاي علما  بيت زير به دليل ايراد محتوايي .  1

 لعنت به هرکسي که ز جام تو مست نيست             آنجا که نيست نام تو جاي نشـست نيست 
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 دگر امشب نفخۀ صورپیچیده  در جهان            دگر ب وادی طورشهر مکه گشته امش

 دگر نـور ها مـاه پُـرسر زده از آسـمان             دگر هر کجا را بنگـری برپا شده شور

 یمن وجودش منجلی  دلی گردیده از هر

 زینت بیت خـداونـد مـبـین گـشـته عـلی 

 ش گـرم راز شدبا خـدای مهـربان خوی            تا به پـایش ناز شد فـاطمه بنت اسد سر

 نـاگهـان دیـوار بیت هللا از هـم بـاز شد            شدبار دیگـر از کـرامات خـدا اعجـاز 

 هللا شـد  بـا نـدای ادخـلـوا وارد به بـیـت

 الـلـه شـد زیـنـت بـیـت خـدا نــور ولـی

 و فرزند در بیت خدا مهمان شدند مادر            لطف خالق شامل احسان شدند گل از  دو هر

 شدند کرامات خدا حیران   زین همه لطف و            دالطاف یزدان چون مه تابان شدن از دو هر

 بیت حق مـادر شده  اسد در فاطـمه بنت

 شده  بوی حضرت حیدر عطر و از کعبه پر

 اتـی  هـای هـلر کـل آیــه آمـده تـفــسـیــ            نـوا لب اهل وال امشب بُـَود شـور و بر

 خدا تاسه روز از لطف حق بوده است مهمان             علی شد بیت حّی کبریا  روشن از نـور

 خانه شد  آنکه صاحب خانه برون از بعد از

 آن ُدردانه شد  محو روبروی کعبه احمد

 لمومنین آمده از لطف خاص حـق امیرا            خانـۀ کعـبه شده از مقـدمش ُخـلـد برین

 المرسلین  ختمقلب وجودش از  شادمان شد             دین  جهان حامی که باشد در  آمده آن کس

 کـوری چـشـم تـمـامی حـسودان زبـون 

 مومنون  روی دست پیمبر حیدر بر خواند

نعالتن فاعالتن فاعلفاعالتن فاوزن شعر:           مربع ترکیبقالب شعر:           رضا یعقوبیانشاعر:   
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 صف   به جنّت صف زمین حوران آمده روی             شعف و شور  از پُر یمن قدوم او عالم از

 شاه نجفمرتضی ماه  شد عیان روی چو            الشرف بیت ره جبریل د تبریک آمد بهر

 هـمه عـالم پـیام  جـبـرئـیل وحی داده بر

 زده در سـیزده ماه رجب مـاه تـمام سر

 ای امـیـد نا امـیـدان کـعـبـۀ دلـهـا تویی             ها توییشمع محفل امشبشیعیان شادند 

 ها تویی با نگاهت یا عـلی حالل مشکل             ییو تهستی طاها  اطهر،زهرای  همسر

 عـالم هـستی امیر  بعد پیغـمـبر تویی بر

 امشب از لطف و کرامت یاعلی دستم بگیر 

 و جـاه حـیـدریم  شکـرهلل شـیـعـۀ با عـزّ             ما همه محـو گـل روی چو ماه حیدریم

 با نگاه حیـدریم مست جام عـشق حـیدر            پـناه حـیـدریـم شب مـیالد حـیدر در در

 پروریذرهر بود تا حش کارش مرتضی 

 ام حـیدری ام حـیدریحیدری  امحـیدری

 دیـار حـیـدرم  هـرچه هـستم شکـرهلل از            حـیدرم هـایم خـودم دانم که عاربا بـدی 

 حـیدرم خـوارریزه  این، افتخار من شده             حیدرم  سارچشمه ازای جرعه نوش عهجر

 هرچه دارم باشد از این حـیدر واالتبار 

 بـداده اعـتـبار   من مـسکـین والی او بر

 اماز همه عالم بجز تو یا عـلی بگسسته             امکوی تومن چون سائل دل خسته سر بر

 امسته بنـشدر شب مـیالد تو در محفلت             اممن تنها به تو دل بسته  تو کرم کردی و

 از طـفـولـیت عـلی مـسـت تـوالی توأم 

 کـرامات خـدا خـاک کـف پـای تـوأم  از

 سوختیم لحظه  لحظه موالعشق پای درس             درس عشق وعاشقی راازعلی آموختیم

 دست خالی دیدگان را بر نگاهش دوختیم             ها اندوخـتیممهر او درون سیـنه ُحّب و
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 مقتداست ام وی امهست  عالم مرتضی بر

 گشاست  هر چه داریم ازوالی حضرت مشکل

 گـلـستان شما یا مـرتضی  من کـیم خـار            مرتضی من کـیم طفـل دبـسـتان شـما یا

 خورخوان شما یا مرتضی  ام ریزهگشته            مرتضی شامـلم گـردیده احـسان شـما یا

 املطف شما شرمنده  من)رضا(هستم که از

 امزنـده من تا  زنم مـوالیا دم میمش از

 
 

 سیـنه درانـیده و گـشته مکان زاد تو             مـوقـع مـیـالد تو کـعـبه طوافـت کند

 تو  چون شده صیاد خدا شادمان، بیت              صـدف خـلـقـتی گـران زمـان در ُدرّ 

 تو هست فقط زاد انهج چنین در  زاد            عـلـی خـانۀ خـالـق شده زادگـهـت یا

 تا که مبـارک شود لحـظـۀ ایـجاد تو              به بنت اسـد  جمله زنان بهـشـت یـار

 رخداد تو میمکان مست شد از  کون و            قـصۀ میـالد تو گـشت دهان تا دهان

 حق شده هـمزاد تو  این بود معنی آن            خـدا مأمن و زادگهت بوده است بیت

 تو  شـود آبـاددل ویـرانـه ای می   هـر           1رسد  که فرا می چون ماه رجب،  ،سیزده

 زاد تو   ُمـرده را نـام فـرحزنـده کـند             نام خود نام تو را برگـزید خالقت از

 طـرق داِد تـو  از عـدل خـدا شـد بـپـا            شـد آمـدی وعــدل را نـوبـت ابــراز

 میـعـاد تو  سـر تـشـنـه بـیـائـیم مـا بر            محشرستوعده ما   ی، ساقی کوثر توی

 هست به امداد تو جهان چشم ما  دو در            دنـیا بود عـشق تو سرمـایه ما به دو

 هست فقط یاد تو  ای یل خیبر شکن،            دهدقلب جال می دل برد، آنچه غم از

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

 شـود آبـاد توهـر دل ويـرانـه اي مي            ماه رجب سيزده، چون که فرا مي رسد                   .جايگزين بيت زير کنيد

 

مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلنوزن شعر:                   غزلقالب شعر: اسماعیل تقوایی                 شاعر:   
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 کـند راه کسی گم نمی تا نور توست،             کـنـدی مـنـدریـا بـدون مــاه تــالطـم  

 کـند نـمی تـکـلّـم  کـلـیـم چون تو  حتی            مناجـات با خـدا های سـبزلحـظه در

 کـند روی به گـندم نمی مرد بهـشت،            نمک شد نان جو، زندگی غذای تو در

 کـند هشت تبـّسم نمییک غنچه این ب             شویاو جـدا  اگر از جان پیـمـبری! 

 پـیـامـبـر  راحـت تـو و تـو قــرار  او

 جان دوبـاره پـیـامـبر  یـافت با تو می

 تـر از آبرو کـنی این خـاک را زالل             کنی آرزووقتش رسیده است که یک  

 ی نک وت معـراج روبه دع تا مثل او             عروج ایکرده  های نبیعرش شانه   تا

 کنی؟  را رفوهای خودت تا چند کفش             دنیا به حسرت نگهت زیر پات ماند

 برخـیز سـمت آیـنه تا گـفـتگـو کـنی              فاطمه غیر  صحبت تو نیست کسیهم

 ست زیباترین طـلیعۀ قدر تو فـاطـمه 

 ست فاطمه و پناه خیبر و بدر تو  پشت

 آن طرف آسـمان دهی از تا که خبر            خود را نشان دهیاست که  «سلونی» وقت

 دهی  جان توآروزی توست به جایش  این            ایپـیـمـبـر اگـر آرمــیـده  بـسـتـر در

 پیـغـمـبران دهی  شرح نـگـین خـاتـم            تو گواست  شأن ازحدیث منزلت تا که 

 او هـم امان دهی نـمود بهور نمی بـا             شد اسیرو به لطفت « َعمرو» جنگید با تو

 باید که راه را به محبّان نـشان دهی             دست به بـیا کـلـید بهـشت خـدا حـاال

 هاجنگ  زخـم خوردۀ میدان ای مرد

 ها دواآن زخـم نگـاه کـیست بر  حاال

 ست چه دیدنی  برادر وقت وصال این دو             ستچه دیدنی  ات نگاه پیمبرچهره  بر

 ستچه دیدنی کنار چشمۀ کوثر ساقی             است زیبـاتـرین تـرانۀ صبح قـیامت

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند          قالب شعر: امیرحسین مومنی         شاعر:   
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 ست چه دیدنی  کعبه ز نور توست منّور،             وجود توست  حق در است سایۀروشن این 

 ست های تو در خیبر چه دیدنی دست  در            کندمی جـلـوه وقتی شکوه قـدرت تو

 ستدیدنیاین بال و پر برای پیمبر چه             وشـته فـضـائـلتبر بال جـبـرئـیل نـ

 اهل سـقـیفه از تو چه دورند یا علی 

 کـورنـد یا عـلـی  دیـدن مـقـام تـو در

 است  چیده تو باغ بهار خلقت گلی ز            نور شـما نـشانۀ صبـح سـپـیده است

 است  شـما آفـریـده  روشـنای نـور از            نورهای خودش را خدای گویا فرشته 

 است  لبانت وزیـده  آیات مـؤمـنون ز            سـورۀ وحـیـی نـیـامده، موال هـنـوز

 که نظیر تو دیده است ای مرد مرحمت!            تو وقـِت کـرامت است رکـوع نـماز

 ه کشیده استرا به سمت خراب پای تو            سحـر آه یـتـیـمانه هر ها وگـریه این 

 ای مـعـنـی غــدیـر خـدا و پـیـامـبـر 

 یک نـور واحـدیـد شـمـا و پـیـامـبـر 

 

 

 »سیزده رجب« خبر داشته است از             گـویند حـریم کعـبه، در داشـته است

 شـکـاف برداشته است حـرم، دیـوار            شــّدِت اشــتــیــاِق دیــدار عــلــی از

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

 زددر سـیـنـه، کـبـوتـر دلـم، پـر می            زدمی شهر مّکه چون سر  خورشید ز

 زددر مـی هـسـتـی دِر خـانـهٔ عـلـی،            وقـتی به حـریـم کـعـبه رفـتـم، دیـدم

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

 تـمـایـل بـاشـدهـا بـه والیـش مـجـان             دل بـاشد دل در صـدف مهـر عـلی،

 ـاطـل بـاشـدب تـا مـرز مـیـان حـّق و            َدم است را دو گـفتند که ذوالفـقار او

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:          رباعیلب شعر: قامحمدجواد غفورزاده          شاعر:   
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 کرد قدمش آینه کاری می  صحن را از            کردکعبه در آمدنش لحظه شماری می 

 را ُگل کرد  سرا وصحن شوقش همۀ  اشکِ             تماشا ُگل کرد به  همه احساس درونش

 است به شکاف آمده ناگهان رکِن یمانی              آمده استطواف به ِگردش   عشق ظاهر شد و

 واحـد شد  که مـهـمـاِن خـدای احـد و تا             اسـد لـب به ثـنـا وارد شد فـاطـمه بنتِ 

 فنجـ ُدرِّ   ست خـداوند به او هـدیه داده            صدف بیرون ز شدهپاکش  دامنِ  ُدّری از

 ای کرد که از کعبه به دنیا برسدجلـوه             به تماشا برسد خدا خواست که با او ات

 مـبـارک بـاشـد تـریـن مــرد قــدِم پـاک             غـیب نـدا کرد مبارک باشد هـاتـف از

 است  اولین بوسه به لبهـاش پیـمبر زده            است زده آغـوِش نبی خنده مکـرربیِن  

 علی  َو نـبی جانِ  مرتضی جاِن پیـمبر،            جلی؟  خـداوندِ  عـبدِ  ترینست شایسته کی

 علی !انکارکند می  تو را چه کسی نورِ             شاهِد وحِی نـبی، محـرِم اسـرار، علی

 و اشـهــد و انَّ عـلــیـا َولــی الـلـه بـگــ            دِل یک جـملۀ کوتاه بگو عـشق را در

 نعلیِن علی سرمۀ چشِم ملک است  خاکِ             است هلـهـلـۀ شادِی اهـِل فـلـک نـاِم او

 َمـلـکـوت آیـنۀ عـالـِم ُمـلک و  چـشِم او            جبروت  جالل و جاه و ازای  جلوه مرتضی 

 ستمرکِز ثقِل جهان نقـطۀ پیـوند علی             ستعـلی  حامِل پرچـِم تـوحـیِد خـداوند

 ما نقش بسته به دل و صفـحۀ انگـشترِ              تـرین بـاوِر ماشده اعـجـاِز عـلی نـاب 

 رجاستعـلی پابـ  چرخۀ فرش به ایثارِ             عـلی پابـرجاست پایـۀ عـرش به ایـثارِ 

 ای فـاتحِ مـیدان حـیـدر معـرکه بیِن هر             سلیـمان حـیدر عـبدودها همه مورند و

 خـداوند به او نـوِر والیت داده است  و            است خداوند شهادت داده قبِل خلقت به

 است علی  ما غالمیم و فقط نعم االمیر            سـند برتـرِی حـکـِم غـدیـر است عـلی

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            مثنوی   قالب شعر:                  هستی محرابیشاعر:   
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 است  سیزده شب طواِف علی، حّجاجِ در            استسیزده شب  علی، اعتکافِ  مائیم و

 استسیزده شب  علی،  مست مِی ُمضاف             سیزده شب است کالِف علی،دلبسته در 

 عــلــی  یـا مـائـیـم دلـســپــردۀ دیــدار،

 بس  و زمیـنۀ تربیت است این بهـترین            بس  نیّت است و  امشب مرا تـقـّرب تو

 بس  ت است وُکنِه عـبودیت، ز ربـوبیّ             بس عبودیت است و مسیر،  تربیت، در

 یا علی   ربـوبـیِّت یار، تو ما، دیـدیم در

 هم گـرم طـواف کوی توأم، کعـبه نیز            هم کعبه نیز  چاک روی توأم، من سینه 

 هم مـدیـون آبـروی توأم، کـعـبـه نـیـز            کعـبه نیز هم من در نـماز سوی توأم،

 یا عـلی  ای قـبـله گـاه، کـعـبـۀ سـیـار،

 قبل بوده است د، عاشقـت ازثابت نمو             است چاک گـریـبان گـشوده ه اگرـبکع

 در را به روی بنت اسد وانموده است             که خاک مقدم مریم زدوده است صحنی

 یا علی  مختِص توست، ُمعجـِز بسیار،

 را م یارواجب شده است سجـده کنم نا            را قـرار کف به شوق مدیحت، دادم ز

 1ام پـروردگـار را از راه تـو شـنـاخـتـه             را میزان کجاست، تا که بسنجد عـیار

 یا عـلی  ماتـم از این شـبـاهـت رفـتار،

 نـشـد  مـرتـضی دلـم کسی بـرای  قطعا              جـا نـشد در ال اله غـیر تو خـوانـدیـم،

 نشد  حـقـیقـت اداشـریٓک لَْه که  ال پس            آنکه ز کفـرش دوا نشد مؤمن نشد هر

 یا علی   رسم ایـنـبار،دارم به کـفـر می 

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

 نـشـناخـتـيـم غــيـر تـو پـروردگـار را             ميزان کجاست، تا که بسنجد عـيار را.           جايگزين بيت زير کنيد

  حـتـي خـدا بـراي دلـم مـرتـضي نـشـد            شددر ال اله غـير تو خـوانـديـم، جـا نـ

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مسمط           قالب شعر:            محمد جواد پرچمیشاعر:   
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 کـنممی قـرنی عـشـق اویـسم و امشـب            کـنمزدم عـلـنی عـشـق می آنـقـدر ِمی  

 کنممن با ابالحـسن، حـسنی عـشق می             کـنـمجـملۀ یَـمـت یَـرنی عـشـق مـی  با

 یـا عـلـی پـیـالـه نـگـه دار ام، ـه دیــوان

 من سر گـذشِت میـثم تـمارم آرزوست            داَرم آرزوست علیست سرِ  عشقـم اگر

 شـدن مـیـانـۀ بـازارم آرزوست رسـوا            کـارم آرزوست خرما فـروختن بـشود

 بـاالی دار از تـو زنـم جـار، یا عـلـی 

 فروخت  شکر البالغه از نمک تو نهج             فروخت  پَر وکه دید اوج تو را بال   هرکس

 که دید سر به جنون زد جگر فروخت کس  هر            نگاهت، نظر فروختهای غمزهآنقدر 

 عـشاق را تـویی تو خـریـدار، یا علی 

 نجـف  طال  ضـریح گـوشه ایـوان  كـنج            نجـف  دهـیم مـرغ دل خویش تاپر می 

 خدا نجف  ام ازمن سالهـاست خـواسته            ذكر یا نجف شبم ازوت هر پُر شد قـن

 یاعلی  خواندم دعـای وصل تو بسیار،

 کـنـید  امگـنـاه پـوش نـجـف روزی ابر            کنیدام روزی  نجفدهم سروش سر می 

 کنید ام فـروش نجـف روزی می دیدار            ام کـنـیدنوش نجف روزی هستم پـیاله

 علی  ده بار یا صد و پس تا نجف بگو:

 ریگ بیابان مقرب است صحن شاه،  در            این مسیر دیدۀ گریان ُمقـرب است در

 زانو زدن مـقابـل ایـوان مـقـرب است            استای که کلب نگهبان مقرب خانه در

 یا علی   کنم به تو اینبار،پس سجده می

 شـویـم نـمـی مـقـداد نـیـسـتـیـم، ابــوذر            شویمنمی مالـک اشـتر گر چه بـرات،

 1شـویـمقـنـبـر نـمی حـتـی غــالم خـانـۀ             شویمنمی سلمان نـبـوده محـرم این در

 امـا تویی هـمـیـشه مـددکـار، یا عـلـی 

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

 شويم اينها که جاي خود سگ قنبر نمي            شويمسلمان نـبـوده محـرم اين در نمي             .جايگزين بيت زير کنيد
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 است دراوراد حـی  عـرش افضل باالی             است باعث ایجاد حیدر توحید محض،

 است داماد حیدر عروس خانه و زهرا            است حیدرکه جام دست نبی داد  آنکس

 علی  یا ای در نگـاه عـشـق، عـلـمـدار

 1بـاب حـیـات پـیـمـبری  نَـفـِس رسـول،             نـفـحات پـیـمـبـری مولی الـمـوحـدین، 

 ُکـنِه صفـات پـیـمـبری  حـیـات و ِمـیـلِ             پـیـمـبـریرمـز شـفـاعـت، عـرصات 

 یا عـلی  پیـغـمـبر است بر تو گرفـتار،

 استاو هـل اتای فاطمه، قـرآن فاطمه            استُحّب عـلی نتـیـجـۀ احسان فـاطمه

 استهخدا جان فاطم این مرد مهربان به            استاسباب شادی لـب خـندان فـاطـمه

 علی  یا دار،زهرا تو راست یار و وفـا 

 نیست  تو مست جام ز که کسی گمراه هر             آنجا که نیست نام تو جای نشست نیست

 نیست   آنکه یقینش شکست این ورطه جای            نیست دست خداوند دست روی دستِ  بر

 یا علی  کند انکـار،لعنت به هر که می 

 الجاللشده یا سیف ذی حالل تو خونم            ثـمـر لـقـمۀ حـاللای  پـاک،  ای شـیـر

 غیر هجر نجف نیست یک مالل  ما را به            کال هایبـده شـراب شود غـوره گرما

 عـلی  یا  ام ای یار،امضا بـزن به نامـه 

 ن قـبـل از آن ای اولیـن امـام مـسـلـمـا            ای اولـیـن تـالوت قــرآِن قــبـل از آن

 آن  ای صاحـب والیت دوران قـبـل از            آن مـایـان قـبـل ازآیـات مــؤمـنـون نــ

 علی   یا اصرار، قرآن بخوان بگو تو ز

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

 بـاب نـجـات پـيـمـبري نَـفـسِ رسـول،            مولي الـمـوحـدين، نـفـحات پـيـمـبـري              .جايگزين بيت زير کنيد

 لعنت به هرکسي که زجام تو مست نيست             آنجا که نيست نام تو جاي نشست نيست                     
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 خداوند  هـمـسوست به آغاز آغـاز تو            خـلـقـت تـو راز خـداونـداى فـلـسفۀ 

 ـد اونخـد  قـدرت اعجـاز هـمـه دیـدیـم            ترك خورد   با آمدنت كعبه به هم ریخت؛ 

 همش ساز خداوند  روز آن كوك است از             عـالـم ست دوبا آمدنت نـظـم گـرفـته 

 بـایـد بكـشم نـاز تو یا نـاز خـداونـد؟              همین است  درگـیر ذهـنم وسط نافـله 

 كه زمین با قدمت شكل گرفته  جان اى

 دنـیاى خـدا در حرمت شكـل گرفـته

 را تعـین كند رزق سحـر انگـشت تو            را قمر وچشمان شما چرخ دهد شمس 

 على اهل نظر را مبهـوت نمودى تو            گشتند تو كفشت همه حیران با وصلۀ 

 را در تفریح تو این شد بكنى قـلعه و             كه نـشد معـجـزۀ تـو خـیـبر فـتـح در

 را یم فقط اصل هـنردر دست تو دید            ؟را هاتسكین بدهد زلزلهكه  تو از غیر

 تـمـنـا  تو مـا از تـو نـداریـم به غـیـر

 اى به روى چشم بفرما  اهى ز ما؟ جان خو

 بودمدحت سلطان نجف   لب من  روى             الـمـاِس دلـم كار بـیـابـان نـجـف بود

 ود به دامان نجف ب همۀ عمر دستـش            كه از روز والدتست نوشته جبریل 

 1نجف بود  ایوان   چشمان نبی خیره به            كردند تا دید همه سجـده به درگاه تو

 كه شده قسمت ما نان نجف بود  نانى            هستیم على جان كه به فضلت ممنون تو

 غدیریم  ما نان تورا خورده نمك گیر

 غـدیریم  همه درگـیر سوگند به زهرا

 
انتقال بهتر معناي شعر    جلوگيري از کج تابي معناي شعر و همچنين   کنيم به منظورمي محترم است اما پيشنهادبيت زير سروده اصلي شاعر  .   1

 .  صالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد بيت ا

 چشمان خدا خيره به ايوان نجف بود             تا ديد همه سجـده به درگاه تو کردند

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            ترکیب بندقالب شعر:              آرمان صائمی شاعر:  
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 همه رنگ همه زرد است افتاده فشار             است وقت نبرد تو ورجزهاى  هنگام

 كردست؟ دشت چه دل این على در بینىمی             خـدایا جبریل هـراسان به خدا گـفت:

 است  مرد مثل تو اگر جلو آید به حاال             ریخت از كفر فرو پَر ُكرك و  با نعرۀ تو

 منحصر بفرد است  كه على خاص و  الحق            گفت كه خدا  اى گردن دشمنطورى زده 

 با قـلم من  شعـر كجا؟  اصال  تو كجا؟

 خـدا هست یـقـیـنا   فـقـط كار مـدح تو

 

 

 زددر سـیـنـه، کـبـوتـر دلـم پـر مـی            زدمی مکه چون سر شهر خورشید ز

 زدر مـیهــسـتی دِر خـانـه عـلـی د            دیـدم وقـتـی به حـریـم کعـبه رفـتـم،

 ******محمد جواد غفورزاده ****** 

 از بهر علی خدا در از کعـبه گشود             وجود به کعبه آمد به که علی  روزی

 ست خانه زاد مـعـبودحـقـا که عـلی             عـلی بـسـته بـداد خـانـه خـود به در

 ****** سید علی اصغر صائم ****** 

 مـادر آمد به وجـود خـانه حق ز در            ذی جـود کـه چـرا عـلـی امـام دانـی 

 ه شد بود و نبود گـفـتـند عیان ز پرد            یـقـیـن بـه  مجـمـوع مکـاشـفـان دنـیا

 ******  احـمـد تـیـمـوری****** 

 است کس که تو را ندید روزش تار   هر            از نـور والیتت جهان سرشار است

 است بارچه حسرت فردای بدون تو            دفهـمنست ولی میهر چند که دیر ا

 ******  یـوسف رحـیـمی****** 

 ستمكان امیر فرزانه علی كون و  در            ستیموت دردانه عـلی  مخزن ال در

 ستشود كه صاحب خانه علی معلوم             همه كس كرد تا بر  كعبه ظهـور در

 ****** صـغـیر اصفهانی ****** 

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:                 رباعیقالب شعر: شعرای مختلف                شاعر:   
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 هـمـه عــالــم بــریــدم دلــم را از            کـشـیدم  قـد ُحـّب حـیـدر با خـوشم

 مرتضی چـیزی ندیـدم از به غیر             به غـیر از مرتضی چیزی ندارم

 امیدم از خوف و از  پُر عشقم، از پُر            دلم افکنده عشقـش چه شوری در

 ه هر محـفـل ثـنـایـش را شنـیـدم ب             سرایمحـلـقه به گوش این خـوشم 

 امـیـری بـرگـزیـدم  عجـب شـاه و             تر از بنـدگـان بود   حـیـاتـش سـاده

ه   گـرفــتــار نــگــارم ُشـْکـُر ِلـلـلٰـّ

 عـلـی را دوست دارم ُشـْکـُر ِلللّٰه 

 گـرفـتم اهـلـش رو و نـیـا این د  از            گـرفـتـم ده بـار ذکـر هــو صـد و

 مـگـر کـم آبــرو از او گــرفــتــم             او نخوانم مگر عـقـلم کم است از

 حـرم جـارو گـرفـتـم  به دستـم در            شبی که  دل من زیر و رو شد از

 سو گرفتم هم از آن سو، هم از این            خـراسـان و نـجـف، این آبـرو را

 چه پـاداشی از این بـانـو گـرفـتـم            1شـاد گـردد هـراـتم که زعـلی گـف

ه   گـرفــتــار نــگــارم ُشـْکـُر ِلـلـلٰـّ

 عـلـی را دوست دارم ُشـْکـُر ِلللّٰه 

 را  مــظـهـرش تـجـلّـی صـفـات و            گـوهـرش را خـدا رو کـرد بـا او 

 را  ـوانـده مـادرشمـیـان کـعـبه خ            نــور قــل هــوالـلـهزمـان وحـی  

 سـپـارد بـسـترش را می به حـیـدر             شب تـاریـک فـتـنـه  نـبـی هـم در

 دهـد انـگـشـتـرش را می به سائـل             نـــمـــازش  مـــیــان اوج پـــرواز

 ـبــرش را ـایـد قــنـافــشـا نـم اگـر             افـتـنـد میتاب بـر سـجـده همه بی 

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

 چه پـاداشي از اين بـانـو گـرفـتـم             عـلـي گـفـتـم کمي زهـرا بـخـنـدد.          جايگزين بيت زير کنيد

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفن شعر: وز           ترجیع بندقالب شعر:            محمد جواد شیرازیشاعر:   
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ه   گـرفــتــار نــگــارم ُشـْکـُر ِلـلـلٰـّ

 عـلـی را دوست دارم ُشـْکـُر ِلللّٰه 

 دلــم را بُــرده بـا رفــتــارهـایـش             نـجــاتــم داده اســتــغــفـارهـایـش

 ارهــایـش نَــمـی از بــاطـن پــنــد            هسـر نـهـج الـبــالغــ شـده سـرتـا

 هـایـش  هـمـیـشـه لـحـظـۀ پـیـکـار            کـشـیـدندمالئک از شعف هو می 

 جـای تـک تک سـردارهـایـش  به             عـلـی بـود نـبـی دلـگـرم بــازوی

 ـاالرهـایـشتـرک بـرداشـت تـا تـ             را مرتضی کـند قلعه در چنان از

ه گـرفــتــار نــگــارم ُشـکْ   ـُر ِلـلـلٰـّ

 ت دارم ُشـْکـُر ِلللّٰه عـلـی را دوس

 من نیست زنجیردیگران به دست              من نیست رهـا کـردن مـراِم پـیـر

 من نیست  تقصیرمجنون شدم  اگر            مـردم خـوانـنـددیــوانـه مـی  مــرا

 من نیـست ـبـگـیـرنـالـۀ ش  بر اثـر             کـمـتـر بـخـوانـممرتـضی  از اگر

 تکبیر من نیست معصیت از به غیر            بــــدون گـــوهــــر ُحــّب والیـت

 من نیست تقدیر  این عشق در جز به            گـره خـورده دلـم بـا ُحـّب حـیـدر

ه گـرفــتــار نــگــارم ُشـْکـُر   ِلـلـلٰـّ

 عـلـی را دوست دارم ُشـْکـُر ِلللّٰه 

 کـشـانـده را هــمـیـن بــاده دل مـا            ما چـشانـده بر ـام خـودازل از ج

 عـبـایش را تـکـانـده   کـمـی خـاک            زمــان خــلــقــت آب و گـــل مــا

 دوشـش نـشـانـده  یـتـیـمـان را سر             که روی دوش مصطفی رفت کسی

 پـیـمـبـر را شب معـراج خـوانـده            خــدا هـم از زبــان مــرتـضایـش 

 بـرایـم طاقـت و صبـری نـمانـده             1َهـْمدان« به شوق وعـدۀ »یا حارَ 

 
 1۶۰، ص ۶بحاراألنوار، ج ، يَرَنِي يَمُتْ يَا حَارِ هَمْدَانَ َمنْ :السالم که فرمودند المومنين عليهشاره به اين سخن امير ا.  1
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ه   گـرفــتــار نــگــارم ُشـْکـُر ِلـلـلٰـّ

 ُشـْکـُر ِلللّٰه عـلـی را دوست دارم 

 ـت اس خـداونـد کــرم روی زمـین            دین است مـؤمنـین یعـسوب برای

 َحـصین است تجلِّی هـمان ِحـصن            دار کـهــنــۀ او  عـــبــای وصــلـه 

 است ُخـلـد بـرین از بـرایم بـهـتـر             نــشـسـتـن زیــر ایــوان طـالیـش 

 المؤمنین است امـیـر فـقـط حـیـدر            نـفـهـمـنـد منـکـرانـش هماگـرچه 

 حرفم این چـنین است تمام عـمر،             ر خـودمــادپـاک  بـه یـمـن شـیـر 

ه   گـرفــتــار نــگــارم ُشـْکـُر ِلـلـلٰـّ

 عـلـی را دوست دارم ُشـْکـُر ِلللّٰه 

 

 

 شـومزده بـیـزار میاز روزگـار شب            شـومکـرار می تـا غـرق نـور حـیـدر

 شـومصـبـح با اذان تو بـیـدار می هر             رومشب به ذکر ناد علی خواب می هر

 شــوم مـی  از رهــروان مـیـثـم تـّمــار              نـسـل قـنـبـرم  نـوکـری ازآسـتـان   در

 شومفـرقـۀ سـقـیـفـه طـلـبـکـار می از            انتـقـام روز  جزا، روز حشر، روز در

 شوممی نجـف نـروم زار ـث اگرمبـع            آبـرو بخـر  ای آبـروی شـهـر رجـب،

 شــوممـی انـدازۀ هــزار سال وفـادار             ضریح برنجف که به هر بوسه   من را ببر

 شومسلطـان تویی و شاعر دربار می            اتام ناز خـندهسله مـمدوح شعر من،

 شـومبـار می کبا آرزوی مـرگ سبـ              وار من در خـیال ُمردن"اِبِن سُِكـیت"

 شومنـشـین حـضرت عـّمـار می سایه            امزیری مجنون درس عاشقی و سر به 

 شوممی مخـتـار فـریـاد سـرخ لـشکـر            دنـبـال رد پـای ابـوذر بـه تـیـغ شعـر

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر:                  حسن کردی  شاعر:   
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 ک کردهها پاُهبل  که جهان را از خلیلی            خاک کردهبه ناِم ذوالفقاری که َغضب را 

 را ُسرمۀ لـوالک کرده حدیِث چـشِم او            گـریبان چاک کرده ط کعبه برای اوفقـ

 موالیم علی معـنا ندارد  شجاعـت پیـِش 

 این دنـیا ندارد  خـدا بـاالی دسِت او در

 دآفـــریــدنــ او بــرای احــتــراِم مــادر             را دوِر سـِر او آفـریـدندچرا که کعـبه 

 امـیــران را ُغـالِم قــنـبـِر او آفـریـدنـد             او آفـریـدند نامـوِس خـدا را هـمـسـرِ  و

 1هست یقین ذکر تمام انبیاء هم »یا علی«

 علی حق بوده و حق هم همیشه با علی هست 

 ـرَدشدوِرگ حاتم ُمستـمندِ  هـزاران مثلِ             درِد مـردم بوده درَدش ندارد درِد دنیا،

 گوید به هنگـاِم نـبرَدش خدا تکـبـیر می             ببندد روِی پیـشانی اگر سربـنِد زرَدش

 ست فرجام داده نبردی جنگ را هر در علی 

 ست انجام داده عزرائیل را تیغش کارِ  و

 دارداحساس  دارد ولیکن بیشتر َغضب             دارداش در جنگ او وسواس برای ضربه

 شاگـردی شبـیِه حضرِت عبّاس دارد  و            دارد النّاس کریم او هست و النّاس  رحیم

 پایاِن صبر و کوِه درد است علی دریاِی بی 

 رجزهاِی لِب عـبّاس هنگـاِم نبرد است 

 ستنبردی او یِل قّهار بوده هر ولی در            ستعلی بسیار بوده جوِد   چه بخشش و اگر

 ست النّار بوده  قسیم قسیم الجنّه گاهی هم            ستبوده  ن انکارای که قصِدشابراِی عّده 

 
به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که  به دليل ايراد محتوايي و  کنيم  مي لي شاعر محترم است اما پيشنهاد بيت زير سروده اص.   1

 .جايگزين بيت زير کنيددر متن شعر آمده را 

 علي حق بوده و حق هم هميشه با علي هست            هست ”شک رويِ لبهايِ خدا هم” يا عليو بي

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:        مربع ترکیبقالب شعر:        ابراهیم زمانیشاعر:   
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 ای را به خاطر دارد او ُمحتاجِ در هر خانه 

 ای را ویـرانه   شاید پـیـرمـرِد کوِر در و

 آسمان داشت  ای ازدوَشش بقچه همیشه رویِ             نان داشت بویِ دستهایش  در ؛نهفقط شمشیر 

 گلویش استخوان داشت خار و در چشم  علی در            داشت ِدلش آتـشفـشان شبیِه کـوه اّما در

 تواند اینچـنـین مظلوم باشد فـقـط او می 

 باشدَمحکـِمه محکـوم  در خلیفه باشد و

 ای نیست شبیِه او امیـِر اینچـنـین افـتاده            ای نیستساده  میتواند کاِر چندان فقط او

 ای نیست برایش دلبر و دلداده جز زهرا  به             ای نیستالعاده  فوق رِ خیبر کابرایش فتحِ 

 آِسمان است انگـیزۀ خـلِق زمین و  علی

 ستا براِی شاعران  مضمونزیباترین علی 

 

 

 آیدگـستر نمی  دگر مانـند حـیـدر آسمان            آیدبهتر نمی  این سنجی از گرانبه میزان 

 آیدنـمی  زیـبـاتر ای آمد وقـبـله که زیبا             خوانمنمی  را مازم من ن   سوی کعبه دیگر به

 آید؟نمی  دستش بر  زین جلوه زیباتر ز مگر            عالی اعلی  نهاده نام خود بر وی عـلیِّ 

 آید نمی  دشمن در صدای پلک چشمی هم ز             وقت رجزخوانی که درگامش از لرزد می زمین 

 آید باالتر نمی  ماند وسیـنه می  نفـس در             چشمش یک گردش که ازشیرافکن  یدهللا است و

 آیدعباس جنگاور نمی  غزالی کمتر از            او کز درس نبرد نبرد از مرتضی آموز

 آید نمی حساب آرم حسابم در صورت به هر            گویمش امامی   بشر  خدایش خوانمش هرگز

 آید در لوح و این دفتر نمی قلمبا  که وصفش            وانم م چگونه مدح او خچگونه وصف او گوی

 آیـدآیـد دگـر حـیـدر نـمی آیـد نـمی نـمی            دادی و نفهمیدیای از دست زمین دردانه 

 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:         قالب شعر: غزل                  احمد شاکریشاعر:   
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 علی پیـکـره و بنـیادم  پُـر شد از مهـر            گفتۀ خود دلشادم« از  و گویممی»فاش 

 دو جـهــان آزادم  بـنــدۀ حــیـدرم و از             شـدم یـاد نجـف افـتـادم ـخـانهمست می

 ام شعـف آمده  امشب بده بـاده به ساقـی

 امبـا امـیـدی بـه سـر خــم نجـف آمـده

 از قدومت همۀ ارض و سما ریخت به هم             جا ریخت به هم تو موال همه امشب از عشق  

 هم بهریخت این سینۀ ما  کهنیست سبب بی             گدا ریخت به هم شاه،بهر دیدار تو ای 

 پیدا شدصدف کعبه شکست و گوهرش 

 فـاطمه بنت اسـد هم قـمـرش پـیـدا شد

 شده است   جلوۀ الطاف خدا پُر کعبه از            استشده  نوا پر حرم از شور و آمدی و

 از نعـرۀ مسـتانۀ ما پر شده است عالم             استشده  های تهی از لطف شما پرجام

 هـستیم همه مجـنونت  ما همه مست تو

 مدیـونت است که هـستیم همه سالـیانی

 سائل خود دست حـمایت داری بر سر            والیت داری  جهان حکم دو هر که بر  ای

 داری ت امام ملک حکم   همه انس و  بر             نسل به ما ویـژه عنایت داری در نسل

 بس  علی باشد و دل یارسوخته هر بهر

 بس   تا ابـد سیـد و ساالر عـلی بـاشد و

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:        مربع ترکیب   قالب شعر:              مجتبی قاسمیشاعر:   
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 را  بـریـز بـاده که مشـتـاق سـاغـرم یـا             کند ما رامگر نه اینکه نجـف شاد می

 را لـطـف آب دریـا کـند ازشـراب می            به ساحل آمدگـانیم و تـشنه، این ساقی

 را نتوان طی نمود صحراای به کوزه             به یک کوزه اکتفا نکنید   و طرب کنید

 را  جا گـذاشتی پـا به عشق فـاطمه هر            ها ُدر شدتویی علی که همه سنگریزه

 آنکه فـاش نموده است نقـطۀ با را  جز            که نیاورده وحی را جبریل تویی علی 

 بـود مـوسـی رانیل رهـا کـرده  کـنـار            نبود توعلی که خدا گر به خاطر  تویی 

 را؟  االّ  چــرا گـذاشـت پـس از ال الـه،            خـلـقـت ای اما خـدا پس ازنـبـوده خدا

 را  عـادیـاِت ضبحا قـسـم نخـورد چـرا            قـرآن به ذوالفـقـار تو اسالم زنده شد،

 ای ما را بان تو دادهو بیا کوه به که سر            رعــنـایـی  هـوای غـزال ام بـهنـرفـتـه 

 را  خـدای داده بـه افـالک حـکـم بـرپـا            بـه یـمـن آمـدنـت ای مــعــلـم خـلـقـت

 ست عـیسی را  دم تو زنـده نگـه داشته            کـنـد، ُمـردهدم مـسـیـح اگـر زنـده می 

 را  کـن عـلی لب ماحق فـاطـمه تَر   به             است انگورلبالب شراب  ضریح نیست

 زیـارت نـجـف و کـربــالی زیــبـا را             زیـارت برایـمـان بنـویس رزق بـیـا و

 را  خـوب تو دادی جـواب دنـیا  چـقـدر            پـوشدعـروس می  ای که لباسعجوزه

 را  ـاایـد مـگـر قـصـۀ زلـیـخوانـدهنـخـ            شد جوانیام پیری عشق روی علی  به

 1سـگی نـهـاده بر این در سر تـمـنّـا را             به کهف راه ندارم به حضرتش گویید

 
  يَا عَلِيُّ إِنَّمَا أَنْتَ مِنِّي   : ل ايراد محتوايي حذف شد که در آن حديث پيامبر اکرم زير سوال برده شده است زيرا پيامبر فرمودبيت زير به دلي.   1

لَا نَبِيَّ بَعْدِي؛    بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ  که بعد از من  هستي جز اين  منزله هارون نسبت به موسى  اي علي به درستي که تو براي من بهمِنْ 

حديث منزلت مشهور است بطور متواتر در اکثر کتب شيعه و سني آمده  « اين حديث که بنام  ۱۴۲ص  ۲۱بحاراألنوار جپيامبري نخواهد بود.  

 اي سيـنا را که جز عـلي نـشناسم، خـد            علي کجا به پيمبر مثال هارون است!؟                                       است.

حجازي، محمد رضاقناعتي، مهدي قاسمي، محسن  محمدحسين ملکيان، سيدحسن رستگار، سيد مهدي  شعر فوق سرودة مشترک آقايان  ضمنا  

 است باشد عليرضا مصور مي و  ناصحي

فعلناعلن اعلن فعالتن مفمفوزن شعر:            قالب شعر: غزل     جمعی از شعرا               شاعر:   
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 سـرم نـجـف آمـده در  هـوای            به لطف خـدا سائـل این درم

 وثـرمـک ِمیِ  ای ازبـده قـطره             سـاقـی بـا محـبّـت بـیاای  تو

 پرم   به عشق تو دادند بـال و             روزگارزمین خورده منم آن 

 مـرا مـادرم کند عـاق مـوال،            تو اگـر که شوم عـاشق غیر

 زاد حـرم  خـانـهای   فـدای تو            قـابـلـم پـدر مـادر و جـان نـا

 ای پیـغـمـبرم منـاجـات شبـهـ            است  علی بوده یا علی  یا علی

 اعـظـم عـلی  تــویـی مـعـنـی اسـم

 محـّب تـو خـوبـاِن عــالـم عــلــی 

 نـشـانـی ز آدم َو حـّوا نـبـود              بودی زمانی که دنیا نبود تو

 نبود  باال مقامش که این قدر،            مولـود کعـبه نـبـودی اگر تو

 اگر که ُمحّبِ تو زهـرا نبود             و حـّسی به نـام محـبّت نبود

 آقـا نبود  که دلـش با تو کسی            نمرد  مسلمان مسلمان نبود و

 ها نبود  عـلـی ذکر لب یا اگر            آفـریدخـدا این زبـان را نمی 

 ما نبـود  چـنـین باب میـل دل            بهشت  نبودی،  ساقی کوثر تو

 غـالمـّیِ تـو سـرنـوشت مـن است

 من استبهشت  جا که باشی   هر تو

 اسـرار پیـغـمـبری  آگـه ز تو             مـاه شـب تـار پیـغـمـبری تو

 آن اولیـن یـار پیـغـمـبری  تو            سنگرت هم  همراه وخدیجه است 

 تـمـامِی انـصــاِر پیـغـمـبری              حلـقـۀ تو سر السابـقـونی،تو 

 همیشه تو غمخوار پیغمبری             نفال به کوری چـشم فالن و

 اگر تو عـلـمـدار پیـغـمـبری             کسی محـمد نـگـردد حریـف

فعولن فعولن فعولن فعولوزن شعر: ترکیب بند      قالب شعر: محمد حسین رحیمیان          شاعر:   
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 نـدیـده زمـانـه شـکـسـتـت عـــلـی 

 ـی بُـَود قـهـرمـانی به دسـتـت عـلـ

 اکــرمی  ولیـعـهـد پـیـغـمـبـر            صاحب پرچمی تو واالیی و

 باالتـر از درک هر آدمی تو            نـوناولین قـاری مـومـ تویی 

 مسیحـا دمی ذکر لب هـر تو            انداسمت همه معجزه دیده ز

 مـرهـمـی به درد بــدون دوا             تویی چـارۀ کـل بـیچـارگـان

 غمی َرَود از دل زائرت هر            نجف خاک است پنهان به چه سری

 این عالمی شاه ترین  تو خاکی             تـنـددِر خـانـۀ تو هـمـه راحـ

 کـنـی تـو بـر قـاتـلـت هـم وفـا می

 کـنی به هر کـس که آمد عـطا می

 من سبحاَن سبحانِ  سبحانَ  تو             من  قرآن تو  قبله، تو ایمان، تو

 من  سلطان  تو تو موال،  دلبر، تو             آقای من تو ،سرورتو  صاحب،تو 

 من  درمان تو  چاره، تو مرهم، تو              با وفا  ،مهربان ا،شگ  مشکل تو

 دستان من  ز دامـان لطف تو            عـلـی الـهـی نـگـردد جـدا یا

 من  جان علی  جان  علی  جان علی             چه کردند پیغمبران با همین

 قـنـبـرت جـان من  فـدای سر            شود که روزی مرا زاده مادر

 خـت، محـتـاج احـسان تو م سـمـنـ

 غـــالمــم غــالم غــالمـــان تـــو 

 علی  النـساء و  گیر خیر نمک            عـلی بـندۀ مصطـفی و جهان

 عـلی  همه سر به راه خـدا و            که اهلش شوندبهشت است جایی 

 ی مـیــان هـمـه انـبـیـا و عـلـ             ازل ارتباط شنیدم که بود از

 عــلـی  هـا ومـیـان مـعــاویـه             گمند در  امان از کسانی که سر
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 عـلـی  ادعــا و مــردان بـی ز            بو  رنگ و ما الهـی بگـیریم،

 عـلی  حـقـوق نجـومی کجا و            نـبـود دنـیـا عـلـی بـنـدۀ مـال

 حـق مـلت نـکـرد عـلـی ظـلـم در

 یـانـت نـکــردبه امـوال مـردم خـ

 دار و خدای عطا  علی سفره            وفـا عـلـی با   عـلی با محبّت،

 که اسـالم، حـاال شده دین ما             خورد های بسیارعلی خون دل

 صدا بزن مثل زهرا علی را            ظالمی خسته از ظلم هر اگر

 خــدا  ــیــدان راهتــمــام شــه            عـلی دل به دریا زدند به نام

 جدا به جرم علی دوستی شد             حسیننوشته است تاریخ رأس 

 کس شده مثل حیدر، حسین چه بی 

 حسین زیر خنجر، زند دست و پا،

 

 

 تَعَـب داشته باشد   بکـشد تاب و  سخـتی            شب داشته باشد خلوتخوب است دلم 

 قـدم آن اسـت ادب داشـتـه بــاشـد  اول            داشت تو گر کوه جگر خواهان هنرمندِ 

 که به دیـوانـه لـقـب داشـته باشد بـایـد             ته صف هستبارگه عشِق تو عاقل  در

 باشد و نسب داشته اصل  از سمت پدر،            آقا به خـداونـد بعـیـد است بـدخـواه تو

 داوطلب داشـتـه باشد ،گـام خـطـرهـنـ             تو یک تنه باعث شده بودی که محمد

 کـسـی جـلـوۀ رب داشته باشد  مثـل تو            ما که ندیدیم… گفتند خدا نیست علی،

 سبب داشته باشد  سنگ، یک تا سجده به             علی جان! ْت از قصد شده کعبه،زایِْشَگهَ 

 تو حـالـت تب داشـته باشد   گـر قـنـبـرِ             اول؛کـنی بزرگی که تو تب می آنقَْدر

 در سـیــزده مـاه رجـب داشـتـه بـاشـد            را هرکه برات نجـفت خوشبخت شود

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                  قالب شعر: غزل                  رضا قربانیشاعر:   
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 دارد دریــای فــضـائـلـی مـطــّهــر            دارد حـیـدرکه  نازد به خودش خدا

 رک بردارداگـر کـعـبـه تـ بـار صد            هـمـتـای عــلـی نـخـواهـد آمـد وهللا

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

 گل کرده بهشت تا عـلـی آمده است            سر چشمۀ عشق با عـلی آمده است

 کعـبه صدای یا عـلی آمده است کز            میـالد عـلیشد کـعـبه حـرمـخـانـۀ 

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

 عـلـی لسان ما گـویا شد  « الم»    وز            علی عـیـون ما بیـنا شد «  عین » از

 عـلـی پـیـدا شد  مـحـمـد و زان نـور            علی نـور خـدا را دیدیم «  یای»  در

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

 عرصۀ آفاق نـیافت  نـور تو در جز            تافتوسعت عالم   به چه نظر دل هر

 به احـتـرام تو شکـافـت دیوار حرم            هـنگـام نـهـادن قـدم بـر سـر خـاک

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

 آسمان، بغض تغزل کرده بودخاک تا هفت             بودکرده  گلناگهان یک صبح زیبا آسمان 

 بود نیز در کارش تأمل کرده  حقحضرت             غوغاترین! ای میالدت، شب در حتم دارم

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

 به میـزان عـمل سنجـیـدنـد بردند و            را پـیـچـیـدندچـون نـامـۀ اعـمـال م

 ما را به مـحـبـت عـلـی بخـشـیـدنـد            ولی بیـش از همه کس گـناه ما بود 

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

 وز کـوثـر مـعـرفت جوابت بدهـنـد            برخـیـز که قـدسـیـان جوابت بدهند

 این روز دعـای مستـجـابت بدهـنـد            اعـیاد عـلی چون ماه رجب باشد و

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

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:               رباعی  قالب شعر: شعرای مختلف                 شاعر:   
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 امگرفـته نیـرو درس خـداشنـاسی و            امگرفته خو علی به مهر ازل من از

 ام خوی محـبـت از کـرم او گـرفـته             مـرشد طریـقـت خود شاه الفـتی از

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

 آیـــدمــی  یــزلــی آوای خــوش لــم            آیدکـعـبـۀ حـق بـانگ جـلـی می  زا

 آیــد آغـــوش گـشـایـیـد عــلـی مــی             گویدکه سروش وحی حق می بشنو

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

 علیست من  روان روح و  ،جانان من جان من،            ورد زبان من علی است تسبیح من، ذکرمن،

 علیست گران من حاصل عمر  شکرهلل            علی تا علی دارم ندارم کار با غیر

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

 است صف  به دل صف اهلمطاف وان خانه             چه کعبه را به عالم شرف است گفتم ز

 این عاصمه زادگاه میر نجف است             گفتا که گهر مایۀ ارج صدف است

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

 ایـمـن بُـَود از عـذاب روز محـشـر            کس که شود داخل حصن حیدر هر

 کـوثـر بهـشت و سرمـایـۀ طـوبـا و            آل چـیـزی نـبود  عـلـی و مـهـر جز

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

 شد   ـبـا مت زیمـقـد جهـان ز گـلـزار             با آمـدنت عـشـق و صفا معـنی شد

 شـد  بـا کــالم قــرآن وا  لـبـهـای تـو            آغـوش محـمـد بـودی وقـتی که در

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

 ایمیـافـته   به مـو  کام دل خـویش مـو            ایــمیـافـتــه   آل او تـا ُحـّب عــلـی و

 ایمـرو یـافـته ان گر آبهر دو جه در            اوالد علی است دوستی عـلی و  وز

 ********************** 
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 جبـریل امین محـرم اسـرار تو بود            بود تو شب که چراغ کعبه انوار آن

 بود  تو دیـدن رخـسار مـشتـاق تو و            دیــدنـد مـحـمـد بـه کـنــار کـعــبــه

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

 است  جام کوثر ازعاشقم لب ق مستی             است بردلابروی   به تیغ دوتاراج دل 

 است  حیدرکه گرفتار  هر بلند بختش             شده چنینحک   خدابهشت  در سر بر

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

 دستـش مـاه آید از آسـمان و در می            راه نـظـیـرش آمد از شـوکـت بی با

 ال حــــول و ال قــــوة إاّل بـــالــلــه            مانـدهدیـدی که دهان کـعـبه هم وا 

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

 کس چون بنهـد قـدم به میدان عـلی             عـلـی مـیـدان بـالغـت است دیـوان

 یـا زان محـمـد است یـا زان عـلـی             آن  آید ازکه بوی عشق می نکته  هر

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

 کعـبه مـولودی نیست  عـلی به  مانند             معبودی نیستخدای  جز هکه ب آنسان

 سودی نیست  حب علی بی طاعت در             خدایفرموده  خویش قسم خورده و بر

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

 ارواح شهـیدان صلواتتـقـدیـم به              جان صلوات دل و مولد کعبه از بر

 تابان صلوات آن گوهـر بفرست بر            ده اسـتمـؤمـنـان آمـ مـیـالد امـیـر

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

 اهلَل الّصمـد نـقـش نگـیـن امرِ   نام تو              هللا احد علی ذاتت ثـبوت قـل هـو یا

 احد  ِمثلت لهُ ُكفوا    جهان بعد از نبی، در            تو چو لم یولَد مادر گیتی و  یِلد از لم

 ********************** 
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 حق باشد  حق كه بر ز علی حق است            حـقّـا كه حـقـیـقـتـا  عـلـی حـق باشد

 عـلی مع الحـق باشد   حق با عـلی و            دیـدیـم خـطـی بـه دفـتـر لـم یـزلـی

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

 ـل دلـی قــبـلـه نـمـایـی دارده ا هـر            جایی دارد دل كه شكست ره به هر

 ایـوان نجـف َعـجـب صفـایـی دارد            با آنـكـه بُـَود قـبـلـۀ ما كـعـبـه ولـی

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

 علی  است كه مرد روزگار گفت آن            علی است نامدار  وبزرگ   این گفت:

 اسـت عــلــی  ـارآئـیـنـۀ ذات كـردگ            نه این اّما به حقیقـت او نه آنست و

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

 كردمی  تماشا  علی بود پِس پرده، در            كردمیحق خلقت دنیا  كه ایجاد روز

 كرد حّوا می ِگل آدم و آب و در ِسیر            نـبی بـلكـه از آیـنـۀ ُكـنـُت نـبـیّا  چو

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

 علیست  او نوح، همه ِكشتی و در گیتی             علیست باب مفتوح، غیب،  زنمخ بر

 علیست  آن روح، در قالب آفرینش،            كه مبـدأ حـیـات همه است آن روح

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

 هللا گـفت بگو عـیـن  گـفتم كه عـلی،            هللا ِسـر   گـفتم كه عـلـی، گـفت بگـو

 ال حــــول و ال قــــوة إاّل بـــالــلــه            ه وصفش چه بگـویم گفـتا ب كه گفتم

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

 صوت جلیوصّي خویش با  شأن در            یــزلــیلــم  فـرمــود رسـول قــادر

 دست علی  ازخندق   ضربت روزیك              افـضل بُـَود از طاعـت كّل ثـقـلـیـن

 *** ******************* 
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 اعـجـاز حـریـم  امن و مـأمن            نـیاز قـبلـگـه اهـل کـعـبـه آن

 گداز و سوز تب و و  غرق درتاب            بود واقـعه آنشب آبـستن یک

 حجاز  که شود نازِل بر میـر            خـبری بود به زیبـایی وحی

 پردۀ ناز ساخته در رخ نهان            گهـان بـنـت اسد وارد شد نـا

 نماز  آن روح علیروی  مهر            دمـید پرده ناگاه فـرا رفت و

 نکـند نرگـس مستـش را باز             رخ دوست از غیر که بهآشنایی 

 راز  خلوت  آن دررخنه  کند تا             جسترا میای روزنه  آسمان

 روی نـیـاز  او در  نهـد بـر  تا             طرفه طـلوع آنتا شود شاهد 

 مـالئک پـرواز کند خـیلمی             در هـوای رخ آن ماه بهشت

 ضیا پای انداز  فرشی از نور و            کند در قدمش کهخواهد  مهر

 بـاز  کند بـنـد ضاللـت را که            نفوسپای  آن دست حق ازآید 

 نـده نواز که بود بـ  دشاهـیپـا             کند حـاجت مخـلـوق روامی

 شود فصل جدیـدی آغـاز می             حـیات ُکرۀ خـاک امروز در

 بود درعلم و فضیلت مـمتاز              صدف کعـبه نهان آن ُدّرِ در

 آواز  غیب رسد ازچنین می  که            شنیدکعبه مگر خواباند گوش 

 َظـَهــر  ـیــه تَـَجـلّـی وَرب ــهُ فِ             بَـشرهـا َعـلـٌی بَـَشـٌر َکـیـَف  

 

نفاعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل                 علی شهودی             شاعر:   
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 را پیش  حق کشم پای وصف  به شعر  نشد             بیش کم وها کرانه   بود ازسپیده سرزده 

 دوراندیش دست توسل به عقل  زدم دو            خویش دفتر  کنار ، پریشان ،خسته ،نشسته

 ُمـرده کجـا شـمع آفـتـاب کجا  "چـراغ

 "  کجاست تا به کجا ازببین تفاوت ره 

 تـمـنـای میـزبـانـی داشت  بیـت، زمینِ             داشت مهـربانی های افـق رنگکرانه

 آنچنانی داشتخبرهای  ز ساق عرش،            داشتخـدا برای بشر فـیض آسـمانی 

 آمد بـطن عـرش می   صدای هـلهـله از

 آمد به دیـدار فـرش می  عـرش، عزیـزِ 

 کعبه جان داده سنگِ  دعای فـاطمه بر            انـدام کعـبـه افـتاده رزه بربـبـین که لـ

 بـاده  غـرق تـمـاشای سـاقـی و و بیت،            شکـسـته رکـن و به حـال قـیـام آمـاده

 نشانۀ توست   نقش تو جای حرم، به جای

 توست"فرودآ که خانه خانۀ  "کرم نما و

 به انـتظار نـشـسته به شـوق دیـدارش            ارشـودی کـنار دخـیـل بسته حجـر در

 دادارش؟  حیِّ  که یا علیست گرم سخن،            مست گفتارش نهاده گوش به دیوار و

 سرش طواف کندکعبه به دور  روز سه

 خود اعـتراف کند  به برتری عـلـی از

 م گـرم در تماشا شدسه روز بعد حـر            خانه غوغا شد خورد و دوباره کعبه ترک

 خـدا هـویـدا شـد که روی مـادر شـیـر            زده آن دم شبـیـه دریـا شـد زمیِن تـب

 روزگـار آمد و بس  خـبـرتـرین خـبـرِ 

 بـرای عـالـمـیـان افـتـخـار آمـد و بس 

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:          مربع ترکیبقالب شعر:             احسان پیریاییشاعر:   
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 مده بودروح از پیکـرۀ کعـبـه برون آ            ذّره همه دنـیا به جـنـون آمده بود ذّره

 روز نزولش آن  برخاست به اجاللکعبه             روز آنبه افالک حلولش  ریخت روشنا

 طالب شد ابی  بن  عـلـی قـبـله مـایـل به             حرم غالب شدِ عشق او بر دل سنگی 

 اش چند قدم با او رفتکعبه در بدرقه            رفت او حرم با ورفت  دل خانه علی  از

 است بازمحمد کعبه که آغوش   از برو             است پرواز است دمشکسته ه کعب قفس

 آمــنـه بــایـد بــاشـی  زاِد پـســر خـانـه            با آیـنـه بـایـد بـاشـی  آیـنــه هـسـتـی و

 آغوش نبی  شد از های علی پُرکودکی            ها گـشت فـرامـوِش نـبـیهمۀ غـائـلـه 

 نبی  خورده به تن پوش علی  گیسوی عطر            است دهشدوچندان  اواتمس مستی اهل

 رفته دردانه کعـبـه به سـر دوش نـبی             باغ بهشت ای از تا بچـیند رطب تـازه

 نبی مدهوش علی بوده فقط آن همه    که             علی فقط این همه سرمست نبی بوده  که

 خاموش نبی  لبزند اینک می ها  حرف            آیـیـنه آیـنـه در  چـشم عـلـی، چـشم در

 من  توهای شدن دور شوم ازنگران می              من توتماشای  ای محو مشو  من از دور

 آری  مـردم دنیا،  ام اززمان خـسته  هر             آری نـشیـنـم به تـمـاشـای تو تنهـا،می

 طـالـب شد شعـب ابی مـۀ دهـر اگرهـ            شددلـم غالب  مکـافات زمین با تو بر

 این تنهایی  ُمـردم ازآیـنه می  تو هربی             هـمتایی خـوب شد آمدی ای معـنی بی 

 نداشت یوسـفی بود ولی هیچ خـریدار              نداشت که بازار آن روز دردین اسالم 

 ش حـیـدر بود ـازار شدث گرمی بباع             حیدر بودشدش  خریداراول آنکس که 

 اسـالم گرایـیده به تو  !به اسالم؟ نه تو             تو دیده بهام دوختهمن  بارد ومی وحی

 با تو اولوالعـزم ترم از رسـوالن دگر            اینم که تویی همسفرم ازدلخوش زمین  در

 ورد آرام آرامخـدفـتر قـصه ورق می             آرامرود قـصه ما سوی سرانجـام می

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            مثنوی قالب شعر: غزل          حمیدرضا برقعیشاعر:   
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 آفــتـاب طـلـعـت مـعــبـود بـا مــاه آمـده           هـوهللا آمـده مـرآت تـو کعـبـه امشب در

 آمده خانه از راه زینت کن که صاحب  خانه           کن بازتا قدم آغوش جان را  سر روح شو

 آمدهآغـوش سحـرگـاه  صبح امیـدت در           بـگـو یـا حـیـدر هـایت ذکـربا تمام رکن 

 زمزمهبه گوش این  آیدخشت خشت کعبه را 

 مــادِر جـان مـحـّمـد ادخـلـی یـا فــاطــمـه 

 امشب شناسایی شدی  قدرت گم ولی بود             حـرم امـشب تـمـاشـایی شدی هللا ای هللا

 آرایی شدی نان گرم دلدل ربـودی همچ           اولـیـا  انـبـیـا و بـا امـیــرالـمـؤمـنـیـن از

 زهرایی شدی  انوار غرق در پای تا سر           سرت عرش اعال بر اززهرا ریخته  نور

 ایاهـل یـقـیـن آورده  فـاطــمـه، روشنـگـر

 ایمرحـبـا با خود امـیـرالـمـؤمنـیـن آورده

 ت این پسرین اسرکن د روح قرآن، احمد، جان           پسر اینالعالمین است مرآت رب  !حرم ای

 این پسر االمین است حقیقت مرشد روح  در           بـیـنی وراکودک نوزاد می ظاهـرا  یک

 امیرالمؤمنین است این پسر  ای همه مؤمن           حرم گردید جمع دور سو چار ازمؤمنین 

 مقام  رکن ای ای ای ِحجر ای َحَجر روشن دیده

 سالم حـیدر یک صـدا بـا همدگـر گویید یا

 حرم  از حور  جای گل، گل لبخند روید  با            حرم از نور امشب به بام آسمان رودمی

 حرم از برخواسته تا آسمان شور زمین در           عـلی«  یا » های مکـه بگرفـتـند ذکرکوه

 حرم ای همه اهل حرم دور از حرم دور از           میـهـمـان خـود پـذیـرایی کـند تا خـدا از

 کعبه را خلوت کنید  گوید که دورکعبه می 

 عـلی صحبت کنید  موال حلقه با هم ازحلقه

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                 مثمنقالب شعر:           غالمرضا سازگارشاعر:   
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 است  با حیدرمروه امشب سعیشان هم   هم صفا           است  حیدر  یا ذکرشان امشب مشعرهای سنگ

 است  ها حیدربت ذکردرون بیت حتی  در           چار رکن کعـبه افـتـادنـد بر پـای عـلـی

 است  تعالی حـیـدرمیهمان ذات پاک حق            خط نور باسنگ حرم  بسته روی هرش  نق

 خـلـوت کرده امشب با عـلـی  خالـق دادار

 عـلـی  یـا  عـلـی و یـا  عـلـی و عـلـی و یـا یا

 الـمرسلین با مـادر آید از حـرمجان ختم            حرم آید از کعبه سینه چاک کن تا حیدر

 روی دست آمنـه، پیـغـمـبر آید از حـرم            کنید آید برون باورمی  بهکع مرتضی از

 در لـبـاس بـنـده حـّیِ داور آیـد از حـرم           این کالمگفتم به جرأت می   کفر،ودی نب گر

 العـالـمـین را بنگـرید مکـه وجـه رب اهـل

 مـؤمنـین روی امیـرالمـؤمنـین را بنگـرید 

 را ببین  قدم روح مصّور تا سر چشم شو           مـبر را ببـینبیا جان پـیـ عـیـسی مـریـم

 ببـین  را عّزت اقـبـال آن فـرخـنـده مادر            جبین فاطمه  از گیرمریم امشب بوسه بر 

 حـّیِ داور را بـبـین  شیر دست، فـراز بر           االسـد   فـاطـمـه بنت اسد امشب شـدی اُم

 مـریـم کنی  عبه ناز برمشب به کسزد امی

 فخـر بـر عـالم کـنی  آدم فـروشـی، ناز بـر

 ای سـراپـا روح، مـیــالد روانـت آمــده           ـا مـحـّمـد یا محـّمـد جـان جـانـت آمـدهی

 ژیـانـت آمــده هــمـره بـنـت اســد شـیـر           غالف بیرون ازنصرتت گردیده  ذوالفقار

 خــانـدانـت آمــدهسـیــد و مــوالی کــل            فـرمانـدۀ کـل قـوا عـّم، ـنین و اب جـانـشـ

 دهـان گوهـر فـشانـد در برت  اذن ده تا از 

 برت  در قرآن بخواند قرآن بَود گرچه خود
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 تـو آب حـیـات عـالـم و آدم عـلـی  مـهـر           محکم علی آیتعضوت  ای سراپا عضو

 عـلـی  عـالم خـالـقهـم خـداونـدیـت داده            را هللا خواندی خویش رسول  عبدخود   هم تو

 عـلـی  پـیـش جـاللت کـم انـبـیـا آرنـد در           تن دو دراحمد که یک جانید با هم  و تو جز

 صبـح خلقـت با محـّمـد زیستی  از پـیـشتـر

 کیستی؟  پس  محـّمد نیستی، تو عـلـی گر ای

 گـفـتم خـدایـی یا امیـرالمـؤمنین می فاش            م که پیشانی نهادی بر زمیندیدنـمی  گر

 همین است و همین  است و همین است و دین همین           دین من است تو  مهر ،هستمهرچه هرکه هستم 

 م بـبـیـن ـه ام دیـدی دلــم رادامـن آلــوده           امپـا آلـوده  تـا به سـر دوستـت دارم اگـر

 من تویی نیت و تکـبیـر و تـسبـیح و قـیـام 

 گر به دوزخ هم روم گویم امـام من تـویی 

 جنّت در قیامت حق توست  نار و اختیار           کرامت حق توست استی و عالم کریم تو

 ست اقامت حق تو محشرعرصۀ   در چون کنی           دسـتـگـیــری از تــمـام انـبـیــا و اولـیــا

 توست  حق امامتداند می  غاصب حق تو           حق تو مردم کنندغصب  هزاران بار گر

 هللا رادنـیــایـی رسـول جـانـشـیـن هـر دو

 هللا رانـسـبت هـارون به مـوسـایی رسول

 زمام  گیریچه به کف ،نان یتیمانبری   چه           نیام تیغ ازچه برکشی  ،نشینچه شوی خانه

 تو امـامی تو امـامی تو امـامـی تو امـام           قـســمــبــیـا و اولـیــای او دا و انبـه خــ

 جز به تو نام امیـرالمـؤمنین باشد حـرام           تو امیـرالـمـؤمنـیـنی یا امیـرالـمـؤمنـیـن 

 نام توست  ذکر عـالم، ذکر خاتـم، ذکر آدم،

 ست نام تو «میثم» خواندم و دیدم تمام نخل
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 گرددعاقـبت اهل دو رنگی و ریا می             گـرددجـدا مـی  قـافـلـۀ یـار کـه از هـر

 گـرددفـاطـمه وا می با نـگـاه عـلـی و            گــره اهــل وال کــور اگـر بـاشـد هـم

 گــردد هـا مـی هـمـۀ آیــنـه  از  تـر پـاک             آلـوده نفـس هم بکـشد پیش عـلـی عبد

 گردد در قـنـوت سـحـر فـاطمه جا می            کرد خم علی سر  روبروی نامهرکسی 

 گـرددبـال می تا خود حـشـر گـرفـتـار             مست علی نیست بداند این راهرکسی 

 گـرددمی عـرفـا از شـود ومی  عـلـوی             جام والیت بچشد ای ازهرکسی قطره

 گردد فقط جای خدا میبشکست دل که             لـم فـهـماندـبه به دو عـاتََرک خانۀ کع

 است هم صدفسینه من  و عشق موال گهر 

 است  که سمت نجف نماییستدل من قبله 

 جنون ساز کند دل حیـدریون شور  در            کندلحظه گره باز  که هرموالست نام 

 روز محـشر به بهشت ازلی نـاز کـند             علیست مهر آن جای دارد دل هر کس که در

 کند که از خاک شود کنده و پـرواز تا            عـلی شب معراج هم انگار نبی گـفت

 این فقط نام علی هست که اعجاز کند            گیردمی جنون رقص علی  شیعه با نام

 ز کند به دهن باست خود کع نذر کرده             عـلی سالی یک مرتبه آنهم شب میالد

 قـد و بـاالی تو را بـاز بـرانـداز کـنـد             که عرش نشسته ست به امیدی یاعلی

 ماه تویی  است اگربهشت  شمسمصطفی 

 اگـر پس ولی هللا تـویی او رسـول است 

 فـقط نام بـرادر را بُرد مصطفی با تو            غیرت حـیـدری تو دل کـوثـر را بُرد

 نـام تو جـبـریل پـیـمـبـر را بُرد  با پـر             خـدا قـرب ه سوی حـرمشب معراج ب

نفعالتن فعالتن فعالتن فعلشعر: وزن            ترکیب بند  قالب شعر:              مهدی نظریشاعر:   
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 َزهـرۀ لشکـر را بُرد ات نعرۀ حیدری            هـمه تـرسیـدنـد آمـدی دردل میـدان و

 با مدد از نفـست باد شد و سر را بُرد             است را بلد خودش خودش کار تو  ذوالفقار 

 چونکه نام اسـدالـلـهـی حـیـدر را بُرد             سیداشتر تر  غضب مالک لشگری از

 لـرزدمـی  موقع چـرخـش تـیغ تو زمـان

 لـرزدپـلک برهـم بزنی قـلب جهـان می 

 خود حـق شیـفـتۀ اینهمه ایـمان تو شد            شد ازل تـشنـۀ بـاران تـو ـل ما روزگِ 

 شد تومسلمان قبله  ه کسی چه که اگرب             است خواسته  او شکل خدایی خود  اگر تو

 شد  حیران تو تو خود معبودچگونه که             عالم همگی حـیرانند تو علی هستی و 

 شد  نان تو و تو  این شد که نمک گیر آدم             تو روزی عـالـم را داد سـفـرۀنـمـک 

 شد گدایان تو علم غنی شد ز هرکه از            عـلی  دست تو دست خدائـیست یـدهللا،

 شد  کس نفهمید که کعبه ست که مهمان تو            کعـبـه شدی  مهـمان دل همه گـفـتـه تو 

 سنگ است  کعبه فقط از ای وکعبه خودت   تو

 علی جان ننگ است  توحرم بی  گشتن دور

 نجف  ذکرت برکت داده به شبهای بسکه             دریای نجـف آرند زباده می   عـارفـان

 نجف گـشته همه جای نجف  معدن ُدر            این خاک زدی سر که پا بر همان روز  از

 نجف  مـرا هم عـبـد مـوالی بنـویـسـند            قـبـرمآرزوی دلـم این است که روی 

 بخوری چای نجف  بنـشینی سحری و            چـسـبـدچـقـدر گـوشۀ ایـوان طـال می

 کـربـبـال البته فـردای نجف  یک سفـر             این ماه رجب در شد بنویسندکاش می 

 یان حـرم حـیـدر و بـابـای نجـف م  در            من سوخته دل شد بشود قـبرکاش می 

 خوانممی تا به سحـر من نجف باشم اگر

 خـوانـمهـا عـلـی بـشـر کـیـف بـشـر می
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 امشب كـرم  همه گـردیده محیط عـالـم            امشبآمده رشك ارم  صحرای حجاز

 امشب  محترم گشت حرم  شب  همه از بیش             تكـبـیر بگـوئید حـرم شد حـرم امشب

 همه گشتند به تعظیم خـم امشب  هابت              خـانه قـدم امشبخانه زده صاحب در

 در سـیـزده مــاه رجـب مــاه مـبـارك 

ــ   مــبــارك  هللای در حــرم مـیـالد عــل

 است به شأنش  كتاب قلب ُرُسل چار در            این جان جهان است فـدا باد جهـانـش 

 ریـزد ُدر تـوحـیـد و نبـّوت ز دهانش             نشانش عصر خداوند به هر است داده

 جانش  چو گیر به برآغوش  كعبه در  ای            زبـانـش پـیـوستـه بُـَود نـام مـحـمـد به

 لـبـوسه بـزن صورت هللا صمـد راـگ

 تـبـریـك بـگـو فـاطـمـۀ بـنـت اسـد را

 ها همه گـشتـند به تـوحـیـد هـدایتبت              به سر شور والیتراست اركان حرم 

 علی گشته عنایت  به حرم نور كامشب            روایت  است كرده  دوصد زمزمه به زمزم

 حـكـایت  نـور الـهـی كـند این نـور  كز            نهایتكه نه مبدأ بود آن را نه   نـوری

 آدم  ِگل از است كه پیش همان این نور

 تــابــیــد ز ُحــســن ازلــی در ِدل آدم

 نوح به دریاست همان راهبر این نور            حـّواست آدم و این نـور فـروغ بـصر

 یَد بیضاست  حق درعیان جلوۀ  نور  این            دل سیـناست تجالی خـدا در این نـور

 به موساست  این نور خطابی است كه در طور             مسیحاستمعجزۀ فیض همان   این نور

 غیب نهان بود  فروغی است كه در این نور

 عرش عیان بود  كه درچراغی است  این نور

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:        مسدس ترکیبقالب شعر:           غالمرضا سازگارشاعر:   
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 توست ثرای معجزۀ ُصنع خـدا، این ا             ستاین گهـر تو ای بحر تجالی اََزل،

 جـمـال اَحــِد دادگـر تـوسـت ای بیت،            توست مرشد تو راهبر االمین،روح ای 

 اسد این پـسر تـوست ای فـاطـمۀ بنت             ای آدم پاكیزه سرشت این پدر توست

 روی دو دسـت تـو یـدهللا مـبـارك  بـر

 الــلـه مــبـــارك جـمــال اســـددیــدار 

 حـرم امن خـدا شد به پـناهـش  كعـبـه،            االهـشهم بیت  است ز گـشوده آغوش

 جاهش وعّزت  وشرف  شده محو  مادر            اركـان حـرم تـشنـۀ یك نـیـم نگـاهـش

 چـشـم به راهـش پـیـغـمبر اسـالم بود            خداوند گواهـش در زهـد، پـاكی و در

 تن آید روح شـریـفـش به   دگـر تا بـار

 شـكـن آید  حـیـدر خـیـبـر بر یـاری او

 چـشم سـماوات روان گـشته ستاره  از             افـتـاده نفـس در دل خـلقـت به شماره

 حـرم كـرده اشاره جـبـریـل به دیـوار            نظاره خـورشید شده محو َمه خـندد و

 وه كـنـد روی خـداونـد دوبـاره لـجـ  تـا             پاره چو حـرم گـشته شوق گـریبان وز

 مـحـتـرم آمد حـرم بـاز حـرم ای اهـل

 حـرم آمد تـكـبـیـر بـگـوئـیـد عـلـی از

 زمانش زمانهاست كه پیوسته  است  این            عیانش عصر هر كه دیدند به  است این

 دهـانـش  آیــات خـدا ریـخـتـه از ُدرج            مكانش مكانهاست  ز این است كه برتر

 جانش  خواجۀ لوالك چو بر بگرفته به             زبـانـش بـود نـام مـحـمـد به پـیـوستـه

 لبهـاش گـل انـداخـتـه از بوسۀ احـمـد

 انگـار كه قـرآن شده نازل به مـحـمـد 

 خروشان رسول است شیر خدا، شمشیر            است رسول قدم جان به  تا  كه سر  است این

 است  رسول خویش نگهبان كودكی  از            است سولزینت دامان رچون خرمن گل 
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 است  رسول كه قـرآن قـدرش بشناسید            است رسول فرقان و فاطر نبأ و و قدر

 آغـاز به احـمد شده نـازل قـرآن كه ز

 نازل  محـمد شدهقلب  از قـلب وی، بر

 مهـر تو امـضای قـبـولی عـبـادت ای              ای بـنــدگـی درگـه تـو روح سـیـادت

 به توحـید تو داده است شهادت  توحید             به درت روی ارادت جهان را  خوبان

 حـرم یـافـت والدت یـمـن قـدوم تو  از            ات خـلـق نگـردیـده سعادتدوستیبی 

 شیـر خـدایـی و محـمـد به تو نازدتو 

 و نـازدهللا قـسـم خـالـق سـرمـد به ت و

 ما را نبـود روح به پـیكـر  مهـر توبی              مـادر گـرفـتـیـم ز با شـیـر تو ما مهـر

 میـّسـر  نـبـود گـفـتـن مـدح تو كـس را            دوش پیـمـبر جایی كه بود پـای تو بر

 گوهـردهـان هـمـه  كه ببارد ز گـیـرم            مكـّرر گـفـته خـداونـداوصـاف تو را 

 نـشایـد  هـیـچ زبـان گـفـتن مـدح تـو با

 سراید؟ بخواند چه میثم چه بگـوید چه

 

 

 از شدت شهـدش ترک افتاد به کعبه            خـدا آیـنـه را داد به کـعـبه  تـا دسـت

 وشرفی داد به کعبه چه قدر این کار             همه دیدند  پیش قـدمش سیـنه درید و

 که خـداونـد فـرسـتاد به کعبه نـوری            ت به یُمن رو ریخ خانه ف تاریکی بت

 حرفی نـزن از بـاقی اعـداد به کعبه            ده تاست عالم صد و عشق در وقتی عدد

 به کـعـبـه   با آمـدن جـامـع االضـداد!             هـم دافـعـه با آمیـخـتـه شد جـاذبـه و

 افـتـد گـذر بـاد به کـعـبه بـار می  هر             لممیشود از عطر وجودش همه عا پُر

 ای عشق بگو دست مریزاد به کعبه            را ـشسینه نگه داشته نقـش شرف بر

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:               قالب شعر: غزل                        عالیه رجبیشاعر:   
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 رسددریـا نمی سـال به قـطـره هـزار            رسدنمی  به خرمااست   کوتهدستی که 

 رسدر به زمـرۀ لـیال نمیفرصت دگ            آسمان سوی ازرسد عشق می  که وقتی

 رسدعـقـل بـشـر به حـل معـّمـا نـمی            استجلوات خدایی  ازصحبت که  آنجا

 رسدبر شعر و واژه و کـلمه جا نمی             ذهن میان بزرگی  وصف برای  گاهی

 درسـنـمی مـوال رک رتـبـۀبـنـده به د             خلقت خود گوید آفـرین وقتی خدا به

 بندگان ولیست   برست که  همان کسی  موال 

 فـقط مرتضی علیست برای شیعه موال

 لک زده قـراری هـمه دلهـایای بـی            زده روحت ترکبزرگی   ای کعبه از

 بـشریت نـمـک زده نـامت به سـفـرۀ             شـیـریـنـی لـب تـو حــالل لـب نـبـی 

 زدهفرشته اردوی خود مشترک  صدها             حال اعتکاف در کعبه گرد روی تو در

 زده دوری رویت فـلک شد آسمان ز            زمـیـن خـّطــۀ ای آســمــاِن آمـده در

 محک زده آنانکه عشق تو دلشان را            تو آمدی و پـشت سـرت شیعـیـان تو

 آمــدی عــلــی خـــدا  ای جــلـوۀ تــمـام

 ی عـلـی ه ما را زدعـشق سیـنـ  با تـیـر

 ایزاد کعبه نه تو روح خانه  خانه تو             ایکعـبـه یـگـانـه  ای میـهـمـان ویـژۀ

 ایکـرانـه ترین تـوئی و بـی   انـتهـابی             حضور ترین غربی  هستی و شرق خورشید

 اینه ـاشب خرما به دوش شام یتـیمان،            توستزمین بین مشت  وروزّیِ آسمان 

 ایهـمـه عـامیانه  شـاهـی ولی مـیـان            دار استاد جبرئیلی و کفـش تو وصله

 ایهر رسانه  فـضائل تو ای خالی از            غـربـتـی  قـدیم تا به کـنون بـند تو از

 شـب لمـحـبـتت سـیاه است مـثـدل بـی 

 خدا نشسته به هر سینه لب به لب  با تو

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند             قالب شعر:              مجتبی صمدیشاعر:   
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 ذوالفـقاریت  یـورش از دشمن فراری            جان نثاریت  شده از اپ  به حقدین  ای

 داریت ای چاه کـوفه تشنۀ شب زنـده            اتوجود گرسنه ای روزه روزه دار

 اسـیـر نـاز نـگـاه بـهـاریـت وی گـل             کن طوفان ریشه برق خشم تو ای رعد و

 سواریت  شتی دست خـلیل نـوح به کـ            ـاهنـالـۀ خـلـیـل خـدا بـین شـعـلـه ای

 صورت پروردگـاریت عقل مات ای             ایرفته چهل خانهچگونه شبه   یک تو

 مـمـسـوس ذات پـاک خـداونـد قــادری 

 العجـائب عـالـم تو حـیـدری  تو مـظهـر

 آشـنا کـنـیم  رگـه توکـمـی به د دل را            اقـتـدا کنیم  ایـد دلـی دهـیـم که به توب

 کـنـیم  شـود شـبـیـه شما ربـنـا کی می            های کـمـیـل تـوأیم عـلیمدهـوش آیه 

 زده بابا صدا کنیم  جنونصفت  عاشق            عشق شکوهرا ای  که تو  دادی اجازه تا

 کـنـیـم  هـاکــوچـه  دل را روانـۀ گـذر            گرد دهی ای مرد کوچهاجازه می آیا 

 کـربـال کنیم  ای سفـربـگـذار لـحـظـه             و سیلی نه میخ درگوشواره اصال نه  

 ای بــده تـا نـالـه سـر کـنـیـم آقـا اجـازه

 یـاد حـسین و فـاطـمـۀ خـونجـگـر کنیم 

 

 

 دلـو انـداخـت کـه آب آورد و مـاه آمـد            این چاه آمد کاروان تشنه شد و بر سر 

 اســدالـلـه آمـد  بـا  فــاطــمـه بـنـت اسـد            کـعـبه آبـسـتـن نـور است هـو هللاُ احـد

 مـژدۀ یـار رسـول است که از راه آمد            مـاندخـدا می  که به لـبخـند این شکـافی

 گـاه آمـدآفـتـابی کـه از آن نـور سـحـر            خـدا خواهد زد دیوار ای تکیه بهجمعه

 این قـصه چه کـوتـاه آمدنگـوئیم که   تا            عمری شده بعد ازکاروان تشنۀ یوسف 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل                       زهرا سیه کارشاعر:   
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 که درخشنده همه عـالـم ازاوست آفتابی           اوست خرم از جهان  که  رحمت چشمۀ آن آمد

 اوست  که صبا غالیه افشان و مبارک دم از            در گـلـستـان وال الله رخی چهره نمود

 پایۀ دین محکم از اوست و حرم آنکه رکن           حـریـم حــرم کـعــبـه بـه دنـیـا آمـد در

 اوست  از ضیغم  چنین شیری که دختر  مرحبا            است پسری بوالعجب را اسد بنت فاطمه

 تاوس هم از اکرم قدرت بازوی پیغمبر           خـدا که به تـأیید قـدرت؛ آمد آن مـظـهـر

 شرف آدم و ُرجحـان بنی آدم از اوست           1اســد هللا و یــدهللا بُـَود؛ در دو جــهــان 

 زره خاتم از اوست تیغ و منبر و و مسجد           ختم رسل آمد آن میر والیت که پس از

 از اوستهمچو حسین نابغه اعظم  پسری           زهرای بتولهمسر  اوست باب حسن و

 اوست  معظم از  محترم و  بیت خدا خود بلکه            است کعبه معزز شده در زادن نه از او

 اوست خم ازپشت دلیران  نگون علم کفر           تا بر افراشت چنان رایت مردانه چنین

 اوست  این پرچم از افراشته که  نیست عجبی            جـهـان در کـنـف پـرچـم اسـالم آید گـر

 اوست  مستحکم از  بنائیست که پاینده واین            فتنه کفر زپـذیـرد خـلـل اکـاخ ایـمـان نـ 

 اوست  اعظم از علی که علیم است  جز نبی هر            2بـاشـد   عـلی مـی خـداونـد عـلـم مـخـزن

 اوست  کم از  و همه بیش   دارند ادیبان وآنچه           اوست سخن مدح بر آنچه گفتند بزرگان

 اوست  چه که من دارم از هر نه همین طبع روان           گفت میصراحت مؤید به  که  دیدم دوش

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

 شرف آدم و رُجحـان بني آدم از اوست            اســد اهلل عــلـي ابـن ابـي طـالـب آنـک                      . جايگزين بيت زير کنيد 

م الهي هستند لذا بيت زير به  بيت زير ايراد محتوايي دارد زيرا طبق عبارت و خزان العلم در زيارت جامعة کبيره تمام امامان خزانه دارعل.   2

 جز نبي هر که عليم است علي اعظم از اوست            مـخـزن عـلـم خـداونـد عـلي باشد و بس              اده شدجهت رفع ايراد تغيير د

نتن فعالتن فعالتن فعلفاعالوزن شعر:                   قالب شعر: غزل                  سیدرضا مؤیدشاعر:   
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 ای حـرم شاهد اعـظـم زده خیـمـه انـدر           ای فَـلِک عشق تو پرچم زده یا علی بر

 ای ز آتش عـشق شرر بر دل عالم زده           جهان پـروانه شمع ُحسن تو فروزان و

 ای خّط مقـّدم زده در تـو بسکه شمشیر،            خـوانـند مـی اسـدت  ـنمیـادیقهـرمانـان 

 ای  کم زدهای  زده ور ای زده نا دم ز خود           خـرد و بـی مـایه  مـّدعی بـی پیـش هـر

 ای محکم زدهسیلی بر مرحبشان  زآنکه           اسرائیل در هـراسـند هنـوز از تو بنـی

 ای دمـادم زده قــدم انــدر ره اخـالص،           همه عمر همت ز نازم که توگام ستوار 

 ای خاتم زده از بخشش خود نام سّکه بر           کـرده ز ایثـار تـو تجلیـل خدا در قرآن

 ای  سینۀ حاتـم زده دست رّدیست که بر           نفس عزت اینقوت خود بر فقرا دادی و 

 ای صفا دم زده صدق و که تو از  مقامی   در           بگـشـایـندـتر از آنـنـد که لب ُعـرفا کم

 ای غم زده دل به دریای پُر از حادثه و           چو غواص جسور وبستر طاها   خفته در

 ای عیـسی مریم زده از تر خیمه مافـوق           همسایۀ تو خورشید است منزل وفلکت 

 ای ها بـر یـِد پیـغـمبر اکـرم زده بـوسـه           توکـه  شـیریـن تو بـوسـند،انبیـا از لِب 

 ای  لم زده عظمتتخـت  به دید کاحمدت           بـودی؟ شـب معـراج مگـر همسـفـر او

 ای زآب کـوثر نمکی بر لب زمزم زده           بـزم صفاست در زمزمۀ سعی تو ساقیا

 ای سلسله بر هم زده تو صد یار یکی با             1زهراست معینکه  اجانب کید غم از چه

 ای هم زده لوائیست که با فاطمه با  کان            الـبـیت  بـام فلـک افـتد علـم اهـل کـی ز

 ای چنـگ بـر دامـن آن مفـخـر آدم زده           »کالمی« که پی اخذ مراد  مفتخر باش

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

 با يکي يار تو صد سلسله بر هم زده اي           چه غم از کيد اجانب که معينت زهراست                      . جايگزين بيت زير کنيد 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل                 ولی اهلل کالمیشاعر:   
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 بغل مرآت رّب العالمین که داری درن ای از            ها و زمین آسمان کن بر  ای کعبه امشب ناز

 جبـریل امین وقت طواف روی حق، همراه              ای مولد شیر خدا، ای رشک فردوس برین

 )لبّیک( ای جان جهان، موال امیرالمؤمنین               برگو به آواز جلی تحمید خود را این چـنین

 اعـتـکـاف عـاشقی، از یـار استقبال کن  در

 کعبه امشب حال کن  ای شده، حق قبولِ  حّجت

 الـمـنـن دین خـدا ممدوح ذات ذو احیاگر            شکن آمد خلیل بت کعبه بشنوید های بت

 علن و اسرار مکان آگه ز  هر زمان و هر  در            نبی مـؤتمن پـرچـم به دوش قـافـلـه یـار

 خویش حسن، فرزند نیکویش حسن  حسن، ُخلقش            سخن برون مدحش فراتر از اوصاف او از حد

 اید  از هـیـبـت شیر خدا روی زمین افـتـاده

 ایـد  عـلـی سـر داده انـبـیـا ذکر هـمـراه کـلّ 

 ای دلیـر آورده فرمانروای معرکه، شیر             ای آورده الحق که شیر اسد، بنت فاطمه ای

 ای آورده کثیر ها و زمین خیر آسمان بر            ای آورده خاتم پیغمبران امشب وزیر بر

 ای انـبـیـا مــاه مـنـیـر آوردهبـر آفـتـاب             ای امیر آوردهمرتضی امشب  شیعیان بر

 بازوی ختم المرسلین،جان رسول است این پسر 

 ابن عـم و دامـاد او، زوج بـتـول است این پـسر 

 

 

 ه بودصبر کعبه که لبریز از ترک شد  و         کـعـبـه حک شده بودنشان آمدنت، روی 

 از این پدیده ، زمان هم دچار شک شده بود         ! شکافت؟ تو  یا سر ترک خورد؟!  کعبه دوباره 

 ! نشان مرگ و تـولد، که مشتـرک شده بود           !شکاف کعبه،فدای سرت،چه سّری داشت؟

 زرگ، به اندازه ی فدک شده بود ی بـغـمـ           ای در کـوچـه،در شکسته، لـگـد، گـریـه ه

 

وزن شعر: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن      قالب شعر: مسدس ترکیب            محمد فردوسی شاعر:  

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:               قالب شعر: غزل                           امیر حیاتیشاعر:   
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 پریشان شدن وقتجنون وقت            بازهـم آمد شب حـیـران شدن

 ایـوان شدن  ای گـوشـۀ آئـیـنـه           دلــم بــراینــوشـتــم  شـکــر

 تا به ابد دست به دامـان شدن            جبرئیل شدحضرت  من و کار

 با هـمـۀ خـویش نمـایـان شدن             ستهخـوا افـتـاده خـدا پـرده بر

 شدن  مسلمانست   واجب عینی           تـازه از امروز به پیـغـمبران

 است  است به ما واجب  شراب فصل

 قـبـلـۀ مـا ابن ابـی طالب است 

 دارها شیـعـه شـدم شیـعـۀ این            تـمـارها حـسـرت هـست مـرا

 بـارها عـلـی خـوانـده مـرا ناد           من تا که مرا شـیـر داد مـادر

 ا این خواره برهست  سایۀ گل           گـفـتـیـم بـزرگی کـنـیم نـام تو 

 کـش تو سر و دسـتـارها  پیش            پـیـغـمـبـران نه فقط ریخته ما

 هـمه تـاالرها  روی تـو را در           شب مـعـراج دیـد تا که پیمبر

 تو سـوگـنـد شدبر لب او نـام  

 نـام تـو چـو نـام خـداونـد شـد

 خویش  خاک سلیمانخاک شده            خویش گرفته به کفش جان کعبه

 خویش این شده مهمان کعبه پس از            خـانه بود صاحب خانه به در

 سلطان خویش حضرت  قدم بر           کرد  سجده های خودش  بت   همه با

 خویش ساخته دربان  را تو آنکه           یدسر که آخر  به خود گفت کعبه

 راه گشا راه به دستان خویش            امـیـر این راه نـیـایـد بـایـد از

 افـالک زد سـر کـعـبـه قدم بر

 پیش علی سینۀ خود چاک زد

مفتعلن مفتعلن فاعلنوزن شعر:                      ترکیب بندقالب شعر: حسن لطفی                  شاعر:   
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 کند میداری  زنده  خواب هم در دیده ها شب          کند میاختر شماری   سحرتا  امشب هستی

 کند  میرا از اشک خود مشک تتاری  خاک         کـنـد بـهـاری مـی ـجـاز نـسـیـم نـو عا بـاد

 کند میبیقراری  چشمش در ره است و کعبه         کند میزمزم اشک شوق از دیده جاری  چاه

 حرم خانه آید در که صاحببگشوده چشم 

 ـاغـبـان روح بـا ریـحـانـه آیـد در حـرم ب

 گـیـریـد امشب احـتـرام کعـبه را  بـیـشتـر           را شـانـیـد بـام کعبهای مالئک گـل برافـ

 رکن امشب پیام کعـبـه را  چـار بشنود از           بـایـد به لب آریـد نـام کعـبـه را  با وضـو

 خـود امـام کـعـبـه را  مـام کـعـبـه آورد با         ه راهم پیام کـعـبـه هـم ذکـر سـالم کـعـبـ

 داری کنی  ـرم آمـاده شو تا میهـمانح ای

 موج غم یاری کنی  میهمان خویش را در

 میـهـمـان نه مـیـزبـان میـهـمـانانت رسید           رسیدآغوش خود بگشا که جانانت ای حرم 

 بجای مـاه خورشید فـروزانت رسید شب          رسیدپایداری کن که رکن چار ارکـانت 

 جانت رسید  روح بودی تاکنون، پیکر بی            مـنّـانـت رسیدمظهـر ُحـسـن خـدای حیِّ 

 حـیـدر آمد سوی تو  کن در باز بازکن در

 آمد سوی تو شیر حق جان نـبـی با مـادر

 حرم سو به دیدار هر بین دوخت ازچشم حق           حرم فـاطـمـه دعوت شده از سـوی دادار

 حرم  چون حجر بگذاشت روی خود به دیوار           حرم تافت خورشید وجودش در شب تار

 حـرم با قـدوم حـضـرتـش افـزود مـقـدار          حرم هم حرم شد یار او هم گشت او یـار

 هللا اعـظم گـوهرش او صدف بود و ولی 

 سرش گردچون پروانه بر میگردید کعبه 

 طلعت نیکوی او  ریخت چون گوهر عرق از          درد زادن روی او انداخت گل از ناگهان

نن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر: فاعالت           مسدس ترکیبقالب شعر:           غالمرضا سازگارشاعر:   
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 او  هم شوی  حال او هم قوم او خبر از بی           او قـامت دلجـوی سـرو درد، شد کمان از

 او با خـدا گرم سخن لعـل لب حـق گـوی           او بـسـوی کـعـبـه چشم آفرینش سوی او

 درد درونـم آگـهـی  ـدا امشب تو ازکی خ

 رهی  بگشا خود من تو  بر  سو چار راه از بسته

 دلیل  همای که ره گم کردگان راهم چراغی           پـنـاهـان ای خداوند جـلـیـل  ای پـنـاه بـی

 استی و من عـبد ذلیل  تو خـداونـد جـلـیل           رشتۀ جـانم دخیل از  ام بر لطف تو بستـه

 فـیل بر من کسویت آمدم زیرا توئی  رو به           بارغم بر روی دوشم گشته چون کوهی ثقیل

 ام  یاریم فـرما که مهمان تو در این خانه

 ام ُدردانه من و باز کن راهی بسویت بر

 ای  بغل بگرفته االمین را در مرشد روح          ای را در بغل بگرفته دینامشب رکن  کعبه

 ای  بغل بگرفته دررا  جان ختم المرسلین          ای بغل بگـرفته  قـرآن مبـین را دراصل 

 ای بگرفته بغل حق حبل المتین را در شیر          ای بغل بگرفته در را آفرین هست هستی

 است این پسر   قبلۀ دل کـعـبـۀ اهل یقـیـن 

 منجی عـالم امیرالمومنین است این پسر 

 این هـمان آئـینه ُحـسن خـدای داور است          است حیدرمحمد  دست خدا جان این همان

 است این علی یعنی تمام هستی پیـغـمـبر           است خبیرفتح شمشیر  این همان شیرخدا 

 1است  آخرباطن است و ظاهر است و اول است و          است باالتراین ز وصف و مدح عقل و درک ما 

 صفاست حجر و حجر سعی و این مقام و زمزم و

 است  مصطفی  جانشین  مسلمین و پیشوای

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

 .جايگزين بيت زير کنيد 

 باطن است و ظاهر است و اين ها همه آخر است           وصف و مدح عقل و درک ما باالتر استاين ز  
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 شد رب البـیت این اعجـاز ناگهان پیدا ز          در کـنـار بیت جانش با دعـا دمسـاز شد

 فـراز کعبه در پـرواز شد  روح کعبه بر          شد دامن دیـوار چون چـاک گـریبان باز

 شد  کین بـنـا ز آغـاز بر فـرزند تو آغاز          شد وازآ ایناز خشت خشت کعبه  بر فلک

 ات  پروانهحرم   صفا طالب،  حجرعاشق؛ ای

 ات  خانه ـذار پـا درـاطـمـه بگادخلی یا ف

 محترم  کعبه بیش از پیش شد با مقـدم او          1موالی عالم زد قدم تا به کعـبه سرور و

 حتی حرم چه شد اینجا کس نمیداند دیگر          حـق آمـد بـهـم  حـرم از امـربـاز دیـوار 

 قـلم  صفحه و دست و ـالم وکارناید از ک          علی بود و خدای ذوالکـرم فاطمه بود و

 الل  و است گنگ زبانقلم عاجز  عقل مجنون و

 ذوالجاللنمیداند چه شد جز ذات پاک کس 

 علی  گردد گرد شمع رخـسار کـعـبـه می          علی ذات دادار داند چه شد جز کس نمی

 علی  ارشـوق دیـد سر آفرینـش داشت در          عـلی تـابـد انـوار از حـرم بـرعـرش می

 عـلی  های گهـر بـار بود ذکر حق به لب           علی  خانۀ خود میـهـمـانـدار شـد خـدا در

 جلی صوت  گفتند با های کعـبه می سنگ

 عـلی   یا عـلـی و یا عـلـی و یا عـلی و یا

 علی  یا سائلت فردوس و رضوان  ای گدای          علی را جان یاای ارواح   را قبله؛ ای حرم

 علی  یابه روی دست احمد خوانده قرآن  ای           علی  را در شب میـالد مهمان یا ای خـدا

 کـیـستم من )میثم( آلـوده دامـان یا عـلـی           عـلی   جان پاکـان یا از کیستی تو پـاکـتـر

 هر که هستـم خـاک درگـاه ُمحـبّـان توأم

 خـوان توأم  من ثـنـا رهبـر من، امام و تو

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

 کعبه بيش از پيش شد با مقـدم او محترم           کـعـبه شد آن سر سارار قـدمتا نهان در              . گزين بيت زير کنيد جاي

 هاي گهـر بـار عـلي  لب  بر حق ذکر بود          شـد خـدا در خانة خود ميـهـمـانـدار علي                   
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 است  بودن خوش  ره لیلی فقط مرد خطر  در             خوش استبودن  پر بال وی اشقی بهوای ع در

 است  بودن خوش  گذر هر  در خدا فرمان  تحت             است خوش بودن قمر بدنبال تیره شب در

 است حیدر شد عبد خدا چرا و چون بی  آنکه

 است  حیدرسما شد  ارض و همه موالی آنکه

 رفت  گشت و  سلیمان آمد هم گدا رکوعش   در            رفت گشت و مهمان نهراوی بر که آنکس او کیست

 درش اما مسلمان گشت و رفت  کافر آمد بر             رفت پریشان گشت و  درش اما عاقل آمد بر

 دیار  هر با طال باید نوشت این جمله را بر

 عــلـی السـیـف اال ذوالـفــقـار  ال فــتـی اال

 گریده است  امشب دور این مام و پسر مکه             سما بالیده است  وارض همه   مکه امشب بر

 فـاطـمـه بنـت اسد ام اسـد گـردیده است            دیده است خود را صاحب اصلی   عمری بعد

 معلوم است صاحبخانه کیست  کعبه شکاف از

 پروانه کیست   نبی  از غیر شمع روی او گرد

 آبــرو انــداخــتــه  جــلـوۀ او مــاه را از            انداخته دامـان اوعـالـم امشب دست بر 

 نـام او در بین عـالـم گـفـتـگـو انـداخـته             انداخته رو و رنگ  از را خورشید گنبدش

 است نقاب آورده در روی خود را آرا عالم

 در نـقـاب روی مـاه بـوتـراب آورده است

 علیست  طاها  جان طاها جلوۀطاها   نفس            1وال علیست ن و ملک مو انسا  جنّ بر جمیع 

 علیست  زهـرا؛ حضرت آیه آیه آیـنـه بر             علیست االسرا؛  لیلة معراج نـبـی در ِسرِّ 

 
 يارت جامعه کبيره تغيير داده شد. بيت زير به دليل مغايرت با مضامين ز.  1

 جان طاها جلوة طاها عليست نفس طاها               تـمـام انـبـيـا و انـبـيـا مـوال عـليـستبر 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:         مربع ترکیبقالب شعر:           ناصر شهریاریشاعر:   
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 شدن سبوی ساقی کوثر ای خوشا مست از

 شدن خوشا خاک قـدوم حضرت حـیدر ای

 درش سائل شود آنکس بر آقا هر میشود              شودعاقـل  دیوانۀ عشق علی  که شد هر

 نازل شود ( اندر شأن او  آیۀ )من یشری            بعـثـت خـاتـم به هـمراه علی کامل شود

 رفت شاهانه ز فـیـض دولـتـش سـائـل آمد  

 ما سـوا را سـایـه اندازد هـمـای رحمـتـش 

 کند  مـقـدادش مداوا میـفـتـه را نـاگ درد             کند غیر او کس نیست با قاتل مدارا می

 کند؟  که معـنا می الفـتی را غیر او آخر            کند مـسیـحا می قـنـبـرش با اذن او کـار

 کعبه از عشق علی شد سینه چاکش تا ابد 

 من چه گـویـم گر نگـویـم قـل هـوهللا احـد 

 

 

 

 گــر دارد طــالی نــاودانـت رنــگــی د           طــرحـی تــازه دارد آسـتـانـت امــروز

 نتآسمـا وزد در عـطـری بـهـشـتی می            جای خاكت هر بـوی خـدا پـیـچـیـده در

 به صحـن بی كـرانت  صدها فرشته رو            انـد تا آسـمـان هـفـتـم انـگـاری نـشـسته

 میانت؟  ری ددارچیست شیرین   راز این            ست امروز؟ جا مهیای چه رخدادی  این

 عـمـق نگـاه مهربانت!  شـوری ست در           از اشـتـیـاِق دیـدنـش از شـوق وصلـش 

 بـغـل مـانـنـد جـانـت   او را گـرفـتـی در           تو خلوت است آمده در روزسه  یك زن

 نـت بـا   آرامـشــی دارد بـه زیــر سـایــه           است روزتنها چند  است و شیر این دختر

 بــیــن بـــازوانـــت   ای آرام جــــا داده           او را به گرمی  ... ای گفتند لب وا كرده

 كعـبـه! دهـان وا كن بگـو از میهـمانت           ـد شـیـر آورده فـرزنـدی به دنـیـافـرزن

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل              قالب شعر: مطهره عباسیان              شاعر:   
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 ت ی نیسساالر سید و او عالم بجز دو در           علی یاری نیست  غیر نویسم که مرا می

 نیست جاری   دگر علی امر غیر جهان دو            عـلـی کـاری نیست دلـم غیر تـواّلی در

 هـسـتـم نـویـسم که پـنـاهـنـدۀ حـیـدر می

 1هستم من شیعۀ حـیـدر اوست سلطـانم و

 بـسـپـارند ازل تا که مـرا ُحّب عـلـی   از           پـدر و مـادر مـن خـوب امـانـت دارنـد

 بخـدا غـیر عـلی از همه کس بی زارند             همه کس بردارند ازکردند که دست  عهد

 دالن  نَفَس آن پـاک یـاد دادنـد به من هر

 لـعـنـت آل پـیــمـبـر بـه فـالن بـن فـالن

 نیست همتا   اش  بجز فاطمه  اوست یکتا و           علی نیست یقین با ما نیست هرکه با آل

 اینجا نیست جر عبودیِّت حـق فرِق دگر           زهـرا نیـست  عـلـی و و ئلی بِین خـداحا

 اوستعلی آن آب حیاتی است که دل خانۀ 

 مستـانـۀ اوست والـه و دل تـوحـیـدِی ما

 شماست  موالی و علی سرور شب میالد           اینک ای اهل تـواّل شب یـلدای شماست

 شـماست وسط کعـبـه قـدمگـاه مسیـحای           احیای شماست  مجنونی و  شب شب مستی و

 علی است مسجود ذات معبود علی، ساجد و

 است  علی  همان کعبۀ مقصود در دل کعبه

 سحری با َشه خوبان دارند  َسر و ِسّر و           همه آنان که دلی مست و پریشان دارند

 ادان رخِ گریان دارنددِل شـ خـنـدان لبِ            بـادۀ نـاِد عـلـی بر لب عـطـشـان دارنـد 

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

 من بندة حـيـدر هستم  و  سلـطـانـم اوست           مي نـويـسم که پـنـاهـنـدة حـيـدر هـسـتـم                     . بيت زير کنيد جايگزين 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            مربع ترکیبر: قالب شع          محمود ژولیدهشاعر:   
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 سجـاده شود  نـفِس ُسبحـه و کیست تا هم

 این باده شود  از مست، وا نََهد و غم، هّم و

 اولـیـایـنـد هـمـه َمـحـرم اســرار عـلــی            انـبـیـایـنـد هـمـه عـمـر، گرفـتـار عـلـی

 عـلــی  رۀ افـطـارـۀ خـلـق سـِر سـفــهـم           عـلـی کـّرارَحـسـنـیـنـنـد هـمـان حـیـدر 

 کیست این فوِق بشر، ناطـق قـرآن خـدا 

 جدا  نه از حضرت معبود نه خدا هست و

 محراب  سحر در روز را در صف حرب است و            دنیـای ثـواب هرکسی دیِن عـلی دارد و 

 آب درخروشان  جموچنان  پیِش طاغوت            تاب غـریبان بی با یـتـیـمان و اسیران و 

 است خوشرفتار  علی خاضع و ،مظلوم  پیش

 است در بِر ظلم، اَِشـّداُء عـلـی الـکـفـار

 باید ریختسری   قدمش جان و پی هر در           در شبستاِن علی بال و پری باید ریخت

 والیت هـنری باید ریخـت  حمایت ز در           هایش سپـری بـاید ریخت وسط معـرکه

 در راه است هـل هـنـرهـمـۀ ا کـربـالی

 وبالیی نشود گمراه است  هرکسی کرب

 ناگهان شد سِر شاهی به سر نـیـزه بلـند            حملۀ چند وهلهله  از که پس گفت راوی:

 غـمنداوج   دید اهل حـرمش خسته و در           قـاری فـاطـمه بر نیزه به گیسوی کمنـد

 نب زیـ نـظـری کرد سـوی قـلب صبـور

 شد سوی مقـتـل خون وقت عبور زینب 

 هـر طرف پیـکـر یک پـاره بـدن افـتاده           تـن افـتـاده دو  دیـد از دور که هـفـتـاد و

 افـتـاده راِه یـک نـیـزه شکـستـه به دهـن           کـفـن افـتاده صاحب قـافـلـه بی غـسل و

 این قـربـانی  ین هـدیـۀ ناقـابـل ویا رب ا 

 مهـمـانی  شـوم هـمسفـِر کعـب نی از می
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 میـوۀ صبـر ظـفر شد، شب میالد على            شوکت و فّرشد،شب میالدعلى دل پراز

 آسمان زیر و زبـر شد، شب میالد على           روى زمین گستردندبال ملک،فرشى از 

 میالد على  شب عـشـاق، سحـر شد شب          گفتند سبز پوشان فلک، خـنـده کنان مى 

 شب میالد على  راحت از رنج سفر شد،          گردید  دل که با یاد على، گرد جهان مى

 على مژده خبر شد، شب میالد هرکه زین            بر لب داشتتا سحر زمزمۀ ناد عـلى، 

 تـا خـدا راه سـپـر شـد شب میـالد عـلى           ز خود مبارک سحرى بود که هر بنده چه

 تـر شد، شب میالد على قد برافـراشـتـه            به فلک افراخته بود  ید،که سرحوسرو ت

 لـیـلـة الـقـدر دگـر شـد، شب میالد على            گفت زد و افق سر الفجرهدایت، ز مطلع

 على  شب میالد   ازشیر وشکر شد، صحبت          نـور جـاویـد والیت، به نـبـوت پـیوست

 سبز از این راهگذر شد شب میالد على           که برومـنـدى یافتنخل ایمان عـدالت، 

 على  َحَجر شد شب میالد و منش ِحجردا          کعبه تنها صدف بود که در قلب کـویـر

 ناودان زمزمه گر شد، شب میالد عـلى           عـلــى شد شیرینزمـزم از زمزمۀ نام 

 ب میالد على سهم بـتـخـانـه تـبر شد، ش           ىتــازه شد بار دگر، شـیـوۀ ابـراهـیـمـ 

 نـده نـگـر شد شب میالد على آیـکـعـبـه            استقبضۀ این بت شکن  دردید بتها همه 

 اهـل نـظـر شد، شب میالد عـلى قــبلـۀ            انگیـز خدا جویان بودکعبه میـقـات دل  

 صاحب حـسـن اثر شد شب میالد على            (شفق) این مژده بسکه تأثیرپذیراست از

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلقالب شعر: غزل           وزن شعر:           محمدجواد غفورزادهشاعر:   
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 در والیش آشنا و غـیـر را با ما بـخوان           ماِه موال شد حدیث طیر را با ما بخوان 

 خیر« را با ما بخوان یا َمن أرجوهُ لکِلّ »          در توسل شـبّـر و شـبّیر را با ما بخوان 

 با نمازی، با دعـایی از گـنـاهانت برآی 

 ان بنت اسد بر درگه یـزدان درآی چنمه

 کندسـوز آهـی مـحـرم بـزم عـفـافت می          کنددانهٔ اشـکـی چـنـان آییـنه صافت می

 کندذات حق دعوت برای اعتکـافت می          رحمت طوافت کندکن ببین روبه مسجد 

 نبود جا چه دید جز آنمسجد آن درمعتکف 

 ال نبود مادر مواعتکاف هیچ کس چون 

 پـیـش کـعـبـه کس نداند حال او ااّل علی           مـادری کـاو را ببخشد عالِی اعلی علی

 اعـتـکـافـش در حریم کعبه باشد با علی           های یا علی گوش جانش نغمه میرسد بر

 او  سرآمد اعتکافش،عشق شد مدهوشچون 

 تــا بـرآمـد آفـتــابـی بـود در آغــوش او 

 را در بربگیر  شمع با پروانهتیرگی بس،           جانانه را در بربگیر رباز کنی حرم دا

 خانه را در بگیر خانه را بگشا وصاحب               چون صدف این گوهر یکدانه را در بربگیر

 در ز دیوارحرم وا کن، به مردم درببند 

 ببند  کمر در خدمت این کودک و مادر خود 

 چهرۀ چون ماه و ابروی هاللش را ببین           را ببین لشکن جما غسل زیارتای حرم! 

 هللا مـقـالـش را بـبین بر سر دست رسول              را ببین ها وخط و خالشبر روی بتخط بکش 

 !کز زبور و مصحف و تورات ای جان جهان

 قرآن بخوان هر چه فرمایی بخوانم، گویدش 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           مربع ترکیبقالب شعر:        سیدرضا مؤید   شاعر:   
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 عـقـدۀ غـم به پیـمـبر باز شد از نگاهش          حیدر باز شد رخسار پیمبر چشم چون به 

 حـجـت داور لـبـش با نـام داور باز شد           باز شد را برجهان درعلم مصطفی  شهر

 ای حریم کعبه! بشنو، این ندای دلنشین 

 های مـؤمـنـون را از امیـرالمؤمنین آیـه 

  افتخار و حلم و مجد و های علممیدان  مرد           اختیاراخـتـیـارش بـا خدا و عالمش در 

 ها آشکار شد یک علی وین ویژگی می کاش          روزگار ُجرج ُجرداق مسیحی گفت در هر

 این نخواهد شد ولی از مکـتب ایـثار او 

 کاش خیزد هر زمان چون میثم تّمار او 

 

 

 

 داشت  رمحش   رسیدن به روزِ  همیشه شوقِ            داشت ازل خاطری مکّدر روزِ  جهان ز

 داشت  حیدراشتیاِق زمین  نداشت،  خبر           باشد... خـبـر نداشت که باید بـمانـد و

 ای معّطر داشت جناِب بنِت اسد، میوه           معنا از رسید آن شِب پُرگذشت تا که 

 داشت  «َدر »تو کعبه برای وجوِد که  برو           توستخانه خانۀ  شو،ندا رسید که:داخل 

 َمطاِف بهتر داشت طواف کردِن آنها،            خـانۀ کعـبـه چه ازدحـامی بوداِن مـیـ

 هم ترک برداشت  آمدنـش کعـبه برای            بوده... بـا اهـمـیـت تــولّــِد اوچــنـان  

 داشت آیـنه برابـر  نگـاِه مهـِر رسـول،           ماهحضرِت  خاتم نشست،حضرِت  به دسِت 

 یتـیِم مدینه یاور داشت این به بعـد، از           است نبی هماهنگ  لی باقلِب عصدای 

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                قالب شعر: غزل                  پوریا باقری    اعر: ش  
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 از قلب کعـبه قـبـلـۀ ایمان رسیده است            امــام به پـایـان رسیده استدنـیـای بی 

 است  نزول سوره »انسان« رسـیــدهشأن            از آسمان حـقـیـقـت قـرآن رسیده است

 ند تن قـبـلـه جان دهوقتش رسیده تا به  

 در قاب کعبه وجه خدا را نـشـان دهند 

 حتی صنم به سجده دم یا صـمد گرفت            روزی که مکه بوی خدای احد گرفت

 خـانـه ز نـام صـاحب خانه مدد گرفت            دست خدا ز دست خــدا تـا سند گرفت

 از سمت مستجار،حرم سینه چاک کرد

 چاک کرده سین  هرچه صنمکوری چشم 

 وقتی عـلـی به خانه خود اعتکاف کرد           وقتی به عشق، قلب حرم اعتراف کرد

 کعبه سه روز دور سر او طواف کرد           مطاف کرد وقتی خدا جمال خودش را

 اجی شده است کعبه وسنت شکسته است ح

 با جامـۀ سـیـاه خـود احرام بسته است 

 ست ز دل کعبه بر آمدهخورشید عدل ا           ستمدهاز بــاغ عـرش رایـحـه نـوبر آ

 ست ُحـسـن خـدای عـزوجل حیدر آمده           ستزار شیر شجاعت در آمدهاز بیشه 

 گرفت   جانکه ازآن جلوه   جهان همین جانِ 

 جهـان گرفت مالحت  ُحسنش؛ به اتفاق  

 !ی تو رّد پای مابه کوچه  ای مـنـتـهی            ای مـنـتـهـای آرزو، ای ابـتــدای مــا!

 !پیـر پـیـمـبـران، پـدری کـن بـرای ما            الـّرضـای مـا! ای بـانی دعـای سـریـع  

 هـا لـطـف تو بـوده شـامـل مـا از قـدیـم

 هاتی بـکـش بـه روی سـر مـا یـتـیم دس

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مربع ترکیب        قالب شعر:       عرب خالقیمحسن شاعر:   
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 شیـطـان رهـا نشدتیر تو جز به جانب            پشت تو جز مـقـابـل یـکـتــا دو تـا نشد

 خـاک تو هـر کـسـی که نـشـد توتیانشد            ای ازتو جدا نشدحق با تو بود و لحظه 

 «با تو »گدا معتبر شود ای شاه ُحسن! 

 «شود زر خاک یمن لطف شماآری!»به 

 !شـیـریـنـی اذان و اقــامــه به کــام مـا           ای ذوق ُحسن مطلع و ُحسن خـتـام ما! 

 «ی عالم دوام ما»ثبت است بر جریده            ست ُمهر ِمهر تو بر روی نـام مـا ه تا

 های آخرشعراست وخواندنی است این حرف

 پای تو هر کسی که نماند نماندنی است  

 

 

 پـرتـو نــوِر حـِق لـم یـزلـش نـامیـدنـد            تـافت آن جلوه که نـور ازلـش نامیدند

 ازلـش نامیدند پـرتـوی تـافـت که نـور            دبی به شبستان شهـواز نـهـانخانه غـی 

 الغزلش نامیدند  ساخت که بیت مطلعی              خـامـه صنع به سرلوحه دیوان وجود

 َمثـلش نـامـیدند که به تـأیـیـد خـرد بی           نقّـاش ازل ُطرفه جمالی آراست دست

 نـامیـدندزمـره اهـل نـظـر بی بـدلـش                 اشتیکدانه ند جزاین گوهر بحرهستی چو 

 زین جهت بود که مـرد عملش نامیدند                به کار را بست احمد همه ز هرچه آموخت

 خـلـلـش نامیدند کاین بـنـا بود اگـر بی             باد حـوادث مهراس با والی عـلـی از

 اجـلـش نامیـدند دل مـعـرکـه پیـک  در              تـامـشابـواالیـ پِه َدِر خلـق سـتـمدیـده،

 عـدوی ُهـبَـلـش نامیدند  دشـمـن الت و           شرک شکست کمر هّمت بت شکن او

 سـاکـنـان حـرِم دل، ِحـَولـش نـامـیـدند            حق از علی را دید جدا چشمی که کور

 اَضـلـش نامیدند بَـْلـُهـم  هل تحـقـیـق زا            نگرفت والیش درس کتُب از سیر که آن

 المثلش نامیدند  غزلی ساخت که ضرب          هنر انگشت طبع »پروانه« سحرگه به سر

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلعر: وزن ش           قالب شعر: غزل              محمدعلی مجاهدیعر: شا  
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 آفـتاب عالم آرایت مبارک کـعـبـه امشب            مبارک حق تعاالیت روی حرم دیدار ای

 مبارک  ای زمزم توالیت ِحجر حطیم ای  ای           مبارک  هستی تجالیت صفا ای مروه ای ای

 رحمت للـعـالـمـین دیدار موالیت مبارک           فاطمه بر صورت موال تماشایت مبارک

 گوهر دریای تـوحـیـدت مبارک باد کعـبه 

 کعبه دردل شب قرص خورشیدت مبارک باد  

 مالیک د ایبگیری  بر کعبه را مانند جان در          مالیک بگیرید ای زمزمه به کف ساغر  امشب از

 بگیرید ای مالیک  حیدر میخواهید ازهرچه             خود را ز پیغمبر بگیرید ای مالیکعیدی 

 ی مالیک ا امیرالمؤمنین کوثر بگیرید   از          مالیک بگیرید ای از سر موال علی ذکریا

 ساغرمبارک  علی زمزم فیض سرخوشان

 بر همه میالد موال سـاقـی کـوثـر مبارک 

 اسالم دارد  سال بعثت جلوۀ از مکه پیش           ری امـشب أبـواألیـتـام دارد الـقـدامن أمّ 

 کف جام دارد  آسمان ازصورت خورشید بر             یا حـرم آگـاهی از بشکستن اصنام دارد

 حـبّذا مولود مسعودی که حیدر نام دارد            امشب جامۀ احرام دارد  نور زمین ازیا 

 ر امیرالمؤمنین شد بیت معمو کعبه امشب

 شد  امیرالمؤمنین نور غرق در هستی ُملک

 مبارک  دین میالد مسعودت عروه الوثقای            مبارک را جانشین میالد مسعودت  ای نبی

 مبارک  میالد مسعودت معین عالم را خلق            یالد مسعودت مبارکقـبـلـۀ اهل یقـین م 

 یا امیرالمؤمنین میالد مسعودت مبـارک            مبارکودت االمین میالد مسع روح مرشد

 اسد بین  دامن بنت  حرم امشب اسد در ای

 قـل هـو هللا احـد مـرآت هللا الـصـمـد بین 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتوزن شعر:      مسدس ترکیبقالب شعر:       غالمرضا سازگارشاعر:   
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 امشبکوثر بود پیمانه   از زمزم را پُریا که            شبدردانه امعصمت گرفته در بغل گوهر

 امشب  روی صاحب خانه خانه دارد آبرو از           امشب حرم پروانه عارض موال شده شمع و

 امشب را ذات حق ریحانهبنت اسد  میدهد           این خبر کرده امیرمکه را دیوانه امشب

 شستشو کن زمزم حرم را ای امیرمکه با 

 کن البیت آمده جان را نثار روی اوصاحب 

 امشب  خوبترآوردی گردون دازخورشی ماهی            آوردی امشب  قمر اسد قرص بنت فاطمه

 نـخـل امـیـد محمد را ثمر آوردی امشب           بر رسول هللا قـرآنی دگر آوردی امشب

 حـبّـذا ای مادر موال پسر آوردی امشب            امشب آوردی تن پیغامبر   جان شیرین بر

 است این  بر بگیرش هستی پیغمبربا وضو در 

 این  حیدراست بوالحسن،هم  مرتضی،هم علی،هم هم

 د نداردروان دارزهد کل رهروان بی او           بی تـوالی عـلـی اسالم جـان دارد ندارد

 !هیچ پـیـغـام آوری خط امـان دارد ندارد         ندارد دل دوزخ مکان دارد در او جزخصم 

 ارددن بی ظّل لوایش سایه بان دارد حشر          جنان دارد ندارد برمشام خویش بویی از

 ندارم  رهبر علی  از غیر  من باش هدشا کعبه

 در دو دنیا دست از دامان حـیـدر بر ندارم

 گوش شو تا بشنوی آیات قـرآن مبین را            را چشم شوکعبه که بینی روی رب العالمین

 المرسلین را  علی لبخند ختم صوت قرآن           نـطـق زیبای دل انگیز امیرالمؤمنین را

 عید اهل آسـمـان و شادی خلق زمین را            امین را جبریل  کاحمد وتبریی ها بوسه

 کن رخسار علی روشنگری ای حرم با ماه 

 کن محمد دلبری از علی قرآن بخوان و یا
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 فاتح احزاب و بدر و قهرمان خیبرم من            یا محمد شیر تو شمشیـر حی داورم من

 من سختی وغم همسنگرم  و تنهایی در با تو            من باطنم من ظاهـرم من اولم من آخرم

 من   حیدرم حیدرم من،  من، حیدرم  حیدرم من،            سایۀ تو لنـگـرم من کشتی توحیـد را در

 محمد  چراغی منجلی داریهمچو قرآنت 

 محمد  مکن دیگر علی داریبیم از دشمن  

 اختیارت  در و زنجیرمن را شیرم  اخد من            اختیارتیا محمد بازو و شمشیرمن در 

 غـرش فـریـاد عالمگیر من در اختیارت            اختیارت من در من تهلیل من تکبیر حمد

 اختیارت  تأخیر من، در تعجیل من،  ،عزم من          اختیارت من در هم قضا تسلیم، هم تقدیر

 معینم پا به پای حضرتت اسالم را یار و 

 امـیـرالمؤمنینم تو رسول اللّهی و من هم

 1باشم تو شهادت تحت فرمان تا والدت از           آمدم توجان من باشی ومن جان تو باشم

 حـامـی دین مـبـیـن و یار قرآن تو باشم            در تمـام جـنـگ ها فـتـح نمایان تو باشم

 خـنـدان تـو باشم  باغـبـان دائـم گـلـهـای             باشمنور وفرقان تو وبین باطل بین حق 

 آن چـنـان که حق مـرا یار پیمبر آفریده

 ذوالفـقـار حـیــدری را بهر حیدر آفریده

 جان  علی تجالیت  نوری از دریای ای دلم            جان توالیت علی  و ای تمام دین من مهر

 جان  لی یت عباال ای همه عالم فدای قد و               ای به قرآن مدح گفته حق تعاالیت علی جان

 ای فراتر آستان از عرش اعالیت علی جان           ای خدا خوانده به کل خلق موالیت علی جان

 ای والیت دین »میثم« جان میثم هست میـثم 

 وای اگر از مرحمت فردا نگیری دست میثم 

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

 از والدت تا شهادت عبد فرمان تو باشم            آمدم توجان من باشي ومن جان تو باشم               . يت زير کنيد جايگزين ب
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 قـانـه ایـم مــا از ازل بـرای ابـد عــاشـ             ما عـاشقیم و تا به قـیـامت یـگـانـه ایـم

 دریـای احـمـریـم ولـی بی کـرانـه ایــم             ما مـوج می زنـیـم به طـوفـان عـاشقی 

 ما چون کـبـوتـریـم که دنـبـال النـه ایم            خـانـه به دوشـیـم بـی کـسـیـمآواره ایم 

 پی هر بهانه ایـم چون خواب کودکانه             دلبر نگـاهـمـان نـکـنـد گـریـه می کنیم

 ماهـا یـتـیـم و سـائـل ایـن آسـتـانـه ایـم             حـتـی بـرای بـودن مـا آیـه آمـده اسـت

 پس تا ابـد بــرای هـمـین جـاودانـه ایـم            ما را خــدا ز خـاک بـنـی هـاشـم آفرید

 با عشـق مـی پـریـم پـر و بـالمان دهید 

 ـسـال مان دهید اشـکـی برای گـریـه ام

 پـریـم  جـلـد حـرم شـدیـم بـرای تـو می            گـنـبـد نشان بـده که بـرایت کـبـوتـریـم

 یک لحظه بی نـگـاه شما بـاز کـافـریـم              مـومـن نـفـوذ نـگـــاه شـمـا شـدیـم مــا

 مـایـیـم کـوثـریــم وقتـی کـنـار دست شـ           دور از شما شمایل مرداب می شـویــم

 نـسـل اشـتـریم   تو حیدری و ما همه از            تو مـالـکـی و ما هـمـگـی بـنـده تـوأیـم

 آقـــا اگــر قــبــول کـنـی مـا ابـوذریــم             ـعـیـدی تـوایــم به صـحـرا رسیده ایمتب

 ـنـی ما بـرادریم ر حـسـاب کدیـنـی اگـ                سرنمیزنی  خودت قوم وخویش به  شب یک

 تـازه نـوکـریـم خیلی بزرگمان بـکـنـی            بـاال پـریـده ام پـر و بـال مـرا بـچـیــن

 انـفـاق کـن ولـی خــدا یــا ابـاالـکـریــم             ما سـائـلـیـم وقت رکـوعت رسیـده ایـم

 ما بـنـده زاده ایـم تـو چـاکـر قـبـول کن 

  م تو قـنـبـر قـبـول کن قـنـبـریـاز نـسـل 

 تـو آبــاد می شـودیعنی خـرابـه هـا به            شـود غم در کـنار چـشـم شما شـاد مـی

 حتی نسیـم هم ز شـمـا بــاد مـی شــود            دنیا به یمن روی شما در تحرک است

 ـفـس ز کام تو ارشاد می شودبا یک ن             آواز خــوان دّکــه خــیــاطــی مــحــل

 می شوداز قـیــد و بـنــد عـالـمی آزاد             هرکس اسیرعشق تو بود است یا علی

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند          قالب شعر:          سیدمحمد حسینیشاعر:   
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 با اولـیـن کــالم تـو اسـتــاد مـی شــود            شــــاگــرد روز اول درس مـحــبـتــت

 قـداد می شـودوقتی که پیر حضرت مـ           کشیم با یک اشاره ات همه شمشیر می

 حـاال ُمـریـد صـبـر تـوأم یـا ابـالـحـسن 

 ای پیِر درد و غصه و غم، یا ابالحسن  

 مکه به یـمن شخص شما معـتـبـرتـرین            ز حضور شما مـفـتـخـرترینای کعبه ا

 تو قلب شهر مکه شدی یا جـگـرترین؟            کعبه برای روی شما سینه اش شکست

 در آیه های حضرت حق مستـقرتـرین             ون شـدیترجمه مـومـنـقبل از نزول، 

 ای سینه ات برای مـحـمـد سـپـرتـریـن             غــزوه اُُحـدپـیـروز تــا هـمـیـشـهٔ هـر 

 دامــاد او شـدی و بـرایـش پـسـرتـرین            از بس عالقه داشت محـمد به روی تو

 ـا بـرای شـمـا ای پـدرترین هر روز م           می شودهر روز ما برای شما جـشـن 

 ما هم برای عشق شما در به در تـرین            آواره بــوده اند چه بـسـیـار در پی ات 

 امشب بیا و آیه ای از مومنـون بخوان 

 حزب خدا شدی و هم الغالبون بخوان  

 

 

 ِخشت َشَود زر کعبه و این پارچه جایِ             کعبه که به یُمِن قـدمش در جای دارد

 که پا زد به زمین در کعبه اولین بار            را بِگـذاشت مسلمانِی ما  اولین ِخشت

 کعبه گـردیـد مطّهـر شکـن آمد و  بت             ُهبَل ننگین بود کعبه به عزٰی و دامنِ 

ر  :آنروز دعا کرد کهکعبه   کعـبهگشت مـنـّور  جـمـال عـلـوی ز            وجهی!نَّوِ

 از سـِر ذوق درآورد دو تا پر کعـبـه            هـا هـم جـای دارد بـنـویـسنـد مـورخ

 کعبه  که ترک خورده از این هیبت حیدر            اسد هم آورد اسـد بود و  فـاطـمه بنت

 کعـبه رخـلِق خـدا ب  سجده کردند اگر            علیست کعبه قسم کارِ خداونِد همین به 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                     لب شعر: غزلقا                علیرضا وفاییشاعر:   
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 برای چیست كه این قـدر كـشـیده شد كعبه             ه شد كه خشت سر خشت چیده شد كعبهچ

 كه نـاز مـقـدم او آفــریـده شـد كـعـبــه             خـانه می زند بیـرونمگر كه؟ از دل این 

 كعبهكه پیش خـلـق گریبان دریده شد             كه آمد و چه شنید و چه گفت میدانی؟

 كه تا قـیـام قـیـامت پـدیـده شـد كـعـبـه            1سـر هم آمـد و باز هم دوباره شكافـت 

 را كه دیده است كجاست؟نمونه خط خدا 

 خط دست خداست دست ترین   علی قشنگ

 دعــا برای شـكـافـی دوبـاره میـكردند           سه روز بر در كعـبه نظاره میـكردند 

 تـوسـلـی به ضـریـح سـتـاره میـكردنـد           ـارهمبـهـوت در پی چمنـجـمـیـن همه 

 به سوی مـادر و كـودك اشاره میكردند           مردم كعبه وریخت به هم طرح  دوباره

 عكس،پاره میكردند  هرچه كه بود به خانه            رسید ماه و زلیـخـائـیـان ز یوسف ها

 از آن به بـعـد هـمـه استخـاره میـكردند           اش دكیكو های  گریه َو یا ز حكم خنده

 كرد  چشم و زمین را پر ازحالوت گشود

 سه آیه ای تالوت كـردبجای گریه دو 

 زبـان زمـان بـیـان تــو الل مـی مـانـد              مـانـد قـسـم به ذات تو كه الیـزال مـی

 كـنـار تو پـسری خـورد سال می ماند             تو پـیـر عـالـم و سلمان چند صد ساله

 مـانـد  آمـدنـت بـی مـثـال مـی شــكــوه             ای هیچ كس نیامده است چنان كه آمده

 نـشــان آمـدنت چــون مــدال می ماند             به روی سینه ی كـعـبــه اِلی األبـد آقا

 
بيت زير در تمام سايت ها » تا جايي که ما بررسي کرديم « بصورت زير آمده است که از نظر وزني در مصراع اول ايراد دارد  .   1

 لذا جهت رفع نقص اصالح شد 

ـ   که تا قـيـام قـيـامت پـديـده شـد کـعـبـه             دوبـــاره شــکــافــتم آمــد و سـر هـ

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            ترکیب بندقالب شعر:          محسن عرب خالقیشاعر:   
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 مـانـد   ای من فقط این یك سوال می رب            در آخـر غـزل ای پـاسـخ سـئـواالتــم

 در دنیا  آمده است كه چنیناز این علی 

 عـلـّی عــرش خـدا چقدر فـرق بود تا 

 خدا پرستیدش او كه بشر چون چه كرد             كه بود آمد و رفت و كسی نـفـهمیدش

 قـلـیـدش فـلـك ندید كـسی را به َگـرد تـ           اش رفت و صدای سـادۀ نـعـلـین پـاره 

 عین توحیدش خدا كه گفت علی هست            خالصهست سورۀ ا خدا كه گفت علی

 به شاخسار زمین دست برده و چیدش            1مرتبه اش را كسی نمی فـهـمد چو دید

 علی الصباح پلیدی شكست خورشیدش           خالصه خسته شد از نـور؛ دل خـفاش

 ین تر  آب حك شده نامش به نامبه عرش 

 زمین را ابوتراب ترین هست همین كه 

 است  سلمان سی كه مورد طبع علی استك           اگر چه شیعـۀ مانند من فــراوان است

 است جان گذشته از رهبر ره كه در  كـسی           كـسـی كه پـای والیـت تـمـام قـد مـانَـد

 دوست،باران است علی پیش كسی كه مثل           علی پیش دشمنان طوفان كه مثل كسی

 ایمان است و میزان كفربصیرت است كه            دعـا كـنـیـد بـصـیـرت دهد خـدا ما را

 به روی مسند او جایگـاه شیطان است           اگـر بـصـیـر نـبـاشـیـد بـعـد پـیـغـمـبر

 است سوزان شت دربپ ای مثل فاطمه كه           اگـر بـصـیـر نـبـاشـیـد بــاز می بیـنیـد

 است؟!  مسلمان  وگویی مگر به سجده كشته            اگر بـصـیـر نـبـاشـی امـام بـر حق را

 كه چوب تو به لب قاریان قرآن است            اگر بـصـیـر نـبـاشـی ببـینی آن دم را

 حسین را به خـدا بی بصیرتان كشتند

 كـنـار آب لب تـشـنـه بی امـان كشتند 

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

 به شاخسار زمين دست برده و چيدش           د مزّه ي او را کسي نمي فـهـمدچو دي                     . جايگزين بيت زير کنيد 
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 این کیست که در خانۀ حق بیخبر آمد؟              خـدا، نــور و صفای دگـر آمـد بیتبر 

 یا لطف نهان بود وکنون جـلوه گر آمد              به حرم شداست که نازل  این نورخدایی

 مـاه است مگر ،کز افـق کعبه بر آمد؟             میدمد از رخنه دیوار؟  است مگر، مهر

 در قـبـلـه گه آخـر، ز پس پرده بر آمد              ـر آدم، سبب سـجـده ب سـر هللا اعـظـم

 سر چـشمـۀ پـایـنـده عـلـم و هـنـر آمـد              ستی پدر عالم ه سـر حـلـقـۀ خـلـقـت،  

 آمد  با یک نفر   مجموع به یک جا شد و             بود و زمان حسنی که پراکنده به هر دور 

 ازبنت اسد، شیر صفت یک پـسر آمد             پرده برافکند قدرت حق، بیت اَحد، در

 معشـوق بـشر، باب شبـیر و شبر آمد              نفس نبی، همسر زهرا  محبوب خدا، 

 عرش نشین،خسرو واال گهر آمد  چون             زمین کرد  شهپر خود فرش  جبریل امین،

 دش ثـمر آمد  بر شاخه طـوبی، ز وجـو            ن از مـقـدم او، باغ ارم گشت گـل افشا

 آیت فـتـح و ظـفر آمد  ق،  کز جانب ح           پـرچـم پیـروزی قـرآن  افـراشـتـه شد، 

 خـورشـیـد جـمـال نـبـوی را قـمـر آمد             آمـد اســـد هللا ، بـه هــواداری احــمــد

 نظر آمد   بوسند حـجـر را چو لـبش در           پـویند ره کعبه، به یـادش همه عـشـاق 

 از قـنـد لـب او، به سـخـنـها شکـر آمد            بی گفته ی او، هر قـلمی نای تهی بود 

 زیرا که عـلی، بر همه ابـرار سر آمـد            هر گـز دگـران را نَبـُود جـای قیـاسش  

 ـه برون، قـبـلـه نـمای بـشر آمد  کز قـبـل            گناهش؟  عذر  این گمراه چه آرد پس از

 اکنون که تو را سایه رحمت به سر آمد             علی زن  برخیز حسان،چنگ به دامان

 

عولنمفعول مفاعیل مفاعیل فوزن شعر:           قالب شعر: غزل                    حبیب چایچیانشاعر:   

 



امیرالمومنین علی علیه السالم  ، اشعار  سومدرآستان وصال؛ جلد   75   
 

000
 

 آخـر به چه کس نـیـاز دیگـر دارد              علی سر داردسودای هرکس که به 

 ـبــه تَـرک بــر دارددیـوار دل کـع            جای عجـبی نیست به استـقــبــالـش

 از شدت عـشقی که به حـیدر دارد               کردمهمانش  سه روز خلوت خود در

 گـلـبـوسـه ز لبـهــای پـیـمـبـر دارد            بر روی لـبــش مــعـجــزۀ قـرآن و

 دارد سر و احـوال دلم بر دست از            بـا دشـمـن او بـگـو رهــایـم ســازد

 ر دارید سـقـیـفـه بـارتـان بـهـل ای ا

 ام سر به سرم نگذارید من حـیـدری

 تاللوئی زچشمان شماست خورشید            خوان شماستعرش و ملکوت وسعت 

 شماست صوت قرآناش به  وابستگی               دلـتـنـگ صـدایـتـان شده جـبـرائـیل

 غدیر خم مسلمان شماست  بحکز ص              من هـم ز قـبـیـلـه ی اصیـلی هـستم

 شماست نان  ای از در حسرت یک تکه              بـابـا... دل مـن مـثـل یـتــیـم کـوفـه

 روی تـواضع فـراوان شـماست از            نـعـلـین و لـبـاس وصـلـه دارت آقـا

 ها  ای هـمـدم نـا شـنـاس نـخـلـسـتان 

 ای غربت محض!! مرد مردستانها 

 ز مسـیحـای دمت عـالـم شده احـیا            مان از کرمتو آسـزمین ای رزق 

 گـشـتم بـخـدا شهـیـد ابـروی خمت             گـرمند های تو خـون آنقدر که چـشـم

 به زیر علمت  کس که دعا کرد هر             با یک نگهـت پر از اجـابت کـردی

 ریـنش از لطف کمتت آفـخلقـ ای              )مسلمت( شاعر شد  لطف تو بود از

 این بـیت شـده اذن دخـول حـرمت             بــر روی لـب تــمــام ایــرانـی هــا

 مرغ دل من چه خوش هوایی دارد 

 ایوان نـجـف عـجـب صـفـایی دارد

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:                  ترکیب بندقالب شعر: هاشم طوسی              ر: شاع  
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 ای بـر هـمـه ی عـلـوم عـالـم آگـاه            ای راه سـعـادت ای امـیـر دلـخـواه

 ای برای بانـو هـمراه زین رو شده             ی زهـرا بـودی دازهه انـتـنهـا تـو ب

 ال حــــول وال قـــــوة اال بــا الـلـه               گفت ات همیشه زهـرا می در بدرقه

 پشت تو شکـسته از بالیی جانکاه             ای فـاتـح خـیـبر و حـنـین و خـنـدق

 چه گفتی با چاه خانه نشین بگو ای               مااحـسـاس غـریـبی مکن امشب با 

 چید  وقتی که لحد به روی زهرا می

 دید  ی خـودش را می تـشـیع جـنـازه

 

 

 هللا احد شنید از هر سِر مو: قـل هـومی           اسد بنت  زد تا به گیسوی علی،شانه می 

 قه، ِسّر هو د حق و حلقه حلمو به مو، توحی            مو  به زد مو می   حلقه، شانه زد حلقهمی   شانه

 اشدندانه  حال شانه وخوش به   عطری! به چه           اشهوای خانه   عطر جاری در مست شد از

 زمین هزاران دل نریزد بر گیسویش،  بین           اما ببین اسد!شانه بر زلـفـش بزن بنت  

 هنوز مو، از  تر  تۀ باریکهزاران نک  از           هنوز مانده سر در آوریم از کار این گیسو،

 استکرده   هوایی را ليلة الزلفت، عالمی           یا علی! دستان تو، کاری خدایی کرده است

 توست  زلف  با حسابِ  هزارش، آن القدر،  ليلة           و تاب زلف توست پیچ و تاب راه عشق، از پیچ

 است  قنبر موی تاریک   اد عاشقان،عم  در           است مو نازکتر زِ  آن صراطی را که گفت احمد،

 عظیم«  آن هم: »یا علی ویا یک دعا داریم،           را صراَط المستقیمشد عاشقانت  تیغِ کج،

 علی  پاِی ُخم بستی،  ازهمان روزیکه پیمان،           عـلی  هستی، »َسقاُهم َرب ـُهم« ساقِی بزِم 

 امامین اللهی  ایمان، امن است در جای من،           امام، موال! نه این اللهی من نه آن اللهی 

 راهی شدند   سوی نجف ،رب وجه  عاشقان            آگاهی شدند عاقالن در مکه گرِم علم و

 « الّسابقوَن الّسابقون» شویممی  هوایت،  در           سوی جنون عاشقی، ما را کشاند بازمی

 از شوِق ایوان نجف   شویم السابقون،می            موال!به صف  تو  درعشقِ  السابقون، شویممی 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مثنویقالب شعر:           قاسم صرافان    شاعر:   
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 حــرم در سینه قرآن دارد امشب         خدا در کعبه مهـمان دارد امشب 

 محمد یک جهان جان دارد امشب        زمین خورشیِد تابان دارد امشب 

 فلک اســرار پنهــان دارد امشب         درون بـیـت جانــان دارد امشب 

 ـــــــوار کعبهدینوشته بر در و 

 که امشب بخت گشته یار کعبه 

 خــدا امشب امــامت داد کعـبه         اال عیدت مبــارک باد کــعــبه 

 تــولد یافت عــدل و داد کـعـبه          علی در تو قــدم بنهــاد کعــبه 

 چه شوری در وجود افتاد کعبه         مبــارک باد این میــالد کـعـبه 

 با علــی گـفـتند امشب م بتان ه

 سخن ها با علی گـفـتند امشب  

 محمد را چو جان در پیکر است این          خداوند حرم را مظهر است این 

 زمین و آســمــان را محور است این          تمام هــسـتی پیغــمبر است این 

 این ت اسچگویم حیدر است این حیدر         یم و طوفان وموج و لنگراست این 

 تمام افـتــخار کعـــبــه این است 

 خــدا گـفـته امیر المؤمنین است

 اســــد آری اســد بنت اســد زاد           مه بــرج اســد امشب اسد زاد 

 جـــمـــال قـل هـو هللا احــد زاد          ازل را جــلــوۀ حسن ابــد زاد 

 چشم وگوش و وجه و ید زاد ارادخ         بگــو مــرآت هللا الـصـمـد زاد 

    رخ صاحب حرم تا شد هویدا

 حرم گمگشته اش را کرد پیدا 

 زمان هم مست و هم هشیار موالست           جهان یک سایه از دیوارموالست

 حــــرم محو گل رخسار موالست          فضا لـبریز از انوار موالست 

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             رکیبمسدس تقالب شعر:            غالمرضا سازگارشاعر:   
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 ــق دیــــــدار موالستاشــمحمد ع        موالست مهماندار خدا در کعبه 

 که دیـــده بــــزم هللا الصمد را 

 خـدا و حیـــــدر و بنت اسد را

 دل و دلدار و دلبر کیست حیدر         مرا موال و سرور کیست حیدر 

 امام عــدل پــرور کیست حـیدر         امیــر داد گستــر کیست حیــدر 

 خدا در کعبه مهماندار موالست 

 ر مـوالست شق دیــدامحمد عــا

 علی استاد جبــریل امین است        علی مرآت رب العـالمین است 

 عــلی آئینه ی حق الیقین است        علی سّر خــــداوند مبیـن است 

 علــی کّلِ والیت کِل دین است         اصحاب یمین است  علی موالی

 است وجزاین نیست  مینهمین است وه 

 ؤمنین نیست کسی جز او امیرالم 

 علی بیت و مقام و رکن و زمزم         علی ذکر و علی حمد و علی دم 

 علی یعنی کــتــــاب هللا محکــــم          علـــــــی یعنی صراط هللا اعظم 

 علــــی یعنی امــــام کــــّل عـالم           عـــلـــی یعنی تمــــــــام دین آدم 

 بود  علی در عـــــالم خلقت یکی 

 محمد هم به مهرش متــکی بود  

 تو اصل اصل ایمانی علی جان            تو در جسم نبی جانی علی جان  

 نی علی جان تو نوح نوح طوفا            تو روحِ روح قرآنی علی جان 

 تو روز حشر سلطانی علی جان            تو میزانی تو فرقانی علی جان 

    لــوای حـمد در دست تو با شد

 تمام حـــشر پــابست تو بـاشد 

 تـو َدر از قلــِعــۀ خیــبر گــــرفتی           تو جا بر دوش پیغمبـر گرفتی 
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 ، مرگ را در بر گرفتی جان تو چون         تو از عـمـر دالور سر گرفتی 

 تـــو دل از انبــیـا یکــســر گرفتی           تو از خـتم رســل کوثر گرفتی 

 دی رأفت شیــر داتو قاتل را ز 

 دادیشمشیر خویش را خصم تو 

 تو بال طایـــــر راز و نیازی          تو روی خاک معــراج نـمازی 

 جانفشانی پــیـــشتازی  تو وقت         تو درد عالمی را چاره سـازی 

 تو بین انبیاء نشــکـــفته رازی          تو دل بشکــستگان را دلنوازی 

 الیق زیستی تو  اگر چه با خـــــ

 خـــدا می داند و بس کیستی تو 

 زند وصله به کفش وصله دارش          به جز تو کیست با آن اقتـدارش 

 ملک مبــهـــوت برق ذوالفقارش           فلک حیــــران چشم اشکبـارش 

 کند اشـــک یتیمـــی بیــقـــرارش          گردون خاکسارش خورشید شود 

  نت علی جان  فدای لطف و احسا 

 که میثم شد ثنا خوانت علی جان 

 

 

 حیران و بی قرار کسی موی قبله بود            عـالـمـیـان سوی قبله بود  خـیـره نـگـاه

 هوی قـبله بود  در کل شهر نغـمـۀ هـو            تاریخ در مسیـر تـکـامـل قـرار داشت

 ابروی قبله بودـمـش عمیـق تا لب زخ            دادکعبه ز شوق ناله زد و سینه چاک 

 دیگـر زمـان چـهـچـه یـاهوی قبله بود            علی رسید ُعّزی  ُهبَّل و در نفی الت و

 یک قبـله ایستاده در آن سوی قبله بود              ای از قـلـب قـبـلـه آمـدی و قـلـب قـبله

 قبله بود  ودن عادت نـیـکـوی مسجود ب            کنند  میملک سجده   انس و جن و  تو  پیش

 وجود شما بوی قبله بود  بس که در از             کنند  میمیروی به شما سجده هر جا که 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر:                  حسین ایزدیشاعر:   
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 دور شنید  ای از گوِش شب، ناله             شدیدنیمه های شب و سرمای  

 دست بر پشت و کـمر می مالید             دل به درد آمــده و می نــالــید

 گــاه از پرده دل، نالـه کـشــیــد           چیدبه خود می پیگاهی از درد 

 مگــر این بود زن حــامــلـه ای 

 بی پــرستاری و بی قــابــله ای 

 پُشـت و پهلوی ورا درد گرفت           بر کمرش سخت گــرفت درِد زا

 سوی حرم َرخت گرفت نیمه شب،           گویی از خون جگر،لَخت گرفت

 پـرده کعبه در آن وقت گــرفت          خت گرفتـــوشی ازبجان پناه خ

 تا مگــر، پرده ز کــارش گیرد

 دست حـق آید و بــارش گیــرد

 ای خــــدای من و دمساز دلــم             از راز دلـــمگفت ای باخبــــر 

 لم بر ســر کوی تو، پـــرواز د             ِمــهر تو، بارقــــه انـــداِز دلـم

 پـــرده زِن سـاِز دلم   دست تـو،             ِشــنـــوی از کـــرم آواز دلـــم

 سهل کن عارضه مشکــل من

 منبار بـــــردار، ز روی دل 

 به امــیـــد کـــرمــت آمــده ام               در پــنــــاه حـــرمت آمــده ام

 ــاط نِــعَــَمت آمـــده ام به بــس              بر دِر مــحــتــرمت آمـــده ام

 شـرح غـم، تا دهــمت آمده ام             خسته از باِر غــمت آمـــده ام

 شب تــاریک مرا روشن کن

 سهل بر من، خطر زادن کن

 از دل و دیده، ُگهربــاری کرد           نصف شب،بس که ز دل زاری کرد

نفاعالتن فعالتن فعلوزن شعر:               مسدس ترکیب قالب شعر:              مرتضی جندقیشاعر:   
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 ه، غمــخواری کردعوض قابل           کردگــارش ز کــرم یــاری کرد

 مهربـــانی و پـرستــاری کرد            حق از او، خوب نگهداری کرد

 داد در خلــوِت کعـــبه راهــش

 زل و زایـشــگاهششد حرم من

 بـا دِل زار و رخ زرد گـذشــت            شب او یکــــسره با درد گذشت

 کـش فرد گذشت شب بر آن درد            آن شِب دل ســیــه سـرد گذشت

 او کرد، گذشت هرچه آن درد بر             سرش هرچه شب آورد، گذشت بر

 تا که شب رفت وسحرگاه رسید

 ــر از راه رسیدآن َمـه نــوســفـ

 بــر دل ظـــلـمِت شب، آذر زد           ز آسمان کـــوکِب بختش پر زد

 بر سِر کعبه پر زد  چـون هـما،            صـــبحِ سبِز ابـــدیت ســـر زد

 پــیـک اقــبـال، رسیـد و در زد             وه چه فاِل خوشی آن اختر زد

 قــدمش گــفــت: مبــارک بادا 

 ــرش تــاج تبــارک بادا بر س

 شادی ُرکن و حجر از یک سو           نغمه مرغ سحر، از یک سـو

 ، از یک سو بانِگ تکـبیر پــسر          کعبه در رقص نگر، از یک سو

 نشِر آن تازه خبــر، از یک سو            سو  مادرش کرده به بر، از یک

 همــه گفتند: عــلـی آمده است 

 ـزلی آمده است مـظــهـِر لَم یـ

 شیر غــّراِن جـهــانگیری زاد            فاطمه بنت اسد، شیــری زاد

 د عـقل کل، صاحب تدبیری زا           دست بر قبضه شمشیری زاد
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 بهِر مردان خــدا، میــری زاد            پـور آورد، ولی پــیــری زاد

 آری آن میر، امیر عرب است 

 شیر یزدان و خدای ادب است 

 مست و مخمور ز پیمانه عشق            شد برون فاطمه از خانه عشق

 می کند فـخر به دردانــه عشق             عشقپروانه شمع حق را شده 

 بــوسه زن بر لِب جانانه عشق               شقکاشـانــه عـ بََردش جانب 

 تا مگــر غنچه لب بــاز کـنـد 

 معجــِز عـیــسوی آغــاز کند

 وان مباهات و نشاط و طربش            که دیدند زنان عــــربشچون 

 تا بپرسند ز حــــاالت شـــبش              خوش دویدند همه از عقــبش

 زاد چون این پسر نــــوشلبش             تعـــبش  شب تنهایی و درد و

 روی نیکوی »علی« را دیدند

 بهر تبریک، ُرخش بـــوسیدند 

 دل ما خوش همه با یاد علیست           یالد علیستجشِن فــرخنده مــ

 حـــرم حــــق، دل آبـاد علیست            کعبه زایشــگــه آبــاد علیست

 اد به ارشــاد علیست دل ما شـــ           ستخلق را چشم به امداد علی 

 ازاین مولود است چشم ما روشن

 بر همه عید علی، مسعود است

 هستی و بود، ز بــود علــی است          علـــی استمبــــدأ خلق، وجود 

 خلق، محتــاج به جود علــی است           هرچه بینیم، نُمود علـــــی است

 » أسجدوا« رمز سجود علی است          ی استگرم سروِد عل مرغ حق، 
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 ظاهرا، آدم اگر مسجـــود است

 باطنا، سجده به این مولود است

 چـــشمه آب حیــاتست، عــلــی           بحــــر نجاتـست، علــیکشتی 

 فـــاتحـــی در َغَزواتست، علی            اصل خیر و برکاتست، علــی

 ت، عـلی جمع اضـداد صـفـاتس            معنی صوم و صالتست عـلی

 ها علــی بشٌر کـیــف بـشــر

 ربّه فــیــه تجــلّی و ظــهـــر

 بر همه خلق امــــام است علی               ــرن تمام است علــیچارده قـــ

 شهره خاّص و عوام است علی             صاحب کوثر و جام است علی

 علی  من چه گویم که بنام است              ِمهر بام و َمــه شـام است علی

 نـــام او، نام خـــدای از لیست 

 اسم اعظم به خدا، نام علیست 

 به وجود آمده، از هسِت تواَند              لق همه مسِت تواَندیا علی، خ

 تو بلنـــدی و همه پست تـواَند              چشمها دوختـه بر دسِت تواَند

 طالِب پیوست تواَندعـــــارفان              ندعــاشقان واله و دلبسِت تواَ 

 ما چو پروانه، تو شمعِ مایی 

 مـایه گــــــــرمی جمعِ مایی

 چـشم دارم، به ُرخ روشن تو            علی، دست من و دامـــن تویا 

 سرمه ام خاک ُسم تــوسن تو             خوشه چینم، به سر خرمن تو

 ـــدن تو آرزوی دل مــن، دیــ            حـــرم عشق بود، مــتتدفن تو

 نا امیــدم مکـن از درگــاهـت

 نظـــــریکن به فقــیــر راهت
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 از مــقـــدم یــار مــحـــتـــرم شد            امــشـب حـــرم خـــدا حـــرم شـــد 

 دیـــوار ز هــم گـشــوده آغـــوش            كعبه شده محو و مات و مدهــوش

 هر نخلۀ خشك، نخل نــوري است           سنگ، كـوه طوري استعۀ رقطه

 آواي عـــلـــي علــي است هر دم           هـــاي آب زمـــزمدر زمـــزمـــــه

 مجد و شــــرف و جــالل تبـریك            اي هـجــــر، شب وصال تــبــریك

 ـر عــلـــي عــلي عـلي هـوكــا ذب           هـــر ریــگ روان شده ثــنـــاگـــو 

 اي مــرده بگو عــلـي عــلي حـق           سر زد ز صــفـــا صفــاي مـطـلق

 در پــشـت مــقـــام ایـــستــــادنــد            حوران همه جــان به كف نهــادنـد 

 ــرفـتند عـــلــــــي گبا هم، دم یــا            هاي حـــرم به سجـــده رفـتـنــدبت

 مــیـــالد تـو شــد از ایــن والدت           ای كعـبه زهـــي زهــــي سعــادت

 اي بـــیــت، والدتــت مبــــــارك            اي كـعـبــه ســعــــادتت مــبـــارك

 بر خلق جـــهــــــان امیــر زادي            اي دخـتــــر شیـــر، شــیــر زادي

 شــمـشــیر خـداست روي دستـت            ستـتخـداست روي د این شـیـــــر

 قـــــرآن محــمــد است، مــــــادر           این جــــان محـمـد است، مــــــادر

 تو مــــادر جــان احــمـــد استــي            تو حـــامــــل نور ســــرمد اسـتـي

 طــفـــل تــو بُود امـــام كــعــبـــه            كــعــبــهبر خـــویــش بــبــال مام  

 طفل تو امـیـــر كــــــائنــات است           نــوزاد تو پیـــر كـــائــنـــات است

 كرد عــــلــــــي خــدا پــرستيمي            روزی كه نـــبــــــود نـــام هـسـتي

 ه به هر ولــــــي ولي بود وسـت پیــ           از صبـح ازل عــلــــــي، علي بود

مفعول مفاعلن فعولنوزن شعر:                    مثنویقالب شعر:                  ا سازگارغالمرضشاعر:   
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 او بـــود و محــمـد و خــــــدا بود           در بــود و نبــود مــقـــتـــــــدا بود

 اي دست خــــدا، زبــان قـــــرآن           ای نـفس رســول و جـــان قــــرآن

 كـعــبـه مــــــــــام از صبــح ازل ا           خــورشیــد بـلـند بـــــام كــعــــبــه

 اي صحنـــه ی حشـــر دادگــاهت           اي خانـــــه ی كـــعـبـه زادگــاهت

 یك روح كه دیـــــده در دو پیـكـر           تو احـــمــــــد و احمد است حیــدر

 یـلقـــدیــــمــي تو جبـر شــــاگرد            گــفـتــــار هماره ی تو تــنــــزیــل

 در صــحــنــــه بــدر، بدر بــدري           در لیلــــه ی قــــدر، قــــدر قدري

 شـــمــشــیــــر نیــازمـــند دستــت           مــیـــدان نـــبــــرد پــــاي بـسـتـت

 ك صـغــیـــري؟یــا هـــمـــدم كـود           تو قلـــه ی عـــــرش را امـــیـري

 بخشیده به خصم خویش شمشـیر؟           اي خـــداي را شیرتو که، غیر از  

 با پـــیـــر فــــقــــیــر هـم كــالمي            در مــلــك وســیـــع حق امـــــامي

 فـــقـــیــــر، شمع بــوديدر بـــزم            با آنكه امــــــام جـــمــــع بــــودي

 حیف است مـــیــــان مـا نـشـیــنــي           ــیـــنــي تو مالك عـــــرش در زمـ 

 در فــــرش چـــرا ابـــوتـــــرابـي؟            در عــــــرش امـــام آفـــتــــابــــي

 نـــــــه ی محــمدجـــــاي تو به شا           اي قلب تـــــو خانـــــه ی محمــــد

 وحـــي بت شكستي  بر شانــــه ی           ـــيشكـــن و خــــداپــــرستـتو بت 

 بر تــو هــمـــگــــي ســـالم كردند           هاي حــــرم قـــیــــام كـــــردندبت

 فریــــاد كشید و یا عـــلـــــي گفت           هر بت كه فــتـاد و بر زمین خفت

 ـن خـــداي كــعــبــهـــكـــشاي بت            اي پشت ســــرت دعـــــــاي كعبه

 تــــوحیـــــد و نبــــــوت و والیت            نهایتاي مــــهـــــر تو لـــطف بي 

 تا كــــــور شــــود عــدو من ایـنم            مـــهـــر تو بـــــود تــــمـــــام دینم
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 ــم بودانــــه ی دلــجــاي تو به خـ           نـــه آب و نه ِگــلم بود روزي كــه

 با مهــــر تو چــشـم خـود گـشـودم           با مـــهــر تو روي خـود نـــمــودم

 گـه گـــریــه و گـــــاه خــنده كردم           دل را بــــه والت زنـــــده كـــردم

 سیــرماي كـــرده به عــشق خود ا           شـــیــــرم ـواي شــهـــد والیــت تـ

 می کــرد به صــــورتــــــم نظاره           مــــــادر که میـــــان گــــاهـــواره

 تا صبح عـــلـي عـــلــي شـنــفـــتم           هـــر شب كه به گــاهـواره خــفـتم

 بـــا دوســـتـــي تـــو ُرشـــد كـردم           صد شـــكر خـــداي را که هـر دم

 تـا با تـــو بمـــانــــم و بــمـــیـــرم            حــبــتـــت اسـیــرمري به معـــمــ

 فــردا تـــو بـگــیــر دست میــــثــم           اي مهر تو بود و هست » میثـم« 

 

 

 خـجـالت خود مـوج زیر آب سر بُرد از            سوخت در حرارت یک جلوه آفتاب می

 خورد از شتاب زمین خورشید پا برهنه            و از تـرس آب شـددریـا شـنـیـد نـامش 

 همه کتابزین  نخوانده هیچ کسی سطری             وهزاران کتاب شدنگفت ی  وصفش کس

 مـجـبـور روشـنـیـم و نـداریـم انـتـخـاب           ُکلّی است مثل نور،ولی منحصر به فرد

 آمد برون ز کـعـبـه مـنـادای مـستـجـاب           !بنت اسـد رسـیـد و دعـا کرد کـای خدا

 تصویر چون بزرگ ترآمد شکست قاب              ظـرفـیـِت جـلـوه این هـمهکعبه نداشت 

 از کـاسـه هــای لـم یَــلـِد سـورۀ شـراب             ما مست کرده ایم و به معراج می رویم

 ـرابجـمـع نـقـیـض را نـگـر؛ آبـادِی خ           مـا را خـراب بــادۀ تـوحـیــد کـرده انـد

 آری زالل تر ز عـلـی نـیست حـِقّ ناب             ز عـلـی نـیست آیه ای آری بـزرگـتــر 

 مـرغی که با والیت تو پر زنـد، عقـاب            سیـمـرغ، بی عـنـایت تـو مرغ خانگی
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 خم امشب   ها همه گشتند به تعظیم،   بت              توحیـد نهــــد بر دل کعبه قـــدم امشب

 صنم امشباست به سجده  درکعبه فتاده               ارکان حـرم دور حــرم ذکـــر گرفتنتد

 تــــا صبح زنــــد از اسـدهللا دم امشب              بر گوش رسد زمزمه ی چشمۀ زمزم

 به میـالد عـــلـی محترم امشب گردیده               کعـبـه که دوبـاره بگـوئــیـد به تبریک  

 ای اهل حرم دور شوید ازحرم امشب               تا فـاطــمــه بنت اســـد در حــرم آیــد

 پیـدایــش سـیـمای خـداونــد مبــــارک 

 بر کعبـه تمـاشــای خــــداونـد مبارک 

 ه گر آمددر بیت خدا روی خـــــدا جلو            فـرازتر آمدامشب حـرم از عرش سرا

 یا حـــامی جـان برکـــف پیغامبـر آمـد                خـدا حـیـدر کـرار شمشیر خــــدا شیـر

 یا فـاطـمه ی بنت اســـد را پـســـرآمـد            یـا آمــنه ی بنـت وهــب زاده مــحـمـد

 ح وظفرآمد یا شــیر حق از بیشه ی فــت                ـبر و احـزابیا فاتح بـدر و احد و خی

 ای خـتم رســل جان عزیزت به برآمد              ای بیت خــدا روی خــداونـد مــبارک

 در کعبه ندا میرسد از خــالق ســرمــد 

 مبـارک به محـمد  مــیـالد عــلــی بـاد

 از کعبه بــرون ، بنــت اسد با اسـد آید             سر تا به قــدم گشته نبی چـشـم که باید

 چشمی به روی چــشــم محـمد بگشایـد             بگــوئــید که آن چـشم ِخــداونــدیر  تکب

 هم جان به نبی بخـشد و هم دل بربــاید             تکبـیــر بگوئـید که با خــوانـدن قـرآن

 د تا زنگ غــم از قـلـب مـحمـد بــزدایـ             ـدتکبـیــر بگــوئـیـد که مـوال علـی آمـ

 امـــروز خـدا را به محـمـــد بـنـمــایـد                تکبـیر بگـوئــیــد که با حسن خــدائـی

 احمد به بغل آنـچه که بایست گـرفـتــه

 یا جان خودش را به سِر دست گـرفته 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            ترکیب بندقالب شعر:           غالمرضا سازگارشاعر:   
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 میــالد عــلــی را همه تبـریک بگویید             فــشـانــیــددر مقدم موال ُدر تـهـلــیــل 

 با دست علی تا به روی خــاک بیـفتید             اســد عــیــدی خود را بستـانید بنتاز 

 امــشب همه دور اســـد هللا بگــیـــرید             در کـعــبــه بـمـانـیـد بمـــانید بـمــانـیـد

 آیید  با حمد حــق ازحلقۀ تهـمت به در            ـیــز ســالمش برســانیداز جــانب ما ن

 با دیدن آن قــامت و آن طـلـعت نیکــو 

 فــریــاد برآرید هــوالحــق و هــو الهو 

 یا اینکه خــدای حــرم آغـــوش گشوده             کعبه همه سر تا قـدم آغــوش گـشــوده

 در دامن کــعــبــه صنم آغــوش گشوده            تـــوحــیــد مجــــســمهللا که با دیـــدن  

 بر شیعه ی موال، کــرم آغوش گشوده            مـــیـــالد علــی آمده و عیـــد کــرامت

 زیــرا که ریــاض ارم آغـوش گشوده            دیگر نهــراســد کـسی از آتــش دوزخ

 پـیـغـمـبــر اکـــرم زهـم آغوش گشوده            ـدش از حــرم آیدتا بـنــت اســد با اسـ

 یت شده ســرمـسـت محمد ـام والبا جــ

 دل داده به شوق عــلی از دست محمد 

 از احــمــد مختار بپرسید علی کیست            از خالق دادار بــپــرسید عــلی کیست

 حــیــدر کـرار بپرسید علی کیستاز              را نشناسدشخص علی جزشخص علی 

 از تیغ شــرر بار بپرسید علی کیست            در غزوۀ بدر و احد و خیبر و احزاب

 از شمع شب تـار بپرسید علی کیست            از چاه و شب و نخلــۀ خـرما و بیابان

 د علی کیستاز قاتل خونــخار بپرسی            شمـــیــر به دشمن دهد و شیر به قـاتل

 آیــیــنه ی ذات ازلی را چه بــــخوانند 

 را چه بخوانند  خلقت همه مانند عــلـی 
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 جود علی بود علی بود  سر منشاء هر            آیینه معبــود عــلی بــود عــلــی بــود

 علی بودمسجود سجده علی وساجد و              و مسعارکن و حرم و حجرو صفا مروه 

 هم شاهد ومشهود علی بود علی بود             آخر و هم ظاهر و باطنهم اول و هم 

 علی بود علی بود موجود پیش ازهمه             ایجاد علی هست علی هسته بعد ازهم

 وهللا عــلــی بود علـی بود عــلی بود             بود به عالمنه شبی   روزی که نه روز و

 نیست با این همه عبد است خدا نیست خدا 

 زمعبود جدا نیست جدا نیستعبدی که 

 وسجود است وقیام است  تکبیر ورکوع است            وصیام است وصالت است زکات است اوکیست

 ای یـافته زینت به وجـــــود تو امامت            ای پیش قــــدت کعبه برافراشته قامت

 از بازو و شمشیر تودین یافت سالمت             توحید ســرافـرازدر سایۀ توحیـــد تو 

 امروز نه، فردا نه ،که تا صبح قیامت            تو با حق و حق دور تو گردیده هماره

 ما لطف و کرامت  از تو همه دربـارۀ            محضر تو عجز و توسل ازما همه در

 پیشــانی ما را بـــه والی تـو عــالمت            بهشت است که درحشر گذارنداین کل 

 مـــرغ دل ما ســاکن بام حرم تو است

 تو است آیین عــلـــی دوستی ما کــرم

 حــور و ملک ،آدم، به توالی تو نازد             من کیــستم ؟ عالـــم به توالی تو نازد

 ــم به توالی تو نازد هم عیسی مـــریـ             هم موسی عمران به والی تو کند فخر

 ـازد پـیغمبـر اکـــــرم به تـــوالی تو نـ            زهــــرا به فـــدای تو کند جان گرامی

 زیـــرا که خــدا هم به تـوالی تو نازد             قــــرآن شده در مدح و ثنـای تو مزین

 مــیـثــم به تـــوالی تو نـازد بگذار که             با هللا قسم لطف و عــطایت نــشود کم

 بگذار که تا هست به لب نطق و بیانم 

 پیوسته شود مدح تو جاری به زبـانـم 
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 آورد بـدیـل می مـادری پـسری بـیکه            دخیل می آورد به ملک همبه سمت کع

 بـرای خـلـقـت عـالـم دلـیـل مــی آورد            داشت بی پردهلب به سخن کعبه، گشود 

 و کعبه غرق کلیمی که نـیـل می آورد           زیر پاش دریا شد زاشک شوق ملک،

 به روی دوش، محمد، خلیـل می آورد             امـاـکـده، خـلـیـل بـا تـبـر آمـد بـه بُــت

 که شـعـله جانب دست عـقیل می آورد           عدل ثابت کرد برادری اش را به علی

 آورد  این قبیل می به مدح او صفت از            چگونه وصف شه الفتی کنم، که خـدا

 

 االنبیا را چو جـان برگیر در بر جان ختممه        را  زیارت کن زیارت کن خدا کعبه  ای  امشب 

 های عــلـی مرتضی را بوسه زن خاک قـدم        چشم شـو سـر تـــا قدم، بنگر جمال کبریا را 

 رکـن ارکـان الهـی نــور حــــسـن ابـــتـدا را  

 پر کن ازنور والیت وسعت ارض و سما را 

 خانه را در بـرگــرفتی خانۀ حقـی و صاحـب             کعبـه! امشب آبـرو از مقـدم حیـدر گرفتی 

 فتی جاودان مانی که امشب زندگی ازسر گـر           دل به حیدر دادی امـا دل ز پیغمبر گرفتی 

    بلکـه آب زندگـی از ساقـی کــوثـر گرفتی 

 ناز کن؛ از خضر هم دیگرمگیر آب بقا را

 این امیرالمؤمنین ایـن کل ایمان است کعبه          ایـن محّمد را روان و روح قرآن است کعبه

 این بـه جسم پاک کل انبیا جان است کعبه           است کعبه المتین این رکن ارکاناین همان حبل 

 میهمـانت میزبان مـلک امکـان است کعبه 

 دهد از امر حق روزی تمام ماسوا را می 

 مثل و مانندت مبارک ت! گوهر بی بحر عصم           فاطمه! بنت اسـد! وصـل خداوندت مبارک

 عـــیـد میـالد یگــــانـه طفـل دلبــنـدت مبارک          نقش لبخند عــلی بـر قلب خرسندت مبارک

 مـادر شیـر خـدا! میـالد فرزنـدت مبارک 

 داده ذات حـق بـه تـو آیینـۀ ایـــــزدنما را 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:         مربع ترکیبقالب شعر:        غالمرضا سازگارشاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            قالب شعر: غزل                 حمید رضا برقعیشاعر:   
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مدح  اشعار  

علی  امیرالمومنین  
علیه السالم   
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 هرچه باشد خاک پای مرتضاست  عالم دو  هر            خلقت عالم به دستان خدای مرتضاست

 ثنای مرتضاست  ذکر و رزق و رزوی من از            بگویم روز و شبجوانمردان مدحت شاه  

 دعای مرتضاست روزی کل خالیق از            چرامشغول دنیایی  شدیحیدر  غافل از

 نور باصفای مرتضاست  ز پُر صلب آدم             است  پاک حیدرعشق میلش به سوی فطرتم 

 نـوای مرتضاستطایی گـدای بی  حاتـم            کرامت دم مزن و لطف وبخشش  سخا و از

 اهل عالم روی سکانش لوای مرتضاست             زند آسـان به دریـای بـال نوح نـبـی گر

 والی مرتضاست  درتردید  شک وگی بی  شیعه            گر شکسته در دل بتخانه بتها را خلـیل

 مرتضاست معجزنمای عصا  دستش  چونکه در            عمران شکافد نیل پرجوش وخروش موسی 

 برای مرتضاست نفسهایش تمامی از  تا              زنده عیسی ُمرده را با یک نفسنماید می 

 مرتضاست هم با صدای  گوئیا لحن خدا            شب معراج حق کند اندرچون تکلم می 

 ذکـرتان باشـد شفـیع روز وانـفـسای ما             هم دین وهم دنیای ما ُحبّتان جان  یعل یا

 

 

 بـلـد راه بپـرس  مـقـصـد قـافـلـه را از            هللا بـپــرس کـیـست هللا؟ بـیـا از ولـی

 پرسش کوتاه بپرس  و برسرکوعی  به             فقط حد و اندازه،دهدت بیپاسخی می 

 از فَـهـذا عـلـٌی والـی و َمـْواله بپـرس             این را  ،نیست سزاوار خالفتعلی  جز

ه بـپــرس  اْشـَهـُد انَّ َعــلــِیّـا  َوِلــیُ             راز مـقــبـولـیـت بــنـدگـی حـق را از  الـلٰـّ

 ه، از آه بپـرس آخـرین آیـنه پنهـان شد            ستعـلی  آیـنه تفـسـیر کـرامـات یازده

 چاه بپرس  که ازست دلش بغض عمیقیدر              ستجاری و غم موال گذشت قرن  چارده 

 از ماه بپرس  !منتظرای  بزن ابر را پس            مهری ماستفاطمه زندانی بی  یوسف

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل                    میالد یعقوبیشاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل                  لی سلیمیان     عشاعر:   

 



امیرالمومنین علی علیه السالم  ، اشعار  سومدرآستان وصال؛ جلد   93   
 

000
 

 امانـی هـا دارد نـگـاِه ابـری و بـارقصـه            امطوفـانی  روزهای رفـته و دلخـوشم با

 امسرگردانی سرگرِم  خودم این روزها در           هاگرداب چنانروزها غرقم خودم این  در

 !ام؟گردانیطوطیان   بافلک ِکی توانی ای             چـنگـالـم مـیاِن آسـمـان  من عـقـاِب تیـز

 امۀ اشـکـانی من سـفـالی قـیمـتی از دور            من را سخت ارزش داده است خاکم اما اشک،

 امبا هـمه ویـرانـی هـم دارم تـمـاشـا  باز             داشتم شکوهی تخِت جمشیدم برای خود

 امیـادم نرفـته عـادِت سـلـطانی  خوب از            ام اما هنوزقـفـس افـتاده مثِل شیـری در

 امخوانیمی قبرها  روی سنگِ  که  آن زمان           من رفیق  باشوی می ناگهان ای دشمِن من 

 ام گـریۀ پـنهـانی  از نقـِل دردی کهـنه را             کندفهـمد؛ اگر مردانه احسـاسم َمرد می

 اماین حرفـتان قـربانی  که سرِ  من همانم            حرفی باطل است (اهِل گریه کردن نیست )َمرد

 املحظۀ پایانی  او بخوان در وان ازخه روض            بخواننخلستان چاه و های گریهاز خوان روضه 

 امخوش به حالم گر چو او در خلوتم بارانی              شاِه مردان َمردتر  ن ازجها نیست مردی در

 امحیرانی  پُر از !چرخم می ناگهان دیدم که              خواند حیدر که   در میاِن زورخانه مرشد از

 امَربّانیعارِف که من خود  صوفی دف َمَزن             ستموالنا یکیای شمس  ها را بگومولوی 

 امشب سرمسِت حیدرخوانی و روز  در نمازم            َگشتنم طواِف کعـبه مسِت دوِر حیدر در

 امسجدۀ طوالنی  بیشتر آن لحـظه که در            ِکشد گاهی به ایواِن نجف من دلم پَر می 

 امفرمانی غـرِق نا  را ارم که خداشک ند            مغرِق عبادت َهم َشو عـلی حتی اگربی 

 امجنوِن آنی  که نامت خوشترین رمزِ ای            عـلی یـا  عـلـی و یاعـلـی و یاعـلـی و یـا

 امخوانیمی خود  که ببینم نزدِ  شدکاش می            با عـلـی بودن کجا یاعـلی گـفـتن کجا و

 امجانی بی  بسترِ  فـریادم برس درپس به             فتنمجان ُگ  با علی  علی جان!  جان گرفتم یا 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            قصیده  قالب شعر:           محسن کاویانی   شاعر:   
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 امسامانی و سربی   ساماِن من در و ای سر            من هـایپـنـاهـی من زمـاِن بـی  ای پـنـاهِ 

 امبــیـِن راه بــرگـردانـی  دروِن چــاه از             که دسـتـم را گـرفـتی بـارها آرام تـا ای

 امرانی خودت می  که من روزی ببینم از این            ممکن است نا کردی ویم قبولم هابا بدی 

 امکـویَت پِی دربانی  بیـنی که درباز می              از مسجد مراخود برانی چون سگ  َگر ز پیِش 

 امی ایـمان اوجِ بی  رمـِز ایـمـانم شـدی در            خودم ازناامیدم کرده بودند  شیخ و زاهد

 اممن عازِم مهمانی خوَدت خوِدت پیِش   از           مرگ هم بعد از تویی یعنی کهآخر  اول و

 !امعـلی ای بهـتـرین ذکـِر َدِم پـایـانـی   یا              دل جان وسپردم پیِش َسِگ کویَت   رفتم و

 

 

 نجف  ها غم دره رود از سیـن می با دم او           نجف نم درشوق وقتی اشک نم  ازچکد می 

 زخم اگر داری بیا دنبال مرهم در نجف           دنبال درمـان کـربال درد اگر داری برو

 نجف  مقدم در زهرا شنیدی خیر شاید از           تی که شدی وارد به شهرگوش دل بسپار وق

 نجف  عالم در دو شود تقسیم رزق هرمی          جهان دست خداوند علیست چونکه روزی

 نجف  ثروت شده اینگونه حاتم درصاحِب           گـدایـان در مـوال گـدایی کـرده اسـت از

 نجف  نوح و آدم در  زائری دارند اگر که          گشته شلوغما موالی   برکت  ازدورشان 

 خورشید و فلک هم در نجف  و ماه و باد و ابر           ابــتـدا خــادمــان بــارگـاه او شــدنــد از

 خم در نجف  تا کمر جبریل وقتی  شودمی           سجده بـاید کـرد وقـت دیـدن این بـارگاه

 نجف همان بدو ورودم من که مستم در از          را در شهر اوخاص خویش  هرکه دارد حال

 نجف  کم در من اینقدر  اربعین ماندم چرا          کهحسرتی در دل اگر باشد فقط این است 

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلقالب شعر: غزل           وزن شعر:           احمد جواد نوآبادیشاعر:   
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 مسکین حیدرم من سرمایه داِر شهرم،            من پشت این درم درعمریست ا که شکرخد 

 در مکـتـب والیت شاگـرد قـنـبـرم من             لـب تـشـنۀ شـراب سـاقـِى کـوثـرم من

 با آب چـاه کـوفـه، اّول وضو گـرفـتـم

 گـرفـتـم جـارو زدم نـجـف را تا آبـرو

 نما نجف شد  تا رو به قبله کردم، قـبله             نجـف شدـتها انبی  ـتـهـا على بود،انبی 

 حّی على نجف شد  ،عاشقصوت اذان              معراج ما نجف شد هاش رفتم، در کوچه

 یا ربّناست حیدر  است، یاهـو،  یا حیدر

 اسالم ماست حیدر سوگـند بر پیـمـبر،

 بر گریه کن تا باران بسازى از من ا اى             من ایـمان بسازى ازمن آمدم که کـوِه 

 من  سلمان بسازى از اى بده تایک بوسه            من آمـدم تا درمـان بـسـازى از با درد

 جوان است ساله در پیش تو  پیِر هزار

 تا کهف تو امان است  آواره نیست نوکر

 کرد سرورى در جنگ سربه زیرى، در سجده             دالورى کرد  غزوه و نبردى رفت و هر

 ارث از پدر پسر برد، عبّاس حیدرى کرد             جاى احمد یعـنى پیـمـبرى کرد خوابید

 سقّاى کودکان شد  ،رفت کربال عمو در

 تا روان شدمشک با   خم شد،حسین قّد 

 گرزى به سر که آمد افتاد، از روى اسب            ها بود، تیر سپر که آمدچشمش به خیمه 

 1داغ شـرر که آمد لـرزید، عـّمه چقـدر            کـمـر که آمده بابا، درِد زد زیر گـریـ

 برخـیـز اى دالور، تا حـرمـله نخـنـدد 

 دست مـرا بـبـندد  شـمـر آمد، رفـتـى و

 
 بیت زیر به جهت حفظ بیشتر شأن اهل بیت تغییر داده شد  . 1

 عمّه چقـدر لرزید، سویش نظر که آمد            زد زیر گـریـه بابا، دردِ کـمـر که آمد

نل فاعالتمفعو نمفعول فاعالتوزن شعر: مربع ترکیب        قالب شعر: سید پوریا هاشمی        شاعر:   
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 با عـلی گوید  بهانه سخن گـفت، به هر            گوید یاعلی  روز آن زبان که شب و خوش

 عـلی گوید   هـمیشه حضرت بدرالدجی            یابیمی نم ترکه علی دوستمصطفی ز 

 هـنوز فاطـمه، یا مرتـضی عـلی گوید             دادنکه بعِد جان  ،شهادتنه در زماِن 

 که تـا قـیـاِم قـیـامـت خـدا عـلـی گـوید             ز صبح روز ازل آری، غدیِر ُخم،  نه از

 علی گوید یک صدا ، َملَک َملَک به فلَک             خیبر روِز خندق و اُحد، و بدر به روزِ 

 خـدا عـلی گوید  عجیب نیست که شیـر             یسار  یمین و  صفدر  به ذوالفقار قسم،

 هـمـۀ کـربـال عـلـی گـویـد  حـسـین در            حسن به غزوۀ صفین و نهروان و جمل

 ابـتـدا عـلی گـویـد  از که فـطرِت بـشر            دانـدخـوب می جـبـرئـیل بـپـرسـیـد، ز

 که هـفت پـشِت پـدرهای ما علی گوید             :گفتقـسم به مادِر سادات، مـادرم می

 عـلی گـوید  آن روزها دل و زبـانـم از            همینکه دست به زانو گرفتم از طفـلی

 رجا علی گوید  از سِر خـوف و زبانـم            آنروز ،خوَردمی سرم به سنِگ لَحد هم که 

 با شـما عـلـی گـوید  هـای مـرا،جـواب            :گویم می هر چه بود، سؤاِل آن دو ملَک،

 عـلی گـوید  تا دهـم نـظـری هـیچ، نـمی             ”“َمن َرب ک به جواِب سئوالِ  َخموشم و

 مصطـفی عـلی گـوید  دهـم ویسـالم م            آیـند، چـارده معـصومام که می شنـیـده

 به هر حسن حسنم، مجـتبی علی گوید             اش کریمانه استسفره چقدر امام حسن،

 هـمه حـساب و کـتاِب مـرا عـلی گوید             ولـی اربـاب  اگـر چه نـوکـِر نـاقـابـلم،

 رضا عـلی گوید  ،هـزار مرتـبه جایش            زیـارِت سـلـطان هـزار مرتـبـه رفـتم،

 عـلی گـوید  یا  لـبـم به صحـنۀ پـیـکـار،            بـاشـممــدافـعِ پـــسـِر فــاطــمـه، اگـر 

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:         قالب شعر: غزل                     محمود ژولیدهشاعر:   
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 اعـال علی  پست منم عـالی و            علی  تشنه منـم حضرت دریا

 علی  که بود باآنکس  هر ذکر            عـلیمست مـنم سـاقـی دلـها 

َک یـالَـعـِن َعـلـی َعـد  عـلی  وَّ

 شد  گوشۀ دل جا در عشق تو              شده  سیـنـه مـا وسـعـت دریـا

 عـلی  دم عـلـی و بـازدمـم بـا            مـوال شده تو هر نفـسـم ذکـر

َک یـا  عـلی  لَـعـِن َعـلـی َعـدوَّ

 حاتـم نشد  حـاتم بی لـطف تو            عـلی آدم نـشدکه نـشد با  هر

 لب طاهـا عـلی  سـّرمـگـو از            خاتم نشدوصی کسی  جز تو

َک یـا  عـلی  لَـعـِن َعـلـی َعـدوَّ

 باد دور مجلس تو چشم بد از            باد  شور پُر تو عشق بردل ما 

 عـلی   ما کـار غـالمـی تـو بـا            بـاد دیـدۀ مـنـکـران تـو کـور

َک یـا  عـلی  لَـعـِن َعـلـی َعـدوَّ

 غالب است  آنچه به دشمنان او            است واجب دشمنان اوبه   لعن

 لـیال عـلی  عـشقـم و دربه در            بن ابیطالب است عـشق علی 

َک یـا  عـلی  لَـعـِن َعـلـی َعـدوَّ

 گذاشت بر سخنم نقطه صحت             درسینه کاشت تومحبت  هرکه 

 ـد با عـلی شـمـن آنـم که نـشد            داشت نطـفه دشـمنانت ایـراد

َک یـا  عـلی  لَـعـِن َعـلـی َعـدوَّ

 رحمت است سایه تو بر سر ما              در دیده ما جنّت است تو صحن

 عـلی  هـمیشه هرجا لبـم ذکـر            دشمن تو نعمت است بر لعنت

َک یـا  عـلی  لَـعـِن َعـلـی َعـدوَّ

مفتعلن مفتعلن فاعلنوزن شعر:                      مخمسقالب شعر: موسی علیمرادی                شاعر:   
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 ست علی  احیا مدح موالیم برترین مضمونِ              ستی عل اصِل لذّت از مناجاِت سحرهایم 

 ستدنیایم علی  هر سحر، ناِم َشَهنشاِه دو            سـوگـنِد پیـغـمـبر به درگاه خـدابهترین 

 ستنفاق و شرِک اعدایم علی قالعِ کفر و            سـرمـد بارها فـرمود با خـتم ُرسـل َحیِّ 

 ست باالیم علی از ازل نوری که شد هم قّد و             فاش کرد ،مدحااز شب معراج چون برگشت  

 ست که همتایم علی  آری لیلةُ القدرم، گفت:            اما فاطـمه الـقـدِر خـدا زهـراست، لـیلـةُ 

هللا بـابـایم علی  مجـتـبی فرمود:             موال بگو ِسّری از پرسید سلمان،  از حسن  ستِسـر 

 ست رگهایم علی خونِ  قطره قطره، بهایخون            را شهـیـدم وصـِف ثـاُرهللا بـابِ گـفت ار

 ستذوالفـقـارم، یـادگاِر جـّدِ واالیم علی             محــمد اینـچـنین فـرمـوده است: قائم آل

 ست ل آرایـم علی الـلّهِی سـاالِر د هـیـبـةُ             است برده حیدر ِهیبت ز البنین، یِل اُم   یل

 ست آقایم علی  دیده خواهد دید َجنُب هللا،            خدا  لحظه بَردارد م ما یک چش  حجاب از  چون

 ست علی  بـندۀ درگاه موالیم  زانکه قـنبر            با کسی کاری نـدارم، من غـالِم قـنـبرم

 ستّبِ تَواّلیم علی حُ  از صاحب قلِب پُر             فاتح بدر و ُحنین و خیبر و خـندق علی

 ست طاعات و تقوایم علی ،و َورع  معنِی ُزهد            عبِد خدا  َمرد میدان، شیِر حق، زاهِد شب،

 ستعلی  یکتایم  موالی آبروی بیِت حق،            به ِگرِد روی اوطواف کعبه میگردم  در

 1ست علی   تمنایم هرَدم نآ سخت دلتنگم بر           سلطان من استدرباِر  صحن ایوان نجف،

 ستدرد دلهـایم علی  نیاز و قـبلۀ راز و            پـیـغـمـبـران نـقـِش نـگـین خـاتـم  نـام او

 ست علی بابایم    مادرم زهرا وحقیقت در             حـاللـم تا ابـد  شـیـر مـادر، لـقـمـۀ بابـا، 

 ست و دین، امروز و فردایم علی نیاب دصاح              سائل روی عـلی  سائـلم من، سائلـم من،

 ست ولی پنهان و پیدایم علی  گنهکارم گر            َعلن ِسّر و ام،زنم تا زنده از علی دم می 

 

ر داده شد فراموش نکنيم که اهل بيت سگ درگاه نمي خواهند بلکه شيعة واقعي و پيرو راه دليل عدم توصيه مراجع و علمل تغيي بيت زير به  . 1

 ست کلب اين درگاهم و هردَم تمنايم علي            صحن ايوان نجف، دربارِ سلطان من است                مي خواهند

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل             محمود ژولیده   شاعر:   
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 تمام جـهـان بُرده با مناجاتش  دل از             حـاالتـش بـیـان  تــوان واژه کـجـا و

 مالقـاتش  به دیدن خود رفته در خدا            عـباراتش  به غیر عـشق نـدیـدند در

 نازش را  کشیده ناز به وقت سجود، 

 را  نـشـسته تـمـاشا کـند نـمازش خدا

 او  محضر که فیض داده به خورشید، نور            مهر سایه گستر او مان برسد،به آس

 او نشسته حضرت جبریل پای منبر             هدایت است فـقـط در کالم انـور او

 بر صفای دیگر دادگاه پیـمـبه قـبله 

 داد حـیدر  خـدا تـمام کـمـاالت را به

 گره نخورده به میدان رزم، کار علی              علی استوارهای قدمچه محکم است 

 علی   ذوالفقار همیشه بوده سرافراز،            علی وقار  ،جنگهااین  غمی ندارد از 

 برگشت خـبر رسید عبدود اما از او

 برگشت بدون سر جنگش به  که رفت کسی

 عـلی   مـثـال تـاریـخ هـمنـدیـده دیـدۀ              شجاعت است که جوشیده از خصال علی

 نیامدست کـسی زنـده از جدال علی              قـتـال علی به وجـد آمـد اجل نیز از

 کـشـد حـیـدرمی  قلم به برگۀ تـقـدیر

 کشد حـیدرمیان معـرکه تـکـبیر می 

 ست بـیـان شجـاعت موالکه الفـتـی             قـیامت موال به میدان،تی ست قـیـام

 موالصالبت   که مست کرده شکوه از            مهـابت موال شت عـدو ازشکـسته پ

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:               مربع ترکیبقالب شعر:            ناصر دودانگهشاعر:   
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 مقـام واال نیست  کسی شبیه علی در

 عبادت سحرم غیر مدح موال نیست 

 بهتر نیستکریم از  عطا   کسی برای            نیست غالم پرور شبیه دامن مهرش،

 مثل حیدر نیست ، نگردید ست،نیامده             کسی به جز علی آیینۀ پیـمبر نیست

 دل یادش  دهد بهکه جال می فدای او

 است به خیر علی و اوالدش دلم خوش

 کرم نرسید خانه جـز کرم به سائالن             این کریم ندید ازمحبت  کسی به غیر

 گدایش معطلی نکشید  گرفت و رفت،            نشنید ) برو ( ولی هزار مرتـبه آمد

 بهتر  نجف حاجـات ازکجاست قـبله 

 نـجـف بهتر   کجا بـرای منـاجـات از

 دارممرتضی  همیشه چشم امیدی به              ست دلدارمکه علی  همینست نعمتیچه  

 دارمدست بر نمی خود،که از گدایی             من گرفتارم  گره به دست کریم است،

 نـماز انگـشـتـر به سائـلـش داده سر

 را به قـاتـلـش دادهغـذای آخر خود 

 خرما دید  نان و کسی که لحظۀ افطار             دلی لـرزید دوباره حرف غذا آمد و

 خوابید که گرسنه می  دخـترکی  فدای            اش غلطیدبه گونه  اشک رسید ودوباره  

 آیدام می غـریـبی ز شـدوباره بـوی 

 آیـدها هـمه بـوی طـعـام می خـانه ز
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 ای؟ دانم کهجانـشـین حق تـعـاالیی نمی             ای؟دانم که ُمـلک دلهـایی نمی شهـریار

 ای؟ که دانم نمی نشین با ذات یکـتایی  هم            بـیـنمتبـیـنـمت یا با خدا میتا خدا می 

 ای؟ دانم کهنمی  هللا را بـایی،تحت بـسـم            نون نور حای حیّی،  ی،سین ِسّری، رای رمز

 ای؟دانم کهنمی  رعد؟ باران؟ ابر؟ دریایی؟            آسمانی یا زمین؟ یا ماه یا ِمهری، بگو

 ای؟ دانم کهنمی  یا کـلیمی یا مسیحـایی؟            هود و نوح و صالحی؟  آدمی، نوحی، خلیلی،

 ای؟ که دانمنمی گرچه دانم فوق اینهایی              ؟ایمروه   یا صفا ومقامی  ؟رکنی  ؟زمزمی 

 ای؟ دانم کهنمی  موالیی،  مؤمنین را نیز             اولـیا را رهـبـری  انـبـیا را رهـنـمایی،

 ای؟ دانم که هایی نمیفوق معـرفت فوق            از بشر باالتری و از َمـلَک نیکـوتری

 ای؟ کهدانم در میان جـمع تـنهـایی نمی             انجمن  معی که تنها سوخته دران شهمچن

 ای؟دانـم کـه آرایی نـمـی آفــتـاب عــالـم             اتسایه  است زیر وسعت ملک خداوند

 ای؟ دانم کهمـوال و اوالیـی نمی  سـید و            ظـاهـری بـاطـنـی و اّولـی و آخـری و

 ای؟دانم کهنمیبا مایی  مایی و گرچه در            را نشناخته عالمی عـالم تو جان گرچه

 ای؟ دانم کهگه کنار نخل خرمایی، نمی             قامتت گه شود خم نخل طوبی پیش سرو

 ای؟ دانـم کهایـتـام بـابـایی نـمی  گـاه بـر            همنشین محّمد باگردی گه شب معراج 

 ای؟دانم کهنمی  غالم است و تو آقایی،   او            تو ـنبر، جامۀ کهنه زاز آن قرخت نو 

 ای؟ دانم کههم ولی حـق تـعـاالیی نـمی             هم امـام المـتـقـین هم امـیـرالمـؤمنینی،

 ای؟ دانم کهگاه بـاالیی نـمی  گاه پـائـین،            قنات قعـر گاه بر تخت خالفت، گاه در

 ای؟دانم کهفرمایی نمی حکم  گه اجل را            مرگ کام درروی می   پیمبرحکم  گاه با

 ای؟ دانم کهسینایی نمی  موسی به گاه با            آسمان گاه با عـیسی ابن مریم بر فراز

 ای؟ دانم کهآوایی نمی  نای جانش را تو              شب  و آوای»میثم«روز اینکه مدح توست در

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل            غالمرضا سازگار   شاعر:   
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 بر روی سرم سایه عـشق عـلی افتاد              حق روز ازل کـل نعـم را به دلم داد

 ای از جان و تن من شده فریاد هر ذره            آباد لطف خـدا شد دل تنـگـم عـلی از

 که در افـتاد ور افـتاد  ی هربا آل عـل

 امعـل عـشـق عـلـی تا روز ابـد مشـتـ            امعشق ازلی   من طالب جان دادن از

 استاد  جز این نگرفتم به خدا درس ز             امجان طلبد بشـنود از شـوق بـلی  گر

 که در افـتاد ور افـتاد  با آل عـلی هر

 که در سفره نمک هست  خنده موالست از            علی چرخ فلک هستچرخش چشمان  از

 او باد  لعن بر  اوس که نشد بنـده هرک            ملک هست انس همه جن و او فرمانبر 

 که در افـتاد ور افـتاد  با آل عـلی هر

 نـپـسـنـدد به فـلـک مـاه نـیـاید  گـر او             راه نیاید او گر که نخـواهد سحـر از

 هر صبح دمد روح االمین در نفس باد             او گر نـخـرد یـوسـفـی از چـاه نـیاید

 ور افـتاد  افـتادکه در  با آل عـلی هر

 جحیم استسزاوار که کند خشم  هر بر             لبخنـد عـلی جلـوه جـنّات نـعـیم است

 م خـدایی به علی داد اینگونه خدا حک            خداونـد عـظـیم است او مهرخدا قهر

 که در افـتاد ور افـتاد  با آل عـلی هر

 بخـوانـنـد  قـوت االه …الحـول و ال             بـراننـد یـد قـدرتـش  آنـانکه سخـن از

 زده فریاد  که رسیده به مصافش هرکس            شمـیشر علی را ملک الموت بدانـنـد

 که در افـتاد ور افـتاد  با آل عـلی هر

 دامان هم نکشم دست ز با قیمت جان             من حال پریـشان زلف پریشانی و تو

 افتادتیغی است که برجان من   ابروی تو            رندان این حلقه  در سخنی نیست تو  جز

 که در افـتاد ور افـتاد  با آل عـلی هر

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:             مخمسقالب شعر: موسی علیمرادی             شاعر:   
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 سـیـنـۀ رجا هم هست خـوف در            درد هـر جـا بُـَود دوا هم هـست

 هم هست  خودش ِشفامریضی این             من مـریض تـوأم، طـبـیِب هـمه

 گرچه در کوی تو گدا هم هست            ـدشاهـن  چـشـم مـن نـوکرانـت به

 حـرمـت خـانـۀ ُخـدا هـم هـسـت             :گــویــدمـی  دخــول،مــتـِن اذن 

 صفـا هم هست لـذّتـی بـهـتـر از            تـو ای تـمـامـِی ِخـیـر جـوار در

 ت سه هم طال از گرچه ایوان پُر            چونکه در ُملک توست قیمتی است

 ُزدا هـم هست گرچه اسم تو غـم             قــســمبـه ُگـالب ُگــِل بـهــشـت 

 بـال هــم هـسـت  کـه کــنـار وال،            ستگـفـته  ِلـلـبال(به ما )فَاْسـتَـِعـد

 ما َگـرِد خـاِک پـا هـم هست سرِ             با وجودی که وقـِف دار بالست

 صدا هم هست و  بی سرعاشـقِ             ـداسـتاز سـکـوِت ابـوذرت پـیـ

 حرف ما هم هست وقت مدح تو            کـرمــانـی( )فــؤاد آنـچـه گـفـتـه

 َعِجـَز الَواِصفـُوَن َعـْن ِصفَـتِـک 

 َعــَرفـنـاَک َحـّق َمـْعـِرفـتِـک  مـا

 است انجام سرتو بی دین بی کار            اصل اسالم است ای که ُحّب تو

 قدر یک گام است بهمسافت این             لــکـوتاز در خــانـۀ تـو تـا مــ

 است؟  َعـاّلم علیم و عالم است و            چه کسی ُجز تو ای َسـلـونی گو

 اَنعـام است؟  کی نـیازی به خـتـمِ             تـا کـه داریـم َخــتـِم نــاد عــلـی

 کـه بـه یـاد ُخــدا دل، آرام است            هللا(ـُر پـسـرت گـفـته :)نَْحـُن ِذکْ 

 ناکـام است  بایـد ایـنگـونه گـفت:            هـر کـسی پـات را نـبــوســیــده

 گـردِن جـام است مـا دور دسـت            فــائـزون را اگـر تـویـی سـاقـیِ 

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                   غزلقالب شعر: محمد قاسمی               شاعر:   
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 است مان همیشه خوشناممثل سل            عـهـدمـرِد راِه تـو در وفـاِی به  

 است احـرام چون لباِس  اشجلوه             جــامــۀ نــوکــریـت بـر تـِن مـا

 که نـوشـتـنـد خـیـُر األیّـام اسـت            ُخـورده گـِِره الـقَـدر بـا تـولـیـلـة 

 ت اس )َواإلْکـرام( در پـس نـام تو             کـه آن قــدر)ذُوالجـاَلل(هـسـتـی

 هـزار پیـغـام است در دلش صد            گـاه یـک بـیـت ظـاهــرا  ُکـهـنـه

 َعِجـَز الَواِصفـُوَن َعـْن ِصفَـتِـک 

 َعــَرفـنـاَک َحـّق َمـْعـِرفـتِـک  مـا

 مـه خــبــر داری از نــهــاِن هـــ            هـمـه جا را تـو در نـظـر داری

 سـت در خـلـقـِت بــشــر داری د            وم اسـتالّـلـهـی تـو مـعـلـ از یَـدُ 

 دسـت بـرداری  اگـر از ُصــنـع،            خـلـقـت تـمـام خـواهد شد ُعـمـرِ 

 تـو هـوای که را بـه سر داری؟              هـوای تـوأند  ای عشق در هـمه،

 ــتــر داری در کــرم بــاز بـیــش            کـریـم شـونـدگـیـرم اصال  هـمه 

 ِکی نـیازی به سیم و َزر داری؟             هـــمـــۀ ثـــروت خــدایــی تـــو

 داری  از تـو که این قَـَدر جـگـر            نکـند؟ چه کسی هـست که حـذر

 داری ـس با سـحـراُن کـه چـقـدر            رکعـت توست من هـزار شـاهـدِ 

 داری؟ شــررنـکـنـد بـر جـگـر             چـاه از سوِز آه گـرم تو سوخت

 داری؟  نــیّـت ســــفـــر  نــکــنــد            خاک پای خویش را بر کشی می

 داری  دسـت در تــو دلــی پُـر ز             بـاِب عــلــِم نــبــی و بـاُب الـلـه

 مــبــر، داری هـر چـه دارد پـیـا            پـیــامـبــر دارد داری،هــر چـه 

 َعِجـَز الَواِصفـُوَن َعـْن ِصفَـتِـک 

 َعــَرفـنـاَک َحـّق َمـْعـِرفـتِـک  مـا
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 تـنـهـا تو در عـالـم امـیـرالمؤمـنـینی              زمـین هـسـتی ولی باالنـشـیـنی اهـل

 نی امـیـ ست عـالمه که درمانـده وقتی            یک زمـیـنی نـیـست کـار مـداحِی تو

 راحتی نیست کار اوصاِف توتوصیف 

 تو صحبتی نیست  گفتن از  بین ملک ُجز

 ها در یَـد تـو آسـمـان  چـرخ زمـین و            آمـد توعـرش خـدا کـانـوِن رفـت و 

 از جـاروکـشـان مـرقـد تو جـبـریـل،            خـورشید، کـم آورده پـیـش گـنـبد تو

 است  قیرپیش این مرقد حملک سلیمان 

 نظیر است که تو داری بی  این بارگاهی

 ای تو من احیا کرده چه شوری در بهبه              تـو ایکـرده مـرا امـشب مــداوا درد

 ای تو با قـاتـِل خود هـم مـدارا کـرده             ای توخـوب معـنا کرده مردانگی را

 دهانت را به ناحق وا نکردی هرگز

 س بد تا نکـردیـک در زندگی با هیچ 

 تنُـطـق متـین  از الـبالغه َمـملـُونهج             تبـال مـالئـک فـرش راه زائــریـن 

 ت نبرد سهـمگـین  دشمن هـراسان از            1ت های آتشـین پُـر شد فلک از خطـبه 

 دیدنت وحـشت گرفته چـشم عـدو از

 قـدرت گرفـته اسـالم با شمـشـیـر تو

 
 .غيير داده شداست و ايراد دارد لذا جهت رفع نقص تبيت زير بيشتر مدح شبيه به ذم .  1

 تدشمن هـراسان از نبرد سهـمگـين            تهاي آتشـينکر شد فلک از خطـبه

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعر: وزن شعمربع ترکیب            قالب شعر: محمد زوار           شاعر:   
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 بـازِی اَطـفـال بودی ها هـمدر کـوچه            المـال بودیساسات ماعشق و اح از

 الـمال بـودی بیت   تـرین مأمـورِ عـادل             ـابـِی اَعـمـال بـودیمـعــیـاِر ارزشـی

 نکردیموضوع کوتاهی  این در هرگز

 خودخواهی نکردی المالسهم بیت از

 اخـتیارت و حـیاِت ما همه درمرگ             وامـدارت دیِن نـبی تا روِز مـحـشر،

 مدارت علی جان از  دل را مرانی یا            شـمارتبینـوکـراِن  هـستـم یکی از

 با نـام و یـادت الـفـتی دیـریـنـه دارم 

 کودکی مهر تو را در سیـنه دارم  از

 

 

 را  مگـو اسـرار شـد،او جـویـا  بـاید از             را ذات هو عرش و کرسی و لوح و قلم،

 را گم کرد او شب،جبریل هم یک نیمه             هاهـای آسـمان در کـوچه و پس کـوچه 

 بسته رو را   بین کوچه، با نان و خرما،            دیـد مـوال آمد هـمـان لـحـظـه زمـین و

 اـستجـو رادامـه ج داد اگر آن شب،می            ریلرفت جـبمی  عـرش خدا که تا  شاید

 گـفـتـگـو را  آغـاز کـرده، با صـوت او            شام مـعـراج  نفـس پـیـمـبر که خـدا در

 آِب وضـــو را  داده هـــدر ُحـّب اوبــی            کس هست جزو منکرینش مردی که هر

 را سو رهر چا کـعـبه گـرفـته سوی او            کـعـبـه اما مـسـلـمان  گـاه هـرشد قـبـلـه

 های او گـلـو را کـنـند از اشـک تـر می            هـم هـا،حـیـدر هـمـانـی کـه تـمـام چـاه

 را آرزو بـرد ایندشمن به گـورش می             عـلـی و خــانـدانـش؟ مـا و جـدایـی از

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                       قالب شعر: ناشناس                 شاعر:   
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 خــدا عـلـی  ورنـ  ای جـلـوۀ جـمـال تـو            شـهــیـد دعـا عـلـی ای زنـدۀ نــمـاز و

 تـرین آشـنـا عـلـی نـام تو ای هـمـیـشـه              ستنقشی نشسته در نفـس پاک همدلی 

 عـلـی  خـیـز حادثه »الفـتـی«، در مرد            کرد با طراوت دست تو ذوالفـقـار گل

 علی؟! اعتنا، را به چه کس تو خدا، از غیر            تن؟  تو را به که پیوند جان و غیر از نبی،

 ادا عـلـی  تـیـغ تـو کـرد حـق عـدالـت،            نفاق  قهر تو پشت فـتنه شکـست و سر

 ها عـلـی در امـتـداد سـبـزترین لحـظـه            توست  چهارفصل وجودش بهار شیعه،

 عـلـی  دهـد و کـربـال،بـوی غـدیـر می             نفـس جان شیعه است ای که درگلخانه 

 علی!   بها،این   را تو ورنه کم است ِمهر            بهـشت!  ست به دیدار تو،ایشاید بهانه 

 علی مال، وین راز سر به ُمهر نشد بر             بود سفره تو  بردست عاطفه   کوفهصد 

 نـوا، عـلی نـان تو را به سـفـره هر بی              چرخ بخیل، دست کریمت ستود و دید

 علی  وا کنم این رشته،با مرگ هم نمی             امـیال تو بـسـته به تـار خ »آشفته« دل

 

 

 تـرین مرد علی دم عـلی آه علی خسته             علی دردغصه علی ناله علی غم علی  

 علی اشک یتـیمی عرق سرد پیش هر             گرمی جنگ به شمشیر علی بود ولی

 آن گرد علی  که برخاست از  همه دیدند            خیبر که گم شدانداخت خاکی به ره   گردو

 چه از کار دو عالم گره واکرد علی  گر            پـا علی خورد که افـتاد از ای کارگره

 عـلی  خم به ابروی خـودش آه نـیاورد            بـال غـیـر یک داغ مـیـان هـمـه آمـاج

 جا فرد علی  همهزوج جوانش  آن بعد از             تنها ماند رازش نشد ومحرم هیچکس 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                 قالب شعر:              زادهجعفر رسول شاعر:   

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل                  یمرادی   موسی علشاعر:   
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 رگ غیرت ضربانم دادند عـلی در با             اولین بـار عـلـی گـفـتم و جـانـم دادند

 دادند تـماشـای نجـف جـان جـهـانـم با            مـعـیار نـشـانم دادنـد عـلی گـفـتم و یا

 رسید  لب من تا که به انگور ضریح تو

 پرید سرم عقل  ز ه جان ولرزه افتاد ب

 لطف خـداوند جـلی بود عـلی  مظـهـر            علی اسم اعـظم همه جا نام عـلی بود

 هـمه آفـاق ولی بود عـلـی  به خـدا در             ازلی بود عـلیشب جـهـل چـراغ  در

 زد ایجاد علی نقـش به دلها می  قبل از

 زد می حوصله امضا بر ِگل شیعه چه با 

 را نوکر شد  توسودای جهان داشت  که  هر             شد ام تو نوشید خدا باوراز ج هر که

 شد  ملک سرتر  دیدم ز سلمان شد و حرف            رند آن بود که دنبـاله روی قـنـبر شد

 ما  شده مبـنـای مـسلـمانی ُحّب حـیـدر

 عـلـی بـوده مـسـلـمانی ایـرانی مـا  از

 دارد  آنکس که علی را است هر نیازبی             فـردا داردنـوکـرت نـزد تـو آرامـش 

 عشق تو دیوانه شود جا دارد  که از هر            دارد دنــیــا  زشمـلـکـوت نـجـفـت ار

 ستدست توانای علی معنی دست خدا 

 ست بهترین نام جهان نام دل آرای علی 

 علی مایل نیست بدخواه به لحظه ک قبله ی            نیستواصل خدا   بههیچ نمازی  علیبی

 علی دعوت یک عمر نبی کامل نیست بی              به جهان قائل نیستشیعه امیری علی  جز

 تو اگر وقت حـسابش برسد  نفـسی از

 بـرسد  همه خـلـق خـداونـد ثـوابـش به

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             مربع ترکیبقالب شعر:     حسن کردی          شاعر:   
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 دشمی بـیـضایی مـوسا  روشـنـایت یـدِ             شدعـیـسای مسـیـحا می  دم تو معجـز

 شد عـلـی وا می   ادگره نـوح به یک نـ            شدمی سالما   به خلیل عشق تو بردأ و

 هـای حـرایی مـحـمـد بـودی یـار شب 

 همه خلـق سرآمد بودی مثل زهـرا ز

 علی  شب معراج نبی بوی وزد ازمی             ابروی علی خـدا تـیغ دو مظهـر قهـر

 نیروی علی   اُحد انگشت به لب مانده ز            علی  تکـیه زد پرچـم اسالم به بازوی

 خـدا را به تـغـزل آورد ذولـفـقـار تـو

 جبرئـیل ایه برایت عـوض گـل آورد 

 

 

 سال صد علی   مدح  من و  گفتا  گفتمش بیان را           شد الل ای،شّمه علی کن مدحگفتمش  را زبان

 شده یکدست   هم قلم گویا  هم زبان و بیان و          بشکست نویسد مدح او آگهکردمش  را قلم

 بار چندین یُری کرده علی را مدح  ال  لسان           ابزار علی را کی توان تعریف با شاعر برو

 خلقت ما خلق دیدند موالیش  را کرد علی          اوصاف زیبایش  عیان چون خواست بنماید  خدا

 هللا است  آیت عظما   ،پرده از برون آید علی           است هللا آدم که نامش صفوةخلقت   غرض از

  بشر نبود یقـین، هللا هم نبود چه باشد او           عـلـی هللا نـی؛ اّمـا یـدهللا قـدرت هللا گـو

 محمود  حامد علی باطن علی  علی  علی ظاهر           معبود  علی آن عابد علی آن شاهد مشهود،

 احمد حق او  بنفسی اَنت گفتش بارها در           مداو آشأن  همین بس الفتی ااّل علی در

 دام اَر کسانی که گذارد  اسالم بُود رسوا به            علی بگذاشت عینی فرد جانش در ره اسالم

 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:         قالب شعر: غزل           غالمرضا عینی فردشاعر:   
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 از امیـرالمؤمنین بهـتر کسی دنـیا ندارد           َسخا همتا ندارد  در ونظیر بی شجاعت  در

 که دور از حیدِر کّرار شد رب را ندارد هر           خالقمحبوِب ه علی باشد شدمحبوبش که  هر

 عـلی اَلّسابقـوَن الّسابِقـون معـنا نداردبی            استالمتین الیقین حبلاو اماَم الُمتَّقین عینُ 

 هـیچ مخلـوقی دعـاِی مـادِر ما را ندارد             والیتنـبی زهـراست امـا بی  پـارۀ قـلبِ 

 گرما نا ندارد و نورجوابش را نگیرد  تا             موال سالمی برخورشید دهد سپیده می  ره 

 بال رویا ندارد  و دیدِن کرب زن جزسینه             نویسندمیاست و رزِق ساِل ما را  القدرلیلة

 جا ندارد  امعلی در بندگی از  ای غیرواژه          شناسمرا با ناِم حیدر می حتّی کعبه  من که

 راه این حاشا ندارد  ازرسد می  وارِث او            شناسممی با امیرالمؤمنین حـتما  خـدا را 

 

 

 ست که برروی سرم دست علی ای خدا شکر            ستعلی  فیض بیداری وقت سحرم دست

 تسمفتخرم دست علیآبرویی که به آن              هم بخشید به منعّزتش مال خودش بود  

 ست!حـالل پـدرم دست علی  برکت نان            مرا نوکر کرد ریخت عرق  گفت ویاعلی 

 ست کرم دست علی نداریم  به کسی کار            خـور اوئـیم بـال استـثـناخوب و بد نـان 

 ست علی دستمیگذرم  چون صراطی که ازآن              قـیـامـت دارم ذکـر یا فـاطـمـه در روز

 ست تلقـین تن محـتضرم دست علی  کار            ام نـاد عـلی بـنـویـسـیـدالمـیـه روی اعـ

 ستعلی سفرم دست  سفرم دست حسین و            حـسین کـربالیم ز عـلی و نجـف من ز

 ست و حرم دست علی   کربال تولیت صحن            دست حسینحرم  در نجف تولیت صحن و

 ست" "دست علی  علت چشمان ترم بخدا             کـشتـندجلوی چشم ترش فاطـمه را می

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتنوزن شعر:             قالب شعر: غزل                 حسین ایمانیشاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل             سیدپوریا هاشمی    شاعر:   
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 َدَرک بردارد  خود را زحاصل بِـرَود             شک بردارد  سفرۀ ایمان تو  که از هر

 بردارد  ترکسقف  پس محال است که این             ستعـلی  ما سـایـۀ اوالد آسـمـاِن سـرِ 

 بردارد دِل مجموعِ فلـک از شمس را            خـدا حیدر کرار،مثل این است که بی 

 آن که قدِم غصِب فدک بردارد  به هر            االَبـد لـعـنُت هللا…مـِن اآلِن اِلـٰی یـومِ 

 بردارد که این آینه لَک  منطقی نیست،            از پوزۀ سگنجس   نشَود ساحِت دریا،

 ان و نمک برداردسِر سفـرۀ تو، ناز              که َکفی  دولت بِشود هرگمان صاحِب بی 

 سنِگ محک بردارد آن زمانی که خدا             استگر جلوه عشِق علی  دِل ما   عیارِ  در

 برود حاصل خود را ِز درک بردارد            بگو حق علی را صد و ده بار، منکرِ 

 

 

 استت نادم  غرق یاد علی نیسهرکس که             عـالم ناسـوت ناظم است او بر امور

 است  شراب آتش عشقش مداوم زیرا             کنیممی  سجده سمت سـاقی میخانه ما

 است حوالی آن بقعه خادم جبریل در            کندگریه می  نجفاالمین به شوق   روح

 عـاِلم است هـای عـالَـم ما نـیزراه بر            کندمی  عـلی سیر ماورای عـرش در

 نجف رفته ُمحرم است  که شهرَمحرمی هر            حجراالسود دل است خال اووقتی که 

 ابن ملجم است عدالت او حیرت از  در             زنیدای ای زده و ضربهفرمود ضربه

 تیغ الزم استعریان شدن مقابل این               غالف نیست  علی در جایی که ذوالفقار

 این قتال وعـدۀ دیدار مجرم است در            یماجان نداده  تـنها به تـیـغ ابـروی او

 نامش هـمیشه مایۀ فخر مراسم است             علی زینت گرفت مجـلس ما با عـلی

نن فعلفاعالتن فعالتن فعالتوزن شعر:                 قالب شعر: غزل             منصوره محمدی    شاعر:   

 

فاعلنمفعول فاعالت مفاعیل وزن شعر: غزل                  قالب شعر:              علی اصغر یزدیشاعر:   
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 سرشـتم با خـداوند آمیخت عـشِق تورا             بـهـشتم ای اخـِم تـو جـهـنم، لبـخـنِد تو

 نوشتم  بودم این بیت را ُخم تو ست ازم             کل سـرنـوشتم نگـاَهـت با خورده گره

 بُعـِد دین نـبـیـنی  عـلی را از حتٰی اگر

 هیچ سرزمـینی  ُگلی نیست در مانند او 

 بـمـیرم  پـای تو  ام کن تازنـده صـدبـار            کـویرم من ُخـشکی آه ای دَمت مسیحا

 امـیـرم  تـویی مت حـاالمـنـم غـال حاال            ُخِم غدیرمست مسِت مستم، مست از عمری

 توتویی ابَد   از بعد  ازل تویی تو، ازپیش 

 کسی که در عرش، میخانه زد تویی تو  اول

 قتِل علی ثواب است ابن ملجم، با فکرِ              است آبروِی که شهری  یعنی: تو اسالِم بی 

 بن خراب است و بیخ که ازمذهبی لعنت به             دین ناب است  در مذهِب خوارج، کشتار،

 مرید غیر است  شکنیست بی علیعاشِق  نه

 است  و زبیرطلحه که چون خشکه مذهبی آن 

 گوشودند می که راه دین را با زور آنان            سودند وزیان   همه دین فکر عده از  یک

 بودند  مرّوت یک ذّره چون تو کاش درای             ربـودنددخـتر یـهـودی خـلخـال می از

 ست تماِم فـرهـنِگ پـهـلوانی  خـنـِد توبل

 ستاسـالِم حـیـدرانه اسـالِم مـهـربانی 

 این خصومت از ابرونکردی اما تو خم              پـاشـید دشـمـِن تو آب دهـان به رویَت

 غـنیمت دشمـنَت  حـتی زره نـبردی از            بَه به این مرّوتبَه  بَه به این مرام وبَه 

 را  نکردی َعـمـروبن َعـبـدود آبـروبی 

 گـذشـت دادی مـردان نـابـلـد را درِس 

 جانم عـلی شـروعـم جانم عـلی تمـامم             عـلی کـالمـم  جانم عـلی سکـوتم جـانم

 امامم  عـلی جـانـم جـانـم عـلـی امـیـرم            عـلـی قـیـامم  جـانـم عـلی قـعـودم جانم

نعالتمفعول فا نمفعول فاعالتوزن شعر: مربع ترکیب          قالب شعر: محسن کاویانی        شاعر:   
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 باشم  ـرده َمستپبی  امـشـبی را  بگـذار

 1یکتا پرست باشم  روجـود حـیـد من از

 چنگ آهووانت شیراِن هر قـلـمرو در            گـیسووانت ای عطرهای دنیا یک تارِ 

 روزی که غرِق خون شد محراِب ابرووانت             بازووانت خـیـبر دخـیل بسـته بَر دورِ 

 2بوده  سـازاو فـتـنه  گـفـتـنـد اهل فـتـنـه؛ 

 بوده؟  نـمـازعـلی هم اهـل  مگـر آخـر

 دعا بود  خانۀ یتـیـمان نفـرین به تو   در            خدا بود خدابعد از    رفیقت عمری،تنها 

 بود  هافهمید رسِم علی چه دیر چه کوفه            بودناسزا  دشمنام و ، خرما پاداش نان و

 نگفـتـیم از فهـم تو از علم و دانش تو،

 نگفتیم از رحم تو   ،شتیموناز جنگ تو 

 نـبـودند  گـان حـیـدر افـراط گـر دلـداده            خطر نبودند  ازدر هیچ دوره عّشاق دور 

 نبودند  دگرشخصی علی مریِد  از غیر            نـبـودنـد امـیـِر نـامـعـتـبـر  دنـبـال هـر

 که خـون ببارد جهـان اسـالم باید حاال

 ی عـلـی نداردوقـتی سه چـارم آن بـو

 سکـوت سـردم گرم نـبرد باشم  هر در            َمـرد باشـم بـاید مثـل تو  ـتم عـلی وگـف

 غرق غِم یتـیمان یک کوچه گرد باشم            باشم هایم یک کـوه دردپشت خـنده در

 آیـد نـسل شـما می دلـبـری از روزیک 

 آید ها میبـوی تو بار دیگـر از کـوچه

 
 د و به دليل ايراد محتوايي تغيير داده شکنيم مي بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد.  1

 اشم بعد از خداپرستي حيدر پرست ب            پرده مَست باشمبگذار امشـبي را بي

اما پيشنهاد.   2 بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را  مي بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است  انتقال  به منظور  کنيم 

   . جايگزين بيت زير کنيد 

 مـاز بوده؟ مگـر عـلي هم اهـل نـ آخـر            سـاز بـودهفـتـنهگـفـتند مـردم شهـر او                             
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 ست بـین آیـات الـهی، آیت کـبـری عـلـی            ستعلی «ُسْبحاَن الّذي أَْسرى»اسرار  صاحب

ُ أَحد»  ستهـمتا علی بی یکـتای در کمال بندگی             تفسیری از اخالص اوست« قُْل ُهَو َّللاَّ

ُ َخـْیـٌر حافِـظا »  حـافـظ جـان عـلی ْلنَاا نَإِنَّ »حافـظ قرآن به            « فَـاَّللَّ  ست علی  «ْحُن نَزَّ

 ست علی« ُعروةُ الُوثقی»مسلمانان به قرآن   ای           استمستمسک  الکرسی به اسم اعظمش  آیت

 ستناپیدا علی   و کن ببین پیدا چشم دل وا          ُکن «اأْلَْرضَو ما فِي السَّماواِت ما فِي » ِسیْر در

 ست االعلی علی  مقام قاف قرآن جنّت در           « ْوُم اْلـُخـلُـودِ اُْدُخـلـُوهـا بِـَسـالٍم ذِلـَك یَـ »

 ستعلی  «اَْوفی »در وفای عهِد حق  تا بدانی          « بپـرس آَدمَ  أَلَْم أَْعَهـْد إِلَْیـُكْم یا بَني از »

 ست علی  موال   «الّرازقین َخْیرُ اَْنَت » دارسفره           « َربَّـنـا أَْنـِزْل َعـلَـْیـنـا مــائِـَده » آسـمــان 

ْنساَن ما لَْم یَْعلَمْ »علمش  نور  ست علی « َعلََّم االَسما»علی و  « َعلََّم القرآن»           است «َعلََّم اإْلِ

 ستعلی  «ما یَْخفی  یَْعلَُم اْلَجْهَر وَ »عالم  دو  در           «اْلِكتابِ َمْن ِعْنَدهُ ِعْلُم » خدا، لوح محفوظ

 ست علی  اَلِّذیَن جاَهـُدوا فـینا« »رهـنمای            «السَّبـیل إِنَّا َهـَدْیـناهُ  »  رایت ت، در طریقـ

 ستعلی  «اللَّْیِل إِذا یَْغشى وَ »  سوزظلمت ماه            «إِنَّ َعــلَـْیـنـا لَــْلـُهـدى  » اخــتــر تـابـنـدۀ 

ِ َمْجراها َو ُمْرساها»اء ب           ایمن ماند از طـوفان به یمن نام او نوح،  ست علی « بِْسِم َّللاَّ

 ستشاهد إسری علی  صاحب قدر و معارج،           نفس فجر جان یاسین، روح رحمان، قلب قرآن،

 ست مسعی علی مروه و صفا و زمزم و سعی و          مقام رکن و وکعبه   طواف و  عمره و حج و

 ست علی  اسَمائَِک الُحسنی َمظَهرِ  الهی!یا            یا رحیم یا علی و یا عظیم و یا غفـور و

 ست یا علی  «اکبرذکر هللا » در نماز قرب           کند «اْلفَْحشاِء َو اْلُمْنَكرَعِن  تَْنهى »یاد او  

 ست علی  «اأْلَْعلَی َسبِّحِ اْسَم َربِّكَ » رازدار           آخر فاش شد به ُمهری بود و راز سر سجده،

 ستعلی  حق باتا ببینی هر طرف رو آورد           علی  «حیـثما دار»  حـمد حدیثبشنو از ا

 است  «فتی االعلی  ال » فتحش بهترین توصیف          «بَأٌْس َشدید» ضربتش و  «اْلَحدید أَْنَزْلنَا» تیغش 

 ست جهان تنها علی   گمان فاروق اعظم دربی            کندنفی باطـل می  اثبات حق و ذوالفـقار،

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              قصیدهقالب شعر:          یعقوبیمحمدرضا شاعر:   

 



امیرالمومنین علی علیه السالم  ، اشعار  سومدرآستان وصال؛ جلد   115   
 

000
 

 امیرالمومنین حیدر  فرع دین گوید:  اصول و            امیرالمومنین حیدر :گوید  زمین وسماوات 

 حیدر امیرالمومنین  و عیسی هم یقین گوید:            گویدگـویـد، کـلـیـم هللا میخـلـیل هللا می 

 حیدر امیرالمومنین  گوید:   المرسلین که ختم            گویدنه تنها اصل دین  نه تنها این زمین گوید،

 حیدرامیرالمومنین  گوید:سین  و دمادم یا             همه آیـات یزدانی، حروف رمز قـرآنی

 امیرالمومنین حـیدر  امـام راستـین گوید:            حضرت زهرا  نبی و زمین و عالم باال،

 امیرالمومنین حیدر  :گوید یناالم هم روح  و            هـمـه ذریـۀ زهـرا، کـنـار زیـنب کـبـرا

 امیرالمومنین حیدر  حبل المتین گوید: پرِ            همراه نبی یکدم به ،دم هرچو جبریل امین 

 امیرالمومنین حیدر  غمین گوید:  دلم شاد و           شادم اگرغمگین  اگر آبادم،  وویران اگر 

 حیدر امیرالمومنین  ید:ایم تا جبین گوز پ           به جان ریزد و آتش گر ،بیاویزدبه دارم گر 

 امیرالمومنین حیدر  با یقین گوید:  خداجو            انسانتمام عـالـم امکـان، و متن سـورۀ 

 حیدر امیرالمومنین  خطابه اینچنین گوید:           میان صحنۀ محشر ،گمانم حضرت داور

 

 

 بـخـوان آیـۀ انّـمـای را  قـط بـرای اوفـ            کـرمش گدای را بها دهـد از خاتـم پُـر

 سخای را ای دریچۀ بسته به روی خلق               او های بازبه دست ای اگرطناب بسته 

 جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را             دهدمی  چنان شوق سوالاش سلونیصوت 

 عبای را لمس کنداش  نهشاآن زمان که  در              او دهد هیبت حیدری به لرزه می عرش 

 را  عـصای مـددش کـلـیم اژدها کـند با            زنده کـند مسیح را های اومسیحِ دست

 را  قـبلۀ حق نمای دیـده یقـین درون او            کندمی االمین مقابلش سجدۀ شکرروح

 را خـدای  ینجـف عـلـی فـقـط تجـلّ   در            جنون عاشقانلی دیده نخواندمش و خدا

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:         قالب شعر: غزل              داریوش جعفریشاعر:   

 

مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلنوزن شعر:                غزلقالب شعر: علی اصغر یزدی               شاعر:   
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 کــریـمـماســمـاِء خــداونـد  تـصـویـر             الـرحـیـمم الـرحمن هللا بـسـم من ذکـر

 ذکـر قـدیـمـم ام،یـعـنـی عـلـِی عــالـی              مـن قــل هــو الـلـه احــد را رازدارم

 ِد عـلـیـمم، من عـلـیـمـم عـیـِن خـداونـ            معـنـام عـینِ  الـصـمـد را هللا من ذکـر

 لم یولََدش، خود پاسخی از آن حریمم            بـپـرسـیـدکـعـبه راز لـم یـلـد بـاید  از

 عـظیمم  َخلـقِ  ُخلـقا  چون عـلی َخلقا  و            نـمـوده:  مـعـنا اَحـد را فـاطـمـه کـفـوا  

 تر سزاوار است بر خـصِم عـقـیـمم أب             کـفـِو زهـرای بـتـولم هـمـتای کـوثـر، 

 طیممـحَ   ُرکنم، اللََّهم، من صاحب بیتُ             بـاشد؟ کعـبه دیگـران در ِکـی زادگـاه

 حریمم یعـنی شریعت را میـزاِن دین،             من عـیِن ذاتم ام،ام، من قـبله من کعبه

 خــداونـد حـکــیـمـم احـکــاممـجـرِی             ُمحـیِی زکـاتم من در رکـوعِ خـویش، 

 حـلـیـمـم  خـود دشـمـنـان بـرای حـتـی            قـضاوتوقت  آن حاکِم شرعم که در

 تنها ِگـلیمم ام،که فرش ُکـلبه  این بس،            امـا بـه ُزهـدم خـود پـادشـاه عـالـمـم،

 المال باشد زّر و سیمم زانچه به بیت            کـردم مـنـع  حتی بـرادرهـای خود را

 سلطان عـالـم هـسـتم و عـبـدالکـریمم            رسالتجـاِن پیـمـبـر هـسـتم و نـفـِس 

 مـمـَعـمی  بـارِ  زمین، رزق سماوات و            مکانم کـون و خلـقت و دار من سفـره

 یک نسـیـمم بر بادها فـرش سلـیـمان،             گوشه چشممَدمن یک   کوه و در و دشت و

 مـوسای کـلـیـمم در طور سـیـنا، یـارِ             اِژدهایشکردم  موسی عصا انداخت،

 شمـیـمم عـالـم شـود إحـیـاء از عـطرِ             کردم  من زنده ُمرده را  نفَس زد،  عیسی

 یـمـم ســلــ مـن قـلـب نــاِم مــرا آورد،             سالم است آتش به ابراهیم اگر بَرد و 

 المستـقـیـمم  عـالـم من صراط تنها در            راه ُکــراتــم ســمــا،راه زمـیـن، راه 

 نـیـمم احمد مخـتـار چون سیِب دو بر            مـوال منم من بر لـشگـر پیـغـمـبران،

 ـمـمسـهـی خـود در تـمـام کـارها با او            من اولـیـن مـؤمـن بـه اسـالِم رسـولم

 عـظـیـمـم  مـنـم دارای این اسـم تـنـهـا             امـیـرالـمـؤمـنـیـنـم  ـبـرپـیـغـم نَـّصِ  با

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: قصیده            قالب شعر: محمود ژولیده           شاعر:   
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 خـــداونــد عــلــیــمــم داده والیــم را            مـآبم خـتـمی جـانـشـیِن حـضـرت من

 زعـیـمـمهـم   ـن راآری امـامـاِن مـبـی             اوالد مـعـصـومـم، امـامـاِن مـبـیـنـنـد

 بخـوان خـصِم لئـیـمم پس منکرانم را            دارم حـتـی والیت بـر هـمــه کــفّــار

 ابـیـاِت فـخـیـمـم بـنـوشت من دسـتـانِ             حریمم در ِکشد پَر توان شاعرکی می 

 بیمم  زدشمن  کندمی جبهه وحشت در            شأِن من گفت در « علی الفتی اال»حق

 ضخـیـمم من قـالـعِ هـر یل یِل بـاز و            ُحـنـیـنـم پـهـلـوان خـیـبر و بدر و من

 مـن دشـمـِن دیـریِن شـیـطان رجـیـمم            با جـاهـلـیَّـیت در سـتـیـزم تا به آخـر

 یــمـماوضـاعِ وخـ آرامـِش َمــردم در            کردم چشمان اهل فـتـنـه را من کـور

 یـتـیـمـم  فـاروقـم و در این ِسـَمـت ُدرِّ             احـقـاِق حق نیز کـنم،طاِل باطل می اب

 تابم، قَـویـممریِف دین را بر نمی ـتح            دارم رِه خود بـاز منحـرف را از هر

 ـیـمـمداِر أطـفـال یت هـر شـام، سـفـره            جنگ  نفاق و شرک در  و روز با کفر هر

 فهیمم باشد به هر جمعی،صحبتی   هر            گـوش خـدایم ت خـدا، چـشم خـدا،دس

 جـنّت تا جحـیـمـم من قـاسـِم کیـفـر ز            عدالت روز  شوممن دسِت مهـدی می

 صحرای محشر من قـسیمم  با فاطمه،            دنیایم که پاشید عقبای من زهـراست،

 بـازوی َحـجـیـمـم بستـند پـیـِش او دو             شکستندهرا را پیش من بازوی ز در

 را َظـلـیـمم ـم زهـغ من ظلم دیـدم َوز            سیلی زنَم، آنکس که نامـوِس مرا زد

 مـقـیـمـم  انـتـقـام آنـجـا تـا صبـحِ روز             انـتـظـارم مـدیـنـه تا نجـف در من از

 خواِن نـعـیـمم  جـمـعه کـربـال شبهـای            عزادار روزم هر کوفه تا شام است، از

 رقـیـمم قـصۀ کهـف و از تر  غصه پُر             که گـوید: حسیِن من عـالـم بِگـرید بر

 رآن و مقـتـوِل خـصـیممـِق قـمن ناط            قـرآن بخواند؟ رأِس بریـده دیده کس،

 مـیـمـمـ ناجـات صـمن بودم و حـاِل م            بسگـودال بود و پـیـکـرم زیر ُسـم ا

 این جاِن بی جان است، احساِن قدیمم            المستـغـیـثـین!  یا غـیاث تـنهـا کالمـم:
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 الـحـرام  چه ماهی که لبخـنـد بیت            کـرامـات مـاهـی تـمــامشـگـفـتـا 

 مقـام  که مهتاب رکن و ه ماهیچ            َحَجر و  ِحجرخورشید که  ماهی چه 

 السالمعـلیه  مـاهی چه مـردی چه            چه مـاهـی چه مردی سالٌم عـلیه

 مـاه صیام ستچه ُحـسن خـتـامی             رجب ست ماهشـروعی چه ُحسن

 خروشـش قـیام سکـوتش قعـود و            بس  واو یک نماز است  همه عمر

 نـیـام  مصـاف و دمی در  دمی در            م تـیـغ اودم از حـق زده دم بـه د

 الــکــالم  امــیــرُ  کــالُم االمــیـــرِ             شگرف چه ژرف است آری چه ژرف و

 علـی لطف کامل عـلی فـیض تام             محض  عـلی خیر  مطلق علی نور

 جام  نـور  لیعـ بـزم و عـلی شور            عـزم عـلی کوه  عـلی مرد رزم و

 االنـام  نه بگـو نفـس خـیـر عـلـی؛              النـسا عـلـی؛ نه بگـو جـان خـیـر

 نه محـمـد به خـلق و مرام عـلی؛            نه محـمـد به نفـس و نفَـس  عـلی؛ 

 رسیـد این چکامه به ُحـسن خـتام             خـاتـمهدر اوصـاف آن ُحـسن بی 

 به سـر دارم این سایه را مسـتدام             دم به را دم به لب دارم این نغـمه

 االمــام  و نــعــمامــامــی عـــلـٌی             االمـیــر امـیـری حـسـیـٌن و نـعـم

 

 

 هرکه شد شیفـتۀ عشق علی، تنها نیست            از ما نیست آنکه را ُحّبِ علی نیست به دل،

 موال نیست دل ما کسی بر علی هیچ جز           توأیمرگاِه خـور و خـادِم دسائل و ریـزه 

 أغـنـیا را غـِم افـزون و کـِم دنـیـا نیست           جـوئـیـمفـقـط مـی  مـدد از حـیـدر کـرار

 لوح دلش ُحّب عـلی پیدا نیست!  آنکه بر           گـشـته بـازنـدۀ دنـیـا و قــیـامـت قـطـعـا  

 عـلی زیـبا نیست آل عـلی وزنـدگی بـی            الـلّـهـیـم دۀ مـکـتـب آلُ مـسـلـمـان شـمـا 

فعولن فعولن فعولن فعولوزن شعر: غزل                 قالب شعر: محمد جواد شرافت             شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل              ه     محسن زعفرانیشاعر:   

 



امیرالمومنین علی علیه السالم  ، اشعار  سومدرآستان وصال؛ جلد   119   
 

000
 

 بگیرد دستهایش را  گر رساندمی به شاهی             را گدایش عالم منم مدیون آن شاهی که در

 را طالیش ایوان  زگردی  خدا بخشد به او            دارد که جنّت آرزوصحنی  دلم جا مانده در

 را پیغمبر صدایش  عرش؛ دم در شنیده دم به            گویند یت اللهی که در معراج می آ آن ،علی

 را  هایش اشک اسب یتـیمی تا نبیند شود            گرم است به اوعالم که دل صالبت علی، کوه 

 را عبایشاو  تکاندبریزد بیش از اینها گر             هاخمینی  قاضی و کمپانی و بروجردی و

 را خاک پایش علی وآمیختند اشک هم  به             ازل وقتی  عشق او گل ما را سرشتند از هب

 را دوایشاین مرقد کبوترهای  بگیرد از             است زمینگیرکس  با ما بیاید تا نجف هر بگو

 ش را شناسم پس خدایمی   شناسم،می  علی را              اکبر شد! هللا اختیاررا خواندم و بی  علی

 

 

 را مـرتضی عـلی  تو ذکـر شـدیم ذاکر            علی  جا مرتضی زمان همه گـفـتیم هر

 تا مرتضی علی  پیـش تو  ای قـّد شعـر            کندمـدح تو هـمـیشه قـلـم شـرم می از

 مرتضی علی  سبا، یاسین و عادیات و            کافرون حمد و زمر؛ مُومنون و و  اخالص

 عـلی  مرتضی شأن وجـود "نقـطۀ با "            نداده است دست کسی پابه  وت تفـسـیر

 علی  مرتضی ...کرده الی صعود یعنی            رسید تمـاشای تو  مـعـراج هم نـبـی به

 مرتضی علی  -دیده شدی تو چشم خدا            زمانیک  اعجاز تو همین که چهل جا به

 عـلی  یا مرتضی العجـائب و مظهـر یا             ۀ تــوأیـمجــمـالـیّـمـا سـائـل صــفـات 

 مـرتضی عـلی  زنـم که بـیا!فـریاد می             مرگ زمان "پس گفتی:"فمن یمت یرنی

 علی  مـرتضی انعکـاس صدا گرددمی             بکش هست هو   او وهرچه درجهان دراین 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:         قالب شعر: غزل             سعید تاج محمدیشاعر:   

 

فاعالت مفاعیل فاعلن مفعولوزن شعر: غزل              قالب شعر:              محمدحسن بیات لوشاعر:   
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 را جرعه ماِه کامِل شبـهـای تـار  یک            را مـسـتم نـگـار که سـاقی بده پـیـالـه

 را  غـبار  اینباید به چـشم سـرمه کنم             را قـرار وقـتی قـرار نیـسـت مـِن بی

 من خـاِک پــاِی حیـدِر ُدلدل سوار را

 تر نیست مثـِل تو با اخـتـیار جبـر در            تر ای در عـدالت از همه با اعـتـبـار

 تر َدم ذوالفـقـار ابروِی تو ِز تـیـغِ دو            تر دریا کـنــار  و چـشـِم تودریـا دلی 

 را داده خدا به دسِت خودش ذوالفقـار

 ستعذاِب جهنّم نداشته  ازترسی چون             ستکه شد غالِم شما غم نداشته  قـنبر

 ستهم نداشته که ِسپـرام شنـیده  حـتّی            ستنداشتهخود کم  نداری شاهی که در

 را بخشیـــده در نداری خود هم نـدار

 ها  هرگز نکرده پشت به میداِن جنگ            ها ای مقابِل این قـلـوه سنگچون قلّه

 ها شـیِر خــدا نـداشـته ترس از پلنگ            ها یعســـوِب دین نبوده به دنباِل ننگ

 تحـمـیل کرده بـر دِل دشمـن فرار را

 راِه دوست بسته علی چشم روِی دوست  در            روِی اوست  چه کسی روبهکند نمیفرقی 

 آبِروست یعنی که آبِـروی خـدا فکــرِ             پوست وآتش است  عقیل بهلتش ِعداوقتی 

 دیــِن خــدا گرفـتـه از او اعـتـبـار را 

 تُـراب شد ابـوتـراب شکسـت و پیـِش             شدهرکس به جنِگ تن به تن آمد خراب 

 شـد مشــرِق نگـــاِه عـلــی آفـتـاب از            شد جـواب  ســوأل بود فـقـط او دنـیــا 

 را  گردانده است گـردِش لیُل النهـــار

 هیچکس  بود و” ولی ” غدیر روزِ   روزِ             علی بود و هیچکس الَمبیت ”در” لیله 

 هیچکس یعنی جواِب شهر بلی بود و             هیچکـس ود ویـزلی ب هـای لـمپیـمانه 

 را نداشـتـه ایـن افـتـخـارمـثـِل عـلـی 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مسمط                   قالب شعر:              ابراهیم زمانی شاعر:   
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 فقط علیستبیابان  علیست کوه ودریا             علیست فقط فقط علیست نمایان پنهان

 چرا که مسلمان فقط علیست  کافرم  من            فقط علیستنهج البالغه هیچ که قرآن 

 را  جـده کـرد خـداونـدگارکه سـ بـایـد

 کرد  آنچه فتنــه با دِل او کرد فکر بر             باید به راِز خلقـِت این مرد فکر کرد

 فکر کرد  اینکه علی که بود و چه آورد؟            این درد فکر کرد بردر انزواِی خویش 

 شمار را؟  اّما چگونه بـشـمرم این بی

 

 سفرۀ احسان سلمانش  ازخورد فلک نان می            ایوانش  انوار ازبرد خورشید میمواجب 

 ست از لطف فراوانش رسم نَقلیکس می  به هر           حتی یهودی هم  درش ازنرفته دست خالی 

 بارانش  سال هایلحـظه بارد تمام می که           سـایۀ حـیدر زیر پـناه آوردم از آتـش به 

 عمرانش  گفته حق در آلخاندانش  که شأن             زند ابـوطالبکدامین حـیـدر کـرار، فـر 

 1وصف یزدانش کامل برای ای آئـینه بُـَود             ذات الوهیّت  که ممسوس است در شهنشاهی 

 برانش  شمشیرآن  صّدیقههست با  برادر           خوانندمی شأن ذوالفقارش عرشیان السیف  به

 را ظل ایوانش  خویش دیدم انـبیا به چشم            کانجاکن   رسیدی تا به ایوان نجف تعظیم

 دیوانش  به به مدح شاه مردان مرتضی دارد           که مصراعی حشر خندان است آن شاعر به روز

 سکانش  هست  اصغر دستان که در همان کشتی           شـهـیـدانـیم آوردگـان کـشـتـی شـاه پـنـاه

 
فِينَا مَا   :فرمودند  السالمعلیه بيت زير به دليل ايراد محتوايي تغيير داده شد؛ فراموش نکنيم که حضرت علي    .1 ثُمَّ قُولُوا  الْعُبُودِيَّةَ  بِنَا  لَا تَتَجَاوَزُوا 

إِيَّاکُمْ وَ الْغُلُوَّ کَغُلُوِّ النَّصَارَى فَإِنِّيشِئْتُمْ وَ لَنْ   ما را از مرز عبوديت خارج نکنيد و به سرحدّ ربوبيت نرسانيد، آن گاه    ءٌ مِنَ الْغَالِينَ.بَرِي  تَبْلُغُوا وَ 

دن درباره ما بپرهيزيد وهمانند نصاري که  خواهيد در فضيلت ما بگوييد، ليکن بدانيد که حق ثناگويي ما را ادا نخواهيد کرد از غلوّ کر هرچه مي  

 ۳۹1ص  ۵، اثبات الهداه ج 2۷4ص  2۵، بحاراالنوار ج 4۳8ص  2االحتجاج ج  دند نباشيد، که من از غلوّ کنندگان بيزارم. غلو کر السالم علیهدرباره عيسي 

 زدانش خوانند ي که مينگيرم عيب بر قومي           شهنشاهي که ممسوس است در ذات الوهيّت

 من خدا را ظل ايوانش  به چشم خويش ديدم           رسيدي تا به ايوان نجف تعظيم کن کانجا

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:        قالب شعر: غزل              ابراهیم روزبهانیشاعر:   
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 ست كس نشد فدات، سعادت نداشته  هر            ستقت نداشته را نداشت لیا كس تو هر

 ست نداشته والیت رنگ و بوی هر كس كه            است معرفت از خار كمتردر چشم اهل 

 ست دلی كه بـرائت نداشته  از دشـمنت،            مـحـبـّتـت بــركـاتِ  از فـیـضـی نـبـرده

 ستنبّوت نداشته دوش خویش ُمهـر بر             لیك تن از ُرسُ  عـلی، امتحـان ِمهـربی 

 1ست نداشته حّق غصب خالفت  که غاصب            نـۀ انـسـان كـامـلـینـمـو كـه تـو جـایی

 ست نداشته حكومت  كشوری كه شیعه  در             ِغـنـاست بی نام تو نوای اذان بـدتر از

 ست عمارت نداشته تخت و  این شاه، تاج و            انـدات نـوشـتـه   آسـتـان بـیت ِگـلـیـن در

 ستنـداشـتـه مـرّوت رحـم و انـدازۀ تو            تان قسم  اباالفضلمردی در این جهان به 

 ستفـتّوت نداشته تو یعنی كسی به جز             طرف آوای “الفتٰی”ست كه پیچیده هر

 ستقدرت نداشته دستی شبـیه دست تو            ایم كهفـهـمـیده های توطـرز ضربه  از

 ست نداشته  جرأت  واینگونه، هیچ كس دل             زدن كار حـیدر است قلب كفربه  تنها، 

 ستبـركت نـداشته نام تو نامی به قـدر             ایگـرفـته سـرتـا سـر نقـاط جـهـان را

 ستحّس حقارت نداشته كه مور، جایی            به بـارگـاه سلـیـمـانی شـماست تـنـهــا،

 ست ست كه ُرخصت نداشته كسی  تر  بیچاره            نجف  ست كه برگشته از كسیبیچاره آن  

 ستهوای زیـارت نداشته جایی به سر            خدا، كربال و  نجفجز   های جمعه،  شب

 
 بيت زير به دليل عدم رعايت توصيه هاي علما و مراجع و پرهيز از اختالف افکني و گه نقشه دشمنان اسالم است تغيير داده شد .  1

 ست گوساله حقّ غصب خالفت نداشته             جـايي کـه تـو نـمـونـة انـسـان کـامـلـي 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     ب شعر: قال             محمد قاسمی شاعر:   
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 نشناختم عـلی را  ،این کار نیست آسان            من ای ولی شـناسان نشناختم عـلی را

 را علینشناختم  جای جانان، عرش است             افالک آمد آوا ز خاک جستم او را،  در

 را  نـشناختم علیآغـاز تـا به پـایـان   ز            شد کعبه زادگاهش، محراب قتلگاهش

 را  عـلیقـرآن نـشناختم  گـفـتـا قـسم به            علی کیست؟ گفتم که جبرئیال جان علی، 

 ماندیم هر دو حـیران نشناختم علی را             گفت از خدا جدا نیست گفتم علی خدا نیست،

 علی را نشناختم گفت سلمان   این دید و            بود  باغ کارگر بود در که تاج سر  شاهی

 بنگر غـالم و سلطان نشناختم علی را             داشت حیدر ردای کهنه قـنبر لباس نو

 نشناختم علی را  را فـرشته دربـان،   او            پایش  زیر بهگردون    جوین غذایش،ن نا

 ان نشناختم علی را نـاگـفـته کـرد درمـ            گـفــتـم اگـر بـگـویـم دردم دوا نـمـایـد

 نشناختم علی را  هرگـز ندارد امکـان،            شـنـیدم بـشـناسـمـش، دنبال او دویـدم،

 نشناختم علی را  گفت راز پنهان...  می            هللا با آب بود و با چـاه یرتی غـ نجوا

 1علی را نشناختم  مظلوم بود به دوران،            ها بودغزوه  شیری که الفتی بود فتّاح

 را  علینشناختم   پیمان، نشکست عهد و            کشاندند اش نشاندند، بر مسجدش  در خانه

 بـود اولـین مسـلـمان نـشناختم علی را             خواندند کافر او را را،  او بر  راندند از

 را  ما مور و او سلیمان، نشناختم علی            نگنجدما  شعر در "کالمی" توصیف او 

 
کنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر مي  ست اما پيشنهادبيت زير سروده اصلي شاعر محترم ا.   1

 آمده را جايگزين بيت زير کنيد 

 نشناختم علي را  دوران، به منزوي  شد            ها بودشيري که الفتي بود فتّاح غزوه 

نمفعول فاعالت نمفعول فاعالتوزن شعر: غزل                   قالب شعر: ولی اهلل کالمی            شاعر:   
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 ایخـیـمه اندر حـرم شاهد اعـظم زده            ایفَـلِک عشق تو پرچم زده یاعلی بر

 ایدل عالم زده ز آتش عشق شرر بر            جهان پروانه  وفروزان  شمع ُحسن تو

 ایخّط مقّدم زده بسکه شمشیر، تو در            خـوانـندقهـرمـانـان میـادین اسدت می

 ایزدهای کم زده ورای نازده خود  دم ز            مـایهخـرد و بی پـیـش هـر مـّدعـی بی 

 ایمحکم زدهمرحبشان سیلی  زآنکه بر            رائیلاستو بنـی در هـراسند هـنوز از 

 ایقـدم انـدر ره اخـالص، دمـادم زده            عمرهمت همه  نازم که ز تو  ستوارگام 

 ایزدهبخشش خاتم  خود از نام سّکه بر            1کرده از جود تو تجـلیل خدا در قـرآن

 ایحاتم زده سینۀکه بر  دست رّدیست            ت نفس قوت خود بر فقرا دادی و این عزّ 

 ایزده  دم صفا   و  صدق  از تو  مقامی که  در             آنند که لب بگـشایـند از ُعـرفـا کـمـتر

 ایغم زده  حادثه و از به دریای پُر دل            جسورغواص  بستر طاها و چو خفته در

 ایی مریم زدهمه مافوق تر ازعیسخی            استخورشید  توهمسایۀ  فلکت منزل و

 ایاکـرم زده ها بر یـِد پیـغـمـبـر بوسه             انبـیا از لِب شیـرین تو بـوسند، که تو

 ایلم زدهتخت عظمت کاحمدت دید به             بودی؟ شب معـراج مگـر هـمسفـر او

 ایلب زمزم زده نمکی بر  زآب کوثر            بزم صفاست درسعی تو  ساقیا زمزمۀ

 ایهم زده برتو صد سلسله  یار با یکی             زهراست کید اجانب که معینت ازچه غم 

 ایزده هم که با فاطمه بالوائیست کان             کـی ز بام فـلک افـتد عـلـم اهل البیت

 ایهدامن آن مـفـخـر آدم زد چـنگ بر            که پی اخذ مراد «کالمی» مفتخر باش 

 
ه منظور انتقال بهتر معناي جه به سکت وزن شعر و همچنين ببا توکنيم بمي  بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد.  1

 شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد 

 اي سکّه بر نام خود از بخشش خاتم زده            کرده ز ايثار تو تجـليل خدا در قـرآن

نن فعالتن فعلفاعالتن فعالتوزن شعر:                  غزلقالب شعر:              ولی اهلل کالمی   شاعر:  
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 قربان علی   جان به هدیه، ده بار و یکصد           جرعه زنم از روی رخشان علی سیزده 

 خوردن نان علی  ازروم می من به جنت             جـرم گـنـدم آمـدهبـهـشت آدم اگـر با  از

 این باشد که گویم مدح سلمان علی  بهتر           با نبی گـفته سخن  خدا با روی حیدر گر

 مهمان علی  اول بوده او در سفره، روز           روزگار این کرده در  داری کریمی سفره هر

 چشمان علی   داشت چشمان را ز برنباید           جا رویدآن هرجا رفت برمصطفی فرمود 

 مؤمن به ایمان علی  شود سنیجده هرمی            حصین سایه حصن درمحک چون تقوا گشته 

 روی خندان علی  بر چون بیفتد روی او           وقت مرگگردد هرآنکه یم  خیر عاقبت بر 

 جمع مستان علی  بررسد می اندک اندک             ه زمینپای او خورد برآید نجف  که می  هر

 علی  آن بوسه از ونگاه   وعشق  دل و این           مال من  او صحن و مضجع وایوان  گنبد و

 حـیـران علی  در ثـنا گوی غـزل الفـاظ،           بُرده بودماتش  کاغذ رفت   تا قلم بر روی

 

 

 هاچشمان اوست معـدن گوهرشـناس             هاشناس انـد پـای عـلی سـرداده سـر

 هاسـرشـناس  زنـنـد اگرمی شـمشـیـر            اند  شـاگرد ” ضربة علٍی یوُم خندق”

 هازرشناس سر به  زدند سنگ محک            زرگران نهج البالغه رفت به بـازار

 هاشـناس شـد پـرسـتـاره دیـدۀ اخـتـر            آسـمان رفـت خـطبه او هایتا نـقـطه 

 هاشناس  اش همه منـبـرشـقـشـقـیه  از             انـدشـنیده  عـلی را هوهوی ذوالفـقـار

 هاشناس رسـیده دور به سـاغر یعـنی            استبرای متقیان خطبه خوانده  ساقی

 هاام به حـرف برادر شناسپی بـرده            قـرآن بلد شدم البالغه خـواندم و نهج

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                  غزلقالب شعر:             حامد آقایی   شاعر:  

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                        قالب شعر:                   ناشناسشاعر:   
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 كندحلـقۀ انگـشـترش كار سلیـمان می             كنددر َدم گـلسـتان می  نمـرود را  آتش

 كند سلمان می َخلِق نگاهی  آن امامی كز             دهداُنـسـش می  میـثـم تـّمـار را با دار

 كندزندان می بند دریوسف صّدیق را              ذات خدا علی، از غیربركسی كه رو زد   تا

 كند آسان می  ُمشكلت را سهل و ذكر حیدر            علی یا جز نگو  بین گرداب بال چیزی

 د كنپریشان می  شاه نجف ما را از دوری            شودُگم میجمعیت كه میان  مثل طفلی

 كندفـورا  پشیـمان مینفس لـّوامه مرا              خود را،خود به خواهم نگویم مدح اومی  هرچه

 كنددائم خـتم قـرآن می با زبان روزه،             "نادعلی" بامن است آن كس كه  دیدِ  عاقل از

 كند افالك طوفان می  د،رسمی  امر از او            پـیچد بدون اذن اوآسـمان در هـم نمی 

 كند االمین ابالغ فرمان می  روح فقط پس            جانب موالی ما ازشود می   وحی صادر 

 كندمی كارگردان مرتضی وقتی كسی را             صحن نجف جزخواهیم ما كه تصویری نمی

 كند نهان می را درون سینه پ غمسائل این             اّما ُمدام بوی حرم،رسد مشامش می  بر

 کند سمت ایوان می   م روحر در هرگدایی            بردمی   خاطر شك ندارم َهم  و َغمَّش را ز

 

 

 پشت سرم گفت علی  مادرم یکسره از            پسرم گـفت عـلی و پـدرم گـفـت عـلی

 لی فـاطـمه نـیـم دگـرم گـفت عـ گفت یا            من؛حکم کامل شدنم بود که یک نیمۀ 

 علی جا پـسرم گفت وقت برخاستن از             یا علی گشت عصای پدرم طوری که

 علی گفت  گـذرم،جان خودم می  دید از            نَـْفـس را از دِر تـهـدیـد بـه راه آوردم

 علی به هنگام َکَرم گفتازبسکه حسن             َکـَرم جهـان بین خـدایـان شد کـریم دو

 علی خودم چون هنرم گفت  ای بنازم به            بشود ابرو خط و رفص که توانستمی

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل                     مهدی رحیمی   شاعر:   

 

نالتن فاعالتن فاعلفاعالتن فاعوزن شعر:                      غزلب شعر: قالناشناس                      شاعر:  
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 ستعلی مسلمان  که سلمان علی بود هر             ستسامان علی   سر وبی دلی   آشفته نه هر

 ستعلی  انسان سورۀ ای ازشان جرعهچاره            اسیـرند هنوز ند و  یـتـیم خلق مسکـین و

 ست پـس کجـا آیـۀ پـایـانی قــرآن عـلـی              فــاطـمـه بـود   عـلـی قــرآن اولـیـن آیــۀ 

 ستایمان همه شرمندۀ میزان علی  و کفر            آدم جـمعـند فـردا که همه عـالم وصبح 

 ست طرف ایمان علی یک طرف و همگی یک            ملکوت ملک و کرسی و  لوح و قلم و عرش و

 ست علی  به دامان که شب حادثه دستی در             خواهـش مـردم نـکـند راه را گـم نکـنـد

 ستسلک وجود آمده مهمان علی  که در هر             صـبـح ازل یـکـسـره تـا شـام ابـددم  از

 
 

 علی بی گردد شهادت نمی  پس نصیب کس           علیبی  معنا عبادتبی   ،معناستبی سخت 

 علی بی با جماعت  نمازی که میخواند هر          1ناخواندنش  دن وفرق چندانی ندارد خوان

 علیکی میشود مشمول رحمت بی  حقپیش             اوستعلی ُمرده جهنم جای  بغض آنکه با 

 علی بی   اجابت شدنخواهد پس دعا هرگز            باید از باب عـلـی شد وارد راز و نـیاز

 عـلـی بی  ای وهلل قـیـمـتدیـن نـدارد ذّره            ُمحبم را شکر من هست خدا ،ُحّب او ایمان

 عـلی دوزخ ندارد باغ جـنّـت بی  فـرق با           که علی باشد بهشت عاشقـان هست آنجا

 علی آدم سالمت بی صراط رد نگردد از            داشت نار امان از علی باید براتی در از

 علیکارشان افتد به زحمت بی  محشر  وزر            یاء معـصوم حتی انبـ  روایت دیـدم از در

 
ه منظور انتقال بهتر معناي ا توجه به ايراد محتوايي و همچنين ببکنيم  مي  بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد.   1

 شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد 

 علي هر که ميخواند نمازي با جماعت بي            قـبـاحت با زنـافـرق چـنـداني ندارد در 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                   غزلقالب شعر: محسن صرامی              شاعر:  

 

نالتن فعالتن فعالتن فعلفاعوزن شعر:               قالب شعر: غزل                   مهدی جهاندار   شاعر:   
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 را نـگهت آشـنا کـند  »غـریـبه« شایـد            را دوا کند ما درد« آمـدیم لطف تو» 

 1کند ضریح تو هم روزه وا با بوسه بر            نجف  در دار پیش ضریح تو روزه هر

 ها کند  شـمس هم انفـاق ت به نوردست             شد سرمست چشم توست غروبی که ظهر 

 کـند خـدای خودش را صدا با اسـم تو            عوالـم امکان برای وصل ذّره درهر 

 …دعا کند مقابل ایوان، سحر، عاشق،            زنـدامـیـد وصـل در دل مـا مـوج می

 ـتـال کـنـد شـمـا مـببه عـشـق  قلب مرا            هـای ذراعـیـّه بـالـوصیـدآیـه  بـاران و 

 پا کند  و باید بـرای خـویش دلـی دست             رتو خلوت نکرده استهرکس که باحضو

 بـی شـک خـرابـۀ دل مـا را بـنـا کـند             است پرور چون آفتاِب لطِف شما ذره

 عمری کـمـیـل با کـلـماتت صـفـا کـند            های توست  قطعا نجات دست مناجات

 حاجت روا کند  را به یک نگـاه تو  مـا            عـاقـبـت  رنـدانـه خواستـیـم خـدا را و

 بین خـلـق فـاطـمـه بـایـد جـدا کـنـد   از            در روز حـشر مست شراب الست را

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

 آمده را جايگزين بيت زير کنيد 

 هاي زرد عـنـب روزه وا کـند با حـبـّه             هر روزه دار پيش ضريح تو در نجف

لَا تَتَجَاوَزُوا بِنَا الْعُبُودِيَّةَ ثُمَّ قُولُوا فِينَا  : فرمودند مالسالعلیهفراموش نکنيم که حضرت علي  به دليل ايراد محتوايي حذف شدنيز بيت زير ضمنا 

ما را از مرز عبوديت خارج نکنيد و به سرحدّ ربوبيت نرسانيد، آن گاه   ءٌ مِنَ الْغَالِينَ.إِيَّاکُمْ وَ الْغُلُوَّ کَغُلُوِّ النَّصَارَى فَإِنِّي بَرِيمَا شِئْتُمْ وَ لَنْ تَبْلُغُوا وَ 

پرهيزيد وهمانند نصاري که  خواهيد در فضيلت ما بگوييد، ليکن بدانيد که حق ثناگويي ما را ادا نخواهيد کرد از غلوّ کردن درباره ما بهرچه مي  

 ۳۹۱ص   ۵لهداه ج ، اثبات ا۲۷۴ص   ۲۵، بحاراالنوار ج  ۴۳۸ص   ۲االحتجاج ج غلو کردند نباشيد، که من از غلوّ کنندگان بيزارم.  السالم علیهدرباره عيسي 

 ها، خدا کند  آن به طعنه روي  ز گـفـتم            گـفـتـنـد ربّ اهل جهان نـيـستي و من

عیل فاعلنمفعول فاعالت مفاوزن شعر: غزل                 قالب شعر:               علی اصغر یزدیشاعر:   
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 حـیـدریم ساغـر بیـاورید که مهـمـان            تـشنـگـان قـطـرۀ بـاران حـیدریم لب

 این جهت هـمیشه پریشان حیدریم  از            به زلف سیاهـش گره زدیم ا ر تقـدیر

 »»حیدریم کشتی شکست خوردۀ طوفان            راه عـشق قـبِل رسیـدن به کربال در

 وار گـوش به فـرمان حیدریم دیـوانه            رسدمی عقل به جایی ن این مسیر، در

 تازه مـسـلمان حـیدریم   یا مـؤمنـیـم و            او  غـیر از  چـیز هر یا کـافـریم کافـر

 سر و سامان حیدریم سلک خویش بی   در            ایم ِدِل خود گذشته دین و َرخت و بَخت و از

 خوار سفرۀ احسان حیدریم پس ریزه             قناعـتـش با رنگـین شدست سفـرۀ ما

 حشر دست به دامان حـیدریم روز تا             شدیم اشسـائـالن ساحـت سلطانی ما

 

 

 است  مصّور  نا  بشر، تصویر تو به چشم            ُمیـّسر استنا    تـفـسیر تو بدست قـلـم،

 است  بهتر شعر از تو وصف برایمصحف             بـایـد بـرای مـدح تـو قــرآن بـیــاورم

 حـیـدر است ،« لـیّکم َّللاّ ما وانّـ » پس              ستواژۀ قـرآِن حق عـلی  تـأویل واژه

 است  میّسر ،عبادتخلق حین  بهخدمت              آمـوخت در رکوع عـقـیق تو انگـشتر

 است اسیران برابر شاه و گدا و اینجا،            جز به لطف عدل شود احدی،شیعه نمی 

 است دلرباتر ،ایوان طالی شاه نجـف            شـود سـخـن از قـبـله آورمنـمی  با تـو

 تر است رود سخن دوست خوشمی هرچه  از            عـاشـقـانـه بـگـویـم ابـوتـراب بـگـذار

 است سرهمان  بر  دل ما، ،العزیز ایها یا             دهیمنمیرقیبان دل به  دوست، ما غیر

 است  درمالطف  این زاده و باشم حالل             والی عـلی زنـدگـی کنمحـاشا که بـی 

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                 قالب شعر:               علی اصغر یزدیشاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                 قالب شعر: محمدامین نیک مرد         شاعر:   
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 بنـویسید که عـالـم هـمه قـربـان نجف              بنـویـسـیـد مـرا بـنـدۀ سـلـطـان نجـف

 گـلـدان نجف  لِ عـلـى را ُگـ بنـویـسـیـد             غـبارى ِز خـیـابان نجف مـا غـباریم؛

 سلیـماِن نجف  وسـط عـرش بَُود تختِ 

 داد که هست؟ توان ُمرده زبان داد، آنکه بر            که هست؟ حیاِت دو جهان داد، خاک، آنکه بر

 که هست نشان داد  نیزکعبه به ما  تََرک            که هست؟ اِذِن اذان داد  آنکه در کعبه خودش

 نجف دامان  به عظمت دست  کعبه با آن

 هـیبِت او را دارد خـدا حـرمش هم به            دیدن این صحـن تماشا دارد !حـق بده

 جا دارد و اگر کعـبه َدَرد سیـنۀ خود،            معـلى دارد  بلکه على عـرِش  حرمنه 

 ایـوان نجف  سرِ  سِر ما ذبـح کـنـید بر

 ریـزد هم مى دِل عـشـاق بـه نـاگـاه به            ریـزدمىهـم  ِز قـدومـش هـمۀ راه به

 ریزد مى  هم چاه به ى گریه ُکنَد،گر عل            ریزدهم مى  به تا بـبـیـنـد ُرخ او مـاه،

 مـردان نجف  جاِن عـالـم به فـداى شه

 قــا جــانــم الـلـه شـده مـنـصـِب آولـى            دانمخـدا می من عـلى را به خـدا رازِ 

 بارانـم   از پُـر به هـواى حـرمـش ابـرِ             خوانمها على و بشر و کیف بشر می

 سـامـاِن نجـف  و سـربنویـسید مرا بی 

 اى از تسبیَحش کران دانه از کران تا به              تلمیَحش از اىجهان گوشه  دو هر خلقت

 على تشبیهش  على َکس به نشد غیرِ   و            شد تفریحش  ؛معجزهکه نشد   فتح خیبر

 بـنـویـسـید عـلـى بـانِى ایـمـان نـجـف 

نتن فعلفاعالتن فعالتن فعالوزن شعر:            مسمط     قالب شعر:                آرمان صائمیشاعر:   
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 زهراست   نقش فقط یا پیشانى او روى            زهراست جلوۀ مـوال جلوۀ دیگرى از

 جزا تا زهراست  نهراسم به خدا روز            به دلم غم نرود تا که دلم با زهراست

 هـمدم جـانـاِن نجف  نبُـَود غـیِر زهـرا

 یاد  اسم خودش بُرد زِ  ترس دگر دشمن از            به دستش اُفتاد  معرکه شمشیر تا که در

 دادگـفتن داِد بی  جز ای نیست بهچاره            به بادفت یش رآبروخیس شد و دامنش 

 چه شکوهیست دراین هیبت طوفان نجف 

 والیت دارى نه فـقط شیـعه به دنیا تو            ها حق خالفت دارىتو بر این سلسله

 به غـالمـاِن خودت نیز عـنایت دارى            دارىفقط ُحکِم حکومت  توُعقبى  که در

 به ایوان نجف سرمست این همه  لب طب

 

 

 نمک پـرودۀ سلطان عـالـم پـیـر سلـمانم             فـقـیـر شـاه مـردانم گـدای شیـر یـزدانم،

 عمریست حیرانم  های او تجلّی  این گونه از           پیغمبر   گاهی همچو  و استجبریل مانند   گهی 

 نمیدانم  که  منمرتضی   رب گشته یا علی رب           خدا باید بخوانم یا که عبد خالقش خوانم

 ایمانم  دین ووالی مرتضی بی بی  هم که من           هللا فرموده: حدیثی را رسول زیبا عجب

 ایوانم  زیر من در  لحظه که آن به ارزدنمی           را هم به من روزی خدا بخشد  کوه ُگهر اگر

 را میان ختم قـرآنم  «…تولوا» فهـمیدم  و           دیدم کردم امیرالمومنین  سویی نظر به هر

 میخوانم که  تاسحرها  روایاتی از آن دلبر           میبینم معشوقحضرت   کنار خودم را در

 خس و خارم ولی با او گلستانم بدون او           :میگفت چنین بابایم  که مانده آوایش   گوشم به

 عـلی جانم  افـتـد ز لبهـایـم دمی ذکر اگر           صدیقه نزد آورم فرادی محشرعذری  چه

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:         قالب شعر: غزل                  ابراهیم الییشاعر:   
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 را نشناختند   دم زدند از تو ولی یکدم تو           حیف موال مردم عـالـم تو را نشناخـتـند 

 آدم تو را نشناخـتند هم مـالئک هـم بـنی            رهـبر افالکی و از خاکـیان خاکی تری

 را نشناختند   محرم تو وعجب نامحرم ای            نامحرمندقومی دگر  قومی محرم و با تو

 را نشناختند  هم به موج غم تو  هم به شادی           چاهدامان هم  ،ویرانه هم  تخت جاه، هم به

 لیک جز پیـغـمـبر خـاتم تو را نشناختند            اتانـبـیـا بـودنـد از آدم هـمـه در سـایـه 

 را نشناختند  تو سلمان هم مقداد و و بوذر           دعهنشکستند  آن با تو  وجود آنکه یک  با

 را نشناختند  هم زمزم تو ،هم کعبه ،رحجهم            تو حیات زمزمی جان کعبه، تو حجر، تو

 را نشناختند  گویم توفاش گـفـتم فاش می            زدندمی   ساغر تو  صبح خلقت با  عرشیان کز

 مـحکـم تو را نشناخـتـند  ای یـگـانه آیت           آسمانی حـرمتت شد پـایـمال چون کتاب

 گوئی آنجا بودم و دیـدم تو را نشناخـتند            مسجدتسوی بردند  می با دو دسته بسته  

 ای علی جان مردم عالم تو را نشناختند            نان گرفت را دشنام داد و تو   چون فقیری کو

 را نشناختند  غـربـتت گردم تو ای فـدای           همسرت سیلی زدند ات برکنار خانه  در

 نشناختند را  خم تو زهرا هجر ای قدت از           ازفر سرشجاعت از تو تا صبح قیامت  ای

 را نشناختند   همچنان میثم تو  حیف کآخر           بارها در نخل میـثم دوستان کردند سیر

 

 

 قـدم وی کردم این چنین کـشِف غـبار            عرش خدا طی کردمتا    علی گفتم و یا

 خمر از قـدح گوش پیاپی کردم ُشرب            ام جام به جامباده از ذکر علی ریخته 

 کردم دستـم طـلـب می چـشـم به کاسۀ            خداست فقط شیرساقیش  روضه کهبین هر 

 کردم رش کی ناله به دنیست که  خاطرم            نـشنـیداستگـدا   گوش این طایفه آواز

 ُمـژه را نی کردم غم دوری تو هر  از            آه دل است از  که پُر نه  به نیستان قدمی 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل                  غالمرضا سازگار  شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            غزل        قالب شعر:           موسی علیمرادی   شاعر:   
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 برای دردها پـیدا نـمودم راه تسکـین را            راایوان زّرین  خودذهِن  درکنم تصّور می 

 دین را آموختم  توچشمان  زا را شکر خدا           اجـدادم پـرسـتـیـدند آتش را اگـر آبـاء و

 راشیرین تلخِ  غرورِ از اول کرد می رها            خواندرا می  تواگر فرهاد قبل از کوه، اوصاف  

 پایین را  تعیین ُکند باال و عشق تو طراز           عرش اعالیی  گاهی وفقیرانی دمی پیش 

 را؟ مسکین کرامت کرده اینگونه شاه  کدامین           عالم کرد گوش را در رکوعت حلقۀ انفاق

 ان خلق تحسین را؟!می  موسی گرفته در چرا           دانمعصا را اژدها کردی شما، اّما نمی 

 حتی مردم چین را  مریدان نجف گویند،           قطعا زمانی که کمی اعجاز را ظاهر کنی،

 رادمی این دام رنگین  تو  ونبدخواهم نمی             کاری نیست حور، ودرخت و مرا با جنِت آب 

 مصحف االغی بار خورجین را کرده از  فقط پُر           :فرمود چنین علی قرآن بی زاهدان برای 

هُ ُجـنَّـه قسیُم النّـار علیٌ «  را سرایم باز هم این بیِت تضمین برایت می            »والَجـنَّـه  ُحـبـ 

 این را  از شنیدم در پس پرده تو داری برتر           خیبر تداعی کرد درِ  راشمست رد شکوه 

 نیز تمکین را َمّکیهارون   بر ُکند تدریس           دارمکه یقین  وقارت داده درسی قنبرت را 

 سنگین را دوش ما این بار هوا بر نهادی بی            باشدکس و ناکس نمی   بر تو کار هر محبت

 آن لحظه تلقین را نامه باید گفت درزیارت            رواین  آیی اززمان قبض روح عاشقان می 

 

 

 برایت غالم شد بحال آنکه خوش پس               شد احترام با تو که شد غالم هرکس

 مقـام شد عالی  قـنـبر به لطف نام تو            در بهشتآقاست تو فردا فقیر کوی 

 شد کالم  هم فقط  تو ه شد که بااینگون              !که َمحرم راز نبی نبودای سینه  هر

 روان بدون تو بر من حـرام شد آب            تو برایم حالل نیستحالل بی موال

 کـنـد بـخـدا هرکـدام شد فـرقی نـمی             بُکـش مرا  یا تا نـجـف مرا ببـرم یا

 ام شد مت دفـتر ویک منقـبت نوشـتم              کتاب کرد  را صد تو فضل   شرحباید که 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:         قالب شعر: غزل               علی اصغر یزدیشاعر:   

 

فاعلن مفعول فاعالت مفاعیلوزن شعر: غزل                    قالب شعر:                   محمد زوار    شاعر:   
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 خـدا  رفـته تاهای کـوفه پـای نخـل  آنکه           روز اول بسته کار عـاشـقی را با خـدا

 پیمبرها خـدا عهد بسته پای عشـقـش با           خواه اوست  خاطراولوالعزمی که میگویند  هر

 خـدا نـبـی را بوده حـیـدر نـا نوح کشتی           طور موسی بین همراه یونس و همنشین 

 خـدا اامض زنـدنجـف را می  نامـۀ اهـل           زند امضا عـلیجهان را می  نامۀ خـلق

 یـا خـدا  یاعـلـی و یـاعـلـی و یاعـلـی و           یاعـلـی یا کـریـم یا کریـم و  یا کـریـم و

 های نجف  میشوم حاجی شب !مستطیعم

 های نجف  هایـند عـرب عجـم آبروی ما

 منـبر مـوال نگـین  مسجد کوفه رکاب و           منبر نشینشود می تا او   رام استاژدها 

 زمین  منّت به پابوسش لحظه با رسد هرمی            آسـمـان تا پـیـچـش عـمـامۀ او رسـدمی

 دست او در آستین دست خدا در آستین            محکم عرش خداستهای پایه   از پای او

 ترین  نوکران جیره خوار محضرش آقا           طال  او ایبع روی  خاک مانده بر و گرد

 یوم دین  فیمالک  محشرمیزان  و محور           الَجـنَّـه عـلـی  ه قـسـیـم نـار وُحـبّـهُ ُجـنَّـ

 داده به من یک یادگار کودکی  مادرم از

 الفـتی اال عـلـی السـیـف اال ذوالـفـقـار 

 العلیا علیست  ایدیهم کالم حق هـی فوق           ستیکتا علی قل هوهللا احد همچون خدا 

 استاد بین عـالـم بـاال عـلـیست  حضرت           1پیش اوست  درمانش فقط در جبریل لکنت

 عـلیست  هللا دل صدیـقـۀ کـبـری حّجـت           ست حجت هللا دل صدیق اکـبـر فـاطمه

 
 بيت زير به دليل ايراد در وزن مصرع اول شعر تغيير داده شد.  1

 حضرت استاد بين عـالـم بـاال عـلـيست          لکنت جبراييل درمانش فقط در پيش اوست 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            ترکیب بندقالب شعر:       سید پوریا هاشمیشاعر:   
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 فضه عّزت اسما علیست نبر نورشاه قـ           برکت خرمای میثم روزی اشک کمیل

 ادنا علیست اوپیمبر فاش شد آن سوی  بر           حرف زد حیدرهرچه گفت احمد ز پشت پرده 

 کندمی  مرگ بازیبا   رود سمت خطرمی 

 کندحرکت نعـلـین او تقـدیـر سازی می 

 دهدمی  خاک زینت  براش وصلۀ دشداشه           دهدبه موجودات نعمت میانگشتش بند 

 دهدمی آسمان بـوی قـنـاعت دار سـفـره           برندمی  نان خشک سفره او را مالئک

 دهدروزه عّزت می قـنبر آواره را یک            روزبه را میکشد این سمت و سلمان میکند 

 دهد می امانت شمشیردشمنش  ناگهان بر           جنگهای سخت لحظه این چه ایثاریست که در

 دهدعبادت نیز قیمت می ذوالفقارش بر           کشیدانس را پایین  ح جن ود تسبیضربه ز

 شود گـیر زبـانش می  منبر مسجد نـمک

 شود می  بـیـانش  زیـنـبـش هم وارث فـن

 

 

 شنود ماست  دربارۀ عـلـی همه گـفـت و           ُحّبِ علی در وجود ماستخدا که  شکر

 صعود ماست  که ِسیر علیست علی  اصال              کـنـیـم  میمـا بـا عـلـی سـلـوِک الـی هللا

 سجـود ماست  حیدر، اذان، اقامه، تشهد،           ذکـرش عبادت است بساِن نـمـاِز فرض

 قـیـام مـاسـت دلـیـل قـعـود مـاست رمـز           ماست امین امان و ماست،حصین  حصن

 ماست نهایـتا  همه جایش به سود شرمحـ           حـشر صراط است روز علی جواز ُحبّ 

 پود ماست  و تار  است که در این عشق حیدر           خوردعشق کسی وصله می  کس دلش به  هر

 ورود ماست رمز   علیست که علی   این یا           بهشت است جـلوی درِ  قـیـامتـی محـشـر

 نـبـود ماست  شـاه نجـف تـمـامـِی بـود و           زنـیـمجـار مـی  نـام امـیـر را هـمـه جـا، 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر:                 مهدی مقیمی   شاعر:   
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 تونه اینی   ،نه آنی تو !حیدر ؟ بشرخدایی یا             تو  امیُرالمومنینی امیُرالعشق، امیُرالحق،

 تو  چنینی این وقتی  اینان چیست؟ تقصیر  علی!           آتش  در  رقصیدند و همتابی  خواندند را تو

 تو   شورآفرینی چنین  کاین  آفریدت؟ چگونه           خالق: ازپرسم می  ،شومزبان شاعرانت می 

 سخاوت را نگـینی تو  اال یا ایها الّساقی!           عّشاقی بخِش خاتم که  خاتم،دهد می گواهی 

 ها اوست، اعـالی زمینی تو علِی آسمان             از معراج، دانستم: میالد تو در کعبه، من از

 تو؟  امینی است او؟ امین امیری تو؟ است او؟ امیر           خم غدیر ،حیرانمرا نفِس نبی خواندند و  تو

 که بهترینی تو  گواهی داد حتی دشمنت،           آخر آمدم،گمراهی بعضی به حیرت  من از

 تو  کمینی  ذوالفقار«ت در »السیف اال  با چو           عـلی« باید پناه آورد »الفتی اال فقـط بر

 آخرینی تو  حیدر!  جنگ، بازگشت از فقط در           هستی اولین ،فضیلت هر و  ردنب  ایمان و در

 الـبـنـیـنـی تـو اسـتـاد پـیـکـار یـل ام  اگـر           باشدکربال   باید که شیر  او ؟جای حیرت چه 

 تو خرما بچینی  ،کوثرتنخلی برای   از که           بودروزی  آه! ،این چاه کندن  امیدت شاید از

 دلیل خلق عالم! پس چرا تـنهاترینی تو؟            پرسم:می   بردند وهای بسته می دست  با  را تو

 بمـیـرم فاتح خـیـبر! بالگـردان دیـنی تو            اما نعره زن، پیش یک زن،  خیبر،های فراری 

 د ببینی تو کوچه را بای این در و این که هر روز،           دل!  نازکموالی ای  این قصه؟ درهاست حکمت  چه

 تو   الیمینی موالی اصحاب   که معنای یمین،           یعنی: رسم،ده می  تا صد و شمارم،را می  »یمین«

 الـمتّـقـینی تو امام  المستـقـیمی تو، صراط           میزانی تو  ،میثاقی   تو  ،فرقانی  تو  ،فاروقی  تو

 ِحصن حصینی تو   !علی امینی تو،  امانی تو،           غیرت  امیر هیبت و الجنّت، قسیُم النّار و

 الـمرسلیـنی تو عـلم نبی و نفـس خـتم  درِ            قهاری هللا وولی ،کراری تو  شیر حق، تو

 المـتـینی تو حـبل اللهی و یعسوبی وامین             سـّرهللا هللا وروح هللا،یـدالـلـهـی و سیـف 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قصیدهقالب شعر:             قاسم صرافانشاعر:   
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 همینی تو  همین است او، ماند دگر از حق؟چه می           هللاعـیـن   ورهللانـو هللا،الحـقی و وجـه مع

 تو  الیقینیعین  علی! تو،الحیاتی عین  علی!           باقی  ،البقاعین  تو در ،تویی ساقی سو، همه یک

 نشینی تو؟ گدایان می  با اینگونه شاها!  چرا           قدمهایت؟من کجا؟ ناز  خراب آباد شعر

 

 

 

 جانمعلی  المصطفیٰ   یا أخَ  الرحمة، معدن  الوحی، مهبط       جانمعلی  انبیا  ناجی سالم آقا، ...بُِکم ُمستَِجیرٌ 

 جانمأنَت کهُف الورٰی علی  ... به لب دارم،الئذٌ عائذٌ         بوسیدن عنب دارم  میل مستم و حالت طرب دارم،

 جانمَمن أٰتُکـم نَجٰی علی  ام،به امید پناه آمده      امسیاه آمده هم رو باز ام،گناه آمده  دلی پر با

 1جانمدعا علی آبروی  زمین امین هللا، آبروی     هللا یقین امین  شاه اهل هللا، المؤمنین امین عصمة

 جانم علی  مرتضی یا تو ازتفصیل است  سخن به قرآن بین       است انجیل بین تورات بین است، لسان جبریل بر مدح تو

 جانمعلی ذکر مشکل گشا  گفتم، ده بار یاعلی  و  صد      معطلی گفتمنجف بی   در ،ولی گفتم ام آلوده  گرچه

 جانمعلی   األشقیا قاتلُ  ،شما هستی  شکن اولین بت       هستی  هوهللاِ من شما  قل هستی، جلوۀ پنج تن شما

 جانم علی  زوج خیرالنسا ء بسم هللا،اب  نقطۀ تحت       گمراه شودبنده می هر توبی چاه، از مسیر  ای نمایانگر

 جانمهمنشین گدا علی  دارم،گرچه من سائلم تو را        را دارم توبین آب و گلم  شاکرم در دلم تو را دارم،

 جانمهر چه دارم همه برای شما، لََك روحی فِدا علی        مادرم فدای شما  پدر و اللم از گـفـتن ثنای شما،

 جانمعلی  هاهمدم برده سیاهم کن،شوم ات میبرده       ای نگاهم کنتو فقط لحظه  ن، م کراه به راه سر  هادیِ 

 جانمتَشا علی  َمنْ تَْرُزُق  ِحساب، بِغَْیرِ  َمْن تََشا  تَْرُزقُ       تو جوابکنی نمی  سائلت را،کتاببه قلم میخورم قسم،به 

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

 آمده را جايگزين بيت زير کنيد 

 جانم آبروي همين امين اهلل، آبروي دعا علي           عصمة المؤمنين امين اهلل، شاه اهل يقين امين اهلل

فعلن نمفاعل نفاعالت فعلن نمفاعل نفاعالتشاعر: محمد جواد شیرازی        قالب شعر: غزل        وزن شعر:   
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 مهر تو اینگـونه خریـدارم کرد  هرگو             کرد که گـرفـتارم دارم ِمنّـِت زلـف تو

 که بـیـدارم کرد نـفـس عـشق شما بود             ام کردیبـیـش نبـودم َعـلـَوی کـافـری

 ُشهـرۀ بازارم کردمرا  عاقـبت عشق،             ِمهـر شما سکه شده ِدلـم از بار کار و

 بیمارم کرد  کوی تو سر کسی را که  آن            قیـامت به خـدا گـردن من حق دارد تا

 برکـت سـایـۀ تـو الیـق دربــارم کـرد            را ز سرم کم نکنیخودت سایۀ لطف 

 نـابـم سـازی   کـیـمـیـایـی بـنـمـا تـا زرِ 

 سازی  که شـرابـم اربعـیـنی بـطـلب تا

 مــبــر ای زرِه پــیــغــ اســدهللا تـریـن،             سر شمشیر دوصاحب  خدا ای علمدار

 مارا خوشتر نهادن به کف پای تو  سر            جایی برسد  پی آن است به درهرکسی 

 ای از َسَکنات و َوَجـناتت جعفرگوشه            یکی از پـا به رکـابـان حریمت حمزه

 تربشر سنگین   جن و عبادات ملک،   از            غزوۀ احزاب زدی در ا که توای رضربه 

 الخـیـبـر  شاهـد قـدرت بـازوی تو باب            ای حـیـدر کرار نبود وکس جلـودار ت

 الحـیدر  گـفت انابـن در دِل عـلـقمه می             پوشدکه عباس زره می نیستسبب بی 

 باشی جهـان می یل شمـشیر زن قطب 

 بـاشی شـیـر زمـان می  اسـدهللا زمیـن،

 نشود  پیـش قـدت پا ملکی نیست که تا             پیش قدت تا نشود قامتی نیست که در

 نفـس مادر عـیسی نشود   گر نیـفـتـد ز            به خـداونـد قـسم دور حـریـمت مـریم

 بکـوبیش دگر پـا نـشود ه زمیـنـی توب            کسی قـنبرتان را به تمسخـر گیرد هر

 نشود محال است که خرما  خلن  این خار            میریزینخل رطب  این آب بر که تو تا

نفعالتن فعالتن فعلفاعالتن وزن شعر:            ترکیب بندقالب شعر: علی اکبر لطیفیان        شاعر:   
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 مـدد گـر گـرۀ نـوکـریـم وا نـشود  هـو            بـاشـمنـجـف می  من دخـیـل حـرم شاهِ 

 عالم نیست در  خادم دربار توکسی هر

 سلـسلۀ آدم نیست  توان گـفت که ازمی

 

 

 علی  نشنید تو  گوش ما مدح کسی غیر            علی سینه درخشید در تو ازل مهر از

 ریـزد مـی بهـم بـرق نـگـاه تو  کـوه از            ریزدمیتو دریای کرم انگشت هر  از

 کرد   حس را خدا دست علی  دست در دست            حس کرداوج عطا را گدا  تورکوع  در

 خـداوند نشد  کس مثل عـلی عـبـد  هیچ            نشد نوشتند گفـتند و حق تو چه در هر

 بزند نجـف آمد که فـقط پیـش تو زانو             بـزند  هـمـید کجا روسـائـل غـمـزده فـ

 گردیده  سرت زمین دور ده بار صد و             جهان چرخـیده اشـارات شما چـرخ با

 شـهــرونـد ابـد شـهــر عــلـی آبـادیــم            صید مهـر تو شدیم و به دلت افـتـادیم

 عـلوی بودن ما تا به ابد پیوسته است            ست ضربان دل شیعه به علی وابسته

 دادمضریحت   انگورده بوسه به  صد و            یـادم حـریـمت نـرود از تا ابـد عـطـر

 1عزیزت دل کند مهر ازای لحظه نشود             به اذانی که پدر داده به گوشم سوگـند

 ها نیست دا کار فالنیکار حیدر به خـ            نیستپیدا   خطردشمن تو وقت  ازرّدی 

 نسرشتضعفی به بلندای وجودش  نقطه            که نوشت ازل نام علی را دست معمار

 سـفـرۀ ایـمـان تـوأیـم  مـیـهـمانـان سـر            پـدر خـاکی و ما خـاک نشیـنـان توأیم

 
متن شعر ه منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در  بکنيم  مي  حترم است اما پيشنهادبيت زير سروده اصلي شاعر م.   1

 آمده را جايگزين بيت زير کنيد 

 اي از مهر عزيزت دل کند نشوم لحظه             به اذاني که پدر داده به گوشم سوگـند

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل                        حسن کردی شاعر:  
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 بود  فـقـط جـای تو ـعـبـۀ دلـدارسیـنـۀ ک           بود گر چه اندر دل هر ذّره تـمـنای تو

 بود  نه بوده است که همتای تو هست و کسی  نه            الکـعـبه ربّ  احـمد به همه خـلـق وَ  بعد

 بود  عـدم افـضل اعـمـال تماشای تو  در           ملکوت وُملک   خلق همه هستی و پیش از

 دم ز سر سفـرۀ دنیای تو بود حذف گـنـ           که نـمـود خـطایـی علت بـخـشش آدم ز

 آن لحن دل آرای تو بود  و داودی صوت           داد همی پاسخ موسی می طور آنکه در

 بود  عکسی از آیـنـۀ چـهـرۀ زیـبـای تو           دادندمالحت که به یوسف   همه حسن و آن

 بود  های تو نفس  تأثیر قدری از جذبه و           دم عـیـسی بـنهـاد در اثـری را که خـدا

 بود  انجـام رد پای تو ز ابـتـدا تا به سر           کرد نبی ره که گذر شب معراج به هر

 همه از مـرحـمـت دست توانای تو بود            جاست تو یـدالـلـهـی و اسالم اگر پا بر

 بود  تو های احـتـرام حرم از لطف قـدم            طوافاست که گویند به هنگام نه گزاف 

 والی تو بودتـا بـدانـنـد که مـقـصـود تـ           شد گه تو واجب هـمه را طـوف والدت

 

 

 

 علی  تو یا مرتضی  دست دست خداست            علی  مرتضی یا توای هست من زهست  

 علی مرتضی یا   یکدفعه هم شکست تو            کسی نـدیـده به هـنـگـاِم کـارزار چشم

 باشد همیشه پست تو یا مرتضی علی             ایهـر پــرنــده پَــر بـال و اوج تـمـام

 علی  یامرتضی  به ضرب شصت تو  به؛  به            نیم شد بیچاره دشمنت که به تیغت دو

 کار همه به دست تو یا مرتضی علی             مشکل گشای خلقی و حل میشود فقط

 یا مرتضی علی  مست تو خراب وهستم             دستـت پیاله است کوثـری و دوساقی 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل                        یاسر رحمانیشاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:         غزل      قالب شعر:              محمد حسن بیات لوشاعر:   
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 شد درست طوفان  جالل تو، از خشم تو،           از جـلـوۀ جـمـال تو بـاران درسـت شد

 خاک تو حـقـیـقـِت انسان درست شد   از           تـه مـانــده ِگــل تـو شـده ابــتــدای مـن

 جان درست شد  وح تو تا دمید به تن،ر           ها سـایـه ها و  عـدم  ها و ما جمله نیـست

 درست شد حیران  ها هـزار واله و صد            وقـتی نـقـاب از رخ تـو بـر کـنـار شـد

 روز غـدیـر مـعـنـی ایـمان درست شـد            ناقـص است تو  حتی رسالت نـبـوی بی

 درست شد سلمان    تو عشق های از شعله           عشق آتش پرست من ،آتش است  عشق تو

 وضع یـتـیـمان درست شد  نان پختن تو           بـا تـو مـهـربـان تـریـن پــدر امــتـی و

 عـلی جـان درست شد  نشد به ذکـر کار            رسولگرفتاری است وقت  تاریخ شاهد

 درست شد قمصر کاشان گالب  ُمشک و           چکیدزمین  وضوی تو تا بر یک قطره از

 نجـف برای تو ایـوان درست شد  تا در            نداشت ای جلوهخدا که روی زمین  شرع

 خـاک تـمـام مـردم ایــران درسـت شـد            بوتراببه اوالد  مهر عشق و با ُحب و

 

 

 آرا شد خورشید جهان لطف تو ذّره با            در ایوان نجـف معـنا شد چـشمۀ نـور

 بـا غـبـار نـجـفـت راه تـنـفـّس وا شـد             نـفـس افـتادیم ز یا دنهر زمان از تب 

 همه رسوا شد  قـسم پیـش به رکوع تو             مدعی خواست که تـقـلید زکاتت بکند

 عـلی پیدا شد اش نزدعاقـبـت گـم شده            ها رفت به دنبال حـقـیـقت سلمانسال

 شد که سلـمان شما مـنّا سبب نیستبی             بماند رحرم یا هرکه شد محرم دل در

 ابـوذرهـا شـد مـکـتـبـت روشـنـی راه            پشت بر دلبری سّکه کند در شب فقر

 مگر آن چاه بگوید که چه با موال شد             های علی فاش نخواهد گردیدغـم راز

نفعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل                        حسن کردیشاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: حسین ایزدی                 شاعر:   
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 خـاک آستـان تو بـه  آسـمان سـجدۀ اهـل           جـان تو جسم و نثـار کبریا ای صلوات

 فــاطـمـۀ جــوان تـو خـرد فـدایـی  پـیـر            خــدا بــه کــّل خـانـدان تـو ســالم دائـم

 تو  زبان هم ،رسول سخنهم   خداست با تو

 1جـان من شکـسته دل فـدای خـاندان تو 

 بـرتری  کـمال، ق اقـتدارهـا تو از تو فو            حیدری تو کیستی؟ تو مرتضی   تو کیستی؟  تو

 قهرمان خیبری بدری و تو سوار تکتو            ختم انبیا تو از پیـمبران سری تو نفـس

 جـراحـتت مـدافـع پـیـمـبری  تو با نـود

 تو فشانیک سپه به تیغ خون دریِد قلب

 ر ابـوذرت عـیسوی رسیده ب مقـام زهـد           خاک پای قـنبرت ز شرف گرفـته آبرو

 گسترت مدحخداست   تو، خوانمدح  رسول،           بـرابرت ی خـواند با نـبی برادر وخـدا

 شود که فاطمه است همسرتاین چه می  از بهتر

 تو جالل و شأن  تو زهی قدرزهی مقام و 

 غذای تو  نمک نان وعلی  چگونه بود یا           جهان گـدای تو  خلقعالمی  تو شهـریار

 شب زمزمۀ دعـای تو  هنـوز دل برد ز           توخاک پای  به سجده  بردمی  دزه هنوز

 خدا خدای تو   ذکر سحر جوشد از هنوز

 اتی کند صحبت قرص نان تو هل هنوز

 کنداحترام میخود  همیشه مصطفی از او           کندپـای فـاطمـه نـبی قـیـام می   به پیـش

 کندوقـف امام میویش را خعـزیز  جان           کندمقام بین که فـاطـمه تو را سالم می
 

بصورت ناقص و با پنج مصرع آمده لذا جهت رفع   نخل ميثم و گتب  بند اول اين شعر در تمام سايتها حتي سايت نخل ميثم.  1

 نقص مصرع ششم اضافه شد  

 جـان من شکـسته دل فـداي خـاندان تو           زبان تو سخن رسول، هم خداست با تو هم

مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلنوزن شعر:                 مسمطقالب شعر: رضا سازگار           غالمشاعر:   
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 کـندمـدام می  احـترام از تو تمام عـمـر،

 به جان تو  سـالم تو به جان او سالم او

 علی  تویی خداروی و امجد  رسولپشت             علی کتاب وحی را فقـط نقـطۀ با تویی

 عـلـی  گشا تویی عـقدهاالنبیا   دل ختم  از           علی  تویی  صفا   و سعی  و  زمزم و  حجر  و کعبه

 امـام مـا امـام مـا امـام مـا تـویی عـلـی 

 آن تو امامت است از آن ما اطاعت است از

 ایبریده  سر عمر ز حق پی رضای تو در            ایها حمـاسه آفـریدهتمـام غـزوه  تو در

 ایشنیده  خود گوشبه  جبرییل را صوت  تو            ایدیده خویش چشم  مصطفی به دیده هرچه تو

 ایبرهـنگـان خریـده و کشیـدهتو ناز پا 

 نهـد به قلب مهـربان تو چهـره می یتیم، 

 تـمـام مـلک کـبریـا محیـط اخـتـیـار تو             مـدار تو  زنـد هـماره برمی سپهـر دور

 تو است کار خدایی ولی  ایبنده چه اگر           تو دارخالفت است بر تو کم ز کفش وصله

 تو  اخـتـیار مکـان حدود فـراتر است از

 کند هـماره در زمان تو زمانه سیـر می 

 امشنیده  خود شعر را زصدات جان   به گوش            امایده مشی و مرام و  تو، منم که هست مهر

 امآفـریدهجـزه مـدح تو مع ثـنـا و که در           امخـاک مـقـدم مبـارکـت قـصیـده نـثـار

 ام غمت کشیده ام نازبـریـده جهان از دل 

 ام همیشه با زبـان تو را سروده مدح تو

 ازل حامی مصطفی تویی  کسی که بوده از            کسی که در ثنای او آمده »انّما« تویی 

 تویی انـبـیـا خـاتـم  کسی کـه شـد برادر           تویی  با  تحتخویش را نقطۀ  که خوانده   کسی 

 تویی  اتیسورۀ هلکه وصفش آمده  کسی 

 تو  بذل قرص نانبه  اتیهل نزول بسته
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 ابـرویت گره به دیـدۀ کـسی فـتـد ؛ندیـده           حلقۀ زرهز بدن فزون بر بوده  زخم تو

 تو کار نَبرد یکـسره گشته به ذوالفـقـار           خاطره هزار  نقش   جراحتت هربه مانده 

 طاهره  نام بتول ه تنه جوشنت بای شد

 بر روان تو  ای ز خـدای فـاطـمه درود

 تـو پـیشتـر ز آدمـی  تو بـا تمـام انـبـیــا           آفتـاب عالـمی تو جلـوۀ جـمـال حق تـو

 اولی تو آخـری تو آدمی تو خـاتـمی  تو             رسول اکرمیهم   توهم علی مرتضی  تو

 ثمی نخل می بهار خزان در و بهارتو در 

 همـاره با بیـان تو  را کند تومی  مدح  که

 

 شما دامان به خورده  گره مهرومه دسـت            آسمان گم گشته سنگی در بیـابان شما

 شـورها دارند بـر سر از نمکدان شما            افکنی باهمه شـور مالحت داران سفره

 شما خندان ازلعل ریزدمسیح یم که بس            رقص می آیدبه  ومرده میجوشدزخاک  روح

 دندان شما  ُدرّ  فتد عکسی در آن از  گر               خـورشیدآب  دیدۀ اگر از جوشد عجب  نی 

 خــازن جنّــت یکی از مستمندان شما              بذل دستتان پیشخم در  گـردن فردوس

 ه قربان شما ای تمام عالــم هســتی بــ            هـستی عالـم بود مشتی زخاک راهتان

 ای سلیمان باهمه حشمت مسلمان شما            کنید مسلمـانم با گوشۀ چشمی  توان مـی

 مـریم شده محتاج درمان شما عیــسی            نیلتانموسی عمران قدح نوش شراب 

 عـاشق دیـدار سلمان شما بوده جــنّت            پیشتر از بودن خود بــا هـمه زیباییش

 بوده صحرای وسـیـع دل گلستان شما            بــردا  ســالمـا  پیــشتـر  ول آیــۀاز نـــز

 شما  گویم هرچه درشان  کفراست غیرازاین           محّمدنیست،نیست جزمهرشما آل به دین

 شما غزلخوان  طوطیّ  دوصدجبریل  ای            خواندغزل کیست»میثم«تاکه دراوصافتـان

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل                  غالمرضا سازگار  شاعر:   
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 امید از هـمه بگـسسته تا علی دارد            دارد عـلـی  بادل شکـستۀ من انـس  

 عـلی دارد یا شـنـاسـنـامـۀ من ُمهـر            کوچۀ عـشاق والیت ز شهـر منم ز

 علی دارد؟ کجاشیعه کشور  به غیر             است داده مادوستی به  خدا مدال علی 

 خدا علی دارد چنانکه خدا را،  علی            عالم دریکیست هم  علی خدا یکی و

 علی دارد پا دست ودل شکـستۀ بی             پا نیاید کار  آن محیط که از دست و در

 علی داردمرتضی نظر به مرحمت             ذی روح هر  آینده نیز در نه در گذشته،

 علی دارد ،خدا رسولو  حسین  علی،            برای شـفـاعت اّمـت حـشر به روز

 

 

 از ازل نام علی بر روی لبها جا گرفت          را گرفت مامرتضی چشم   همان آغاز از

 گرفت  پا  دل ما در که عشقش روزی  همان  از          عـلـی آبــاد کـرد این دل ویــرانـۀ ما را

 دستم را گرفت مشکـل گـشای یار پنجـۀ          ام کس بوده بی و زار پناه و  من گدای بی

 گشا امضا گرفت یل خیبردستان  چون ز          ندارد غصۀ فردوس را محشر  رشیعه د

 زهرا گرفت هم همسرش   مرا بلکه دستان           بـیـعـت کـنـمآمـدم   تــمـام روسـیـاهـی با

 را مصطفی باال گرفت  که دست او زمان آن          ...علی گردیـده از«   یدهللاِ   » فـوق ایدیهـم

 گرفت  موال حضرتدستهای  ای از بوسه          رامی آمد وـر ادای احـتـپـیـک حـق بـه

 معـنـا گرفت عـلـی شد مقتدا دیِن خـدا  تا          هم پوشالی استمرتضی توحید   والی بی

 عـلی احیا گرفت تا سحر با نام موالیش          شوق وصال سر باشد که امشب از آن عاشق

 گرفت  فـردا تا بـبـیـند فـاطمه دست مـرا          ی منالمو گردد دو چشم منکر می کور

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:        قالب شعر: غزل                مهدی علی قاسمی  شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل                      سید رضا مؤیدشاعر:   
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 تا خداوند علی گفت و تو را خلق نمود              ازعشق نبود   اثر دل، از بی جمالت خبر 

 چرخـیدن شدآمـادۀ  کعبه حـاجـی شد و            در دل کعبه نشستی و دلـش روشن شد

 "خوبان همه دارند تو تنها داری"آنچه             داری جا همهقلب  که درنیست سبب   بی

 ایآرام دل فـــاطــمــه  خــاکــی و پــدر            ایبی سبب نیست که آرام و قرار همه

 ان شما محـبّ  آید به سیـنـه چـاکی چه می             لب خـندان شما باز شد کـعـبـه دلش از

 دادی نشانش را تو این سنگ نشان قلب            دادیجانش  بود تو  ،کعبه یک سنگ نشان

 آید هر که عاشق شده پـای تو وسط می            آیدفـقـط می سـاغـر عـشـق به دست تو

 تـوأنـد این جـمـاعـت همه هللا پـرستـان              مستان تـوأنـد  همان حـلـقـۀ اهـل تـوحید

 آزادم کن کن نـقش جهـان ازدل و پاک            نجـف آبـادم کن محـو در نقـش جهانـم،

 

 

 عـلی  فـدای تو یا مرتضیدنـیـای من             عـلی یا مـرتـضی   دارد دلـم هـوای تو

 علی  والی تو یا مرتضی  نیست جز  دین            این است باورم اسالم من تو هستی و

 یا مـرتضی عـلـی   اول فـقـط برای تو            اند نوشته عالم درهست  چه خیر هر از

 لـی عـ دنـبـال رد پـای تو یا مـرتـضی            به صف رفتند صفپیغمبران حق همه 

 بیند مگر صفـای تو یا مرتضی عـلی              یک بهـانه است برای شیـعـه تو جنّت

 یا مرتـضـی عـلی   مـداح تو خـدای تو            هست ال فـتی فـقـط انـدازۀ تو ال سیف

 عـلـی  تاریـخ مبـتـالی تو یا مـرتـضی             شان کوچکی از قـدرت تو بودر نخیب

 علییا مرتضی   تو های ضربهسمت  از             مـرهـب یـهـود ور سـرپیـچـیـد قلعه د

 برخصم بی حیای تو یا مرتضی علی              مـهـلـت نـداد بــرق دم ذوالـفــقـار تـو

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل                        صرافانقاسم شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر:                   ردی  حسن کشاعر:   
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 شود می وقتی که ماه روی تو تعـبير            شود می هیرطت  واژه برای وصف تو

 شود؟ می  به که تفسير جز تو نبأ بگو            ست إنّـما قـرآن بـرای مـدح تو گـفته

 شود؟ می  چه تعبير به  را بگو، والشمس            چه کسی مؤمنـون شود؟ آقا بدون تو

 شود می زمين گير تو آنکه بی بيچاره            رود میبه افالک  آنکه با تو خوشبخت

 شود می نم به پـای بیرق تان پـيـر نم            تو   عشق اشک که با  کسی،  تر بخت  خوش 

 شود می تکثير   عشق تو تپش به با هر             علی در وسط قلب منتوست این نام 

 شود ـریـر میئکـه تحبر بـازوی مال             فاطمیست که با خط  مرتضی  ذکر  این

 شود می کـار خـدا بـه بـه و تکـبــیـر            وقتی که تیغ بر کـف تو بوسه میزند

 شود هم شبيه خودتت شير می عباس             هللا غـالـبـيـد  اسـد چـون خـانــوادگـی؛

 شـود مـی دارد زمـان دیــدنـتـان دیـر            من بیا مرگفَـَمـن یَـُمت یَـرنی  گفتی

 

 

 برهان عقل كاری نیست  كه به باده نوش           قـراری نیست خـرابـاتـیـان  مـیـان بـزم

 آقا امیـد یـاری نیست  كس بـجـز ز هیچ           است تـمـام دلـخـوشی ما مـحـبـت علی

 عـلـی سجده اخـتیاری نیست  به پیشگاه           نشین شاهد كـالم من است كـلـیـِم طور

 ُحبّش اعتباری نیست  بی چه طاعت  هربه             همه اعـمـال با والی عـلـیست ـیـولقـب

 كریمتر ز علی هیچ سفره داری نیست            او بـزنـیـم رو به غیر حـرام باشد اگـر

جـسند  نیستاین خاندان تباری  عزت به شأن و           تـمـام نسل عـلـی یـذهٌب ِمن الـِرّ

 به جز مقابل او جای خـاكساری نیست            سـمـان كند تـعـظـیـمـش آرمحـ مـقـابـل

 ثـواب بـردن نـامـش تـبـسـم زهـراست            عـلـی تـجـلـی سبحان ربـی االعـالست

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر:                   حامد شریف  شاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل                      قاسم نعمتی   شاعر:   
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 پرتو اشـــراق آن پیدای ناپیــدا علیست           شاهد کل الجمال ایـــزد یکتـــا عـلیـست 

 شاهد ایمان شه امکان مه بطحا علیست           نک جان فخـرجهافرقان فروغ ملمعنی 

 راز ما اوحی علیست کاشف اسرار قرآن           سر مطلق والـی حق پیشوای مـاخـــلـق 

 علیستادنی  شاه ایمان ماه او سر سبحان          ســـرار گــلسـتـان وجودبلبـــل گویـای ا

 پاکان جهان را سرور ومولی علیست جمله           تقبله گاه رحمت اوسبرهمه خوبان عالم 

 خاصان ) کان عهدهللا مسئوال ( علیست  نزد            در صف احزاب میر بر همه امت امام

 خدا آن فرد بی همتا علیست  درحب زانکه          قرب دوست »هل اتی« در سریر تکیه گاه وی 

 ایمان را نگهبان درصف هیجا علیست ی آر          بر سر از سلطان عــزت یافت تاج انما

 وطوبی علیست کوثر   پیش اهل دل بهشت و          ( ) اِنّــا َهـدیناهُ الَسبیل نـزد دانــا بـاطــن

 وعیسی علیست  صالح و شیث و شعیب وموسی          آدم ونوح وخلیل ویوسف ویعقوب وهود

 علیست   الوثقی اهل بینش عروة  درحساب          عشق  در کتاب آفــرینش سورۀ تــوحید

 نــاطق منطق گویـا علیستاز لســان هللا           آنکه بذر معرفت در مزرع دلها فشــاند

 و یَـِد بیــضا علــیست  شـعلۀ انّی انَــا هللا          در لب عیسی دم جان بخش و در طور کلیم

 علیست االعـلی  َربک ـثال َسبِّح اسـمِ امــتـ          که بنماید به صدق آنکس ازهمه خاصان حق 

 الذی اَسری علیست ُسبحاَن اه با همایون ش         معراج نبوت همسفر عـروج عشق و در

 ملک دیـن را تاجدار ال فتی اال، علیست          الهوتی مقام علم و  َسلونی و َهل اَتی قدر

 علیست  رسول وهمسر زهراباب سبطین            ســر والیت در گه علم نــبــی   صاحب

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                قصیدهقالب شعر:           الهی قمشه ای   شاعر:   
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 هـمتا علیست ما َعبَدتک شاه بی َسریر  بر          شهریارلَُکم را  کشور اَلیَـــوم اَکـَمـــلُت 

 علیسترا بهیـن معنا  صورت زیبای عالم          معنی نور علی نور است قلب مرتضی

 علیست  جوزاو مه  خورشید  زان فروزان گشت          مهرش علم زد پرتوآسمان درهفت  آنکه

 شــاهــد کـــل جمـال ایـزد یکـتـا علیست           در ثنای شه الهـی گفت با روح الــقدس

 

 

 علی نیست حقیقت جز هستی را که            عـلـی نیست  مرا پیـر طریـقـت جز

 علی نیست  شهادت جز غیب و  که در            پنهانعـلـی پیـدا و  از مبـیـن غـیـر 

 که هفتاد و دو ملت جز علی نیست            دیر کعـبه و عـلی در غـیر از مجو

 علی نیست  قـسیـم نـار و جنّـت جز            حشر دوزخ که در آتش باک از چه

 علی نیست که در روز قـیامت جز            بگـو فـاش ایمان؛ است اگر کفر اگر

 عـلـی نیست بود قـائـم محـبّـت جـز             اسـاس هـر دو عـالـم بــر مـحـبّـت

 عـلی نیست  زند أحـمـد معـیّـت جز            «  لی مع هللا» آن حضرت که دم از در

 علی نیست قّوت جز را حول و خدا            گـفت عـاشـقـی مستـانـه می شنـیـدم

 ز عـلی نیستپـدیـد آمد مـشیّـت جـ             جــمـلـه أشـیــاء از مـشیّـتوجـود 

 عـلی نیست  زننـدش پنـج نوبت جز            درگـه مـالئـک شهـنـشـاهی که بـر

 علی نیست که در دور نـبـّوت جـز            عـلی نـوح عـلی شیـث و عـلی آدم،

 علی نیست  خلقت جز که در اطوار            عـیـسی عـلی موسی و علی احـمد،

 عـلی نیست طریقـت جـزمرا پـیـر             ر باشترا پـیـر طـریـقـت گـو عـمـ

 خـدا هـرگز جـدا نیست بگو نیز از            اگـر گوئی عـلـی عـیـن خـدا نیست

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:         قالب شعر: غزل                  میرزا حبیب خراسانیشاعر:   
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 هفت آسمانیان،همه تسخیرمرتضاست           رمزحیات، قبضه شمشیر مرتضاست

 فـسیر مرتضاستهر آیه آیه؛ آیـنـه، ت           قرآن؛زالل آینه، تصویر ناب؛ اوست

 در سایه سار شاخهٔ انجیر مرتضاست           قرب جنات عدن،روضه رضوان، بهشت

 تـأثـیــر جـاودانـۀ تکـبـیـر مرتضاست           این که خدا به دیــدۀ مردم بـزرگ شد

 آری؛ بـقـاء شیعه به تدبیر مرتضاست           ستضربه خندق ستودنی صبرش شبیه  

 واال مقام ها.!  سلطان عشق! حضرت

 ـام ســالم هـاتـسـیـلـم تو، شکـوه تـمـ

 آب و غــذای سـفـره اهـل وال عـلــی            ای مـیــوه رسـیـده بــاغ خـــدا عـلـی 

 تنزیل آیه های علق در حــرا؛ عـلـی             خود خندق که جای و  خیبر  حنین و و بدر

 الی...عـلی من نـفـْـس ظاهری محمد            سـِّر عظیم لیلة االسـراء؛ عـروج بود

 علی"  جمله "یا درعبارت یک تلخیص           تفسیرناب سورۀ توحید ؛ می شود...

 هرکجاعلی  دیده میشوی در هرجا تو           با نوح و با کلیم و مسیحا و با کـلیـم

 تو در کـمـال مـطـلق و انسان کـاملی 

 ی در مشکالت سخت؛ تو حّل المسائل

 رفت  رطب میکشید و و  شانه؛ نان به  شبها          رفت می وزید وای  چیزی شبیه رایحه

 تا در جوار کوثر خود آرمید و رفت             افـسـوس قـدر و منـزلتش را نداشتند

 شکرخدا فراق به پایان رسید و رفت           فاطمه است همان علی وعلی نیز زهرا

 اما؛دریغ محسن خود را ندید و؛ رفت          پراست َمردها گرچه کنار بسترش از

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند               قالب شعر:               یاسر حوتی شاعر:   
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 1رمضان شد شهید و رفت در آن روز ُمرد و           مـردی که شـاهـد صدمات مدینه بود

 ازعلی به عام امکان مدار نیست غیر

 خلقت بـدون اسـم عـلی استوار نیست

 

 مداوم نام حیدردارم لب روی چون              مستِیّ من امشب شده چـندین برابر

 چه بهتر مـدح امیـرالـمـؤمنین باشد            شعـری بخوانیم جایی بـنا باشد اگر

 کـوثـر سـاقی زا از قبل، تر مسـتـانه            ای بـاده نوشتمجـرعـه  تنها به قصد

 را دائم برادر تو  خوانده پیغـمبرمی             که من عـبد محـمـد هستم اما گـفتی

 منبر  روی برفصاحت اینچنین  داری            آنچنان در بین میدان شجاعت ی دار

 تـنـاور هـای ذوالـفـقـار توبا ضربه             دم شد درخت کوچک اسالم هرمی

 گـفـتـی بـه مـیـدان نـبـرد هللا اکـبـر             یافت وقتی  تفـسیری دگر میتوحید 

 جایی فـراتر عرش پایین پای تو از            دهجبریل هم هرگز ندیـ تنها نه من، 

 به پیکر روزی نباشد سر حتی اگر            نیستهرگز رفتنی  کهشوری به سر دارم  

 این دیگر نخواهد شد مقدر بهتر از            متقدیر من خورده گره با تو…برای

 ـلـنـدم کرده مادرب  جا عـلـی از   با یا            از کودکی هرجا که دنیا زد زمیـنم

 صبح محـشر با دشمنانت دشمـنم تا             قـیامت دوستانت دوست هـستم تا با

 کـر ابـد گـوش تـمـام دشـمـنـانت تـا            کـور دشـمـنـانت تا ابـد چـشـم تـمام

 کـف پـای غـالم کـوی قـنـبر خـاک             باشد  منصبم اینگونه دارم من دوست

 
يا  1۹نين و روز اميرالمومبيت زير به جهت انتقال بهتر معناي شعر تغيير داده شد، تا روز جسارت به حضرت زهرا روز مرگ .  1

 رمضان روز شهادت ايشان محسوب بشود 21

 رفت  و شهيد شد درسحري  مرد، روز يک           مـردي که شـاهـد صدمات مدينه بود 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل            قالب شعر: احمدجواد نوآبادی           شاعر:   
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 هـر لحظه با کــالم عـلـی مست میشوم            عــلـی مست میـشومکر یــاد و نام ذ با

 چون که به روی بام علی مست میشوم             ناکس نمیخورم دست هر کس و دانه ز

 آنجا به احــتــرام عــلــی مـست میشوم            آورم وقتی که نام ســاقــی کــوثــر می

 همــواره با غــالم عــلـی مست میشوم            من  ان وـور علی عـاشقجمع اند دور ن

 از دور با ســالم عــلـی مست میـشـوم            های شب نیمه میکنم به سمت نجف رو

 هوهو کنان ز جــام عـلی مست میـشوم            بعد از نــمــاز موقع تـسـبـیــح گـفـتـنم

 دی والی الولی  ذکــرم شده عــلــی مــد

 مظهر العجایب و یا مرتـضی عـلـی  یا

 دنــیــا بــرای دیــدن او بــیــقــرار شـد            عطرش ز کعبه آمد و عــالــم بهار شد

 آئــیــنــه صــفــات خــداونــدگــار شــد            استمشخص سینه چاک بودن کعبه   از

 ریــاست خود برکــنار شد خورشید از             کعبه شمس جمالش طلوع کرد وقتی ز

 تابید روی حیــدر و بی اعــتــبــار شد              داشتماه اعتبار  آسمان رخهر شب در 

 وقتی به روی دوش پــیـمبر سوار شد            1درعرش با خدای خودش رفت وجلوه کرد 

 والیت مــدار شدرکت عــلی ست از ب             کعبه ندیده بود کسی را به این مــقــام

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

 زين بيت زير کنيد آمده را جايگ

 شد  سوار پيمبر دوش  روي  به وقتي                       در عرش با خداي خودش رفت و دست داد

فاعالت مفاعیل فاعلنمفعول وزن شعر: ترکیب بند               قالب شعر:              ناشناس  شاعر:   
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 نیــرو گــرفت بازوی پیــغــمـبـر خـدا  

 از قــدرت حـمـایت و نیروی مرتضی 

 بی مرتضی و فـاطمه دنیا صفا نداشت             بقــا نداشت دنیا اگر نداشت عــلــی را 

 نــداشت ر خــدا دنیــا اگر والیت شــیــ            کار تــمــام خلق به پــایــان رسیده بود

 اسالم اگر حمایتی از مرتضی نداشت             این طور شسته رفته به ماهـا نمیـرسید

 اولش چوعلی مقتدا نداشت چون که از            دنیا اگر که عــاشق روی عــلــی شـده

 موال به جز خـدا به کسی اعتنا نداشت             پیراهـنـش اگرچه چنین وصله دار بود

 دای را به زمیــن ها بـیــاورد ــد خــمآ

 کـفــوی برای حـضرت زهــرا بیاورد

 سیل هجوم لشکــریان را مــهــار کرد            نار کرد  عدو مثل وقتی که جنگ را به

 به به ببین که هیبت موال چه کار کرد             هجـوم برد وقتی شبیه شیر به خــیــبـر

 غرش نکرده لشکر دشمن فــرار کرد             ا بـبینـدهللا ردر جنگ خــنــدق این اس

 را شکار کرد گذاشت یالن  پلکی به هم             تا بر کــمــان ابـروی خود تیر را نهاد

 دنیا به ناز شست عــلـی افـتـخـار کرد            با نعره ها و عربده ی تیغ ذوالـفــقــار

 کرد خود همه را تار و مار با ذوالفقار             ش نشستآندم که نام فــاطـمـه روی لب

 بیخود که نیست او اسدهللا حیــدر است

 دنیا حقیر حضرت ساقی کــوثــر است

 بــار گــنــاه قـلب مــرا پــاک میـکـنــد              دل را اگــر که مست مِی تاک می کند

 ر افالک میکنداین خاک را به یک نظ            عــلــیاعجاز میکند به خــدا حضرت 
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 او با دعــای فــاطـمـه کــوالک میـکـند              زهرا که هست تیغ عــلی خوب میبُرد

 در گــود معــرفت همه را خاک میکند             او صاحب صفات خــداونـد اکبر است

 نـش چــاک میـکـند ــنــه بــرای آمــدسی            هرگز عجیب نیست اگر بیت کعبه هم

 او از ضریح خویش به من شورمیدهد

 وقتی که تشنه می شــوم انگـور میدهد

 محشر که میـرسـد همه پیش پـیـمـبرند             آنانکه خــاک پای غـالمــان حــیــدرند 

 ـلـمان بــرادرند یعنی که با ابــوذر و س            برند  میسفره از این   آنانکه رزق خویش

 چون شیــعــیــان واقعی از نسل قـنبرند            تمام ما به عــلـی ختم می شــویمی آر

 شیــعــه شــدند اگر همه مدیون مادرند             آنانکه از پــیــالــه او آب می خــورنـد

 زیــر پــرچـم ساقی کوثرند عــالــم به             این را بگو به هرکه گــدای عــلی نشد

 هرکس علی عــلــی نکند خوار میشود

 در پنــجــه های نفس گــرفـتـار میشود

 هر شب نشسته ایم سر خوان تو عـلـی             این دست ما و دامن احسان تو عــلــی

 عـلی بایــد دعــا کنند به ســلــــمان تو             قوم عجم که نسل به نسل عاشق توأنـد

 تا که روم به زمــره خــوبـان تو علی             ـرا مرا بخـرآقا به جــان حضرت زهـ

 بی برکت است سفرۀ بی نان تو عـلـی              ماه رجب شده نــظـری کن امام عشق

 عطر نــمــاز صبح در ایـوان تو علی             مــسـتتــم هنــوز مثــل تمام مالئک از

 ود که مـسـلـمـانمان کـنی آقا چه می ش

 را نجف دوبــاره تو مهمانمان کنی  ام
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 تــمـام اسـم اعــظـم یـا عــلـی بـود            نـخـستین نـقـش عـالـم یاعـلـی بود

 ز هـر ذکـری مـقـّدم یا عـلـی بـود            مـالئـک را پـس از ذکـر خـداونـد

 عــلـی بـود آدم یـا هـمـان دم ذکــر            چـو جــان در پـیـکـر آدم دمـیـدنـد

 کـه ذکـر او دمـادم یـا عــلـی بــود            خـلـیـل آتش گـلستـان از آن شد بر

 هـمـان نـقـش تـبـر هم یا عـلی بود            داشت ف تبراگر آن بت شکن برک

 مـریـم یا عـلـی بود دم عـیـسی ابن            دست موسی یا علی گفت عصا در

 عـلـی بود که ذکـرش در دل یـم یا            مـاهـی جای یـونس طنآن شد ب از

 بود علی  غم یا درچه  شادی چه در             تخت شـاهی ذکر یوسف به چـاه و

 عــلـی بــود صـدای آب زمــزم یـا            گـرد کـعــبـه دعــای حـاجـیـان در

 عـلی بود را نقـش پـرچـم یا  فـلـک            بـه بــام آسـمــان از صـبـح آغــاز 

 عـلی بود به صورت نقش اشکم یا            هــنـگـام والدت گـریـه کـردم چـو

 اعــمـاق جـهـنـم یـا عــلـی بـود در            خت شیطان گر نـدایشسو کجا می

 بـود  نـدای خــلــق عـالـم یـا عــلـی            آغـاز شد خـلـق، دوزخ گـر ز نمی

 کـه قــرآن مـجــّسـم یـا عــلـی بـود            است بـسم هللا تـفـسـیـرش عـیـان ز

 تــمـام نـخـل "مـیـثـم" یا عـلـی بود            دیماز اول تا به آخـر هر چه خوانـ

 

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل                  غالمرضا سازگار   شاعر:   
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 این نام پیِر میكدۀ حوض كـوثـر است          ذكر ابوتـراب عجـب مستی آور است

 دست حیــدراست باغ جنان محشركلید           اریم از حسابو بـاك ند اصال  هراس

 این شوِق نوكری،اثر شیر مادر است          مجلس تو بُردكه مرا  رحمت به مادرم،

 است دوست، قنبرنوكران علی صنف از           شود اول كـسی كه وارد فـردوس می

 زهـراِی اطهراست  خهاِی سبز چـادرن           صراط حبـل المتین حیـدریون در پُـل 

 محشراست  مردِم صحرایِ  ترینِ  خندان          است غربت حسنش گریه كرده هركس ز

 لب هـایـماِن ز بادۀ آل عبــا؛ تـر است          فـردا تـمـام اهل زمین تـشـنـه اند و ما

 است« ر»تا كشتی نجات حسینی شناو           نیستراهی برای شیعـۀ تو تا بهـشت 

 باغ بهشِت سینه زنان با صفاتر است          سینه كـبـودها، چقدر بُـرد كرده اید!!!

 اصغراست  قنداقِ تا روِی دست فاطمه            مانند بـاد می گـذریـم از پـل صـراط

 

 

 کز احترام عـلـی کـعـبه محـتـرم گردد            دلـی که خـانـه مـوال شـود حـرم گردد

 که هر کجا که علی پا نهد حـرم گردد            شکـستـن دیـوار کعـبـه دانـستم مـن از

 دم گـردد  زبـان عـلـی دو  که ذوالفـقـار           روزاست تا آن خوش دشمن  هنوز روز

 جـم گردد   چـه احـتـیاج که دنـبـال جـام           دلـی که جام بال را کشیده تا خط جور

 محتشم گردد  ای ساختمرثیه نه هرکه           شرط است شدنخون خدا  قبول خاطر

 علم گردد رود سری که به نی می نه هر            توان شهیدش گفتمی   که کشته شود نه هر

 مگـر که دست عـلـمـدار ما قـلم گـردد           ماندحـدیث عـشق و وفـا نـاسروده می

 یــونـی دل مـبـاد کـم گـردد ز شـور شـ           عاشوراستهای خیمه  ور ازشعله هنوز

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر:                  وحید قاسمیشاعر:   
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 زیــر تـیـغـت ســر یــالن عــرب         عـلـی ای مـیــر پـهـلـوان عــرب! 

 هم تـو را طـفـل دامــن حـق کرد           حق که دیــوار کعبه منـشق کـرد

 تـو بود کـوفـه در ظاهـر انتهـای            ظاهـر ابـتـدای تو بـودکعـبـه در 

 !هـبـل فـکـنـده شـده وز تو الت و          !ای در خـیـبـر از تـو کـنـده شـده

 بـوسـه زد تـیـغ ذوالـفـقــار تو را           خـصـم شد هـر که کردگاِر تو را

 !ای نـمــاز تو عـاشـقـانــه! عـلی            !ای مـنـاجـاتـی شـبـانــه! عــلــی 

 کـشـد از پا بـرون طبیب، تـو را            ـر، وقت دعـاآن چـنـانـی که تـیـ

 می زنـد تـیــغ خـصـم کـافــر تـو            نیـز در وقت سـجـده بر سـر تـو

 ــو آن سـتـون هـای اسـتـقـامـت ت           شـانـه هـای تــو، آه! قـامـت تــو

 ه ی جهان می خورددل تو غص           بـــار انــدوه عـالـمــی مـی بــرد

 عــالــم تــو   -عـالـم رنـج و راز-           غم تو شد تو بودی و  شب که می

 بـبـری شـــام کــودکـــان یـتــیــم            تا که پـنـهـان ز خلق زیر گـلـیـم

 !از درد و دردمند کسان خود پر           !عـلـی! ای پــّر و بال هم قفسان

 !َعـلَـم سـبـز حـلــم مـرتــضـوی            !م مصـطـفویای دِر شـهـر عـلـ

 در دل چـاه هـای کـوفـه نــهـان             ای عـلی! ای تو را هنوز فغـان

 انـجـامی هم بی آغــاز و هم بی            تو ولی، بی زمـان و هـنـگـامی

 بود هنـوز هم زمین، هم زمـان ن           بـودی و آسـمـان نـبــود هـنــوز

 از چه کرد این جـهـان پدید خدا           گـر بـه شـوقـت نـیـافـریـد خــدا

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                      مثنویقالب شعر: حسین منزوی                    شاعر:   
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 دشمن باخته بر جنگ مسلط شد و رفت           چشم وا کن احد آیینهٔ عبرت شد و رفت

 به اطاعت باشد طاعت با خبر نیست که              آن که انگیزه اش از جنگ غنیمت باشد

 چه بگویـم که غـنـیمت رکب دشمن بود           هن بود در بـطـن طـال آ داد و بـیـداد که

 جـنـگ را وا مـگـذاریـد پـیمبر تنهاست            ر که بـرادر تـنـهـاستداد و بیـداد بـراد

 هـمـه دنـبـال فـالنــی و فـالنـی رفـتــنـد            یک به یک در مالء عام و نهانی رفتند

 جای سـالـم به تنش نیست ولی می ماند            می ماندی نـیـست عـلی همه رفتند غـمـ

 دشمن از کشتن او خسته شده، در مانده           لـحـظـهٔ آخـر ماندهمرد؛ موالست که تا 

 جگر حـمـزه اگر داشت کسی، می ماند            ماند می خسی  خار و  دردل جنگ نه هر

 آن چنانی که عـلـی از اُُحــد آمد بیرون               ه خونتا قدمش غرق ب مرد آن است که سر

 دفـتـر قـصـه ورق می خورد آرام آرام          سرانجام آراممی رود قصـهٔ مـا سـوی  

 جنگ است  رفیق که رازرهی میفروشد           است تنگ دل علی  که آن جا قصه به میرسد

 وان یکاد از نـفـس فـاطـمـه بر تن دارد            چه نیازی دگر این مرد به جوشن دارد

 تـا قـدم رنـجـه کـنـد فـاطـمــه آرام آرام          کـوچـه آذیـن شـده در هـمهمه آرام آرام

 نـاگـهـان شـعـر حـمـاسـی به تـغـزل آمد          فـاطـمـه فــاطـمـه بـا رایـحـهٔ گــل آمــد

 ـد بـر پا شد بـا جـهـاز شـتــران کـوه اح         میرسد قصه به آن جا که جهان زیبا شد

 دست دردست خودش یک تنه باال می رفت           مـی رفـتو از آن آیــنـه بـا آیــنـه بـاال

 پیش چشم همه از دامـنـه بـاال می رفت         تا که از غـار حـرا بـعـثـت دیـگــر آرد

 رفت یپله در پـلـه از آن مـاذنـه بـاال م           تا شـهـادت بـدهـد عـشـق ولی هللا است

 رفـت بـیـن دسـت پـسـر آمـنـه بـاال مـی         اسـدپیش چـشـم همه دست پـسـر بـنـت 

 "بارهـا گـفـتـه ام و بار دگر می گویم "        گفت: این بـار به پایان سـفـر می گـویم

 است  ها نخی از وصلهٔ نعلین علی  کهکشان          است علی همه پنهان شده درعین  خلقتراز

 گـفـتـنـی ها هـمـگـی گفته شد آن جا اما          امـا..واژه در واژه شـنـیـدنـد صــدا را 

نتن فعلفاعالتن فعالتن فعالوزن شعر:                 مثنویقالب شعر:           حمیدرضا برقعیشاعر:   
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 به نفهمیدن زد را خودش آن که فهمید و         سوخت درآتش و بر آتش خود دامن زد

 ره انـداخـتـه در کار علی ریسمان هم گ         شهر این بار کمر بسته به انـکــار علی

 لرزد در ودیوار ازین قصه به خود می         بـگـذاریـد نـگـویـم کـه احـد مـی لــرزد

 گردد یک نفر مانده ازین قوم که بـرمی           گردد می سحر نویسم که "شب تار می

 

 

 خورند  بطه میساحِت مقـام شما غـ  بر            تحـیـُرند  پیـغـمـبـران عـرش نـشین در

 نوشت « یاعـلی » بر بادباِن کشتِی خود             نـوح نـبـی بـراِی مـداراِی سـرنـوشت

 دخـمـۀ دِل مـاهـی نـجـات داد او را ز            محـبـت تو به یـونـس حـیـات داد نـور

 خویش ذکر یاعلی به زمین زد عصای  با            مـوسـی برای مـعجـزۀ ادعـای خویش

 او ذاکـر بـزرگـتـریـن هیـئِت خـداست             شماست داوود اگر صداِی خوشی دارد از

 1پـاِی مـنـبـر سـخـنـانت حـکـیـم شـد  او            فخـیم شد لـقـمـان نشست محضرتان و

 بر چشم، خاِک پاِی تو را توتیا گرفت            گرفتیـعـقـوب با تـوسـِل بر تو شـفـا 

 بیرون کشیده شد  یک نخ ازعباِی تو  با            اِه حسادت رهیده شدگر ز چـیـوسف ا

 تـوسـت هـم گـلـیـم قـالـیـچـۀ پـرنـدۀ او            شمیـم توست  باد صباِی ُملک سلیمان،

 پـیـر طـریـِق بـنـدگـی أنـبـیا علی ست             ستلباِن صالح و ادریس یا علی  ذکر

 
پيامبر حضرت آدم براي پذيرش توبه.   1 ابراهيم موقع فرود آمدن در  هرچند طبق فرمايش  اش، نوح هنگام سوارشدن به کشتي، 

 و  دادند سوگند مقدّس  ، همگي متوسّل به پنج تن شدند و خدا را به اين اسماءانداخت و اژدها شدآتش و موسي زماني که عصا را 

وليکن اين بدان معنا نيست که شأن انبيا رعايت نشود و ... زيرا همانگونه «  ۲۱۸صفحۀ    ۳۹»أمالی صدوق مجلس  .ماندند  امان   در

 پس بهتر است اشعاري با مضامين زير خوانده نشود.  األنبيا و ساللة النيين است.که در زيارت جامعة کبيره ميخوانيم ائمه ورثة 

 او پايِ مـنـبر سـخـنانت حـکـيم شد             لـقـمـان نشست محضرتان و فخـيم شد

 بر چشم، خاکِ پايِ تو را توتيا گرفت             يـعـقـوب با تـوسـلِ بر تو شـفـا گرفت

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مثنوی                 قالب شعر:                  وحید قاسمیشاعر:   
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ــ   شـبــیــه پــیـــمـبـر شــبــیــه خـــدا             ی انـتـهــا تــدایــی و بـ تــو بـی ابـ

 مـعـمـاتــریـن نـقـطـۀ زیــر »بــا«             تــریــن نــقــطــۀ بـاوری تــو بــاال

 و لـــم یــــولــد آیــه هـــای خــــدا            مـقــرب تـریـن جــلــوۀ لــم یـــلـــد

 هـمـان جـا که می خـوانمش ناکجا             ـو آن ســمــت دروازۀ بــــاوریـت

 شـمــا الاقـل ایـن طـرف هـا بــیــا            هـا اگـر راه نیـستمـرا آن طرف 

 هــمــان الـتــمــاس شــب انــبـــیــا            تو آن خـواهـش سـبــز سـجـاده ای

 منـاجــات شـب هــای غــاِر حــرا            ول و آخـــرمتــویــی مــقـــصــد ا

 بـزن وصـلـه ایـن گـیــوۀ پــاره را           وبــیــانبـــیــا بـا پــر و بــال کــر 

 بــزن تــا كه بـاشــم درخـت شـمـا           بزن بـیــل خـود بـر این سـرزمین

 ـربــالکـه حــاال شــدم تــشــنــۀ کـ           مـن از آِب چــاِه شـمــا خــورده ام

 در ایـن كـوچـه هـای بــدون صـدا            نـاشـنـاس!    خــدای كــرم! ســایــۀ

 كــه حــتــی نـمـی مــانـدت َرّدِ پــا           چـنـان مـخـلـصـانـه كـرم می كنی

 قــدم مـی زنــی با گـدا؟! كه داری            تو یـعـنــی هـمــان شـاِه شهر منی

 از چـشـم مـااز این جاده ها، دور            در این سینـۀ شب كجـا می روی؟ 

 اگــر مـی روی الـتــــمــاس دعـــا           به سـمــت مـنـاجــات سـجــاده ات

 رسـیــده تـریـنــی و مـا كـاِل كـال           تو بـاران تـرینی و ما خـشـكـسـال

 تـو مـثــل طـالیــی ولـی نــاب تــر             ــو مــانــنـــد آبــی ولــی آب تــرـت

 اگــر تــو نـبــودی، نــبــودیــم مــا            گــر تـو صـعــودی، فـرودیـم مــاا

 مــســلــمـان دیـن كــتــاب خــودی             تـو نــوِر خـودی، آفـتــاِب خـودی

 قـسـم هـای شـب هـای پـیـغـمـبری            ب هـای پـیـغـمـبـریـرار لـتـو اسـ

فعولن فعولن فعولن فعولوزن شعر: غزل مثنوی             قالب شعر: علی اکبر لطیفیان          شاعر:   
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 دعــای كــمــیـل شـب جـمـعــه ای              ـیـل شب جمعه ایتو سـیـبـی تو م

 مـحـاسـن سـپـیـد كـریـمـان تـویـی              مـسـیـحـای َمـسـحِ یـتـیـمـان تـویی

 ـوحــیــدمــیتـو اخـالص آیــات تـ             تو نوری و هر صبح خـورشیدمی

 هــالـت شــدم بــاغــدارم شـــدینــ             تو شصت و سـه دفعه بهارم شدی

 تـنــورت هـمـیـشـه نـمـك ساز بود             هـمـیـشـه دِر خـانــه ات بــاز بــود

 وفـه پــدر داشـتــنــدیـتــیــمــان كــ           تو بودی كه شب ها سـحـر داشـتند

 ن جــوابـــی عـــلـــیســــالم بــدو             پُـــراز نــوری و آفـتــابــی عـلــی

 و یك شب لـبت اسـتـراحـت نـكـرد           نگـاهت شبـی خـواب راحت نـكرد

 ورق مـی زنـم خــاطــرات تــو را            تو رفـتـی و حـاال در این روزهــا

 شـكـسـتـه ترین مــرد دنـیــا شـدی            ـان روزهـایــی كـه تنهـا شدیمـهـ

 بـتـول تـو را بـی پـسـر كـرده انــد              اند خون جگر كرده را وهمان جا ت

 زدنــد آفـتــاب تــو را دســت هــا              تــو بـاالیـی و در كـِف پـسـت هـا

 

 

 ماند  می نصب اصل و نقطه بی روشنی            ماند اریکِی شـب میبی تو تـاریخ به تـ 

 ماند  می عرببه   فخری چه وجود تو بی             ست خردی نام شما بی چشم پوشیدن از

 ماند  خـداونـد عـقـب می ز دیـِن بـی تـو             گشت صبح تولد می از دین به دنبال تو

 ماند  م از کـار تو انگـشت به لب میقـل             بیدیچهـل جـلـوۀ خود تـا واحد بهعین 

 ماند  جبرییل از ضرباتت به عجـب می            خـدا را به ستـایـش آورد تـو  ذوالـفـقـار

 ماند می حرکت ضربت تیغت به رطب             ذولفقار است و یا صاعقه باریـدن کرد

 مـاند  رب می همه گفـتند که کـار تو به             قلعه به دستت چرخید درِ که  خیبر روز

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                      غزلقالب شعر:           حسن کردی        شاعر:   
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 دارد هــر كـسـی با عـلـی خــدا               هــر صفا با عـلـی صـفــا دارد

 مـثــل آقــای مــا كـجــا دارد؟!               روی قـلـب سـتـاره بـنـویـسـیــد

 ال دارد؟! پـسـرش شـهـر كـربــ               چـه كـســی جـز امـام اول مــا

 جـا بـه دوش فـرشته ها دارد؟!               وقت معراج جز علی چه كسی

 دور خـود ایـن قـدر گدا دارد؟!               دنـیــایـا كـدامـیـن بــزرگ در 

 بــــا والی عــلــی بــهــــا دارد              عشق هم بُـَود تـنها عـشـق اگر

 ــددیآیــت والــــی الـــولــی مـ

 صـد و ده بـار یا عـلــی مــددی

 د بـــوذر دست پــرورده اش بُــوَ              صــاحب رودخــانــه ی كـوثــر

 می دهت در ركــوع انـگـشـتـر              آن امــامی كه در زمــان نـمــاز

 بـا نـود زخــم می كـنـد مـحـشر              آن كه در ال به الی جنگ اُُحـد

 كـنـدن چــهــار چــوبـۀ خـیـبــر              آن بـزرگی كه كــار كـوچـك او

 با یكی ضربـه می كنـد بی سـر                1هــا را آن دلـیـری كه َعــبُــدَود

 اســد هللا یـــا عـــلـــی حـــیـــدر             ذكــر هر پـهـلـوان به میدان ها

 حـــیــــدر  دافــــع سـیــئـاتــمــان

  عــّجــلوا بـالـصـالتـمـان حـیــدر

 م، او شـرابـمان بـكـنـد قـوره ای             كـاش می شد خـطـابـمـان بـكـند

 
ه منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن  بکنيم  مي  هادسروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنت زير  ابيا.   1

 شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد 

 سـر  بي کنـد مي ضربـه يکي  با              آن جـوانـي که عَــبُــدوَدهــا را

 با نـگــاهـي شـرابــمـان بـکـنـد             کـاش مي شد خـطـابـمـان بـکـند

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                   ترکیب بندقالب شعر:                       علی زمانیانشاعر:   
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 زیــر پـایـش تـرابـمــان بـكـنــد               كــاش مـی شـد ابـوتراب جهان

 ـوابـمــان بـكـنـدكه بـخـواهـد ج              تــو دعـا كــن نـیـاید آن روزی

 ـكــنـد كــاش آقــا ثــوابــمــان بـ               مــا گـنــاه كــبـــیــره ایــم آقــا

 1شایــد او مـسـتـجـابـمــان بـكـنـد              مــا گــروه دعــای نــا مـقـبـول

 ـد در ره عـشـق آبــمــآان بـكــنـ             كاش می شد كه خـون ما ریزد

 2ای خــدا ای مـسـبـب االسـبـاب 

 کـن فـدایـم بـه راه ایـن اربــاب 

 ای مـنـا؛ ای صـفا و ای زمـزم              عــالــمای وجــود تـو بــركـت 

 ایــلـــیــــای قـــبـــیـــلــه ی آدم               افـــتـــخـــار عــشــیــرۀ حــــّوا

 سـد بـه حـلـقــۀ خــاتــم می نـویـ               َودودذكــر نــام تــو را خــدای  

 زده عـبـاسـتـان فـقــط پــرچــم               بــر بـلـنــد سـتــیــغ عــاشــورا

 مـثـل مـقـداد و قـنـبـر و مـیـثـم               كــاش می شد مـرا نـگـهـداری

 عــارفم یـا عــلــی مــدد گــویم

 یـمالـی االبـد گـوذكــرتــان تـا  

 
ه منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن  بکنيم  مي  ت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهادايبا.   1

 شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد 

 مـسـتـجـابـمــان بـکـنـد بـايــد او              مــا گــروه دعــاي نــا مـقـبـول 
فراموش نکنيم که حضرت     کفر آميز است زيرا مسبب االسباب فقط از صفات خداوند است.  بيت زير داراي ايراد محتوايي و.   2

إِيَّاکُمْ وَ الْغُلُوَّ کَغُلُوِّ النَّصَارَى فَإِنِّي بَلَا تَتَجَاوَزُوا بِنَا الْعُبُودِيَّةَ ثُمَّ قُولُوا فِينَا مَا شِئْتُمْ وَ لَنْ  فرمودند:  السالم  علیهعلي   ءٌ مِنَ رِي تَبْلُغُوا وَ 

خواهيد در فضيلت ما بگوييد، ليکن بدانيد  ما را از مرز عبوديت خارج نکنيد و به سرحدّ ربوبيت نرسانيد، آن گاه هرچه مي   الْغَالِينَ.

دند غلو کرالسالم  علیهردن درباره ما بپرهيزيد و همانند نصاري که درباره عيسي  که حق ثناگويي ما را ادا نخواهيد کرد. از غلوّ ک

 ۳۹1ص  ۵، اثبات الهداه ج 2۷4ص  2۵، بحاراالنوار ج 4۳8ص  2االحتجاج ج . نباشيد، که من از غلوّ کنندگان بيزارم

 ارباب شما فقط رعيت ما         يا علي يا مسبب االسباب
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 آیـیـنـه ای آیـیـنـه ای سر تـا به پا نـور            اوصـاف تـو از ابـتـدا تـا انـتـهـا نــور 

 تـابـیـده بر جـان تـو از ذات خـدا نـور            آیـیـنـه ای و خـلـق حـیـران صـفـاتـت

 را نور جان تو دیده و را جان  جسم تو           و را داشتچشمی که توفیق تماشای ت

 « نور   هرلبی گل کرده »یا قدوس«»یابر            در حـلقـۀ عشاق تو ای صبح صادق!

 فرقان؛نباء؛یوسف؛قیامت؛هل اتی؛نور            استبا شکوه  وصفت سوره سوره  قرآن

 از آسـمـان تا آسـمـان از نـور تـا نـور            توستاز کعبه تا مسجد مسیر روشن 

 فریاد می زد آسمان:»نوٌر علی نور«            بر شانۀ خـورشیـد رفتیدی و خورشی

 اصل شما، وصل شما، نسل شما نـور            تـو بـوتـراب و هـمـسـر تـو مـادر آب

 غــاز راه دوسـتــان تـوسـت بـا نــور آ           پـایـان کـار دشـمـنـان تـوست بـا نــار

 وصف تو را از ابـتـدا تـا انـتـهـا نــور            است دهکه دیروشن  چشم غزل  درمدح تو

 

 

 اعجاز خلقت است و برابرنداشته است          نـداشـتـه استمــوالی ما نمونهٔ دیـگـر  

 این خانه بی دلیل ترک برنداشته است          وقت طـواف دور حـرم فـکـر می کـنم

 بـر نـداشـتـه استآیینه ای بـرای پـیـمـ            ـی دیدیم در غـدیـر که دنیـا به جز عـل

 دردیگرنداشته استجزعلی شهری که            سوگند می خورم که نبی شهرعلم بود

 انگار قلعه هیچ زمان در نداشته است          قلعه کنده است ، درچارچوب طوری ز

 واژهٔ بـهـتـر نـداشته است یا جـبـِرئـیـل          یا غیـر الفتی صفتی در خـورش نبود

 برنداشته است هرکس که ختم ناد علی          است روزروشن است که درجهل گمشدهچون 

 تقصیرمن که نیست برابر نداشته است         ایـن شـعـر اسـتـعـاره نــدارد بــرای او 

عمستفعلن مستفعلن مستفعلن فوزن شعر: غزل              قالب شعر: محمدجواد شرافت           شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                 قالب شعر:               حمیدرضا برقعیشاعر:   
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 روید  می دوست عجب  بوسه برپای تو ای           هر كجا پـای نهی میـوۀ لب می روید

 اصال  انگار ز فكر تو سبب می روید           استبسته   اسباب به یك ُكن فَیَكونت همه

 هر درختی كه بكارند رطب می روید          1هنوز  كهدرخاك نجف ای ُدر یکتا  چیست

 شـعـلـۀ طور اساسا  دل شب می روید          اُّمـیـد نـجـاتی دارمدر شـب زلـف تو  

 روید رجب می نهر  نجف نیشكر از در         هست شّكراجت كه ثمر سمرقند چه ح به 

 شجره نامه ات انگار ز رب می روید          كارند كالن در و ُخرد خاندانت همه از

 روید  فصل طرب می بادیه در خاراین         شـادمشب میالد تو حتی مِن عـاصـی 

 آب حــیــات تـو ادب می روید بر لب           عـاشـقان تو ندارند كرامت جز مرگ

 می روید از مملكت فارس، عرب گویی          تاكچون  دِل سلمان برآورده غمت از سر

 تو بیا زود بـگـیـر نكنم هیـچ فـراری،            تو طلب كار منی جلب مرا زود بگیر

 

 ازل از ـرای تو خـلـقـت تـمـام، بوده ب            ازل انـد به پـای تـو از مـا را نـوشتـه

 هر کس نکرد سجده برای تو از ازل            شود ابلیـس بوده و ز جـنان رانده می

 ازل  از  حـق بـوده در مـدار والی تـو            ای سـجـده مـقـصود  آدم بـهـانه بود تو

 عیـن اجـابـت است دعـای تو از ازل            تو  مشکل گشای آدم و جبریل و نور،

 ازل از  صـدای تو  معراج مصطفی و            حادثه است به هم این دو خورده پیوند

 ازل  از اوست خـدای تو ای و تو بـنده             ای نکرد سجدهکه به بت   ای خلیفه تنها

 کهـف هـدایت است عبـای تو از ازل            بنده شد کس که زیر سایۀ تو بود، هر

 
 ايراد محتوايي و همچنين حفظ شأن و جايگاه امام تغيير داده شدبيت زير به دليل .  1

 رويد  مي  رطب بکارند که درختي  هر          اي بت شيرين که هنوزچيست درخاک نجف 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   غزلقالب شعر:          محمد سهرابی         شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:                  غزلقالب شعر:               حسین ایزدی      شاعر:   
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 حـال مـا خـبــر دارد  آتـش از            دل که عاشق شود شرر دارد

 که دو صد لیکـن و اگر دارد             دیـرینه است ای عـاشقی قصه

 که او هـم لبـاس تر دارد  چون            انگوراست است مثل مست  هرکه

 کـسـی جـا نـمـاز بـردارد  گـر            نوش چه غم که رندیم و بادهما 

 دارد  جگر دل و چه نصیب از            دانــد نـمیکـه حــال مــرا  آن

 آن که تاج سر دارد  سائلش ز            نـکـشـم پـا ز آستـانـۀ دوسـت

 دارد  ذکر او هر شب و سحر            یـــادشلـب مـن در تـــّرنـــم  

 عجز الواصفون عن صفـتک  

 عـرفـنـاک حـق مـعـرفتک ما

 ین امـام زمان ای رســول زم            ـانالـسـالم ای حـقـیـقـت ایــم

 یا عـلـی ای وقــوع را امکان             عـلـی ای حـدوث را ممکن یا

 بر خالیق ز مهدی ات فرمان            لحظه میـشود صادر با تو هر

 چـشـم پـاک تو چشمه حیـوان             چـشـمـۀ احـیــا لـب لـعـل تــو

 دلم شوم قــربــان اش جـای کـ            من استموی تو لـیلة المبیت 

 دشمن و دوست میـشود پنهان             دم تیغـت تـویـی آن شـیـر کز

 دوست بهر نظر شود پنـهـان             خفابه   رود می ترس از دشمن

 ذو الفقارت اگر دهد جــوالن            جای باران سر از هوا ریـزد

 شــریـان  زوج بـتـول در حبّ             باشد  شیعیان را به جای خون

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                     ترجیع بندقالب شعر: محمد سهرابی                  شاعر:   
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 که قـبــول خــدا شود قـربــان             ما همه در صـفـیـم بـذلـی کن

 گـاه میعاد توست در رمضان            رجـب ـاهمـاه مـیـالد توست م

 دست بوست مـحـّرم و شعبان            الـقـعـده  پای بـوس تو مـاه ذی

 به کف در نجف کند طغیان دف            و ز شعف تمحبّ  سزد گر می

 اند از درخت تو ایـمان  چـیـده            به وسـع وجــود  همـۀ انـبــیــا

 شـرح دامــاد کرده در قــرآن            میان همه در زمـصـطـفـی نیـ

 در چهل خانه بوده ای مهمان             خویش کرامت یک شب از که در  ای

 هر پدر صد پسر کند قربــان             ه از نــزول شـماارد کجای د

 رد مکن این شکسته را آسـان             خویش  به سائل  مکن  گیری سخت 

 ام عنوان  حّب تو در صحیـفـه            و وقت حسابهست روز جزا 

 با تو دوزخ بهشت بی پـایـان             آتش بی تو جـنـت جـهـیـم پـر

 ای پنهان  شد در این کار نکته            ای ظاهر کعبه گشته زکه ا ای

 ان تبیتسبیح بر تو شد   ز آن که            ضلع تسبیح را شـکـسـتـی تو

 هـست تـقـدیـس زاده عـمـران             بـطـن سـبـحـان ربّــی االعلی

 تا نصیـم شود ز حق غـفـران             روز  جگر شب و میکشم نعره از

 عجز الواصفون عن صفـتک

 عـرفـنـاک حـق مـعـرفتک ما

 یا علی ای ظهـیـر فُلک نجات             یا علی ای امیــر هر مـیـقـات

 تو برتری ز حّد صفات  که ز آن             موصوف  شوی که  استمحال  این

 در بـزرگـی تـرنّــم تو فـرات             مـثـل رشـحـۀ غـمت دجله در
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 حیات  عـاشـقـان تو رشته دار            بـهـشـت کـلـیـدداردوستـانـت 

 ات جا ببخشند در جـهـان مـمـ            جای دارد که مـنکـران تو را

 مرد کوفه در خیرات  ای جوان            ای کــریــم مــدیــنــه و مّکـه

 بر کرامات تو کـنـیـم اثـبــات            یک ابوذر کفایت است که ما

 جلوۀ طور را به پیـر، بـرات             ای که دادی به دست سلمانت

 همه مـلکــات  خواند مجموعه            مـالـک اشــتــر تـو را بــایــد

 صف دلـدادگــان تو عـرفـات             مـشـعــر کوی آشـفـتـگــان تو

 حکم بنات  تو را به  ها زن جمله            حکم بنون را به همه مردم تو

 میتوان خواند حاکم عرصات            نوادگــان تو را هـر یـکـی از

 در مثل مشکــات خـانـدان تو             ای نازک توست شیشه همسر

 صالت  زمستان تویی امیر در            تـابـستان تـویـی آن روزه دار

 زکات  صاحب مال ما ز خمس و            در تـصـرف به ما ز ما اولی

 بر تو از ما ز فاطمه صلوات             خـالق تو درود بر تو از ما ز

 ها گر هـمــه شـونـد دوات  آب            همهدرخـتـان قــلــم شوند   گر

 تا قـیـامت به قـامـت صفحات             جمله سـزد گر نـویسم این می

 عجز الواصفون عن صفـتک

 عـرفـنـاک حـق مـعـرفتک ما

 ای امیر فــرشتــه در تجـریـد            ای سـرادق تـوحـیــد ــلییا ع

 یکی از حائران تو خــورشید             یـکـی از طائـفـان تو افــالک

 پس مکن این فــراق را تمدید             ما که ُمــردیـم از جــدایـی تو
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 تر ز جـدیـد ـدیا علی ای جـدی            قـدیـم یا عـلـی ای قـدیـم تر ز

 وجود خود تابید  از که به خود            تـویــی آن آفــتــاب لــم یـزلی

 چشم تو وا شد و عـلی را دید             نداشت وجود هیج کس تو غیر

 کنند به عید تا که ازغصه رو            بـنــد ها را به آب دیــده نـخـل

 ـبـه رسید ای تـبـردار فـتح کع            بـت پر شد خـانـه جـان من ز

 حدید گردن خـود نـهـاد زیـر             جدل افتاد با تو هرکس که در

 از تو دارد حسیـن نام شـهـیـد            رسد پسر را فیض می از پدر

 که هـمـه گـفـتـه اند بی تـردید             رسد از محیـط بر گـوشـم می

 عجز الواصفون عن صفـتک

 ـاک حـق مـعـرفتکفـنعـر ما

 دل اهــل مــراد بــی غــم باد             جــگــر اهــل درد خـّرم بــاد

 تـا ابــد جـمـعـتـان مـنـظـم باد             اند جمع است وعارفان ماه فضل

 باز روشـن دو چـشـم آدم بـاد            کعـبه بیـرون شد فخر حّوا از

ــ             تپدر کعبه کـعـبـه را بشکـاف  دگــان زمــزم باد پر بـکـا دی

 مـقــدم باد  بر او آب خــوردن            هستخواری  هر کجا طفل شیر

 چشم اهلش همیشه پر نم بــاد             کــربال خشک شد بهر حسین

 دست عباس سوی پرچــم باد            اصـغــر قـهـر کرده فرات از

 ه هـا مــحــّرم بــاد هـمــۀ مــا            روی دست پدر پسر جان داد

 عجز الواصفون عن صفـتک

 مـعـرفتکعـرفـنـاک حـق  ما
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 ز یُمن مرتضی کند به ذات کبریا، قسم              مرحمت خـدا کندنظر به بندگان اگر، ز 

 د ا کناقتض که حکمت که اوکند هرآن چه را            چون چرا ومگو دگر  هست رهنمون، خدا چو

 آن چه را کـند اش بُود علی، خدا هروسیله           کـسـی نـدارد آگـهـی  ز قـدرت یَـُد الـلَّـهی،

 نـگـر که دست حق عیــان، قتال اشقـیا کند            ،علیست یِّکه قهرماننهروانبدر وجنگ  به

 ا کند جهان صد، که درشکستنشبه بت  نگر           مرتضی  پای چو نهد ،دوش مصطفیروی  به

 لوای حق به پاکند  خدا به دسِت دست خود،           َعـْبُدُود به رزم خندق و اُُحد، به قتل َعْمرو

 ِسـوی کند عـلـی تواند این عـمـل، شفـیع ما            ضربتش  چو افضل ازعبادِت خالیق است، 

 بـنـدگـان، تـوانـد او ادا کـنــدُدیـون جـمـله            کردگار، ز بس که دارد اعتـباربه پیشگاه 

 نـماز خود قـضا کـند  به منکر عـلــی بگو،           وضـوست بی  نـماز بی والی او، عـبـادتی 

 عشق او شفا کند به   بگو دل مریض خود،           جفا نموده با دلش آن که نیست مایلش، هر

 ز سـوز دل دعـا کـند ، بشرسـعـادت پـِی            بصر ازسرشک ریزد  که تا سحر، آن  علیست

 مـدح او خــدا کـنـد که، مـؤمنانعلی امیر            کسانعـلی پـناه بی  عـلــی انیـس عـاشقان،

 اقتدا کند ، به کــارش که تا به حشر آدمی           که را ِسَزد به جزعلی  ،شهادت نبی پس از

 ز کافران جـدا کند ش را، که مؤمنان خوی           تــرازوی محـبّـتـش نـار و جـنـتّـش، قـسیم

 فدا کند مصطفی،که جان خود  گهی بجای           به صحنۀ غزاگهی   گهی به مسند قضا،

 کند  کار وا گـشای او، گره زکه نام دل           دستگیر علی مجیر و نظیر،بی علیست فرد و

 به سائـلـی عـطا کند   اهیش،پادش نگـین           ز کار قهرمانیش، پر است زنـدگانیش

 نوا کندعطا به بی شب، برد طعام نیمه           دعا به لب ثنا کنان، عرب، کشور امیر

 که دردها دوا کـند کجا روی، بـیا بـیا،           مهر اوست کیمیاکه  کوی شاه اولیا، ز

 علی نظر به ما کند  به او، خدا نظر کند            به پیشگاه لطف هو هو، و که هایکنیم چون

اعلنمفاعلن مفاعلن مفاعلن مفوزن شعر:             قصیدهقالب شعر:               حبیب چایچیانشاعر:   
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 ها کندز خـلـق شکـوه امـام ناشـناخـته،           دل عـلی گداخـته، که با زمانه سـاخته

 کندغم رها   دلش زکه نیست یار آشنا،            کجا؟!  کجا رودعلی،زقبر بنت مصطفی، 

 کربال کند  یاد به   او، حسین که گریه بر            ز اشک زینبین او سرشک بردوعین او،

 اقـامۀ عــزا کند کـنار آن جـدار و در،           گرنوحههجر یار  علی غریب و خون جگر، ز

 گره گـشای انـبـیا، حـوائـجـت روا کند           قسم به حّق محسنش بگیر دامنش، حسان((

 

 

 عـلـی  نـاخـدا  ربـشـدر كـشـتـی نجـات             عــلـی ای بـرتـرین پـدیـدۀ عــدل خـدا

 آشنـا عـلـی  سـوی به حـق تو نـا ای ما            شـاید شنـاخـتی حـق را چنانكه بـاید و 

 علی  تو یاهر چه بخواهی  خدای خواهد            آن خدا ازكه بخواهد  آنچه را خواهی هر

 نــا عــلــی نــدارد فـــراه مـحـبّـت تـو              ذات حـق سرچشمۀ بقـایی و باقـی چو

 علی  خوب حق سخن را ادا كردی چه            ات نهج البالغه علم ز مات است روح

 عــلــی  ابــتـدای قـــرآن تـا انــتـهــا از            یـافـتـنـد كـمال تو صـاحـبـدالن صفات

 عــلـی  ـدابـیـان خ م زمـدح تـو بـشـنـو            بخـوانـم قـرآن كه بیـشـتـر  آن بیشتر ز

 عـلـی  هر درد بی دوا ز تو گـردد دوا            غـم هر جان مبـتال ز تو گردد رهـا ز

 عـلـی  ما دست رد به سینۀ رنج و بـال            زنیم لحـظه می با نیروی والی تو هر

 ا عـلی تـو نـدارد صـفـ آری بهـشت بی             تو  میخواهم آن بهشت كه دارد صفا ز

 عـلـی  ای دستگیر مردم بی دست و پا            كه دست خـدا شدی گرفتخـدا دستت 

 عـلـی  انـدیـشه كـن ز آتـش روز جـزا            خویشتنآتش و گویی به  رخت بر گیری

 عـلی  ای لنگـر زمین و زمان گفت یـا            دست  روی به  خدایت  رسول چون برداشت

 نـك من گـدا و تـو كـان عـطـا عـلـی ای              خویش داده به سایل نگین  نماز ای در
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 کشیـم  خـمـخـانـه ایـم، منـّت میـنـا نمی           کشیـم دریــا دلـیــم و منت دریــا نمی

 کشیـم  ما نـاز شـبـنـم سـحــری را نمی           استروانه  اشک به دامن های  تا قطره

 کشیم ما نـاز طـور و مـنـّت سیـنـا نمی          ام طوراست خلوت دل وسیناست سینه

 شیـم ـک بـال و پـری به عـالـم بـاال نمی           هوای دوست  ایم ولی بی سینه ناله یک

 کشیم دیوانه ایم و رخت به صحرا نمی          به صحرا ولیک ما  کشید رختمجنون 

 کشیـم  ش بـار تـمـنـا نمیبر دوش خـوی          این بوستان چو سرو درخاطریم آسوده 

 کشیم مرز خویش برون پا نمی کزحد و          ماست  ملک قناعت است از آن روبه دست

 کشیـم ما یـوسـفـیـم و نـاز زلـیـخـا نمی           شـهر رااز من بـگـو نـگـار فسونکار 

 کشیـم  میدسـت طلب ز دامـن مـوال ن           دامن کـشـیـده ایـم ز دست کـسان ولـی 

 کشیم بـیـهـوده نـاز آن قـد و بـاال نـمی           در قـامت حـبـیـب قـیـامت نـهـفته است

 ایـم ما نـاز شـمـع انـجـمـن آرا کـشـیده           لـیــمپـروانـه ایـم و طالب دلـدار یـکـد

 

 

 تو فـرق می کند  این روزهـا حـکـایت            با آنـکـه اسـتـقـامت تـو فــرق می کـند

 بعد از رسول، غربت تو فرق می کند             نیست  غریبه آخر دشمنت  اینجاست درد،

 با دیـگــران اســارت تو فـرق می کند             دستان حـیـدری تو را صبر بسته است

 فـهـمـیـده بود غـیـرت تو فرق می کند             رفتنشانه ات را  که روی فاطمهدستی 

 کند  آقــای من! مـصـیـبـت تو فرق می            ابـیـهـا تو را شکستی به روی ام  ـلسی

 حــق داشـتـی امـانـت تو فـرق می کند             ای گـفـتـنـد بـعـد فـاطـمـه از پــا فـتـاده

 اصـال  شب شـهــادت تو فـرق می کند             سی سال پیش! این در و دیوار شاهدند
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 آیـیـنـه ای آیـیـنـه ای ســرتا به پا نـــور             تو از ابـتــدا تــا انتـهــا نــورـاف اوصـ

 تــو از ذات خدا نور تـابـیــده بـر جــان                آیـیـنه ای و خــلـق حـیــران صـفــاتـت

 ن تو را نور جسم تو را جان دیــده و جا             چشمی که توفیـق تماشای تـو را داشت

 برهرلبی گل کرده »یا قدوس«»یا نور«            در حلقه ی عشاق تو ای صبح صـادق

 »فرقان«»نبا«»یوسف«»قیامت«»هل اتی«»نور«          سوره سوره با شکوه استقرآن وصفت 

 از آسـمــان تـا آسـمــان از نـور تا نــور            از کعبه تـا مسجـد مسیر روشن تـوست

 فریــاد می زد آسـمــان : نور علـی نـور            و بر شانه ی خورشید رفتییدی خورش

 اصل شـمـا وصل شـمـا نسل شما نــــور             تو بوتــراب و هـمـسـر تــو مــادر آب

 آغــاز راه دوسـتــان تـــوست بـــا نـــور             ان کــار دشـمـنــان تـوست با نــارپایــ

 وصف تــو را از ابـتــدا تا انـتـهــا نــور             است ح تو چشم غزل روشن که دیدهمددر

 

 

 چـنـد با رســول خــدا هم بــرادری  هر             تریهر چند از هـمــه به همه مهربـان 

 هـمــواره از شـمــیــم خـدایت معطری            چکدهر چـنـد از لب تو منــاجــات می 

 هرگز کـســی اگــرچه نکرده بـرابری             توها که با تو و با ذوالـفـقـار  در جنگ 

 مانـنـد سـایــه از دل دیــوار بــگــذری             هر چند شب به یاد یتــیـمان شهر خود

 انـگـشـتری ز دست خـودت دربیاوری             نماز...یا تـیــری ز پـای زخمی تو در

 دیگری...   ولی چه ساده به تو جور مردم            کنندمی ده فــرامـوش ی چه سامردم ول

 ای انــگــار کــافریگویا گــنــاه کرده            جـواب ماندحـتــی ســالم ســادۀ تو بی

 ســر از درون چــاه اگــر در بـیاوری             دهم به توغریبی و حق میترین یوسف 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل              قالب شعر: افت           محمدجواد شرشاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن: وزن شعرغزل                         قالب شعر:             ناشناس        شاعر:   
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 بعد از این دست من و دامن چشم تر خویش             خویش ورم از دل پر آذرعله شمع سان ش

 سمان بر رخ من دامن پر اختر خویش آ            دامنم پـر بود از اشـک بـگـو تا نـکـشـد

 که نثار قـدم دوست کـنـم گـوهر خویش             ازان پروردماشک را در صدف دیـده 

 خویش  روشنگردل  ام از افشان شدهپرتو              که چو شمع چرخمتر و مه واخمهر  از فارغ 

 میکشم از درد به زیر پرخویش  سرخود           عـنـدلیت چـمـن عشـقـم و در کنـج قفس 

 خویش  بستر از سحر هربوی گل میشنوم             نمگل روی تو را میبی بس که در خواب

 نـامـیـدم مکـن از خـاک در قنبر خویش            نیست راهی که به کوی تو مرا یا علی گر

 که مرا جـام پـیاپی دهی از کوثر خویش            چـون ز مدح تـو پیـاپـی زده ام دم شاید 

 خویش  پا تا سر  سوخت زیک شعله توان که به           شمع به سوخت پروانه و گفت این سخن نغز

 

 

 اوجـم دهـیـد تا که شـوم خـاکـسـارتـان             ـذارتانای از رهـگ افتاده ام به گـوشـه

 اصال خـدا سـرشـتــه مرا از غبـارتان             اول اصیل بـود اصل و اصالت من از

 کند نـشـسـتـه کناری کنارتان  حـس می            چون دلمهرچند دورم از تو؛عجیب است 

 آیـد به کـارتـان؟  آقـا دل شـکـسـتـه می            چیزی برای عرضه ندارم به ساحـتت 

 به دارتان  شاید به جرم عشق شوم سر            شوم خـرمـا فـروش کوچه و بازار می

 یک تکه نان به ما بده از کوله بارتان             های شهـر ای ناشناس نیمه شب کوچه

 شت مـزارتان ته کنج بهکس نـشـسـ  هر            کشد به هیـچ بهشـتـی نمی مـیـلـش دگر

 یـادگـارتــان  از آخــرین امــانـت تـان؛            بـزرگـوارایم بی خـبـریـم ای  شرمنـده

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلقالب شعر: غزل           وزن شعر:           لی مجاهدیمحمد عشاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل           قالب شعر:              محسن عرب خالقیشاعر:   
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 نفس و وصی احمد مختار حیدر است         شه کار آفـــرینش دادار حــیـــدر است 

 یدر استاستاد بی نظیر علــمـــدار حـ        وقت نبرد و حـمـله جلودار حیدر است 

 از دشمنان فاطمه بیــزار حیـــدر است

 محتاج لطفت عیسی گردون نشین علی         ای مهر و ای والیت تو رکن دین علی 

 بر بخشش و عطای تو صد آفرین علی         شاگرد درس عشق تو روح االمین علی 

 بر لشگر کرامت علـمدار حیــدر است

 حاتــم اگر گدای علی شد عجیب نیست          جنت اگر سرای علی شد عجیب نیست 

 عیسی اگر فدای علی شد عجیب نیست            موسی گرآشنای علی شد عجیب نیست 

 و، گلزار حیدر استاینان همه چو غنچه 

 ممنون جــود و لطف تو دل بارها شده          و مـخـــزن اســرارها شـده ای سیــنه ت

 با یک نگـــاه فیض تو گل خارها شده           شـده  شرمنــده ی کـــرامتت اغیـــارها

 یعنی به نه فلک گل بی خار حیدر است

 ــوثر، به جز تو کیست؟ حبل المتین و ساقی ک           شیر خــدا و فاتح خــیــبـر، به جز تو کیست

 ست؟ یعنی به شهـر علم نبی در، به جز تو کی          عرصه محشر،به جزتوکیست؟  صاحب لوای

 در کائنات نقطه پـــرگـــــارحیدر است

 روزی کـــائــنــات رقـــم می زند علـی           می لرزد آسمان چو قدم می زند علـی  

 بر ســیّــئــاِت شـیعه قلــــم می زند علی            وقتی که پلک دیده به هم می زند علی

 آری خــداِی عــزوجل یاِر حـیدر است

 شــاهــی اگر تو یا که گدا یا علی بگو           ــلـــی بگـــو که ز پا یا ع  افتاده ای اگر

 و حــتــی تو هم رسول خدا! یا علی بگ           موسی! همــیشه وقت دعا یا علــی بگو 

مفاعیل فاعلنمفعول فاعالت وزن شعر: مسمط             قالب شعر:              سیدمجتبی شجاع  شاعر:  



( سایت آستان وصال      astanevesal.ir  176                                                                                                                            جلسه آموزش مداحی نورالثقلین  ) همدان 

 
000

 زیرا که اسم اعـظـــم دادار حیدر است

 ــلــی تــه مــداوا کند عدرِد دِل شــکــسـ           ای که لب به دعا وا کند علی  آن لحظه

 باشد نگــاه رحمتــی بر ما کند عــلــی              با یک اشاره کــار مسیـحا کند عــلــی 

 در مشکـالت چاره هر کار حیدر است

 

 

 كه باشم از همه عالم فقط تو را مشتاق             مرا به عـالـم زر بـود با تو این میـثـاق

 حـریـم دلـم بر تو سـاختند رواق كه در             ه بود آب و گـلمهـنـوز خـلـق نـگـردیـد

 شوق وصل مرا می كشند یا به فراق  ز           ز بس به روی تو عاشق شدم نمی دانم 

 در انتظار اجـل سخت طاقـتم شده طاق             به شـوق آن كه بیایی به دیدنم دم مرگ

 ی در بهشتم از ارفـاق كه بُرد مهر عـلـ            ـشیـدبه نـامـهٔ گـنـهـم خـط قـرمـزی بـك

 هـمـاره بـاد حـمـیـم جـهـنـمـم بـه مـذاق             ز دست دشـمـنـت ار آب سـرد بـستـانم

 را مادرم گرفت صداق ِمهر تو كه ُمهر            والیت تـو از آن در دلـم والدت یـافـت

 و نـفـرین تمامشان را عاق  كنم به نـالـه            اوالدم اگـر ز مـهـر تـو غـفـلـت كـنـنـد

 خـدا گواست كه نبود به گفته ام اغـراق              ای موال! زبان خدایی چشم و دست و تو

 االطالق  علی  كه شیرخوانده تو را قادر             بازویت دست و و هزاربوسه به شمشیر

 ست رشـتـهٔ قـنداق كـان تو بگسبه یك تـ             دهنـنـوشیـده چـشـم نگـشو هـنـوز شـیـر

 سه طالق  اش دادیو عقد نكردی چگونه             شنـیـده ام كه جـهـان را طالق دادی تو

 كه با حـمـیـم جـهـنـم كـنـنـد اسـتـنـشـاق             به دشمنـان تو این كـمتـرین عـذاب بود

 ز چـشم كن انفاق  به دست بذل نمودی،             م كن گـدای كـوی توام یا عـلــی نگــاهـ

 كه اشتیاق توام بوده است سبك و سیاق             از آن تخـلص خود را نهاده ام "میـثـم"

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل                     غالمرضا سازگارشاعر:   
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 یكـبـار هم به بـالـش پر، سـر نـداشتی            نداشتیپر  سر، فضای سجده و در جز

 نـداشـتـی  انـتـظـار فـتـح مـكــرر جــز          آری! تو در مـقـام فـنـا نیـز از خودت

 بــاور نـمـی كـنیم كه یــاور نـداشـتـی            انـد تو را آسـمـانـیـان  مشـتـاق یــاری

 كز بـاده اش هر آیـنـه سـاغـر نداشتی           فـرشـتـه طلـوع كـردبا من بگو كـدام 

 یا خواند حـكـمـتی و تو از بر نداشتی!           با من بگـو كـدام پیـمـبـر كتاب داشت

 انـگــار غـیــر عــدل بـرادر نـداشـتی           طوری گرفت ُهرم تو دست عقـیل را

 هـای مقـدر نداشتی جـز شـوق لحـظـه           ترتآن شب كـنـار سـفـرۀ افـطـاِر دخ

 چرا؛بـر نـداشتی  غیر از نمك ز سفره           ای زخـمـی تـبـار نـمـك نـاشـنـاس ها

 در مـدح آن حـقـیـقـت بـرتـر نـداشـتی           كه ابیات درخوریمباش خجل دل ای 

 ر چـنـد واژۀ ابـتـر نـداشـتــی تـو غــیـ          تو پی به راز سورۀ كـوثــر نبرده ای

 

 

 استمـــرآت حـق و آینه حــق نما، عـلی            شیرخدا و لنگر عرش خدا، علی است

 باب النـجــات سلـسـلۀ انــبـیــا، علی است            است  در روز حشر، شافع امت محمد

 جّن و انس و ملک، رهنما، عـلی است بر کل            بعد از وجود اقدس خـاتـم، حبیب حق 

 و آن دومیــن ز خـمـسه آل عبا، علی است          اول کـــسی که دین نبی را قبول کرد 

 چارم نـفر که رفته به زیر کسا، علی است          ی و بــاب علوم محمد است نبــ  نـفـس

 این افتـخــار بس که شه الفتی، عـلی است            گــر افــتـخـار دیگری از بهر او نبود

 است علی که بود در خور صد مرحبا،  مردی           صف احددر جنگ بدر و غزوه خندف، 

 علــی ولّی خدا، مرتضی عـلی استدست             دهـمه دست ها بو دست خدا که فـوق

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل               قالب شعر:              جواد محمدزمانیشاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر:             علی اکبر پیرویشاعر:   
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 عرش است،مهمان زمین باشد کسی که صاحب          خدا میخواست تا تقدیـــر عالم این چنین باشد

 که حتی مـاورای دیـده ی روح االمیـن باشـد           ساختخدا درساق عرش خویش جایی را برایش 

 خدا میخواست تا دست خودش درآستین باشد          بردارد خسارۀ خود پـرده خدا میخواست از ر

 این باشد میخواست خدا ،باشد آن میخواست خدا           عــلـــی ُحبّـه ُجنـَّه ، قــســیـم الــنـار و الجنـه

 الیقــیـن باشد به پیــغـمـبـر نشـانش داد تا حـق           علی را قبـل از آدم آفــرید و در شب معراج

 که بر انگــشــتــر پیغمـبران نقـش نگین بـاشد          به جز نام علــی در پهـنۀ تـاریخ نـامی نیست

 صحبت ازحبل المتین باشد  به جز او نیست وقتی          محکم در دل طوفان  او نیست دستاویز به جز

 ز خـطـبـه بی نقطۀ تو نقطه چین باشد که بعد ا        مرا تـا خطبه های بی الف راهی کن و بگذار

 غــزل های تو بی انـدازه باید دلنـــشیـن بـاشد         مرا در بیت ، بیت شعـر هایم دستـگیـری کن

 امیرالمومنین باشد وصف غزل خوب است در          ـل دل خبر دارندغزل لطف خداوند است اهــ

 

 

 سـوالی در انـدیـشـه ی مـا نـشـیند             به پیر خرد پیشه یی دوش گرفتم

  دل بـی قــرار مـن از پـا نـشـیـنـد             نـگـو ئــیاگر پـاسخ پـرسش من  

 به چـرخ چـهــارم مسیـحـا نشیند؟            علی از چه رو خاکی آمد ولیکن

 ند؟ بـپـایـیـن و عـیـسی به باال نشی              کجا حق تـعالی پـسـنـدد که مـوال

 زعـرش ُمـعـلّـی نـشـیـنـد فـراتـر              کجا در خور اوست دنیا؟ که باید

 اگـر بـر سـر بــام دنـیـا نــشـیـنـد            از مرغ قـدسیگردد بگفتا چه کم 

 خارا نشیند  و بر وی خس و خار            به مهر فـلـک بین چسان پرتو او

 سـمانها نشیند مـسـیـح ار که در آ            ز قـدر عـلـی ذره ای کـم نگـردد

 روی دریـا نـشـیـند ولی مـوج بر            جز قعر دریانیست ر که جای گه

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل                  احمد علوی شاعر:   

 

فعولن فعولن فعولن فعولوزن شعر: غزل               قالب شعر: محمدعلی مجاهدی             شاعر:   
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 در پس پـــرده رخ یار چه دیدن دارد           رطب لعل لب یـــار چــشــیــدن دارد  

 ند باز پریـدن داردسنــگ هـم گــر بز            آن بوی علی می آیددر هوایی که در 

 لب ِ تــشنه پی ایـن جــام دویــدن دارد           جام اگر پر شود از بــاده ناب علـوی

 منّــت حــیــدر کــرار کــشیــدن دارد           باده از کوثر اگر باشد و ساقی حـیـدر

 نام شنـیــدن داردصد و ده مرتبه این             عــلـــیــا ولی هللا " آریاشــهــد ان  "

 می زند مرغ دل امشب ز سر شور و شعف 

 بوســه ای بر ترک کعبه و بر صحن نجف 

 در پی تیرگی شب سحــری مــــی آید           امشب از عالم باال خــبـــری می آیـــد

 گــو بیــایــد که ز بــاال اثـــری می آید            هر کسی ز عالم باال اثری می خواهد

 همه گفتند که او از چــه دری می آید؟            کعــبه ترک خورد و بهم باز آمدم حر

 که از آن ناحیه خیر البـشری می آیـــد            به خدا آینه آمد به جهـان روی عــلـی

 که در آن بر همه عالم پــدری می آید            شبی  چه مبارک سحری بود و چه فرخنده

 ستق عـلی پا بــرجابه دل اهل وال عش

 به خدا در دو جهان پرچم حیدر باالست 

 

 قصه ی دریا به تـالطـم کـشـیــد              کـشـیـدمـرا ســوی لِب ُخــم   باز

 بـــاز دری رو به دلــم بــاز شـد              آمـد و طـوفـــان مـن آغــاز شـد

 پــدر خــاک! ســالٌم عـلیک! ای               ســاقـی افــالک! ســالٌم علـیک! 

 را گـرفت خـدا نه دست دست تو             عشق که باال گـرفت را دست تو

 با تو محـمـد سخـن آغــاز کــرد               روح امین پـیـش تو پَـر باز کرد

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            ترکیب بندقالب شعر:           ناصر شهریاریعر: شا  

 

مفتعلن مفتعلن فاعلنوزن شعر:                        غزلقالب شعر: قاسم صرافان                شاعر:   
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 خــدا  را بـرســان تـا کـشـتــی او             نــوح شـده غــرق تو ای نـاخـدا

 تو تـوانـا شده  خــاک ضعـیف از             و دریـا شــدهرا دیده  قـطـره تو

 شـیـری و شیران همه آهـوی تو              تـیـغ بـالجــوی تــو تـو؛ بَـه! بِـه  

 گوشه ی ابرو تو اگر َخــم کـنی              کــار هــزار آیـت اعـظــم کـنـی

 ـلــوۀ ظـاهــر شــدۀ فــاطــمــه ج             ای خط تو صیف تو بی خاتـمـه

 بـانـوی تـو  ظاهــر و باطن تو و             تـویک مــوی  آخــر سـر اول و

 رسـد تا که به ایــوان نـجـف می             رسـد کشتی خلقـت به هـدف می 

 

 

 لـی دادبین حکمـا ُحکــِم َحَکم را به ع              دادحق روز ازل کـل نِعــم را به علی 

 کاتب که خـدا بود قـلــم را به علی داد              است و جز این نیست معنای یدهللا همین

 دو دم را به علی داد شمشیر در معرکه              خود راخواست به تصویر کشد قدرت می 

 ی دادَعلَـم را به عـل تا احمـد مــحــمود            دستعــّمـال شیــاطین همه ماندند تهی 

 هللا کریـــم است، کــرم را به علـی داد              یـاران والیت به خـــدا اهـل بهــشــتـند

 ایــران، دِل افتاده به غم را به علی داد              هر مــمـلکتی تابع فرمان امیـری است 

 ی داد یعنی که خدا کـــل عجم را به عل             خـراسان از نسل علی یک علی آمد به 

 ام، یار دلم را به علی داد گــو حیــدری             تر ازآن است عجم فخر فروشدکوچک

 روزی که خــدا حق قدم را به علی داد              سبقت بگـــرفت اُّم عـــلی ز اُّم مسیحا

 تنظیم سند کـرد و حرم را به علــی داد               مملوک ببین مالک دین در شب میالد

 طــه ُگـهر عهـــد قِــــَدم را به علـی داد             همه اشراف عرب طالب زهرا دیبو

 با فاطمه شش دانگ ارم را به علی داد               بگذاشت کف فاطمه را بر کف حیـدر

 شیـم را به عــلـی داد ـق زینب آزاده  حـ              از یُمن همین وصلت فـرخـنده کالمی

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنشعر:  قالب شعر: غزل           وزن               ولی اهلل کالمیشاعر:   
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 ۱ستعلی  «ُعْرَوةِ اْلُوثْقى » یاریم کن تا بگویم              ستموال علی  بگو  و ب بپا خیزای قلم امش

 ستحضرت موال علی مقام و مدح و شأن در              ۲مصطفیاز سیصد و چند آیه از قرآن به نقل 

 ۳ستی علیو ادنماه ا جان یاسین، رکن ایمان،               روح قـرآن باشد و که نه او معـنی قرآن

 ۵ ستعلی« الّذي أَْسرىُسْبحاَن  » حافظ اسرار               ۴خدا« َمْهبَِط اْلَوْحيِ » بود قرآن ناطق، او

 ۶ستعلی   آیه نازل شد امام و رهـبر دنیا               شترشـانگ بخشد بر گدا در نمازش تا که 

 ست علی کرده با وجودش دین حق احیاآنکه             ۷شود  لی کاملـع  نصبمت  ـبا نع  ما دین 

ـداء عـلی   ست علی در عوض بهر یتـیـمان مهـربان بابا            ۸الـکـفـار« در جـنگ عـدو او »اّشِ

 ۱۰ستهمتا علی حق که بی  علم خّزان چون بود              ۹«ِعْنَدهُ ِعْلُم اْلِكتابِ »  از رب منظور  بود او

 ست بطحا علی  د و شاهد بر شهامیّ  حامی و              ۱۱بودقرآن  که در «هُ یَتْلُوهُ َشاِهٌد ِمنْ » تاوس

 ۱۲ستعلیما  برای  هال حبل فرمود:مصطفی               المتین حبلز امر حق باید تمسک جست بر 

 ت سسرتاپا علی اِم گفته در این آیه ـآن ام           ۱۳رب «نَْحُن نُْحيِ اْلَمْوت» گفت پیغمبر به شرح

 ۱۵ستعلی موالنا «  َجْنُب هللا »مصداق گمان بی             ۱۴شب هجرت کند در« َمن یَْشِری نَْفَسه» که او

 ست آیت کبری علی  رآن،ـدر همه آیات ق              ۱۶شأن او ای از به ـرت  «اْلبَـِریَّةِ  َخْیـرُ  »آیۀ 

 ستعلی را  ما آنکه حق زین آیه کرده آشنا             ۱۷عیان و سرّ  شب، و روز دریُْنِفقُون الَِّذیَن 

 ۱۹ستعلی «ما یَْخفی یَْعلَُم اْلَجْهَر وَ » فاش گویم               ۱۸... أَنْ  َسلُونِی قَْبلَ   علی؛ گوید: « َعلََّم القرآن»

 ۲۱ستعلی  «وا فـینا اَلِّذیَن جاَهـدُ »  پیشتاز             ۲۰رکن دین باب ایمان،  او کرم،ال اْلِحْلم و ُمْنتََهى

« علی عالم »َكاَن َعْهدُ  دو در                ۲۲آن  عهدی که خدا پرسد از ونعمت آن  تاوس ِ َمْسئُوال   ۲۳ستَّللاَّ

 ستعلی مه           کعبه یک سنگ نشان و قـبـلۀ اعـال ـ زادگاهش کـعـبـه شد تا حـق بـگـوید بر ه

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                   قصیدهقالب شعر: ناصر زارعی                شاعر:   
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 ست ذکرش سراسر یا علی حق، در نماز قرب              ۲۴کند «اْلُمـْنَكرَعِن اْلفَـْحشاِء َو  تَْنهى » او ُحبّ 

 ۲۵ست علی  « الُحسنی  َمظَهِر اسَمائِکَ »  شک بی چونکه               همه اسماء رب  تلخیص و تجمـیع علی  یا

 ۲۷ستحق بود هم حق بود هرجا علی  با هم علی             ۲۶خدا باشد که گفت همان حرف حرف پیغمبر

 ست ها علی  مشکل حل در و امیدشان ملجاء              ۲۸همه حضرت موسی  لیل وـخ ونوح  وآدم 

 ستعلی  معناطبق این آیه هدایت را فقط               ۲۹ستلی ـولی هادی ع  منم منذر  گفت پیغمبر

 ستعلیمسعی ، مروه و  زمزم ، اصل روح کعبه              ۳۰او رشد بشر امر  ،خیر  فعل او ،حق قول او

 ۳۱ستعلیغرق و هم شیدا  تکلم با خدا همدر      د       ـان رون آوردهــا ب ــر را از پـازش تـیـمـدر ن

 ۳۲ستعلی  ...،ال فتی اال  یارانباشید   با خبر              الـهـی زد نـدا ـریـل بـا امــرـدر اُحـد جـب

ْحمَ »             ۳۳ستالَجنَِّة علی  وَ  قَِسیُم النَّارِ  گفت پیغمبر   ۳۴ستعلی «َوالدَّْعَوةِ اْلُحْسنَى» علی «ه َمْعِدَن الرَّ

   ۳۶ستقاتل اعدا علی  همچو احمد یار مؤمن،              ۳۵عبادات همه ضربتش در خندق افضل از

 ۳۷ستعلی یقین تنهابابش  منم، اله علمِ  شهر              امـر خـدا اـگـویم نـبی فـرمـوده ب من نمی

 ۳۹ستعلی حضرت طاها  مرشد جبریل و جان              ۳۸مدح اوای از  ذرهاسری  و عصر واتی  هل

 ۴۰ست علی  «َعلََّم االَسما » دلیلم« یَختِمبُِکم   وَ »              دهد پایان  حق با تو چیزی شروع و هر با تو 

 ستعلی   بیـ ه، شافع عقیدالبر، ـیـفاتح خ     هرچه کافر همچو مرحب سرنگون با تیغ او        

 ستلی ـعفتح خیبر، فتح سنگ و چوب، فتح قـلعه بود            شکر حـق با تـیـغ ابـرو فـاتـح دلها 

 ست علی امضامرا  منصبآنکه کرده حکم این     م         ا هگـشـتـشکـر حـق کـه نـوکـر آل پـیـمـبـر 

 ست علی زهرا  ختامم همسراین شود ُحسن               ای از بحر بود ذرهشأنش  گفتم ز  همه این

 ستعیار سنجش آقا علی  چونکه این میزان              بلکه پیرو راهش بشو کلبش نه، « سائال»
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عروة؛ در لغت به معنای دستگیره و »وثقی« به معنای محکم و قابل اطمینان است. پس  ـ  ۱

و باالترین عروة  ات وارده امیرالمؤمنین بهترین یعنی دستگیر مطمئن و طبق روای ُعْرَوةِ اْلُوثْقى 

می  سفارش  مردم  به   ... هللا  بحبل  واعتصمو  ایه  تفسیر  در  پیامبر  لذا  است.  به  الوثقی  کند 

آیه   السالمیه عل علی در  یکی  است:  شده  استعمال  بار  دو  مجید  قرآن  در  کلمه  این  شوند.  متوسل 

ْشُد ِمَن اْلغَّیِ فََمْن یَْکفُْر  راهَ فِ ال إِکْ  » :فرماید سوره مبارکه بقره که می   ۲۵۶ یِن قَْد تَبَیََّن الر  ی الّدِ

فقد استَْمَسَک بِاْلعُرْ   ِ َسمیٌع َعلیمٌ بِالطَّاُغوِت َو یُْؤِمْن بِاَّللَّ  ُ اْنِفصاَم لَها َو َّللاَّ اْلُوثْقى الَ  ؛ در دین،  َوةِ 

ست. بنا بر این، کسى که به  اکراهى نیست. )زیرا( راه درست از راه انحرافى، روشن شده ا

کافر شود و به خدا ایمان آورد، به دستگیره  طاغوت ]بت و شیطان، و هر موجود طغیانگر[  

 .براى آن نیست. و خداوند، شنوا و داناست  محکمى چنگ زده است، که گسستن 

اهل    نازل شده است که در کتب تفاسیر شیعه و  السالمعلیه ـ آیات بسیاری در شأن امیرالمؤمنین ۲

چندین مورد اعتراف علمای اهل سنت که مستند به روایتی  سنت وارد است و در اینجا فقط به  

ابن عباس است اشاره می نویسد :  ن علماي تاریخ اهل سنت می شود. سیوطي از بزرگتریاز 

بیش از سیصد آیه از قرآن كریم،  قال ابن عباس: نزلت في علي أكثر من ثالثمائة آیة في مدحه  

از علي  در ست الخلفاء، ص   نازل شده است  السالمعلیهایش  بهامش  ۱۷۲تاریخ  دحالن  زیني  النبویّة،  السیرة  و   ،

ابن عساكر، از علماي    ط. المیمنة بمصر۷۶المحمدیّة و    ، ط۱۲۵الصواعق المحرقة، ص  و    ۱۱، ص  ۲السیرة الحلبیّة، ج

ائة  نزلت في علّي ثالثمعن ابن عباس، قال:  نویسد:  بزرگ اهل سنت نیز در تاریخ دمشق مي 

تاریخ مدینة  نازل شده است   السالمعلیهآیه از قرآن كریم در باره علي    ۳۰۰گوید:  ابن عباس می  آیة

الخلفاء سیوطي، ص۳۶۴، ص۴۲دمشق، ج   تاریخ  این روایات گاه    ۱۹۶الصواعق المحرقه ابن حجر مکي، ص  ،۱۷۱، 

یامبر ذکر شده و حتي بسیاري از علمای  مستقیم از ابن عباس و گاه از ابن عباس به نقل از پ

نازل   السالمعلیهطالب   چهارم قرآن در حق امیرالمؤمنین علي بن أبياند كه یك اهل سنت نقل كرده 

عن االصبغ بن نباتة،  نویسد:  به عنوان مثال حاكم حسكاني از بزرگان اهل سنت مي . شده است 

فینا،   أرباع: ربع  القرآن أربعة  نزل  قال:  وربع في عدونا، وربع حالل وحرام وربع  عن على 

و ینابیع    ۱۳۶، ص۲و تاریخ الیعقوبي، ج    ۶۲و ص  ۵۹، ص۱شواهد التنزیل، ج  . القرانفرائض وأحكام ولنا كرائم  

 ۳۷۷ص ، ۱المودة ، ج 

َك فِیِه ِمْن بَْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم فَقُْل   سوره آل عمران »   6۱ـ اشاره به آیه  ۳ تَعَالَْوا نَْدعُ  َمْن َحاجَّ

َونِسَ  َونَِساَءنَا  َوأَْبنَاَءُكْم  اْلَكاِذبِینَ أَْبنَاَءنَا  َعلَى   ِ لَْعنََت َّللاَّ فَنَْجعَْل  نَْبتَِهْل  ثُمَّ  َوأَْنفَُسُكْم  َوأَْنفَُسنَا  . هر  اَءُكْم 

: بیایید  [ با تو جدال كند، بگو السالمعلیهكه به تو رسیده در باره او ]عیسى  كس پس از این آگاهى
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پسران و زنان و نفس ]جان[ خود را به مباهله بخوانیم و نفرین خدا را بر دروغگویان قرار  

با حضرت   همراه  مباهله  برای  پیامبر  که  اند  کرده  نقل  سنت  اهل  و  شیعه  مفسرین   » بدهیم 

زهرا، امام حسن و امام حسین و حضرت علی رفتند و ... پس حضرت زهرا نساءنا می باشد،  

حسین هم ابناءنا می باشند و حضرت علی همان انفسنا هست که در این آیه    سن و امام امام ح

 ۶۱، تفسیر نمونه ذیل آیه  ۱۱۷، ص  ۳المستدرك، ج  ،  ۷۱ص    ۸التفسیر الكبیر ج  خداوند به آن اشاره کرده است.  

و معراج  این سوره نجم    ۹و    ۸همچنین در عبارت ماه او ادنی اشاره به آیه     سوره آل عمران و ... 

َدنَا فَتََدلَی فَکاََن قَاَب قَْوَسینْ  َّثمُ  :یامبر است پ تر شد. تا  تر و نزدیک یعنی سپس نزدیک    أَْو أَْدنی ِ  

رو مقام او ادنی همان مقام و مرتبه احدیت  این از  .که فاصله او به اندازه دو کمان یا کمتر بود آن

اهل معرفت   .است   َوآل ه  َعلَیه  هللاَصلَّیَ با پیامبر است. در این شعر منظور نزدیکی و یا همراهی علی  

از »او   منظور  و  است  واحدیت  مرتبه  قوسین«  از »قاب  منظور  که  دارند  نظر  اتفاق  تقریبا  

گوید: »تعین اول همان مقام احدیت وجود  که صدرالمتألهین می چنان   .ادنی« مرتبه احدیت است 

است  شده  تعبیر  ادنی«  »او  به  آن  از  که  این است  کما  »قاب  ؛  مقام  به  واحدیت  مقام  از  که 

 ۱۳۶صدر المتألهین، سه رسائل فلسفی، ص  «.اند قوسین« تعبیر نموده

می۴ تزویر  با  دشمن  كه  هنگامى  ِصفّین،  جنگ  در  قرآن  ـ  بر ضّد  قرآن صامت  از  خواست 

امام على   القُرآ  :فرمود  السالمعلیهناطق و ارزش هاى قرآنى سوء استفاده كند،  النّاِطقُ أَنا  من    ُن 

ای اولیه  از فراز ه  «َمْهبَِط اْلَوْحيِ » همچنین عبارت   ۱۹۹، ص  ۸۲بحار األنوار، ج   .قرآن ناِطق هستم

 .زیارت جامعه کبیره است 

پیامبر ۵ معراج  اسرار  که  داره  پیامبر  معراج  و  اسراء  سوری  اول  آیات  به  اشاره    ـ 

امیرالمومنی   َوآل ه  َعلَیه  هللاَصلَّیَ  نزد  اْلَمْسِجِد   .است  السالمعلیه ن در  َن  ّمِ لَْیال   بِعَْبِدِه  أَْسَرى  الَِّذي  ُسْبَحاَن 

   ۱سوره اسراء آیه اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد األَْقَصى  

َو الَّذیَن آَمنُواالَّذیَن   :که خداوند فرمود مائده  سوره    ۵۵ـ اشاره به آیه  ۶ إِنَّما َوِلی ُکُم هللا َو َرُسولُهُ 

کاةَ َو ُهْم راِکعُوَن  یُقی ولّی امر و یاور شما تنها خدا و رسول و مؤمنانی  ُموَن الصَّالةَ َو یُْؤتوَن الزَّ

به  دهند. پیامبر اکرم در خط خواهند بود که نماز به پا داشته و به فقرا در حال رکوع زکات می 

با خواند این آیه فرمودند  تَ  :غدیریه  تَباَرَک َو  أَْنَزَل هللا  آیَة  ِمْن کِ َوقَْد  بِذِلَک  تابِِه ِهی:  عالی َعلیَّ 

کاةَ َو ُهْم راِکعُونَ  َو الَّذیَن آَمنُواالَّذیَن یُقیُموَن الصَّالةَ َو یُْؤتوَن الزَّ « َو  »إِنَّما َوِلی ُکُم هللا َو َرُسولُهُ 

کاةَ َو ُهَو راِکعٌ َعِلی ْبنُ  َوَجلَّ فی ُکّلِ حاٍل.  أَبی طاِلٍب الَّذی أَقاَم الصَّالةَ َو آتَی الزَّ ای     یُریُد هللا َعزَّ

همان کسی است که خدا در این آیه ولی شما کرده و نماز به   السالمعلیهمردم علی بن ابیطالب  
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امی آیه را مختص  این  لذا مفسرین  داده است.  دانند. سیوطى در  رالمومنین می پای داشته ذکوة 

کند که على در رکوع نماز بود که سألى تقاضاى  می ذیل این آیه از ابن عباس نقل     الدرالمنثور

از او پرسید: چه    َوآل ه  َعلَیه  هللاَصلَّیَ ش را به او صدقه داد. پیامبر  کمک کرد و آن حضرت انگشتر

کرد و گفت: آن مرد که در حال   السالمعلیهعلى  کسى این انگشتر را به تو صدقه داد؟ اشاره به  

 .۲۹۳ص  ۲الدر المنثور ج.))انما ولیکم هللا و رسوله...(( نازل شد  رکوع است! در این هنگام آیه

الَم  اإِلسْ َمتي َوَرضیُت لَُكُم  نِعْ  ُكمْ ُت َعلَیْ َممْ َوأَتْ  دینَُكمْ   ُت لَُكمْ َملْ َم أَكْ یَوْ اَلْ مائده  سوره    ۳ـ اشاره به آیه ۷

نمودم   دین ا تمام  شما  بر  را  نعمت خود  و  کردم؛  کامل  را  شما  دین  به  امروز،  را  اسالم  و  ؛ 

در   آیه  این  پذیرفتم،  شما  )جاودان(  آیین  معرفی  عنوان  از  پس  و  خم  غدیر  عید  روز 

آیه   تبیین  در  تفسیر صافی  در  نازل شد. فیض کاشانی  پیامبر  به عنوان جانشین  امیرالمومنین 

یه بعد  نقل شده است که این آ  السالمعلیهاست: در مجمع البیان از امام باقر و امام صادق    آورده

پیا که  این  علی  از  و   السالمعلیهمبر،  علم  غدیرخم،  روز  در  غدیرخم  از  بازگشت  هنگام  به  را 

رایت خلق قرار داد، نازل گردید و این آخرین واجبی بود که خداوند نازل فرمود و پس از آن  

 ۱0، ص۲تفسیر الصافي، ج .بی نازل نگردید واج

ُل اْلغَْیَث َوبُِكْم یُْمِسُك  ز امام هادی است  ـ از عبارات زیارت جامعه کبیره نقل شده ا۸ َوبُِكْم یُنَّزِ

بِإِْذنِِه،   إِاّل  اأْلَْرِض  َعلَى  تَقََع  أَْن  فرو می السَّماَء  باران  به خاطر شما  برای شما  و  تنها  و  ریزد 

 دارد، آسمان را از اینکه بر زمین فرو افتد نگاه می 

ِ  قُْل َکفی  سوره رعد:    ۴۳ـ اشاره به آیه  ۹ ها  آن  بَْینی َو بَْینَُکْم َو َمْن ِعْنَدهُ ِعْلُم اْلِکتاب  َشهیدا  بِاَّللَّ

مى  شدند  كافر  كسى كه  و  خداوند،  كه   « بگو:  نیستى«!  پیامبر  »تو  ]و    گویند:  كتاب  علم  كه 

آگاهى بر قرآن[ نزد اوست برای من كافى است، میان من و شما گواه باشند. ثعلبی در تفسیر  

غایة المرام باب  است   السالمعلیه تاب در نزد اوست علی بن ابیطالب نویسد آنکه علم ک آیه مزبور می 

پرسیدم آنکس که علم کتاب در    َوآل ه  َعلَیه  هللاَصلَّیَ همچنین ابو سعید خدری گوید از رسول خدا    ۱۲۶

است  ابیطالب  بن  برادرم علی  آنکس  فرمود  کیست؟  اوست  جلد   نزد  التنزیل  خ  ی ش  ۳0۷ص    ۱شواهد 

است  السالمعلیهکند که گفت آنکه علم کتاب در نزداوست علی  سلیمان بلخی از ابن عباس نقل می 

 ۱0۴ینابیع المودة ص زیرا او به تفسیر و تأویل و ناسخ و منسوخ آن عالم بود 

اَن اْلِعْلِم  ـ  ۱۰ از فرازهای اولیه زیارت جامعه کبیره است و به معنای آنکه علی خزانه  َو ُخزَّ

 .علم خداوند است و به هرآنچه علم خدا است از ظاهر و باطن و خفا دسترسی دارد  ردا
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آیه  ۱۱ به  اشاره  هود    ۱۷ـ  قَْبِلهِ سوره  َوِمْن  ِمْنهُ  َشاِهٌد  َویَتْلُوهُ  َربِِّه  ِمْن  بَیِّنٍَة  َعلَٰى  َكاَن  آیا    أَفََمْن 

از طرف پروردگار  ود( حجتی )قرآن(  برای صحت گفتار خ  َوآل ه  َعلَیه  هللاَصلَّیَ کسیکه )رسول خدا  

در این آیه نیز مفسرین و مورخین    ...خود داشته و پشت سر او شاهد و گواهی از خود او باشد 

تفسیر  است   السالمعلیهاند که منظور از شاهد و گواهی از خود پیغمبر علی  عامه و خاصه نوشته 

السمطین از ابن عباس نقل   وینی در کتاب فرائد ابراهیم بن محمد حم  ۹۹وح راز یینابیع المودة ص ابوالفت

است و احدی با او در آن شریک نیست. خوارزمی هم   السالمعلیهکند که این آیه در شأن علی  می

  نویسد که عمرو عاص در نامه ای که به معاویه نوشته بود اشاره به آیاتی در مناقب خود می 

 ۱۲۸غایة المرام باب ت نها آیه مزبور بوده اسکرده بود که از جمله آ  السالمعلیهدر شأن علی 

ِ َجِمیعا  َو  سوره آل عمران    ۱۰۳ـ اشاره به ۱۲ قُوا    اْعتَِصُموا بَِحْبِل َّللاَّ صاحب کتاب   ....َو ال تَفَرَّ

  َوآل ه  َعلَیه  هللاَصلَّیَ مناقب الفاخرة از عبدهللا بن عباس روایت کرده است که ما در خدمت رسول خدا  

ِ  فرمودی  عرض کرد یا رسول هللا شنیدم که می   بی آمد و بودیم عر حبل خدا  اْعتَِصُموا بَِحْبِل َّللاَّ

  السالم علیهدست خود را بر دست علی    َوآل ه  َعلَیه  هللاَصلَّیَ کدام است که باو تمسک جوئیم؟رسول خدا  

 ۳۴۳کفایة الخصام ص زد و فرمود باین شخص تمسک جوئید که این حبل المتین است 

ٍء أَْحَصْیناهُ  وا َو آثاَرُهْم َو ُكلَّ َشيْ َو نَْكتُُب ما قَدَّمُ   إِنَّا نَْحُن نُْحيِ اْلَمْوتى یس:  ۱۲ـ اشاره به آیه  ۱۳

اند با آثار ]و  سازیم و آنچه را از پیش فرستادهآرى ماییم كه مردگان را زنده می   إِماٍم ُمبینٍ   في

ایم. پیامبر اکرم در  اى روشن برشمرده   ر كارنامه كنیم و هر چیزى را د اعمال[شان درج می 

 السالم علیه  کند که علم امامت نزد علی بن ابیطالب تاکید می   خطبه غدیریه ضمن خواندن این آیه 

 است و او امام مبین در این آیه است.  

است  آمده  چنین  االخبار  معانی  در  آیه  این  اآْلیَ  :درباره  َهِذِه  أُْنِزلَْت  ا  لَمَّ ِ  قَاَل:  َّللاَّ َرُسوِل  َعلَى  ةُ 

َشيْ »  َوآل ه  َعلَیه  هللاَصلَّیَ  ُكلَّ  ُمبِینٍ َو  إِماٍم  فِي  أَْحَصْیناهُ  یَا  ٍء  فَقَاال  َمْجِلِسِهَما  ِمْن  عَُمُر  َو  أَبُوبَْكٍر  قَاَم   »

فَهُ  قَاال  اَل  قَاَل  التَّْوَراةُ  ُهَو   ِ َّللاَّ فَهُ َرُسوَل  قَاال  اَل  قَاَل  ْنِجیُل  اإْلِ فَأَْقبَ َو  قَاَل  اَل  قَاَل  اْلقُْرآُن  أَِمیُر  َو  َل 

ِ   السالمعلیهاْلُمْؤِمنِیَن َعِليٌّ   ُ تَبَاَرَك َو    َوآل ه  َعلَیه  هللاَصلَّیَ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ َماُم الَِّذي أَْحَصى َّللاَّ ُهَو َهذَا إِنَّهُ اإْلِ

حضرت امام باقر از پدرش از قول جدش فرمودند:   ۹۵فحه  معاني األخبار، ص  ءٍ ِعْلَم ُكّلِ َشيْ تَعَالَى فِیِه  

ٍء أَْحَصْیناهُ فِي إِماٍم ُمبِیٍن« نازل شد، ابو بكر و عمر برخاستند  »هنگامى كه این آیه »َو كُلَّ َشيْ 

و عرض كردند: اى پیامبر، آیا منظور از آن تورات است؟ پیامبر فرمود: خیر، عرض كردند  

ع خیر،  فرمود:  است؟  كردنانجیل  حال  رض  این  در  خیر،  فرمود:  است؟  قرآن  منظور  د: 

بر    َوآل ه  َعلَیه  هللاَصلَّیَ به سوى پیامبر آمد، هنگامى كه چشم رسول خدا   السالمعلیهامیرالمومنین على  
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: امام مبین  ء»هو هذا انه االمام الذى احصى َّللاَّ تبارك و تعالى فیه علم كل شىاو افتاد فرمود:  

 ت امامى كه خداوند متعال علم همه چیز را در او احصاء فرموده است.« . او اساین مرد است 

َوَّللّاُ َرُؤوٌف    النَّاِس َمن یَْشِری نَْفسَهُ اْبتِغَاء َمْرَضاِت َّللّاِ َو ِمَن   :سوره بقره   ۲۰۷ـ اشاره به آیه ۱۴

بدست آوردن  اه  کند( در رفروشد )بذل می و از مردم کسی هست که جان خود را می بِاْلِعبَاد.  

کنند  اکثر مفسرین اهل سنت همچون ثعلبی در تفسیر خود از ابن عباس روایت می .رضای خدا

آیه در   السالمعلیهعلی    َوآل ه  َعلَیه  هللاَصلَّیَ که در شب هجرت پیغمبر   این  در رختخواب او خوابید و 

م مفسرین شیعه نیز این آیه  تما  ۲۳۹ کفایة الطالب ص  ۹۲ینابیع المودة ص  شأن آن حضرت نازل گردید.  

    دانند. می السالمعلیه را در شان حضرت علی

آیه  ۱۵ به  اشاره  پیامبراکرم    ۵۶ـ  غدیر ضمن    َوآل ه  َعلَیه  هللاَصلَّیَ سوره زمر  از خطبه  بخشی  در 

لعَزیِز فَقاَل تعالی  ِه اِکتابِ َمعاِشَر النَّاِس، إِنَّهُ َجْنُب هللا الَّذی ذََکَر فی  فرمایند:  اشاره به این آیه می 

ْطُت فی َجْنِب هللا ْن یُخاِلفُهُ »أَْن تَقُوَل نَْفٌس یا َحْسَرتی َعلی ما فَرَّ ای مردم، همانا علی    ُمْخبِرا  َعمَّ

  همجوار و همسایه خداوند است که در کتاب عزیزش ذکر کرده و دربارۀ ستیزندگان  السالمعلیه

دریغا »ای  است:  فرموده  او  آ   با  د بر  کوتاهی  نچه  و  تفریط  خداوند  پیشگاه(   ( جنب  ربارۀ 

ِ   َطاِلبٍ   أَبِي   ْبنِ   َواَلیَةُ َعِليِ کردم.« حدیثی نیز از پیامبر نقل است که فرمودند:     َو ُحب هُ   َواَلیَةُ َّللاَّ

 ِ ِ َو أَْوِلیَاُؤهُ أَْوِلیَاُء َّللاَّ ِ َو اتِّبَاُعهُ فَِریَضةُ َّللاَّ ِ َو ِسْلُمهُ  أَْعدَ  َو  ِعبَاَدةُ َّللاَّ ِ َو َحْربُهُ َحْرُب َّللاَّ اُؤهُ أَْعَداُء َّللاَّ

 . ِ َعزَّ َو َجلَّ  ۴  ص ۴0، بحاراالنوار، ج ۳۲امالی صدوق ص  ِسْلُم َّللاَّ

آیه  ۱۶ به  اشاره  بینه    ۷ـ  ِذین َّإِن سوره  الَّ آَمُنواَ   الّصاِلحات َو      ُأولئِک ِ عَِمُلوا  ُهم َ   البَِریَِّة      در  َخیُر 

اند كه بهترین آفریدگانند. روایات  اند، آنان كسانى كه ایمان آورده و كارهاى شایسته كرده   قیقت ح

فراوانی از مفسرین شیعه و اهل سنت نقل است كه بنابر آنها مراد از »ُهم خیر البریّه« على  

بیت  السالمعلیه اهل  ج.  او هستند   و  نمونه  از    ۲۱0ص    ۲۷تفسیر  بن سلیمان  مقاتل  ابن عباس  همچنین 

  ۱0مجمع البیان ج  .این آیه در شأن حضرت علی و اهل بیتش نازل شده است  روایت كرده است كه

 ۹حدیث   ۹۴غایة المرام باب ۵۲۴ص 

آیه  ۱۷ به  اشاره  بقره    ۲۷۴ـ  یُْنِفقُوَن  سوره  فَلَُهْم  اَلَِّذیَن  َعاٰلنِیَة   َو  ا  ِسرًّ اَلنَّٰهاِر  َو  بِاللَّْیِل  أَْمٰوالَُهْم 

آنانكه اموال خویش را شب و روز، نهان و   ُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َو اٰل َخْوٌف َعلَْیِهْم َو اٰل ُهْم یَْحَزنُونَ أَْجرُ 

ت و نه بیمى دارند  كنند، پاداش آنان در پیشگاه پروردگارشان اسآشكارا، در راه خدا انفاق مى

مى  غمگین  نه  دیگ .شوند و  و  نعیم  ابو  و  مالکی  و  ثعلبی  و  از  خوارزمی  عباس«  »ران  ابن 

نازل شده است و جریان این بود كه   السالمعلیه اند آیه انفاق در شأن حضرت على  روایت كرده 
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چهار درهم در اختیار داشت، درهمى را در شب و درهمى را در روز،   السالمعلیهحضرت على  

خدا   رسول  كرد.  انفاق  خدا  راه  در  نهانى،  را  درهمى  و  آشكار  را  از    َوآل ه  لَیه  عَ هللاَصلَّیَ درهمى 

مى  كرد:  عرض  پاسخ  در  است؟  بوده  چه  انفاق  اینگونه  علت  پرسید:  خواستم  حضرتش 

وعده  انفامستوجب  به  خدا  كه  خدا  ق اى  رسول  بگیرم.  قرار  است،  داده    َوآل ه  َعلَیه  هللاَصلَّیَ گران 

  در شأن آن حضرت باشى. و آیۀ مورد بحث آرى، تو هستى كه مستوجب وعدۀ الهى مى  فرمود:

،  ۶۴، اسباب النزول ص  ۲۵ص    ۴، اسد الغابة ابن اثیر جزرى ج۷۸، الصواعق المحرقة ص  ۷0نور االبصار ص  نازل شد  

 ۸۸، ذخائر العقبی ص ۲۸0مغازلی ص   مناقب ابن

به معنای از من بپرسید پیش از آنکه مرا از دست   َسلُونِی قَْبَل أَْن تَْفِقُدونِی،ـ اشاره به حدیث  ۱۸

 ۱۳۷ص  ۹۳نهج البالغه خطبه بدهید از امیرالمومنین 

ُ إِنَّهُۥ یَۡعلَُم   :السالمعلیه  سوره اعلی و اشاره به علم امیرالمومنین ۷ـ اشاره به آیات ۱۹ إِالَّ َما َشآَء ٱَّللَّ

   داند جز آنچه خدا خواهد كه او آشكار و آنچه را كه نهان است مى  ٱۡلَجۡهَر َوَما یَۡخفَىٰ 

اش۲۰ َوأَْبواَب  اره  ـ  اْلَكَرِم،  َوأُُصوَل  اْلِحْلِم،  ُمْنتََهى  َو  کبیره:  جامعه  زیارت  از  فزازهایی  به 

یماِن،    َوأَْركاَن اْلباِلِد،  اإْلِ

َ لََمَع اْلُمْحِسنِینَ  :سوره عنکبوت   ۶۹ـ اشاره به آیه  ۲۱   ، َوالَِّذیَن َجاَهُدواْ فِینَا لَنَْهِدیَنَُّهْم ُسبُلَنَا َوإِنَّ َّللاَّ

هاى )قرب به( خود را به آنان نشان خواهیم  و کسانى که در راه ما )تالش و( جهاد کردند، راه 

خدا همانا  و  است داد  نیکوکاران  با  سه   .وند  از  بعد  او  العباس  بن  محمد  از  برهان  تفسیر  در 

ره ما نازل  نقل نماید که فرمود: این آیه دربا السالمعلیهواسطه از ابوالجارود و او از امام باقر  

در   نیز  و  است،  باقر  گردیده  امام  از  مفید  شیخ  تألیف  اختصاص  که   السالمعلیهکتاب  شده  نقل 

 آیه درباره علی و اهل البیت نازل شده است فرمود: این 

در حدیثی نقل شده است که یک    ثُمَّ لَتُْسئَلُنَّ یَْوَمئٍِذ َعِن النَِّعیم، سوره تکاثر    ۸ـ اشاره به آیه  ۲۲

»ا امام صادق  روز  حنیفه« خدمت  آیه سوال کرد، حضرت   السالمعلیهبو  این  معناى  از  و  آمد 

نعیم   بیت«  »اهل  ما  خود  فرمودند:  بندگان  بر  را  خود  نعمت  ما  سبب  به  خداوند  که  هستیم 

آن  از  بعد  گرفتند  الفت  خدا  بندگان  ما،  برکت  به  و  است  داشته  اختالف  ارزانى  یکدگر  با  که 

هاى آنان مهر و عطوفت و محبت را ایجاد کرد و آنان را  خداوند بین دل  داشتند و به برکت ما 

ها را به اسالم هدایت کرد؛ و اسالم نعمتى  خداوند آن   برادر یکدیگر قرار داد و به واسطه ما،

نیز   السالمعلیهامام رضا    ۲۲۱  ص  ، ۱0ج    بحاراألنوار،   ، ۲۴۷، ص  ۱۶ج    الوسائل، مستدرک است که جاویدان است 
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اب سوال »ابراهیم بن عباس َصولى« نعمتی که خدا از آن سوال خواهد کرد  یثی در جودر حد 

 ۱۲۹، ص ۲أخبارالرضا)ع(، ج  عیون  .ابیطالب و فرزندانش اعالم نمود را محبت و نعمت علی بن 

آیه  ۲۳ به  اشاره  امیرالمومنین    ۱۵ـ  مقاومت  و  احزاب  دشمنان   السالمعلیهسورا  مقابل  َولَقَْد  در 

َ َكانُو َعاَهُدوا َّللاَّ َمْسئُوال  ا   ِ َعْهُد َّللاَّ َوَكاَن  اأْلَْدبَاَر  یَُول وَن  اَل  قَْبُل  ِمْن  با خدا عهد      این  از  قبل  آنها 

كرده بودند كه پشت به دشمن نكنند، و عهد الهى مورد سؤ ال قرار خواهد گرفت )و در برابر  

ن فرار کردند پیامبر فرمود فردا در جنک خیبر ابوبکر و عمر در مقابل دشمنا   آن مسئولند.

 . نکرده و فرار نکند دهم که به دشمنان پشت  می  ( علی بن ابیطالب  ) پرچم را به دست کسی

 ۳۷۱، ص۱کنز العّمال متقی هندی، ج ۱۱۱، ص ۳المستدرک حاکم نیشابوری، ج

اَلةَ تَْنَهىٰ سوره عنکبوت  ۴۵ـ اشاره به آیه  ۲۴ اَلةَ ۖ إِنَّ الصَّ و نماز   َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمنَكر  َوأَقِِم الصَّ

 دارد، ی را برپا دار، که نماز )انسان را( از زشتی ها و گناه باز م

اسم برتر خداوند   ۹۹ـ اشاره به نام های مبارک خداوند است که در آیات قرآن آمده و شامل  ۲۵

گفته می  الحسنی  اسماوک  آن  به  آدر قرآن است و اصطالحا   به  ن اسماوک  شود و اصطالحا  

اَْسئَلَُک بِِکتابَِک اْلُمْنَزِل َو  اللُّهمَّ اِنّی   :خوانیم شود چنانچه در اعمال شب قدر می الحسنی گفته می 

مظهر این اسماء الهی   السالمعلیهو امیرالمومنین    ما فیِه َو فیِه اْسُمَک ااْلْکبَُر َو اَْسماُؤَک اْلُحْسنی

ن آن حضرت  والدت  روایت  در  چنانچه  گفت  است  اسد  بنت  فاطمه  به  کعبه  در  آسمانی  دایی 

 .است ه از اعظم اسماء من نامش علی است ک

َو َما   :فرماید سوره نجم است که خداوند در مورد سخنان پیامبر می  ۴و   ۳ـ اشاره به آیات  ۲۶

خن او  گوید سو هرگز از روی هواي نفس سخن نمی یَْنِطُق َعِن اْلَهَوُى إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي یُوَحى  

گفته است   السالمعلیهیجه آنچه پیامبر در شأن و مدح علی  هیچ چیز غیر وحی خدا نیست. پس نت 

 .امر الهی بوده است 

یَُدوُر َحْیثَُما َدارَ  :ـ پیامبر اکرم فرمودند ۲۷ علي با حّق است و    َعِليٌّ َمَع اْلَحّقِ َو اْلَحق  َمَع َعِلّيٍ 

؛ األمالي شیخ طوسی  ۸۹األمالي شیخ صدوق ص   .آن جاست   باشد، حق هم هر کجا علي   السالمعلیه   حق با علي

؛ المستدرک علی الصحیحین، ج  ۹۸ص    ۱؛ اإلمامه و السیاسه، ج  ۶۳۳ص   ۵؛ سنن الترمذي، ج  ۲0األثر ص  ؛ کفایة  ۵۴۸ص  

 ۱۳۵ص  ۳

َكانَْت    المالس علیهإِنَّ آَدَم  که فرمود:    َوآل ه  َعلَیه  هللاَصلَّیَ ـ اشاره به حدیث پبامبر  ۲۸ ا أََصاَب اْلَخِطیئَةَ  لَمَّ

 ُ ا َغفَْرَت ِلي فَغَفََرَها َّللاَّ ٍد لَمَّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ ا    تَْوبَتُهُ أَْن قَاَل اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك بَِحّقِ ُمَحمَّ لَهُ َو إِنَّ نُوحا  لَمَّ

إِ  اللَُّهمَّ  قَاَل  اْلغََرَق  َخاَف  َو  السَِّفینَِة  فِي  ِمَن  نِّ َرِكَب  أَْنَجْیتَنِي  ا  لَمَّ ٍد  ُمَحمَّ آِل  َو  ٍد  ُمَحمَّ بَِحّقِ  أَْسأَلَُك  ي 
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ُ َعْنهُ َو إِنَّ إِْبَراِهیَم   اهُ َّللاَّ ٍد َو   السالمعلیهاْلغََرِق فَنَجَّ ا أُْلِقَي فِي النَّاِر قَاَل اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك بَِحّقِ ُمَحمَّ لَمَّ

ا أَنْ  ٍد لَمَّ ُ َعلَْیِه بَْردا  َو َسالما  َو إِنَّ ُموَسى  آِل ُمَحمَّ ا أَْلقَى َعَصاهُ َو   السالمعلیهَجْیتَنِي ِمْنَها فََجعَلََها َّللاَّ لَمَّ

ٍد.  أَْوَجَس فِي نَْفِسِه ِخیفَ  ٍد َو آِل ُمَحمَّ اش  چون آدم گناه كرد توبه  ة  قَاَل اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك بَِحّقِ ُمَحمَّ

حمد خواهش كنم مرا بیامرزى و خدایش آمرزید  كه گفت خدایا تو را بحق محمد و آل م این بود  

ل محمد  و چون نوح سوار كشتى شد و از غرق ترسید گفت خدایا از تو خواهم بحق محمد و آ

كه مرا از غرق نجات دهى و خدا او را نجات داد و چون ابراهیم را به آتش افكندند گفت خدایا  

و آل مح او سرد و سالمت كرد و چون  بحق محمد  بر  آن را  ده و خدا  نجات  آن  از  مد مرا 

هم بحق محمد و آل محمد كه مرا امان  موسى عصا افكند و از آن ترسید گفت خدایا از تو خوا

 ۲۱۸امالی شیخ صدوق ص . دهى

ةٌ ِمْن َربِِّه إِنََّما أَْنَت ُمْنِذٌر  َو یَقُوُل الَِّذیَن َكفَُروا لَْواَل أُْنِزَل َعلَْیِه آیَ  سوره رعد   ۷ـ اشاره به آیه  ۲۹

از طریق اهل    ای است. ای و برای هر قومی هدایت کننده  هر آینه تو بیم دهندهَهاٍد    َوِلُكِلّ قَْومٍ 

هفت   است سنت  شده  نقل  پیغمبر  حدیث  منذر  از  مقصود  از  َوآل ه  َعلَیه  هللاَصلَّیَ   که  علی    هادی  و 

جملهمی  السالمعلیه از  فصول    باشد  در  میمالکی  شد  المهمه  نازل  مزبور  آیه  چون  که  نویسد 

یعنی من  .یَا َعلی یَْهتَِدي اْلُمْهتَُدوَن  أَنَا اْلُمْنِذُر َو َعِليٌّ اْلَهاِدي بَِك   :فرمود   َوآل ه  َعلَیه  هللاَصلَّیَ رسول خدا  

یا علی هدا السالمعلیه ام و علی  انذار کننده  تو  یافتگان هدایت میهدایت کننده و بوسیله  یابند  یت 

  ۱۲۲فصول المهمه ص 

ا أُْسِرَی بِی إِلَی السََّماِء لَْم یَُکْن بَْینِی َو بَْیَن    :فرمودند   َوآل ه  َعلَیه  هللاَصلَّیَ در حدیث دیگری پیامبر   لَمَّ

ٌب َو اَل نَبِیٌّ ُمْرَسٌل   من و پرورگارم نه    وقتی مرا شبانگاه به آسمان بردند، بین َربِّی َملٌَک ُمقَرَّ

و بود  مقّربی  مرسلی   فرشتۀ  پیامبر  َحاجَ  .نه  َربِّی  َسأَْلُت  فِی    ة  َما  فََوقََع  ِمْنَها  َخْیرا   أَْعَطانِی  إِالَّ 

حاجتی از پرورگارم نخواستم مگر آنکه بهتر از آن را  َمَساِمِعی إِنَّما أَْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُکّلِ قَْوٍم هاٍد  

آی  و  فرمود  شنیدم  به من عطا  را  هاٍد  قَْوٍم  ِلُکّلِ  َو  ُمْنِذٌر  أَْنَت  إِنَّما  أَنَاه:  إِلَِهی  فََمِن    فَقُْلُت  اْلُمْنِذُر 

بیم اْلَهاِدی   خدایا!  کردم:  هدایت   عرض  پس  منم؛  کیست؟ دهنده  ذَاَک   کننده  ُد  ُمَحمَّ یَا   ُ َّللاَّ فَقَاَل 

إِ   ةُ َغایَ  السالمعلیهأبیطالب  بن علی  اْلُمتَِّقیَن وَ اْلُمْهتَِدیَن َو  تَِک بَِرْحَمتِ َماُم  أُمَّ ِمْن  ِلیَن  اْلُمَحجَّ اْلغُّرِ  قَائُِد  ی   

  است که هدایت  السالمعلیهطالب  ابی بن این علیّ  َوآل ه  َعلَیه  هللاَصلَّیَ خداوند فرمود: ای محّمد  إِلَی اْلَجنَّْه  

سوی بهشت، در زیر سایۀ رحمت    شوندگان، پیشوای متّقیان و رهبر سفید رویان از اّمت تو به 

 ۲0۶، تفسیر فرات الکوفی؛ ص۴00، ص۳۵ر؛ جبحاراألنوا ۲۲۶، ص۷تفسیر اهل بیت علیهم السالم جمن، است  
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أَْمُرُكْم  ۳۰ َو  اْلَخْیُر،  فِْعلُُكُم  َو  َوَحتٌْم  ُحْكٌم  قَْولُُكْم  َو  کبیره  از زیارت جامعه  ایی  به فراز  اشاره  ـ 

 ُرْشٌد، 

پرداختند و با تمام وجود به خدا توّجه داشتند که  دت می خاشعانه به عبا  آن حضرت چنان    ـ ۳۱

توانستند  کردن تیری که در جنگ صفین به پای حضرت اصابت کرده بود و نمی برای خارج  

و چون حضرت از   آن را از پایش در آورند، در نماز در حال سجده از پای او خارج کردند 

ن تیر  تیر گردیدند. و قسم یاد کردند که اصال  خارج کرد نماز فارغ شدند، متوّجه خارج شدن  

محجة  ،  ۱۸۱، منتهی اآلمال، ص  ۳۷۱، ص  ۲، االنوار النعمانیة، ج  ۲6و  ۲5، ص  ۲لوب ج  ارشاد الق را احساس نکردند.  

 ،۳۹۸و ۳۹۷، ص ۱البیضاء، ج

می ۳۲ حمله  پیامبر  به  اطراف  از  که  هنگامی  احد  در غزوه  علی  ـ  به   السالمعلیهشد؛ حضرت 

پیامبر   می   َوآل ه  َعلَیه  هللاَصلَّیَ فرمان  حمله  آنان  امام   کرد به  جوانمردی  و روحیه  شد  نازل  جبرئیل 

جبرئیل را تصدیق کرد و گفت: من از    َوآل ه  َعلَیه  هللاَصلَّیَ را ستایش نمود. رسول خدا   السالمعلیهعلی  

ال فَتی اِالّ َعلی؛ ال َسیَف اِالّ   :ه علی هستم و او از من است. سپس صدایی در آسمان پیچید ک

؛  ۱0۲۷، ص۳تاریخ طبری،ج  لی و شمشیری چون ذوالفقار وجود ندارد جوانمردی همچون ع  ُذوالفَقار،

 ۱۶۹، ص۳، ج؛ تاریخنامه طبرى ۹0، ح۱۱0، ص۸؛ الکافی، ج۱0۷، ص۲الکامل فی التاریخ، ج

کننده  ای علی تو تقسیم   ؛یا َعِلی إِنََّک قَِسیُم اْلَجنَِّة َو النَّارِ  :فرمود   َوآل ه  َعلَیه  هللاَصلَّیَ ـ پیامبر اسالم  ۳۳

در صحیفه امام رضا    ۱0۲و  ۵۶؛ بشارة المصطفی، ص۲۷، ص۲عیون اخبار الرضا)ع(، جبهشت و جهنم هستی  

یا   :فرمود   َوآل ه  یه  َعلَ هللاَصلَّیَ در حدیثی دیگر پیامبر   .آمده است َو اْلَجنَِّة   قَِسیُم النَّارِ   ۵۶ص  السالمعلیه

أَْنَت   لَکِ َعِلی  َهذَا  َو  ِلی  َهذَا  ِللنَّاِر  تَقُوُل  اْلِقیاَمِة  یْوَم  اْلَجنَِّة  تقسیم   ؛ قَِسیُم  تو  بهشت  ای علی  کننده 

،  ۲عیون اخبار الرضا)ع(، ج !گویی این برای توست و این برای من هستی. در روز قیامت به آتش می 

 ۶۶۷، ح۵۱۱صتفسیر فرات الکوفی،  ؛ ۸۶ص

ْحَمِة، َوالدَّْعَوةِ اْلُحْسنَٰى،  ـ اشاره به فرازهایی از۳۴  زیارت جامعه کبیره َوَمْعِدَن الرَّ

فرمودند ۳۵ اکرم  پیامبر  الثّقلین؛  :ـ  ِعباَدةِ  ِمن  اَفَضُل  الَخنَدِق  یَوَم  َعِلی  و    َضربَةُ  ارزش ضربه 

البالغه ابن ابی شرح نهج    ان ست جّن و انس در روز خندق باالتر از عبادت تمام   السالمعلیهجنگ علی  

َضربَةُ َعِلی یَوَم  در بعضی منابع آمده   ۱۲۲ص    ۱، االحتجاج ج۲۱۶، ص  ۲0، بحاراالنوار، ج۲۶ص    ۱۹الحدید ج  

تي اِلى یَوِم الِقیَاَمة  ارزش ضربه و جنگ علی در روز خندق باالتر    الَخنَدِق اَفَضُل ِمن أعَماِل اُمَّ

 ۳مستدرك حاكم، ج    ۳۱ص    ۲تفسیر فخر رازی ج  مت است  روان و امت من تا روز قیاتمام پی از عبادت  

 ۵۳ص   ۱۸، جامع االحادیث ج ۳۲ص 
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َوالَِّذیَن َمعَهُ أَِشدَّاُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء بَْینَُهْم   :سوره فتح   ۲۹ـ اشاره به آیه  ۳۶  ۚ ِ ُسوُل َّللاَّ ٌد رَّ َحمَّ م 

هستند در برابر کفّار سرسخت و شدید، و در  و کسانی که با او  حّمد )ص( فرستاده خداست؛  م

 میان خود مهربانند؛

من شهر    َو َعِليٌّ بَابَُها َو لَْن تُْدَخِل اْلَمِدینَةُ إِالَّ ِمْن بَابَِها  أَنَا َمِدینَةُ اْلِعْلمِ  :ـ پیامبر اکرم فرمودند ۳۷

مگر از در آن    وارد این شهر شود   تواند علم هستم و علی در این شهر است و کسی هرگز نمی

 ،۱۵۵ص   ۲، لسان المیزان ج۷۸ص   ۶، الغدیر ج ۵۷۴ص  ۲، الخصال ج ۳۴۵امالی شیخ صدوق ص 

ـ درباره شأن نزول هل اتی زمخشرى، قربطی، آلوسی، شبلنجی و دیگر مفسرین اهل سنت  ۳۸

ا سه روز  كند: علی و حضرت زهردر کتب خود با شرح مفصلی از ابن عباس چنین نقل می 

تند و هر روز موقع افطار طعام خود را به فقیر و یتیم و اسیر دادند و ... در این  روزه گرف

با داشتن   َوآل ه  َعلَیه  هللاَصلَّیَ هنگام جبرئیل نازل شد و گفت: اى محمد   بگیر این سوره را، خداوند 

می  تبریك  تو  به  بیتى  اهل  سوره  چنین  سپس  و  بر  »گوید  را  اَتى«    َوآل ه  َعلَیه  هللاَصلَّیَ پیامبر  َهْل 

ص    ۱۵، روح المعانی فی تفسیر القرآن ج۱۳۱ص  ۲0ج     ، االجامع االحکام القرآن۶۷0ص  ۴الکشاف عن حقائق ج   خواند 

االبصار ص  ۱۷۳ نور  َمعاِشَرالنّاِس هذا   :فرمایند پیامبر اکرم در بخشی از خطبه غدیر خم می   ۲۲۸، 

لی   أَْنَصُرُکْم  َو  ق ُک َوأَحَ َعِلی،  راِضیاِن.  َوأَنَاَعْنهُ  َوَجلَّ  َعزَّ َوهللا  َعلَی،  ُکْم  َوأََعز  إِلَی  َوأَْقَربُُکْم  بی  ْم 

 فِی  مانََزلَْت آیَةُ ِرضا  فی اْلقُْرآِن إِالّ فیِه، َوال خاَطَب هللا الَّذیَن آَمنُوا إِالّ بََدأ بِِه، َوالنََزلَْت آیَةُ َمْدحٍ 

فی  إِالّ  وَ اْلقُْرآِن  ِسواهُ  الشَ ِه،  فی  أَْنَزلَها  َوال  لَهُ،  إاِلّ  ْنساِن«  ااْلِ َعلَی  أَتی  »َهْل  فی  بِاْلَجنَِّة  هللا  ِهَد 

َغْیَرهُ  بِها  و  .َوالَمَدَح  سزاوارترین  نمود،  یار  مرا  بیشتر  همه  از  که  است  علی  این  مردم،  ای 

او   از  من  و  عّزوجّل  خداوند  است.  نزد من  شما  و عزیزترین  آیه  یم. هخشنود نزدیکترین  یچ 

نموده   اوست و خدا هیچگاه مومنان را خطابی  درباره  این که  نیست مگر  در قرآن  رضایتی 

مگر آن که ابتدا او مخاطب بوده است و آیه ستایشی نازل نگشته مگر درباره او و خداوند در  

غیر  گواهی بر بهشت رفتن نداده مگر برای او و آن را در حق   «سوره »هل أتی علی اإلنسان

در فراز دیگری از    َوآل ه  َعلَیه  هللاَصلَّیَ ل نکرده و به آن جز او را نستوده است. پیامبر اکرم  و نازا

حیِم، َواْلعَْصِر،     َو فی َعِلی  :خطبه غدیر فرمودند  ْحمِن الرَّ َوهللا نََزلَْت ُسوَرةُ اْلعَْصر: »بِْسِم هللا الرَّ

إِالّ   ُخْسٍر«  لَفی  ْنساَن  اإْلِ الّ َعلیّ إِنَّ  ْبرِ ا   َوالصَّ بِاْلَحّقِ  َو َرِضی  آَمَن  و سوگند به خدا که سوره    ذی 

است: »به نام خداوند بخشنده مهربان. قسم به زمان که انسان در   السالمعلیه والعصر درباره علی 

 زیان است.« مگر علی که ایمان آورده و به درستی و شکیبایی آراسته است. 
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مشغول صحبت بود    َوآل ه  َعلَیه  هللاَصلَّیَ ئیل در خدمت پیامبر  ـ در حدیثی آمده است روزي جبر ۳۹

وارد شد. جبرئیل چون آن حضرت را دید، برخاست و شرایط تعظیم   السالمعلیه كه حضرت علي  

فرمود:    ل ه  َوآَعلَیه  هللاَصلَّیَ مبر  پیا«لجبرئیل: أتقوم لهذا الفتي؟  َوآل ه  َعلَیه  هللاَصلَّیَ فقال النبّي   .به جاي آورد 

فقال جبرئیل: إّن هذا له علّي حّق التعلیم،  كني؟  اي جبرئیل! از چه جهت به این جوان تعظیم می 

فقال: »كیف ذلك التعلیم یا   !عرض كرد: چگونه تعظیم نكنم كه او را بر من، حق تعلیم است 

ا اسمك؟ و من  فقال: لّما خلقني هللا تعالي سألني: من أنت؟ و مفرمود: چه تعلیمی؟   «جبرئیل؟

عرض كرد: در وقتي كه حق تعالي مرا خلق كرد،  جواب،  أنا؟ و ما اسمي؟ فتحیّرت في رّد ال

و بقیت ساكتا، ثّم حضر هذا  از من پرسید: تو كیستي و من كیستم؟ من در جواب متحیر ماندم،  

ا العبد الذلیل،  الجواب، فقال هذا: »قل: أنت الرّب الجلیل، و أن  الشاّب في عالم األنوار، و علّمني 

و مدتي در مقام جواب ساكت بودم كه این   .ال له و عّظمتهو اسمي جبرئیل«؛ و لهذا قمت إجال

جوان در عالم نور به من ظاهر گردید، و این طور به من تعلیم داد كه بگو: تو پروردگار جلیل  

 .ردمو جبرئیلم. از این جهت، او را كه دیدم، تعظیمش كو جمیلي و من مخلوق ذلیل 

یا جبرئیل؟  النبّي: »كم عمرك  پرسید: مدت عمر تو چند سال است؟    َوآل ه  َعلَیه  هللاَصلَّیَ پیامبر  فقال 

فقال: إّن َّلّل نجما یطلع من العرش في كّل ثالثین ألف سنة مّرة واحدة، و قد شاهدته طالعا ثالثین  

سي هزار سال یك بار  كرد: اي رسول خدا! در آسمان ستاره اي هست كه هر  عرض  ألف مّرة،

إذا رأیت ذلك  » َوآل ه  َعلَیه  هللاَصلَّیَ   فقال له رسول هللا  .ار بار دیده امكند، من او را سي هزطلوع می 

 !فقال: كیف ال أعرفه؟شناسي؟  حضرت فرمود: اگر آن ستاره را ببیني، می  النجم هل تعرفه؟

  جبرئیل   من جبهتك« فلّما كشفها و رآها فقال النبّي لعلّي: خذ العمامة رد: چگونه نشناسم عرض ك

تا عمامه از   السالمعلیه  حضرت به امام علي  رأي ذلك النجم في جبهة عليّ   السالمعلیه دستور داد 

دید  امام  پیشاني  در  را  ستاره  آن  برداشت،  سر  از  عمامه  امام  وقتي  و  بردارد  البراهین   .سر 

این حدیث   :تذکر ۲۴، ص  ۲؛ مستدرك سفینه البحار ج  ۲۱، ص  ۱ج  به نقل از انوار النعمانیه،    ۳۱۲-۳۱۱ص     القاطعه 

در كتاب "البراهین القاطعه" و در "مستدرك سفینه البحار" به نقل از صاحب "بستان الكرامه"  

ن حدیث ذکر شده اما در منابع  آمده و ظاهرا در "انوار النعمانیه" سید نعمت هللا جزایري هم ای 

 .مده است متقدم و دسته اول تاریخی نیا

ُل اْلغَْیَث َوبُِكْم  ـ اشاره به فرازهایی از زیارت جامعه کبیره  ۴۰ ُ، َوبُِكْم یَْختُِم، َوبُِكْم یُنَّزِ بُِكْم فَتََح َّللاّٰ

بِإِْذنِِه،   إِاّل  َعلَى اأْلَْرِض  أَْن تَقََع  کند و به  خدا با شما آغاز کرد و با شما ختم می یُْمِسُك السَّماَء 

باران فرو  فرو می   خاطر شما  بر زمین  اینکه  از  را  آسمان  برای شما  تنها  و  نگاه  ریزد  افتد 

 دارد، می
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شهادت  اشعار  

علیه السالم امیرالمومنین علی     
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 اشنشناختیکه  ننگ بادا به تو ای دهر            اشای باخـتی قـافـیه تر ازتر سادهسهـل

 آوردی  سالسه  وجان او را به لبش شصت             مالل آوردی  چه برایش به جز اندوه و

 جامه پشـمینه اوست  زمین ریز عرق در            پینه اوست از خاک فقط کفش پُر  ازسهمش 

 پی اطـراق نبود  اش درنفس قـافـله  یک            سـایه آن باغ نبود سـاخت و درباغ می 

 لی ست عـکه شبی با شکـم سیر نخـفـته             عـلی ستبـاید که بفهـمیم چه گفـته  درد

 فـقیر  خوردکه نمی  را نان دندان شکنی             سفـره اسـالم چه بـرداشت امیرسر  از

 بود رنگین نمک  از شیر ودخترش سفره             که علی غمگـین بود آن شب آخر آه از

 هلل  شـنــیـدنـد فــقــط از عــلــی انّــامـی            ماه دریا، زمین،  باد، شب آخر که فلک،

 دیـوار به پایش افـتاد  و مهـربان شد در            دوش عـبایش افـتاد از برخـاست وبـاد 

 به اذان گوش مکن امشب فقط امشب فقط             مکنبه فریاد جهان گوش   مرو از خانه،

 هازن در پی او دسـتـه مـرغـابی سیـنـه             هاخـوابی شب بی  شب آخر، شب آخـر،

 ماند که عصا جا می  زدچنان  قدم از شوق            ماندمی ارض و سما جا  یای عله قدم از

 مکوشبیهوده  سراپا همه رفتن شده، او             مکوش  توأم ای شب شیون شده بیهوده با

 کوه جلودارش نیست   دست و پاگیر مشو،             نیستپیکارش  لحظه  شک این لحظه کم ازبی

 تا که بـیـدار کـنـد قـاتـل خـود را مـوال            واقـعـه حـتی مـوال ز رسـد ازودتـر می 

 ای اعـرابی  بیـدار شو صبـح برخاسته،              خوابی درشب تاریک زمین  تا به کی ای

 تاب شد از فُزُت و رّب الکعبهکعبه بی             الکعبه عرش محراب شد از فُزت و ربّ 

 دنـیـا  بـســتـان از نـعـمـِت داشـتـنـت را            امــان از دنــیــا ،رددآه از مـــردم بــی 

 آرام خـورد آرامدفـتـر قـصه ورق مـی             رود قـصه ما سـوی سرانجـام آراممـی

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  مثنویقالب شعر:              حمیدرضا برقعیشاعر:   

 

السالم علیه امیرالمومنینقسمت اول بخش سوم: اشعار ضربت خوردن و بستر شهادت   
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 به کام نیست  عـالم به نـام او بـشود هم،            بر هر کسی که ساقی کوثر امام نیست

 از مـقـام گـدایـی مـقـام نـیـسـت بـاالتـر             بـرای ما درـضـرت حـیـپیـشگـاه ح در

 کـالم نیست چـاه با عـلی احدی هم جـز            خوش ندید اش روز فراق فاطمه بعد از

 الـتـیـام نیست  سوخـته را  هجـران یـاِس             عـلی التـیـام یافت گـیرم که زخـم فـرق

 امام حسن هیچ امام نیست تر از  خون دل            را به خانه برد دروفه پهای ک کوچه از

 بام نیست کسی پشت کوچه رد شدند، از            زینب گـریـستـنـد بـا هـم برای غـربـت

 که وسـط ازدحـام نیـست  جـای عـقـیـله             خـاکـسـتر و نگاه حـرامـی و کعـب نی

 وجه به سختی شام نیست کوفه به هـیچ             رودبـازار مـی هـمـراه یــوسـفـش سـر

 

 

 ُخدا افطار کرد نمک شیر  با کمی نان و            کردمقدار بی روضه  چشم اهل را در شیر

 کرد  اگرچه دخترش اصرار ؛ دیگر لب نزد            صرف سه لقمه پا کشید سفره پس از سر از

 کرد آسـمان کـوفـیان را تـاردود آهـش             خاموش بود اّما ظاهرا  سوخت میباطنا   

 لب آیـات استـرجاع را تکرار کرد زیر            غریب با حالی   حیات خانه ِهی چرخید و در

 خواب خوش بیدار کرد؟ را چرا از قاتل خود            داند کسی جز زهرا نمی   چارده قرن است و

 یاِد زهـرا سوختن بین در و دیوار کرد            گفت رّب الکعبه(  )فُزُت وَ اگرضربت   آن بعد از

 کرد  مسمارتیزی   از داغی و از یاد َمرد،            بود کهطوری زهرآلوده شمشیر ضربۀ 

 زار کرد زار وحی را با شعله آتشالله            قـاتل اصلی حـیدر دست نحسی بود که

مفاعیل فاعلنمفعول فاعالت وزن شعر: غزل                قالب شعر:               مرضیه نعیم امینیشاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعلفاعالتن وزن شعر:              قالب شعر: غزل              محمد قاسمی       شاعر:   
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 خورد اش زینب زمینمیاِن خانه            ردخوجبین  بر  همین که تیغ بَر سر

 غلط گفتم که میخی آتشین خورد             هـا زوری نداردنه تـیـغ ایـنـقـدر

 *********** 

 آورد  خـود تـیـغ یـاِد مـادر که بـا            پـا درآورد اقـبـت ازعـلـی را عـ

 را درآورد ن زد داِد زهــراچـنـا            درد تـیـغ هـم نالـید از چـنـان زد

 *********** 

 نمک خورد   فقط سه لقمه امشب با            تَـَرک خورد سِرسفـره دِل دخـتر

 کتک خورد  بودم اوگفت می فقط             داشتها روضه علی امشب هوایِ 

 *********** 

 شـکـسـتـنـد  خـدایا بـِـیِن اَبـرو را            را شکـستـند هایی که بانـوهـمان

 را شکـسـتـند پـهـلـو گـمـانـم بـاز            پــا فـاطــمـه اُفـتـاد از چـنـان زد

 *********** 

 شد تر شمـشـیـر تـماِم مسجـد از             درگـیـرتر شدحـسن با داغِ خود 

 شد است حاال پـیـرتر حسن پـیـر            او عــلــی اُفـــتــــاد روِی دامــنِ 

 *********** 

 بـــودنـــد  نــوا آورده فــقــط آه و            بـودنـد  مــرحـم نـه دوا آورده نـه

 بــرای او عــبــا آورده بــودنـــد             امافـقـط یک ضربه خـورده بود 

 *********** 

 دیـد بابا ی که هـر گـوشه عـلـی م             نـالــیـد بـابـامـی  اُفــتـاد و زمـیـن

 چـیـد بـابـا عـلـی را روی هم می             عـبـا آورده بـودنـد و کـمـش بود

 *********** 

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             دو بیتی      قالب شعر:                     لطفیحسن شاعر:   
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 زمین ریختمژگانش حتی آه  که            یختر جانش زمین  جانش علی  علی 

 ریخت  زمیندستانش  بین   ولی از            بـغـل این بـاِر آخـر کـشـیدش در

 *********** 

 کـشانـیـد  هـای خودشـانه   مـرا بر             نـشــانــیـد آتــِش دل را صـدا زد

 عـلـی را بر دِر خـیـمه رسـانـیـد             بـیــائـیــدهـاشـم  جــوانـان بــنـی

 

 

 گذشت می با یاد زهراآخرش های لحظه            گذشتمی داند چها بر قلب موال کس نمی 

 نبود   گفت کاش آن روز زهرایم به پشت در             س در را گشود پ س آرام ورا کرد دخترش 

 ندارش را گرفت یادش آمد میخ در دار و            را گرفتقرارش دل  ازگرفت را شالش در که 

 شکست زهرا راپهلوی  درضرِب یادش آمد              را علی آهسته بست درشال خود محکم ولی 

 یاد آن روزی که بین کوچه زهرایش فتاد            فتادبر پایش  لرزهها زد کوچهتا قدم در 

 زدند را می همسرش  دستهایش بسته بود و             زدندتـنها یـاورش را می   یادش آمـد باز

 ه فـاطـمه یا فـاطـمه یا فـاطـمه یا فـاطـم            کرد مـوال زمزمهتا در مسجـد فـقط می 

 دنیا بگیر مردم این  دیگر از که علی را            مجیر رب یا یاد  کرمی دعا  وکرد می گریه  

 تیغ اشقی االشقیا بشکست فرق بوتراب             دعای مرتضی شد مستجاب سجده آخـر

 همان لحظه دلش یک لحظه تا گودال رفت  در           حال رفت  خورد با صورت زمین شیر خدا از

 غریب افتاده است  او حسینلشکر  بین یک             ده استگودال آن خّدالـتریب افتا دردید 

 زد حسینبر روی تل زینب صدا می  یک طرف            حسین زدپا می دست ومقتل بین  در طرف یک

 دار  نیزه نیزه بود و نیزه بود نیزه بود و            کرد کارچشم تا می حسینش  تا دورِ  دور

 تـنـش یا الاقـل آبـش بده  از یا َمـبُر سـر            بده بشتا گفت ای نامرد کمتر بین خون 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:          مثنویقالب شعر:     عبدالحسین میرزایی     شاعر:   
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 است  قمر شمس و ره تو اختر وخاک  گرد و            1است  مت کهف وری یا که بهشت دگررَ حَ 

 همۀ دهر به وهللا سر است قـنـبرت از            مردی ای شیرخدا در خودت که جای تو

 است  هرکه از شأن حقیقی شما با خبر            کندمـوال ب بیـشـتر شک به خـدایی تـو

 بیـشتـر استهمه  اسداللهی و شأنت ز             انداخت زمین سپر  لشگری دید تورا و

 خونجگر است  دوری تو غم عقیقی ز هر            حرمت نجف در روسپـید است اگر ُدر

 است  سفر شهر نجف درطرف که   میقد            آیـد« مـالقـات خـدا می پـلـه بـه  » پـلـه

 است  گوهر پُر ازغم تو صدف دیده چطور             ببین دل شده سرریز بس که ازعشق به تو 

 است بال و پر دستگیری که خودش خسته و بی            داد بالش علی  وگفت خورده علی  زمین  هر

 است کمر غمت بر  بار از سالها دست تو            تورا استشکسته چه کس آه سنگین داغ 

 ور است کفنت شعله هیزم یاد آن آتش و             رسد آه تو هنوزرفتی و از لحـدت می 

 است در  ضربۀ دیـوار قـاتـل اصلی تو            دانـسـتـنـدیـ اما هـمه م هملـجـم زد ابن

 است  ـدا دردسربه خآتش  پر پروانه و             مـیــان آتـش   تــو گـیـر افــتـاد عــزیــز

 است امامم سپـر گفت جانم به خدا بهر            ولی باز مقـاوم استادسوخت میگرچه 

 است  سرهمه گفتند دگر فاطمه عمرش به              تا در خانه شکست و نـفـسـش بـند آمد

 ت اس سحرشام عمر پسرم فضه بیا بی             آمد ای وای  ای از پشت درناگهان ناله 

 
ابيات زير به جهت انتقال بهتر معناي شعر تغيير داده شد؛ همانگونه که رهبر معظم انقالب نيز متذکر شده اند اوصافي چون قد و  .   1

امتياز اصلي اهل بيت به شدت ايمان و ....   باال و چشم و ابرو، و يا زور و بازو براي ائمه شأن و منزلت محسوب نمي شود بلکه

 گرد و خاک ره تو اختر و شمس و قمر است             يا علي چشم تو نازم که بهشت دگر است            .مي باشد

 صف مژگان تو لشگر شکني بس قَدَر است             لشگري ديد تورا و سپر انداخت زمين 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلن شعر: وز                 غزلقالب شعر:              موسی علیمرادی  شاعر:   

 



( سایت آستان وصال      astanevesal.ir  200                                                                                                                            جلسه آموزش مداحی نورالثقلین  ) همدان 

 
000

 است  جگر  خونبیشتر از همه کس چشم ترش             عـلـی آیـنـه فـاطـمه شـد که در آل هـر

 گذر است هر بام و سر هر یادگاراز سر             او مثل آن دخـتر ویـرانه که بر پیـکـر

 است بند تن او زخمی از این همسفر  بند              که در راه زمیـنش زده شالق ستم بس

 است پدرش پیرتر  از ساله چقدر این سه            گفـتند آغوش گرفت او،ه در ا کباب سر

 است پـدر  لـبـان همه دیـدند لبـش روی            بشود جان در  اش همرهخواست تا خستگی 

 

 رکوعش تا قـیامت ختم شد رکعت دوم،             سالمت خـتم شد نـمازش با رکعت اول،

 الُهدی  أرکانُ   واِی من درهم شکست یکباره،            1خـدا سهـم سِر شـیـرگشته تـیغ آهـنـین، 

 بود زهـرآلودتـیغ    دانـم چگـویم،من نمی              زود بودقضاوت هر  از با وجودی که هنوز

 پشِت سرش، تا پشِت رخسارش گذشت  تیغ از            گذشتکار از کارش  تا حسن آید به مسجد، 

 کم گرفت  موال را حسین کمبازوی یک  زیر           گرفتمحکم را حسن   باا ببازوی یک   زیر

 حیدر است حاال عصای  ، مجتبی با حسینش           است مادرعصای آنکه  شد،تکرار باز هم  

 حال و احوال پریشانش رسید  با   مرتضی           رسیدزینب که مهمانش حال دل  وای بر

 دیده تر برگشت باز  األرواح آمد، قابضُ            گشت بازتا پدر بر  جان زینب بر لب آمد، 

 است به یـاد روزهای واپـسـیِن مـادر او            است زینب مضطر  گفت دستانم رها سازید،

 فکـِر احوالش کنید  پیش دارد، کربال در            رحم بر حالش کنید دخـترم تاقت ندارد،

 خون خدا گلو بر  بیند،چهره   خوِن من بر             تن جدا زا ،نِی رویبعد از این سرها ببیند 

 قتلگاهدست و پا در  در خون حسینش، زندمی             و آهمیان اشک  بیند،آن روزی که می آید

 
 اشت غلط و انتقال بهتر معناي شعر تغيير داده شدبيت زير به جهت جلوگيري از برد.  1

 در سحر شد منهدم يکباره، أرکانُ الهُدي             شد عـمودِ آهـنـين، سهـم سرِ شـيـر خـدا 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مثنویقالب شعر:     محمود ژولیده         شاعر:   
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 دالن  ای دعـای دل بـشـکـسـتـه            دالن  ای چـراغ سـحـر خـسـتـه

 خـود بـیـگـانـه  هـمـه،بـا آشـنـا              ویــرانـه هــر مـاِه تــابـیــده بـه

 مــا  سـیــنــۀ  چــاِه آه ســحــرت            هـمــدم دیــریـنـۀ مـا مـونـس و

 شمع  صدا سوخته یک عمر چوبی              چـراغِ دل جمع صف حـشـر تا

 کم است نـام مـظـلـوم بـرای تو            فـوق غـم است داسـتـان غـم تو

 کـجـا وسـعـت تـاریـخ کـجا  تـو             رجــا ســویـت آورده تریّـبـشـ

 قـتـلگاهـت شده محـراب عـلـی            عـلـی ای هـمه عـمـر شده آب،

 به خروش بانگ اذانت    کوفه از            مدهوش شوق نمازت مسجد از

 زده ـادفـریـ داغ تـو  سـجــده از            شـعـلـه بـر سـوِز دلت بـاد زده

 تـا قــیــامـت سـنـد غـربـت تـو             توصورت  شده بر جاری خون

 را احـیـا کـرد  شب احـیـای تـو            کرد فـرق تو قرآن وا  خصم از

 فرق سـرت فـّواره  خون زد از            چــاره شـود زخــِم فــراقـت تـا

 نوشتمحراب  به   ون پاک توخ            سرشت خاک با خون جـبین تو

 آلــوده لیـک بـا تـیـغِ بـه زهــر            کـه عـلـی گـشـت دگـر آســوده

 قـاتـلت گـشـتـه پـنـاهـنـده به تو             تو کـرامت هـمه پـایـنـده به ای

 شـمـشیربوده کی پـاسـخ زخـم              شیر کاسۀ  بگو جان تو ای علی 

 عـّمــارت کـو  مـالـک اشـتـر و            یارت کو گوخون خفته ب ای به

 غنچه و یاس کـبود تو چه شد؟              بود و نبود تو چه شد؟ باغبـان! 

 غـم تـو   نـثــار تـا صـف حـشـر            عــالــم حــرِم مـاتــم تـو ای دو

 دل مـاسـت خـانـۀ سـوخـتـۀ تـو             ماست نـاقـابـل اشـگ ما هـدیـۀ 

نفاعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                         مثنویقالب شعر:               غالمرضا سازگار    شاعر:   
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 بـرشان   نخـلهـا ریـخـته برگ و            سـرشـان هـا آه گـذشـت ازچـاه

 علی  ها پُر شده از اشگ،سفره             علی بَرد رشک، تو شب به سوز

 خـرمـایـت  هـا مـنـتـظـرِ سـفــره             مـست صـدای پـایت ای سـحـر

 را ُکـشـتـه اشک عـبّـاس تو ما             ُکـشـتـه ما را سـرخی یـاس تـو 

 دوش حسین  بر توتابوت چوب             ای غمت گشته هم آغوش حسین

 یا عـلـی زینب خود را دریـاب             عـاشـقـاِن شب خود را دریـاب

 تو  دفـن شد در دل شب پـیـکـر            تـو خـاطـرۀ هـمـسـر زنـده شـد

 بـردنـد را می  غـریـبـانـه توچه              بردندرا می  شب روی شانه تو

 را فـاطـمه بود  بـرد توآنکه می             همه بود نهان از چه دفن تو گر

 آمــده اسـتــقــبـالـت مـحـسـنـت             ت دنـبـالـت ای حـسین و حـسن 

 ـتبـنــیـن تـو شـکـس  کــمــر اُمّ             شکست که جـبـین تو تیغ قـاتـل

 گــریــۀ مــادر عـبّــاس بـبــیـن             خـیـز و چـشـم تـِر عـبّاس ببین

 

 

 دارد علیشب تا سحر  خلوتی خوش با خدا،            علی امشب از محراب خون، شوق سفر دارد 

 علیفرصت تا سحر دارد شب قدری که  در            است نجوای او »فُْزُت و َرّبِ الکعبه« با خدا

 دارد علی هایی کز مدیـنه بر جگـرداغ            ماتم نشاند در کوفه را یک عمر های نخل 

 دارد علی  در دیوار و برچشمی که  گوشۀ             ستسـوخـته آشـیانی  بازتـاب خاطـرات

 دارد علی  خبر وقـتی از داغ دل زهـرا            فـراق سینۀ او چون نسـوزد از زارالله

 علی  یک جرعه برداردمرحمت به دست  تا             اندآورده صد کاسه شیر ان عرب،نوایبی

 علی دارد  امشب نظربا کدامین اهل دل             را خسـته عـاشـقان نـوازدنگـاهی می   با

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            غزلقالب شعر:     جواد غفورزاده     محمدشاعر:   
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 رو کنی  و  شرمنـده آمـدم که مـرا زیر            کـنـی  سـاقی بریـز بـاده که تـازه گـلـو

 کنی  خو این ُخلق و من را مؤاخذه سرِ             حق توست  نفس،  این م سرِ شد شکن پیمان 

 کنی  رو دسِت مرا نشد که تو یک بار             ولیای تو حیا کرده هر بار جای من،

 کنی  گـو تا با دِل شکـسـتۀ من گـفت و             زدم فقطصدایت شب به این بهانه  هر

 کـنی؟  آبـروفـکـری به حال سـائـل بی             شب عـلـی شـود به نـمـازامـشب نـمی 

 به دست کریـمـش رفـو کنی؟  شـود  آیا            مـثـل عـبـای کهـنـۀ حــیــدر، دل مـرا

 کنی شو وشست مرا   بازاشک روضه   با             ام محـضرت که توبا روسیـاهی آمـده

 کنی  چه مصیبت است فقط سهم او هر            کنی؟!رحم به زینب نمی  ای روزگار،

 غمزده، بغِض گلو کنی این صبوِر   بر            هـم پـدر دیــروز داغ مـادر و امـروز

 رو کنی  به  نامردی است با پدرش رو             حاال عـقـیـلـه را فرِق عـلـی شکـافـته،

 کـنی س حـسـین آرزوبایـد وصـال رأ            چون که کربال پدر  بوسه بزن به رأس

 کنی  جو و  میان خوِن تنش جست هرچه            کـنیحـنجـر بـریـده که پـیـدا نـمی  جز

 

 

 ام! بدنت سرخ گشته استباباِی خـسته             با ضربتی تـماِم تنت سرخ گشته است

 است  سرخ گشته شکنت های بتپنجه سر            فّواره زد ز فـرِق سرت خـون تـازه و

 دهنت سرخ گشته است  ای واِی من که تا            صورتتخوِن عجیبی به  ست جاری شده

 ببین حسنت سرخ گشته است سرت باال             دهن گرفتدّوم است که آستین  این بارِ 

 کفـنت سرخ گـشته استروِی کبوِد بی             حسین  غمین ُرخِ تو دل صورت گذاشت بر

 دسِت شانه زنت سرخ گشته است  حاال دو            پـدرسوِی طفـالِن بی یـگـ شانه زدی به

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل            قالب شعر:              محمدجواد شیرازیشاعر:   

ول فاعالت مفاعیل فاعلنمفعوزن شعر: غزل                قالب شعر:              محسن راحت حق  شاعر:   
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 نـرفـتـه غـیـر نبی اوج آسـمانـش را             خــدا اول زمــانـش را نـدیـده غــیـر

 نمانـده گوش که نشنـیده داستانش را              هوش ز نرفته وصف او نمانده که از سری

 خـدا کـنـد که نـگـیـرنـد آسـتـانش را             از ما  دلخوشیم،به خاک بوسی این خانه 

 ابـد دکـانش را  که تخـته کـنـد تا  بگو            علی دارد به آن دهان که متاعی به جز 

 را ست پیروانش عظیمی  چرا که اجر            اش هـستندپیـمبران اولوالعـزم شیعه 

 را  ای اذانـشلـحـظه  شـنود نـمی  خـدا            هللا اگـر رسـول نـگـویـد عـلـی ولـی 

 مـرتـبه پس داده امتحـانش را  هـزار            وسـط کـارزار پیـغـمبر کسی که در

 را خود ُخرد کرد نانشزانوی  به زورِ              دست اما قلعه را به کسی که َکند درِ 

 جـوانش بُـریـد امـانـش را  ق یارفـرا             چشمشنه خار در  نه استخوان گلویش،

 را است جانشخویش کفن کرده  دست به            به جز علی چه کسی نیمه شب تک و تنها

 کند چوب خیـزرانش را  خدا به خیر            پدر پهلوی مادر،شکست فرق شکست

 

 
 ر شتبی شده هی سد راهم غربتت امشب            از نگاهت بیشتربغض کرده چشمهایم  

 شال سیاهـم بیشتر   ام؛سـجـاده چـادرم؛            امدهد امشب تمام خـانه می  بوی مـادر

 امشب پدر پشت وپناهم بیشتر  باشی از             بمانی پیش چشم دخترت شود امشبمی

 گاهم بیشتر  شود آخر همین جا قتلهمی             زندنـاسـازگاری می  اول سر کوفه از

 اشتباهم بیشتر  در وترسم می که من  یا              چه کاری داشتی درچۀ مابا بغراستی 

 مان حـسینت آه آهـم بیـشتر اشک چـش            ریزدمهای مجـتبی آخر بهم می بغض

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:          قالب شعر: غزل                  محسن عرب خالقی شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                     غزلقالب شعر:     احمد شاکری         شاعر:   
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 شب به یـاد مـاتـم زهـرا گریستی  هر            غـم دریـا گـریـستی دریـا شدی و در

 غم او یا گریستی  از غصه خوردییا             سی سال زندگی تو اینگونه طی شده

 سـال بعـد فـاطـمه تـنهـا گریستی  سی             سی سال بعد فاطمه کم نیست یا علی

 گـفـتی و گـفـتی آخـرش اما گـریستی             این بیش ازخواست نمی  شرحنهج البالغه 

 گـریـسـتـی  ان شـدنـد هـمـه تـاآب رو            ریخـتـه ُدّرِ نجـف شـدندآن اشکهـای 

 گـریـستی  خـجـالـت سـقّـا که از شایـد            بوسه زدی به دست عـلـمدار کـربـال

 امـا تو در مـصـیبت سـرها گـریستی              را تو مـرهـم نداشت طاقت زخـم سر

 ایـنجا گریستی  ،شـودزینب اسیـر می             که عـاقـبت را هاگـفـتی تـمـام واقـعـه 

 1امـا تـو بـر مـصیب زهـرا گـریـستی             کندخـدا گـریه می  مـاتم تو عـرش  از

 

 هم ریخت  به مادرهای حضرت  روضه  با            هم ریخت به رفت پشت دردوباره آن شب 

 از اول شب ساقی کـوثر به هم ریخت            آیات کـوثـر را فـراوان خواند آن شب

 به هم ریخت  یـل خـیـبر  با یاد مـیخ در            دامـن او قــالبــۀ در چــنــگ زد بـــر

 با دیدن اشک علی منـبر به هم ریخت             آمـادۀ مـعــراج خـود دیـدمـحـراب را 

 به هم ریخت سرضربۀ سنگین ظالم   با            زد که مرتضی شمشیر  جوری به فرق

 حیدر به هم ریخت  غم درهستی  ارکان            درآمـد ئــیـل آنـجـاجــبــر  نــهــاد آه از

 عرش خدا همراه پیغمبر به هم ریخت             لـکــعــبــۀ اواز نــالــۀ فُــزت و رب ا

 هم ریخت رنگ رخش دختر به با دیدن            نگـیـرید گـفت دستم را با آنکـه حـیـدر

 
 بطور ناقص و تنها با يک مصرع امده است لذا مصرع دوم براي رفع نقص اضافه شد در تمام سايت ها بيت آخر اين غزل .  1

 امـا تـو بـر مـصيب زهـرا گـريـستي             کندرش خـدا گـريه مي از مـاتم تو عـ

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر:                 حسین صیامی   شاعر:   

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                 قالب شعر: محسن صرامی                شاعر:   
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 شدم زهرا بشکست و غرق خون ز سر تا پا  سرم            غم دنیا شدم زهرا و هجران رنج  رها از

 تا شدم زهرا   فراغت، ببینی از  نبودی تا             من بارِ  و کار شد گره از  ام وامیان سجده 

 غم و نجوای یا زهرا شدم زهرا آه و از پُر             روزی یگانه فاتح خیبرام بوده اگر چه 

 طاها شدم زهرا  عـترت هایدلیل گریه            بودم  سختی اگر شریک غصه ویتیمان را 

 یکسو همنوا با دختری تنها شدم زهرا   ز             ام امامجتبی را یک طرف همناله  حسین و

 مـنم سـاقی و مداح لب سقا شدم زهـرا              1تشنه آوردم   حسینت ساقی لب یاری به

 به حال احتزار از فکر عاشورا شدم زهرا             لیککوفیانم این  کوفه ودلشوره در این  از پُر

 زهرا رخ گلها شدم سیلی بر گریان  ولی            گلها ای دارم کنارم باغی ازدر اینجا خیمه 

 زهرا کبرا شدم  داِر زینبغصه  دمی هم            دردانه دلدارم رخبینم دمی شادم که می 

 

 مـات نـگـاه تـو پـریـشـان تو بـاشـم            باشم ات چشمان توشد مامشب نمی

 باشم پـنهـان تو  بـایـد سـوگ انـگـار            بازدهی می بغضم گرفته بوی مادر

 باشم مهـمـان تو  با من بـمان تا بـاز              بردار هوایت فرق کرده دست حال و

 به دامان تو باشم  عمری سربگذار             را دیـدنی کن هاتـمام لحـظه  باش و 

 انگـار بـاید اشـک سـوزان تو باشم             با بغـچۀ مـادر چـرا سرگـرم بودی

 باشم   بگـذار تا مهـمـان چـشـمان تو            بگردمسرگردان ر کوفه مگذار تا د

 باشم   ان توهـمـیشه خـواسـتم ج مثل            همیشه عشق باباست دخترمن دخترم 

 باشم؟   کرده باران تو غربت کویرت            هایمبابا دوبـاره بغـض کرده چـشـم

 
  ...بيت زير به دليل ايراد محتوايي تغيير داده شد، سيدالشهدا امام و امير حضرت عباس بود نه اينکه.  1

 مـنم سـاقي و مداح لب سقا شدم زهـرا             حسينت را به طفل ارشد اُمُّ البنين دادم

اعیلنمفن اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:            قالب شعر: غزل          داریوش جعفری  شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                 قالب شعر: احمد شاکری                شاعر:   
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 زخم سرشارش   بر زخم دِل از خوردنمک می            کمی نان و نمک خورد و همین شد سهِم افطارش

 آزارش«  »حیدر   دردهای َگزید ازلبش را می            چشمش  در خار گلویش بود اسیِر استخوان و

 کرد انکارش می  لبش نگاهش غرق غم بود و           لبخند بر لب داشت دلخوشی دخترش برای

 ها تفاوت داشت اذکارش که با همه شب  شبی            با گریهگفت »انا الیه الراجعون« می فقط

 بارش گرتمام آسمان را خیس کرد از گریه؛             زمین اما  اشکش بر نگاهش سمت باال بود و

 رفتن داشت  شوق  تاب بود وبی تا سحرخالصه 

 داشت های مردافکن دل غصه  همان مردی که در

 رفتعلی« سمت اذان می  انَّ  اشهد» تمام           رفتمی  »بابا بمان«  اعتنا به نالۀ پدر بی 

 ت رفمی اما آسمان  ،کرد زمین هم التماسش          شدمی  اودرِب خانه دست بر دامان  کلونِ 

 رفتقدکمان می قدکمانش  ولی سوی عزیزِ           شکوه قـامتش زیر فشار بار غـم خم شد

 رفتجان می  ،قدم انگار با هر جسم زمین که از          شد زمستانیمی هوای کوچۀ پشت سرش

 رفتمی مهمانِی شوم بدتریِن مردمان به             عرش وجناب بهترین خلق خدا روی زمین 

 کعـبه رفـت تا مسجد ارِ ـبلۀ سیـ همینکه ق

 یکصدا مسجد  گفت »حیدر«در استقبال او می

 دادسر می  داشت  را علی »فزت و رب الکعبه«اش            دادمی  خبر که محراب اتفاقی را  همان لحظه

 داد می  درچه شمشیری که سرتاپاش بوی میخ           کینه از پُر رقصید شمشیری دست قاتلش  به

 دادمی القـمر«»شق  خـبر از اتـفاق تـازۀ           نخـلـسـتانِی کـوفـه ماهق خـوِن نگاه غـر

 داد می  پسر تکیه بر لرزید وکه می  وقتی  پدر           برداشتارکان هدایت هم ترک  زمین لرزید و

 داد می  جگر سرخِی خون خضاب از  محاسن را           خوب زیبا کرد خودش را  برای دیدن یارش؛

 هـای خـونـِی آیـات قـرآنـی و بـا اِعـراب 

 مهمانی   شِب قدرش سحر شد رفت پیش یار،

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             ترکیب بندقالب شعر:           رضا قاسمیشاعر:   
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 شد از واقعهٔ آن شب قَدش خم  ،محراب            تب از داغِ تو شد قـرآن یکـبـاره دچار

 بر کـالـبد مکـتب  بر ساحـت عـلم حق،             بایـستکه نمی  فـرود آمد آنجا شمـشـیر

 مـذهـب با کـیـنهٔ دیـریـنـه؛ آن زاهـِد ال             1فرود آمدَرب« گفتی تا تیغ  فزُت و » از

 تب   سحـرگـاهی افـتاد به تاب وداغِ  از             تزلزل شد مسجد به تکان آمد  در عرش، 

 شد ذکر لبش »یا رب«   طاقت!بی صبر تو از            دیدشمشیِر تو رفت از حال تا زخم سرت را 

 زینب  تو سـرِ  تا پـارچه را پیچـیـد دور             افتاد صورِت تو برغریبانه  ه اشکش چ

 مطلب! مصداِق همین شام   شد کرببال و            خم از بعِد غـدیر تاریخِ تو شد روضه،

 

 

 دلـم ریخته است یکـباره تماشای تو  با             ریخته است غم  توخونین  صورت که از ای

 هم ریخته است   ضربۀ شمشیر به سرت از            بـابـا  آمـده آخــرسـر تو چـه بـه روز 

 شهر اَلَـم ریخته است همه بام و بَرِ  از            بشكستۀ تو دل محراب شكست از سر 

 ستم ریخته است  جام سرت زهر تیغ بر            كرده حكایت  اینگونهات رخساره  رنگ

 ریخته است  قدم پشت قدم خون فرق تو            هرگز دخترت کاش بـمـیرد که نـبـیند

 با قامت خم ریخته است   زخم تو بر اشک            مـادرم آمـده بـاالی سـرت با زحـمـت

 هم ریخته است   پی  هجده گل من در خون            كه راام آن دم تا دیده   فرق دو این من در

 است علم ریخته  صاحب که پس از  ترس دشمن            بـیـنمکـربـال زنـده شـده در نـظرم می

 قبل آتش زدِن آن به حرم ریخته است            که تـاراج کـنـد خـیـمـۀ طفـالنت را تا

 
 زير به جهت انطباق بيشتر شعر با روايات و انتقال بهتر معناي شعر تغيير داده شد  بيت.  1

 مـذهـب  ال زاهـدِ آن ديـريـنـه؛با کـيـنه             هلل ٱبسم  :گفتي تا گفت که  «از »فزتُ و رَب

مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلنوزن شعر:                  قالب شعر: غزل               مرضیه عاطفیشاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل               محسن عرب خالقیشاعر:   
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 غـم یار  غـم داغ و غم غـربت،            های بـسیارغـم  دلم دریـائی از

 م بودمحق خـویشـتن محـرو ز            ازل مـظلـوم بودم من از روز

 کوفیان طعـنه شنیدم  این هم از            هم از اهـل مـدیـنـه ظـلـم دیدم

 است  جواببی مردم  بین سالمم            آفـتـاب است سوزان بـسان دلم

 من شدم تک وتنها  این عالم در            من شدم زهراکه بی  آن روزی از

 بود  کسی درمان منبی د در به            جان من بود که زهرا داند خدا

 ناگـفـته دارمای به سینه غصه            فقط یک شکوه دارم او از ولی

 مرا ایکاش با خود بُرده بودی             دیـده بودی که تـنهـائـیـم را تو

 دارم  حرفیک  اجل که تنها با            رهـسـپارم دنـیـا سوی جنّت ز

 دیـدارمـغـیــره راحـتــم کـن  ز             محـنتم کن رنج و فارغ ز اجل

 میـان کـوچه افـتـاد   به بازار و            افـتادکـوفه  زینب گـذارت اگر

 است  سنگ  خاک و باپذیرائیشان              ننگ استکوفه  ناممعنای  بدان

 

 

 

 ماه آری  است  علی  شبم را علی است راه و            بیراه که رفت از آنکسرود می چاه  به

 چاه علی نداشت مگر یار دیگری جز            ریخت غمش را به سینۀ او چاه گفت و به

 آه ندید از من و امثـال ما به غـیـر از            خواهدمی یار  ،افسوسگریه نه  علی نه

 ولی دروغ بـبـندد به حضرتش گهگاه            حیدر کسی که بگوید ازحیاست بی چه 

 َّللاّ  دروغ بـسـتـه بـه قـول عـلـی ولـی            که فـته مردیۀ باطـل گربگو که روز

 عـاداه را بشـنـاسد به عـاَد َمـن غـدیـر            بگو به هر که نفـهـمـیـده بیعـت او را

یلاعمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                       مثنویقالب شعر:               سعید خرازی    شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل                   محسن ناصحی شاعر:   
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 اشک فلق مثل شـفـق از دیده سر زد             زد وقتی َملک شیـون به دنیای سحر

 جگر زد  زهرا ناله از سوز که طوری            عرش ا پـیـچـید درفـریـاد ارکان الهد

 زد قلب در بهها ضربه دیگر  یک بار            پـایـی نـفـاق انـگـار بـا ضـربـۀ تــیـغ

 زد امامت را شرر تر آن جهل افزون            آلـوده بر زهـر جـهـالـت بود شمشیر

 زد پر حالت سجده قفس بگشود و  در            شداستخوان آسوده می خار و حصر از

 زد تر چشم با خود شهر هرپلکی به مِ              است آفتاب صبح باز چشمی که قبل از

 زد گـلـبوسه بر گل زخم رخسار پدر            سر بابا به دامـانـش گـرفت و دخـتـر

 زد  بر سینه قمر  نهخا ای ازگوشه  در            خوان شمس بودندچندین ستاره نوحه 

 راه سفـر زد که سـاقی پای در وقـتی            ُسـرادق از  کـوثـر اسـتـقـبـال، آمـد بـه

 دشمن به گـودال با قـوای بیـشـتر زد            علی گفت عاشورا حسینش از در روز

 

 

 ُکنى می چه بـبـیـنى بُـریـده  ِهـجـده َسرِ             نـداشـتـىطـاقـِت دیــدن  فَـرِق مـرا تو

 ُکنى َخـنده به اَشک دیده ببـینى چه می            ُکـنـندگـریه می  اینجا همه به گـریۀ تو

 ُکنی ببینى چه می  طپیده جسمى به خون            شدىِشکاِف َسَرم خونجگر خون ریزد از

 ُکنى می ه بـبـینى چهبا قـاَمـتـى َخـمـیـد             ُحسین را ِزَشریعه، رسد،وقتى که می 

 ُکنی َدریده ببینى چه می  ،خاکجسمى به              اى ندیدَسَرم لطمه من پیکرم به غـیـرِ 

 ُکنىمی  چون آهـوِى َرمـیـده ببینى چه            بـه بــیـابـاِن کـربــال  بِــدر طـفـالِن در

 ُکنى دیده؟ ببینى چه می صبر،تو قَـتِل             فرِق سرم راحتم نمودبه َزد به یک َضر 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل            قالب شعر: محسن غالمحسینی           شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:        قطعه         قالب شعر:                  سعید خرازی   شاعر:   
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 نــواز  بـنـدهخــالـق   بـارالـهــا،             ساز  نیاز چارهای بی  ای خـدا،

 السجود کلَّ شٍی فی سمتت  ای به            جود وفضل  ای کریم ذوالعطا و

 هـمـنـشـیـن مـهــربـان دردهـا            گـردهاای مـنـاجات شب شـب

 روسیاهـم، روسیاهـم، روسیاه            وایـان، ای الـهنـای نـوای بـی 

 دستم بگـیر  خـالـی آمدم، دست            دستگـیـرکـریم  روسیـاهـم ای

 گناه جرم و از باری دارم  کوله            پـناه  دست خـالی آمدم ای جان

 تو سـال مهـجـورم ز سالـهـای            تو دورم ز دانی چـراهـیچ می 

 گـنـاهان مست شد  از بـنـدۀ تو            همدست شد نفس با ابـلـیـس تا

 مشت گنه وا شد دگر پیـش تو            پـشت گـنه گـنه نه پشتهی گـ

 پشیـمانم بـبخـش  من پـشیـمانم،            ببخشعصیانم   جرم وامشب یارب 

 مـامــم ریــخــتـمآبـرویـی از ا            تا که با جـرم و گـنـه آمیـخـتم

 !آه دلش بنشست، شد بر خنجری            گـنـاهمن آلــوده دامـن هـر  از

 آه مــرا  چـاه گـنــه،  بـشـنـو از              زهـرا بـبـین چـاه مـرا یـوسف

 موالی من الحسن، یابن  سیّدی،            آقای من من، گوشه چشمی کن به

 کـن استـغـفـاراین آلـوده  بـهـر             نبـا دعـای آتـشـیـنـت کـار کـ

 زمان  صاحب االمان، االمان و            زمان  صاحب  جان، انس و پناه ای

 !شب شب قدر و دل من در کجاست؟            دعاست داری و روزه ماه ماه،

 علیست همراه کوفه  من دلم در            اشکم منجلیست ز و قدر شب شب

 نکن زهـرا خون به قلب دختر            نکن اا دلـم بـد تکـوفه امشب ب

 مـرتضی  میـزبـان شد امشـبـی             خـیـرالـنّـسا دخـتـر آی کـوفـه!

 پــدر زهــرا مـیـهـمـان دخـتـر            تا وقت سـحـر افـطـار بـود از

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                       مثنویقالب شعر:           امیر عظیمی         شاعر:   
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 شد شـاه ـفـره دارکـلـثـوم س اُمّ             شـد  آفـتــابـی مــیـهــمـان مــاه

 گریست دید و سفـرۀ افطار را            امام مـهـرباِن سـاده زیست آن

 نمک افـطار کرد با نان و باز             دلـش انـگـار یـاد یـار کرد در

 « ادرکـینی فاطمه»گفت: بارها            دلـش آشوب بود و زمزمه در

 « الیه راجـعـون  انّـا»   شـنـیـد تا             خوندختر دوباره غرق   شد دل

 تا رود مسجد به محراب نماز             حیدر کمر را بست باز شد سحر،

 لب مسـمارها  از لب مـرغان،            دیـوارها ها،درب شنـیـد ازمی

 !نرو مسجد مرتضی! ای مرتضی              !نرومسجد  ،خداامشب ای شیر 

 با دلی شـیـدا به مسـجـد آمد و             و راهـی کـوچه شد اما حـیـدر

 کرد بیدارخودش  قاتلش را هم             کرد خویش را آماده بـهـر یار

 شد مهـیـاّی نماز  گـفت اذان و            نیاز سمت کـعـبه، کـعـبۀ اهـل

 کشید جهلش راشمشیر ناگهان             سجده دید تا که او را دشمنش در 

 خدا  شیـر ضربـتـی زد بر سر            حـیاعـیـن بـی لـ آن ابن مـلـجـم

 خـدا محـراب شد  مقـتـل شـیـر            بــاز قـلـب آفــریــنـش آب شد

 الکعبه گفت  وربّ مرتضی فُزُت              نالۀ محـراب را مسجد شنفـت

 :خروش نالـۀ جـبـریـل آمد در            بگوشآمد عرش می  از قد قتل،

 ُکـشته شد دیگر امیـرالمؤمنین             ارکان دین رشته شد عالم! لها

 ها افـتاد پیـش کوچه هم در باز             مجتبی این را شنید و دلپریش

 گـفـت داغ مـادرم تـکـرار شد            شد تار پیش چشمش در صبحدم 

 خدا شیـر خون سردیـد غـرق              وقـتی که شـاه کـربـال وای از

 داغ مادر سوخته دخـتـری در            دوخـتـه چـشـمـان بر در آه از

 مجتبا  باغرق خون  را مرتضی            خـدا  شـیــر دیـد وقـتـی دخـتـر
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 غم رسیدفصل  گفت یارب باز            سویـدای جگـر آهـی کـشید از

 زینب صبـر ده بـر دل بـریان             دهیارب صبر  داغ روی داغ،

 مانـده است  از برایم دو برادر            دست زهمه رفته  هایمدلخوشی

 تنها شوم  حسن،حسین و بی بی             غم تا شوم از یک روز آه اگر

 گردم غریب  برادر گردم وبی             عجیبصحرایی آه اگر روزی به 

 حـسین  ها شود تـنهـاتـلبین قـا             شین  شور وبا قتلگه  آه اگر در

 1رود  روی نیزه سر  تنش بر  از            رود  حنجرش خنجر آه اگر بر

 

 

 را زینب جان  مسجد سوی از اندخانه برده  به             را زینب قرآن چه درهم کرده قاتل مصحف 

 ینب را ویران ز حال دلفهمد کسی می چه             خانۀ موال ازروند گریان می چشم  همه با

 را  زینبعظمی شکست ارکان غم  این چگونه            فهمندخوب می اند وتمام دختران بابایی 

 را زینب ایمان هم کم نکرد بال داغ و این که             باش شاهد  خوب،  رحِم شهرکوفه بنگربی  دل

 ن زینب را قـربانِی طفال ببین پای ولی،            زینب رازهرایی روح خواهی ببینی  اگر

 نبـیـند شهر کوفه دیـدۀ گـریان زینب را              دیگر هم یک لحظه غصه و این بگذرد الهی 

 را ای دامان زینب لحظهکسی خاکی نبیند             باشند همیشه محضرش  برادرها  این الهی

 شان زینب را سِر از تن جدای دلبر عط              نـی الـهی تـا نـبـیـنـد آسـمـان کـربـال بر

 
و   4۹4ص    2نساب األشراف ج  اابيات زير به دليل غير مستند بودن و مغايرت با روايات معتبر حذف شد همانگونه که کتب  .   1

ه نقل از امام مجتبي آمده است امام حسن نيز همراه اميرالمؤمنين بوده ب  1۵۹و تذکرة الخواص ص    1۵۶ص    ۳تاريخ طبري ج  

 .خيلي بعيد است که امام حسن و امام حسين در هنگام نماز در مسجد نبوده باشند است، ضمن اينکه 

 به محـراب عـلي؛ آقـا رسيد  تا            دويـدها را پـابرهـنه مي کوچـه 

 درب مسجد وا شد و آمد حسين            ناگهان در آن دم پُر شور و شين

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفقالب شعر: غزل         وزن شعر:          محمدجواد شیرازیشاعر:   
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 مـادر خـون آلـوده زنـده شـد خـاطـرۀ            باز هم خانه و یک بستـر خـون آلوده

 خون آلوده این حـیـدر تا بـبـنـدی سـر            زهـرا اُحـد افـتـاده کـجـایـی  شیـرمـرد

 آلودهبعد از آن کوچه و نیلـوفر خون              این سروصورت خونین شده هم ارثی شد

 سـیـنـۀ مـادر و مـیـخ در خـون آلـوده             ریـشۀ هرچه بـال آن در و دیوار شده

 چه کند زینب و این پیکـر خون آلوده            پـاشیده زهم خوب نشد مثل پهـلـو سر

 خـون آلـوده بـال و پَـرووای از کـرب            هادور زینب همه هـستـند همه َمحـرم

 خون آلوده چشـمش افـتاد به موی سر            رسید رازیری تل روبروی شمرس در

 خون آلوده  جـمع شد قـافـله ای دخـتـر            هاخوب شد خورد به تاریکی شب غارت 

 معجـر خون آلوده گـوشوار و سپـر و            این کوفه سر بازارش فـروشند درمی

 

 

 

 فرق سرت میرود از جگر خون چقدر            برت و دور کوچه دلم ریخته بر   در  کوچه

 امشب کمرت  شده باورم نیست چنان تا            حسنـین کمِک ازبی  پیـش من راه برو

 جگرت  خون دل راز پرده برداشته از            الـکـعـبـه نـالـۀ سـوخـتـۀ فـزت و رب

 1چـشم تََرت خدا به شده دیگر مثل مادر            چشمت از ضربه شمشیر چه کم سو شده است

 نظرت؟  پهلوی زخمِی یاس است مگر در             شانـۀ دیـوار نکـش راه بـرو پنجـه بر

 دارد پسرت  تجربه کار عصا خوب در            عـصای دگـری گـردیـده مجـتـبی بـاز

 گرت  شده جـلـوه آتش و داغی مسمار            محراب تیغ وحتم دارم که در آن لحظۀ 

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

 مثل زهرا شده دستان تو چـشم دگر             چشمت از ضربه شمشير چه کم سو شده است      .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

نتن فعلفاعالتن فعالتن فعالوزن شعر:                 قالب شعر: غزل                       متی  قاسم نعشاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل               حسن کردی          شاعر:   
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 شرمنـدۀ دین و روی قـرآن هستـیم            در اسم، اگر چه ما مسلـمان هستیم

 هستیم  پـشیـمان سوگـنـد به جـان تو            بـا بــار گــنــاه رو بـه تـو آوردیــم

 سلـمان هستیم کـالس درس شاگـرد             گـیردبه حق مرتـضی می )العـفـو(

 روی پـریشان هستیم که می گـفـتـند            ت عـلـی، یـادم کندۀ آخـردر سـجـ

 ما سیـنـه زنان اهـل ایـران هـستـیم            سـازیمما از رمـضان ُمحـّرمی می

 آیـد از کـوفـه چـقـدر بـوی غــم می

 آیـد گـلـبـانـگ عــزا قــدم قــدم مـی

 نآشـوب شده در هـمه ذرات جـهـا             در شهـر بـال، نبـوده و نیست امان

 انگـیز شده لحـن اذان بسکه غـم  از            سجـاده و محـراب به تو گـریـانـنـد

 رنـگ خـزان را، بـهـار آمـد بـزنـد            جــهــنّــم آمــد دسـتـان سـیـاهـی از

 خانه بخـوان را،  امروز نماز صبح            آیداز مسجـد کـوفه بـوی خـون می 

 چنان  ارکان هُدی که جای خود داشت،           دل عـالم ریخت 1 تَـَهـدََّمْت!گـفـتـنـد: 

 هـا افـتـاد دلـشـوره به جـان آسـمـان 

 افـتـاد پـا   شـکـن قـبـیـلـه از  خــیـبـر

 تو پـیـکـر رمـقی نـمـانـده در دیگر             تو پر غرقابۀ خون شده است بال و

 سـر تو تـیـغ را بر از پـشت زدنـد،            استپشت ات بی همیشه زره ای آنکه

 
بِأَعْلَى  .   1 يُنَادِي  نَاعِياً  سَمِعْتُ  لِي  مُحَمَّفَقَالَتْ  عَمِّ  ابْنُ  قُتِلَ  التُّقَى؛  أَعْلَامُ  وَاللَّهِ  انْطَمَسَتْ  وَ  الْهُدَى؛  أَرْکَانُ  وَاللَّهِ  تَهَدَّمَتْ  دٍ صَوْتِهِ: 

الْأَشْقِيَاء ترجمه  أَشْقَى  قَتَلَهُ  الْمُرْتَضَى  عَلِيٌّ  قُتِلَ  بلند که: به خ :الْمُصْطَفَى؛  با صوت  ندا داد  دا سوگند که  راوي گويد شنيدم منادي 

پسر    هاي محکمى که ميان خالق و مخلوق بود گسيخته گرديد، هاى تقوى محو شد و ستونارکان هدايت در هم شکست؛ نشانه  

 ي محمد مصطفي کشته شد؛ علي مرتضي به شهادت رسيد، سيد اوصياء شهيد شد؛ بدبخترين اشقياء او را به شهادت رساند عمو

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:            ترکیب بندقالب شعر: علیرضا وفایی              شاعر:   
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 1تو  غمت دخـتر  دهد جان ز صد بار            وضع میروی خانۀ خویش  و با این سر

 …پسر و همسر تو  آن روز مدینه،             نـگـاه زیـنـبـت دیــده بــالیـکــبـار 

 امـروز شکـستـند به مسجـد سر تو             وپـهـلـزهـرا  شکـسـتـنـد ز آن روز

 شـده  آن قـصـۀ جـانـگـداز تـکــرار

 امـروز هـجـوم تـیـغ، مسـمـار شده

 بـد داریـم از کوچۀ تـنگ خـاطـره،            بیـزاریماز کوفه و سر شکستـنـش 

 سـمـاریمروضـۀ مکـنـان  ما گـریـه            ریـزیمای به هم میبا نـیـمه اشـاره

 ما زخـم کـدام روضه را بـشـماریم            به شام کوفه، یکبار یکـبـار مدیـنه،

 بـازاریم کـوچه و ! به فکـر هـیهات            کوچههـمان یک  بس بود بـرای ما

 مـجـلـس اغــیــاریــم آشــفــتــۀ داغ            بُـردنـد نـوامـیـس تو را بـزم یـزیـد

 هـا جـنـایت کـردنـدنـدیـده خـیـر نآ

 آل عـلـی بسی جـسارت کـردند بـر

 

 

 تب پیدا  و سینۀ مهتاب دیدم تاب به نبض             شب پیداشد بغض آیینۀ خورشید می  بر چو

 پیدا های یتیمان عرب  دل  بهسنگین  غمی             خواهد شددریغا! صبح فردا از »غم بدرود« 

 به قلب کعبه در ماه رجب پیدا شد کسی که             کردخون تالوت   ازای آیهاش را سجده  طلوع 

 رطب پیدا  نان و اشک روی سفره چون، چراغ           گرددمی شهر،های کوچهپسکوچ تو از   پس از

 ادب پیدا  ازسطری  هرگز نخواهد کرد زمان            !شیوایتگرم و های خطبهبعد از حضور  علی!

 
 ر شأن اهل بيت تغيير داده و اصالح شدابيات زير به جهت حفظ بيشت.  1

 بيـچـاره دل مـضـطـرب دخـتـر تو             با اين سر و وضع ميروي خانة خويش 

 بر تک تک بانـوان جسارت کردند             هـا جـنـايت کـردنـدـده آن خـيـر نـدي

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:         قالب شعر: غزل               غالمرضا شکوهیشاعر:   
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 بـاغ بـهـاری که داشـتم  بـاغ فـدک نه،            دیـاری که داشتم خـیر شهـر وش بیاد

 یـادش بخـیر دلـبـر و یـاری که داشتم             شـدمنـمـی غـریـبی  بـا فـاطـمـه اسـیـر 

 یادش بخـیـر تاب و قـراری که داشتم             زهـرا یـگـانـه بـود و برایم قـرار بود

 یـادش بـخـیـر آیــنـه داری کـه داشـتم            ـال خــداونــدگــار بــودـۀ جـــمآئــیــن

 عیاری که داشتم و بشکست آن غرور             تنگهای چهکو میان همان   این همه، با

 از من گـرفت دار و نـداری که داشتم            اشبـا تــازیــانـه  دسـتـی پـلــیـد آمـد و

 نـگـاری که داشـتم افـتاد روی خـاک،             ام تـازیـانه بردـمه ق ز فـاطبسکه رمـ

 من ماندم و همان دل زاری که داشتم            پر زد پرستوی من و از آشیـانه رفت

 چـراغ خاک مزاری که داشتم شمع و            بود نیمه شبحسن   حسین و اشک من و

 زدند هاحسن میان هـمان کـوچه پیـش            زدند هـواای چاه کوفه، فـاطمه را بی

 

 

 بگذاشت روِی معجرش اُفتاد زمین  دست            زمین اُفتاد  تََرک خورد َسَرش ُدخترش تا

 که از َضرب علی با سرش اُفتاد زمین  تا            تـیـغ فـرو رفت مـیـاِن اَبـرو بـیـشـتـر

 همسرش اُفتاد زمین ضربۀ در دید از            گرفت درد سرش خورد ولی پهلوِی او به

 زمین  اُفتاد َمحـَضَرش بـارها تا بِـِرَسد             َکس نـفـهـمـیـد که عـباس چگـونه آمد

 اُفتاد زمین م رفت ولی پیکـرش قـد دو            راه َرَود روِی پا زینب خانۀخواست تا 

 زمین  اُفتاد آخرش خودش  دید و، دخترش            دخترش دید زمین خوردِن بابایـش را

 بیِن همه خواهـرش اُفـتاد زمین  چـقدر            چقدر از روِی تَل تا لِب گـودال دویـد

 دیـد بـاالِی سرش مـادرش اُفتاد زمین             خـنـدیـدمیدید پـائـین قـدمهـاش َسنان 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر:              رضا باقریان      شاعر:   

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل               ی          حسن لطفشاعر:   
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 اند شـهـادت برای توـوشـتهگـویـا ن             تو بمان که هـستی زینب فـدای اباب

 تو مکن که نـبـینم عـزای  قالب تهی            1شـدی پـدر  آخـر مـادر مـانـنـد روز

 تو  هـمه مجـتـبای مخفی کند ولی ز            را گویا جواب کرده طبـیبت حسین

 دوای تو  هـای شیر نبـاشداین کاسه            زندمن شور میعجیب این دل  دارد

 اند یتـیـمـان بپـای توگرچه نشـسـته             نـدارم به کـوفـیـاناعـتـمـاد   انـگـار

 وفـای تورا وفا نکـنـد بی  عـهـد تـو             نگاهـشان رسد خبری ازگاه می گه

 تو  جواب هـمه خـوبـیای کوفه دهـد            یا علی! بدانبنوش ولی   این شیر را

 تو  هـای بـچـه اش به سـرِ آیـد تـالفی             های ماخـانه ه در ه آمدی ب شـبهـا ک

 زینـبت حساب شود مـاجـرای تو  با            بسپار خوب چهـره ما را بخاطرت

 ابتالی تو  و بیت تو  اهل سنگ است و            های شهرما سِر دروازه قـرار حاال

 

 

 تیغ جـفا ریخت وقـتی شرار کـیـنه از            ریختصدا بی کوه غربت  آتشفشان از

 کرد آخر ز سر روی عبا ریخت  باز سر             غریبی از کوچه نشد باز که در زخمی 

 با خون پیشانی به هنگـام دعـا ریخت            شکـسـتههای بین سجـده استخـوان در

 پای مقـتدا ریخت  عـرش،  یعنی ستون             خون شد مسجد غرق  الکعبه" فزت ورب"

 چشمی که برای مرتضی ریخت  اشک با            زهـرا میان عـرش کـوثـر را بنا کرد

 از نجف تا کربال ریخت با حب حیدر            خـداونـدرزق تـمـام عــاشــقـانـش را 
 

و حفظ بيشتر حرمت حضرت  کنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر  مي  بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد.   1

 .بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد زهرا 

 قالب تهي مکن که نـبـينم عـزاي تو            هـرا شدي پـدرمانـنـد روز آخـر ز 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: محمود ژولیده                 شاعر:   

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع: وزن شعر          غزل  قالب شعر: سیدمهدی میری           شاعر:   
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 یجـیـبی  لب دارد عجب أمن به             ندارد قـلـبـش آرام و شکـیـبـی

 ای غریبی  غریبی، ای  غریبی،            موالپُـر درد  با دل  چه کردی

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

 کرد دیوار می و اگر یاد از در            کردمی  دیده را خونبار  غمش هر

 کرد افطار می  نمک نان و  که با            بـراى خـاطـر زخـم دلـش بود

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

 حسرت بود یک عمر   لبریز دلش            مرغربت بود یک ع اسیر رنج و

 شهادت بود یک عمر  تاببی   که            امشب ای تیغ روا شدعلى حاجت 

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

 تـابـی زینب کن به بی  نگـاهـی             انـدوهـت لـبـالـب دل عـالـم از

 شب امموالی  موالی یا بخوان             مـوال! دلـتـنگ است تمام شهر

 

 

 است هـا دست امیـرالمـؤمنـین  پیـمانـه            سقایی یعسوب دین است امشـب شـب

 آقاست حیدرحضرت زهرا قسـم  بـر               حرم سـقـاسـت حیـدر تشنه کـامان بـر

 الـکـرب رسـول هللا باشـد  او کـاشـف              او صـــورت انــســـانــی هللا بــاشـــد

 است سقای بدر  مشک بر دوش آمده، او             هـای قـدر است انی شـبوه ربـّ او جـل

 تعظیـم کردندخـیل مالئـک بر عـلی              او را تمـام عـرشـیـان تـکـریم کـردند

 صد شکر   برگشت، سقای حق با دست پُر            شکر صد دشت، درقد و قامتش  پیداست

 سـقای حسین است  تنها خجـالت بهـر              است ـمینالعـ  روی سـخن با آن امیـر

 بر زمین خورد کرد و نالهخیمه زینب   در             آهـنـین خورد علـقمه عباس عـمود در

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                    دو بیتیقالب شعر:               یوسف رحیمی    شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر:                  مثنویقالب شعر:                 قاسم نعمتیشاعر:   
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 عـلــی  وجـه خـدای والـی واال بُـَود            ُعـلـّو عـالـی اعـال بُـَود عـلـی ذکـر

 بُـَود عـلی ن نـشـانه ز باال زیبـاتـری            نهمه شناسد اگر راه آسما بیـش از

 عـلی   زخـمی طعـن مردم دنـیا بُـَود            عشقخدای   مقام از  با آن همه کمال و

 تـوانا بُـَود عـلی  سـپـاه وبی  سـردار            مدینه کسی یاریش نکرد کوفه و در

 علیوارث طاها بَُود   غریب و بس زا            ست   تنها کسی که یاری او کرده فاطمه

 علی گویدت چگونه به نجـوا بَُود تا            بپـرس از چاه کوفه حال غریبی او

 که چه تنها بَُود علی  بوده نشان این             خود ندیدکه جوابی به  صدها سالم او

 َود علی که سوی جنّت اعلی بُ   یعنی            داشترهایی نشانه  ز رّب او و فُزت

 علی یعنی که کشتۀ غـم آن جا بُـَود             سرش زخم کوفه دید مدینه بود و قلبش

 تنهـا صدای سیـنـۀ شـیـدا بُـَود علی             است بسته  علی نقش که ذکر من قلب بر

 تـپـش نـدای دل ما بُـَود عـلی  هر با            قلبم کنی نظر وشکافی گر سینه را 

 

 

 امشب شهادت را علی  خود برد بامسجد می   به           عبادت را کند روحود معنا رد می به مسج

 را جـماعتسجـدۀ دوم  کند درفـرادا می           دارد اگر در داخل محرابمحکمی دلیل 

 را  راحت خواب فراقش در عمری ستسوزانده  که           ساعتی آرامبخوابد   در بستر بارمگر این

 راسماجت حد  تا این  از تیغ،جا هیچ ندیدم            راه افتاد ،محراباز بدر تا  کشتنش برای  

 انسان ندیدم این قرابت را  میان مرگ با           رفتن را که تا امروزست آغوش واکرده  چنان

 ؟ ارقیامت  این بود تفسیر از مگر گویاتر           ُهدی لرزیدیک لحظه ارکان  کمتر از  در ،سحر

 معنای سعادت را دریابیم خواستمی  علی           عالم  در« الکعبه فزت و رب»  نغمۀ رها شد

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر:               محمد مبشری   شاعر:   

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:         قالب شعر: غزل                 ناصحیمحسن شاعر:   
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 نخورد   نمک بود ولی جز یک ظرف شیر           نخوردجز نمک  است علی،  مهماِن دختر

 شالش گرفت حـلـقۀ در: جـاِن من مـرو              دختر به گریه گـفت که مهماِن من مرو

 که با ظرف شیر رفت است آخر  این بارِ             رفتبه زیـر   ـدری سـرها پـیـم پیـِش یـت

 صدا کـند  را رسـیـد قـاتـل خود مـسـجـد            مسجد رسـید روضـۀ خود را به پا ُکـنَد

 شکست اش پیشانی تا ضربه خورد صفحۀ            اش شکستپریشانیضربه خورد بُغِض   تا

 بس شدید بود که زهرا سرش گرفت از             گرفتشهـپـرش  او جبریل پیـِش ضربۀ

 سـرش  اش وای بااُفـتـاده مـثـِل فـاطـمـه             اُفـتـاده است بر روِی سجـاده پـیـکـرش 

 کبود شدضربه خورد گوشۀ چشمش  سر            دود شد محراب غـرق آتـش و سیـلی و

 خورده است  نوِک مسمار پهلویش شاید به            استده خور دیوار َخم شد گمان کنم که به 

 آغـوش محـسـنش  در زهـرا رسیده بود،            سر و روی و محاسنش چکید ازخون می 

 روددارد عـلی خـانه می  چـشم انـتـظـار            رودعــبـای سـرخ ولی خـانـه می  رویِ 

 مـرا روِی پا کـنـیـد است؛ زیـنـب َدِم در            ـدکـنـی را رهــا آهــسـتــه گـفـت آه عـبـا

 کـبـراش را گـرفت چـشـم زیـنـب  یا باز             هاش را گرفتماندم حسن که زیر بغـل 

 بــوریــا نــدیـد  کــه او ایـنــبــار شـکــر            کـه زیـنـب عـبـا نــدیـد ُشـکــر ایـنـبــار

 

 1من سایـۀ سـرم بَـرِ   شاید بـمـانی در            پـرمرت آرام میتا صبح گرِد بـسـت

 …دخترم بگویی که  تو  بگویم و بابا            شد قـسـمتم دوباره پـرستـاریَت کنم

 معجرم  خون لخته بسته است تمامیِ             امات گرفتهکه قطره قطرۀ خون بس از

 خـاکی مـادرم کرد چـادر دیـدی چه            خـدا که خـوِن َسَرت بنـد آمده ُشکرِ 

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

 بـال بگـيـري کـبـوترم شايد دوبـاره            پـرم تا صبح گردِ بـسـترت آرام مي           .جايگزين بيت زير کنيد 

ول فاعالت مفاعیل فاعلنمفعوزن شعر: مثنوی                 قالب شعر:                  حسن لطفی  شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                 قالب شعر:                  حسن لطفی  شاعر:   
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 رود چـرا سحـرشبه شـب مـی  رو            گـذرش نـشـسـتـه در  کـوفـه ایـنـجـا

 هــا مـصـیـبـت خــبـــرشدهــن در            پـیـچــدکـوچـه زود مـی کـوچـه در

 رش..؟ گج خورد مگردل می خون            صورتش پیـداست حـجـم داغـش ز

 خــون پـهـلـوی فـاطـمـه ز ســرش            ریــزدانـد، مـی  عــاشــقــان بــا هـم

 هـمچـنـان خـالی است دور و برش            هـا ز خـوشـحـالی استهمۀ گـریـه

 مصطـفـی هم شکـسـته شد کـمرش            حــکـــم داغ بــــرادران اسـت ایـن

 آنـچـه را کـه گـذشـتـه از نـظــرش            ـمــنــدفـهــیخــوب مدیــوار  و در

 پـــســرش لـب چــاک خــوردۀ بــه            گـــریـــدمــی  مــثــل ابـــر بــهـــار

 پـرش آن زمـانـی که نـیـست بال و            بــیــنــدزیـنــبــش را اســیـــر مــی

 زیــر بــاران سـنــگ هـا سـپــرش            هن پــارسـتــیـچـیـسـت غــیــر از آ

 روی نـی زمـین قـمـرش از  خـورد            …َدَخـلَـت زینب و عـلـی ابن زیاد

 

 

 کندهای شما گریه می  روی شـانه سـر             کندصدای شـمـا گریه می غـم، از غـم 

 کـندبه پـای شـما گـریه می   مهـتـاب پـا            کسی به چاه  بی ازبری می شب که پناه  

 کـند می شـما گـریه  وصلـۀ عـبـای   هـر            کوچه است ولی کوچه، کوفه مدینه نیست!

 کـنـد گـریـه مـی رّد پــای شـمـا دنـبـال            قـدیـمی نـان و رطب مدامیک کـیـسۀ 

 کندگریه می  نـمـک برای شمـا فظـر             هم بخور شیـر کـمی از مهمانی آمدی،

 کـندپشت سـرت گـدای شما گـریه می             شودنـرو بـدبخـت می  دستم به دامنت،

 کندگـیـسوی بـی حـنـای شما گریه می             هـنوز در، تسوخـتـۀ پش  داغ مـویِ  از

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                       غزلقالب شعر: حسین واعظی                   شاعر:   

 

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



امیرالمومنین علی علیه السالم  ، اشعار  سومدرآستان وصال؛ جلد   223   
 

000
 

 سیمایش روی   هب غصه نشسته از گردی            غمهایش وعلی بود و شب  آسمان بود و

 عوض خرمایش  هم نان و نمک در  باز             افـطارعـلی فـرق نکردآخرین سفـرۀ 

 غـم بابایـش  سخـتی ز داشت دلـشـورۀ            بود میهـمان بودن بابا خـوشی دخـتـر

 درد است چـرا زمـزمـۀ لبـهـایـش   پُـر            دوزدسرش می  چـشم به بـاالی چقـدر

 زهـرایش  نظرش خاطـرۀ زنده شد در            است معلوم اوحالت این  از است و قراربی 

 عــالـمـی را طـرف حـادثـۀ فـردایـش             بردمی خود   با  طرف مسجد و موال رفت

 سالها رنج و غم از صوت اذانش پیداست 

 زهـراست  اّن عـلی زخـمـی داغ اشهدُ 

 هم ریخت بهترش  چشماثر   زمین بر  و            هم پرش ریخت به  وآسمان پای غم بال 

 هم   ریخت بهاثرش فلک بر  ؟داشتچه تبی              سوزدزمان می  کـشد آه عـلی قـلبمی

 هم  بهریخت برش   دور و سرش؛  تیغ باالی            نـوبـت سـجـدۀ آخـر شد و واویـال شد

 هم  بهفرق سرش ریخت  شد ون باز استخوا            به فرق سراو کوبیدندسخت ای ضربه 

 هم  به  را پسرش ریخت دید پدر خونبین               محاسن خونی خون و زمین خون و  از محراب پر دل 

 هم  زینب از دیدن وضع پدرش ریخت به            علی را به چه حالی بردندطرف خانه 

 دیدمی  خـدا رااشک  بین چـشمان پدر

 دیدمی  رابال  و سالها مانده ولی کرب

 افــتـد کـفـنـی مـیپـای زخــم بـدن بـی              افتدسر و کارش به غـم سوخـتنی می 

 افـتـدمـی  تـنـی یــاد زخــم بــدن پــاره            جگـرش را سوزاند دیدن زخـم برادر

 افــتـد بـا دم تـیـغ بـه جـان بــدنـی مـی             احساسشبیدشمن  وزند می پا  دست و

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                ترکیب بندقالب شعر:           مسعود اصالنیشاعر:   
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 افـتـد خــوِن دهـنـی مـی پُـرِ  بـه کـویـر            خوننوک یک نیزۀ لب تشنۀ کار  و سر

 افتدچشم او خـیره به چشمان زنی می             دیـدند او را به سـر نـیـزه زدند و سر

 افـتدخـواهـری دید عـقـیـق یـمـنی می            دست قاتـلوقت غـارت شدنـش آه به 

 که به غارت بردند تنش پیرهنش را  از

 حـرمش را به اسارت بُـردند  دخـتران

 

 

 بس که دل ماه گرفت  آسمان تیره شد از           چاه گرفتصورت خیس خودش را طرف 

 یک نفـس گـفت؛ ولی آیـنه را آه گـرفت           سفـره کمی درد دل خود را گفت سر بر

 راه گرفت سنـگـیـنـی گـامش نـفـس زیر           تـازه کـنـد سکـه نـفـ  راه افـتـاد مـسیـحـا

 اشک هی آمد و تا پـای قـدمگـاه گـرفت            هـاش افـتـادروی قـدم شـد و خـانـه آوار

 کوتاه گرفتفرصت این حادثه یک  از و           به تـقـاّل افـتـاد سـمـت در رفـت ولی در

 حضرت درگاه گرفت  که دل شد ایروضه           ش گرفتدرب بسته شد و قالب به پهلو

 "وا اُّمـاه" گرفت  باز با دخـتـر خود ذکر           ...مادر یک و  در و هم روضۀ دیوار باز

 را توشۀ این راه گرفت "فاطمه اشِک بر"           ای بر در این خـانه به زانو افـتاد لحـظه

 پا شد و جلوۀ "یا فالـق االصباح" گرفت           وقـت رفتن شده بود و سحرش آمده بود

 حالت دلخواه گرفت رفت و وقتی که تنش            آغوش در خودش را بکشدمعشوق  رفت

 کـاه گـرفت   پر آتـشی که به دل سنـگ و           تنش آتش شد به سرش تیغ و  زدای بوسه 

 دل ماه گرفت  چنان که دل محراب و آن           به سجده افتاد و خوردمثل زهرا به زمین 

 به ناگاه گرفتپهلوش  خم شد و دست به            گذاشت کهآن فرق شکسته  یک دست برآه 

 هللا گرفت  عـاقـبت حـاجـت خـود را اسد           و با فاطمه گفتمدینه شد  پا شد و رو به

نفعالتن فعل فاعالتن فعالتنوزن شعر:                    غزلقالب شعر:           رحمان نوازنی    شاعر:   
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 است  سر زیر مگر باز یا توطئه را چرخ           موج خـطر استکشتی عـالـم ایجاد به 

 است رهسپرجانب مسجد شبحی  دل شب           خبر است کوفه از نقـشه شوم دگری با

 تیـغ در جامه نهـان جانب مسجد پـویـد 

 گوید  ای می گام گامش سخن از فاجعـه

 سیاهش ریزد تیره گی از دل تاریک و             ریـزدفـاجـعـه بـرق نگـاهـش  از شـرر

 سر راهش ریزد  آسمان خـون بنگر بر            گـنـاهش ریـزدز تـصمیـم  خـشـم دادار

 با شتاب از همه جا روی به مسجد آرد

 نـقــشـۀ ریخـتـن خــون عــلـی را دارد 

 غـم پـاره شود دل امشب کاش از پنجۀ            سماء صاعقه نـازل شـب کاش گردد ز

 بـه مـنـزل امشب  یا عـلی را بـنـشـانـید           یـا سـر راه بـگـیـرید به قـاتــل امـشـب

 تاب آید چه به تعجـیل ز ره مهر جهان

 سـوی محـراب آیـد نگـذاریـد که مــوال

 نگ بزن شیشه عمـر قـدر را ز قضا س           دل تـنـک بـزن آسـمان نـالـه خـدا را ز 

 علـی چنـگ بـزن   مربنـدک به حلـقـۀ در           از بردن این ننگ بزن   بخود آتش کوفه

 مرغکان سخت به منقار عبایش گـیرید 

 همگـی نوحه بـرایش گیرید  ورنـه فردا

 امشب محرابجانب  تعجـیل رودچه به            تاب امشب کف زخدا داده  صبر مظهر

 خون علی آب امشب ازتیغش دهد تا به             خواب امشب بر چشم خود پور مرادی زده 

 آب  برود هستی عالم  ک راش از امشب

 علی را دریاب و مسجد کوفه بخود آی

 ُهــدی را گـیـرد  زلـزلـه قـامـت ارکـان           را گیردهمه جا  طوفانکه نزدیک  شده

 یـک نفـر نیـست ره شیـر خدا را گیرد           گیرددعا را  مـوج خون دامـن محراب

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            مربع ترکیبقالب شعر:           غالمرضا سازگارشاعر:   
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 آرید خروش   محراب برو  مسجد و منبر

 نشستید خموش  چه از مسجدیانآخر ای 

 پـای در قـتـلگـه خـویش سر انجام نهاد            بــسـوی بـیـت خـدا گــام نـهـاد آه مـوال

 بام نهاد  ت بـر گـوش قـدم بـر زبـردسـ           داغ هـجــران به دل امــت اسـالم نـهـاد

 گـوید  گویی آخر سخنش را بجـهان می

 گوید  می اذان  انگیزدل  و نه چه جانسوز

 بیدارش  از خواب کند  خصم را خواند و           یارش  وصال شوق  ازکه  است عاشق این

 دیــدارش تـا بـه تـأخـیـر نیـفـتـد شـرف             کارش و از سر ضمیرش دهد خـبر از

 زودتـر از هـمـه بـشـتابـد و قامـت بندد 

 نـشـود قـامــت او دسـت قــیـامت بـنـدد 

 لرزد جز دل او همه عالـم به خـدا مـی           لرزد سماء می و ولی ارض امرآاوست 

 لرزد  موج فضا می  در تیغی است که ودست            لرزد دعا می و محراب ومنبر  مسجد و

 داند  خدا می در خطـر افـتاده جـان حق 

 و بستاند ا کف تیغ از  که یک نفر نیست

 متـناهـی هـمـه جـا ولـولـه شـد عـالم نـا           شد زمین زلزله ، فضا دود،شعله آسمان

 حـامـل وحی بفـریـاد در آن مرحله شد            عرش بپا غلغله شد که در تنها نه؛ کوفه

 ازلـی را کـشــتـند شـاهـد ُحسـن خـدای 

 مـسـجـدیـان آه عـلـی را کــشـتـند  آه ای

 بیـم عـدم افـتـاده اسـت که در یـا وجود            ایـن نـظام اسـت که یکـباره بـهم افـتاده

 پـای بـه شمـشـیـر سـتم افـتـاده  عـلی از           لـوح آغشـته بـه خون گـشته قلـم افـتاده

 یده بسویـش دارند د  همه  هوش و رفته از

 شاید از اشک حسن باز بهـوشش آرنـد 
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 آب شد پراکند و نورسوخته  عشم چون             ُحسنش گالب شد خون جبین به گلشن

 حساب شدستم بی  ظلم و بر این شهید،            نقش بست ،به دامن محراب خون او  از

 خـون کباب شد حتی به غربتش جگر            عـلی گریه کرد به زخـم سر شمشـیر،

 شد دعـای عـلـی مستجـاب یا فـاطمه!            گفت: ودل خونین کشید  از ناله !محراب

 خون خضاب شد؟  چه بود که از مگر جرمش            هجـران فاطـمه که شد سفـیـد ز مویی

 سهـم تـراب، خـون سـر بـوتـراب شد            روزگار  دست  از گرفت سهم خود هرکس

 چار رکن هـدایت خراب شد ای وای!            زدجبریل صیحه تا شد و فرق علی دو 

 رعـیت عـذاب شد عـلـی ز پیوسته بر              ولـیـیت کـند هر پـادشه سـتـم به رع

 هم خصم بهـر کشتن او در شتاب شد            داشتشهادت شتاب حق برای   هم شیر

 به فصل شباب شد رهبری که پیـر  بر             کم است جگرخون  وسرشک دیده  میثم!

 

 سرد بود   انگیز و  غمکوفه  هوای حال و            بودآه و درد  از شهر کوفه پُر شب بود و

 هـا گـرفـته بود دل غـم تـمـامیِ  بـار از            بودو ظلمتی که فضا را گرفته  بود شب

 کـرانـه بود بـی   دیـدگـان تـرش دریـای            بودغریب سوی مصلی روانه  مردی

 غریب زیست  درت؛ر نهایت قمردی که د            گریست وآسمان هم ازاین درد می رفت می

 نداشت  حاجتی اشوصال فاطمه  از غیر             نداشتمدینه به لب صحبتی  غم از غیر

 کیسه بدوش کوفه و شبگرد کوفه بود             ترین مرد کوفه بود  غـریب  تنهـاترین،

 شـد دلـش چــاه آب تـنـهـا انـیـِس راز            عـمـری ز خـاطرات مدیـنه کباب شد

 نـان کـوفه بودفکـر غـذا و سـفـرۀ بی             بـازی تـمـام یـتـیـمـان کـوفـه بـود هـم

 اشزینب از این بیقراری داشت  هدلشور            اشرسیده لحـظۀ چـشم انتظاری  پایان

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                 قالب شعر:              غالمرضا سازگار شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مثنوی           : قالب شعر             محمدحسن بیات لوشاعر:   
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 ی را تعال خونش آبـرو دادنـد بیت حـق  ز           را مـوال حـق عبـادت  ادا کردنـد هـنگـام

 دید دنیا را فاطمه زندان خود می که بعد از            را بستچشم خود  گفت والکعبه آن فزت برب  از

 تنها را  شمع انجمن ُکـشتند آن تنهای چو           زندانش بود دوستـان هـم انفـرادی میـان

 را  ُکـشتـند مـوال ت،عالـم تسلی اهـل یا  اال           گردون بر  فریاد این برخواستامین  جبریل ز

 را زهراچشم   کرد اشکمی زخم خویش حس  به           خون افتاده بود اما محراب هوش دربی  علی 

 ها راخون کردند می پاک رویش هرچه یاران    ز           زد خونمیفواره  درون زخم او دوباره از

 زیبا را آن رخسارون کردند گه اللخون  که از           قیـامت خون بگرید چشم زیبایی الهی تا 

 که چشـم دختر زهـرا نبینـد زخم بابا را            کن پاسداری بپوشان را فرق موال  ن!حسن جا

 را  های احیاشب  خون خود با  بخشید آبرو که            صبح جزا تقدیم مظلومی  سالم سجـده تا

 را ماکند شفاعت می  خونین رۀچه علی با           !خدا میثم عفو  ازمأیوس  گنه کردی مشو

 

 

 به هـر قـنـوت برای همه دعـا کـردم             هـا کردم مـیـان قـبـلـۀ مـحـراب نـالـه

 شب خداخدا کردم  به قلب سوخته هر            بـرسمام  برای اینکه به وصل حبـیـبه

 پا کردماشقی به  محشری از ع ببین چه             زهـرا گـرفـته مسجـد کـوفـه شمیم تو

 عجـیب یاد تو و داغ کـوچه را کردم            میان گـودی محراب تا زمین خوردم

 را صدا کردم  رت خونین توبه صو ببین             تو گیر کردی و نام مرا صدا کـردی

 ام وفـا کردم  ببین به عهد چهـل سالـه            میرم تو می  بی کهعزیز من به تو گفتم 

 شـانـۀ حـسنـیـیـن خودم رها کردم دو            نـگـران نـگـاه زیـنب بود  ز بـسدلـم 

 گـودال کـربـال کــردماشـاره جـانـب             دخـتـرم امـا مـحـارمـنـد کــنـون دور

 به پیش دیـده زیـنـب گـلو بریـده شود             تمام شاخه گالنش به نیـزه چیده شود

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:         قالب شعر: غزل                غالمرضا سازگارشاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:              قالب شعر: غزل                        قاسم نعمتیشاعر:   
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 یـک آرزو دخـتـر  بـا هـزار و           دادا به دستش نمک و شیـر ر

 دو غـذا روی سـفــرۀ حــیــدر            گـفت ای دخـتـرم کـجـا دیـدی

 دارد  سـفـره بـر تـا نمـک را ز           دخـتـرش دسـت را جـلو آورد

 دارد دیــد بـابــا دوچـشــم تــر           خورد گره هم نگاهشان تا که در

 های دلـم عمیـق تر است  زخـم           بـا که دخـترم امـشبگـفـت بـا 

 نمک رفیق تر استعلی با  که           از روی سفـره شیـر را بردار

 گـرچه بـا دخـتـرش تبـسم کرد           بـعد افطـار بـا دو دیـدۀ خـیس

 م کرد پای خود گ ودخترش دست            حـال بـابـا عجیـب بود عجیب

 نظیـر و شـجاع  آن ابرمرد بی            لحظه بی قرارتر است هردید 

 هـای اسـتـرجـاع  زیـر لب آیـه          خواند  می   ،آسمان به خیره می شد

 مــوقــع رفــتــن امــیــر شــده           شـب بـه نـیـمه رسیـده و دیگر

 دیر شدهعـلی که   حرکـت کـن          کـودکـان گـرسـنـه مـنـتـظـرند

 را پر ز نان وخرما کرد  کیسه           انداخت خود دوشعبا را به  پس

 یـک تـوسـل بـه نام زهرا کرد          " به نام خدامثل هرشب پس از 

 بــاز بـا قـصـۀ جـوانـــش شــد           به پاز روضه  مجلسی دلش در

 خوانش شد  ضهیوار رودرب و د           روضه خوان کم داشت فقط انگار

 نـاگهـان چــشـم اوبـه در افتـاد           کرد حرکت  کهعلی  ،سمت مقصد 

 یـاد گـیـسـوی شـعلـه ور افـتاد           خواند  می   ای روضه در برایش چه

 اشـک چـشـمـان حـیـدر کـرار           کرد  خنک ترشعله ها را کمی 

 وضه زد دیوار هم بـه ر نمکی          هـای در در هیـاهـوی روضـه

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                  چهار پارهقالب شعر:                       مهدی مقیمیشاعر:   

 



( سایت آستان وصال      astanevesal.ir  230                                                                                                                            جلسه آموزش مداحی نورالثقلین  ) همدان 

 
000

 مـیــخ در ســد راه مــوال شــد          بـعـد مـرغـابیـان داخل صحن

 در دل بــوتــراب غــوغـا شـد          حــرف مـیـخ دری وسـط آمـد

 رفــت ســمـت مـدیــنـۀ زهـرا           قلـب حیـدر رهـا شـد از کـوفه

 وســیـنــۀ زهـرا  داغـی مـیــخ          ازوای  تـیزی میـخ یـکطـرف، 

 خود وا کرد   میخ را از عبای          مـرتضی نـاگهان بـه خـود آمد

 یـاد کـوچه دوبـاره غوغا کرد           گذاشتپای خود را درون کوچه 

 در دلـش شـور و همـهمه افتاد          بعد از آن بیـن کوچـۀ تاریک

 ع فــاطـمـه افـتـاد ـاد تــشـیــیـ ی           غصهدر سکـوت شـبی پر از  

 مردمان کوچه گرفت  تکتک           قــلبـش از بـی وفـایی مـحـض

 گرفت دهان کوچه   را ازروضه          بی وفـایی هـوای خواندن کرد

 سـهـم خـرمای کـودکان را داد           کـیسه کـم کم سبک شد وموال

 ان را داد اخرین قرصهای ن کـ          شدداشـت کـم کـم دم اذان می 

 قـدرت گـام اسـتـوار عـلیـست          آسـمـان و زمـیـن هـمـه مـحـو

 انـتظار علیست ابـن مـلجم در          سـمت مسـجد روانـه شد حیدر

 بــعــد افـــتــاد روی ســجــاده          رکـعتی بـا خدای خـود دل داد

 ـر اســت افــتــاده فـاتـح خــیـبـ           خـودبین مـحراب غرق خون  

 غـرق خـون پیکـر مـرا زینب           بـی رمـق گفت وای اگـر بـیند

 تـا نــبـیـنـد ســر مـرا زیــنـب            کاش می شد سـرم شـود بسـته

 دل بـه دریـای رسـتخـیز زدنـد           روضه اینجا رسید و دلخونها

 ه بـه کـربـال گـریـز زدنـدهـمـ          نوزدهمشعر  روضه خوانهای  

 که شکـسـته سـر تـو را بـیـنـد           یا علـی زیـنب تو تاب نداشت

 ها بیـند  بـه نیـزه کـه سـری را           لیـک خـواهد رسید آن روزی
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 که زخم دلم امشب به نمک داشت نیاز  چون            سفره نمک هم داری سرِ خوب کردی که 

 نیاز  ملک داشت حور ومناجات شبش  به             پا بود که زمین از نـفسش بر نم  همسر

 فلک داشت نیاز  ،سوداشبه  مهربان بود و           1احدی کار نداشت  به کار بود و داغـدار

 نیاز  به سمک داشت  تا  سما به دعاهاش،           عـالـم هـستی به وجـود زهـرا شد خـلـق

 نیاز ای ِکی به فدک داشت چنین فاطمه یک            من ورنه کـند از رفت حـمایت پشت در

 سقط جنین شد به کمک داشت نیاز  پشت در           برخاست فضه گرفت و کمک از جای حیدر 

 بگو برگ گل یاس به َچک داشت نیاز؟! تو            شدمی  ُگـلـم لَک گـلـبرگِ  نـسیـمی ُرخِ  با

 

 در زخم جبینش دیدند  همه راعترت زخم            ز فرق نازنینش  باز شد قرآن شـب احیا 

 آستینش در حقبودی دست   را که کُشت مردی           بیرونآستین گردید  دست شیطان ناگهان از

 االمینش بوس آمدی روح  امامی که زمین  آن            خون نقش زمین شد دامن محراب صبحدم در

 مبینش ذات خداوند  آغوش خود خواند در           خونینروی  با آمد و مینش به پروازآمرغ 

 کس قرینش  محبّت که نبودی در  آن امامی           غم به چشمش خار حلق و در ها بود استخوانسال

 زمینش  زهرا برزد با داغ  یکباره آسمان           زمان راکه بر خاک زمین افکند گُردان  او

 جانشینش؟  با چه شد  آخر دل خون عمری  بعد           دل محراب کوفه کو پیـمبر تـا ببینـد در

 جاری ز فرق نازنینش  خون، رخسار و بر اشک           حسن چشم دگر سوی حسینش سویای دیده 

 العالمینش رب لب ذکر   لحظه بود بر لحظه           خونین چهره: زخم:کاری سوزان، زهر: تیغ: بران

 تو گوید از تو خواند با نوای آتشینش  از            دارد حیاتی  ده که تا« ممیث»  علی سوزی به یا

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

 مهربان بود و به سوداش، فلک داشت نياز            با خودش بود و به کار احدي کار نداشت             .جايگزين بيت زير کنيد 

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                    قطعهقالب شعر:           مهدی مقیمی        شاعر:   

 

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتنوزن شعر:          ل    قالب شعر: غز             غالمرضا سازگارشاعر:   
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 بمانند رخ زهرا که نیلی گشته رخسارم           رامظلـومِی بابا  بیا زینب تمـاشا کن تو

 دنیا این  از راحت پدر  ،غم پُرشـود با سینۀ            هم دگر بر آیـدبـیا زینب نگر فرقـم نمی 

 دل شبها  در صدایی  من که دیگرنشنوی از           بـا شـنو صـوِت مناجاتـمگـِل با  بیا زینب

 ام َطلّـقـتَُک دنـیـا  خـدایـا ای خــدا آمــاده           جان ام از ناله گشته کهخسته   شدم چنان زهرا

 بـیا امشب وصیـت با تـو دارم نـازنـیـن من 

   دشمن همره اسیری از ای وای   مانی و می تو

 پرپر گِل  همچون شوی من فراقاز که ترسم            اشِک تر اینقدر، بیا ای مونس بابا مریز

 همرهش کوثر ونبی به استـقبال من آمد             زهرایم تو و جان عزیزانمنزد روم من 

 مضطر  میگردی چنین   که تو های غصه فدای           گردی   ورغم غوطه   که درمن تویی بابا بعد  ز

 زند آذر  قلـبت می به زردشرخ تماشای            غریبِی حسن باشی بر من تو شاهد ز بعد

 عشق و به یغـما رفـتـنش بینی ز بعد من غِم 

 صد زخم تنش بینی   دو نیزه وخنجر، حسین و

 است  خار از  حرم آزردهکه گلهای بینی  تو می            است هم افسرده و زار را که بینی برادر می تو

 است  بسیار آزار و ساقی که رفتهبینی  می تو            مشک حرم خالی   و تشنه لببینی همه  می  تو

 را پرستار است  او جفاروی  تیغ کینه از  به           دشمن زمین افتاده و بربینی حسینت   می   تو

 است ارآو زیر ای سوزان امامت میان خیمه           کودکان گریان و گرفت آتشبینی حرم  می   تو

 سخن کوته کنم زینب تو بینی بین طشت زر 

 سـر بـبـریـدۀ یـارت؛ شـوی مـحـو رخ دلـبـر 

 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:           ترکیب بندقالب شعر:         حسین رضاییشاعر:   
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 مرتضی رفت دیگر های صبر ای چـاه           رفت مـوالی شما های خـستـه نـخل ای

 رفت  دعا و  آهنگ و را آن شور محراب           آوای مـاتـم ها را نـیـست جـز گـلـدستـه

 ها رفت  آورد نـان سفـره آنکس که مـی           خـرمـایـی نیـاورد مان نـان وبـهر یتـیـ

 شفا یافت  و دارویشدست  اما طبیب از           بـر زهـر تیـغ ابـن ملجـم بـس اثر ماند 

 زا رفـتآِه عـ هـا بـر آسـمـان؛  از قـلـب           ها آسـمــان آمــد صــدای قَــد قُــتِــل از

 اوج غـربت رهنـمای ما سـوا رفت   در           رّبِ الـکـعـبـه بـاشـد آشـکـارازت فُـ از

 هـا رفـت  عـدل مـجـسـّم رهـبـر آیــیـنـه           کـند تـفسـیـر غربت سـیـمـای مـوال می

 خـدا رفــت رمـالقـات خـدا شــیـ بـهــر           اش انّـا الـیـه راجـعــون بـود گل نـغمـه

 النـسا رفت مـظلـوم عـالم در بـر خـیـر           روی گلگون قلب خون فرق شکسته اب

 

 

 دستۀ گـل را برای هـمسرشبرد این می           سرشفرق  کرد بر گل های علیخون دل

 بسترش  میانخون در  ریزد گـل ازمی حال           پا افـتـاده را آنکه عمری کرد دلجوئی ز

 حـال نـماز آخـرش مـحشـری دیـدنـد در          خلوص   فروغی از در منبر محراب و و مسجد 

 ولیـکن در نگـاه دخـترش دیـد زهـرا را           محبت بارها  زهـرا با همان عشق و بعد

 برش و دور  در پروانه میزد چنان   پر بال و           غم زینبش  از فتاد این شمع و کم از پا می  کم

 بنوشت با چشم ترش را نامه  این وصیت           اشر حسـین مـن تو بگفت عباسم علمـدا

 خاکسترش  غم  خاک نیمه شب درهمچو زهرا           های خویشـتن پنـهان کنند با پروانه گفت

 سوی کوثرش به رود امشـب  کوثر ساقی           عشق گفت تا که جامش شهادت شهد  از  شد پُر

 افتاد روی دفترش  می اشـک قطره قطره          شد خموشکه کم کم  گروفائی   سخن گفتن از

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                  قالب شعر: حمید کریمی                شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:         قالب شعر: غزل                   سیدهاشم وفایی  عر: شا  
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 عـلی   دلـم بهـانه یا زیـارتت، گـرفـته بر           عـلی را منـم نـشانـه یا محـبّـت تو تـیـر

 علی  سر شانه یاکـوه معـاصیم فـتاد از            بـار والیت تو را به دوش دل گـذاشـتم

 علی  غـمت زده جـوانه یا دلم ُگـل ای ز           اتشکستهِِ سرام روان خون  دیده  دو ز ای

 علی  دست تهی کجا مرا، کنی روانه یا           دهی به قاتلت عطوفت دلت شیر کز تو

 عـلی   آشـیانه یا کـند در هما چگونه سر           بستری قهـرمان خیـبـری چرا کـنار تو

 علی  خـانه یا ر درطفـل یـتـیـمت آمده ب           دو چشم خود ز هم گشا ها،ای پدر یتیم

 علی  شعـلۀ آهـت از دلـم کـشد زبـانه یا           کشمنفسی که می  کرده آتشم هر داغ تو

 عـلی  شبـانه یاشد بـدن مـّطهـرت دفـن            که مثل همسرت چه شدترت  دیدۀ فدای

 علی  را تیغ زمانه یا تو ُکـشته بارهاکه             چاک تو  به قلب چاک  خون پاک تو،  قسم به

 عـلی  زدند هـمـسر تو را به تـازیـانه یا           بود آن زمان که بین خانه دشمنان  مرگ تو

 علی   مانده نشانه یاداغ او  جگرت ز بر            شب دفن فاطمه خاتمه دریافت  تو عمر

 عـلی   اش جای ترانه یاسیـنه ناله دمد ز           غمت از کند چو یادمیثمت طوطی طبع  

 

 شده است وا َسَرت  زخمِ  شب  سرِ  از بیشتر          استپا شده  در دلـم آتـشی از داغِ تو بـر

 قـامِت من تا شده است قامتت سرخ شده،          امشب لخـتـه خـون بسته ببین چادِر مادر

 نشین نوبِت بابا شده است ی كـوفهیعنی ا            قـاتل از شیـِر تو نوشیـده بـه مـن میخندد

 روضۀ زهرا شده است  از این خانه پُر باز           گیرد یـك گـوشه حـسن گرم زبان می باز

 است  ُمشت ُمَهـیّا شده یك كه روز آندیدم          كوچۀ باریك چه شد آن دیـدم آن روز در

 شده است  رویَش جاکه زخمی به  نهگو آن   آه از         غمش را ِحس کرد آن چهره که دیوار از وای

مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلنوزن شعر:                 غزلقالب شعر: غالمرضا شازگار               شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                      غزلقالب شعر:           حسن لطفی        شاعر:   
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 فرقش نه...رکن دین پیمـبر شکسته شد            شکـسته شد گـفـتـنـد فـرق فـاتح خـیـبـر

 شکسته شد؟! تا زنده بود ِکی سر حیدر            شکسته شد سر،اش  که نیست فاطمه حاال

 کـوچـه فـاطمـه سـپر مـرتضاش شد در

 فاش شد حـاال که نیست اوج غـریبـیش

 کند  های آخـر خود گـریه می در لحـظه           کند حـیدر اگـر به بستر خود گریـه می

 کند  بـر آیـه هـای کوثـر خـود گریه می           کند تنهـا بـرای هـمـسر خـود گریـه می

 بـاب شدسال قلـبش از غم زهـرا ک سی

 عــذاب شـد سـی سـال با نگـاه مـغـیـره

 و آن سو شرر نبود درب خانه پشتزن            نبود خطردر   خانه ولی فرقش شکست،

 ایـن بار از مـغـیره و قـنفـذ خـبـر نـبود            نبود شـکر خـدا کـه دشمن او پـشت در

 اش برید  شمـشیر گـرچه تا وسـط گـونه

 دفـن فـاطـمـه آقـا قـدش خـمـید روز در

 تب است در میان بستر خود غرقموال             آخرین شب است وعمـر علـی سرآمده 

 دلواپـس حسین و پـریشـان زینـب است            غصه لبالب است وغم  قلبش از حاال که

 را  عـباس تو بمان که نصیحـت کنـد تو

 ا ر دربـارۀ حـســیـن وصــیـت کـنـد تـو

 شــود یـن گـرفتـار مـیدر کـربـال حـسـ           شود این کیـنه ها دو مـرتبه تکـرار می

 روبـاه هـم شـبیـه سـِگ هـار مـی شـود           شود در قتـلگـه کـه معرکـه دشـوار می

 کنند  از هر طرف به پیکر او حمله می

 کنند  در پـیـش چـشم مـادر او حمـله می

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مربع ترکیب              قالب شعر:              علی سپهریشاعر:   
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 سنـگی دوبـاره سمت جبـینش رها شود           که بـه زانـوش پا شود کـند می سـعی تا

 پـشت عاقـبت سرش از تن جدا شود  از           با نیزه جسم بی رمقـش جا بـه جا شود

 عصـر دهم بـه زخـم دل مـا نمک زنند 

 دخـتران حـرم را کتـک زنند  طـفالن و

 

 

 ست عـلـی ا  لَیـلـةُ الـبَـدرِ  فاتحِ قلّه یـقـیـنا ،           است نـبـی لَیـلـةُ الـقَـدرِ  قـلّۀ مـاه مبارک، 

 ست  فاطمه عـلی هم، بـدرِ علت پیروزِی              فاطمه ست ،هم  نبی القدرِ  لیلةُ روح و جاِن 

 یا حیدر استامیَرالمؤمنین یا  ذکر زهرا،           استکوثر  جام  این باده،  ، علی  این شب بدرِ 

 یلع شب قدر  همان ذکری که شد ذکرِ این            علی شب بدرِ  چیست طوفانی که آمد در

 فلک  برجنت اهِل  اززد وَ نسیمی می  چون           حـیـدر به لبهای َملک زهـرا و یا ذکر یا

 علیست  چون همیشه بانصرت  ثابت کرد، بدر             ریشه با علیست کرد،اَصلُها ثابت حکایت 

 اشکها  ش،به رویَ  از شوقش، باران ریخت، همچو            َمشکها  دوشش،   پیغمبر به  را دید، علی چون

 مشِک ساقـِی حسین  پیـمبر، مشِک ساقیِ             حسین اشِک ساقیِ  از ،ایروضه یادم آمد 

 آه  عـباس، بَـدریـون سـیـراب اما کـربال،            آه عـباس،  نـیـنوا،  نصرت حـیـدر کجـا و

 ـطش لعاَ  بهر اصغر آب میجویند، ساقی!           اَلعطش خیمه میگویند ساقی! کودکان در

 عتاب و وای از قحطِی آب نایاب و آب،           آبقحطِی  و وای ازرباب لب طفل  تشنه

 کوفیان  ،دیدند پس بساط بغِض خود را جور             کوفـیان دیدند، چشِم سـاالر حرم را دور

 دند ها نـیـلی شچـهـره کـیـنۀ دیریـنه آمد،           بغـِض روز بدر آمد، دستها سیـلی شدند

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:          مثنوی        قالب شعر:             محمود ژولیدهشاعر:   
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 کنند دارش استـراحت می های پـیـنـهدست        کنندخواب راحت می خرما های نان و کیسه 

 1شدند  او راحت های عدالت ناکـثـان هم از       گلو راحت شدند بغض و غربت از ها نخل

 شمع بیت المال را روشن کنید، او رفتنی ست         بهترین فرصت برای دشمنی ست  خوارج،ای 

 کـوفـه را آزار داد  با لـبـاس نـخ نـمـایـش،         صـدا آزار داد هـای بـیـا گــریـه را بدرد 

 دارالـخـالفـه باز بود ها دِر روی مسکـیـن       2بود ساز مشگلخصم    بر ایمانش اگر  و عدل

 او  وسـرخ دیـنـارنـد  هـایبـنـدگـان کـیـسه         او  لـبـاِس دوست بسیارند و دشمنـانـش در

 بود  برق زندگی شان قهر زرق و با مرتضی       بود خاری به چشم شهراش  سفره گی ساده

 کندمی  خانه نفرین هر او درحقِ  درعوض،       کندعطرآگـین می  را ها کوچه ها نیمه شب

 نـمـازی عـلـی ست هاشان بی داستـان بچه       ست نوازِی علی  از بنده حرص اهل مکر،

 ها نام او را مغـرضان بـرداشتـنـد  از اذان       فــالن بـرداشـتــنـد ــالنـی و فراهِ  گــام در

 خـستگی را خسته کرد مـوالها دیدند   چـاه       برجسته کرد لب خنده را بر  ست،  سنگینی  جرم

 یادگـاری داشتن؟   خـیـبـر و بدر ها از زخـم       تـیغ ذوالـفـقاری داشتن ُجرم سنگینی ست،

 عـبـاِی وصله داری داشتن  مثل پـیـغـمـبـر       کوله باری داشتن غم  از ،ست سنگینی  ُجرم

 یـتـیـمـان روزهـای گرم هـمبـازی شدن   با        راضی شدنحق   تقدیر  بر ُجرم سنگینی ست،

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

 . جايگزين بيت زير کنيد

 مردم از دستِ عدالت هاي او راحت شدند          نخل ها از غربت و بغض گلو راحت شدند 

ساز بصورت عام و کلي آمده است و جداي از اينکه در تضاد با کلمات  بيت زير مشکل محتوايي دارد چرا که کلمه مشکل  .   2

 اميرالمومنين هم نيست لذا بيت زير تغيير داده شد قبلي » مهرباني نگاهش« مي باشد در شأن 

 ها درِ دارالـخـالفـه باز بودروي مسکـيـن          !مهربـانـي نگـاهش حيف مشگل ساز بود

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              مثنویقالب شعر:              سازگارغالمرضا : شاعر  
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 دنـیـا خـیـر خواهـِی برادر خواستن دو  در       خواستن مقدر ،زر جای ست، سنگینی ُجرم

 ای را داشتن   سیـنـه داغ کهـنـه ها در سـال       داشتن زهرادر دل عشق  ست، ُجرم سنگینی 

 مـلـجـم قـاتـل جـانـش نـبود  ابـن  تـیـغ تـیـز        طوفـانـی حـریف عـزم ُسکـانش نبود هیچ

 کرد امیـرالمومنین را پیـر زخـم بـازویـی،       اش را سنگ غافـلگیر کرد آیینه پشت در،

 کشددرد پهلـو می از کشد،چه موال می  هر       کشدمی   رو از خنجر  او، بر  است  سال  مرگ سی 

 

 

 شکست  به هر بار وخورد هی فرو خورد و فرو              شکست بغـض بابا وسط سفـرۀ افطار

 چهرۀ پیر پدر پای همین کار شکست             ست هر کاری تر از سختحفظ ظاهر بخدا 

 همین بارش رگبار شکست  هقش زیر  هق            هاشطرهخا  همۀ ریخت بیادمی اشک 

 1شکست  کوثر دادار ترش پیش چشمان            ز داغ زهرا  استخوانی به گلو داشت،

 شکست  انگار اشروضه پای همین خوان روضه             دخترش مستمع روضۀ مسکوتش شد

 شکست  بازار را وسط کوچه ودل من             کهآن شهری  ازفریاد  کهگفت  زیر لب

 بازوی طرفدار شکست  که آن لحظه وای از            منمظلومی یک تنه شد حامی  همسرم  

 شکست  دیوار  و در شدت ضربه از آه،            بدترین خلِق خـدا آمد و زد یک سیلی

 آخرش آن بار شکست  رتاب شد وسنگ پ            شیشه داشت همراه خودش فاطمه بار

 قـد حـیدر کرار شکست  زیر این بار،            خـمید میان کوه، فاطمه آمد به ضۀرو

 
اما پيشنهادبيت زير سروده اصلي شاع.   1 ايراد محتوايي در مصرع دوم و همچنين  کنيم  مي  ر محترم است  به  به منظور  با توجه 

 . انتقال بهتر معناي شعر يت اصالح شده که در متن جايگزين بيت زير کنيد

 بين چشمان ترش پيکر يک خار شکست             استخواني به گلو داشت، ز داغ زهرا  

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                      غزلقالب شعر:           رضا قاسمی        شاعر:   
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 ای جا مانده  حادثه درسالی است که  چند           ماندهچه تنهـا   خستـه از مردِم دنیاست،

 1چند ساعـت ز هـجـران تو زهـرا مانده           :وقِت رفتن ز دِر خانه به خود میگوید

 خدا حـیدرش ایـنجا مـانده  فاطمه رفت،           اَِغثْنِی یا َرب :اش ذکرِ  مهزیِر لب زمز

 وا مانده ”دری “ سوی چشماِن علی باز،           دریغـِم در به  بعِد سی سال غریبی و

 پس بدیهی است که بیگانه ز دنیا مانده             فـقـط منـتظـِر فـاطـمۀ زهـرا بود… او

 نه بابا مانده  مانده،حسن  این خانه نه در           در لی وـسی حادثۀ  از پس  :فتـگ زینبش

 که به فردا مانده َرَود سوی قـراری  می           شدعـلی راهـی …سحـِر نـوزدهـم بـود

 ها به تماشا مانـده  ستـون و و دیـوار  در           محرابش رفت  با چه شوقی طرِف مسجد و

این طرف دیـدۀ طفـالن؛ پِـِی آقـا مانده             …ی علـی ومـنتـظِر دیـدِن رو  فاطمه،
2 

 مانده  طاها حضرتِ  و فاطمه طرف، یک           برادرهایش کلثوم و  و زینب یک طرف،

 منـتظرش عـالِم بـاال مانده  یک طـرف،           خاک” عزاداِر غِم بابایش“ یک طرف،

 انده رفت مـوال و.جهان، واله و شیدا م           ولی انـگار که دلتـنِگ ُرخِ فاطمه است

 زهـرا مانده چادرِ  از چند نخ ”در “روی            علی:  داشت ای زمزمه رفتن به لبش وقتِ 

 
شهادت موال علي در کوفه اين مصرع معنا ندارد ضمن اينکه در بيت آخر  ع کوچه و ... در مدينه بود و با توجه به اينکه وقاي.  1

 هم باز تکرار شده است به همين دليل مصرع دوم عوض شد 

 روي در، چند نخ از چادرِ زهـرا مانده            :وقتِ رفتن ز درِ خانه به خود ميگويد

زير سروده اصلي شاعر محتر.   2 پيشنهادبيت  اما  متن مي  م است  در  معناي شعر يت اصالح شده که  بهتر  انتقال  منظور  به  کنيم 

   .جايگزين بيت زير کنيد 

 دو سـه تـا چشـم، ولـي در پِـيِ آقا مانده           …فاطمه، مـنتـظرِ ديـدنِ روي علـي و  

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                      غزلقالب شعر:           حسن لطفی        شاعر:   
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 داشت  فاطمه غـم او  تمام عمر پس از             داشت به ابرو عالم گره دو گشای گره

 شتعمر عـزای شکـسته پهلو داتمام               خون بودگریه  علی بود و روز شبانه

 تکاپو داشت ابروی او بین دو که تیغ،            ابـروی موال فـقط شبی وا شد گـره ز

 داشت هیاهو لرزه وزمین  زمین کوفه            آسـمـان کوفـه رسید ندای قـد قـتـل از

 داشت  بازو  وخودش د علی با هنوز ولی             خـورد به فـرق موال تمام کیـنه دشمن

 داشت  سو  هر زهرا امان ز به کوفه دختر              تا حسین و حسن بازوی علی بودند و

 داشت چند بانو چه قافـله هشتاد و  اگر            شد تـقاص خـطبۀ کوفـه به شام اجـرا

 داشت  نیرو زهرا هنوز دختردست  و             غـالفـهـای قدیم های جـدیـد و مغـیـره

 داشت گو زبان حق علی شهید عدالت،             دشمن گفت: خطبه شامش به کاخ پیام

 1شدید بر دهـنش خیزران اصابت کرد             تالوت کرد علی  رأس حسین از همینکه

 
ا و مراجع حذف شد، در بحث غارت معجرها دو نکته مهم  هاي علمبيت زير به دليل مستند نبودن و همچنين عدم رعايت توصيه .   1

ـ موضوع غارت معجر بر فرض بر اينکه صورت گرفته باشد با آنچه متاسفانه بصورت عام در اشعار 1بايد مورد توجه قرار بگيرد  

اي بوده که در مقابل م است بدانيم در عرب آن زمان قسمتي از حجاب زنان )معجر(، پارچه شود بسيار متفاوت است، الزآورده مي 

که هم اکنون نيز در عراق، عربستان و بسياري از کشورهاي اسالمي  گرفته و اين جزء حجاب بوده است؛ همچنان صورت قرار مي 

و بِهِنَّ  وَ أَبْدَيْتَ وُجُوهَهُنَّ تَحْدُ  اشان در مجلس يزيد فرمودند:خطبهدر    علیها اهللسالمرو حضرت زينب  گونه حجاب دارند، از ايناين

بَلَدٍ؛   إِلَى  بَلَدٍ  مِنْ  در غارت  الْأَعْدَاءُ  آنچه  لذا  دادي!  قرار  مردم  ديد  معرض  در  شهر  به  شهر  باز،  با صورت  را  خدا  دختران سول 

اينکهمعجرها مطرح است حذف اين روبند صورت  نه  اند همچنان که حضرت  نعوذ باهلل اهل بيت کشف حجاب شده   ها بوده است 

ـ گفتن و يادآوري  2کنند که خود اين نيز مصيبت بسيار بزرگ و دردناکي است  هم بر همين موضوع اشاره مي   علیها اهللسالمزينب  

ان به هر دليلي  ناموسم  ي روز  ما  خود  اگر  آيا   غارت معجرها حتي در حد همان روبند صورت شايسته و سزوار اهل بيت نيست!!!

ود را حفظ کنند آيا دوست داريم که يکسره به ما متذکر شوند که در فالن روز  همچون باد و... براي لحظاتي نتوانند حجاب خ

  نيست   شايسته  وجه  هيچ  به  پس شويم؟؟نمي   ناراحت  حرف  اين  تکرار  از  ما  آيا   چادر خواهر، مادر و يا همسرمان را باد برده و ....

 لخ را حتي بر فرض صحت آن بازگو و تکرار کنيم!!!ت فاجعة اين

 تکه کوفه قصد جسارت به معجر او داش            کسي و بي برادري روزي امان ز بي 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل                       محمود ژولیده شاعر:   
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 شهر بی زهرا که موال! قابل ماندن نبود          بازوی کبود فرق خونین پیش با  روی می 

 ابن ملجم در شب احیاء چه قرآنی گشود        علی!  رقت،با وضو آمد به قصد لیـلـة الف

 آن ضربه بود   یا علی! کاری که خوردی، ضربت          مسجد کـوفـه کجـا، پشت در کـوچه کجا

 آید فرودمی شمشیراین  چه رویی دارد با         بیـند مالئک را مگـر؟ محرابت نمی دور

 سجود  در تشهدخوانی می اولین مستی که          زنیساقـیا در سجده هم جـام شهادت می

 حسود  وا کرد شمشیرِ  فرق تو را چنین تا           دلش گویی در داشتذوالفقارت ای از کینه 

 عمود  عاشورا، آموخت درس شمشیر همین از         رسم شد شق الـقـمر کردن میان کوفـیان

 ها را بین دودخیمه  ی گویا از اینجاادیده          شوددر وداعت با حسین اشک تو جاری می 

 آوردم، چه سود؟ دیر جان! آوردم پدر شیر          یـتـیـمـان آمـدم پشت ســرای زیـنـبـتبا  

 

 

 رنگ پـریـدۀ عـلی  بوی جـدائی آیـد از             علی دیدۀ دوماه رخ عیان اشک  گشته به

 قّد خمیدۀ عـلی  ورت خـون گرفته وص            ام عیان دیده گشته به  و کوفه دل شده چاه

 چکیدۀ علی  ام خـون دیده چکـد ازدو  می           تربتش کـنم گریه به غـربتش کنم یاد ز

 شـهیـدۀ علی غـربـت یار  ای ز خـاطره           شبش  جنازه در  حمل  زینبش سکوت  و اشک

 درون دل آه کشـیدۀ علی  نیـمه شـب از           زند به ماه میزند شعـله  می  ناله به چـاه

 فرق دریدۀ علی  چکیده بر  اشک حسن           خون  ز پُر  حسین  چشم گون الله  خداست وجه

 علی  دیـدۀ  فاطمه را عـدو زنـد پیش دو           را ببین  را ببین پستی دهـر شـّدت قـهر

 علی  ایدۀ ودوستی مکتب   ،به خصم بوده            رسیده بر دلش شیر دهد به قاتلش  زهر

 خـم شـده سرو قامت دخت رشیدۀ علی            او تا نگـرد که همچو فاطمۀ شـهیده کو

 دل درد کـشـیـدۀ عـلـی  نـالـۀ اوسـت از           آتش غـمش بوده ز «میثمش» سوز کالم

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل             قاسم صرافان     شاعر:   

 

مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلنوزن شعر:                   غزلقالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 دارد  دل غم زهـرا ست کـه درسالیـانی            این گونه تمنا دارد مرگ خـود را اگـر

 دارد موالست که شـرح دوران غریبی            نیستروضهٔ معمولی  یک فاطمههٔ روض

 امـا دارد فــقـط شـایــد و جـای لبـیـک،           موعد یاری امام ست که درقومی شرح 

 جا دارد  زمان،چشم  کند گریه اگرخون             این روضه  شکن استبیعتمردم  قصهٔ 

 هــا داردسخـن چـه  چـاه خــدایـا! آه بــا           سال؟ د سیانبم صبرگلوی   استخوان در

 غــم بــدعـهـدی دنـیـا طـلـبـان را دارد           حـاال نشـینی،بعـد یـک عمـر غـم خانـه 

 دارد  تـقاضـا شاهـانه  آن یـکی منـصـب           المال است طلب بُردن بیت یکی دراین  

 دارد وغااست که غ جهل طرف فتنهٔ  این            خاسته است پااست به  کفر طرف لشکر آن

 مـردم دنـیـا دارد هـا بـر جـگــر ازداغ            کـرد کـوه وفـا را خـم وفـایـی کـمـربی 

 فـردا دارد قـصـهٔ  از ورجـگـری شعلـه           سـال غـریـبی امـا  رود بـا غـم سیمـی

 شـهـر تمـاشـا داردای در وسـط نـیــزه            هولی این دفعهمـان کوفه  ست،آه کوفه

 

 

 شد بابا چـرا افـطـارت امشب مخـتصر           ات کـوتـاه تـر شـد قـرآِن زیـنب سـوره

 شدن خـیـلی بـرایم درد سر شد  دخـتــر           خورد نمک من زخمبه   خوردی نمک  و نان

 شد خواب دیـدم که سرت َشّق القمر  در           رمـوره داام دلـش مـن دخـتـری بـابـایـی

 اثـر شـد  امـشـب دعـاهــایـم تـمـامـا  بـی           امـشب زمـین و آسـمان کـرد الـتماست

 شـد  اگـر گـفتـند آقـا جـان نـرو مسـجـد،           هـای وصـلـه پیـنه حـتی هـمـین نعـلیـن

 امشب بیشـتر شد  دردم از دیدی که سر           ـلی گـرفـتـهداری دلـم خـی اصـال  خـبـر

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                      غزلقالب شعر:         یوسف رحیمی        شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر:                      غزل  قالب شعر: ناشناس                   شاعر:   
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 شد معـبـر آن ِچـل نـفـر آتـش گـرفت و           ای کـه در مـدیــنـه  یـادم نـرفـتـه خـانـه

 مادر زمـین خورد و شهـیِد میخ در شد           بـسترا   یـادم نرفـته کـوچه دسـتان تـو

 شد  شـرر هـایم پُـر یک وقت دیـدی ناله           من مایـک وقت دیدی کـوفه هم شد دش

 خیرات این مـردم به اطفـاِل تو َشر شد           یک وقـت دیـدی که سـِر دروازه شهـر

 شد ها به سر حرامی دها جسارت ازص           یک وقـت دیدی کـه اراذل سـر رسیدند

 ار و چـوِب مـحـمـِل خـونـی زینـب ازبـ           چه فکـرهـایی کـه نکـردم از سـر شب

 

 

 صـدا، غـم دل بود و آه بـود فـریـاد بـی            بود  چاه علی بود و اشک بود و بود وشب 

 چو دل شب سـیـاه بـود صبح سـفـیـد هم           دیگر پس از شهادت زهـرا به چشم او

 به چـشم کـوفه عـدالـت گـنـاه بود زیرا           جـبـین عـلـی را شـکـافـتـنـد؟  دانی چرا

 او زادگـاه بود آن رهـبـری که کعبه بر            شدخونش نصیب دامن محـراب کـوفه 

 روزش گواه بود  غربت اشک شبش به           از رعیت خود هم ستم کـشید یک عمر

 1ـاه بود عـدلـش به چشم اهـل طمع اشتـب            دستش برای مـردم دنیـا نـمک نـداشت

 نگاهش به ماه بود  اه بود وبه چ حرفش           های شبنیمه صحبتی نداشت که درهم

 یک سپـاه بود   که بر او او زهرا نه یار           شهادت زهـرا غـریب شد مـوال پس از

 عـبـاس را به صـورت بـابـا نـگـاه بود           چکـیـد خونمی  وقتی که از محاسن او

 راه بود که بهر گـمشـدگان شمـع رویی           خون پوشیده شد ز ر حیف کهمیثم هزا

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

   .جايگزين بيت زير کنيد 

بود اشتـبـاه نگـهـانبي  چشم به عـدلـش           دستش براي مـردم دنيـا نـمک نـداشت  

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر:              غالمرضا سازگارشاعر:   
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 معلوم است نماز سحرت   روزت ز حال و           پَرت معلوم استبال و  خستگّیِ تنت از 

 است معلوم برت و دور خون لختۀ چقدر           نکن  سرفه حسنت، و  مرگ حسین  من،  مرگ

 است  معلوم زخم سرت خدا به یدم آخرد           مـان آوردهملـجـم چـه بـالیـی سـر ابـن

 درد شدید کمرت معلوم استاز  هماین            که قدت تا شده است بعد مادر به گمانم

 است  معلوم نفس مختصرت  خس خس هر           نشست مرگ  عرق روی صورت پاکت به

 ورت معـلوم اسـت ی دل شعـلهرانـنـگـ           بریزد با هم  روی تو سر و اشک از خون و

 معلوم است  زخم جگرت  در پی و پی  بغض           پـیـر شدی داغ اوالد چه آورده سـرت،

 معلوم است  غرور پسرت، بازشد  خرد           شـنـیـد إنـقَـَطَع َظـهـری را هـمـۀ شهـر

 ترت معلوم هست م  چش صدق گفتار وی از           رخت اسارت میگفت به من از إیمن اُمّ 

 نظرت معلوم است بال در همۀ کرب و           جـان حسین و  توجان   گفتی عباِس گلم،

 

 دل من بیشتر از زخــم سرم می سوزد            از شرار دل من چـشم تــرم می سوزد

 دل گرفته شرر و چشم تــرم می سوزد             مثل نخــلی كه فتــاده است كنــار دریـا

 سوزد ورم می دل شعـلـه همچنان شمع؛            زینب خویش  حسن و و حسین غریبیرب

 دیدم از غصه وجـود پســرم می سوزد            س نگــاهــم افتــادتا به رخســارۀ عبــا

 ســوزد گوئیا فــاطـمه پـیش نظــرم می            چون به زینب نگرم یـاد كنم از زهــرا

 سوزد كه من از آتش این غم جگرم می            یــزیـد عــزیــزان دلــمنر اشك اینـقــدر

 هر یتیمی كه بود دور و برم می سوزد           ه گیـرید همهقدری از بستـر من فــاصل 

 سوزد نگرم چون به شما بال و پرم می            بسته ام بــار سفــر لیـك خــدا می دانــد

 می ســوزد   همچنان ماه چراغ سحــرم           ا ابدیت همه شبای» وفائی« به خدا ت

نفعل فاعالتن فعالتن فعالتنوزن شعر:                 قالب شعر: غزل             علیرضا خاکساری   شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:          قالب شعر: غزل                   سیدهاشم وفایی   شاعر:   
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 علی  تا مستـجـاب شد به نـمازت دعـا؛            علی خدا، کردی هماره مرگ طلب از

 عـلی   دو تا، فرقـت شود بطاعت یکـتا،             صبحدمرا به شوق مرگ نخفتی که  شب

 عـلی  انـد بـرایـت عـزا، بـا هـم گرفـتـه             ها مرغـان به النه خـرابه و اطفـال در

 علی  بر کودکان خود ببر امـشب غـذا،             جای خیز به یـتیمان ز ای مهربان پدر

 علی  کامشب کمین گرفـته براهت قضا            راز درون داشت با تو سوزِ  ز آن شب قََدر

 علی  مسـجد میا، ک امشبـی به جـانبی              کشید فریاد می محـراب لـب گـشوده و

 ای با خـبـر ز نـقـشه خصـم دغـا علی             آمـد مـرو مـرو پـیغمـبِر در به نالـه در

 عـلی  پـا بگـذاشتی بجـانب مسـجد چـو،             داده بود دست از جان خود بیم، زهستی 

 را صدا علی  اتل خودب قخوا کردی ز            مرگ گـفتی اذان آخـر خـود را بشوق

 زهرا به ُخـلد نـاله زد و گـفـت یا علی             تا تـیـغ کـیـن رسـیـد به فـرق منـیـر تو

 عـاشـق بـود والی تـو را بـا بـال عـلی             "میثم" کـه گشته مشتری درد عشق تو

 

 

 ـد اذان آخــرش را در کــوفه می گــوی            امشب علی می بیند اشک دختـرش را

 را برش  عرشیان دور و ای خالی کنید            مــرغــابیــان خــانه دامن را نگــیـرید

 بر آسمان ها دوختــه چــشم تــرش را              روی لبــش انّا الـیــه راجــعــون است

 قـلب دختــرش را  در خــانــه بی تابی             با رفتــن بــابــا خــدا می دانــد و بس

 او قصــد دارد که بـبیند همســرش را            ای ابن ملجــم زودتر از جــای برخیز 

 رنگ کبــود صــورت نیلــوفــرش را            لتــنگ مــانــده تا بـبـیـند بــار دیگــرد

 ـرش را جبریل می گیرد کــمی زیر پـ            حاال علی را سوی خــانه می بـرنـدش

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر:              غالمرضا سازگارشاعر:   

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر:             غزل    قالب شعر: مسعود اصالنی              شاعر:   

 



( سایت آستان وصال      astanevesal.ir  246                                                                                                                            جلسه آموزش مداحی نورالثقلین  ) همدان 

 
000

 

 بینم  روِی فــرقم به خدا خـوِن جگـر می            بینم رستگــارِی خــودم را ِز سحـر می

 بینم  خــویش را در وسِط شعـلــۀ در می            میسوزد سرم تا نوِک پا زخم، گرچه از

 بینم  یسالها هست که خــاکستر و پَــر م            سوخت،فقطسوخت،دلم  سوخت،ُگلم ام خانه

 1بینم  می غم اوست که یک عمر شرر  از            همه سرمایهٔ من فاطمه ام بود که رفت

 بینم  می من که جامانده خودم را ز سفـر            َو بمانــم چه کـنم ، زینـبـم گـفت بمـانــم

 بینم  می من تورا پشِت سـِر نـیـزه و سر            نکـن کـربـبـالئی داری  دختــرم گــریـه

 

 

 آه است ســوخــتــه ات پُــر نفــس             چـشـمت  درد هــا حبــس شـده در

 همنـشـیـن تو فـقـط یك چــاه است            ایــن هــمــه مــرد كــنــارت امــا

 سفــره ات نـان جــو و گنــدم بود             دست تو ســایــه یك شهــر ولــي

 جـیـب تو جـیـب هــمه مــردم بود             مت تا عــرشوسعـت دست كــری

 آســمــان غیــر تو دلــدار نـداشت            ي ویـكــي یــكــدانــه حــق بــــود

 حـرف هاي تو خــریــدار نداشت             در زمین حـیــف ولــي انـگــاري

 و كــوچه هنــوز حســاسي به در             بعد ســي ســال از آن روز تـلــخ 

 ــي كــشتـۀ صــورت ســرخ یــاس            منـشق نیست ات فرق سر روضه

 بر لب سجــده سرخت گــل كــرد              نـاگهــان فــزت و رب الكــعــبــه

 خــون پیــشانیتان غــل غــل كرد             بعد طــوفان شد و محــراب افتـاد

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

 بعدِ او خسته شدم بس که ضرر ميبينم             رفت که بود ام فاطمه منهمه سرمايه            .جايگزين بيت زير کنيد 

 من تورا پشتِ سـرِ نـيـزه و سر ميبينم             دختــرم گــريـه نکن دور نمائي داري                          

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل              مهدی قربانی          شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   چهارپاره  قالب شعر:           حسن کردی          شاعر:   

 



امیرالمومنین علی علیه السالم  ، اشعار  سومدرآستان وصال؛ جلد   247   
 

000
 

 آقــا یـتـیــم مــی شــوم از رفــتــن شــمــا         دامــن شــمــار دست مــنــو بــابــای دهــ

 تا ســر نهــم شبــی به ســِر دامـن شــمــا          با جــرم ایـنکــه دوره تــان نیستــم؛ نشــد

 ا تــن شــمادر یک زمــان کـفـن بشــوم ب       در روضه کاش جان بدهم از غمت مگـر

 جــانــم فــدای وصــلــۀ پــیــراهــن شــما        ـالــم نداشت جامــۀ در شــأنتــان عـلـی ـع

 افــتــاده زحمِت ســِر من گــــردن شــمــا        دربــیــن قــبــر مــنــتــظــر دامــن تــوأم

 ابــر می دهد   امشب غمت به دست فلک

 ود صبر می دهد دارد حسن به خـواهر خ

 از غــصــۀ تو زینب تو محــتــضــر شده        انـگــار شــام عــمــر تو بابا ســحــر شده

 تا دیده واکــنی به من خــون جـگــر شده          تو لــطمــه میــزنـم آنــقــدر دور بــستــر

 ـر شــدهـن تو مخــتـصـمــانـنـد مــادرم ت         کردتو را زهــر آب   بابا دو روزه جسم

 انگــار زخــم فــرق ســرت باز تــر شده         خــون روی چـشم تو چقدر لختــه میشود

 واکــردنش خــدا چــه قــدر دردســر شده         آن پارچه که زخــم تو را بستــه ام به آن

 از گریه های دخــترت عالم به غم نشست

 شکستیک تیغ دشمنت زد و زینب چنین 

 کشید هر کس رسیده دشنه و شمشیــر می        تل آمد به چشم دیدی که روی وای از دم

 یا مصطفــی بـرس تو به فــریاد نـا امیـد        گفت  برگشت سمت شهر مدینه به گــریه 

 از جــور دشمنت شده اینگــونه او شهیــد         این کشتــۀ فتاده به هـامون حسیـن توست

 تیغ از تن او یـاس و الله چید   از بس که        از او  گــر پیــکــرینمانــده است دباقــی  

 دشمن مگرکه از سر او دست می کشیــد         با آنکه شــاه بی رمق افتــاد روی خــاک

 گریه کنم باز هم کم است  یک عمرهم که

 هر روز و شب برای غالمت محرم است 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند            قالب شعر:         موسی علیمرادی  شاعر:   
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 یی یا عــلـی ای یگــانــه شرح آیـات خــدا         ــیای تجــلیــات ذات کبــریــایــی یا عــل 

 علــی ســاقــی تــوحـیــدِی جــام والیی یا          یا ولی هللا اعظــم آفــرینش مست تــوست

 محـرمی تو، در حریــم کبــریایی یا عـلی        1ای  هم خانه زاد کعبه هم وصّی مصطفی؛

 مانروایی یا علی ملک هستی را بحق فــر        تـویی ملک ایمان را امیــرالمومنین تنهــا

 گشــایی یا عــلی ذوالفقار حـقّـی و خیبــر         نام تو لــرزه به قـلـب کــافران انــداختــه 

 این منم مـفـتــون این ایــزد نمایی یا علی        این تویی برتر ز فهـم و عقــل ابنـای بشر

 این منــم آورده ام دست گــدایــی یا عـلی         خــدا ره برده ای این تویی پــای پیــاده تا 

 مه نان هل اتــایی یا عــلی سائــلــم بر لــق        مستحق تر از من مسکین نمی یابی شـهـا

 بــاده خــواهم از سبــوی الفتــایی یا علی         ساقــیا در این عطش آبــاد گیر افتــاده ام

 از تبــاهی گنــاهــم ده رهــایــی یا علــی         ــری کن مرابرآور دستگی زآستین دستـی

 ق، حضرت مـوال کجایی یا علی نور مطل        در میــان ظلمت قبــرم ســالمت می کنـم

 تا خضاب خون کند رنگم حنایی یا عــلی          ای شهادت پیشه صهبــای شهادت طالبــم

 خورد قلبش مهر اشق االشقیـایی، یا علی         پشت زد ات از به زهر آلوده آن که با تیغ

 علی  وفایی یا  کرد با صد بی خوب جبران       بود بیمـار و پرستــاری از او کردی و او

 که ندارد زخــم زهــرآگـین دوایی یا علی         قاتــل بی شــرم لبخندی به نــامردی زنـد

 این بی حیــایی یا علی  وای زینب ُمرد از       او مرگ تو دارد طلب شیر می بخشی به او ،

 مشکــل گشــایی یا علی تیغ ظالم می کند          عـقدۀ هجــران یاس نیــلی ات را باز کرد

 شوی مهمــان بــانوی سمــایی یا علی   می        فــاطمه یا فــاطمه شد آخــرین ذکــر دلت

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

 محـرمي تو، در حريــم کبــريايي يا عـلي             تي، خانه زادي؛ با خـدا همخانه اياهل بي                .جايگزين بيت زير کنيد 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلقالب شعر: غزل           وزن شعر:          میرهاشمیسیدمحمد شاعر:   
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 ســوز دلش بــوی مــدینــه دارد امـشب            امشبغــم می بارد  بر قــلب کـلـثوم ابر

 دارد به پــیــشــانی بــابــایــش نــظــاره             بـارد ستــاره زیــنــب ز ابــر دیــده مـی

 در چــشــم او رخــســارۀ مــادر بــیــنـد           آرام بــهــرش ســفــره افـطــار چــیــنــد 

 آگه شــده بابای او چشــم انـتـظـار است           غیــر معلم بی قــرار است  این عــالــمه

 گوید پــدر اینگــونه قــلبــم را ملــرزان             آرامــش او كــرده زیـنـب را پــریشــان

 ُمرده بــودم اینجــا نــبــودم در مــدیــنه             خورده بودمدر كوچه سیلی  ای كاش من

 بوســه ز پــای رهبــری مظلوم گیــرید             های كوفه از غــربت بمیــرید ای كوچه

 خــود را به زیـر پــای او آرام بــگــذار             ای خاك نخلستان ز رویش توشه بـردار

 بمیرید رش شما به است امشب اوبی كس             مــرغــان عــاشق راه مــوال را بگـیرید

 ذكر لبــش »انــا الیــه راجعــون« است            امشب علی مات جمالی الله گــون است

 نامردی شهری غــریب است  دلخسته از          خــانه نشین داغ زهــرای نجــیــب است

 دیــد ــرتا كه ز پـا افــتــاد دستش بــاز گ           بهــر عــلــی هنــگــامــۀ پــرواز گردید

 

 زمیــن از غصه رنــگ زرد دارد            فــلک امـشـب نسیــمی ســرد دارد

 هــــوای کــوفــه بــــوی درد دارد            بــگــریــیــمبیــا ای دل بنــالــیم و 

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

 یــده بـسـتند به روی دین و قــرآن د             خــدایــا این جماعت خود پــرستـند

 ســر مظلــوم عالــم را شکــســتـند             پــس از بـشکستــن پهلــوی زهــرا

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

 جهان را با غــمی همدوش کــردند            ز خـون محراب را گلپــوش کردند

 دچــراغ عشق را خــاموش کــردن             چه تاریک است دل ها ای دریغــا

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر:       مثنوی               قالب شعر: ناشناس                   شاعر:   

 

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                  دو بیتیقالب شعر:               سیدهاشم وفایی   شاعر:   
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 عام کرد مردی که هرچه داشت به کف وقف      بــار نــان؛ شـِب آخــر قـیــام کرد کــوله با 

 آن که خــدا بــه هــر قــدم او ســالم کـرد      یک در میان جــواب ســالمش نمی رسیـد

 ام کـرداو بــاز هــم مقــابــلــشــان احـتــر      هم به خودش ناسـزا شنـیـد   هم جود کرد و

 با مــرتضی معــاویــه را هـم مــقــام کرد       که روزگار خودش بس، ازغربتش به قول

 طفلی نشست و حس نشستــن به بــام کرد       بر دوش اوست چـرخـش دنـیـا ولی بر آن 

 رداش را ســالم ک سمت مــدیـنــه فــاطمه      بعــد از نـمــاز نــافــلــۀ شب بــلــنــد شــد

 با خــاک های چــادر زهــرا تــمـام کــرد       بـا ایـن ســالم روضــه آخــر شــروع شـد

 حــرام کرد دستی که خــنــده را به لب تو         الهــی که بـشکــنـد تـرین امـیــر، غـمگـیـن

 آن را عـلی به گوشه ای از چشم رام کرد         هفت آسمان به جــوش خــروش آمده مرو

 حــیَّ َعلَی الــعَــزاِی عـلـی را پــیـام کـرد         با صوت مــرتضی    صــالت ماذنه  یجا

 را به جام کرد  خون خودش با شوق خویش       که حــاضـرم  بیــدار کرد قــاتــل خود را

 عوام کرد و خواص گریه فرش درعرش و        به سـر زدند  تا ضربه خــورد عــالــم آدم

 تیــغ عســل را به کـام کــرد گویا به زهر      های او نـشـست به لب خورد خنده ضربهتا 

 کوچه را به خون سرش سرخ فام کرد  هر       اش دستی به روی دوش حـسن تا به خـانه

 آری رعــــایــت دل او را امــــام کــــرد        در خـانه زینب است رهــایــم دگــر کــنـید

 روی جــبــین دخــتــر خــود استــالم کرد      بس و زینب است حجرش ه وزهراست کعب

 به شام کرد دمی که بنت عـلی رو وای از       آری رعــایت دل زیــنــب سفــارش اسـت

 1کرد  خـیـل عـدو به دور و بـرش ازدحـام      آن دختــری که ســایه او هم ندیـدنی است

 
انتقال بهتر معناي شعر  حفظ بيشتر حرمت اهل بيت و  کنيم به منظور  مي  بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد.   1

 نيز به دليل تحريفي بودن کال خذف شد  ضمنا بيت آخر   .يت اصالح شده که در متن جايگزين بيت زير کنيد 

 دام کرازدحــ بـرش و  دور به  بــد چشمان          ان دختــري که ســايه او هم نديــدني است

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر:            موسی علیمرادی  شاعر:   
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 رود  خانـقاه می به مسجد و كـز آن شرر            رود می اه خرگ كه بهاین چه آتش است  باز

 رود  این مـوج مد چـیـسـت كه نـاگاه می             رود جای نــفـس بـه سـیـنـه ز دل آه می

 رود چاه می درد كـیـسـت كه در دریـای

 شوم ـاركـوفـه شـود خـراب كه بـاشد دی            شـود تـمـام خـدا روزگـار شوم کـي مـی

 شوم مـدار بر گذرد اینـسان كه چرخ می            شوم جـانم به لب رسیده از این انـتـظار

 رود تــیـرگـي مـاه می  بــیـم خــسـوف و

 شـیـون رسیده است دل را زمان نـاله و             سراچه دل ما خوش خزیده است غم در

 شنیده است را كه چرخ بوی خطر گوئی            قـــفـس تـن پــریـده اسـت مـــرغ دل از

 رود می اكـراه یك لحـظـه مكث كرده به

 ُمــرده و حـزیـن  مـلـك هـمـه دلجـن و             غــمـین  ذرات عـالــمـنـد پـریـشان و دل

 كایـنچـنیـن  است  عـظیمي آبـسـتن عـزای              است در كمین   كه چرخ بهر غزائی گوئی

 رود نــسـیـم سـحـرگـاه می آسـیـمـه سـر

 مـیـهـمان  عـرش آمـده پـیـشواز گوئي ز            خم گـشـته مـیـزبان زهـرا دوباره بـا قـد

 آسـمان  مـاه از دیـشب فرو فـتـاده مـگـر            زبـان هـم درد و دو هـمآخـر شده فـراق 

 رود  می یـا آفـتـاب بـه روي زمـیـن راه

  نیست چه روئی قرار جان عاشقان ز بر            زمان از برای چیست این لرزش زمین و

 كیست  صدای عبورهای كوفه  كوچه در            گریـست غریـبي او امشب زمـین بـرای 

 رود  گـویـا دلی به مـقــصد دلـخـواه مـی

 است هم خریدني  شرط بال دوست به دیدار            است دیدني  مرغ عشق چه زیبا و پرواز

 است  را چه شیوني  خوان سحر  مرغان نوحه             است عظیـم ندیدني درد چون درد هـجر

 رود وقـتـي كه او بـه جـانـب درگـاه می

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: تضمین               قالب شعر:                   ر زارعیناصشاعر:   
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 قـرباني عـدالـت خـود گـشـته عـدل ناب             بخواب یـتیم ولی رفتـه چون گـیتي شود

 د ســر شـكــافــتــن فــرق آفــــتــاب دار            دعای علی گـشـته مستجاب نگر )سائل( 

 رود  می ای كه در دل شـب راه آن سایـه 

 

 

 زده ام بــارانـی ست   ابری ام دیــدۀ ماتــم      ام بــارانــی ست آسمــاِن دل غــربـتــکــده

 گریۀ شمــع همه زیـر سـر سـوختــن است       مثل پــروانه دلــم دربه در ســوختـن است

 در دل قبـر دل فــاطمه را سوزانــده است      استسوزانده  همه را داغیست که جانچه  این

 مثــل َخس در گــذر بــاد غـمـش می افتـم        این چه دردیست که تا یاد غـمـش می افتم

 حـقـتــان است ولیــکـن به منــم حق بدهید        در هــوایش که به من؛ نام معــلـق بــدهید

 هر طبیـبی به مـداوام جــوابــم کرده است        سنگین غمش خانه خرابـم کـرده استبار 

 انداخت  علی راکه یک ضربه  باورم نیست        َحسن از هیبت نامش جـمـلـی را انــداخت

 حـضرت واژۀ بر خــواستن از پــا افـتــاد        بــاورم نیست که خیــبــر شکن از پا افتاد

 ترک خورد شکست سرت کعبه  با زخم باز     شکست؟  خوردکه نمک  هر  و رانمکدان ت کم

 پــدری مثــل تو هـمبــازی ایــتــام نـبــود          یا علــی هیچ کس از لطف تو ناکــام نبود 

 شمــع بزم فـقــرا صورت مــاهت می شد       شد نگــاهت می هر شب کــوفـه منــور ز

 ســر زده؛ بابـای همه  تیــغ که سر زده بر       آمــده بـابــای همهچه بــالیــی به ســرت 

 بین چشمــان ترت فــاصلـه انداختــه است        نه فقــط بین سرت فــاصله انــداخته است

 مرد ویــرانه نشیــن منتظــر مقــدم توست       زخــم های دل ایتــام پــی مــرهــم توست

 زینب ای وای دوبـاره سر یک بستـر بود        از همه بیکس تر بود امــامهمه بودنــد و 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل                 صابر خراسانیشاعر:   
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 خیــزد صدای تکبیــر از عمق جان موال          بانگ اذان موالاست  سوزامشب چه سینه

 درخشیــد اشـک روان موال بر چهره می         های افطار در شوق وصل دلدارلحظه از

 قاتــل به مسجد آیــد بر قـصد جــان موال          نموال گشوده آغــوش بهر وصــال جانـا

 ـاطمه است امشب ورد زبــان مــوال یا فـ           زهــرا کنــار محــراب با ذکــِر واعـلیّــا

 دردا که نـیـست پیــدا زخــم نــهان مــوال         زخــم ســرعلــی را دیــدنــد اهل مسجــد

 دیگر عــلــی نــدارید ای دوستــان مــوال          ها بنــالیــدـاهها بگــریـید ای چـای نخــل 

 ســرهایــتان ســالمت ای خــانــدان موال          حق عــلی ادا شد فــرق علــی دو تــا شد

 تا ســر نهــیــم امشب بــر آستــان مــوال           ای دوستــان بیایـید با من به شهر کــوفه

 خون جگــر به جای خــرما و نــان موال           های خـالییــمان در سـفــرهریزید ای یت 

 دست رفتـه دیگر تــاب و تــوان موال   از          تماندن علی نیس امیدی در »میثم« دگر

 

 نــغــمــۀ تـکــبـیــر آوای مــن است              در دل محراب خون جای من است

 زان بخون آغشته لب های من است             اتـل گشودقـروزه ام را در سـحــر 

 با شهــادت چـون تـمـنّــای من است            بر خــدای کعـبه گـشـتـم رسـتـگــار

 از ســرم جـاری به سیمای من است             خون دل هایی که خــوردم سال ها

 گـسسته اعضای من است کـز جـفـا ب            یـتـیــمای عــدالت می شوی دیگر 

 کـآخـریـن ســاعــات دنیای من است             هر چه می خواهی ببین زینب مرا

 آتـش افـکــن بر ســراپــای مـن است             گرچه ضرب تیغ زهر آلود خصم

 اغ زهــرای من است شـعـلـه ها از د            ســرد می آید که بر جــانــم هـنوز

 قــاتــل مـن داغ دل هــای مــن است             ـر شهـیـدم می کندگر چه زخــم س

نمفعول فاعالت نمفعول فاعالتن شعر: وزغزل                قالب شعر: غالمرضا سازگار              شاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل                 سیدرضا موید      شاعر:   
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 غم هجـر تو ولیكن سر شـد سوختم از           شب یـلـداي فـراق تـو دگــر آخــر شـد

 شـو مهـیـا كـه مهیاي سفـر حـیـدر شـد           فـاطـمه یـاس بخـون خـفـتـۀ نیـلوفـریـم

 خـواندن سوره محبوب دلم كــوثـر شـد           گـم كارمتو تا دم مـر  وز شب هجرت

 دل من مضمر شد در عقده شد و دردها           دیــدار شـدم   مـنـتـظر لحظه  دم به دم

 دخـتر شـد  ام دل غـم زده  كـه تـسالي           مظلومي من این بس باد آیت غـربت و

 ساغرشد دیده به خون به دل و محرم چاه            تو فـاطمه جان  درفراق وغم مظلومي

 چشم تر شد كارشان خـوردن خونابه ز           كودكانت چوعلي یكسره دلتنگ تـوأنـد

 قاتـلم خیز كه پر، صبر علي دیگر شد           رسید ست مرا حال هـنگـام وصال تـو

 است كه آن معبـر شدقـتـلگـاهم نه اینج           قـاتـلم خیز كه ایوب دلـم بي تاب است

 احمرشد  سرم خون از ام چهرهسبب زین            تو وضو میخـواهـد  فاطمه دیدن روي

 سرشد  و یك برغمدیده دل  یك نشان بر            سـوي جنان  مده ام دومدال آمن چو توبا 

 ـدلیـك دانم كه گــل خاطـر او پـرپر ش            سِر حیـدر) سائل(  من ندانم که چه آمد

 

 

 بـرای خــاطـر مــا آفــریـدنــد             را تـنـهـای تـنـهـا آفـریـدنـدتو 

 را با عـشـق یـکـجـا آفریدند تو            تـمـام عـشـق را در تو نهـادند

 تـو را مـثـل مـعـمـا آفـریـدنــد             وضـوح روح تـو ابـهــام دارد

 ـرای نـسـل فــردا آفــریـدنــد ب            تو را چون سوره توحید قرآن

 تو را از بس که زیبا آفـریـدند             کتاب وصف تو دل می ربـاید

 مــرا غــرق تـمـاشـا آفـریـدنـد             تو را دریـای انــواع تــجــلـی

 تو را شبـگـرد صحرا آفـریدند             مرا سلمان پشت پایت ای مرد

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل                          ناصر زارعیشاعر:   

 

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل                       رضا جعفریشاعر:   
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 هـفـتـم بـود چـشـم نـه آسـمـان           یش پر از تبـسم بودچـشـمـهـا

 طـلـوع نـگـاه او گــم بـود  در           شکـوه این خـلقت آسـمـان نه، 

 بـا خــداونــد در تــکــلــم بود             شب  نگــاه او هـرجـبـرئـیــل 

 یـمـم بـود روي سـجــاده در تـ           هاي نمـنـاکش تا سحـر گـونـه

 مــردم بـود که دلـش بـیـقـرار           ست  مردي  حکایت از هایم واژه

 وقت اطـعـام دشت گـنـدم بود           نان جو خورد و سفرۀ دستش

                   ـــدر مـــهـــربـــان ایــن عـــالـــمپ

 ریــزه خــوارش هــزارهـا حـاتــم 

 آسـمــان آسـمــان سـفــر دارد            سحر دارد چـشـمـهـایي پر از

 مشت خـاکي به زیر سر دارد           ها هـر شب کـنـار خـرابـه در

 ـاري از دوش خـلـق بـرداردب            دوشش تا  به روي خرما و نان

 حـال هــمـه خــبــر دارد  او ز            معناست دیارش غریب بي در

 ها نظر دارد  که به دلـخـسـتـه           ادد دیــدۀ روشـنـش گــواهــي 

 که چنین چـشـمـهـاي تر دارد            نـگــران سـعـادت خـلق است

 تـر دارد  قـلـبـي اما شـکـسـتـه           دالنهـمـه از تمـام خستـه  از

 نـگـاهـش غـمـي اگر دارد  در           گـوشـۀ خـلـوت غـریـبـسـتـان

 هـایـي که بر جـگـر دارد  داغ            شهـریست خـاطـرات قـدیـمي

               با غــم و اشـک و آه هـمـراه است

 آنکه سي سال هـمـدمش چـاه است

 خون دل در سبـوی موال بود            وضوي مـوال بوداشک، آب 

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                      ترکیب بند قالب شعر: مسافر                    شاعر:   
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 استـخـوان در گلوی موال بود             هاي دلخـونـش چـشـم خار در

 شـرحی از گفتگوی موال بود            ـار نـخـلـسـتــانهـای کـن  اللـه

 رازهای مــگــوی مــوال بـود            چــادري خــاکـی مـاجـراهای

 بود رو بروی موال  شب و روز           های آن کـوچه ههمـۀ صـحـنـ

 پــر زدن آرزوی مــوال بــود             دلـتـنگي خـسـتـه بود از دیـار

 داشت شیون  آه و اشک و یک جهان

 حضرت عشق، شوق رفتن داشت

 شب پایان رنـج و غـربت شد           شـب آخــر شب اجــابـت شـد

 آخر از اشک و آه راحت شد           سالـهاز غـم بـي کـسـي سـي 

 عـاقـبـت قـسـمتش شهادت شد           هـاي دلـتـنـگـي کشتـۀ کـوچـه

 نـکـنـد آسـمـان دو قـسمت شد            ابــرو لســـجــدۀ تــیــغ تــا د

 شدحضرت  چشمهاي  خوان روضه           دل محراب غـرق در خون و

 در نـگــاه تــرش روایـت شـد            یک  یک  ها پرده افتاد وصحنه

 عرصـۀ قـیـامت شـد  نـاگـهـان           همین کـوفه پـرده افـتـاد و در

 مصیبت شد  کــربــال کــربــال           غـوغا کرد تیغ فـتـنـه دوبـاره

 قـسـمـت زیـنـبـش اسارت شد            ها سـر اربــاب بر سـر نـیـزه

 به عـزیـز خــدا جـسـارت شد            الـلّهي ان غیرتپـیـش چـشـمـ

 هر چه بود و نبود غارت شد           شـرف هـم مضایقـه کردند از

 غـربـت عشق بي نـهـایت شد            بود  منصب مال و طمع جاه و

 والیت شد که چنین غـافـل از           ُحـّب دنــیــا چـه کـرد با امت

 غـفـلـت بـشـر جاري ستروضـۀ 

 ست ماِهـمان در غروب بي یـاري
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 تــنـهـای کــوفــه  البــالی نــخـلـها، در            های کـوفه غـربت شب شود در گـم می

 چـاه غــم دریـای کـوفه  کند در می سـر           امـا دگـر از پـا نـشـستهکوه است کوه 

 اّمای کوفه خـسـتــه شــده از شــایــد و           ُسستی این قوم صد رنگ خسته شده از

 مگـر مــوالی کوفه...  اما چرا نفـرین؟           با نان و خرما می رود کوچه به کوچه

 ای وای از نـامـردمــان ای وای کـوفه           م ما چه دیدند؟ رحمت از اما و جود جز

 های کـوفه  مـاللت صبر از  آمده به سر،           رایا رب بگیر از قـدر نشناسان عـلـی 

 آمــــادۀ رفــتــن شــده آقـــای کـــوفـــه           مـانـنـد چـشـمـانـش دل عــالــم گــرفـته

 دلـشـوره دارد از غــم فــردای کــوفــه           کران بی کـسی هاستگـاهـش بی اما ن

 کوفه  زهرای جان به لب، دست بسته،  با           آید به شـهـر نـانـجـیـبـان  روزی که می

 های تلخ و جـانـفـرسـای کوفه از طعـنه           غیرتاز چشمان  بارد ميخون روزیکه 

 بـارد از هر جــاي کـوفه سنگ بال مي           خـونيغــرق به   روي ني سوي لب بر

 دارد خـبـر از بغـض بی پــروای کوفه           مـیـرد از انــدوه گـوش و گوشواره می

 بـابـای کوفه!  ذکـر لـبـش: بــابــای من!           پــرســد از راه نجف طفل یـتـیـمـی می

 

 به دعا دست بر فلک برداشت  که دخترش           ـریــنش بــودامـــام اول و افــطار آخـ

 خاطر زخم دلش نمک برداشت«  »علی به          بود رنگیننان و شیر  اش از اگرچه سفره

 از این چشمه مردمک برداشت  چه آبها که          دوچشمه وقف غم مردم از دو چشمش کرد

 برای دل نمک از سفـرۀ فــدک برداشت          به عمر  علی که از جگر خود کباب داشت

 داشت ز یک تـلـنگـِر آه عــلی، تَرک بر          نبود چاه، زمین گـرچه سنگ بود دلش

 خدا عیار عبادت به این محک برداشت          گذاشت ِمهر علی بر نماز، ُمهـر قـبول

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعشعر: وزن غزل                  قالب شعر: یوسف رحیمی              شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قطعهقالب شعر:                    یاسر یاحوتیشاعر:   
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 بیـقـرار و گـریانند های حــرم ستاره           1د ها پریشانن سکــوت می وزد و دیـده

 دوبــاره منتـظـر ســوره های انسانند            هــزار آدم آواره ی پـریـــشـان گــرد

 میخوانند روضه  محرابو  به یاد منبر           قنوت نافله ها هم ز درد می ســوزند

 می مانند  از اینکه تا به قـیـامت یـتـیـم          ندیده بود کسی بی کسی از این بــدتر

 و چــاه ها که پر از نـاله های پنهانند            های علیست  اشک از ردِّ  کوفه پر تمام

 به من نگو که دگر کـوفـیان مسلمانند            شکست فـرق نماز خــدا به شمشیری

 گـریانـند نـشیـنان هـنوز  جـمع قـبـله و           است  محراب  فرق روی سرش خون  هنوز 

 روضه میخوانند دیوار  بین یک در و  و           گـریند ـوفـه و شهر مـدینه میهنوز ک

 

 

 

 رهسپار غربت شهر های میان کوچه  در            دار های پینه مهربان با دست رادمردی

 دار؟  با لباسی وصله غریبه، کیست این مرد             اش دوش خسته روی خرما  و نان های  کیسه

 بهـار  گرید برایش چون دل ابـر ماه می            اش های بی اندازه غم ها شاهد کهکشان

 های ذوالـفـقـار داند دلیل گـریه چـاه می            شودها گم می ها البه الی نخل نیمه شب

 غبار  دوش عـلـی گرد و سر تا تکاند از            در کنار چاه هرشب ایستـاده جـبـرئـیـل

 لرزشی افتاده بر آن شانه های استــوار             مـاجـرای فـاطـمـه چند سالی هست بعد

 رنج های تلخ و سخت روزگار بار زیر            قامت سرو بلندش در هالل افـتاده است

 مانده است بر دست کریمش یادگار  ها سال            ها جای رد ریـسـمـان های زمخت فتنه

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

 هاي حرم بيقرار و گريانند  ستاره                 ها پريشانند وزد و کوفه سکوت مي                     .جايگزين بيت زير کنيد 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:               قالب شعر: غزل                      رحمان نوازنیشاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل                اسمی       وحید قشاعر:   
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 کـرد که بـا فـاطـمـه دیــدار می انـگـار            کرد می رافـطانمک   وقتی که با نان و 

 کرد  می اصرار هی دخترش باچشم تر            هی شیر را از پیش خود میزد کنار و

 کرد با اشک دیده چشم را خـونبار می            دید در آسـمـان انـگـار چیزی تازه می

 کرد می سرش آوار بر را  این جهان  که            داشتدر خاطرش پیراهنی پر ماجـرا 

 کرد این را اذان، وقت سحر اقرار می            تر بود امشب ز شبـهـای دگر مـظـلـوم

 کرد که هر سحر را مثل شـام تـار می            غم داشت ز هایی پر  دنیابرایش صحـنه

 کــرد ـون تـکــرار میالـیـه راجـع  انّـا            این پیرمردی که غرورش را شکستند

 کرد می گریه به پـهـلو و در و دیــوار            دلـتنگ محـسن بود این شـبـهـای آخـر 

 کرد یاد غـالف و زخـم دست یــار می            وقتی که بوسه زد به شـالـش قالب در

 کرد ر میاو ابن ملـجـم را خودش بیدا             بودبسکه دلـتـنـگ نگـاه هـمـسرش  از

 کـرد گـریـه بـرای حــیــدر کــرار می            مـحـراب کوفه هـمـراه زینب دختـرش

 

 

 غمت از ریگ صحراها فزون بود             کسی دریـای خـون بوددلت از بی 

 کفن از خـون فــرقت الله گون بود            خــودم دیـدم که در هنـگـام دفـنـت

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

 بر خـلـق نــمــاز را شناساند عـلی            عـلی   در راه نــمــاز جان بیفشاند

 گفتند مگر نـمــاز می خـواند علی            محراب در شهید شدبا این همه چون 

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

 ز دوشم نــرفـته که بــار غــصــه ا            غــم طــفــلــی فــرامــوشــم نـرفته

 صدای سیــلــی از گــوشــم نـرفته            گــذشـتــه ســال ها از کــوچــه اما

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                   قالب شعر: مهدی نظری                 شاعر:   

 

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مف  وزن شعر:                   دوبیتیقالب شعر:               غالمرضا سازگار  شاعر:   

 



( سایت آستان وصال      astanevesal.ir  260                                                                                                                            جلسه آموزش مداحی نورالثقلین  ) همدان 

 
000

 

 جـهــان شـده بـود  گـوئـیــا آخــر           وقت پــرواز آسـمـان شـده بــود

 لــحــظـۀ گــریــۀ اذان شـده بـود            رفت در دل محـراب کـعـبـه می

 بود  شده خوان کوچه نوحه در باد            مصـیـبـت بود ریـز ازکـوفـه لـبـ

 بـود  پــی بـابـا دلـش روان شــده           شــور افـــتــــاد در دل زیــنــب

 در و دیــوار مـهـربــان شده بود            دیــوار الـتــمــاسـش کــرد و در

 گـاه عـلـی عـیـان شـده بود نـ در           زهــراشــوق دیــدار حـضـرت  

 زخم، مهمان استخـوان شده بود           1خار در چشم و استخوان به گلو 

 در کـمـیـن عـلـی نهان شـده بود            ای شوم پـشت هر دیــوار سـایـه

 شده بودفشان  خونخورشید  فرق           آسـمـان تـرک برداشت نـاگـهـان

 گفت "ال یمکن الفـرار" از عشق            عـشق در نجف سـیـنه بیقرار از

 

 

 رفت زنان مي نفس عجله او كجا به این           رفت مي دوان كعبه دوان  و  دوباره شب شد

 رفت  ميهاي نان  این همه با كیسه اگرچه           آیــۀ انـفـاق روي دوشـش هست چـقـدر

 رفت بیوگان مي كه به یاری آن شبي در            كرد ها مي شبیه كـودكي خویـش گـریـه

 رفت ســر قرار، مسیحـاي مهربان مي           كردند همه به ساعت هر شـب نگاه مي

 رفت نشان مي مثـل همیشه كه بي  باز و           مـرد شبـهـا را نــدیــدنــدولـي دوبــاره 

 رفت دوبـاره امیرمان مي ولي به گریه           رفتند خوشبه خواب  ودوباره سیر شدند 

 

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

 د بو شده استخوان ،مهمان زخم             و تيغ بين گلو خار در چشم                .جايگزين بيت زير کنيد 

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                      غزلقالب شعر: حمیدرضا برقعی                     شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                قالب شعر: غزل                   رحمان نوازنیشاعر:   
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 1اما ز رفـتـنـت دل من خـونجـگـر کـنی              گفتم بیا که با من دل خسته سـر کـنـی

 کنی  مختصر چه رو خویش را ز افطار            ام مکن ز طرز پـذیـرایی ام، شرمـنـده 

 گـرم شعله ور کنی با حرف رفـتنت جـ            ایـنـقـدر با نـگـاه خـودت آتـشـم مــزن

 روی که قصد نـمـاز سحر کنی تو می            اصرار من به مـاندن تو فـایـده نداشت

 دیــدار با شـهـیــدۀ دیــوار و در کـنـی             ای ابـرو شـکـسـتـه زائـر پهلو شکسته

 ر کنی از اهل خویش بلکه تو دفـع خط            نداشت نگه ما را حرمت کوفه وبعد ازت

 

 

 باباِی غریب ذکِر تو بدجور بر لبهاست              باباِی غریب جانفرساستهای سخت و لحظه

 پاست باباِی غریب  بیِن قلبم محشری بر            اماز دلـتـنگی  شوره افتاده پُردر دلـم دل

 باِی غریب ام دریـاست بافراقـت دیده از            مثِل سیالبی شدم زمزم شده چشماِن من

 زیباست باباِی غریب این تصّورها فقط             از مردِم دنیا پدرشوی می که راحت  این

 غوغاست باباِی غریب   از ای هیاهوها پُر           تجربه کردم یتیمی را پس از مادر ولی

 ب زهـراست باباِی غری این شمیِم مادرم            رسد از دور و اطراِف اتاقبر مشامم می 

 غریب  ابایِ شیداست ب و دخترت شوریده             من فـدایِی حـسیـنم خـاطـرت آسـوده باد

 این یلی که ناِم او سقّـاست باباِی غریب             کنیوصیّت می  زینب حفاظت از من  در

 غریبداراست باباِی  این صفت را گرچه او           غیرت شود  از  پُر  سفارش کنبر ابالفضلم 

 بـاِی غـریبنیّـتـم امـداد در آنجـاست بـا             تـرسم پدربـازار می شلـوغی از سرِ  از

 
 ابيات زير شايسته و در شأن امام نيست و بيشتر ذم امام محسوب ميشود لذا تغيير داده شد .  1

 حقش نبود دخـتـر خود خونجگـر کـني             گفتم بيا که با من دل خسته سـر کـنـي 

ـ   ور کني  شعله مرا اينکه چيست؟ تو قصد            ـزنايـنـقـدر با نـگـاه خـودت آتـشـم م

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل                 محسن راحت حقشاعر:   

 

فاعلنمفعول فاعالت مفاعیل وزن شعر:            قالب شعر: غزل                       علی حسن پور شاعر:  

 

  علیه السالم امیرالمومنین و بعد از شهادت شهادتشب بخش سوم: اشعار  دوم قسمت 
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 ای سیار بودبا عبای روی دوشش کعبه             آبـشـار نـور از دسـتار او سـرشـار بود

 زیرا حـیدر کرار بود اش این بود،شیوه            بهشتاهل  کرد ازاو مکرر دلبـری می 

 خالـق سلـمان و حجـر و میـثم تمار بود            هـاُرخِ آئـیـنه  عـکـاس نـور رویش در انـ

 بود نوبت کعـبه مشغـول طواف یار پنج            ایـوان آقای نجـف کـرد برکعـبه رو می 

 بود  زردِی دستار ،روی زردشخواِن روضه             رفتنشخواِن نهج البالغه نوحه  خط به خط،

 بود   بین چشمش خار  در درگلویش استخوان،            کـار یـاس، هـنگـام وداعاغـبـان کهـنـه ب

 بود  تر آن مسمار اُُحد، کاری  زخم از نود            از نود زخـم اُُحـد، بدتر در و دیوار شد

 د زخم تنش بسیار بو یکصد وده زخم نه،             حسین نهایت درشد تا بی  زخم او تکثیر

 بود   کاروانی بر سر بازار چون سخن از           جان سپرد ،بگیردجانش را   قبل از اینکه زخم،

 

 

 

 آمـده بـود آیـنـۀ اصل وجـود  سـنگ بـر            آمده بود شمشیر فرود فرق تو دوش بر

 وحی نازل شده و روح فـرود آمده بود            جوش ملک غوغا شد از  شب تودیع تو

 به درود آمده بود و قدسی به سالم  پیک            ملـکـوتمـنّـای حـضور تو ز بـام به تـ

 روی کبـود آمده بود زده باحـیرت فجر            شفق رنگین شد سرخی خون تو آن شب از

 که مسجد به سجود آمده بود  آن شب قدر            گفـتیبدرود جهـان می  جان ما بودی و

 آمـده بـود خـانـۀ جـود به گـدایـی به در             پـیک اجل این همه راهکـرمی   به امـید

 تو چه زود آمده بود سراغ شب به  مرگ آن             با نفََستخورده حیات دو جهان  ای گره

 ای آن شب به وجود آمده بود تازهمحشر             بازفاطمه بی غمت این بود که در خانۀ 

 بزم شهـود آمده بود شاهـد غـیب که از            هـای تـو هللا هللا ـل لـب شـنــیـد از گمـی

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل                 محسن حنیفی     شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل             محمدجواد غفورزادهشاعر:   
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 شکـسـته فـرق کسی که تمام امید است             توحید استنوای که کسی فرق شکسته 

 کسی که فروغ جاوید است فرق شکسته            استکه جمال خورشید   کسی  فرقشکسته 

 خــدا بــوده  هــمــه امــیــد دل او فـقـط 

 که غـیر خـدا از ازل جـدا بـوده هـر ز

 دارد کسی که بهـر یتـیـمـان صد آرزو            دارد بس مگو سرِّ جهان  دو کسی که در

 دارد خون دل وضو دمی از که هر کسی            دارد گلـو کسی که بغـض دل خسته بر

 غربت وای  کسی و فراق یار و غـم بی

 هایی اسیـر محنت وای خـاطـره مـرور

 گرید کسی که اشک غـریـبان برای او            گـریـد کـسـی که دیـدۀ بـاران بـرای او

 برای او گرید قرآن   ومصحف که  کسی            گرید دل سـوزان برای او کسی که هر

 ندار جهان بَُود غرقـش  کسی که دار و

 فتنۀ شیـطان شکـسته شد فرقـش به تیر

 عــلـی کـه دیـن الـهـی بُـَود هـدایـت او              مـعـنی ایـمـان بُـَود محبت او عـلـی که

 رضایت او   که هست رضای خـدا علی            عـلـی کـه امـر پـیـمـبـر بُـَود والیت او

 گـریان  او که شد هـمۀ آسـمان بر عـلی

 اش مهمان  نبوده جز غم زهـرا به سینه

 ست حاصل او  علی که قرب الهی شَده            مشکل اوبوده مسکین ن غم علی که جز

 ست قـاتل او عـلـی که مـاتم زهـرا شده             علی که داغ شـقـایق نـشـسته بر دل او

 حسین خودش سراغ دم آخر گرفـته در

 گـرید برای داغ حسین  و دلـش بسـوزد

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            مربع ترکیبقالب شعر:              محمد مبشریشاعر:   
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 زمـزمه هـسـتی  لب عـالـم تو ال که برا            قـائـمه هستی  اال که خـیـمۀ جـان را تو

 عـلـقـمه هـسـتی  که باب هـمـان مـاه  اال            و مـوالی ما همه هستیصاحب اال که 

 احساست اال که پُر شده هستی ز شـور

 فــدای عـبـاسـت فــدای نـام حــسـیـن و

 سمت دخـترت نرسیدنیـزۀ او   و تیـر  و            نرسیدها به پیکرت  خوب شد که تیغ  چه

 لـبان مـطـهـرت نرسـید خـیـزران به  و            خواهـرت نرسید تازیـانه به رخـسار و

 اگر چه غـربت نام تو صد سخـن دارد

 که تن پاک تو کفـن داردچه خوب شد 

 

 

 را گرفت خون سرچشمۀ ساقی کوثرجوی             منبر را گرفت و محراب  ناگهان دریای خون

 را گرفت جان داد هم جان پیمبر هم علی            آمد فرودن ملعون به یک ضربت دو جا تیغ آ

 را گرفت  زانوی خود سر نیز بر یک برادر            گذاشت باباسینۀ  روی سر به  برادر  یک

 گـرفترا  بـازوان این دالور پس نبـایـد             تکـیۀ زینب نـبایـد متـکی بـاشـد به غیر 

 را گرفت رهبرناشکر چون خدا از مردم             بعـد از امیرالمـؤمنین گـمراه شد جامعه

 را گرفت  دست زهرا بود آنکه شال حیدر           وقت رفتن سوی مسجد میخ در مانع نبود

 گرفت  در راها  شعلهمثل وقتی که میان             است جان علی  تا قیامت حافظ زهرا دست

 را گرفت بعد چندین سال خانه بوی مادر            گفت زهرا آمدهی می دادن عل جانوقت 

 را گرفت قنبردست هم مرتضی   بین بستر            »بگیر دستم را»فضه  مثل زهرا که صدا زد

 خطی روضه خواند و اشک دختر را گرفت چند             های زینب گفت هنگام وداعاز مصیبت 

 شد تا از آن نامرد خنجر را گرفت می  کاش             ر دست شمردپیکری در قتلگاه و خنجری  

 را گرفت  چشمان خواهر الاقل شدکاش می             کنداز روی تل دارد تماشا می خواهری 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل                  آرش براری    شاعر:   
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 بیند بر جـبـیِن پـدر از خون اثری می            بـیـنـد رّد خـونـابـۀ شـق  الـقـمـری می 

 بیندخـون جگـری می بین بـسـتر پدر             ادرهایشدخـتـری غـمـزده هـمراه بر

 بیندمیچشم تری   بین چـشمان ترش،             اندازد، آهچشم در چشم برادر که می

 بـیند رمـق مـخـتـصـری می به تـن او            سپـرد وقتی کهپـدرش را به خـدا می 

 بیند زن صابره وقتـی شرری میاین             گویدسخن می صبر  با سراسیمگی از

 بیندیک نیزه سری می سر ناگهان بر            آید« ها میحـادثه  گـذرد»سـالـهـا مـی 

 بـیند می وسـط دردسـری دخـتـران را             لشکرافتد به دل یک حرص سوغات می 

 بـیند ـتری میغـم بـیـش پشت هر داغ،             پدربه برش مانده نه مادر نه   نه برادر

 بـیند می  پـسری ای ازشـده تن غـارت            میان گودال عرش و ازرسد می مادری  

 

 

 حال بیـمـار زهـرا چه شد؟ بگـو            چـه شـد؟ طـبـیـبا مــداوای مـوال

 غم خون شده دل ما ز که جان و            حـال او چـون شده؟ طبـیـبا بگـو

 حـسرت به زینب تمـاشا کـند؟  ز            کـند کـمی وا را خـودچرا چـشم 

 سـفـارش کـنـد را گـهـی قـاتـلـش            گـهـی زیـر لـب او نـیـایش کـنـد

 هـوش؟  رود او زدمـادم چرا می            خموش  سخن گفـتنش شد چرا از

 ِکشد؟نفـس می  به زحمت او چرا            ُکــشـدمـی طـبـیـبـا غــم او مــرا 

 زنـد؟طـبـیـبـا چـرا بـد نـفـس می             زنـدچـرا کـاسـۀ شـیـر پـس مـی

 زند شمعی که سوسو بود همچـو             زنــد شــرر بــر دل مــا غــم او

 هستی تمامی ز اوستکه هستی             دوست  طبیـبـا رضـایم به تـقـدیر

نفعالتن فعلفاعالتن فعالتن وزن شعر:             قالب شعر: غزل                      سجاد شاکریشاعر:   

 

فعولن فعولن فعولن فعولشعر:  وزنغزل                   قالب شعر: سیدهاشم وفایی                شاعر:   
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 افـتاده مکـرر زخـم بر این سـر، چـقدر            افتاده ستربه ب شکسته، سری که خسته،

 افـتـاده  زخــمـه بـه راه پـیـمـبـر چـقـدر            شور بر این سِر پُر  به جنگهای فراوان،

 مگر چه تـیغِ جـفـایی بر این سر افتاده            هم پاشید سر ز  ز یک ضربه، چه شد که حال،

 ست، که از کـار پیکـر افتادهچنان شَده            آلـود که بود زهـر م،ز تـیـغِ زادۀ مـلجـ

 افـتاده  که هـیچ بـاورمان نیـست حـیـدر            گویند: خنده می به کوفی، به کوچه مردم 

 افـتـاده  بـه یـاِد بــسـتـِر خـونـیـِن مــادر            زیـنِب پـرسـتارش  ز خـوِن فـرِق پـدر، 

 افـتـادهبـه کــوثــر   رمــِق اونـگــاِه بـی              زیِر لبش با حسین، معلوم است ز حرفِ 

 1افــتـاده ولـی دگـر نــفــِس او بـه آخــر            هـا نـوشـیـدیـتـیـم کـاسـۀ شـیـرِ  کـمی ز

 ـر افـتاده! یتیِم کـوفه رَهـش سـوی لشک             شدند نیزه بدست!؟ چه شد که شیر بدستان،

 سـر افـتادهکه بی  ـنش، ندیـد جـسِم حـسی             زدپا می  وبه زیر پای همین قوم، دست 

 افـتـاده ندیـد خـنجـِر کـوفی، به حـنجـر            راعطشان آن ذبیحِ  خوب شد که ندید چه

 
هاي علما و مراجع حذف شد، در بحث غارت معجرها دو نکته مهم بايد مورد  بيت زير به دليل مستند نبودن و همچنين عدم رعايت توصيه.   1

شود بسيار  بصورت عام در اشعار آورده مي  ـ موضوع غارت معجر بر فرض بر اينکه صورت گرفته باشد با آنچه متاسفانه1توجه قرار بگيرد  

گرفته و اين جزء  اي بوده که در مقابل صورت قرار ميم است بدانيم در عرب آن زمان قسمتي از حجاب زنان )معجر(، پارچهمتفاوت است، الز

رو حضرت زينب  جاب دارند، از اينگونه حکه هم اکنون نيز در عراق، عربستان و بسياري از کشورهاي اسالمي اينحجاب بوده است؛ همچنان

بَلَدٍ إِلَي بَلَدٍ؛  اشان در مجلس يزيد فرمودند: وَ  در خطبه  علیهااهللسالم دختران سول خدا را با صورت باز،  أَبْدَيتَ وُجُوهَهُنَّ تَحْدُو بِهِنَّ الْأَعْدَاءُ مِنْ 

که نعوذ باهلل  ها بوده است نه اينمطرح است حذف اين روبند صورت  شهر به شهر در معرض ديد مردم قرار دادي! لذا آنچه در غارت معجرها 

کنند که خود اين نيز مصيبت بسيار بزرگ  هم بر همين موضوع اشاره مي  علیها اهللسالماند همچنان که حضرت زينب  اهل بيت کشف حجاب شده

  وزير ما  خود  اگر آيا  ايسته و سزوار اهل بيت نيست!!!ـ گفتن و يادآوري غارت معجرها حتي در حد همان روبند صورت ش2و دردناکي است 

ن به هر دليلي همچون باد و... براي لحظاتي نتوانند حجاب خود را حفظ کنند آيا دوست داريم که يکسره به ما متذکر شوند که در فالن  ناموسما 

  فاجعة  اين نيست  شايسته وجه  هيچ به  پس شويم؟؟ نمي ناراحت  ف حر  اين  تکرار از ما آيا   روز چادر خواهر، مادر و يا همسرمان را باد برده و ....

 خ را حتي بر فرض صحت آن بازگو و تکرار کنيم!!! تل

 که چشمِ هـرزة کـوفي، به معجر افتاده             چه خوب شد که نبود اشکِ دخترش بيند

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                   قالب شعر: غزل                  محمود ژولیدهشاعر:   
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 بُردنـفـسها می  آمد و از سیـنهروز می            بُردمی   كه شب كیسۀ خرما  این مرد كیست

 بُرد حضرت زهرا می را با مدد از رزم            بُردتیغ به باال می  تاكیست این َمرد كه 

 راه است این هر مقصِد ولی نیست این خدا 

 اَشـهــُد اَنَّ عــلـیّـا  ولــّی هللا اسـت ایـن 

 آورد غِ دوسـر دراز میاِن كـمـرش تـیـ            آورد  در خصم جگر كه از  كیست این شیر

 آورد در کـار او بـود کـه اسـالم ثــمـر            آورد دلـیراِن عـرب جـمـله پـدر در از

 گویند می  قمر شب و شمس و  و یاعلی روز

 گـویندمی  َعـلـٌی بَـشـٌر کـیـَف بَـَشـر هـا

 مانه کجاستپـِز خانۀ این جـمع یتـینان             کجاستآه همسفـرۀ کوری دل ویـرانه 

 دسِت کـریمانه کجاست شانۀ بارکش و            این خانه کجاست درطفل این بازِی مرکب 

 است که آقـایم کو  پـیـرزن پیـش تـنـور 

 کودکی چـشم به راه است که بابایم کو 

 بهمجگرش ریخت با سر  اری شد و زهر ک            ریخت بهمضربۀ شمشیر سرش  گرچه از

 پسرش ریخت بهم طبیب وچشمان  دید             بهمدور و برش ریخت  تا علی ریخت بهم

 آه در آتش غم حاصل زینب را ریخت

 را ریخت دل زینب  سر تکان داد طبیب و 

 سرش ِهی به سرش عباَسش  زند رویمی             خبرش عباَسش  حرف طبیب از سوخت از

 عباَسش حسین و جگرش  هستقلِب او             عباَسشگرش نوحه خوانش َحسنش روضه 

 وقت روضه شد و عباس به زانو اُفتاد 

 رفـت از حال عـلی درد به پهـلو اُفـتاد

 اُفـتـاد  مــادرهـم یـاِد غــِم بـســتـِر  بـاز            حسن گوشۀ بسـتر اُفتاد وای از امروز

 اُفـتاد ِی مادرشان َدریاِد روزی كه رو            اُفـتاد اُفـتاد زمین تا كه بـرادر خـواهـر

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            مربع ترکیب     قالب شعر:             حسن لطفیشاعر:   
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 بد دردی است  عجبكابوس  وهیزم و آتش 

 و ناموس عجب بد دردی است  َمحرم  ضرِب نا

 زددد میمجـ  و كـرد نـفـس راتـازه می             زدقنفذ از راه از آن لحـظه كه آمد می 

 زدمی  زدهركس كه در آن روز نمی  جای            زدوای از دسِت مـغـیره چـقـدر بد می 

 كرد می خواهشحرِف علی بود آخرین 

 كرد اباالفضل سفارش می  به  زینبش را

 کـشی روی جـگـر داغ برادرها را می            زیـنــبـم آه بـبـیـنـی غــِم حـنـجـرهـا را

 دخـتـرها را  گـره معـجـرِ  زنی چـندمی            جمع کنی پـارۀ پـیـكـرها راآن  بعـد از

 د به گـودال حرامی نـزنـیـد زنی دامـی

 نـیـزۀ شامی نـزنـید  سـر تـبر كـوفـی و 

 

 ما شیـعـیـان رسـوایش  خـدا گـذشت ز            به احـتـرام منـاجـات نـیـمـه شبـهـایش

 که نـدارد گـدا به مـوالیـش  هاچه دیـن             عـلـی اجـازه نـداد آبــروی مـا بـرود!

 معـّمـایش؟!  عـقـل بر ببـردچگونه پی             بود؟! غذایش  کوفه نمک چگونه حاکم

 پایش  از وصله داشت بر همیشه کفش پُر             خود کـفـش نو خـرید ولی برای نوکر 

 طـوبـایش  شـکـست گـریـه اطـفـال قـد            کرد خم های شام را که قامت یل  عـلی

 دنـیـایـش  حـزن خـوشی آخـرتـش بـود            هـای پـوچ دنـیا را طـالق داد خـوشـی 

 قیامت خوشا به فردایش!  به روز خوشا            خویش را گذراند که باعلی امروزکسی 

 هرآنـکسی که فـقـط حـیدراست آقایش             نـزند مـرد رو خـدا گـواه به نـامـرد و

 بابایش  ارث گرفـته حسن ز چه خوب            است  کـریـمی پـدر کریـمی پـسران از

 است دراین سفره مصفایش  چه رحمتی            را به سـفـره کـرمش قـاتـل خود نشاند

 زهـرایش  وصـال تا  اینمانـده فـاصـله             خـنـددمی  عاشـقانه شکسته ولی سرش

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            قالب شعر: غزل                     سیدپوریا هاشمیشاعر:   
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 عـلی   م تـو یاایـام شـد تـهـی ز نـسـیـ            1عـلی   یا شب رهـا شده شـمـیـم تـو از

 علی   با آن که کس نبـود سـهـیم تو یا            2ایخالفت گذشته حفظ دین ز بهر از

 عـلی   یا  گونه بود حـفـظ حـریم تواین             «نهان فسق در» با چشم بسته رد شدی از

 علی  یا  بیـم تو لکـنت کسی نداشت ز            اعتراض وقتکسی  تو وحشت نداشت از

 علی   یا  کـربـال به ذبـح عـظـیم تو در            اگرچه بستنبستی راه آب  ،مبرخص

 عـلی   زیـرا که بـود یـار قـدیـم تـو یا            زاری گریستی به برنعش طلحه نیز

 علی  یا  از وجود رحـیم تو رحـم،  جز            ۳زِن نـاالیق هم ندیدآن  بعد از جمل،

 عـلی   ای لـشکـر فـرشـته نـدیـم تو یا            خلقبه  ام،پی گفتی چو بندگان ندوید از 

 عـلی   تـسلـیـم بـود قـلـب سـلـیـم تو یا             که بُرد چونترسا شکایت از تو به اسالم  

 علی   یا  آشـفـته گـشت روی بـسـیم تو            »یاامیر» تو  خطاب و اسم ترسا چو شد به 

 علی   نازد قـضا به حکـم حکـیم تو یا            !شهودی ب شاه  گناه من ایمحکوم بی

 علی  سیم تو یا هیچ بهره از زر وبی              را چشید آتش خـشم تو چشم بـرادر،

 عـلی  یا  نـیـم تو جـانم فـدای فـرق دو            اسـیـربا  فـرقی نـبـود بین غـذای تو

 علی  یا تـنهـا نه شیعـه مانـد یـتـیـم تو             نـماند گاه برای بشـرتو تکـیه  بعد از

 
 مرام ايشان  نه در شأن امير المؤمنين است و نه در بيت زير به دليل ايراد محتوايي تغيير داده شد زيرا کلمه فرار کردن اصالً.  1

 ايـام شـد تـهـي ز نـسـيـم تـو يا عـلي             ها گـريخت شـمـيم تو يا علياز شـام

کنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر  مي بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد  .   2

 .ا جايگزين بيت زير کنيدآمده ر

 با آن که کس نبـود سـهـيم تو يا علي            ـم خالفت به ديگري گـفتي دهـيد سه

 بيت زير به دليل عدم رعايت شأن پيامبر تغيير داده شد .  ۳

 جز رحـم، از وجود رحـيم تو يا علي            بعد از جمل، جـمـيلة پيغـمبرت نديد

فاعیل فاعلنمفعول فاعالت موزن شعر: غزل                       قالب شعر:                   افشین اعال  شاعر:   
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 جهان است وهللاِ که مظلـومتـرین مرد            نگران است گوشۀ بستر   این مرد که در

 شد امشب   زمینگیرغصه  خیبر شکن از            غـم خود سیر شد امشب  از زندگى پُر

 خورد ت بگویم اسدهللا زمیناس سخت            خورد ماه زمین خون شده وخورشید دلش 

 سوخته باباى حسین است  این مرد جگر            در بستر مظلـومیت آقاى حـنـین است

 رسیدند دل زینب همه با شیـر واى از            رسیدند سرازیر طفـالن هـمه با اشک

 ا ر تـرش چـشمان و این پارچۀ خـونى            را زخم سرش کند دل زینب چه واى از

 خود را بغلش کرد  که شد زینب هرطور            کردخیرالعملش  به زحمت علی امر با

 امشب  شد ها زندهبا گریه همه خاطره              زنده شد امشب هاوسط حنجـره بعض

 همگى مرثـیه خواندند با روضه مادر             همگى مرثیه خواندند دور و بر بستر 

 عـلـی خـاطره دارد تـیـزی مسـمار از             اطـره داردعـلی خـ  دیوار آن در و از

 است کبود روضۀ بازوى لب او روى            همان روى کبود است زردى رخش یاد 

 آن درد که با چاه نگـفـته  گـفـت ازمی             سـى سـال غـمـش را اسـدهللا نـگـفـتـه

 درد بـیـفـتـد  ـمـه بـاپـیـش نـگــاه ه در            که زن با لگـد مرد بیـفـتد سخت است

 بخندند  گریه مظلوم سخت است که بر            راه ببندند کسى است به ناموس سخت

 بود که در کوچه کتک خورد  من زهرا سر            ترک خورد آیینه و  من مانده به یادم زد و

 عـبـاس بـمانـد گـفـت که  مه،رفـتـند هـ            احساس بماندروضه که در  میخواست

 تـاب سپردم به تو عباس من زینب بی             هم آیـنه هم آب سـپـردم به تو عـبـاس

 سـاقـى حـرم جـان تو و جـان عـقـیـله             ِمن بـعـد نـگـاه تو و چـشـمان عـقـیـله

 ـر بــازار بـیـایـد ـکـنــد بـر ستـو نبـی              عـلـمـدار بـیـایـددر کـوفـه مـبــادا بـی 

 آن بـزم شــرابـم  دلـواپـس نـامـوسـم و            خضابمروى   سوگند به این خون سر و

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            مثنویقالب شعر:            محمد جواد پرچمیشاعر:   
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 لرزدکه بـدنم می حـرف رفـتن نـزنی            لرزدمی باز کن چشم ترت را که تنم 

 لرزدارد حسنم میپای تو د رحم کن،            لـرزدسخـنم می لب اگر باز کـنم من،

 نکـنـد فـکـر رهـایی به سـرت افـتاده

 نکـنـد شـوق پـریـدن به پـرت افـتـاده

 پدر وانه به دور سر تو مانده،مثل پر            پدر تو مانده دختر  همسرت نیست اگر،

 بر دلـم، داغ شب آخـر تو مـانـده پدر             مانده پدر تو حسرت دست نوازشگـر 

 کردی  که میل به مادر  ز چشم توخواندم ا

 کردی کوثر  یک جام زخوردن  هوس 

 کـردم  نگـاهـت دم آخـر یک دل سیـر             کردم اندک غـم پـرواز تو باور اندک

 کردم  کوچه و مادر یاد آن مـیخ در و            بستر کردم و روی توزردِی  گریه بر

 آمـده پـای ابـرو  تـو عـمـق زخـم سـر

 زخم سرت گریه به زخم پهـلومیکند 

 که همه خانه نگاهم کردند  ؟چه گفتی تو               جـاِن نگـاهـم کـردند آتـِش داغ تو بـر

 همه با غـیـرت مـردانه نگـاهم کردند            ـاهـم کـردندبا اباالفـضل غـریـبانه نگ

 زدی  دل خویش برای غم من زار در

 بازار زدی؟  حرفهایی ز سر کوچه و

 ادب خاک و ِگـلند کوفیان مشتـرِی بی             قُـتـِلـند اغـلب شهر هـواخـواه شب قَـد

 تـمامـا  خجـلـند سـر بـازار دخـتـرانت            دلند سنگها سنگ دِل سنگ دِل سنگ

 خوانممی تو تر  چشمهمه را من ز دو 

 دانمخودم می مادر من گـفته، تو نگو!

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            مربع ترکیب  قالب شعر:           محمد کیخسروشاعر:   
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 ایمـعـاّل شده بـیِن این بـسـتر افـتـاده،            ایشدهگـار که شـیـدا من انـ پـیـرِ  پدرِ 

 ایمداوا شده  انگارای ای خوردهضربه            رفـتن شـکـنم ازبـاِل پـرواز نـزن می 

 ایای و خوب مهیّا شدهباِر خود بسته              چه داری پدرم؟ شوِق پریدن ز اینقَدر

 ایباعـِث خـسـتـگِی زینب کـبـرا شده             ابی نیست دگرابت، زیِن  بعد از این زینِ 

 ایچه شده،گریه شدی پهـنۀ دریا شده            این صحن وسرا یاس است که پیچیده در عطر

 ایطـاها شده مسِت حـضوِر گـلِ  نکند             زیِر لب زمزمه داری که سالم ای بانو

 ایشـده صـدیـقـۀ کـبــرا  عـازِم دیــدنِ             اای شیرخد  رو میِل ماندن که نداری ب

 ایآن طایفه بابا شده آن گروهی که بر            چه کند بعِد تو این خیِل یتـیماِن عرب

 

 

 زخمت جراحت جگر ماست یا علی             هماره در نظر ماست یا علیرویت 

 علی   بصر ماست یا اشک همیشه در             زخاکات ریخت بر روی سّجاده خونی که

 عـلـی   داغ تـو مـاتـم پـدر مـاسـت یـا            مـا اّمــتــیـم و تــو پــدِر کـّل اّمـتــی 

 علی  زخم سر تو زخـم سر ماست یا             آفـریده استخـدا  طـیـنت تو ما را ز

 علی  یاماست  ثمر خون دل، نه،خرما             جیببه  چون نخل قد خمیده کشیدیم سر

 عـلی   مـاست یا تـنـهـا سـتـارۀ سـحـر            ریختیم  تو براین اشگها که در دل شب  

 زخـم دل تو هـمـسفـر ماست یا علی             حتّی اگر به وادی جـنّت سـفـر کـنیم

 ماست یا علی شرر  های پُراین سینه              تو را ضبط کرده است هایکه ناله  چاهی 

 علی  ماست یا دریای اشک، چشم تَرِ             به دوش ما  محشرصف  تا است   تابوت تو

 مقـیم خاک در ماست یا علی « میثم»            این افـتـخـار بس که بگـویـند اهلبیت

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  غزل  قالب شعر:             محسن راحت حقشاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل             قالب شعر:                   غالمرضا سازگار  شاعر:   
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 بـیـدادنـشـسـته دخـتـِر تو داِد             داِد بـیداد تـو بـه گـرِد بـسـتـرِ 

 چه سـازم با سـِر تو داِد بیداد             وایخود وای ای   دلِ  با چه سازم 

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

 فقـیری گفت که شمعِ شبم کو            کو مرکـبم یتـیمی گـفت مـادر

 مرا کشتی نگـو که زینـبم کو            دوچشمانت چرا تار است امشب

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

 امـان داد مرا دسِت بـالیی بی             دادتکان ِهی   راسرش آمد طبیب  

 ها را نشان داد کفن خورد و زمین            طبیب امشب چه در گوِش حسن گفت؟

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

 ها مانده باقی غـِم عـریان بدن             باقی ها مـاندهسـوخـتن زمـانِ 

 انده باقی ها مدوتا از این کفن            بسوزمدهی حاال می  من حق به

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

 شـیـون بـدوزم  لـباِس مـجـلِس             به این رفتن بدوزم نگاهـم را

 بـدوزم  پـیـراهن نـشـسـتم چند             حسـینم راحت با خیالـم نیست

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

 ردهای کوفه مگـذارکه با نام            مرا با دردهای کـوفه مگـذار

 مگذار  ولگـردهای کـوفه با و            ا شـاگـردهـایممـرا حـتی تو ب 

 

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                    دو بیتیقالب شعر:               حسن لطفیشاعر:   
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 شب امـاِم امـامـان به نیـمه تـشـیـیع شـد،             شبغریبان به نیمه   اشِک شامریخت می

 شبتکرار شد، شِب غِم هجران به نیمه              به کـوفه رسـیده است ارِث شب مدیـنه،

 شب؟نیمه  دفـِن فـاطـمه پنهـان به گـردید            چرا ،نبی که در دِل شب دفن شد بعد از

 شب عـترت و قـرآن به نیمه  شد دفـِن آلِ             بود!  گـویا که خـوِف فاجـعـۀ نبـِش قـبـر

 شب خاک شد اینسان به نیمه  تا در بقیع،             هــفـتـاد تـیــر بـر بــدِن مـجـتـبـی زدنـد

 شب نیمه  بهشد تا سه شب، به فاطمه مهمان              ـنَـش از زیـِر آفـتاب از پـنـج تن، یکی ت

 شبگـریـۀ وحـوِش بـیـابـان به نیـمـه  از            الئک ربـوده شددسِت خـیِل م طاقـت ز

 شب شـاِم غـریـبان به نیمه  نـمازِ  وای از            به یک طـرف  امـا تـماِم غـربِت زیـنب،

 شب قنوِت درخشان به نیمه  دارد عجب،           سوخته است خاکی و ه پاره وکچادری با  

 شب مانـده پـریشان به نیمه  هـنوز زهـرا            گـوداِل قــتـلـگـاه سـرِ بـی داغِ نـعــِش   از

 شب نیـمه   یـتـیـمان به رسی بـدادِ ِکی مـی             گـلهـای کـاروان مهـدی بـیا که گـمشده،

 شب غـارت شدند زینِت طفـالن به نیـمه             ـش گـرفـتـه خــیـمـۀ اهـل حــرم، بـیـاآت

 شب رأِس شهیدان به نیمه  بر نیزه رفت،           مابقی  یک سر، نهان به کیسۀ خورجین و

 

 آدم بُــریـد رفت دستـهـای عـالــم و از            کـشـید رفت  آسمان کـوفه عـلـی پَر از

 آرام و خسته زیر لحد آرمـیـد و رفت            غصه داشت ن کس که چشمهای نخفته زآ

 هـم پـریـد رفت که پـدر دنیا یـتـیـم شد            گفتخاک کوچه یتیمی به گریه  برروی

 درید رفت با دست تیغ فرق سرش را            خویش  صبرجای گریبان   دلتنگ بود و

 آن استخـوان بـین گـلـو را کشید رفت              ایضربه  گاهی عدو شود سبب خـیر،

 خرید رفتیتیمان کس که ناز چشم   آن             غیورآن  زدخرابه سری می   بر کاش ای

ت مفاعیل فاعلنمفعول فاعالوزن شعر: غزل                     قالب شعر:              محمود ژولیده  شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر:               موسی علیمرادیشاعر:   
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 چکد اشک حسن بر رخ زیبای علی می           علیآرای دل خون روی  زگون گشت الله

 خـداونـد هـمـیـن بــود تـمـنـای عـلـی  ز ا           مرغ آمین بـه دعـای سحـرش پاسخ داد

 رعـنـای عـلی در دل خـاک رود قـامت            غریب  و فاطمه تنها داشت که چون که گمان

 به اعضای علی  بودعیان  جای صد زخم،           داشتپیشانی به  شمشیر جای یک ضربۀ 

 علی  به کـف پـای وعوض آن که نهد ر           خون آسمـان شست مه روی علی را از

 ماتـم عـظـمـای علی  غــم فـاطـمـه و در           استکم   اشک شود باز هرچه آب است اگر 

 1سیلی رخ زیبای علی  نیـلگـون گشت ز            خون جبین  سرخ شد از شیرخداصورت 

 عـلـی تا کند خون جبین پاک ز سیـمای            جنـان فـاطـمـه آیـد بـه بـیابـان نجـف از

 عـلـی هـای هـا مـنــتـظـر نـالـۀ شبچـاه           بانـگ الهــی الـعـفـو   هـا مـنـتـظـرنـخـل

 اش را برسـانـنـد به امضای عـلـی نـالـه            خدا گرید و خواهد زدرون  سوزمیثم از 

 

 

 ـا چه کـنمزدۀ عـتـرت طاهبا دل غـم             چه کنمبعد تو با غمت ای حضرت موال 

 کـسِی زینب کـبری چه کـنم غـم بی   بـا            پــسـرانـم بـه فــداِی پــســراِن زهــرا

 با رِد خوِن سرت کـنج مصاّل چه کنم            اما روی تو غـمخـانۀ من شد،خانه بی 

 چه کنمزن تنها  سیل بال یکتو در بی              تـاریخ منم درمانـده تـرین مـادر  توبی 

 کنم  چه پارۀ در طشت حسن را جگـر            تیغضربت یک  قوم به کی میشود این  سیر

 کنم چه حسینت که شود کشته به صحرا با             دو کفن مانده ز زهرای بتولیادگاری 

 کـنم هـمـسـفـِر نـیـزۀ اعـدا چه بـا سـرِ             بودسرت گشت دو تا بر سر تن باقی  گر

 
 .لذا بايد حذف شود تو در منابع تاريخي نيامده اس  نيستيت زير صحيح موضوع مصرع دوم ب.  1

 نيـلگـون گشت ز سيلي رخ زيباي علي           صورت شيرخدا سرخ شد از خون جبين

نفعالتن فعلفاعالتن فعالتن وزن شعر:            قالب شعر: غزل                    غالمرضا سازگار  شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:               شعر: غزل     قالب           داریوش جعفری    شاعر:   
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 امبری سرت می  پشت  رفتن بکنی، قصدِ             اممـادری در غـم بی ی تـسـالی دلـم،ا

 امرا با گـرۀ روسری ام زخـِم توبسـته             عـزادار شدهکه   مثـِل پـیـراهـن کعـبـه

 مـا؛ بـدنت سـرد شده  گـرمِی زنـدگـی             من بمـیرم، نفـست هـمنـفـِس درد شده

 زرد شده  چهرۀ زخِم خزان خوردۀ تو            !پاییـزی؟ مِن دلـخـسـته چرا ارِ ای بهـ

 لـرزدتـنــم مـی  آمـده زلـزلـۀ روضـه،             لـرزدبـدنـم می لـرزه افـتاده به جانت،

 لرزدحسنم می هایش،وای، از خاطره             آه کـشید دید، تا بستر پر خـوِن تو را،

 ستکافی مرا روضۀ مـادر مقـتـِل بازِ             ستکافی ویسید به دفتر،روضۀ نو ننـ

 ستبخدا میخ همان در کافی تا بمیرم،             است دیوار و دلم بین در سال، بعِد سی

 ستروضهرکوع مال  امشده خم قامتِ             ستغروِب تو طلوع روضه  خورشید، آه،

 ست روضه تازه شروع لحظۀ رفتن تو            ـدیـدی بـاشـمهـای جبـایـد آمــادۀ غــم 

 آه استروز لب من  شب و  ذکر بعد تو            جـانـکاه است آه، بابا چـقـَدر مـاتـم تو

 تازه بعد از غم تو داغ حسن در راه است             شده استعزا حک  ،من انگار  بین تقدیر

 دهنش درجگرش    خون دلش بااز  وای،            شکنشنمکدان  نامرد و همسرِ  از وای،

 کـفنش  خون تنش بر تیرباران شدنش،            حسود وزن پست پیریک   از فتنۀ وای،

 بالست وکرب ست که درهمه روضه  نوبت آن             حسنم نوبت داغی عظماست تازه بعد از

 عاشوراست  که در آن داغ، د درهمه جمعن             غـم سخت حسن غِم مـادر،غـم بابا، و

 سوزدکه پرم می «م »مرغ باغ ملکوت            سوزدسرم می ،داغ زیاد است ُهرم این

 سوزدکند آنجا که حـرم میمی و نظر            رود بر سِر نیـزه سر خونین کسیمی

 حم کندخدا ر ،خونخوار بین یک لشکر             تو دعا کن به عزادار، خـدا رحـم کند

 رحم کند  خدا بازار؟!، من و نامحرم و            لرزممی   ترس به خود من ازبده اینکه  حق

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   چهارپارهقالب شعر:              رضا قاسمی  شاعر:   

 



امیرالمومنین علی علیه السالم  ، اشعار  سومدرآستان وصال؛ جلد   277   
 

000
 

 زهـرا  ست شبـیـه پَـرِ شکـسـته  فـرق تو            زهرا پرت ای همسر  خونی شده بال و

 زهــرا بــسـتــر  سـجـادۀ خــونـی تـو و            ستقریبی ست مراعات تشبـیه عجـیبی 

 خـورد به آن در سر زهرادیـروز نمی             اگر که خـورد،امروز سـرت تـیغ نمی 

 معجـر زهـرا از از شعـله و آتـش و  از            ست مدینهمکشوف روضۀ  جگرت داغ

 نـود روز چه شد پیکـر زهرا ای وای!            روزه نفس انداخت سه  از یک زخم تو را

 چـشم تـِر زهرا  چـشـم تَـِر تو شـاهـد و            است یـقـیـنـا    اما نـمک روضه حسـیـن 

 و بر زهرا  دور بیرون برو ای فـتنه ز            مقـتـل آقا تو بیـرون بـرو از ای شـمر!

 زهـرا … نیا دخـتر گودال شلوغ است            خـیـمه باالی هـمان تل بنـشـین یا بـرو

 

 

 سرش  زخم از ترسخت جگرش  زخم بود           جگرشی مردم نامرد  که خون گشت زبس 

 به چشمان ترش  خار و گلو در استخوان           دادن بود لحظۀ جان اوست مظلوم که تا

 هـا نـالـه کـشـیـدنـد بـه آه سـحــرشچـاه           اشک شب او  ها اشک فـشـانـدند بهنخل

 نظـرش  همه جا بود سـیه در نه مدیـنـه،            اش خفت به ِگلاز شبی که ُگل نیلوفری 

 این همه داغ پـسرش  و عجـبـا یک پـدر           شهید است علیهـشت  پدرِ  خود شهید و

 پرش  بال و سوخته شد صفتپروانه  گاه،           چـون شـمع برای بـشـریت شد آب گـاه،

 ترش فـاطمه مظـلوم حسن و سین وح  از           باید خواندرهبر و میترین مظلوم اوست 

 جگرش  حشر بود برزهراست که تا  داغ           جـبینتر از زخـم سخت به خداوند قسم،

 زرهش هم سپرش  سپهـش هم فاطمه هم           بود که بود  فـاطمه جان دادن اوبی  عمر

 خرمای تَرش  همه اشک علی بر روید از           که تا سبزه بود همه دم سبز «میثم» نخل

ل مفاعیل فعولنمفعول مفاعیوزن شعر:                قالب شعر: غزل                     علیرضا وفاییشاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل                    غالمرضا سازگار  شاعر:   
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 بود   مردم سیر  بودند او زمردم از او سیر            مرهـم زخـم دلـش تـنهـا دم شمشیـر بود

 بود  سینۀ او تیر در ،کف گردون کماندر            جگر  آتش بر حلق، دراستخوان  چشم،  در خار

 بود   ک شمشیری ،اسبیک   جو، چند قرص نان            1ثروتش وقت عروج پا و عالـم زیرگنج 

 بود  طـبیب آورد امـا دیـر  او مجتبـی بـر           جـانش اثر زود زهـر تیـغ قاتـل کرد بر

 بود  پاکش را همین تفسیر قطره خونقطره           شهیدمسجد  درگشت    به دنیا، حرم آمد در

 بود  قصیـرشـدت عـدل علـی باالتـرین ت           اهـل گناه بـر گناهی کم گناهی نیست،بی 

 بودتکبیر  لبش بر  شوق وچشمش اشک  دو  در            سرش زد ازخون فواره می  زمین افتاده، بر

 بـود   ایام شباب از داغ زهـرا پیـر در  او           سالسه  وشصت او  عمر گردیده بود از گرچه طی

 بود  غذایش شیر هاکه خود تن وجود آن  با           کرم فرستاد ازقاتـل خود می  بهـر شیـر،

 بودتزویر   حیله و جور و دنیا ظلم و کار           دوستی وصدق  ولطف  موال بود میثم! کار

 

 آید صـدای پـای غـربتنـمی دیگـر             َخـلـقت مـانـده غـریـبی بـین آشنابی 

 محـبّتگـرد ندارد کـوفه شب دیگـر             خرما نان وبی ها چندیست مانده سفره 

 عادت  داشت دامان مهرت بر که  آن سر            هاباید سرکند با خاک غم   تو بعد از

 شاهـی بریـزد با گـدا طـرح رفاقت            هرگز چـشم این دنیا نبـیـند رفتی و

 حسرتبا اشک   تو  میریخت روی قبر             حسن هجده گل یاسآمد وقت می  هر

 ها این حکایت ریسمان باید شنید از            بین کـوچه؟  پـا دست خـدا افـتـاد از

 در پای طفـلی رفت هـنگام اسارت            آمد خار از چشمهای تو در رفتی و

 
 بيت زير به جهت حفظ بيشتر شأن امير المومنين تغيير داده شد .  1

 جو، يک اسب، يک شمشير بودچند قرص نان            گنج عالـم زير پا و ثروتش هنگام مرگ

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل                غالمرضا سازگار   شاعر:   
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 رفت پیکـرۀ هفت آسمان میو جان ز             رفتستارۀ سحر از بین کهکـشان می 

 رفت؟ نیمه جان می آن روز و رد درک غروب            خورشید از چه روطلوع است  سحر زمان

 رفت نـشان میبی  ولی شبانه و تـنها و            را فـقـط نـشان میداد خـدا راه به خلق،

 رفتمی اذان  آخـرین برای گـفـتن این             اگرچه کوفه پُـر از گوش َکر شده اما

 رفت ودش سمت امتحان می خ ذبیح کوفه            از آسمان نـرسـیـده به جـاش قـربـانی

 رفت دو پای ولی خـدا توان می که از            شکـست پـایۀ اسـالم در هـمان لحـظه

 رفت میهمان زمان   تمام هستی حیدر             کوچه بیـن مسجـد کوفه که بـین آن نه

 رفتمی به سمت کـرببال تازه داستان             1نـشـد  تـمـام مـاجـرا غـزل تـمـام شـد و

 

 زمین باشد  ثقـلِ  کعـبه باید نقـطـهٔ  دقـیـقـا           باشدقصد خـدا خـلق امـاُم ٱلعـالمین   اگر

 نگین باشد  کسی چون حاتم طایی رکابش را            بوده وقتی روی انگشتربخشش کوه رکوعش 

 یقین باشد  سرشار ازتقسیم بیت المال  که در            میشد علی بایدآتش باورش   ُهرم عقیل از

 زخمی از صد استخوان آتشین باشد  گلویش           که  چاِه بغض وقتی عمق  غمش را ریخته در

 به جای یار، خیِل مارها در آستین باشد            عمری و باشد زبان پُر نیش از کن دل  تصّور

 ها خانه نشین باشد امامی سال  کمک کردند           پاشیدند زخم نمکدان را شکستند و نمک بر

 !باشدامیرالمؤمنین علی باید  به این قرآن            یعنی  ول وحی ایننز شهادت با  مصادف شد

 
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

 رفت ي به سمت کـرببال تازه داستان م            غـزل تـمـام نـشـد مـاجـرا تـمـام نـشـد         .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 بيت زير به دليل تحريفي بودن داستان ساربان و عدم استناد تاريخي در مصرع اول حذف شد 

 رفتانگشت ساربان مي  به کهنه عقيق            ديـدميـان حجـمـة گودال زيـنـبـش مي 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:           قالب شعر: غزل                   محمدرضا نادعلیانشاعر:   
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 کجاست؟  علی گرفتۀ کوفه  ای چاه خون             صداستاشک بی از مسجد، خموش و شهر پر

 یی شماست تـنها غـریبی و امشب شب            ایدبه گریبان کشیده ها که سرای نخل 

 غریبان کربالست صحرای کوفه شام            اندهـا تـمـام، خـیـمـۀ آتـش گـرفـتـهدل

 هـاستخـرابـه در اما دل شـکـسـتۀ او            امشب علی به باغ جنان پیش فاطمه است 

 دعاست مسجد غریب مانده و محراب، بی              خون زگون الله زمین  امام وسجاده بی

 مجتباست  علی اشک امشب گالب قبر            روی قبر دفن، پس ازاید گالب ریخت ب

 را نخواست  حیف که دنیا تو اما هزار            برای خـلق جهان سوختی علی! از تو

 بهـاست؟   دانی چقدر قیمت این ُدر پُـر            کنیمی  چه علی را وفه اشک ک ای چاه

 کشتۀ خداست  علی باید به خون نوشت:            بـشر حـامیعـلی   به گـریه گـفت:  باید

 جان دهد رواست اگر بار هزار «میثم»            لحظه در عزای علی تا قیام حشر هر

 

 دعـا ببرید  بر برای مرگ علی دست،            به نسخه نیست نیازی طبیب را ببرید

 ببرید  آن مریض خـرابـه نشین دوا بر             زخـمم را نـیـسـت مـداوا کـنـیـد نـیـاز

 ببـریـد  دلـم غـذا برای قـاتـل سنـگـیـن            دل من اگـر بـنـاست تـسـلّی دهـیـد بر

 ها ببرید  خـرابه کـمـک کـنـیـد مرا در            کـوفـه تنـگ شده دلـم بـرای یـتـیـمـان 

 صدا ببـرید  آرام و بی  شبانه مخـفـی و            مـادرتـان  جـنـازۀ مِن مـظـلـوم را چو

 غـذا ببرید آن یتـیم که خـوابیـده بی  بر            ها دل شب خـرابـه سالم گـرم مرا در

 نـبـرد فـاطـمـه با خود مـرا شما ببرید              ای فـرشتـگـان خـدا سـالم من به شما

 بـریــد بـ آشـنــا ـه دیــدن یــاران ب مـرا             ترم غریب بیگانگان   زخویش به ملک  

 رخ نـیـاز به درگـاه مـرتـضـی ببـرید             علی گوئید  علی  «  میثم » عـمر چو تمام

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:              قالب شعر: غزل                   غالمرضا سازگار  شاعر:   
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 جوش خون میزندفرق علی  از که            آغوش ای مرگ عالم را در بگـیر

 موشموال گـشـته خـا چراغ عـمـر            مه که امشب ای مه متاب ای متاب

 جا بنـگـرم باشد سیـه پـوش به هر            سّجـاده و محـراب خـونـین  جـز به

 خـون فـرامـوش این تا شود مـبـادا            مـسـجـد را مـشـوئـیـد و دیـوار در

 هـوش مـوال رفـتـه از گــمانـم بـاز            رگ عـلـی را چه سان بـاور کنم م

 روش  و  سر  از سجده ریزد در خون که             ـین بودهمه خـوبـی هـم سـزای آن

 دوش قـوت مستـمـندان بُرد بر چو            که رنـج عـالـمی را کجـا رفـت آن

 گوش ویـرانه بر هر رسد امشب ز            عــلـــیـــا  صــــدای واعــلـــیـــا وا

 رفـتـه زانـوی مــاتـم در آغـوشگـ            )مـیـثـم( اطـفـال یـتــیـم کـوفـه چـو

 

 

 تـنـهـاسـت یا عـلـی  دنـیـا دگـر بـدون تــو         هاست یا عـلیغـربـتت اگر چه سخن از 

 پـیـداسـت یا عـلی  خـون ز فـرق تـو آثـار           گـویـی هـنـوز دامـن مـحـراب کـوفـه را

 ضر خـدات چه زیباست یا عـلی در محـ           غرق خون زخم جبین، روی ،سجدهآثار 

 بر روی دست محسن زهراست یا علی            گـل بـرای تـو آرنـد از بهـشـتتـا دسـتـه 

 تو شـب احیاست یا علی  هر شـب برای           صبحگاه قـدرتو در  چه شکـافت فرق گر

 است یا علی بـه خون تو آر  روی تـو را           شـمـشـیـر دیـد عـازم وصـل خـدا شــدی

 یا علی خواسترا تو   از تو بـرید و غیر           را نخواستچه پست بود که مثل تو  دنیا 

 کـشـتـن حـسـین مهـیـاسـت یـا عـلی  بـر           کوفـه پـس از شـهـادت تـو گـشـته مـتّحد

 ت یا علیچـشـم انـتظـار زینـب کـبـراس            نان   تصـّدق بـه دسـت،  گویی گرفته بهـر 

 او تـشـنـه و نـگـاه تـو دریـاسـت یا علی             سـوی تو»مـیثم« گرفته دست توّسل به 
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 بـرای یـاری دین جـان نـثـار هم بوده            هم بوده ذوالفـقـار که با است مصیبت

 ودههـم ب قـراربـرای گـریـه شـدن بـی             خواندن قرآن ومناجات  و هم اهل ذکر

 کــنـار او وســط کــارزار هــم بــوده            حیدردشمن که   این؟! از تر غریب مگر

 دار هم بوده روزهضربه زدن  به وقت            کدام درد، از این بیـشتـر که قـاتـل او

 وبال پا به کار هم بوده به ظهـر کرب             دشمـن مـوال قـدر،فـقـط نه در سحـر 

 نماز خـوانـده ولی نـیـزه دار هم بوده            شب است این دشمن اهل نمازهمیشه 

 هـم بوده شعـار که دشمـن عـلـی اهـل            نه اینکه هر که علی گفت انقالبی شد

 هم بوده  به نخـل بسته شده سر به دار            استمیان معـرکه  همیشه شیعۀ حیدر

 شیـعـۀ چـشـم انـتـظـار هم بوده شهید،            رفـتـنـمـان عدکـنـد که بگـویـنـد ب خـدا

 

 صف طفالنت دست شستی ز یتیمان و              شد گریانتچشم همه  وچشم خود بستی 

 ای یوسف گمگشته سوی کنعانت  برو             مانیزمین می ا روی تا خدا هست چر

 همه دامانت دست  ازصبر کم کن بکش              میل به رفتن داری اگرداری حق  برو

 بسکه سیـراب شد از دیـدۀ پُر بارانت             چاهت همیشه غل رنگ به خون است   غل

 پـایـانت غــم بـی خـبـر بـود ز سـربـی             علت مرگ تورا گفت طبیب تو غـلط

 دل نخـلستـانت  زتورا ا داغ جـانـسوز            پرسیمکوچه که ما می  برو حرفی نزن از

 کوچه لب خندانت   ازیده است پس کس ند             معنا دارد گریه چه شکن و مرد خیبر

 ریحانت   گل غنچه را کند زد از ریشه            تن فـاطـمـه آورد فـرود که به لـگـدی

 شب پـنهـانت  بـنـمایـد دل مـثـل زهـرا            نموده که حسنطایفه ایجاب  این بعض

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل                    مجتبی صمدی  شاعر:   
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 1بیاورید؛ آن خـلعـتی که داد پِـیـمـبر            بیـاوریـد  زدنم پـر بـرای پـر دیگـر

 بیاورید چـشم ترم در را ز این خار            ربوده است را دیدن منغربت توان 

 ایـتــام را بـرابـر بـسـتـر بـیـاوریـد            را غریبحالل کنند این  بد  خوب و تا

 بیاورید جـای طـبـیـب چـارۀ دیگـر            کنیدم نمیاید چه می زخم سرم که ه

 بیاورید را برا ی بستـن این سر آن            درآن سوخت پشت  آن معجری که نیمی از

 بیاورید  برای سـاقـی کـوثـر کـوثـر             امگشتهچندیست سخـت تشنه دیدار 

 خاک روی چـادر مـادر بیاورید از            احتضار من وقت مهری برای سجده 

 بیاورید  معجر  و خود اضافه چادر با            دگر به کوفه اگر راهـتان فـتاد بـار

 

 زهراست   تو به ابد یار ازل تا روز از            و عزادار تو زهراستشب قدری  قدر

 غمخوار تو زهراست  مهفاط با تو تیمار             بـستـم  زخـمِیّ تو با بـال شـکـسته سرِ 

 زهراست  تو باالست َعلم چون که علمدار            دین است و والیتبیـرق   شـانۀ تو بر

 زهراست  گرفتار تو داغ و ای ازدق کرده            نیست قاتل تو تیغی که شکسته سر تو

 است غـم یـاسی و بیمار تو زهر بیمار            بازوی تو بستند و شکـستـند حریـمت

 چون مشترِیّ آه دل زار تو زهراست             یــنـداز آه دل خــود را بـه تَـِه چــاه َمـ

 عزادار تو زهراست  باز پِس سر،  ،خنجر            گـوشۀ گـودال تو  بـار قـرار من و این

 ت زهـراس تو  دیـدن سـاالر که منتـظر            نـیـزه بیا نـدبه بخـوانـیـم پـای سـِر بر

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

 هـفـت آسمان براي کـبـوتر بياوريد             ديگـر بـراي پـر زدنم پـر بيـاوريـد           .آمده را جايگزين بيت زير کنيد
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 علی  تر یاریگ صحراها فزون غمت از ای           علی یا بیت داور ای شهید عدل خود در

 علی؟  بستر یااز چه بستی چشم و افتادی به            اُُحد واحزاب مرد  مرد خیبر، و مرد بدر

 علی؟  یا زند سر،می یتیمان  کی بر بعد تو           از اشک پرها دیده  نان و ز خالیها سفره 

 عـلی  یا آمـده بر دیـدنت زهـرای اطهـر،           خویشرا با اشک  روی خونین تو بشوید تا

 عـلی  یا  بوسفـیـان برابر،کـند با پـور می           این دنیا تو را بدترین زخم تو این باشد که  

 علی  یا ،بسی از جنگ خیبر تر باشدسخت           زدهصبر تو بر حفـظ دین در خانۀ آتش 

 عـلی  دیـدن زخـم جـگـر نبَود مـیـسر یـا           گریستبرای آن   و توان دیددل را می  زخم

 علی  یا ی زخم دیگررو  لحظه لحظه زخم،           دلت آمد مدام بر بر سرت یک زخم بود و 

 لی ع حمزه و پیغمبر و زهرا و جعفر یا           راه توست  در اما چشمشان ،بستهشد  چشم تو 

 علی صبح محشر یا   ها تابر تو گرید دیده            چکدمی  نخل میثم خون کز برگ برگ  همچو

 

 در انـتـظـار و هــوایـّیِ آسـمـانـی تـو             جـانی تو هـوای اجـل کرده نیـمه دلت

 پهـلـوانی تو  هم که هـنوز است، هنوز            برخـیز بیا بگـیـر ز اسم خودت مـدد،

 خوانی تو  که نماز شده است باورشان            تازگی َمردمبه غربت همه  امان ازین

 فدای این همه لطفت، چه مهربانی تو             چه قدر دل نگـرانی برای قـاتـل خود

 بهـار من چه شده زخـمـِی خـزانی تو              رنگ چهـرۀ زردت مرا، گرفته صبر

 امانی تو چه بی مـادر محـسن و یاد به             روی لبت یا فاطمه استدوباره فاطمه 

 کـمـانـی تو  زهـرای قـد شهـید روضۀ            را توقبله به   شکسته نکرده است رو سر

 خوانی تو پاره روضه  صد برای پیکر            رفـتـن فــاطـمـه دم شـبـیـه مــادرمـان

 امان ز کـوفه و زیـنب، اگر نمانی تو             گودالوای از  ،نیزهبر  آن سر ازامان 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل                غالمرضا سازگار   شاعر:   
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 بردباری این است  و بنشست، که صبر            است این استواری عزم و که  برخاست،

 است  رستگاری این حال سجود، در            الکعبه است َربِّ  فُزُت و لب او ذکر

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

 ستعلی  جهانتاب مهر اب علی،مهت            ستعلی  آب  من آئینه علی،  چشم در

 ستمحراب عـلی  ترین شهیدِ مظلوم             کـنار سّجـاده نـوشت خـون سر او،

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

 دادانگـشتـری خـویش به سائـل می             داددریـا بود و گهـر به ساحـل مـی

 دادـل میاز کاسۀ شیـر خود به قـات            کرد افـطاراز کیسۀ نان خشک می 

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

 شهـود آن صدرنشین مسند غـیب و            عدم آمد به وجود گفتند: که پیش از

 حال سجود در روز غروب کرد یک             عشقکعبۀ  طلوع کرد از یک روز

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

 گـردیدبرش می  پـروانـۀ دل دور و             گردیدهیجان ِگرد سرش می با جان

 گردیداسالم، به ِگـرد محـورش می             مــِر کـِم زمـامــدارِی عــلـیعــ در

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

 آرامش صبـح اََزلـی را حـس کرد؟            کرد؟آفـاق کجا نـور َجـلی را حس 

 حس کرد؟ کی طعم عدالت علی را             جـز پـنـج بهـار فـرصت زود گـذر

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

 گرفـت تأثـیر، ستـارۀ سهـیـل از تو            گرفت تو  از روی میل بلی ز دل جام

 گرفت  دعایی که کـمیل از تو  انوار            ای روح دعـا بعد تو شد عـالـمتاب 

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

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:            رباعیقالب شعر: محمدجواد غفورزاده             شاعر:   
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 چـشـمش بود انتـظار در دلـتنگی و            سار در چـشمش بودزیبایی چـشمه 

 بود چشمش در که همیشه خاربا آن              دکروفـا صبـوری می کـوفـۀ بی  در

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

 ستـاره با مـاه نشستدر دامن شب             دلم آه نشست بر شد تنگ غروب و

 فـریاد تو وقـتی به دل چـاه نـشست            شیـون ز کـبوتران چاهی برخاست

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

 آنی  «حافظ» آنی« که اشاره کرد»            ای روح کـرم که مـظهـر احـسانی

 نی« ااِلنـسـا  آئـیـنـۀ »َهـل اَتی َعـلَی            ذّره پـروری آیـیـنت خـورشیـدی و

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

 سـابُغ النّـعَـم« یا موال وی یاد تو »            دافِـُع الـنِّـقَـم« یا مـوال ای نـام تو »

 غـــم یـا مــوال غــبـارِ  آئـیــنــۀ دل،            گرفت که  گوشۀ چشمی، ای چشم خدا،

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

 آیات تـوّکـل و رضا بر لـب اوست            اوستمطلـوب تـمام اولـیاء مطلب 

 حسن و زینب اوست  دوش حسین و بر            ایثار صبر و صلح و رایات قـیام و 

 

 امشب ها  دیدهتمام  داغ او ز گرید نکه خو           مرتضا امشبای دیده از داغ علِی    ببار

 امشب  سما و ارض  همه  نالد می داغ   این از که            موال ملجم شد روان خون سر به تیغ ابن

 به دامان خدا امشب  خدا دیگر رسد شیر           نامردی این مردم پس از عمری شکیبایی ز

 النساء امشب  آخر سوی خیر  لبشرا رسد خیر           زهرا و حیدر وصال امشب بود تماشایی 

 امشبمجتبا  برای   این از ماند بعد غریبی           عالم این سهم یتیمی  شد جهان و از رفت علی 

 امشب داغ کربال حسیـنش بود و  پریشان           بود او در که زینب غم  آخرش بود و نگاه

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:         قالب شعر: غزل                  ناصر شهریاریشاعر:   
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 کنید  خود همه خون جگرزخم  جاری به            ها به صورت موال نظر کنیدای چشم

 کنید  جـامـۀ ماتم به بـر آن غـریب، بر            بست علی چشم خویش حسین! حسن! زینب!

 کنید   سحر راخود  علی شببی  است سخت            ستارگاناشک به خاک ای  زید همچوری

 آن کـودک خـرابه نشین را خـبر کنید             آن کوچۀ خموش کوفه در شهربیرون 

 تا روز حشر خاک یتیمی به سر کنید            خلقتمام  ایملک  حور و  انس و  و جنّ  ای

 اشک عزا روانه بر او از بصر کنید             نـدارد دگـر به شـیـر خـدا نـیـاز  شیـر

 به زخـم پـدر کنید  خـون جـگـر نـثار،            امشب به جای آنکه بر او شیر آورید

 کنید خرابۀ کوفه گذر یک شب گر از            رابـۀ شــام آوریــد یــاداز قــّصــۀ خـ

 تر کنید  سیـنه داغ فـاطـمه را تـازه  در            بَـریدمی را چو هنگـام شب جـنازۀ او

 جگـر ما اثـر کـنـید  بر  آتـش شـویـد و            شب عـلی هـای نیـمه شب هرای نـاله 

 ای خاندان وحی به »میثم« نظر کنید             نـظـر م افـتـادم ازابس گـنـاه کـرده از

 

 دل داشت  درهمیشه را  سرجراحت علی            داشتمنزل  اگرچه زخم به فرقش سه روز

 داشت سینه چنان مرغ نیم بسمل  دلی به            هم نیز  آن که پیش از ،پنج سال خالفتنه 

 مقـابـل داشت  هزار حـنـجـره فـریـاد در           دیــدرا مــی  دمــی کـه آیــنــهٔ آب چـــاه

 داشت  حاصل خاک  آغوش در که ایبوته   چو            بود دیـده پـنـهـان دست کـریـمـش ز بلند

 کامل داشت  ِمهر  ،خورشیددل چون به ذره            کس نرسید اش دست هیچنخل عاطفه  به

 داشت سائل نگاه  به جان فاطمه، شرم از            رفتالن می اگر شـبـانـه به اطعـام سـائـ

 همیشه در دل خود انـتظار قـاتـل داشت           عمق وجود علی ز زهرا،شهادت  پس از

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:           غزل         قالب شعر:              غالمرضا سازگار شاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:              قالب شعر: غزل               غالمرضا شکوهی    شاعر:   
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 چشم ترت ریخت دلم دست تو سرد شد و            نگـاه پـسرت سمِت سرت ریخت دلم از

 برت ریخت دلم از نگاه همه در دور و           را کرد جواب  سخنهای طبیبی که تو از

 دلم خوِن جگرت ریخت  فرق تو ریخت از           بـیـنمنـظـرت می مـادرم فـاطـمـه را در

 قـمـرت ریخت دلـم نگـاه تو به دست  از           را بعـد عـبـاس سـپـردی هـمـۀ ما دست

 مخـتصرت ریخت دلم های کم ونفـس از            است پـدر بـنـد  نفـس من به نـفـسهای تو

 درت ریخـت دلـم دیـدِن جـمعـیـِت پشت           با  آنجا،سمِت کـوچه نظـرم جـلب شد و 

 رخ مهتابِی تو روز مرا چون شب کرد 

 کردزینب خون به دل  تو فرق سر خون

 دکـن زده تفـسـیر کیـست تا حـال مِن غـم           کند که یک روزه مرا پیرآنست این غم 

 بعـید است که تأثـیر کند شیر هم سخت،           رفته خون تو  ز  است واین زخم عمیق که   بس

 کند  هـر ثـانـیه تغـیـیر تو رنگ رخـسار           دیـدم کهُمـردم و این گونه نمی کاش می 

 غـذا بـاشم و خـرمـای عـلی دیر کندبـی            سابقه داشت مگرگفت یتیمی که  در پشت

 غربت این زخمِی شمـشیر کند گریه بر            قربتچشمی که به قصد  رحمت حق به دو

 کـند  الاقـل کـاش کـمـی هـم شده تأخـیـر           کند صرف نظر اجل این بارپیک کاش 

 کاش فکـری تو به حال دل و آهم بکنی 

 کـنی بـاز نگـاهـم بکـنـی  چـشم خود باز

 هیچ دوا نیست که نیست  شده راُمنشق  سرِ            نیست که نیستا  شف وعمیق است  ظاهرا  زخم،

 خدا نیست که نیست  شیر از کس مردتر هیچ           شایـد که بفـهـمـد کـوفه بعـِد تو رویمی

 که نیست  نیست غذا است یتیمّی و که گرسنه            اشک  ریزدمی   هم به تو رطب نان و کیسۀ

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   ترکیب بندقالب شعر:            مهدی مقیمیشاعر:   
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 نیست که نیست  جا جمع شده َمرُدم و پشت در            سود چه  نبوِد تورا بعدِ  تونشناخت  کوفه 

 خستۀ ما نیست که نیست  جگر مرهمی بر           عـمر داغ بزرگـیست که تا آخـر  داغ تو

 نیست که نیست  کرببال غم  هیچ داغی چو           تـشنه لـبت فـهـمـاندی با اشاره به من و

 ماِت حسین ماِت ابالفضل شد و چشم تو

 خواندی دِم رفتن به مصیباِت حسین  هروض

 

 

 فـاطـمه  َمرهـم برای زخـم سرم باش،            فاطمه منتظرم باش، یک شب دگر تو

 کشم بس است می   را توروزگار هجراِن             استکشم بس را می  انتظار تو عمر، یک

 است اَم پُـراز بازوان خـستهٔ تو سیـنه             است اَم پُراز سیـنهٔ شکـستهٔ تو سیـنـه

 اَمطـوالنـی است قـصهٔ خانه نـشیـنـی             اَمغـم ایـنـچـنـیـنی   آری شنـیـدنـیـست،

 بـمـن بـگـو  اَت راآن قـصـهٔ شـنـیـدنی             اَت را بمن بـگـونـگـفـتـنـی آیـم و  مـی

 گرفـتـنَت زماِن دست به پهلـو  از وای             از آن رو گرفـتـنَت ام هنوز،من مانده

 زدی می  نوک مسمار از ذّره حرف،  یک             زدیمی دیوار در و  ایکاش حرفی از

 به من محسنت   نگفتی عاقبت از چیزی            شِب رفتنَت به من به   ،وصیتت از غیر

 تمام گرفـتاری، ای دریغ!  رفتی تو با             ای دریغ! تُو داری،اینهمه صد ماجرا 

 گفتی یاعلی  ،فقط خاک و بخون و بودی             گـفـتی یا عـلی یادم نرفـته آخـِر خـط،

 کـندمی  عـقـده ز اسـتـخـواِن گـلـو باز            کـندمی پـروازحـاال عـلـی بـسوی تو  

 ای تو پهلو شکسته ته،من با سِر شکس            ایگـویا هـنـوز منـتـظـِر من نـشـستـه 

 شودمی کم کم صدای غـربتـش آغـاز             شودتـازه حسن مصیـبـتـش آغـاز می 

 شب  و روزغمهاست همه  در ،صبورزینب             لب دارد حـسیـن، زمـزمـهٔ کـربـال به 

 ودشسنگ می داماِن اهل کـوفه پُر از            شودجنگ می  ،بینم آن زمان که سرممی 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مثنوی                   قالب شعر:              حمود ژولیدهمشاعر:   
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 اشک و خون داشت  هایرشته  هایشبر مژه            داشت نیلگونغم روزگاری  از  یک عمر

 واژگـون داشت هـایگونه اما اللـه  بر             نروئـید  دیگر گـلی روی لبـش هرگـز

 روی لبـش انـا الـیـه راجـعـون داشت            هم بر زد دستمی  بود و زهرا دلتنگ 

 خانۀ حیـدر ستون داشت بود زهـرا تا             بودفت آسمان آوار غم دوش او هـ بر

 آب پاشیدن شگون داشت پشت مسافر            ریختمی گریه آب   زینب به سرش پشت

 داشت  یَسطرون ما نون والقلم، گریه ز            بـوسـیـد رد پـای او راکه مـی  خـاکـی

 درون داشت درآتشفشانی ا هغصه   از            باید برون ریزد غمش را فرق سر از

 رهنمون داشت مقصد ای را سویگشته  سر             قـاتـل داد انگـار ره نـشـان تـیـغ خـود

 جنون داشت گویا فلک ازرفتن حـیدر            زدصیحه می شد ناگه  رنگش عوض می 

 گون داشت اللهچشمهایی  خاطراتشاز              کردبه خانه گریه می  راه مسجد تا در

 جای جای خاک کوچه رد خون داشت   در            یـاد زمـانی که زنی پـهـلـو شـکـسـتـه

 

 گـم شـدم در خـودم آقـا تـو مرا پیـدا کن            معنا کنخودت   َحصین را تو علی ِحصنِ  یا

 کن  نیست مرا رسواگر  ا تو این صفت در           گفـتم حیدر لطـف تو ام ازهر کجا رفتـه

 خـود احـیاء کن  شب احیاست بـیا نوکـر           دادیکمک خواست نجاتش تو  دشمنت از

 نامۀ این عاشق خود امضا کن   پس امان            به ایـوان طـالیـِیّ تـو گـفـتـم العــفـو  رو

 وال اهـدا کن شک خـود ا جـای انگـشتـر           گـذرم بیـن نـمازت به گـدانگـیـن می  از

 آمـده درهای ضـریحت وا کن  کـوه نور           خـاک زیـِر قــدم زائـر تو الـمـاس است

 ذکـر لـبـهـای مـرا نـالــۀ یـا زهــرا کـن           َدِم جـان دادن  یـم فـقـط ایـن اسـت،آرزو

 ـرا هـم جـا کـندلـداده م بیـن آن لشـکـر           مهدی روز ظـهور در تو سفارش کن و

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل               قالب شعر: موسی علیمرادی           شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل                   حسین ایمانی    شاعر:   
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 1جان مدام نیست  مهر کسی شبیه علی            شبیه علی جان تمام نیست کسی لطف  

 مـقـام گـدایـی مـقـام نیـست  از بـاالتـر             برای ما پیـشگـاه حـضرت حـیـدر در

 کدام نیست؟  خودش اونوکران حق   در            چـراغ دین  امـام و بـابـای مهـربـان و

 عـلی احدی هم کالم نیست  چاه با جـز            خوش ندید روزاش فاطمه فراق  از بعد

 هجـران یـاِس سوخته را التـیام نیست            عـلی التـیام یافت که زخـم فـرق گیرم

 امام حسن هیچ امام نیست  از تردل خون            را به خانه برد کوفه پدرهای کوچه  از

 نیست  بامکسی پشت    ،شدندکوچه رد  از             غـربت زیـنب گـریـستـندهم بـرای  اب

 وسـط ازدحـام نیست  عـقـیـله در جای            کعب نی خـاکـستر و نگـاه حـرامی و

 شام نیست  سختی کوفه به هیچ وجه به            نداشت آنچه داشت حراجی دگر کوفه هر

 

 خانۀ ما پـا گرفت دگر در روضه یکبار          گرفت الزم نیست بابایم شفایش را شیـر

 گرفت  کین باباتیغ  وگرفت  مادر میخ در          مثـل میـخ در بّرنـده بود ضربۀ شمشیـر

 جا گرفت غریبان  دوش هم تابوت بر  باز           همشهریاننگاه شوم این   از دور نیمه شب

 را گرفت  وصل دلبر حکم  شمشیر از شیر          خـانه پـدر مخـفـیـانه رفت از مثل مـادر

 گرفت  زهراحلق حق  عقده را از و استخوان          قـد کـمـان درمان پیـشانّیِ زخمیّـش شده

 ام دنیا گرفت دل غـمـدیـده دست دنـیا از          رفت بست وچشمهایش چشم اّمید یتیمان 

 گرفت  عاشورا تیغش راه  و تیر رانصدهزا          مسجد کشید درشمشیر کوفۀ امروز یک 

 خرما گرفت بابا علی  طفلی که از آن دست          بال کرب و شمشیر فتنه بُرد در دست بر

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

 لطف کسي شبيه علي جان مدام نيست             لطف کسي شبيه علي جان تمام نيست          .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

فاعالت مفاعیل فاعلنمفعول وزن شعر: غزل                قالب شعر:              مرضیه نعیم امینیشاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل               ناشناس           شاعر:   
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 امـضا نـدارد یاعلی  حـّب تو بنـدگی بی            زندگی بی مهـر تـو معـنا ندارد یاعـلی

 مأوی ندارد یاعلی  نزل وشیطان م غیر           تهی از نام توستکه اذان آن  نمازی در

 .ندارد یاعلی ..اما ،باطل است  تو بی روزه           است فایده بی  تو روزه زحمتی توالی  بی

 قـرآنی که نـورت را ندارد یاعلی  خـتم           شود می »ال یَزیُد الّظالمین اال َخسارا«

 عـقبا ندارد یاعـلی  وشه درتاین عبادت             دردسر از غیرقرآن به سرها نیست این  تو  بی 

 مـفـاتـیـح خــدا احـیـا نـدارد یـاعلـی  در           فـاطـمـه الـقـدر بـدون درک قـدر لـیـلـة

 چیزی از این بیشتر زهرا ندارد یاعلی            دهد می راهمداده جان خویش را محسنش 

 ندارد یاعـلی  لوال نه مگـرایـن خا درب            شکست پهلوی زهرا  ،وا شد زور  با چرا در

 

 کمی ز غـربت خود را برای من گفتی            دخـتـرت سخن گـفتی با  شکسته بالی و

 گفتی  زن را به مـرد و خدا حرف چقدر           نزدیطـعـنه شنـیـدی چقـدر دم  چـقـدر

 گفتی چقـدر درد و دلت را به خویشتن            بردی حرف دلـت را به چاه می چقـدر

 آمـدن گفتی  گمـان کنـم که بـه زهـرا ز           دم غـروب سـالمـی به همـسرت دادی

 هـای در و از لگـد زدن گفتی  ز شعلـه           افـتــادیدلـت گـرفـت پــدر یـاد مـادر 

 بـی وفایـی ایـن کوفـیان به من گفتی  ز           هــا کـه بـرای تـو شـیـر آوردنـد یـتـیـم

 سختی رد شدن گفتی  ز سنگ خوردن و            شلوغی و ترس از ربودن اطفال تو از

 فقـط حسـین حسین و حسن حسن گفتی            سـحـر بـه رسـم سفـارش کنار عباست

 تـو از وصیـت زهـرا و پیـرهـن گفتی            کفنت جوشـنی حسیِن غریب نوشت بر

 کـفـن گـفـتی  هـای بـی  ز قتلـگاه و بـدن           تهـایـت ز کشـتـن پـسـر ز کشـتن نوه

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل             یر عظیمی         امشاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:          قالب شعر: غزل               محمدجواد پرچمی    شاعر:   
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 نظـر  داری به سوی فـاطمه بابا مگـر            بستی نگـاه خستۀ خود را چـرا به در

 بـابـا بـبـین که آمـده َوانـَشـقَّـِت الـقـمر             ام کـرده قـرآن کــنـار بـسـتـر تـو بـاز

 ترسم از سحر می   به جان چشم تو امشب            ـنی شدیفـتفهمیدم از نگـاه ترت... ر 

 پـدر   ای مـهــربـان مـرا مـبـر آرامـش             گفتی کفن بیاور و رفتی ز هـوش باز 

 زنـم  و زار مـی   ام قـرآن به سـر گـرفـتـه

 زنـم بـا قـلـب خــسـتـه نــالــۀ قـهـار! مـی

 با چـشم بسته لب مگـشا بر سخن پدر              مـزن پـدرقـلـب مرا دوبـاره به آتـش 

 با حسن پدر پنهان ز اهـل خـانه مگـو            حرفهـای خصوصی خویش را آهسته

 پـیـرهـن پـدر   حـکـایت تِن بـی گـفـتـی            تیر... تیغ و و هجمه غمها کربال و از

 پدر پیش من  در زچشم تو چکد می خون            1چرا؟ به دست ابوالفضل خود  شدی خیره

 
هاي علما و مراجع تغيير داده شد، در بحث غارت معجرها دو نکته بيت زير به دليل مستند نبودن و همچنين عدم رعايت توصيه .   1

ـ موضوع غارت معجر بر فرض بر اينکه صورت گرفته باشد با آنچه متاسفانه بصورت عام در  1رار بگيرد  مهم بايد مورد توجه ق

اي بوده که در  ست، الزم است بدانيم در عرب آن زمان قسمتي از حجاب زنان )معجر(، پارچه شود بسيار متفاوت ا اشعار آورده مي 

که هم اکنون نيز در عراق، عربستان و بسياري از کشورهاي همچنانگرفته و اين جزء حجاب بوده است؛  مقابل صورت قرار مي 

وُجُوهَهُنَّ   :اشان در مجلس يزيد فرمودند در خطبه  علیهااهلل سالمرو حضرت زينب  گونه حجاب دارند، از ايناسالمي اين أَبْدَيْتَ  وَ 

إِلَى بَلَدٍ؛   را با صورت باز، شهر به شهر در معرض ديد مردم قرار دادي! لذا آنچه در دختران سول خدا  تَحْدُو بِهِنَّ الْأَعْدَاءُ مِنْ بَلَدٍ 

اين روبند صورت  معجرها مطرح است حذف  ايغارت  نه  بوده است  بيت کشف حجاب شدهها  اهل  باهلل  نعوذ  همچنان که  نکه  اند 

ـ گفتن و  2ر بزرگ و دردناکي است  کنند که خود اين نيز مصيبت بسياهم بر همين موضوع اشاره مي   علیهااهللسالمحضرت زينب  

  به   ناموسمان  روزي   ما   خود  اگر  آيا   يادآوري غارت معجرها حتي در حد همان روبند صورت شايسته و سزوار اهل بيت نيست!!!

ن همچون باد و... براي لحظاتي نتوانند حجاب خود را حفظ کنند آيا دوست داريم که يکسره به ما متذکر شوند که در فال  دليلي   هر

وجه شايسته   هيچ  به   پس شويم؟؟نمي   ناراحت  حرف  اين  تکرار  از  ما  آيا   روز چادر خواهر، مادر و يا همسرمان را باد برده و ....

 !!!ست اين فاجعة تلخ را حتي بر فرض صحت آن بازگو و تکرار کنيم ني

 خون مي چکد زچشم تو در پيش من پدر             خيره شدي به معجر روي سرم چرا؟

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنشعر: وزن ترکیب بند           قالب شعر:       مجتبی روشن روانشاعر:   
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 زنـد  حـسـنـم سـیــنــه مــی دارد بــرای تـو

 زنـد  کـفـنـم سیـنـه می  گـریان... حسیـن بی 

 تـر  ام دل کـبـاب از داغ روی تو شـده            1تر غـم شد خـراب حالـم خـراب بود ز

 تر  آب ت که دیده پُـرکس مقّرب اس آن             شـریـک آسـتـان خـداونـد ال گـویـا در

 تر جـواب سالم حـسن بی کـوفه از در            ای سالم بدون جواب نیست تو بعد از

 تر  از آن سـر بـریـده محـاسن خضاب            نیست که ای گفتهخون گرفته به من   روی با

 رنگـت پـریده است پدر جـان سکـوت کن

 سکوت کنبه قرآن روضه ! بس است  دیگر

 عمق سینه آه  از کشی خیس می باچشم             گاه کنی و به کام حسن می نظرگاهی 

 افکـنی به حلق حسیـنم فـقـط نگـاه  می            رمق بی ...بعد  زهوش میروی و گاهی

 گاه قـتلگاه زدی،کوفه حرف  گاهی ز           2زآن دمی که تو  جانم به لب رسید پدر؛

 پـنـاه  پـیـش سـر بـریـده و اطـفـال بـی            ۳کنند حـبس می که اهل کوفه مرا گفتی

 پس دالور رعنای من کجاست؟!  آن روز

 عباس تکیه گاه حسین و حسن کجاست!؟

 
زيرا اينگونه سخن   با توجه به کج تابي معنايي در مصرع اول بيت زير به جهت انتقال بهتر معناي شعر بيت زير تغيير داده شد.   1

 گفتن در شأن اهل بيت نيست 

 از داغ روي تو شـده ام دل کـبـاب تـر             بودم خراب از غـم و اکنون خراب تر
 در مصرع اول که شايستة حضرت زينب نيست؛ تغيير داده شد بيت زير به دليل کج تابي معنايي .  2

 گاهي ز کوفه حرف زدي، گاه قـتلگاه            جانم به لب رسيده پدر بسکه بهـر من 

بيت زير به دليل مغايرت با روايات معتبر تغيير داده شد؛ زيرا اوال اينکه چنين سخني در کالم امير المومنين نيامده است دوماً .   ۳

جهت کسب   .يه مي کردندگ پرتاب کردن و ... در شهر شام بوده است و در کوفه طبق روايات معتبر مردم پشيمان شده و گرسن

 اطالعات بيشتر مراجعه شود به قسمت روايات تاريخي همين سايت 

 پـيـش سـر بـريـده و اطـفـال بـي پـنـاه            گفتي که اهل کوفه مرا سنگ مي زنند
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 خامـوشی و سخت در خروشی            خمـوشی ای کـوفه چه ساکت و

 سـرت سـالمـت محـراب عـلـی           کـوفـه کـو امـامـت مـسـجـد ای

 خطـیـبـت  کـوفـه کـو ای مـنـبـر           ـر مـریـض کـو طبـیـبـتای پـی

 خــون مــوال انـداخــتــه گــل ز           گـــون مــــوالســـجــادۀ اللـــه 

 خـون عـلـی وضـو گـرفـتـی  از            امــروز کــه آبـــرو گــرفــتــی 

 مـظــلـوم تــریـن امــام تــاریـخ            ات تـمــام تـاریــخ زنـــدگـی  ای

 غــربــت تــو  تــو دیــار شـهــر           تــربــت تـــو ای کـــل وجــود؛

 قـاتـلـت شـد  تـیــغ سـقــیــفــه تـا           ظـلـم کـه بـود بـا دلـت شـد هـر

 اسـتـی تو ُکـشـتـۀ جـهـل مــردم           ای عقـل نخسـت هر که هـستی

 رعـیـت خـویش  دیـدی سـتـم از           بـا آن هـمه حسـن نیـت خـویش

 سـلـمـان و ابـوذرت عـلی جـان            عـلی جـان مـالک اشـتـرت کـو

 هـم کم توست صـد دجلـۀ اشک            جـا که نشـانه از غـم توست هر

 تابـناکت  خـون ریـخت به روی           آنـکـه شـکـافـت فـرق پـاکـت با

 کـز زخـم سرت ُکـشـنده تر بود           زخـمیت بـه زخـمـۀ جگـر بـود

 ات غــریـب بـودی  فـاطـمـه بـی            ـاق رخ حـبـــیــب بــودیمــشـت

 جبـیـنت شـمشـیـر گریـسـت بـر           بشـکـافـت چـو فـرق نـازنـیـنت

 ایـن بـود؟  پــاداش مـحـبــت تـو            جبـیـن بـود خـون تـو روانـه از

 تو چـشـم بـینـش  بگـریـسـته بـر            آفـریــنــشای زخــم تـو زخــم 

 مـکـانـی  عـــرش مـکــان ال ای           ای خــاک نــشــیــن آســمـانــی

 ای سـجـده نهـاده سر به خـاکت           سـیــنـه چـاکـت ای قـلـب نـمـاز

 ست بی تو بـه خـون نش تکـبـیـر            شـکـسـت بـی تـو  دعــا؛ ارکـان 

مفعول مفاعلن فعولنوزن شعر:                      مثنویقالب شعر:                  غالمرضا سازگار   شاعر:   
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 در بــســتـر مـرگ بـی قـراری            مـنــتــظــر وصـال یـــاری تــو

 قـرارنـد  بی  امشب همه چون تو           داغــدارنــد  اطـــفـــال یــتــیـــم

 غـذایــت  یــتــیــم بــی از چـشـم           عـزایت روانـه در خون گـشـتـه

 درون چــاه کــوفــه  خــیـــزد ز            آه کـــوفـــهبـــا قـــتـــل تـــو آه 

 گــر دورۀ غــمــت بــود  پــایـان            مـرهمت بود بـه فـرق زخـم تـو

 راحـت شـدی ای امـام مـظـلـوم            مـعـلوم  از فُـزت بـرب تـوسـت

 ـستۀ توستبه خون نش محراب،           شـکــســتـۀ تـوسـت ۀ دل،آیــیـنـ

 تـقـدیـم تـو اشــک "مـیــثـم" تـو            هـا غـم تو تـا هـسـت بـه سـیـنـه

 

 ای! یا کـبـریا شدی؟ بـنـده مـانـدیـم،             غرق خدا شدی ای که تو،این گونه 

 شدیسما  ومکان شدی ارض  کون و             آنجا تویی عـلی رویم،هرجا که می

 با این حـساب تو، بـابـای مـا شـدی            مـا را نـگــاِه تـو از خـاک آفــریــد

 شدیا عط ولطف  کرم شدی، جود و             اّدعــا شـدیـمتـا مـا گـدا شـدیـم، بـی 

 گـشا شدی ، مـشکـلتا ایـنکه آمـدی            ما را ربوده بود سیالب مشکـالت،

 شدی «أتیٰ  هـلْ » َهم و، «إنّمایی» َهم            شدی «والّسابقون» شدی،«ُهْم راکعون»

 صفا شدی   و سعی وحی،سرزمین  در            تو الحـرام، بـیت   مـقـام، تو، رکـن و

 حاال برای خـود، ایـواْن طـال شدی            به محضرش کردی   ادبای خشت، چون 

 با گـریـه آمـدیـم، نـورالـبُـکـا شـدی             تـسکـیـن مان َشـوی د آمـدیـم،با در

 آخـر خـودت چرا تـنهـا رها شدی؟             کـسیوقـت بی  مـونـس هـمه در ای

 حاجت روا شدی صبح، نماز چون در            کـنـیـمو مـی یـاد تـ  هـنـگـامـۀ فـلـق،

 شـدی گـریـان روضـۀ یـک بـوریـا            ِگلیم بین آن خون خویش درغرقاب 

 بـال شــدی شـایــد روانــۀ کــرُب و            هـمـراه فـاطـمـه شبـهـای قـدر شـد،

مفعول فاعلن مفعول فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر:                   محمد قاسمیشاعر:   
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 خواهد شد   برای خـلـوت اُنست خـطاب            شبـی هم این دل ما انتخـاب خواهد شد

 كه آسمـان به سِر ما خـراب خواهد شد            خـیـمـۀ دلها عـمود ِمـهـرت را مكش ز

 شبـش مستجاب خواهد شد  دعـای نیـمه           استجاری  او قنوت درعلی  كه مهر   كسی 

 غـالم در گهـت عـالـیجـناب خواهد شد            بـرود مـیـان مردم صاحـب نـظـر اگـر

 و نـشنـیـده آب خـواهد شد سـراب نـام ت           كـویــر را نـفـس قــنـبـرت كـنـد دریــا 

 فـضایـل تو هـزاران كـتـاب خواهد شد            ه بنـویسمبه قـدر فـهـم كـمـم هم اگـر ك

 شد  خواهد به خونت خضاب تو محاسن           چه دیده بود پیمبر كه گفت در این ماه

 ب خواهد شد جـوا كه زخم فرق سر تو           جـواب ِخـلـقَـِت َخـلقی و از بد دنیاست

 كـشـتـن این قـوم باب خـواهـد شد  امـام            امــام اول دنــیــا پـس از شـهــادت تـو

 خواهد شد   كباب عطش دل فرط یکی ز           الـماس پـاره پـاره جـگـر یكی به سوده

 كه صید حرمله طفل ربـاب خواهد شد            این دنیا در رسد به جایی كار تو  پس از

 

 خـدا نکند   من و خـیـال جـدایی از او؟            خـدا مـرا ز والی عـلـی جـدا نـکــنـد

 خـود جدا نکند  که دلـم را ز کــند خـدا             کنـد خوشم اماحق من می  به آنچه در

 شود کـه نگـاهـی بـه آشـنا نـکـند نمـی            بیـگانه را نگـه داردکسـی که جـانب  

 چـرا صدا نکند؟  دل شکسـته علـی را            کنـد اقرارکعـبه می خـانه زادی او به 

 گـشا نـکـند  اشـاره به دسـت گـره اگـر             کار دلی عقده وا نخواهد کرد کسی ز

 او گـره از کار خلق وا نکند که غیـر            ـداللّهی سـزد به حضـرت او منصب ی

 کـه جز نگـاه تـو درد مـرا دوا نکــند             ـعـل لـب مسیـح مدهمـرا حـوالـه بـه ل

 مـرا بـه هجر تـو این قَـْدر مبتال نکند             خـدا کنـد که قَـَدر اَندر این لیـالی قَْدر

 خونـبها نکـند  دمی فکـر که کشتـۀ تـو            است ندانم به زخم شمشیرت لذتی چه 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل                 القیمحسن عرب خشاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل                محمدعلی مجاهدیشاعر:   
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 دعا چه شد؟ حال و  گریه و  و شور  اشک وآن          امـام شـمـا چه شـد؟ فـه!هـای کـوای نخل 

 عـلی مـرتـضـی چـه شد؟  سـجـادۀ عـلـی!          چیست؟ ز سرخی دامان تو کوفه! محراب

 فـریــادهـای آن دل درد آشـنـا چــه شــد؟          هم صحبـت غریب تو ای چـاه کوفه کو؟

 شیـرخـدا چـه شـد؟ بـازوی   ذوالـفـقار، ای          ـد کـو امیرتان؟های بـدر و احای صـحنه 

 شد؟  چه حضرت خیرالنسا عزایصاحب          دهیـد هـای شهـر مـدیـنـه خبـر ای کـوچـه

 چه شد؟  شـب غذا آورد آنکـه بهر تـو هر         اتسـفره ای کـودک یتیم کـه خـالی است

 ؟صدای رسا چه شد آن صـوت دلنشین و          ـجاست؟علـی ک  بـام کوفه بـانـگ اذان ای

 شد؟ چه  دواهر شـب  تودهان  ریخت درمی          پـیر مـریـض! یـار غـریبـی که نیمه شب

  چـه شد؟  دیـده اسـت از رعـیتـش آزارهـا          هـاای کـوفه آن امـیـر غـریـبـی کـه سـال 

 سما چه شد؟و   ارض شـهبه آن بگو با ما          بخوان ز سوز جگر روضۀ علی »میثم« 

 

 شکست  کشید خون به قدح شد سبو جان پر             گـلو شکست عرب در هایبغض یتـیـم 

 شکست  از روبرو زدند سر پشت سر کز             ای تیغ آمده استقاعـده چه حساب و با

 شکست  ـیفه نیمه شبی با وضوکفـر سق            را دنـیـا کـجـا رسـیـده کـه فـرق نـمـاز

 شکست  فـرق عـلـی زمان شروع رفـو            کـنـد فـرمـود تـیـغ زخـم دلـش را رفـو

 شکست  به مو که علی مو  شودسی سال می             فـلکـش رایـگـان نـدادمـوی سـپـیـد را 

 شکست  ـی فـروهای عـرش الهتا پـایـه             طاق و رواق مسجد کوفه به خون تپید

 شکست  او  ملجم ملعون از فرقی که ابن            کـربال دو مرتبه آری عـمود خورد در

 شکست  چار مرتبه رأس عمو هشتاد و            خورده است حرم سنگ اهل جای تمام 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر:                غالمرضا سازگارشاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر:                حسین واعظی شاعر:   
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 هـزاران چو منی  گـفـتن نبود کار تو  از           کـنم نیـست تـوانم که بگـویم سخـنی چه

 قـرآن دگر  بـایـدش حق بـدهـد کـوثـر و           جگر  صد سوز  گوید به دو  تو ز خواهد هرکه

 کنم  چه از دیده نبارد دل و از خون اگر           دارد چه کنم چه کنم مـرغ دلـم مـیل تو 

 علی  چرخ غالم تو وملک   انس و جن و           تو ولی هستی و اعالست مقـام تو علی

 هم که سوزانده مرا یاد سر و همسر تو           دلــم آه بـه یـاد سـِر تـو دارم از عــمـق

 سرا  رسول دوصوتت به  گفتگو کرده ز           همین نکته کفایت که خدا گفتن به  تو از

 شدند دست به شمشیر  همگی نامت به  رو           نـان و کرمت سیر شدند کوفـیانی که ز

 اند به تو را داشتهنفرین   روی لب ناله و           انددل کاشته به   توبغض  خورده و نانتان 

 گرفتار تو نیست  که هر شود  خار گمره و           نیست ات واقـف اسرار تونبی  بخدا جز

 قـرآن به سرم  زنم ضجه و قـدر به شب            تـرم همه خلـق گـنهـکـار من که دانـم ز

 عـلـی  عــلـٍی بـه عـلـٍی بـه عـلـٍی بـه  به            د جـلـی خـداونـعـلـی نـزد  زنم دم زمی

 عــلـی پـیــر شــوم  یـا دِر خــانــۀ اوالد           آنـقـَدر نـالـه زنـم تا که زمیـنـگـیر شوم

 

 کن مـرو من رحـم سـرِ  منت گـذار بر            مضطر من رحم کن مروچشمهای بر 

 کن مـرو من رحـم جـان مـادر اینـبـار             امبا نخـوردههرگز قـسـم به فـاطـمه با 

 کن مرو  من رحم های پرپرروضه بر             من اما حنای توستسرت عزای  نِ خو

 من رحم کن مرو یجـیب مضطـر  امن            تـاب رفـتـنی گـرفـتی و بی دست دعـا 

 سـر من رحم کن مروآن شهـید بی   رب            یک  سال شصت و از میترسم از جدایی و

 من رحـم کن مـرو حـنـجـر بـرادر  بر            گلوی سرخ  وُکند  خنجر ای وای من ز 

 بابای من به معجر من رحـم کن مرو             کربال غـروب دهـم دشت ترسم از می

یل فاعلنمفعول فاعالت مفاعوزن شعر: غزل                 قالب شعر:               موسی علیمرادی شاعر:   

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل              داریوش جعفری     شاعر:   
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 خدا امشب  شیر رکسی دیگر نیارد شیر ب           امشب جدا موال   تن از لحظه لحظه جان،  شود

 زینب به گوش مجتبی امشب؟  گفتی مخفی از چه           را گشودی نسخه ننوشتی طبیبا زخم موال 

 غذا امشب  یتیمانشبر   دیگر یک بار  برد           برخیـزد  طبیبا هـمتی کن بلکه موال باز

 ها امشب گـوشۀ ویرانه  دل موال بود در           موال دل خـلق جهان گردد به گرد بستر

 امشب به محراب دعا  آید موالیت نمی  که           کوفهای چراغ مسجد  سوسو قدر نای مزن

 پا امشب  زبستر  افتاده در شما که مهمان           ها برگو نسیـم ساکـت کـوفه بـرو با چاه

 مشب گیرد شفا ا شمشیر زهرآلوده می  که از           عالم را اولین مظلومحاجت  نیست مداوا

 عالم میشود حاجت روا امشب  ای اهل علی،           زهرا عمِر بی  جوانی سیر بود ازدوران  ز

 عزا امشب  پدر در دامن مادر  گرفته بر           ویرانه را طفلیشسته دامن  اشک دیده ز

 روی التجا امشبشما آورده  کوی که در           های خود بسوزانید میثم را به سوز ناله

 

 بـپـا کردنـد در ماه خـدا شور محـرم را           عالم را دو مردرخ  نامردان  شستندخون  به

 را افـکـننـد از پا قـامت عـدل مجسم  در            دود ستم رخسارۀ گردون سیه کردند از

 عم را  ابن داماد و جانشین و یاور و ووصی            در سجدهندا برخاست کز ختم ُرُسل کشتند 

 کشتند آن مظلوم عالم را  دعا محراب  به           ها مهربانی  همه احسان و لطف و آن مزده ب

 ملجم را  ابن  روی خونین، باکند  تفقد می           بین فتوت بین عنایت بین کرامت بینمروت 

 بغل بگرفته امشب زانوی غم را که زینب در            خود جامه ماتم پیکر برآسمان  ایبپوش 

 هم را سفرهیتیمان اند امشب  کرده رنگین  چه           غم رنگ زردو رخت نیلگون از اشک سرخ و ز

 اند اشک دمادم را مجلس خود کرده نقلکه            ه خرما نیست حاجت محفل اطفال را دیگرب

 را  "ممیث" بُّرند  گر دست و پا غمش سر دار           بغیر از یا علی ذکری ندارد بر زبان هرگز

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:         قالب شعر: غزل                غالمرضا سازگارشاعر:   

 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:         قالب شعر: غزل                غالمرضا سازگارشاعر:   
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 اضطراب داشت  ؟مگر  بودکوچه   محراب،           التـهاب داشـت ؟مـگر مدینه بـود کوفـه،

 نیزه کـتاب داشت  سر دشمن دوباره بر           !تیـغ عدو کجـا و َسـِر ِسـّرِ عدل و داد

 ت خراب داش اساسی ،علی است بی  که دینی            هـا ز گـور خـوارج بلـند شـد ایـن فتـنه

 غـربت بـه نام نـامی او انتسـاب داشت            اش زدند ز پـشـت به نامردی دگـر بـار

 مدینـه کبـاب داشـت کـه دلـی بـه یاد او           نداشتکوفه را  ماندن در هوای سر، در

 خوراک و نه خواب داشت نه  فاطمه، یاد  با           هـوایـی یـار بـود تـنهـاتـریـن غـریـب،

 دعا مستجاب داشتعلی لبی به  شب  آن           خواست مرگکه   زد، فاطمه می به یاد  لبشق

 حساب داشت  غمی بی  تنگنای سینه، در           بوددست داده  شب از حساب روز و دیگر

 خضاب داشت ز چه قصد از خون سرخ سر            رویـی کـبـود بـود موی سپـید او کـه ز

 مسافری که به رفتن شتاب داشـت مثل            بود؟ بیقرار چنینه ک  تنش چه شد در جان

 نمـک که زخم دلش التهـاب داشت  تنها           اونداشت  هم نان و رطب  و به شیر  میلی

 روحی پـر عاطفه به زاللـی آب داشت            خویش به قاتل دهد که او سهم شـیر از

 اسیـر پنجۀ رنج و عذاب داشت  روحی           ـمرتـمـام ع نیـشخـنـدۀ قـاتـل؛ زیـنـب ز

 

 رفت كجـا به این عجـله او نفـس زنان می     رفت شـد و كعبه دوان دوان میدوباره شب 

 رفت چه این همه با كیسه های نان می اگر      چــه قـدر آیهٔ انفـــاق روی دوشـــش هست

 رفت آن شبی كــه به یـاری بیوگان می در     شبیه كــــودكِی خـویـش گـریه هـا می كرد

 رفت اْر مسیحـای مهـربــان میســر قــــر     همه به ســاعـــت هر شب نگـاه می كردند

 رفت و باز مثـل همیـشـه كه بی نشـان می     ولـــی دوبـــاره ندیـدنـد مــرد شب هـــا را

 رفت یه دوبــاره امیــرمان میولی به گــر     دوباره سیـر شدند و به خواب خوش رفتند

فاعالت مفاعیل فاعلنمفعول وزن شعر: غزل             قالب شعر:           سیدمحمد میرهاشمی شاعر:   
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 تنهای شهــر خویش در صحــرا نیـامد            امشب صــدای نــالــۀ، مــوال نـیــامــد

 آب از ســرشک دیــدۀ موال نخــوردند             امشب تمــام نخــل های کــوفه ُمــردند

 فــره ای را کرده رنـگین طفل یتیمی س            ونین با اشک خ به هر ویران سرا امشب

 ای چــاه ها آیا صــدایش را شـنـیـدیـد؟             ای نخل ها معشوق صحـرا را ندیــدید

 ای پیر نــابینا، حـبـیبت را چه کردی؟            غم، طبیبت را چه کردی؟   بیمار درد و

 امــوشان کـجــائی؟ ای مشعــل بــزم فر           کجائی؟ درد خـاموشــان  ای با خبــر از 

 حــتــی اذان بــامــدادت را نــگــفــتـی             امشب به چاه کــوفه دادت را نگـفـتـی

 امشب چــراغ مسجدت خــاموش مانده             فزت و رب الکعبه ات در گوش مانده

 ماتــم گــرفتند مرغــابیان هم تا سحــر            ندافــالکیــان ذکر علــی با هــم گــرفتـ

 ویرانه را با اشک خــونین تـرک گفته             طفلی که دیشب تا سحـرگـاهان نخـفـته

 گشت های کوفه دنبال تو می در کوچه            می گشت احوال تو کسی جویای هر از

 شیر  از ظرفی پراش   های خالی دست  در           کامش گرسنه جان پــاکش از بـدن سیر

 اشک دیده  شیرش گشته جاری  درظرف            صورت پریده مهتاب شب از  چو رنگش

 تو مــرغ روحت از بدن پرواز میکرد             او پشِت در پیوستــه با تو راز میـکرد

 چــاک دادنــد پیشــانیت را تا به ابــرو            خاک دادند خون بر فرق تو دردا که از

 از فــرق خــونین تو قــرآن باز کـردند           آغــاز کــردند اعمــال صبــح قــدر را

 سرو قدت را از ستم در خــون کشیدند            با آنهمه خــوبی که عمـری از تو دیدند

 ـسـوسفــرق منیرت را دو تا کردند اف            در سجــده حقت را ادا کــردند افسوس

 خــون از سر نــورانیت فـّواره میــزد            دآهت شــرر بر قلب سنگ خـاره میز

 خــوش بر شما دادند پــاداش رســالت            ای کشته در محراب از فــرط عـدالت

 گشت نیلی  روی زهرا ،گلگونروی تو              آلوده و از ضرب سیــلی از تیغِ زهـر

 ق تو و پهلــوی زهــرا را شکـسـتندفر            هم در سقـیـفـه عهد بستندروزی که با 
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 هم دفــن تو هم دفــن او شد مخـفـیــانه             تشییــع تو تـشییــع زهــرا شد شبــانــه

 هم دفن تو هم دفـن زهــرا بود مخــفی            این راز در دامان صحــرا بود مخـفی

 رای دوستـانت گــشت معــلــومآخــر ب            صبــح روز حشر مظلومقبر تو ای تا 

 چون قبـر زهــرای تو را پیــدا نکردند             دردا که یــاران عــقــدۀ دل وانکــردند

 آن تـربـت گــم گشته را بر ما نشان ده           به جسم شیعه جان ده  و اینک زجا خیز

 
 

 شبگرد بود  حیـدر عـمر تآخرین ساعا           های درد بود  بازش آیه  های نیـمه پلـک

 ترش چشمان  قاب سوخته در  بی درعکس            چـادر خاکـی زهـرا بالـش زیـر سرش

 یـینه بود آ هـم مـثـل مدینه دشمـن  کـوفه           سینه بود زخم عمق ترجمان فرقش،زخم 

 تاده استاف به یاد میـخ در آخر، ایـن دم           اسـت جگـر افتـاده آتـش آه حزینش بـر

 خیرلنساست   یشکل زخم پهلو فرقشزخم            آشناست زخمش خسته زینب دل نگاه در

 اند هم جـوابش کرده امیـدانه طبیـبان نـا            اند مجابش کرده رفتنبر  کهنههای  زخم

 رفـتنست ،فکرحیدر مظلوم سی سال ست           الکعبۀ او روشنـست َربِّ  معنی فُزُت وَ 

 شدهکابوسش  ،سالست سی کوچه یماجرا           شده فانوسش با اشک ها آشنا شب کوفه

 کربال ازوای  که گوید  لب با گریه می  زیر            و وال بُرده در ُهولاضطراب زینب او را 

 1بود   های باز روضه برایش عـاشورا  یاد           بود راز و رمز دنیای مرتضی  های گریه

 جاِن تو و جاِن حسین !  کربال عباِس من           شین وگفت باصد شور  می  های اشک او  دانه

 
فرض صحيح هم باشد » مراجعه ور که بارها با استناد به نظرات علما و مراجع متذکر شده ايم بحث غارت معجرها اگر بر همانط.  1

شود به اين مباحث در کتاب پژوهشي در بازشناسي مقتل سيدالشهدا در بخش کتاب همين سايت« شايسته نيست ما به هر بهانه اي  

 ل بيت زير تغيير داده شدآن را مطرح کنيم و ... لذا به همين دلي 

 زينب برايش روضه هاي باز بود معجر            گريه هاي مرتضي دنياي رمز و راز بود

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            مثنوی   قالب شعر:           وحید قاسمی   شاعر:   
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 شدم  قـسـم به خالـق کـعـبه که رستگـار           شدم درد و غم و رنج بی شمار زرها 

 امــیـــدوار شــدمبــرای دیــدن زهــرا             روی سّجادهریخت  سرم که خون همین

 کـه نـور دادم و آب از فـراق یـار شدم            هـمـان شمـعیمحـفل بشـریّت مـنـم  بـه

 گـل خـزان زده در مـوسـم بـهـار شـدم           به یک مصرع   من ختم شد جوانی همه

 مـظـلـوم روزگـار شـدم قیـامـت، که تـا           عمر  روزۀ این دو در آن شد من  روزگار به

 که خود به فـصل جوانی یتیـم دار شدم            زیدبه پیـش اشگ یتیمان از آن تنـم لـر

 شدم  کـه من بـه کینـه یاران خود دچـار           من چاه گفـتم ای چاه گـریه کـن بـر بـه

 یـار شـدم  خدا گواست که آب از فـراق            بی زهرا  گذشت عمرم ها که ز چه سال

 شـدم  هـای بـی شـمار که مـن اسیر ستم           «میثم» به نخـل میثـم خود ثبت کن بگو

 

 مــرگ در رخ مـوال عـیـان شدهآثـار            خـیـمه هـفت آسمان شده امشـب سیـاه،

 نه اشـک دیـدۀ زیـنب روان شده تنـهـا           کند عـلی گریه می هم به امشب طبیب

 سفـر بـه ریـاض جنان شده  کـو عـازم           طـفـالن کـوفـه شیـر نیـاریـد بـر عـلی 

 زهـرا کمان شدهسرو قدی که از غـم            به ُخلد هم آغوش مصطفی امـشب شود 

 زیـرا که الله زار والیـت خـزان شده           دل دهید خون  به جای رطبها   ای نخل

 شده و نان  آب  در هر خرابه سفرۀ بی           امــشـب بـیـاد شـیـر خــدا سـفـرۀ غـذا

 کـامشب سیـه به دیدۀ زینب جهـان شده          قنبـر تو هـم بالل شو و یک اذان بگو

 امشب خـروش کـوفه صدای اذان شده          کوفه بود ور شـب اذا شیر خدا بود هـ

 قــتــلـگـاه امـام زمـان شـده مـحــراب،          اند بـا خـون او بخـاک مـصـلّی نوشـته

 بـیـان شده کار از قلم گذشته و اعجـز،          ـلـی نتوان گفت یا نوشت)میثم( غـم ع
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مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر:               غالمرضا سازگار شاعر:   



امیرالمومنین علی علیه السالم  ، اشعار  سومدرآستان وصال؛ جلد   305   
 

000
 

 محــراب تنها مانده و جــای تو خـالی             جای منـاجــات سحــرهای تو خــالــی 

 ای مرد تنها جــای زهــرای تو خـالی             مــزارت امشب برای گــریه کردن بر

 خــرمای تو خالی  خالیست جای نان و            ــتــام کــوفــهمیــان ســفــرۀ ای امـشب

 جــای طنـیــن درد دلهــای تو خــالــی             حتــی میان چــاه بی هــمــراه کــوفــه

 بر قلب من جــای تســالی تو خــالــی             امشب سحر با یاد مادر بعد سی ســال

 در پیش زینب جــای فــردای تو خالی             کردم رصبرا به نحوی  امشب گیرم که

 دیدیــم کـوفــه جای مــوالی تو خــالی             امشب خالصه هر کجای کـوفه گشتیم

 او رفت و بعــدش یاد او ماند و دل ما 

 بغض گــلوگیــر علــی شد حــاصل ما 

 1با شـام هـجـران تــار کـردیشام مرا             کــوفه زمیـن را بر ســرم آوار کردی

 تو در عوض ظلم و جفـا بسیار کردی             اوهر چــه خــوبـی کرد در حق تو اما 

 حق علــی را خوردی و انکــار کردی            او حــق ایــتــام تــو را پــرداخت امــا

 با حیــدر کــرار کـردیکــاری که تو              بی حــد، دیـدۀ عــالــم نـدیــدهدر ظلم 

 او را جــدا از غــصۀ مسمــار کـردی             با مرگ چو اما علی ممنون شد از تو؛ 

 با فــرق خــونین میهمان یــار کــردی             او را به پــاس لطفـهای بــی شمــارش

 ا تکــرار کردیکـوفه تو هم تــاریخ ر            عــادت این خــانواده استدفــن شبانه  

 ســوی فرزنـدان یکایک  شد بــدرقه از

 تابــوت حیــدر رفت بر دوش مـالئک 

 
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

 حيــدر تــار کـردي شام مرا چون شام             کــوفه زميـن را بر ســرم آوار کردي           .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 او را جــدا از غــصة مسمــار کـردي             اما علي ممنون شد از تو چون که با مرگ                                              
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 سهم دل زینب فقط سوز و گـداز است            است دراز و علی دور دوری ازشبهای 

 است شهادت هم علی مسکین نواز بعد از            آن کیسه، سهـم االرث موالنا حسن شد

 این نخلهای کـوفه تا در احتــزاز است            آوای مــظلــومــیـّـت او بــاشــد بــلنــد

 گفتند حـیــدر هم مگر اهل نمــاز است            جا دارد از غصــه همه عالــم بمیــرند

 است  اش تا روز محشر باز باز پرونده            شدآن ظلم هایی که به زهــرا و علــی 

 است  ساز و  کوفه سوز چاه کار روز، هر            خواندهوفه روضه چاه ک  بس به گوش از

 آن سینۀ تنگــی که ماالمــال راز است            ها برد موالی ما با خود به زیر خـاک

 درد دل آل عــــلــی درمــــان نــــدارد 

 و غــم این خاندان پــایان نـدارد رنــج 

 

 گیسوی زینب بَود عالم پریشان یا علی  چون           علی غریبان یا  شام ماتمت در  کوفه شده

 توپنهان یاعلی  زمین جسم خاکدرگشت  شب           همه همچون فاطمه آرام و مخفی ازدردا که  

 مردی ندیده مثل تو ظلم فـراوان یا علی           شاه مردانی ولی  تو  ،علی روح قرآنی  تو

 علین یا گریا  چشم  بازند امشب صدایت می           عزا غذا قوتش شده اشکطفـل یتـیـم بی 

 یا علی پایان به  خون جگر آمدتو با  عمر           تربتت غربتت بنوشته روی دیدم به اشک

 سلمان یا علی  و عمار سرت بودند باالی           کاش زهرا داشتی  ای  سر بر زمین بگذاشتی 

  درمان یا علی  شود زخم تومی با اشک زهرا           فرقت دو تا شد غم مخور ازهم جدا شد غم مخور

 علی یا  هم باز شد مانند قرآنتو از  فرق          دریای خون  شد محرابگون له ال رویت ازخون

 یا علی دامان به   جاریاز جبین  خون دلت شد          زهرآلوده شد های تو شمشیرمحبت اجر

 یا علی گریبان سر در بردهجرت می زامشب            آن نماز کنار خواندی  گدازسوز و با  نخلی که

 علی   یا شام غریبان »میثمت«  گردیده روز           ای از ماتمت  غمت شب خیمهدل گشته دریای 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلنن شعر: وزغزل            قالب شعر: غالمرضا سازگار        شاعر:   
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 جـار عــلی می زند هر نفسم نام تو را             ای ولی نعمت من، دلبر و دلـدار علی 

 کمکــم کن بشــوم میــثـم تمــار عـلــی             خریدارعلیمرا نیست   هیچ کس جز تو

 آمــدم کــار مرا بــاز تـو راه انــدازی 

 وقت آن است به این بنده نگاه اندازی 

 یا علی گفتم و یک عالـمه رحمت دیدم              محبت دیدم ولطف  فقط  تو یک عمر از

 آن قــدر کــرامت دیدماز غالمــان تو             ر سر این سفره عنـایت دیدمدم به دم ب

 معجزه می کند آنکه به تو وابسته شود 

 محال است دری بسته شود  به محب تو

 نــرود از دل من میـل گــدایــی نجــف             وای از غصه جانـسوز جــدایــی نجف 

 ـف مــردم از دوری ایــواِن طالیـی نج            هــوایــی نـجــفمنــم آقــا همــه ایــام 

 بکشمصحن تو را با مژه جارو  کاش من

 سحری در حرمت از ته دل هـو بکشم

 جاری  بی کسی تو اشک چشمم شده از            آمدم سوی تو ای شــاه به قصد یــاری

 ا شده بود از غــم بی عّماری کمـرت ت            ای که بوده روی دوش تو غم بسیاری

 لی چون تومظلوم دراین ارض وسما نیست ع

 غربت به خدا نیست علی   حق تو این همه

 ای ســوختن یــاسمنت را ای وای  دیده             از چه بستند ید بت شکنت را ای وای 

 1وای  سوخت تنت را ای داغ کوچه بخدا            پیر کردند تو را و حسنـت را ای وای 

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

   .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 شرم از فاطمه لرزاند تنت را اي واي            پير کردند تو را و حسنـت را اي واي

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:          مربع ترکیبقالب شعر:      محمدحسین رحیمیانشاعر:   
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 ریخت بهم و دری زندگی ات  بین دیوار

 بهم ریخت زخم شد بال و پری زندگی ات 

 کــوفه آورد به روی لب تو جــان آقـا             آسمان ها هـمه از داغ تو گــریــان آقا

 1وای من ُکشت تو را دشمن قــرآن آقـا            ـده شیــطان آقـاگفت کــافـر به شما بنـ

 سرت خود تا که شکستندعرش لرزید به  

 جگرت مرهم زخم  شد همین ضربه ولی

 حسنــیــن تو علـی زخمی تقدیــر شدند             و کلثــوم تو دلگیر شدند رفتی و زینب

 همه شیــر شدند" لب گــودال رسیـدند،            "آن یتیمان که سر سفـره تو سیـر شدند

 کوفه این بــار غــالم طمــع گنــدم شد

 زیر نیـزه تن زخــمی حسینت گــم شد 

 

 وقتی تو را بابــای من دنیــا نــدارد            ندارد  برایم دل خــوشی معنــا دیگر

 حس کرد تازه طفلکــی بـابــا ندارد            رفتی یـتــیــم بی قــرار شهر کــوفه

 نا ندارد دیگـر پرستــارت به پیکــر            رفتی بـرای زینب تو خستگــی ماند

 کوه طور عــاشقی موسی ندارد ن ای             خونت نوشته گوشۀ محــراب مسجد

 مانند تو گــریــه کــن زهــرا نـدارد            دنیا پــدر جان تا خود روز قیــامت

 جا نــدارد کــوفــه برای مــانــدن ما            رفتی و از این شهر بُردی مهربانی

 ورا ندارد عاش فکر از  به غیر سر در            رفتی خیــال دشمن تو گـشت راحت

 در روزهایی که حــرم سقــا نــدارد            فکری به حال روزگار دختـرت کن

 
 راي ابن ملجم مدح است لذا تغيير داده شدهر چند گفته شد ابن ملجم از حفاظ قرآن بوده اما ذکر آن در اينجا بيشتر ب . 1

 واي من کُشت تو را حـافظ قــرآن آقـا            بنــده شيــطان آقـاگفت کــافـر به شما 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل               قالب شعر:      محمدحسین رحیمیانشاعر:   
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 شود نـمـیمـوعظـه آدم   بـا صـد هزار           شود هر کس بـرای تـوبه مصـمم نمی

 شـود همـیـن مجـال فـراهـم نمـی فـردا           که فرصت توبه هدر دهیم اگر امروز

 شود خالص نبوده است که محکم نمی           حـلـقـۀ پـیـونـد بـا خـدا طـاعـات مـا و

 شـود شــوق گنـاه و نافـله بـا هـم نمـی           ای مـا  نامـردی اسـت بـنـدگـی لحـظـه

 شود زمزم نمییک شبه  چاه خشک   این           بـرای خشـکی چشـم التماس کرد  بـاید

 شـود؟  نمـی مـن آمـدم کنـار تـو باشـم،           بگو: حرف بزن با خـدا، ساکت نباش،

 شود شـکسـته و محرم نمی وقـتی دلم،           ام دگـر نـگـاه تـو افــتاده  کـه از شـایـد

 شود چیـزی کـه از کریمی تو کم نمی           هـا مـِن آلـوده هـم بخر در بـین خـوب

 شود حلـوا بـرای غـم زده مـرهم نمـی           تو خودت را به من بده نخواستم،حلوا 

 شود مـجسـم نمـی بـی کـربال بـهشـت،           ام کنید بال روزی جای بهشت کرب و

 شـود مـکـرم نـمـی شــرمـنـدۀ رســول           کـربال هـرکـس کـه آمده قـدمی سمـت

 شـود ـل احـدی خـم نـمـیدیـگـر مـقـاب           نان علی و فاطمه را سائلی که خورد

 شود  پـس مرهمـی بـراش فـراهم نمـی           خورده به فرق علی زدند شمشیر زهر

 شـود ـار هـم کـنـنـد منـظـم نمـیهـر ک           های سـرش ریخته بهـم که آیه جـوری

 دشو بـر دردهـای کـوچـه مـقـّدم نـمـی           بود ولی در دل علیسخت این ضربه 

 شود  نمی  !؟این همه ماتم  و زینب است  یک           زمین َطف مدینه، کوفه، ،مدینهزینب... 

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل               قالب شعر:            محمدجواد شیرازی شاعر:   
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 ُشستند به اشك غم و حسرت بدنش را             كـفـنـش را آمـاده نمــودنـد حــنــوط و 

 از فــاطمه بُردنــد تنش را  مظلوم تـر            شب چه كسی بود كه در مظلوم تر از او

 بر زینب محنت زده بیت الَحـَزنش را             غــم آلـود سپردند  آن شب تاریك و در

 دیدند غم و ُحزن حسین و حـسنش را             مالیك عــرش، با دیده حیـرت زده از

 خواندند حــدیثی ز مـالل و محنش را             در بین بیــابان نجف عــرش نشیــنان 

 دادنــد به زهــرا خــبــر آمــدنــش را            قــدس شب قــدرقـدسی نـفـساِن حــرِم 

 با فــاطمه گوید غــم تنهــا شـدنش را             رفت آن كه پس ازُغربت طوفانی خود،باز

 گفتند به هم تا غــمی از ســوختنش را           ُمردسوخت و شمع سحری پرش  پروانه

 ر منبــری از نور حدیث سخــنش را ب          ئی«گــویند خطیــبان سمــاوات »وفــا

 

 

 کعبــۀ خلــق بود خــانــۀ در بـستــۀ تو             خاک نهان شد بدن خستۀ تو چه در گر

 که جهان ســوخته از گــریۀ آهستـۀ تو             نزدیآب شدی دم  سان سوختی و شمع

 ی دمد اللــۀ تــوحـیــد زگــلدستــۀ تو م            لب خاموش چه آوای اذانت شده بر  گر

 ای فدای نگــه چشم ز خــون بستــۀ تو             لطف به قاتل نگرد از کیست تا مثل تو

 یک جهان غصه درون دل وارستـۀ تو              بودگــل لبخـنـد تو نگــذاشت بدانند که 

 د زبس گــریــۀ پیــوستۀ تو بی صدا بو            خلق، یک لحـظه زدرد دلت آگــاه نشد

 دست بشکستــه به پیشــانی بشکستۀ تو            چه به زهرا گذرد گر بگذارد به جنان

 تو ما ریخته بر روی به خون شستۀ  اشک           شودگل ما خلق   که آب و از آن روز پیش

 وابستۀ تو   کز همه رسته و عمری شده           "میثم" سوخته دل را زکــرم وامگــذار

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:             قالب شعر: غزل                    سیدهاشم وفاییشاعر:   

 

نتن فعالتن فعلفاعالتن فعالوزن شعر:            قالب شعر: غزل                 غالمرضا سازگار    شاعر:   
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 بر قبــر نــوح بُهت زده در نظـاره شد              ستــاره شد وقـتی که آسمـان نجــف پر

 تابوت روی دوش مالئک ســواره شد             آدم بـرای دیــدن حیــدر شتــاب داشت

 کــز اشتـیــاق؛ دیــدۀ او پُـر ستـاره شد            روی مرتضی مصطفی است منتظر این  

 فاطمه با یک اشــاره شد ظاهر به یـار            آمــادۀ عــلــیقـبــری که بود بــستــر 

 آغــاز زنــدگــانی زهــرا دوبــاره شـد            این فــاطـمه است دیــدن دلــدار آمــده

 نبض زمین و قلب زمان پر شماره شد              اینک رسیــد لحظــۀ حســاس انتـظــار

 دیگــر زمان گــفـتگــوی استعــاره شد            ف میزنند حر  سر با هم شکـاِف پهلو و

 دیــدار یار پـرده ای از سوگــواره شد            قلب شکسته است شکسته یــاور پهلــو

 پنهان به خاک پیکر سلطان چــاره شد            دستی ز قبــر آمد و دست خــدا گرفت

 زمان راه چـاره شد زمین و برگرد کز            ــی دل شب نــالۀ حسنمی گـفت با عل

 قلبی که قبل رحلت خود پاره پـاره شد            می شود« جگر پاره» دوم است این بار

 

 

 هاتفی زد به فلک جار عـلی را کشتند            عـلی را کشتند  تا که از تیــغ شرر بار

 نــالــه زد گنبد دّوار عــلــی را کـشتند             هــدایت افتادلــرزه بر پیکــر ارکــان  

 علی را کشتند   بار دو صد به یکی روز            گاه با طعنه گهی زخم زبان گه دشنـام

 با غــم و غصه بسیار عــلی را کشتند              غــم بود بعد زهـرا دل او خانه درد و

 که میان در و دیــوار عــلی را کـشتند             ــر خــدامسجد کــوفه نشد قـتـلـگـه شی

 به خــدا حیــدر کرار عــلی را کـشتند              راکوچه زدند زهرا  همان روز که در در

 قنفذ و ثانی خون خوار عـلی را کشتند             حیــدر، به خــداابن ملجم نبــود قـاتل 

 با همان ضربه مسمار علـی را کشتند             ردندبا غالفی که سیه بازوی زهـرا ک

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر:              محمود ژولیدهشاعر:   

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل                     حسین میرزاییشاعر:   
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 شنیدم نالۀ جـانسوز زهــرا مــادر خود را       تت بابا نهـادم تا سر خود رابه خاک تــرب

 را خود شوهر زاشک دیده زخمشوید  که می      دیـدم نگه بر دیــدۀ گــریان مــادر کردم و

 را خود مرغان سفارش دختر دانۀ به آب و      تشب قتل بودی که کردی در امامی مهربان

 را خود  بی صدای خواهرهای   دیدم گریه چو      مــادر فتـادم پای تــابــوتتبه یاد غــربت 

 خود را  انور سجده روی در به خون، آن شستی  از      مالقات خـدا رفتن عذار الله گــون خواهد

 خود را مده زخم سر هم امشب نشان او  تو       خورده را مادر روی سیلی زتو پوشید دائم

 1خود را   یاور  کوچک ببوس از جانب من روی       چو بنشیندمحسن در آغوشت  گلزارجنانبه 

 خود را عطشان زیر خنجر حنجر  نهم با کام       من هم عدو، پیشانی سپر کردی به شمشیر تو

 بغل نعش علّی اکبــر خود را که گیرم در       آن ساعتخاطرم زخم جبینت خاصه  بود در

 خود را اصغرگیرم  شیر از تیرپیش که باید       یـاد من آمد یتیــمان بر تو آوردنـد شیــر و

 که ریزد بر قدوم خاندانت گــوهر خود را      افشان کنرا به محفل ها ُدر زبان طبع میثم 

 

 

 انه نان و رطب می کشید و رفت شبها به ش            وزید و رفت  می ای رایحه شبیه چیزی

 تا در جوار کـوثــر خود آرمیـد و رفت            افـسـوس قــدر و منـزلـتـش را نداشتند

 پایان رسید و رفتخدا فــراق به   شکـر            فاطمه استنیز  علیهمان علی و  زهرا

 رفت و شهید سحری شددرو  یک روز مرد ...            مردی که شـاهـد صدمات مـدیـنـه بـود

 اما دریغ مـحسن خـود را نـدیـد و رفت            گرچه کنار بسترش از مردها پر است

 
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

 جانب من روی تنها یاور خود را از ببوس           ه گلزارجنان محسن در آغوشت چو بنشیند      بکنيدن بيت زير آمده را جايگزي

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:         لب شعر: غزل    قا            غالمرضا سازگارشاعر:   

 

فاعالت مفاعیل فاعلنمفعول وزن شعر: غزل                     قالب شعر:              رحمان نوازنی شاعر:   
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 خراب شد نشینان گردون به فرق خاک             تا جسم بو تــراب نهـان در تــراب شد

 شد آب و لب بست وسوخت  مانند شمع            غم با یک مدینه غربت و یک کوفه درد و

 از سـوز نـاله اش دل زینب کبــاب شد            قبــروقتی که بــازگشت حسن از کنار 

 تا نیمه شب به خــاک نهان آفتــاب شد              خون گریستنددر دل شب  چندین ستاره

 روی علی ز خون سر او خضاب شـد            پاداش آن مــرّوت و مردانگّی و عـدل

 ین همه ســالم عــلــی بی جــواب شدب             ـود و نباشد شنیده امکاش این چنین نبـ

 وهللا بر عــلــی ستــم بی حســاب شــد            فریاد می زنند شب و نخــل و چاه ها

 امشب سرشگ دیــدۀ زینب گـالب شد            در مجــلس شهـیــد همــه آورنــد گــل

 یر به فصل شبـاب شدبر رهبری که پ             ها کنند هگریجوان نسل که "میثم" سزد 

 

 الحزنش بود افـسـوس که عـالــم همه بیت         شمعی که به هرگوشه هزار انجمنش بود

 در جـامـعـه پـیـوستـه غریب وطنش بود          داشتوطن که علی در دل یک خلق،   با آن

 زخــم جـگــرش بیشتر از زخم تنش بود          زخم به پیکرسر داشت، بسی  یک زخم به

 افسوس که آغشته به خون، پیرهنش بود           پـیــراهن یـوسف اثــرش از دم موالست

 دشـنام، جــواب سخنش بود  افـسـوس که          سخن گفت سخن گفت سخن گفت ازعدل،

 روان از کفنش بود دیـدنـد که خــونــابــه          را به روی خاککه نهادند رویش  آن شب

 شمعی که سحــر سـوخـتــۀ سوختنش بود          گـفت دل شبای چـاه بـگـو با تو چه می

 دل در دهنـش بود  کو جای سخـن، پــارۀ         گفت و ندیـدندبا خـنــده سخـن با همه می

 ش بود حسن حسین و ماهه و زهرا و شش         مظلوم، عـلــی بود عـلی بود که مـقـتـول

 کز خــون جبین سرخ، گـل یاسمنش بود           علـی از دار جهـان رفت دریغا!« میثم!»

فاعیل فاعلنمفعول فاعالت موزن شعر: غزل                   قالب شعر:              غالمرضا سازگارشاعر:   

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:              قالب شعر: غزل                   غالمرضا سازگارشاعر:   
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 فلــک از جــامــۀ مــاتــم سیــه پــوش              شب و تــاریکی و صحــراِی خاموش

 یکی خــورشید خــون آلــوده بر دوش              گــرفـته در زمیــن چـنــدیــن سـتــاره

 گــویی آسمان هم رفـتــه از هــوش  تو               ــکــوت مــرگ، عــالــم را گــرفتـهس

 صــدای نــاله ها خــامـوش خــامــوش              درون ســیــنــه هــا فـــریــاد فـــریــاد

 آغـوش  که گیــرد جــان عــالــم را در             بیـابــان نجــف چــشــم انـتـظــار است

 ز قــلـب آفــریــنــش می زنــد جــوش              خــــدا دانــد کــه خــــون فــرق مــوال

 صــدای نــالــــۀ عــبّــاس بــر گــوش             ز صــحــرای نــجــف آهــســتــه آیــد

 ــرامــوش"عــدالـت" تا قــیــامت شد ف             "جوانــمردی" دل شب رفت در خاک

 رسیــدش نیــش ها در پــاســخ نــوش              کــجــا رفـت آن امیــری کــز رعـیّـت

 چنانکه فــرِق ســر، تا طــاق ابــروش              است کتــاب غــربـتـش تا حشــر بــاز

 والی دوست را مــفــروش مـفــروش              زخونت »میثم« ار شد خاک مـفروش

 

 امـشـب مـبــاش مـنـتـظــر مقــدم عـلی             فتـم به چــاه ای دل شب محرم عــلیگ

 امشب تــوئی و زمــزمــۀ مــاتــم علی             تو گوش و بود غربت اوصدای هرشب 

 محراب کــوفه شستــه شده از دم علی             ها غریب گلدسته خموش مانده و مسجد

 عمر علــی و درد علــی و غــم علــی             و یک دم تمــام شد یک لحظه تیـغ آمد

 های کوفه کسی هــمدم علی جز نخــل            یک عمـر بود محــرم دل ها ولی نبود

 محراب خـون گرفته شده زمــزم علی             حج وصال بین کن و کعبه به کوفه رو

 عالــم نیـافت یک خبر از عــالــم علی             هم نــاشناس رفـت هم نـاشنــاس آمد و

 در التــیــام زخــم درون، مــرهم علی            خنده بود بود و دشنام بود و زخم زبان

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                  قالب شعر: غزل                  غالمرضا سازگار   شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   ب شعر: قال             غالمرضا سازگارشاعر:   
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 غمی داشت گوشه آثار آن شهر غم هر            فضای مبهمی داشت حیدر از كوفه پس

 ر جا یتـیمی بود حــال درهمی داشته             در كــوچه های شهـر غــم آلود كــوفه

 عالمی داشت شب با فقیران كوآنكه هر            خــدای خویش پرسید آنشب فـقـیری از

 اّما برای زخـم عــالــم مــرهمی داشت            شــد مــرهم برای زخــم او پــیــدا نمی

 داشتمحرمی  چاهخویش  بهررفت آنكه             بردند او را نیـمـه شب پنهــان ز مردم

 داشت غمی  درش گرد و روی دیوار بر             بعد از او بیت الـحــزن شد بیت والیت

 داشت روی گلبرگ رخ خود شبنمی  بر            هر غنچه و هر گـل به گــلـزار والیت

 داشتزمــزمی   وقتی میان زمزمه ها            از گــریــۀ زیـنب تمام عــرش لــرزید

 هجــر روی بابا ماتمی داشت گریان ز            ایش مجتـبـ یك سو حسین و سوی دیگر

 در گوشۀ تنهـائی خود عــالــمی داشت            او بــا یــاد درد ُغــربــت او   عــبــاس

 او مگر درد كمی داشت گویم»وفائی«            هرگاه می خواهم كه از دردش بگـویم

 

 

 ز دل زیـنب بی مـادر خـود تـاب گرفت           خون علی دامن محراب گرفتنه همین 

 مرگش از دیدۀ صاحب نظران خواب گرفت            تقوی مرداو نشد کشته که عدل و شرف و 

 که فـلک از سرشان سایۀ آن باب گرفت           محـنت بی مــادری اطـفـالشتــازه شـد 

 بار دگر آب گرفت   خاک را گوی که یک             برخاست در نوحه که طوفان مصائب نوح

 از غم قتل عـلـی گونه ی مهتـاب گرفت            روی قنبرکه چو گیسوی حسن بود سیاه

 از تن اصحاب گرفت  آه کاین منظره جان           ینحس به گردن چو حسنش شال عزا کرد

 همین خون علی دامن محراب گرفت  نه            خوشدل از خون علی الله وگل رنگین است

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                قالب شعر: سیدهاشم وفایی              شاعر:   

 

نتن فعلفاعالتن فعالتن فعالوزن شعر:                 قالب شعر: غزل             خوشدل تهرانی    شاعر:   
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 به پیش چـشـم یتیمان، پـدر پـدر نکنید             دیــده پُر گهر نکنیدکنــار من، صدف 

 نثار خـرمن جــان عـلی، شــرر نکنید              تــوان دیــدن اشک یـتیم در من نیست

 نکنید ن طفل را خبرشما زمرگ من آ            یکی یتیم که هم بــازیش منم، تنهاست

 به چشم خشم، به مهمان من نظرنکنید              مهری سخت بی کرده  قاتل منچه اگر 

 نکنید سر خود به زیر پر  مرغ، شما چو            اگرچه بال و پرکودکان کوفه شکست

 بدون سـفــرۀ خــرما و نـان گذر نکنید              بود که شب ها گذر گه من  از آن خرابه

 1ولی ز مرگ من او را دگر خبر نکنید             ه پـیـرمــرد جــذامی سالم من ببـریدب

 تـمـام عـمـر شما هم چو من گذر نکنید             ز کوچه ای که گرفتند راه مــادرتـان 

 

 حـتـی حسیـن هم به فـدای تو و سـرت            دخترتحاال که نیست مادر من هست 

 یادت که هست کوچه و پهلوی یاورت             ای ه که خـیری نـدیـدهاز مسجد مـدیـنـ

 رنـگ کـبــود پر شده در دیــدۀ تَــرت             ام شبـیـه هـراس مدینه است دل شـوره

 روز آخــرت ای، خیلی به یاد فـاطـمـه            آیا زمان رفـتـن تو سوی مــادر است؟

 را به جای تو بر فرق دخترت  آن ضربه            یزدندکاش م  ای زدند که ای  چه ضربه

 ای زدند که افـتـاد پـیـکـرت  چه ضربه            خورد شکاف  ای زدند که ابرو چه ضربه

 سرت  خون سینه و حاال سحـر آن روز            است زدن عادت من بدن کنار خون از

 
در بعضي از موارد همچون بيت پنجم کلمه شما با توجه به اينکه در يک غزل هشت بيتي چهار بار کلمه شما آمده است که  . 1

 کلمه شما عوض کرديمخشو مخسوب ميشود در بيت زير کلمه دگر را با 

 نکنيد  خبر  شما را  او من مرگ ز ولي                 به پيرمرد جذامي سالم من ببريد

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:               قالب شعر: غزل                       علی انسانیشاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل               قالب شعر:              علی اکبر لطیفیان  شاعر:   
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 ناله های مرتضی نیست نشان از              الهی کوفه را لطف و صفا نیست

 که آبی بهتر از اشک وفــا نیست             انتـظـارنـد  تــمــام نـخـلـهـا چـشـم 

 خبر از نان خـرمـای خــدا نیست            یـتـیـمـان چـشـم بر در بـیـقـرارند

 غم او را کسی مشکل گشا نیست            فـقـیـری گوشـۀ ویــرانــه گـریـان

 نیستو در چشمش حیا خندان  شده             د مـلـعــون ابن ملـجـمولی نـامـر

 نمک نشناس می خـنـدد به زینب 

 که زینب شد یتیم ای وای امشب

 شـده امشب بـپـا از بـهــر حـیــدر             غـریـبـانـه ترین تـشـیـیـع پـیـکــر

 شب پیش پـیـمـبـر رود در نـیـمــه            علی را نیمه ی شب غـسـل دادند

 به هــمــراه گــل نـشـکـفـتــه پرپر             بـیــایــدبــه استـقـبـال او زهـــرا  

 که عمرش بود درد و غم سـراسر             علی درد و غمش را برد با خود

 که بـیـنــد چـهـرۀ نـیــلـی هـمـسـر            تر بود زخمی برایش سخت هر ز

 او را نشناخت جهان همان که این 

 او رامیــان درد و غــم انـداخـت 

 دل بـشـکـسـتـه با درد نهـان رفت            علی نشـناخته از این جهـان رفت

 غم استخوان رفت  داشت از به حنجر             به دیــده خــالــی از تصویر نیلی

 یا جوان رفتچرا یارش از این دن             علی شد پیر از این غصه یـارب

 صـدای نـالـه اش تا آسـمــان رفت              همان یــاری که بین کوچه افـتاد

 به سوی بانوی قــامت کمان رفت              علــی راحت شد از داغ مـدیـنـه 

 امیـرالمؤمنین رخت سفــر بست

 بست سرش بشکسته بود و چشم تر

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             رکیب بند       تقالب شعر:               جواد حیدریشاعر:   

 



( سایت آستان وصال      astanevesal.ir  318                                                                                                                            جلسه آموزش مداحی نورالثقلین  ) همدان 

 
000

 

 یـتـیـم پُــر شده در کوفه های چشمانت            اگـر نگــاه کـنـی پـیـش پای چـشمـانت

 گـرفـتــه بــاز دوبـاره هـوای چشمانت            1ای از شهر کـوفه آقـا که مگر چه دیده

 نـداشـتـم که بـیــارم بــرای چـشـمـانـت             آقابه غـیــر اشـک خـجـالت نـداشــتـم 

 ندیـده ام به خــدا جـز وفــای چشمانت            نـمو در قـبــال تـمــام جــفــای چـشـمـا

 که مستجـاب شـوم با دعــای چشمانت            نـشـستـه ام که کـمـیــل نـگــاه تو بـاشم

 رواست اینکه بـیـفـتم به پای چشمانت            تـراب منی تو ُمهـر سـجـدۀ من؛ تو ابـو

 منم اسیر و یـتـیــم و گــدای چشمانت            ـیدو یـطـعـمـون علی ُحـبّـه شـمـا هـسـت

 سپس مرا بنشان در حــرای چشمانت            بخوان دو آیه برایم؛ دو آیـه از چشمت

 چه دیده ای به مـدیـنه، فدای چشمانت            کاسۀ خون شد   ای که دوچشمت دو  چه دیده

 چـقـدر صبر نـمـوده خــدای چشمانت            به پیش چشم تو یاس تو را چقدر زدند

 که سال هاست گرفته عزای چشمانت           و میخ، قصۀ تلخی ست در نگــاه شما

 

 بـدنـم را بـیـاورید رخت رهــایی از            صبـرم تـمـام شد کـفـنـم را بیـاورید

 ا بیاوریدازعــرش نـور، پـیـرهنم ر            استمیان این قفس تنگ خسته روحم 

 من را بـریـد یـا وطـنـم را بیـاوریـد            ام خانههرجا که هست فاطمه آنجاست 

 آن یــادگــاری کـهـنـم را بـیــاوریـد             شود با یاد چــادرش نفسم تنـگ می

 تــابــوت من، بهشت تنم را بیاورید            آتـش فــراق دنیـا جـهـنـمـی شــد از

 ـاشف مـحـنــم را بیــاوریدعباس کـ            حسیـن را به عـلـمـدار بـسپـرم ـد بای

 
اينکه حرف » من « در اين مصرع مناسب ننشسته  کنيم با توجه به  مي  بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد  . 1

 .که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد  است به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده

 ت چشمان هواي  دوباره باز گرفته                  من که ةمگر چه ديده اي از شهر کوف

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل                      رحمان نوازنی  شاعر:   

 

ل فاعلنمفعول فاعالت مفاعیوزن شعر: غزل                  قالب شعر:              موسی علیمرادی شاعر:   
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 شب قدر است و یا شام غریبان علی است      استخرماست َخم و سر به گریبان علی  نخل

 دل ما قطعه ای از تربت پنهان علی است        خـداچشم ما پــر شده از خــون دل شیــر 

 است  اهل نجف فاطمه مهمان علی  امشب ای       خــاک بیابــان نجـف  بوی زهــرا رسد از

 جای خوِن جگر و دیدۀ گـریـان علی است       پای هر نخــل که در کــوفه مناجــات کنید

 شبها شب اشگ و شب هجران علی استهمه        این شب چه شب عید بیاید چه عزا بعد از

 عدل یک اللۀ خندان ز گـلستان علی است       لعد علی کشته شد از شّدت گرچه در سجده 

 قاتل جاِن علی دست به دامــان علی است        کــرم و جــود و جوانــمردی و آقایی بیـن

 یک طرف پیرزنی منتظر نان علــی است     به راه یک سو فقرا چشمیک طرف فاطمه،  

 خـتــۀ سیـنـۀ ســوزان عــلی استچاه دلسو      خــاک، دلبــاخــتــۀ سـجــدۀ طــوالنــی او

 است  علی چشم یتیمان خون است که در سیل        کاســۀ شیــر یـتـیمان همه شد کاسۀ اشک

 تا ابــد اّمت اســالم پــریشــان علــی است        میثــم"ی دل های پــریشــان به پــریشــان

 

 زهرا کنزهرا، مرا مهمان  درمان من بَُود           کار مِن مشکل گشا وا کنخدایا مشکل از 

 بیا امشب علی را بین شهـر کوفه پیدا کن         برگردیمنتظر بودم که  زهرا اجل از بعد

ل وفاتی را  بیا مرگ مرا از حق به جای من تمنا کن            من از تو یاد دارم فاطمه عِجّ

 را هویدا کن  ود ی خوردۀ خ کنون رخسار سیل        آن روز رویت را نشاِن من نمیدادی اگر

 ز خاک چادر زهرا تو زخمم را مداوا کن        که من دارو نمیخواهمطبیبم را بگو زینب 

  اما تو با زینب مدارا کن سرم گذشت آب از       1جفا کردی  بدان ای کوفه، بر من تا توانستی 

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

 گذشت آب از سرم اما تو با زينب مدارا کن           بدان اي کوفه هر چه خواستي بر من جفا کردي                  .بيت زير کنيد جايگزين 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:         قالب شعر: غزل                  سعید خرازیشاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل                غالمرضا سازگار     شاعر:   
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 رفت قّد رسای عـلی  حیف که در خاک             عــالــم و آدم کند گـریــه برای عــلـی

 علی  که خاموش شد صوت دعای حیف            قــرارنـخــل بَود مـنـتـظـر چاه بَود بی 

 تا که عــدالت زند بـوســه به پـای علی             مدامفشانَد شام اشک  گریه کند صبح و

 علی  شدیم کشته به جایکاش که ما می             مردن است تر ازعلی سختزندگی بی 

 مسجـد کـوفـه شده کـرب و بـالی علی             دامن محراِب خون گشته بر او قـتلگاه

 گـر ببرد کــودکی شـیــر بــرای عـلـی             تـیـغ به دشمن دهد، بــذل به قـاتـل کند

 تا که یـتـیـمان نهند سر به سـرای علی             صفگشایید یک طرف جمله  مسجدیان 

 طفل یـتـیـمی شـده نــوحـه سرای علی              اشقـیـری زند بر سر و بر سینه پیر فـ

 اتـل شده سـهـم غــذای عـلی قـسـمت قـ            کرامت ببین   عنایت ببین لطف و  بذل و

 ها اشک عــزای علی چکد از نخـلمی            ها نــالــۀ »یا سیدی« دمد از سنـگ می

 هستی »میثم« بـَود مهـر و والی علی             منالش بَود ل وکس همان ما ثروت هر

 

 

 زند بی کسی حلقه به در نمی  کسی به غیر        زند ها پرنده پر نمی شب شد و بین کوچه

 زند  دل من روضۀ تو به جز شرر نمی  در       آه غمت به آتــشم کـشیـده است تو رفتی و 

 زند نمیبه شام گــریه های من سپیده سر        رت پدربعد تو گــریه میـشود روزِی دختــ

 زند  نمینمیخورد نان و به جز حرف پدر        خــفـتـه یتـیم کوفه در کــوچـۀ انـتـظـار تو

 زند نمیبدون تو شکــوفه ای به برگ بر        سبز بود ز اشک هر شب تو هر درخت کوفه

 زند  نمیبه چــاه کــوفـه از آتش در  شعله        دل آِه کسیسوخته ای  تو پس از  رفتی و تو

 زند  نمی سر خرابه که بعد ازاین کسی دگر         تو رفتـی و اهــالی خــرابه ها گـریـسـتند

مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلنوزن شعر:                   غزل قالب شعر:غالمرضا سازگار               شاعر:   

 

مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلنوزن شعر:                   غزلقالب شعر: موسی علیمرادی           شاعر:   
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 خــواهــمآتـشـم زن دوا نـمـي            خواهمنمي در حـریـمـت شـفا 

 خواهم ي از شـمـا جـز شمـا نم           لـحــظـۀ اسـتـجـابـت روضـه

 خواهمجز همین كـیـمـیـا نمي            خاك پاي تو كیمیاي من است

 خواهم دلــي از غــم رها نمي            تا اسـیــر حـسـیــن تو هـستـم

 خواهمبي نجف، كـربـال نمي            پس حـیـدریـم، حـسیـني ومن 

 استم من قلندر »مست مست و

 خاك نعـلـیـن قـنـبر استم من« 

 جـز خــدا آشـنــا نــداري تــو            ابــتــدا، انــتــهــا نــداري تـو

 تو  كي، چگونه، كـجـا نـداري            آیــــۀ اعـــظـــم خـــداونـــدي

 ســائــل بـیــنــوا نــداري تــو            همـۀ ســائــالن تـو شــاهــنــد

 نــمــا نــداري تــو قــالـي نــخ            است جبریلفرش این خانه بال 

 روضـۀ »بـوریـا« نـداري تو            وليهم شكسته عرش  با سرت

 «ي سحرتشب اسیر سپیده »

 ـرتعالمي مات جــلــوۀ پـسـ

 هاي پـشت در مثل این كـاسـه           آمــدم تـا در ایــن شـب آخــر

 كـنـم بــاوررا نمي  گرچه این            مـرحـمـي آورم براي ســرت

 شـود بـهـتـر كه سـر تـو نـمـي            نیست این سر كه دوایي براي

 حـضـرت مــادر  رود پیش مي            هــا امـشـبكـه امـیــد یـتــیــم 

 شود حـیـدرنیمه شب دفن مي            هالیـاقـتاین شـهـر بي  كه در

 غـریـبـي، تـالطـم دریـا  شب،

 نه، نجـف، غم زهـراشب مدی

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                   ترکیب بندقالب شعر: محمد بختیاری               شاعر:   
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 ام وا شـدگـره از كـار بـسـتـه            غـوغـا شد اسم مـادر رسید و

 هـا شد بي تو حیدر عجیب تنـ           روضه برگردم: بهامشب باید 

 خانه، قـبـري بـراي مـوال شد           تو هاي قــدر! بعد ازقدِر شب

 ب وصل علي و زهــرا شد ش           بـهـتــري دارد امـشـب آغــاز

 غـم اگـر رنگ مــادري دارد

 گـریـه هم بوي بـهـتـري دارد

 

 امشب واكند پری  این روح مگر بال و            با خود بگذارید كه نجــوا كنـد امشب

 غم زهرا كند امشب   ،است تحملسخت             یك لحظه دگر طاقت این هجـر ندارد

 تسال كند امشبكیست اش  جــز فاطمه            نیست دنی شتسلی  فرِق ترك خورده  این

 بـا فــاطمه خــود حِلّ مـعما كند امشب           اسرار مگوی عــلــی و چــــاه بمــاند

 بایست که بــاِلشت، مصـلی كند امشب            مردی كه جدا از دل محراب نمی شد

 بگــذار پــرستــارِی بـابـا كــند امشب             نیستایكاش بگویند به زینب خـبری 

 بگذار كــمــی زمزمه موال كند امشب             شد زنده دگر بـار شب سخت وصیت

 بـایــد كفِن تــــازه تــری واكند امشب            به نبی داشتسفارش زان بسته كه جبریل 

 ب كبـــری كند امشببسیـار دعــا زین            فرمود: حـسینم! حسنم سخت غریب است 

 میخواست علی یاد ز زهرا كند امشب            این سنِّت تشییعِ غـریـبانه به جــا ماند

 كند امشب  سقّا  سفارش كه به هاست  این           صحبت زحسین و حرم و مشك وعـلم شد

 ر لیـال كند امشب گـاهی سخن از اكبــ           گاهی به عـلـمدار سپـارد حــرمش را

 با او حسنــم خــوب مـدارا كند امشب            استفرمود كه: قاتل به شما گرچه اسیر 

 نان و نمــك و شیــر مهیّــا كند امشب            غافل نشود هیچ كس از قــوت یتیمان

 امشبپــروندۀ ما را عـلی امضا كند            دل! دست توسل به عنایات كه داری؟

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:             قالب شعر: غزل                   محمود ژولیدهشاعر:   
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 سوز و گداز مـرغ شب آغــاز گــردید              محنت باز گــردیددیشب سحر را باب 

 وحرمانو رنج ودرد غم بود وماتم بود             دیـشـب درون سـفـرۀ شب زنـده داران

 گفت از صبح خــونـین گـل مهتاب می            دیشب به منبر راز دل محراب میگفت

 فــریاد از بـی رحــمـی بـیــداد می زد            دیشب در و دیــوار کــوفـه داد می زد

 کرد آهنـگ رفتــن از دیــار غیــر می            می کرداعلی سیر  عرش در دیشب علی 

 کرد می دیده را می بست و گاهی باز گه            کرد می ساز غرق سوز و دیشب فضا را

 شد با خــون خزابش زرد می رخسارۀ            دیشب قــرارش هم عنـان درد می شـد

 بر صورت خــونین بابا بـوسه می زد            زد هم کف افسوس می دیشب حسن بر

 ریخت  و از چشم گردون رشگ میکز اشک ا            میریخت  همچو باران اشک  حسینش دیشب

 ود کــلــثــوم یــادآور آن مـیــهــمانــی ب            دیشب به فکــر میــزبــانی بود کلثــوم

 از فرط غم سر بر در و دیوار می زد            زددیشب به پشت پرده زینب زار می 

 گویی که ســقـایی به ساقی آب می داد            دیشب فضـا بوی گــل مهتــاب می داد

 پرونده ای را ُمهر سرخ مرگ می زد             دیشب اجل آهنگ ساز و برگ می زد

 کرد عــزم جــدایی از در و دیـوار می            کردــزم دیار یــار می دیشب علــی ع

 می رفت نــزد همسر پــهــلــو شکسته            دیشب عـلی با فــرق تا ابــرو شکـسته

 

 ای اهــِل حــرم سیـر بـبـیـنـید پدر را              بگیرند از امـروز سـحـر راای كـاش  

 بر نسخه ی تو فرصت اما و اگر را              گرفته ز طبـیبان شمشیر پُر از زهــر

 آن قاتِل خوابیده ی عـمـری دِم در را             چه كسی عفو كند قاتل خود را تو جز

 را وامانده دهانش كه شنیده ست خبر             تو اهِل نـمــازیبــاور نكند كـوفه كه 

 یك روز به تـأخـیـر بـیـنـداز سفر را              سخت است ولی بــاز برای دِل زینب

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: مثنوی            قالب شعر: ژولیده نیشابوری           شاعر:   

 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            قالب شعر: غزل                       مهدی رحیمی شاعر:   
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 اال ای اهل عالم عاقبت ُکـشتند موال را             راشستند بیت ذات پاک حق تعالی  به خون

 چرا کشتید آن تنهاترین تنـهـای دنیا را              1مهربانی مردم کوفهجز  علیچه دیدید از 

 علی را انبیا را بلکه زهـرا رارا  محّمد             کشتیدموال امیـرالمـؤمنـین  شما با کشتن

 را  خرما و نخلستان چاه  مصیبت   زین خبرکن            فشانی کن بگرد ای ماه از خون جگر اختر

 موال دهید آن پـیـر اعما را  غـم در تسال            اال ای داغــداران عـلــی آیـیـد در کـوفه

 پا را  نبی دوشکه دربیت خدا بگذاشت بر             شکن مردیبت ین رخسار خونز پا افتاد با 

 ها را؟ زبان دل مجروح او زخم   بر ندیدی            امیرالمؤمنین دیدیفلک یک زخم بر فرق 

 مداوا راکن رها دیگر رفته  ازدست  علی           طبیبا جای مرهم اشک ریز از دیــدگان خود

 عباس بوسد دست بابا را  علیشب قتل             ست عباسشر دعلی روز والدت بـوسه زد ب 

 علی،ما را خون  غرقه در روی به بخشد  خدا             چه غم داری علی داری« میثم» ایاگر آلوده

 

 مرد پیكار را نفهمیدند  نخلستان،های گریهشب مرد             آلود، چشم بیدار را نفهمیدندهای خوابَمردِم كوچه

 شب تار را نفهمیدند  اش،دردوش بر های كیسه آن   راز           اشآغوش مست اش، و یتیمان و پاپوش لباسهای هوصل

 قصه غار را نفهمیدند  مثل اشراف عهد دقیانوس،           نان بودندكه فقط فكر آب و  ،بریده از بعثت مردِم دل

 دیوار را نفهمیدند و  در شان نیاوردند،خم به ابروی            حالی از باغبان نپرسیدند با تبر باغ را درو كردند،

 را نفهمیدند  م، تا غم یار زود برگردی گفت موال كه           كردندكوچه را خیس اشك می  ها آرام،شب بود و سایه نیمه

 را نفهمیدند  ن عّمار«»أی  ،هم كه یاعلی گفتند بعد ازآن           ابتدا با هبل بلی گفتندهایی كه عبدود بودند، الت

 شوق دیدار را نفهمیدند عالمان قرائت و تفسیر،             اش بهاری بود، سوره انفطار جاری بودآخر قصه 

 وقت افطاررا نفهمیدند  تشنه سحر بودند،كه لب  بس           دارتر بودندكودكانی كه باخبر بودند، ازهمه روزه

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

 ا ر دنيا تنهاي  تنهاترين آن کشتيد چرا                چه ديديد از علي جز مهرباني مردم دنيا               .زير کنيد  جايگزين بيت

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:         قالب شعر: غزل                غالمرضا سازگارشاعر:   

 

فاعالتن مفاعلن فعلن فاعالتن مفاعلن فعلنوزن شعر:    قالب شعر: غزل                احمد علوی شاعر:   
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 آن شمع شب تار نیامد  ای شب! چه شد؟             ای مرغ سحر! صبح شد و یـار نـیامد

 آبـت دهـد از دیــدۀ خــونــبــار نــیـامد             غریبی که به دامان سحرگـاه ای نخل!

 گـفـت به تــو راز دل زار نـیــامدمـی            خویش جگر  سوز ای چاه! امامی که ز

 پــوشیــد دل شب گــل رخـسـار نیـامد            خورشید والیت که در اطراف فـقیران 

 کـای مـسـجـدیـان حـیــدر کرار نیـامد            فریاد برآرید ز دل، منـبر و مـحـراب!

 آمد ســحــر و قـاتــل خـونخـوار نیامد            زغم فاطمه میسوخت ومیگفتهر شب 

 رم از پــی دیـــدار نـیــامـدمــادر! پــد            با اشک نوشته است به رخسار یتـیمی

 بی یـارتــر از او به جـهــان یار نیامد            ترین رهبـر تاریخ عــلــی بودمـظـلـوم

 بر یــاری او یک تن از انـصـار نیامد             اش نقش زمین شددیـدنـد همه فــاطـمه 

 عــلـی رهبـِر بــیـدار نــیـامـد مــانــنـد            وگرنه خواب است، میثم به خدا جامعه

 

 است  چشم به راهم یار سفر بسته ام بار             استحسین بسیار  دلهـام برای تو درد 

 است بیزار فلکعلی از دست  بعِد زهرا            خوشی عمر مرا بود به نه سال فقـط

 است  در و مسمار ضربمن  قاتل اصلی            ولی ُکشت که مرا خیالش ابن ملجم به 

 است که هنوز است دلش بیمار  که هنوزم              1باشدکوچه چه دیدست که ناالن  حسن از

 است همه جا غمخوار در و تو گرفتار او             به ابالـفـضل سپردم که کـنـارت باشد

 است شهر اسیِر سِر هر بازار که به هر            بیـشـتـر از همه دلواپس زینـب هستم

 اُلفت مـردم کـوفـه به طال بـسـیار است             همراه مبر کرب و بالزیور آالت به 

 
 تغيير داده شد و مستند نبودن مطالب بيت زير به دليل اشکال محتوايي که در شان امام نيست  . 1

 ار است بيم دلش است هنوز که زمهنو که               حسن از کوچه چه ديدست که لکنت دارد

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            قالب شعر: غزل                    ا سازگارغالمرضشاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل                 سعید خرازی        شاعر:   
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 نـجـف دید یعنی تــمــام کــربــال را در            صحرای تَف دید راآنشب که زینب کوفه 

 طرف دید  را هر مادرشو آن سو  سو این           بیست و یکم شب بود یا ظهـر دهـم بود

 دید  صف به خولی صف   و زجر  و  آنقدرشمر           َعمر ابن ملـجـم تا قـطام و اشعـث و از

 هدف دید و عـبـاس را در تـیررس تیـر           دید خون سر ازبابای خود را رو خضاب 

 شعف دید را به میدان در که اکبر گاهی           میرفت علی ممصوص فی ذات خداوند

 دید  دف رقص و بزم شراب ای هرگوشه           ی رأس قـاسـمدشمن عـروسی داشت پا 

 دید  کف سوت و سر پای نیزه و شام،  در           رفت صفـیـن قــرآنها به روی نیـزه می

 بــازیـچــۀ فــرزنــدهای نــاخـلـف دیــد            ابــراهــیــم جــّدِ جــّدِ خــود رادیــن  او

 نــاقـه ســوار یــکـۀ بُـرج شــرف دیــد            ردای خود راامـروز بر دوش پــدر، فـ 

 صدف دید  در نشسته را مرجان سرخش           سبز در پـیـش الـرحـمـن، کـنــار لـؤلـؤ

 

 

 پیکرتو این رنگ زرد  ای به قربان تو           ام خـاکسترت گردیده شمع پیکرت، دور

 کـنـار بسترتحق بده امشب بمیرم در            کدچـ های بلـندت میل رفتن می از نفس

 که ببـندم دستـمالی برسرت تا   مـهـلـتـی           تا نگیرد خـون تـازه گوشـۀ تـابـوت را

 دخترت  دست روی مانده های شیر کاسه           حیف شد، از آن همه دلواپسی کـودکان

 بـرت هیبت طـوفـانـی دلـدل سـوار خـیـ           است افتاده خاک  به  دیدمنمی مردممی کاش

 با صدای وا علی و وای حیدر حیدرت           شکست  نخلستان کور شبهای سوت و  خلوت

 سرت  نمیدارد پدر جان از  دست خود را بر           شهر کـوفـه تا نـگـیـرد انـتـقــام بدر را

 نماید غـیرت انگشترت  می میل احسان           بعدهزاران سال  صد روی اما برای می

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعن شعر: وزغزل                قالب شعر: غالمرضا فاتحی              شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل             علی اکبر لطیفیانشاعر:   
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 کـّرار بود لـحـظـۀ پـرواز روح حـیــدر           جادۀ وصل عـلـی و فـاطـمه هموار بود

 بسیار بود سرش  زخماینکه جوشش  یعنی           اش  پیشانی بررنگ خون شد دستمال زرد 

 کر استغفار بود بر لبش اّمن یجـیـب و ذ           قـرآن گرفته زینـبـش گوشۀ خانه به سر

 گویـیـا آمــادۀ رفـتـن به ســوی یـار بود            چند باری از سر شب تا سحر از حال رفت

 بین چشمش خار بود! خوان وگلویش است   در           مرتضیبعد زهرا روز خوش هرگز ندیده 

 بود  وارو دی در یک نگاه دیگرش هم بر           بودعبّاس  زینب و و حسین بر  نگاهش  یک

 بود  غرق این افکار میگذشت و   چشمش پیش           اش  غـم سـی ساله غّصۀ خانه نـشـینی و

 مثل یک دیوار خانه بر سرش آوار بود            فـاطـمـهکـبـود  روی مـاجـرای کوچه و

 ضربۀ تیغ عدو نه ... تیزی مسمار بود           آنچه که شـیـر خدا را بر زمین انـداخته

 بود  خونبار ماهۀ غـنچۀ شش  روی دستش           هـمـسرش استقبال او با شـاخۀ گـل، آمد

 

 

 شود وقتی که هم نوای غـمت چاه می            شـود آئـیـنـه ای و سـهــم دلـت آه مـی

 شود هاي تو جـانکـاه می ایـنـقـدر ناله            غـرق عزاي فـاطمه هستي هـنوز که

 شود می سحرگاه ورفتني شده ست  شب            نمانده استماندن  طاقت چشمهات در

 شــود سـّر فـدیـنــاه مـی وقـت ظـهـور            آبــرو خـون سرت دهد به زمیـن بـاز

 شـود آسـتـان لـطـف تو کـوتــاه می از            زود چه یتیمان تو روي و دست مي تو

 شود در کـربـال چه با سـر آن ماه می            ندا که فرق شما را شکسته اگر امروز

 شــود آمـــادۀ ســـلــوک الــی هللا مــی            در ازدحـام نـیـزه و شمشیـرها سرش

 شود بـا بـي کـسـِّي قـافـلـه هـمـراه می            از اشـک خـیـز عـلـقـمه تا شاِم هلهله

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   شعر: قالب               یوسف رحیمی شاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل             محمد فردوسی   شاعر:   
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 به هم ریخته است  شهر بی حیدر کرار            است هم ریخته خانه با رفتنت اینبار به

 ریخته است افطار به هم  و روزه و سحر            با رفتن تو  پـدرم نبـض زمـان بـودی و

 به هم ریخته است  فـاطـمه بسیار دختر            خویش:  مرا گفت به   حال پدر،دید  هرکسی

 ریخته است  علتی شد که پرستار به هم            بـستـر خـالـی تو گـوشۀ این خـانه پـدر

 حال با رفتن تو کار به هم ریخته است             بـودنـت مـایـۀ آرامـش و آسـایـش بــود

 هم ریخته است  مسمـار به قصه سینه و            شتر از زخـم سرتحسن غـمـزده را بی

 است هم ریخته   به بار  گفتنش هر  با چونکه            کوچه نباید بشود پیش حسیـن حرفی از

 ریخته است  هم به  علمدار ازهمان لحظه            کردیاسیری   کوفه و بازار و صحبت از

 بازار به هم ریخته است  همـۀ کوچـه و            طوری کهای کـوفـه میارند مرا  گـفـتـه

 

 ، رفع زحمت میکنمچند سالی باتو بودم           آهسته ترکت میکنم آرامش بگیر، شهر!

 پیکـرم باشد قـناعت میکنم یک نـفـر بر           آمد ولی «اتی...  هـل»  های در مقامم آیه

 میکنم   غربت  احساس  رفت  که  روزی ازهمان           شکم اما بس است همسرم را می انتظار

 وت میکنمخـدا با چـاه خـل مثل هر روز           کـنـید مثل هر روز خـدا رد سـالمـم می

 خدمت میکنم مردم این شهر بر همچنان           روز شما... شب و لحن قنوت هر  آن یاد

 گریه تا مـرگم به یاد آن مصیـبت میکنم            من رفتـم ولی ای قـاتـل زهـرای من آه،

 از همین جا قتلگاهت را زیارت میکنم:           آورم اش می هم برای روضه خطی چند

 آب گـلـو را با تو قسمت میکنم« اکبرم،           تـرک برداشتـه لبهـای تو  زنـدم،»آه فـر

 عادت میکنم! غیبتت را کم کم  دارم حیف           دهد انـتـظـار مـنـتـقـم تـسـکـیـن قلبم می

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل                 مهدی نظری     شاعر:   

 

ناعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلفوزن شعر:       قالب شعر: غزل      یحیی نژاد سالمتی             شاعر:   
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  تمام حاصــلــم خــون جــگــر بود            وجــودم نخــل از غـم بــارور بود

  همانــا پــاســخــم نیــش تــبــر بود            ه هــزاران میــوه دادمزهــر شـاخ

  به دیــدار اجــل مــشتــاق تــر بود            دلــم از طفــل بر پــســتــان مــادر

  به هر شــاخه هــزارانـم ثمــر بود             شــاخه هایــم را شکـسـتنداگر چه 

  علی یک عمر در کـام خطــر بود            رآلــود دشمنچه باک از تیـغ زهــ

  بود  این زخم سر از تر  بس کاری که            هــزاران زخــم در دل داشتــم من

  نه تیــغ ابن ملجــم ، میــخ در بود            کشتآنکه مـرا   به جــان فــاطمه

  اران نیش خــارم در بصـر بودهز           هــزاران استخــوان بودم گلــوگیـر

  به هر زخمم هــزاران نیــشتر بود            به هر آهـم هــزاران زخــم فــریاد

  عمر غمخــوار بـشر بودعلی یک             تو ای قــاتل مرا کــشتــی نگفتــی

  دکه حتـی مهربــان تر از پــدر بو             زدی شــمشیــر بر فــرق امــامـی

  علــی از فــاطــمه مظلــوم تر بود            خـون دل بنویس "میثم" به اشک و

 

 

 که دیده دست حسینی مدد کند حسنی را            کـفـنی را کفن کند بـدنــی را که دیده بی

 شکنی را نهانی به نعش بت که دیده غسل            حسین آب بریزد حسن به اشک بـشـوید

 دهنی را حسن حنـوط ببندد عجب لب و             آسان زبان نـاطق قـرآن شده خموش چه 

 را محنی  چنین   همه عمرش بخود دیده در که           تابِش مهتاب سـِر شکسته و خـوناب زیر

 را  غسل وکفن کرد جسم خسته تنی شبانه          فدای غربت مردی که خود زغصه و دردی

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                     قالب شعر: غزل                غالمرضا سازگار    شاعر:   

 

فعالتن مفاعلن فعالتن اعلنمفوزن شعر:             قالب شعر: غزل                  محمود ژولیدهشاعر:   
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 راخوش سخنی  زهرا سرود، وصاِل حیدر و           شکسته سینه شکسته قسم به فرقِ  قسم به

 خدا نداده از اول به عشق، ما و منی را             که نیست فاصله باقی میان کوثر وساقی

 رای بی کـفِن خود گــذاشت پیـرهنی را            فدای دست شکسته که با تن و دل خسته

 غریِب بی کفنی را  گذاشت با تن بی سر           و آن امام اسیری که در میـان حصیری

 شبیــه عمه فنـا کرد، کاخ خصِم دنی را            دوبارهگرفت بوسه گریه از رِگ پاره  به 

 که از قتــیــِل قلـیـلت قبـول کن بدنی را            حرم کرد کرم کرد روی خود به  دعا ز جود و

 

 

 نـیــامـدی   تـنـهــاتـریـن مـسـافـر دنـیــا!              ام امـا نـیـامـدی من مـنـتـظـر نـشـسـتـه

 دیـگـر چـرا بـه دیــدن مـاهـا نـیـامـدی             های شهـر شبۀ کوچه هر انبان به دوش

 این چـنـدمـین شب است که بابا نیامدی             مـن شــوی که بـابـایبود  اصـال قـرار

 بـاال…! نیامدی  های تو رفـتـم ز شـانـه            ام من روی دوش تو چقدر تاب خورده

 ام هـمـه شـبـهـا نـیـامـدی  کـابـوس دیـده            شوم های گرم تو بدخواب می بی دست

 … نیامدی  نـماز صبح، خـدایـا! مسجد،            های آسـمـان  ستـوناست  دیدم شکـسـته

 باال نیامدی   خـون شد و محـراب غـرق            بعد ازآن… بارقۀ تیغ و رفتی به سجده،

 که ایـنـجـا نیـامـدی  دلیـل داشت حـتـمـا            من به خدا باورم نشد! … کـابـوس بود

 چـشـمـم به در سـفـیـد شد اما نـیـامـدی             شدم منتظر …در خیره به صبح، به تا شب

 شـود که تـو بـابـا نـیـامـدی  ـبـیـر میتع            خواب من مگر خدا نکند،  سر، خاکم به

 ای تـا نـیـامـدی  ام بـه حـادثـه پـی بـرده             های گـوشـۀ چـشـمان مـادرم از اشـک

 ای وای از این مـصـیـبـت عـظمی …             گـمـانم درست بودآری درست بود… 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                 قالب شعر:                هادی ملک پورشاعر:   
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:چهارمبخش   
   اشعار

  ید سعید غدری خمع  
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 عـلـی جـلـوۀ تـوحـید گرفـتـیم با مـهـر             گرفتیمما نـور دل از مركز خـورشید 

 عـلـی عـیـد گـرفـتـیم  با خـاطـرۀ عـیـد              عـلـوی زین گـل امـیـد گرفـتـیم عـطر

 مستیم  دم سرخوش و همه  ّخم غدیرش از

 هـسـتـیم نـشـین ره او بـوده و ما خـاك

 است غدیر  لب آواز سحر را به  نمرغا            است پـرداز غـدیـر تنها نه دلم زمزمه

 است  جا حیرتش از راز غدیر موسی همه            اعجاز غدیر است عیسای نبی مات ز

 آن آیـنــۀ راز  در وادی مـوعـود و در

 هـمـه آواز حـكـم خـدا داد نـبـی بـر بـا

 تاس خیركثیر ای ازجوشندهسرچشمۀ             است منیر این نور خدائی كه مرا مهر

 است  خلق امیر جا اوست كه بر  تنها همه             است قـدیر خلـق خداوند ترین محـبـوب

 ایـن است عـلـی آیـنـۀ قـدر و جـاللـت

 كردم به همه خـلـق من ابـالغ رسالت

 هـمین استمـوال به شما مـردم اسالم             دین است ای مـردم آگـاه عـلـی رهـبر

 متین است  جا بهرشما حبل همهمهرش             معین است و  ارشرف ی  برمكتب ایمان و

 رسول است  كه بود یار علی یار هركس 

 است علی طاعت مخلوق قبول با مهر

 امـان است بدانـیـد  گـنـجـیـنۀ ایـمـان و            تـوحـیـد نـشان است بـدانـید این آیـنـه،

 گـلـشن سـرسـبز جـنـان است بدانید  او            جهـان است بدانید هـمه خلق افـضل ز

 هركس كه جدا شد ز علی اهل جهیم است 

 این حرف خـداوند عـلـیم است آگاه از

 دین غـیـرعـلی یـار و مـددكـار نـدارد            نــدارد او قـافـلـه ســاالر اســالم جــز

 كـار نـدارد وس سـر وبـا گـلـشن فـرد             ار نـداردهر كـس به والی عـلـی اقـر

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            مربع ترکیبقالب شعر: سیدهاشم وفایی        شاعر:   
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 است  غدیر نور  شرف و  سرچشمۀ عشق و

 است  فقیر مهرش به صف حشر بهره زبی 

 شد غم با دل پُر شـوق هم آغـوش نمی             شدزمزمه خاموش نمی  دل از روز آن

 شد گر خـاطـرۀ عـشـق فـرامـوش نمی             شدنمی از جـوش  امروز دل خلـق پـرُ 

 مانۀ پـیـمان بشكـسـتـند افـسـوس كه پیـ

 غـصب خالفت به خالفت بنـشـستند با

 است  آنـكـه دلش آیـنـۀ محـرم هستی با             دم هستی است آنكه علی جان نبی و با

 استعالم هستی  رهبر این ترین  مظلوم             است  علی درغم هستی  روز با آنكه شب و

 است همه خلـق امیر گـفـتـند اگرچه به

 است  غـریـبی عـلی روز غـدیـر ـازآغ

 است  انـوار والیش شجـر وادی طـور            نوراستچشمۀ كه علی «وفائی»بنویس

 است  عبور  برگعلی   مرا مهر حشر  در            است الطاف خـداوند غـفـور مظـهر او

 نفسی نیست همجز او به صف حشر مرا 

 علی دادرسی نیست  علی و آل از  غیر

 

 معنا شد دیـرمـرد  ولی حـقـیـقـِت این            معـنا شد غـدیـر در ه رتـبـۀ او چ اگـر

 معنا شد اسـیـر  هـمـیشه حـِق یـتـیـم و            قـسـم به معنِی آیـاِت "َهـْل أَتى" با او 

 معنا شد  برای بـاِر نـخـسـتین "امیـر"             غدیر باال رفت که دسِت علی در همین

 شد مـعـنـا برای حـضرِت طـه وزیـر            موسی بود هارون برای طابِق مکسی 

 فـقـط به دسِت علی دستگـیر معنا شد            بخـشدمی که وقِت رکـوعِ نـماز کسی

 معنا شد  "دلیر" همان که وقت نبردش             بود  همان علی که ابرمرِد فتحِ خـیـبر

 معـنا شد  مـرد دیـر ولی حـقـیـقِت این            شته شدهها نوعـلی قـرن  کتاِب فـضلِ 

اعلن فعالتن مفاعلن فعالتنمفوزن شعر:          ر: غزل     قالب شع             عادل حسین قربانشاعر:   

 



( سایت آستان وصال      astanevesal.ir  334                                                                                                                            جلسه آموزش مداحی نورالثقلین  ) همدان 

 
000

 

 راه یعنی چه؟ المستقیمش چیست آیا؟ صراط             !چههللا یعنی خواست بنویسد که بسمخدا می 

 چه؟ شاه یعنی  گوید مراد ازشاهان جهان  به            !ماه اصال ماه یعنی چه به مهر وبفهماند 

 دلش منظور دیگر بود ر خدا از خود نوشت و د

 بود هللا حیدربسم هللا وعین  هللا وکه وجه

 خودش روی زمین باشد ذات ازنسخه  علی یک           خلقت علی نقش آفرین باشد در خواست میخدا  

 امیرالمومنین باشد فقط حیدر فقـط حیدر            چنین باشد اول که تا آخر ازخواست میخدا 

 گفت پیغمبر  همین را خراول تا همان آ از

 حیدر ندارد معنی دیگر  اصال به جز امیر

 جان داده  وپس از آن یاعلی گفته به آدم روح            دادهخدا با خلق حیدر جلوۀ خود را نشان 

 جان این جهان داده آرامش به است وعلی گفته           تکان داده هایش عـوالم راطنین یا عـلی 

 یاعلی گوید جایش  ز آدم گفت برخیزد به

 شب در دعایش یاعلی گوید  داد هر یادش و

 کرده  پنهانی خود دلش را مخزن اسرار            خود کرده را حاکم ملـک سلیمانی عـلی

 این ایوان طال را وقف مهمانی خود کرده  و             کرده  خودگاه عرش رحمانی تکیه نجف را 

 وند است است مهمان خداکه نجف رفته   کسآن  هر

 علی جان خداوند است  بپرس از من دلیلش را:

 انـدازۀ قرآنبی   هـمان اعجـاز عـلی راز            عـلی دروازۀ عـلم نـبـی، دروازۀ قـرآن

 کـالم تـازۀ قـرآن  زد بانمی  کالمـش مـو            رآنهللا در شـیـرازۀ قـعـلـی مـتـن کـالم 

 رآوردم را د البالغه شرح قرآننهج   من از

 درآوردم ارکان نمازش روح ایمان را  از

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:            مربع ترکیبقالب شعر: داود رحیمی        شاعر:   

 



امیرالمومنین علی علیه السالم  ، اشعار  سومدرآستان وصال؛ جلد   335   
 

000
 سردار میدان و علی ساالر انسان و   علی            ایمان و علی معیار  این جان و معمارعلی 

 علی انوار تابان و علی تکرار یزدان و             وعلی اسرار قرآن  و عرفان   اذکارعلی 

 ها نیست علی تنها همین وهست ها علی همه این

 نیستها زمین  وها زمان اندازۀ فهم علی 

 گفتهدر وصف حیدر “ال فتی اال علی”  فقط            عـلی گـفـته اول ایـجـاد تـا حـاال خـدا از

 ببین هفتاد دفعه دشمنش “لوال علی…” گفته              علی گفتهرا در این عالم فقط موال  سلونی”“

 کردند را درک می  مرتضی ! دشمنانش دریغا

 کردند را ترک می هنگامه او یاران به هر ولی

 دنبال حیدر رفت نجات از آِن آن فردی است که            رفت سوی دیگرعالم  اگر حیدر به یک سو رفت و 

 قنبر رفت  رفت و از آن راهی که سلمان رفت و مالک            رفت سر که با پا نه باهرآنکس خواست  را سعادت 

 جز حیدر صراطی نیست  صراط المستقیم است و به

 راه نجاتی نیست  او جز علی راه نجات است و

 د تماشای جـمالش از عـبادات پیـمـبر بو            بود امیرالمومنین سر برای پیکر ایمان،

 بود زهرای اطهر شب  قنوت هر علی ذکر           بود کوثرعلی معنای قرآن و علی تفسیر 

 بود هرا معشوق ز علی  نبود از عشق تعریفی،

 عاشقی مخلوق زهرا بود  علی داند که عشق و

 خواهد بود  مسرورغصه هم  مرتضی در رفیق           خواهد بود  کورقیامت  علی باشد که بی   کسی 

 بدخواه علی پیش خدا منفور خواهد بود  و           دور خواهد بودشیعیانش جان  جسم و عذاب از

 اشم؟ب  جداحیدر   جهنم چیست غیر از اینکه از

 باشم این که در پناه مرتضی  بهشتم چیست؟

 خواهد غیر ازین غم را نمی اسیر عشق حیدر           خواهدعالم را نمی  دوگدای مرتضی ُملک 

 خواهدنمی را هللا اعظم ولی  از غیر او از            خواهدکم را نمی دلم از دست حیدر حاجت 
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 ی خواهنمیرا زلیخا این   مگو یوسف که بعد از

 خواهی ما را نمی  نگوعاشق همه میان این 

 سوزمنمی اینجا  مرا آتش بزن جانا که جز            سوزمبرای ماتـمی جز مـاتـم مـوال نمی 

 سوزمآن دنیا نمی  درسوزم می این دنیا که  در            سوزمپروانه میمن ِگردش چنان  علی شمع است و 

 د گیرعلی آتش نمی عشق  دلی که پر شد از

 گیردنمی   ولی آتش سوزدپـروانه می  دل

 

 

 هللا به این حـضرِت دلـداِر دلـیر  طیّب             اسیرچه اسیریم  دل سپردیم به عشقش،

 شبه پیر  این واقعه شد یک پسِر مرحب از             قلعۀ خیبر کنده از در و»دِر« علم است 

 سر افکنده به زیر  و مقداد،  مالِک اشتر             پُِر از شرِم حضور نشستند دو زانو؛ می

 مسیر چونکه سخت است گذر کردن از این راه و              بودچشم شدن کاِر فقط فاطمه  چشم در

 شـیر  هـیبتِ  همه گـفـتـند کسی آمـده با             میدان در هم  آغوِش یتیمان شد و هم هم

 ست به روی شمشیرهللا نوشته  غضبُ               دستاِن خدا و  ذوالفقارش شده یک لشکر

 االمیر نِعمَ برای همگان  گفته این است              الَست علوی مذهـبمان کرده خدا روزِ 

 را به خالفت نپذیر هیچکسی علی  جز             :الحّجه به پیغمبر گفتهجده ذی  رفت تا

 ش را بنـشان و بگـو آرام بگـیر منکر             ـکـم آن آیۀ »ألـیـوم لُکم ...«سنِد مـح

 تکبیر  رکوع و نام او اصِل اذان است و              عـلی تأیـیِد نـماز است فـقـط حبّ  ُمهر

 زیباست عجب این تقدیر  نام او حک شده!              ساحـت پیـشانِی ما خوِش حادثه بر از

 !نـامـۀ ما را بنـویـسـید غـدیـر شـجره             عـلی ُمنـتَـسبیم نسل، یقـینا  به نسل در 

نعلفاعالتن فعالتن فعالتن فوزن شعر:             قالب شعر: غزل                    مرضیه عاطفی     شاعر:   
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 مرا اینگونه بار آورد  طبع علی که اوصاف            آورداختیار بیلبم   شعری بر خیالش باز،

 ست کند کافی تحسین  علی  آشفته،  دراین بازار           ستبافیسالها کارم غزل  کالف شعر دارم،

 علی هیچم، چه توضیح اضافاتیوشتم بی ن           نوشتم شاعرش هستم، عجب وهم و خیاالتی 

 آن است  از دیدم نجف باالتر کعبه و نوشتم          آن است دیدم گنبدش زیباتر از نوشتم شمس؛ 

 آن است  از تردیدم مرتضی اعلی نوشتم عرش؛          آن است از تر  علی گویابه قرآن سر زدم دیدم 

 بار امشب قل هوهللا احد خواندم  ده صد و          این اوصاف درماندمدرک شبیه جبرئیل از 

 علی از جا بلندم کرد  یاعلی گفتم،همیشه           ولی موال بلندم کرد ،شوقش زمین خوردم من از

 خواندمی ننوشته ،علی بیندمی علی نادیده             داندنمی او کسی جز مرا با او، ِسرّ  و َسر

 کسی از ابتدا تا انتهـا نشناخت حـیدر را          را ازهمین اول بگویم حرف آخر چه بهتر 

 خدا وقتی سخت در دست  گره زد دست خود را          مصطفی وقتی از را به غیر کسی نشناخت حیدر

 رسید آنروز ای دریا به دریا می کنار برکه           آنروزرسید تماشا می شور چشم حاجیان به 

 دستور توقف داشت  زمان هم از نبی انگار          شتداتصرف  زمین را در نگاه نافذ احمد،

 صدا افتاد بدون همهـمه زنگ شترها از           رجا افتاد ف وها خوها حبس شد، در سینهنفس

 بود؟!  گفتند آیا حج آخرهمه باخویش می           بود پریشانی سراسر زمیِن گرِم صحرا از

 پـیغـام مرا بشـنو   گواهی باش ای تاریخ!          سما بشنو! ای ارض و هللا، نبی فرمود بسم 

 کنم آری حّجـت می ولی این مرتـبه اتمام           آریکنم می  خلقتاسرار  دوباره صحبت از

 مفهوم است؟ بدون این خبر اسالم کامل نیست،           است؟ تفاوت در میان حق و باطل چیست، معلوم 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                    مثنویقالب شعر: مجید تال             شاعر:   
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 ای مردم!  فرموده، نه اینکه حرف من باشد خدا          مردم!ای  زحمت پیغمبران بیهوده، نمانَد

 نمایی کرد خدا از شاهکار آفـرینـش رو           کردرا هوایی  هاهمدوش موال آسمان  نبی 

 هللا اعـظـم شـد طـالـب، ولی عـلّی بن ابی             بر عـالـم و آدم مسـلم شد نبی فـریاد زد، 

 نیست امیرالمومنینی او  دهم جزشهادت می           گینی نیستن او برای خاتم پیغمبران جز

کم مقبولآری )مرتضی کردید طواف           شما مغفول؟نزد  کعبه آیا ماند درشکاف   (َحج 

 ها گوش بعضی  الهی که بسوزد پنـبۀ در            هاالهی ُگر نگـیرد آتش خامـوِش بعضی 

 دیگر سفـر ام بارازین دنیای فـانی بـسته            دیگر پیمبر گفت آری انتظار آمد به سر

 هستم  بداند این علی هارون و من موسای او            هستم که من موالی اوکنم هرکس یوصیت م

 اال یا ایها الساقی!  خم به جوش آمد؛ غدیر           دنیا باعلی باقی علی فانی وکه عقبی بی 

 حیدر   ،دینیعسوب   ،المبین شمس اآلصفین، َعماد          لمتین، حیدرحبل ا امام المتقین، عین الیقین، 

 ُهَوالباطن ُهَوالظاهر علی پیدا، علی پنهان،            اآلِخرُهواالّول ُهوَ   علی غایب، علی حاضر،

 یعنی  یاللعجب،  شوکتش فریاد زد: جهان از          یعنی )اَشّداء علی الکـفار( قَـتّال العرب؛

 دارد اعلی حضرتی برای خود چه  خوشا قنبر          طاقـتی دارددِل بی ماشـایش، خـدا وقت ت

 دلها حکومت داشت  تاج و مسند نیز برعلی بی          خالفت داشت؟ کجا فکرمظلومان پناه آِه  

 است آوردنش فتح الفتوحات دست  دِل مسکین به          استاوقات  درتفریحی مثل   برایش فتح خیبر

 ست اعجازش یداللهی   درمان کرد، ،اگر خون ریخت         ستچون تیغ جراحی او شمشیرجنگ هم میان 

 ساخت پای خود ابوذر خاکداشت که از هنر او            ساخت زر خاک با جادوگری، ریاضت دیده هم از

 گفته)لوال علی(  وصف او که حتی دشمنش در          آتش علی دریا علی گفته  عوالم را ببین،

 کسی از ابتـدا تا انتها نشناخت حـیدر را           را بندد به روی هیچ کس درنمی  ی هرگزعل
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 هاست انسان مزد ودار رسیدن حق  حقبه              هاستعـید ستم دیده گان دوران غـدیر

 هاست تریِن پیمان که روشن  صبحقسم به              هاستغـدیر عرش خـدا در دل بیـابان 

 اسالم است  غدیر ختم به خیری دین و 

 سرانجـام استبدون بـاورش اسالم بی 

 آسـمان شـرف نـقـش مـاه گـم نشود  از            م نـشـودآمـده تـا ایـنـکـه راه گـ غـدیـر

 چـاه گـم نشود و تا قـیـامت حـق راه و             گاه گـم نـشودرسول خـدا تکـیه  پس از

 فاق و ایـمان استغدیر مرز حـیات نـ

 غـدیـر مـاه تـریـن اتـفـاق دوران است

 های مـؤمـنـین باشد صـراط روشن دل              بـاشـدهـای دیـن  غــدیـر آمـده تـا پـایـه 

 باشد  نـبـوی مقـصـدش هـمـین رسالـت            بالیـقـین باشد کالم قـاطع وحی است و

 آگــاه بـگــو نــبــی خـــداونــد بـا دلـی

 بـگـو بـرای هـمـیـشـه عــلـی ولـی هللا 

 عـلـی  والینـفـس نـکـشـیـدیـم بی  مید            فروغ چـشم جهان است روشنای علی

 پای علی نیست خاک  بمیرد آن دل اگر             ای نـسـرودیم جـز برای عـلیچـکـامه

 یـزلی  دل من با حـروف لـم نوشـته بر

 « منم غالم علی  وعلی امام من است »

 گـنـاه آلـود استنـمـاز دشـمـن حـیـدر              اساس مردود است عـلی از  اذان بدون

 مسیر نمرود است  بگو به منکر او در             عبادتی که عـلی را نداشت نابود است

 علی برپاست است نمازی که بی ضاللت 

 عبادت است علی یا علی که بر لب ماست 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            مربع ترکیب    قالب شعر: حسن کردی            شاعر:   
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 او  حجـب دخـتـر انـد حـیـا را زنوشـته             ده از فیض نور همسر اوجهان جهان ش

 او  هـراس مـرگ نـدارد حـیات نـوکـر            است زمین از حضور قـنـبر اومنـور 

 "رواق منظر چـشم من آشیانۀ اوست"

 خانۀ اوست  کعبه که این عشق خانه، به  بگو

 صدای علی  اینکه با سخن نگـفته مگر            برای عـلی خـدا غـزل نـسـروده مگـر

 روی شانـۀ احـمد نـشـسته پای علی   به             علی هوای چاک شده کعبه درچه سینه 

 کـمـال دین گـردید  والیت حـیـدر فـقـط

 مـؤمنـین گـردید  سـرافـراز علی امـیـر

 قـرار زهـرا بود ی کسی که هـم نفـس ب             که یک نفـسش را ثواب دنیا بود کسی

 بود مـوال  امـیـر جهـان مـقـتـدا وعـلی             نفس طاها بود جان وروشنی که  کسی

 جالل علی  که خم گشته از چو ذولفقار

 بخـواب بـبـیـند کسی زوال عـلی  مگـر

 علی گوید  به صفحه صفحۀ قرآن علی              عـلی گـوید خـدای خـالـق مـنـان عـلـی

 لی گـویدعـ  دل میـدان عـلی حـسین در            عـلی گـوید انـۀ بـحـران عـلینـبـی زم

 خداست عرشکعبه علی سرپناه  قسم به

 گاه عرش خداستهای نجف تکیه شانه و

 است  نجف همیشه برایم ز قبله قبله تر             است پدر قسم به لقمۀ پاکی که ارثم از

 است همیشه بر حذر دشمن حیدر دلم ز            است قـمرجهان بـدون نجف آسمان بی 

 ستتنم داده روح بر چه نام عـلـی  اگر

 ست یَُمت یََرنی"شوق رفـتنم داده  "فَـمن
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 دارم حـســابـی  آقـا هــوای یـک سـفــر            دارم حـسابی  هـوایت را به سـر حال و

 دارم حـسابی  د بخـواهـی چـشـم ترشاه            شـب تـنـگ نـجـف شـد آخـردلـم  مـوال

 حــســابــی  دارم آقــا بــرایـت دردســر            من واقـفـم تو خـوبـی امـا من هـمـیـشه

 دارم حـسـابی  دلـی وقـت سـحـر درد و            روزی شـود روزی بـیـایـم گـفـتـم اگـر

 تـوانـم خـوشـه بـردارم حـسـابـی ـیتا م             هـایـمحـرم با بـوسـه  روقـت تـشـرف د

 هرگز چنین انگـور خوش نقـشی ندیدم 

 من هم بدون وقـفه چـیدم  چشمک زد و

 استاجتناب چه جای   خورم دیگرمی  من            ناب استانگور این  از  توشراب وقتی 

 تتعارف بزن وقتی سر سفره شراب اس            من اهـل تعارف هـستم اما با تو هرگز

 حـساب استبی  شنیدم بخـشش تو  وقتی            گـنـاهم آهـم از یک کـوله پـر کـردم از

 این انقالب است یک جذبه از چشمان تو             الموالیتـو الفـتـی ای حـضـرت مـولی

 جانم عـلی گـفـتن برایم نان و آب است            اتایم و خـانواده ن خـانه خـور ای ما نان

 مستجاب استآن فاطمه که هر دعایش             دعـای فـاطـمـه پـشـت سـر تـوسـت آقا

 مـا رعـیـت زهـرا، مـسـلـمان غـدیـریم 

 جـاِن غـدیـریـم  یـعـنـی مـسـلـمان عـلـی 

 حتی زمان را  کون و مکان و هستی و            جـهـان رادست تو داده خـلـقت هر دو 

 کـرده مــّزیـن رب اذان را  بـا نــام تــو            خوب ـام عـلـی،دنیا نـدیـده بـهـتـر از ن

 من نـگـیرد رب من این سـایـبان را   از            تـکـیـه بـه دیــوار تـو دادم زیـر سـایـه

 ات تاب و تـوان را از ما گرفـته دوری            عـیدی ا روزما را نجـف مهـمان بفـرم

 شهـد عـسل کرده دهان را از ترشیرین             خوانیدم علی جان  را ما هر کجا نام تو

 اهـل عــلـی آبــادم، آبــادم عــلـی جـان 

 جـان  دادم عـلی کودکی دل را به تو از

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر:           ترکیب بند  قالب شعر: رسول عسکری           شاعر:   
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 نـوشـتـیم  زلـِف کـمـنـد او از            نـوشــتـیـم بـا نــام بــلـنــد او

 تـا از لـِب قـنـد او نـوشـتـیـم              فـروشیم تـلـخـیم ولی شـکـر

 یعـنی به پـسـنـد او نـوشـتـیم              مــوالاز اَشـهــُد اَنَّ عـشــق 

 خود را که به بند او نوشتـیم             آزاد شــدیـــم از دو دنـــیـــا

 ما را به لب نجـف نـوشـتـند

 ما را رطب نـجـف نوشـتـند

 مـستـی  وضوی  ای پاکـترین            ای تـاکـترین سـبـوِی مـستی

 آبـروی مـسـتی  ای جـانـم از             هستـیم مرد شراب عـشق ما

 آرزوی مـسـتـی  ُمــردیـم در            سـاقـی چـه کـنـیم آتـشـیـنـیـم

 از ناِم عـلـی گـلـوی مـسـتی             برخـیز که تر کـنـیـم امـشب

 ـوایـیعــلـی بــزن ن بـا نــاد

 بـسـم هللا اگر حـریـف مـایی

 جام عـلی شراب خوردیم  از             آب خوردیماز کـوثـر عشق 

 ناب خوردیم   که نابِ  عمریست             ضـریـحِ نـقره کوبیم انـگـور

 تـا پـرتــو آفـتــاب خـوردیـم              از َشـعـشـعـۀ حضور گرمیم

 ابــوتـراب خـوردیـم نـان   مـا            رویـم جــایـیسـوگـنـد نـمـی 

 اراده هــسـتــیـم ـیدلــدادۀ بـ

 زاده هـستـیمیعـنی که حـالل

 حـلـقۀ جمع حاجیان گفت  در            ناگهان گفت  بر روی جهاز،

 اوج آسـمـان گـفت  از باالتـر            عـلـیش پـیـچـید فـریـاِد عـلی

مفعول مفاعلن فعولنوزن شعر:                     ترکیب بندلب شعر: قاحسن لطفی                   شاعر:   
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 علی بجان گفت   عـلی امروز            عـلی بود  به دوش او دیروز

 زنان گفتچنین نفس  جبریل؛            1شرفـیابمرتضی  شد محضرِ 

 ات مبارکوزیـری  مـیـر ای

 ات مـبـارکامـروز امـیـری 

 تـا گـم نـکـنـیـم مـا عـلـی را              را  خـــدا عـــلــی آورد اگــر

 را  جلوۀ مرتـضی عـلییک             رو کـرد بــرای آفــریــنــش

 علی را  که را؟ او دیده که را؟            داشت نـبـی کسی نبـیـند حق

 عـلی را  خـاتـِم خـویش یا بر            همان روز از حک کرد پیمبر

 شد تا کـعـبـۀ مـؤمـنـیـن نـمی 

 شد نـمی   دین دین بـزرگ  این

 َدم بـکـوبد  دو  َدم دوبا تـیـغِ              ای وای اگــر قــدم بـکــوبـد

 بکـوبد  خود بـهـم جـذبـۀ یک             تـنـه صد سـپـاه را با او یک 

 ســتــم بـکــوبـد  سـرِ  فــریـاد            زینب خود مرتضی است وقتی 

 عــبــاس اگـر عـلـم بـکـوبـد             از حضرت حیدر است ارثش

 غالف برداشت تا تیغ خود از

 شکاف برداشت  زمین بار صد

 این خـصـم هـمیشه دام دارد            کـه خـیـال خــام دارد گـیـرم

 نـــقــشــۀ انــتــقــام دارد یــا            است توز  که همیشه کینه گیرم

 
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

 .     کنيدآمده را جايگزين بيت زير 

 زنان گفت جبريل؛ چنين نفس             شد محضرِ فـاطمه شرفـياب 
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 :این سـیـره چـنـین پیام دارد            و شیـعـۀ مـرتـضی شـدیم ما

 امــام دارد  ــراِن عـــلــی؛ایـ             دشمن هزار غم از ما را چه

 مـا فــاتــح قــلــۀ جـهــانــیـم

 ما لشکـر صاحـب الـزمانـیم

 ستای از شکوِه باریآئـیـنه             ستآئین عـلی همیشه جاری 

 ستسیاه کاری  ستم و  از دور            ست رادمــردیآئـیـن عــلـی 

 ست یاری  وگذشت ین علی  آئ              ست دسـتـگـیریعـلـی  آئـیـن

 ست سربداری  راه حـسین در            بـســازد عــلـی عــلـی آئـیـن

 من را بـبـریـد سـرزمـیـنـش

 بـاشـد بـرسـم به اربـعـیـنـش

 

 

 کنار برکه وقتی از بلندی یار باال رفت            گل از خار باال رفتشاخه صد زمین لبخند زد 

 فوق العاده و سرشار باال رفت  علی با نور            خجالت آب شد وقتی زاخورشید خودش را باخت 

 رفت باال با زیـبایِی بسـیار وقار آورده!            شدمنبرش می خوش سرانجام شترها   جهازِ 

 باال رفت  بازار  آن روز در ازشیعه عیار            گل داد»ألیوم أکملُت لُکم« آیۀ به دستش 

 باال رفت  برای دیدنش رندانه از دیـوار             ومنکرش طاقت نیاورد حتی چنان ماهی که 

 حـیدر کـرار باال رفت نـوای تهـنـیت یا             سمت کوه پر از»َمن ُکنت«موال شد تمام دشت و

 دستار باال رفتهمانجا حرمت  گمانم از             کردجانشینش را معّمم خود  دارم نبی یقین

 !رفت باالدشوار کمی  برای بیعِت با او              با کینه دل کرد و که دل  دستی کند بش الهی 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:              قالب شعر: غزل  مرضیه عاطفی            شاعر:   
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 وقـِت ضیافت آمده  شیـعـیاِن مـرتضی!            هـا عــیــِد والیـت آمـدههـم آئـیـنـه  بـاز

 مده سیـنه چـاکاِن عـلی هـنگـاِم بیعـت آ            ستنیاندازید عیِد واقعی خنده را از لب 

 بـشارت لحـظـۀ عـقـِد اخـّوت آمده صد            محبّت پیشه کنپس  کینه معنایی ندارد

 خم نمایان شد همه اکماِل دین  غدیر در

 امیرالمـؤمنین  عـلی باشد  گفت پیغـمبر:

 شودجهنّم می  نصیِب او شدخصمش که  هر             شودمی عالم  که آقای دو ؟کیست این موال

 شود آدم می روز مـطمئـنم آخـرش یک            هم مقداربی ر ببندد خاِر دل به مهرش گ

 شود میتر ز زمزم   برگرد خالص و  بروبی              چشِم شیعیان اشِک شوقی که فرو ریزد ز

 آمد عنایاِت خدا  خم به جوش غـدیر در

 احمد علی مرتضا  شاِه عالم شد پس از

 کامل استبا والی مرتضی هر عیب و نقصی             استل مهِر علی دین باطدانی که بیهیچ می

 علی چون سائل است هم که باشد بیعالم شاِه             مکـنـتی هر از اش باالترقـنـبِر کـاشانه 

 یقین ناقابل است خود هزاران جان که جای دل            را به درگـاِه عـلی آریـد دلهـا ایهـدیـه

 مرتضی شد والی خم شریعت  غدیر در

 مرتضی نُه فـلک جانها فـدای  شد شعارِ 

 کرده جدا   دسِت مصطـفی یکـتا به ایزدِ             خـدا کرده جدا گویاِن عـالم را ما عـلی

 جدا پا افـتادگان را مرتضی کرده  ما ز            ما عـلی گـویـاِن عـالم بهـتریِن مردمیم

 را خود خیرالنـسا کرده جدا اسیران ما             خـدا را فـاطـمه آموخته شـیر عشق بر

 ختم االنبیاست  زدانی میاین کالِم نغز  

 مرتضاست این اُّمت غدیرِ  اعیادِ بهترین 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فعلوزن شعر:            مثمنقالب شعر: محسن راحت حق            شاعر:   
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 عاشقت هستم و قلبم به حرم نزدیک است             کرم نزدیک استدریای که به کویری  در

 است امروز به هم نزدیک  منایمان  کفر و           فقط چند قدم نزدیک است نجف اینجاست!

 در مـقـامـت دهـنـم بـسـته بـمـانـد بـهـتر 

 بـمـاند بهـترعـشـق آهـسـته و پـیـوسـته 

 انـدخـبـر داشـتـه  رودهـا از َجـَریـان تـو             اندداشته  نظـر  ها اشک تو را زیر نخـل 

 اند داشـتـه ها چـشم به دسـتان پـدرخـاک             اندبـادهـا پـرده ز اسـرار تو بـر داشـتـه 

 انـدابرها با کـرمت مـایـۀ رحـمـت شـده

 اندحـرمت صاحب مکـنت شده فقـرا در

 بـودن  الفـتـایـی شـدن و سـاقـی کــوثــر            بودن ای هست ز اوصاف تو حیدرشّمه

 بـا پـیــمـبـر هـمـۀ ُعـمـر بــرادر بــودن             تــنـۀ قـلـعــۀ خـیــبــر بــودنفـاتـح یـک 

 دارد  هـای مـحـمـدنـفـس  نـفـسـت عـطـر

 حـد دارد... شـیـریـنـی بـی تـو بردن نـام

 دست شـدیمکه یـک متـفـّرق شـده بـودیم            حرمت هست شدیم نیست بودیم ولی در

 مست شدیم  «اَکـَملـُت لَُکـم»پـیـمانۀ  تا ز            عاشق هرکه به یـاران تو پیـوست شدیم

 کرد جا را پر همه «اَتَممُت َعلیُکم» عطر

 کرد را آجـر بـد انـدیش توگـوی   نان بـد

 تو بوذر و سلمان شدن استهمراهی اجر            اولین مرحلۀ عشق، پـریشان شدن است

 مسلمان شدن است فکر که در شهر زاهد           است سلیـمان شدن صاحب دائمی مـلک

 گـویـد در شـب قـدر بـه آوای جـلـی مـی 

 گـویـد عــلـی مـی  عــلـٍی بـه عــلـٍی بـه بـه

 

نفعالتن فعلفاعالتن فعالتن وزن شعر:            مربع ترکیبقالب شعر: احمد حسین پور         شاعر:   
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 محراب گـویا نیت عرض ادب داشت             تـسـبـیـح مـناجاتـم طرب داشتاذکار 

 روزها بوی رجب داشت این  الحجۀذی             داشتسجاده تب  جوشد ونام علی می 

 است  سقـیفه ُمرده و صبح غـدیـر شام

 است ُحّب امیربمـیـرد هر که بی  کافر

 تکـلـیف را روشن نـمود آنجا پـیـمـبر             یکـتـا پیـمبر یکـتـا خـدا، یکـتـا عـلی،

 پـیـمـبـر بـرد بـاال  دسـت عـلی را مـی             فـرمـوده مـدح حضرت موال پـیـمـبـر

 ا گمراه و بدخـواهب اتـمـام حّجـت کرد

 پـس نیست دسـتی روی دسـتان یـدهللا

 نـیست  از بـنـدۀ حـیـدر کـسـی آزادتـر            نیست  بنـیادتراز دشمنانش پست و بی 

 زهرا هیچ شخصی شادتر نیست  از شخص            خــانـۀ مـوالی مـا آبـادتـر نـیـسـت از

 شد به گردنـبـند زهرا اسـم علی حک

 یک لـبخـنـد زهـرا  ارزد بهنـمی دنـیـا 

 باباست حیدر حضرت مـادر بـتـول و            حیدر ست شخص فاطمه آقاستبی بی 

 مـوالنـاست حـیـدر مـوالتـنـا زهـرا و            هـمتاست حـیدرخویش بی  کـفـو مانـند

 هرکس که مهر حـیدر و زهـرا ندارد

 ـۀ انـسـانـیـت هـم جـا نـدارد جــرگ در

 خواست  سامان دلم  وسامانم و  سرمن بی             خواستدلم   حسرتم باران خشکسال در

 ایـوان دلـم خواست ام،یاد نجف افـتاده            درمان شدم درمان دلم خواستچون درد بی

 را کم نکردیات همینکه سایه شکرت 

 آدم نـکــردی گــنــدابـی آدم شـد مــرا

تفعلن مستفعلن مستفعلن فعمسوزن شعر: مربع ترکیب            قالب شعر: علیرضا وفایی         شاعر:   
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 رویا نجف بود  نجف، زیبا یکتا نجف،             واال نجف بود عالی نجف، اعال نجف،

 حـتـی شـروع اربعـیـنـم با نـجـف بود             بود االحوال دلها را نجف چون احسن

 اذن پــیـاده رفـتــنـم را مـرتـضـی داد

 کـربال داد وقتی قسم دادم به زهرا…

 لنگ کـربـالئـیـم عـبد نجـف هسـتیم و            از سـیـنـه چاکـان شـمائـیمهر چند ما 

 سـر بـه هـوائـیـم  بـوی مـحــرم آمـده،            بـعـد از غــدیــر آمـادۀ مــاه عـزائـیـم

 آیـد هـاشـم مـی آهـسـتـه آهـسـتـه بـنـی

 آید قـاسـم مـی کـم صـدای اکـبـر و کـم

 هـالـه هـا از نــور،ه دور نـاقـه دارد ب            نیست ناله ده هست وبر روی لبها خن

 سـالـه آیــد سـهبـر شـانـۀ عـبــاس مـی              بــاغ اللــه کــاروان خـویـش دارد  در

 اطـفـال دارند  هـا چـقـدراین کـاروانی 

 پا خلخال دارند دست و حتی زنان در

 ست م با گـاهـوارهتنـظـیـم الالئـیـش ه            ستهخوار آغوش گرم مادری با شیـر

 ستپاره  سوخته نه پاره اینجا نه معجر             1ست گوشواره  ها هم بچه  دختردر گوش 

 داردهم مهتاب  خورشید و هم کاروان،

 هـا هم آب داردمـشـک عـمـوی بـچـه 

 هم  کسی انگـشـتـری اینجا نبـردنـد از            هم چـشـم تـری اینـجـا نـخـنـدیـدنـد بر

 مـقـتـل سـری هـم حـتی نـبـریـدنـد در            هم نـخـورده تـازیـانـه دخـتـری  نجاایـ

 آب آورد مسـلـمـان امـسـال شـاید یک

 اربــاب آورد  سـر یـک سـایـبــان بـاال 

 
کنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر  مي  ه اصلي شاعر محترم است اما پيشنهادبيت زير سرود  . 1

 ست اينجا نه معجر سوخته نه پاره پاره            ستدر گوش دخترهاي طفلي گوشواره       .    کنيدآمده را جايگزين بيت زير 
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 صحراقلب این  اللعالمین در رحمت بمان ای             عـالم باال خـبر آورد جـبـریل امـیـن از

 موال  و سرور امام ومرتضی باشد   برایش             دارد عشق پیغمبر که هرت موال بگو من کن

 ما عالم به امر  هللا است در  حجت تو پس از             عزیز حضرت زهرا علی بن ابیطالب،

 لیال اشتیاق حضرت  ازاند بسته همه صف             تمام انبیا و اوصیا و اولیا از خلقت آدم

 عـالی اعـال   دست عـلی برای بـوسه بر             بیعتلحـظۀ  قـرار الم بی همه خوبان عـ 

 موال  علی علی موال علی موال یا به ذکر             برین حق عرش  درمالئک جمله مشغولند 

 طاها حضرت   امامت را سپرد آن دم به حیدر،            خم غدیر  دردین و نعمت منجلی شد  کمال

 از دریاقطره شد زیر پای او هفت آسمان   به            عصمت ذریۀ ،الهدی نور  ،الدجیمصابیح 

 شیدا وبه گرد دست موال در طواف و ُمحرم             مالئک صف کشیدند از غدیر عشق تا افالک

 جان شیعیانش را روح وو زآن ذّره سرشته              عالم یک قطره بر تنچکید از نور پاک پنج 

 1حضرت مهدی   بریک گو برخم بود ت  غدیر

 عهدی  هم را که باشد رسم ظهورش حق  بخواه از

 اطهر  نوری خالص و زمنجلی گشته وجودش              خلقتش فرموده بسم ربک الحیدر در خدا

 انیس سورۀ کوثر  ایمان، زالل عصمت و            انسان های سـورۀناب آیـه   علی تـفـسیر

 رهبر  هادی و مرتضی فرمانده است و تو پس از            محموداحمد  یا دینکم  اکمل سپس فرمود 

 
آوره شود و نمي توان دو غزل را بدون بيت رابط دنبال  د يک بيت برگردان ما بين دو غزل در شعر ترجيع بند يا ترکيب بند باي . 1

هم آورد مگر آنکه دو غزل جدا گانه باشه با توجه به اينکه اين اصل در شعر باال رعايت نشده است بيت زير به منظور رفع نقص  

 ظهورش را که باشد رسم هم عهدي بخواه از حق             غدير خم بود تبريک گو بر حضرت مهدي                  اضافه شد.

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             ترجیع بندقالب شعر: نعیمه امامی         شاعر:   
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 را شود یاور  که موال هرکس یاری کند  خدا             محشر  خاتم به این امت که تا پیغمبر بگو

 باال برد پیغمبر است این دستی که   یدهللا            بارد این نجواکبریا می قدسیان سمت  ز

 حیدر  امیرالمومنین المستقیم است او صراط              امام اولین حیدر  واالمر است و برهان  اولی

 فاتح خیبر  بوتراب و  وصی مصطفی و            هللا و باب العـلم ولی هللا، عبدهللا، سیف

 المتـقـین حیدرامام  عزیز جان پیغمبر،             علی آخر علی اول، علی اکرم، علی اعظم،

 وادی محشر  عمل در  علی میزان ایمان و             علی داور ی قاضی،ترین عابد، علعلی افضل

 حضرت مهدی   خم بود تبریک گو بر غدیر

 عهدی  هم را که باشد رسم ظهورش حق  بخواه از

 

 

 باید نمود شکر جهانی پُر با علی گفتن،             باید نمود  گهر  از پُر  کاِم خود را در نجف،

 سینه را بر آتش نفـرت سـپر باید نمود             المومنینامیـر با والِی حـضرت حـیدر

 باید نمـود ها خـطر امـیـنـی  مثِل عـالمه            پرچـمش افـراشته در نُه فـلک تا بماند  

 بر کالِم نـاطـِق قـرآن نـظر بـاید نـمود              البالغه عیِن قرآن واجب است  خواندِن نهج

 نمود باید جامۀ رزِم شجـاعـت را بـبَـر            شیعیان شود برای وارد خدشه هرکجا که 

 دشـمِن شـیـر خـدا را دربـدر باید نمود             ناصبی  بر تکفیری و بر داعش و مرگ بر

 با دعـا شـاِم تبـاهی را سحـر باید نمود             فرج خدا روزِ   خم طلب کن ازغدیر  در

 باید نمود  شرر در خصم را با ذوالفقارش            استمهدی حیدری امروز دست  ذوالفقار

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلقالب شعر: غزل           وزن شعر: محسن راحت حق            شاعر:   
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 را قـربـان  عـیـد مبعـث غـدیر             ای که جانم فـدای این جـانـان

 »أکـَملُت دیـنُُکـم« یزدان   گفته            قـرآن آن غـدیری که فاش در

 ست هـمین آیـه  درهـمۀ حرف 

 ست سرمایه   ستون و عشق حیدر

 را قـرآن دسـتش گـرفت روی            را ایـمـان ی بـیـمـه کـردنـبـ و

 خـدا عـلی جان را   شنید ازمی             گذاشت شـیـطان راپا می  زیر

 التهـاب افتاد در دلش شـور و

 تـازه کـشـتی دین به آب افـتاد 

 ست حیدر و مصطفی چه پیوندی             ستلبخندی به لب مرتضی چه 

 سـتسـنـد واضـح خــداونـدی             ستتِه هـنرمنـدی  دوخلق این 

 دو دلــبــر دلــبــنــد  دالوردو 

 آینـد دریـا بـهـم چه می  این دو

 امـیـر نـبـود  بـهـر اسـالم یک             نبود بخـشـش کـثـیر حرفی از

 بـود راه دین غـدیـر نـ سـر گر            نـبـود د کسـی وزیـربه مـحـمـ

 نبی خـاتـم النـبـیـیـن اسـت گر

 ایـن اسـت اقـتـضای والیـتـش

 ست پودم علی و رشته رشته به تار            ستام سرودم علی زاده علوی

 ست علی مثل زینب همه وجودم             ستعـلت سـیـنۀ کـبـودم علی 

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                   مربع ترکیب قالب شعر:  عماد بهرامی                 شاعر:   
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 زهــرا شـده تـرانـۀ لـب مـثـل

یـنَـبلَـَک لَـبَّــیـک ٰیـا اَبَـ  ـالــّزِ

 جانـان ماست جان زینب  جانِ             زیـنـبـش ربـناست جان زینب

 مرتـضاست جان زینب زینت             زینب جـان هـمـۀ کـربـالسـت

 دلم به عـشـق عـلی  پـرم بامی

 دمـشـق عـلـی  نـجـف زینب و

 ـلـه مـددحـضـرت مـریـم قـبـی            اعــظـم جـلـیــلـه مـدد بـانـوی

 یا عـقـیـلـه مدد جـبـل الصـبـر            تا به عـرش خـدا وسـیله مـدد

 صبر تو ذوالفـقـار بّران است 

 است  نامـسـلـمان اسـالم تـوبی 

 چـشـم بر لطف دیگران بسـتم             دستم است پیش تو  چون دراز

 مسـتم کـنم،شـق می با خودم ع            الـمـصـائـبـی هـسـتـم تـا که اُم  

 نام تـو ذکـر ربـنـای من است 

 است  خـدای من  اولین زیـنـبی

 دهـر مـاهـی شـد بـحـر آبی و             شد بهاری خـزان نخـواهی  تو

 با رقـیـه عـجـب سـپـاهـی شد             شد شـام راهی لشـگرت سوی

 در کـنارت سـکـیـنه را داری

 اریآبـــروی مــدیـــنـــه را د
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 مـا  ما را خـریـد احـمـد عـالـی تـبـار            ما بر زلف یار تا که گره خورد کار

 سـنـجـیـد بـا والیت حـیـدر عـیـار ما             پس رفت بر جهاز شـتر شهـریار ما

 ما ذی الحجه شد به یُمن والیت بهار

 به جهان شاه و مقتداست  علی ن ای من بعد از            جانب خداست سخن ازمصطفی گفت می 

 گوش کن کالم محمد چه آشناست هان!            خدا جداست ازعلی  هرکس جدا شود ز

 یـادآوری عـهــد الـسـت و قــرار مـا

 علی را حرام کرد  غیر زپیروی پس               گـفـتـن پـیـام خـدا اهـتــمــام کـرد در

 کـرد  احـتـرام مـحـمـد قـیـام عـالـم به             همه حجت تمام کرد بر حشر تا روز

 ما  خودش کردگار  حبیب راضی شد از

 مـرتضی  اسـتـاد،بـر انـبـیا مـربی و              مـرتـضی دست خـدا و بـانی ایـجـاد،

 مرتضی  داد «یمت یرنی» چون وعدۀ            تنها خـوشی این دل ناشـاد، مرتضی

 ما ـارگـذرد روزگبا شوق مـرگ می 

 هرشب برای جمع یتـیـمان قرار بود            بود آن سروری که یّکـه یل کـارزار

 بود دار وصلهجهان  دو هرنعلین شاه             بود شماربیملک   انس و لطفش به جن و

 عـالـم فـدای وصـلـۀ نـعـلـیـن یـار ما 

 برد سرمۀ چشـمش غـبار برای  زائر            اختیار برد هم   از صحن او که هم دل و

 برد خـانـۀ پـدری یادگـار هـر کس ز            بـرد هـزار  با یک امـیـد آمـده بـود و 

 یـادگـار ما انـگـشـتـری "ُدر نـجـف"  

مفاعیل فاعلنمفعول فاعالت وزن شعر: مسمط           قالب شعر: مرضیه نعیم امینی            شاعر:   
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 هرجا رویم تحت عـنایـات پـرچـمـیم            خــوران اشــرف اوالد آدمـیـم ریـزه

 غـدیـر چـشم به راه محـرمیم بعـد از             شـاد با غـمیم اگر ایم،مدیـون روضه 

 مـا  خـدا اعـتـبـار گـریـه بـرای خـون

 صفا شده صفا بی   ته حسین و سعی ورف            تن کـعـبه جـدا شده  روح عـبـادت از

 بیت راهـی کـرب وبـال شده  بـا اهـل            دشـت بــال شـده خـون خـدا مـسـافـر

 خـیمه قرار ما ست فکر غـارت برده

 

 

 علیست  جهان بسته به یک آن عمر همۀ           علیست چشمان  بسته به فلک و  چرخچرخش 

 آفـریـنـش به خدا سـفـرۀ احسان علیست            هـمه از سفـرۀ او روزی خود را دارند

 لیست هلل که دلم بـسته به زندان ع شکـر           است هـمه آزادتر بـنـدۀ عـشـق عـلی از

 آدمیت نـمکی هست که در نـان علیست           ام سـفــرۀ او خـوردم و آدم شـدهنـمـک 

 هرچه که مانده است پریشان علیست  مابقی            جـدا دهر زلفـش کـنی از حساب سر گر

 که قندان علیستبگویید  نیست دهان این            نوشیدم شکر علی شهد و  ذکر بس که از 

 دندان علیست  است که از پرتوانعکاسی            نـفـسـش روشن شد  ازکه جهان  آفـتـابی

 سر من چـشم به راه سر دامـان علیست           روی مرا بگـذارید  لحد سمت نجف در

 نمکدان علیست  هر چشم، است که آن علت           برهان دارد علت و  ،اشک شور است اگر

 علیست  فـاطمه وهلل قـسم جـان حـضرت           شدـالـم باجاِن همه خـلـقـت ع عـلـی، گر

 علیست  به خداوند که مهمان محشر  روز           عـلی را دارد  بن کسی عـشق حسین هر

 

نعالتن فعلفاعالتن فعالتن فوزن شعر:                    غزلقالب شعر: موسی علیمرادی              شاعر:   
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 عشق شد که قبل خلق دلبران علی امیر            عشق شد اسیردل از همان زمان هوایی و 

 عشق شد  حقیرکسی که پیش او  امیر شد           علی که نیست باآنکسی شود هر می  حقیر

 عشق شد  اسـیر بنده نشد هوائـیـش مگر            شودکه بـنـده هـوی نمی  عـشق او اسیـر

 عشق شد چرا که جبرئیل هم دخیل پـیر            اندمدد گرفته فرشتگان قـرب حق از او

 نجـف مسـیر عـشق شد -رگراه کربالبز              برای پـیـرو صـراط مـسـتـقـیـم تـا خـدا

 عشق شد نظـیرغرور بی  روز پُر  غدیر            نوشـته روی لـوح سـیـنه تـمام شـیعـیان 

 شعفچکد ز دفترم که امشب از   شراب می 

 نجف  علی نجف  شده است نعره قلم علی

 ـرابـرش عـمـودها اند در برکـوع کـرده            کـرامــتـش تــمـام جـودهـا شـدنـد بــنـده

 سجـودها که ُحـب اوست عـلـت قـبـولی            قیام کـرده کـعـبه پـای قـامـت قـیـامتـش 

 وجودها  قبول نیست سجده و رکـوع بی             علی گو به منکرب روح دین،اوست وجود 

 ودهاتـمام سـ بـدون او وگرنه شد ضرر            به لطف مرتضی شویم عاقبت بخیر مگر

 معنی حدودها اوست ُحب  بغض وهمانکه              بـنام او شده همانکه چـارچـوب دین بـنا

 خـدا ست ناخـدای کـشـتی نجـات تا علی 

 هاالـمـبیت نمای لـیـلة  ست بـدر حـقعلی 

 اشجهان بنا شده فـقـط به پـاس خانواده              اششدند عرشیان و فرشیان خراب باده

 اش رسد به پای جادهفقط حالل زاده می             صیب هرکسی صراط مرتضین شود  نمی

 اشصدای فوق العاده میرسد عرش  گوش  به             همچنان عروج، هزار سال رفته از شب

 اشلباس ساده به جزتنش کسی   ندیده بر             جهانشده به تخت شاهی  اگرچه یکه تاز

 اشپـیـاده  سـواره و مـقـابـل از سپـاِه در             دهند نکه جانبس است ای او نگاه ذوالفقار

اعلنمفاعلن مفاعلن مفاعلن مفوزن شعر:             ترکیب بندقالب شعر: علی اکبرناز کار        شاعر:   
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 اشارادهکـشـید بی نـمی  هـم نـفـس مسیح            همانکه طفل او به یک نگاه مرده زنده کرد

 نشسته در جوار حق کسی که باعلی نشست 

 آنکه گشت بنده علی شده خداپرست  هر

 ِدین شاه ذوالفقار  که بوده دین همیشه زیر            فقارقسم به آه ذوال ،سپربی به بغض  قسم

 ذوالفـقـار  پـنـاه به گـفـته نبی همـیشه در            حقبه غیر ثروت خدیجه زنده مانده دین 

 دادگـاه ذوالـفـقار  به  سپاه را کشانده یک            او آستین جبر چکد ازکسی که عدل می

 ذوالـفـقـار رؤیت هـالل مـاه  میان ظهـر            شمس دستبین سپاه ظلمتی که کرده است 

 به کفر محض میرسد ز دیدگاه ذوالفقار              حق مرتضی  شک کند فقط کمی بهآنکه هر 

 شودهم به این شعف نمی بهشت قسم بحق 

 شودهیچ کجا برای من مثـل نجـف نمی 

 

 

 است  منـبعِ خـیـِر کـثـیر که ذکرش؛            است نِـعـَم االَمیـر عـلی بر ماِسـوا،

 است  نِعـَم الـنَصیر  به ذکِر یا عـلی؛            دانۀ تـسـبـیـحم امـشب ِجد…هـر به

 است دعـا امشب چه ناب و دلپـذیر            غـرق حـیـرت نـگـاه کـعـبه امشـب

 است پـذیـر معـنا با عـلی سـعـادت،            چـو باشـد ذکـر او َخـیـُر العـبـادات

 است  به غـایت پادشـاهی بس دلـیـر              هــسـتــی سـاالرامــیــر و قــافــلــه 

 برابر با نگاهـش سـر به زیر است              نـگــاه قــدســتـیــاِن عــرِش اعـــال 

 است بـه داِم زلـف مـّواجـش اسـیـر             ـهــکـشـان راه شـیــریهــزاران ک

 است  نظـیـر شبـیه حضرت حـق بی             ولـی ذاتــا  وجــودش خــدا نَــْبــَود،

 جهلی کبیر است نامش اذان،  که بی            ”بخوان از مأذنه”َحّی َعلی العـشـق

 است  مصداِق بر حـّقِ غـدیر همان،             “عـلـی و  الَجـنَّـةقــسـیــم الـنّـار و “

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:               قالب شعر: غزل    منصوره محمدی                  شاعر:   
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 پـیـغـمـبـر دادنـدا بـه   بـلّـغ، بـلّـغ…            داد ر این صـال را سـرجبریل مکر

 داد  رکـوع انگـشـتر که در آن دست            سر دست بگـیر بر فرمان خـداست:

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

 گرفت   روی سـینه به قـرآن مجـسـم،            دیرینه گرفت عهد چون صبح الست،

 گـرفت  آئـیـنـهروی دست  آئـیـنـه به            اممن از علی  من و، علی از فرمود:

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

 رفت  صحرابوسی خاک فـردوس به             دو دریا رفتبه دست  آن روز که خم،

 عـلـی باال رفـت  تـا دست مـحـمـد و             برخواست »اِکِفیانی« فریاد فلک به

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

 پیوندش  هزار رشته در است و رنو             لـبخـندش  خـورشـید طلـوع کرده از

 یـازده فـرزندش  دست عـلی است و            آسـمــان دسـتــان رسـول دیـدنـد در

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

 کـرد بـلــنـد بــاالیـی  دسـتـان عـلـی،            شـکـوفایی کرد مه، در آیـنه مهـر و

 « پـذیـرایی کرد  با سـورۀ » مـائـده            مـردم خـودش از آن روز خـداونـد،

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

 راه بستی ای دست  خـندق جهـل، بر            ای دست شکستی  خانۀ شرک رابت

 تو هستی ای دست  هللا« معـنای »ید             بود »فـوق ایدیهم« هر جا که نشان

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

 علی به به دین به قرآن قسم،خورد می             که آیه آیۀ آن به عـلی  »والـعـصر«

 به عـلی   بـاید که بـیاوریم »ایـمـان«             بود دشـمن او ُخسـر« اِنسـاَن لَـفی«

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

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:                  رباعیعر: قالب شمیثم مومن نژاد                 شاعر:   
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 قـــدم ابـــوتـــراب افـــتـــاده ـایجــ            افــتـاده ســجــدۀ شـکـر آفــتــاب در

 افـــتــاده آب دهــن کــویـــر حــتــی            عـلی نامحالوت  ست که ازعـمـری

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

 غـدیر   است عـطر ملکـوت صلوات             غـدیر روشن حیات است سرچـشمۀ

 راه نـجـات است غـدیر  ترین،اهکـوت            ش نرسـیمبلـنـدای شـکوهـ  گرچه به

 

 

 ست علی  را که مایل برپروردگاری  سجده کن            ستعلی  کعبه نشانـی قـبلۀ دیگر دهدمی

 ست علی  کوثرچشمۀ  را کن خاِک نجف سُرمه           حیاتحیاِط صحِن او خورده است ِخضر آِب  در

 ستعلی  آخــر آمده قرآن بگــوید اول و            است هللا حـرِف آخــر نـقـطۀ آغاِز بســم

 ست علی  شود اکبرهللا آنکه نامش می  بعدِ            نیست نامش در نماز اّما اگر دقّـت کنیم

 ست علی  پیغمبر همراهِ  داند َحرامی خوب           اختیار فرق بسیار است بیِن یاِر جبـر و

 ست علی  سنگر را سنگ این آیینه سنگ روی           باکی نیست چون ُکفر محکم بکوبد  گر سنگ

 ست علی  دفتر به صد گنجد نمیهم  آنکه نامش           انبیاءمعجزاِت ختم خواهد شد به ده خط  

 ست علی  دسِت پیغمبر رفت رویدستش آنکه            غدیر در اّما استدست روی دست بسیار 

 ست علی  بخشید انگشترمیرکوعِ خویش   ر د           هللا را از روی لطف  آیت اللهی که خلق

 ستر علی محش محشری که ترس دارد در دل از           المال بود شمعِ بیت که فکرِ شمعِ سوزانی 

 ست علی  جامۀ موالی خود بهتر ای ازجامه           استاش پوشیده تازه غالِم   که کهنه پوشی

 ست علی  آنکه ُمراِد مالِک اشتر غافل از            شدند مــرد نشناســان ُمریِد مالِک اشـتر

 ست علی  سر  شیرینی که دارد تا ابد در شورِ            ش هم نیســتم اّمـا ِدلم خـاِک پــای ُدلـدل

 ست علی  که سرتاسر را خدایی   آنپرستم می             ایوان طال سجده بر به غیر ازَخم نخواهم شد 

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل       ابراهیم زمانی              شاعر:   
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 الوعـده وفا! روز دندان به جگرها شد             شد فـرهاآمد آغـاز ظـ که به سر هاغـم

 حـّجـاج رسـیـدنـد و پـایـان سفـرها شد            شد هم معـطـوف گذرها چشمان پیـمبر

 روی مسافـرها کرده بـغـل برکه بر وا

 زائرها  به که خـدا داده سـوغـات گـویا

 رفت همه سویش من باب تماشا شمانچ            رفت باال انقدر جهـاز آمد کوهی شد و

 رفتعرش مسیحا  موسی سوی طور آمد بر            احـمد به فـراز آن هم شانه مـوال رفت

 خط بـیـانـاتش  بود هر مـوقـوفۀ حـیـدر

 جمله به اثباتش  یکتوصیفش یک جمله به 

 کیست  یمبرهرچند پیمبر نیست هارون پ             کیست مردم فرمانده لشگرگفت که ای می 

 کیست شمشـیر رسول هللا کرار دالور            کیست اهل جهان سر از اسالم وسرمایه 

 ایـمان را همواره نگـین بوده انگـشـتر

 بر شانه من رفـته مـعـراج نشـین بوده 

 منعصای ست    هروقت زمین خوردم بوده            دعای من  علی بوده یک عمر  رب به یا

 من  خوابـیده بجای بـسـتر واهمه دربی             منجان داده برای  ستجانم به علی بند ا

 زد سلیمان طعنه به آمد به رکوع وقتی

 که به میدان زد  جلویش پا شد وقتی خیبر

 داشت مرگ رفاقت   اش دل کند با زندگی   از            شجاعت داشتچند هرنبود اصال  مغرور

 شکایت داشت مردم هرچند  حرفی نزد از             اشتبا نان جوین خوش بود از بس که قناعت د

 دل مـؤمن عـشـقی ازلـی بـاشد  به  بایـد

 که امامـم من مأمـوِم عـلی باشد  هر بر

یلنمفعول مفاعمفعول مفاعیلن وزن شعر:         مربع ترکیبقالب شعر: سیدپوریا هاشمی        شاعر:   
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 باشد مثل سپـرش تنها نشود یک وقـت            باشیدنظرش   امت زیر روم ایمن می

 پشت درش باشید  در با هیزم  با آتش و             باشید داغی روی جگرش نرسد روزی

 روزی نـرسد باشـد در بین شـما تـنهـا 

 سـیـلی بخـورد زهـرا پیش نگـاه او در

 ها از زخم نوک مسماریاز درد کبود            بـشود بیدار درد شـبها  کاری نکـنید از

 بازار  شام کـوچه برسد یثـرب برسد تا             آزار این سوختن و ارث از زینب ببرد

 جان بر لب بروی نیزه یک خواهر   یک سر

 کـمر زینب اثر شـالق وای از وای از

 

 

 کرببالست  دشت که مدینه، خم نه غدیر            بـلـند عـاشوراست مطلع شعـر غـدیـر

 سرخ سیدالـشهداست  خـروش حنجـرۀ            نـقـطۀ انجام یک رسالـت سبز غـدیـر

 جاست  همیشۀ تاریخ شیعه پا بر  که تا            است عشق بـلـنـد صحـیـفـۀ  فـرازهای

 نـقـطۀ آغاز غـربت دریـاست غـدیـر،             نور جوش چشمۀ  وجاری فیض است   که اگر

 نه دست خداست  دست محّمد مگر فراز            اَیـدیـِهـم نـه ایـنـکـه یـدهللا فَـوقَ  مـگـر

 موالست   علی  ولی  را من او که  گفت هر  و            نه اینکه صال زد به امر اَکـَملتُ  مگر

 اعالست عالی   اگرچه ّحی علی نیست،            ستلـم یـزلی  آیـنـۀ ذات نـور علی در

 تنهاست  علی قرنها  چه پس از از هنوز            ُخم بَعد آنهمه بیعت که بسته شد در ز

 والست  نورغرق  کههائی ینه آخوشا به             حضورهایی که بسته سمت پنجره به   بدا

 بـلـند عـاشوراست  غـدیـر مطلع شعـر            دل تاریخ  است در لـکۀ ننگ سـقـیـفـه

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            قالب شعر: غزل      محمدرضا کاکایی              شاعر:   
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 خـصال تو ِورد لب مالئکه ُخـلـق و            کمال تو ُمـبـلِّـغ عـشـق وای آسـمان 

 العـجـائِب عـالَم خـیال تو رُ شد َمْظهـَ             الـَولی  یا قـاهـِر العَـُدّوِ… َو یا ٰواِلـیَ 

 تو  حال  وشور  های تو وحسرت به سجده             اولــیــا بـُــردنــد انــبــیــاِء الـهــی و

 شـأن نُــزول عـدِل خـدا اعـتـدال تـو             تو هـا اقـتـداربه معـرکـه شـرح قَـَدر

 رویای اهل جنـةُ االعـلٰی وصـال تو             المبین فاتح  عیُن الیقین و ِحْصِن َحصین،

 شعله خواست  تو عشقپروانه هم در آتش 

 پود ماست  شکـِر خدا که ُحّبِ تو در تار ُو

 را شـدم خـدا بـشـنـاسـم امیـر نـوکـر             را کـنـیـد واژۀ نِـْعـَم الـنّـصیـر مـعـنا

 را  کند به خدا این حـقیرمیبد مست             1علی  خـدا که ُحـّب وصّی نبی، شکر

 را فـقـیـر دارد هـوای طـفـل یـتـیم و            اتصفت دسـتگـیری دست خدایی و

 را این اسـیر جـان حسـن رها نکـنی            کـنـیمی غـالم خـود آزاد اربـابـی و

 را الـغـدیـر تـا َمـْزَمـَزه کـنـیـم کـمی            کن با دسـت خود پـیـالـۀ آبی درست

 است غالم غـالمان حیدر عـاّلمه هم

 است  موالی ما قیامت و ساقی کوثر

 رکـوع تو شده دیـده کـرامتی  هر در            قـیـامـتـی ـا قـیـام تو شـده بـرپ با هـر

 سعادتی  چه رفتی به سجده گفت خدا            بزرگی رب را نـشان دهد تو  تکـبیر

ـ  دیـانـتـی  نـکـرده عـرش الـهـی  پـیـدا              عــلــی اَشـهــدِ  ـِد بـیَوهللا در تـشـَـه 

 
اما پيشنهاد  . 1 ايراد محتوايي مصرع اول و  کنيم  مي  بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است  به  بهتر  با توجه  انتقال  به منظور 

 .     کنيدمعناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير 

 کند به خدا اين حـقير را بد مست مي             و انگور اين ضريح هستم فراري از مِي 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند               قالب شعر: حسین ایمانی            شاعر:   
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 که هـسـتم والیـتی  شـکـر گفتم هزار            امخواندههای نمازی که  سالم بعد از

 نـعــمـتـی  افـتـادنـَم بـرای مـن آورده            عـلـی مــدد بـلـنـد شـدم یـا افـتــادم و

 علی   منم یاور ت است،این اوج غرب

 علی  این اوج عّزت است، منم نوکر

 حضرت حق کیست؟!مرتضی شیر شمشیر و            فـرمـانـدهـی کـُّلِ قـــُوا شـاه الفــتـیٰ 

 ماسـوا خیبر عـلمـدارِ  سـردار بدر و            یار و وصی حضرت ختم رسل علیست

 جزا جنان است در قَسیم نار و رحید            کردگار علیست قول نبی َوحی حرف

 نـیـنـوا  شــورلـب کـریـم حـرم   ذکـر            یا مرتضی تپـْش تپـِش قـلـب فـاطمه

 نـذر کـربال شود ُمـحـّرمـی ودل می            …حسـابم کـنـد اگر شاهـنـَشه غـدیر

 کـََشف  زن حسـین توأم شاه لـو سـیـنه

 ف روم نجـمی  رکـاب وارث تو پـای

 

 

 در این دنیای خـاکی او تجـلّی خدا باشد           دادند کشتی را که در آن ناخدا باشد به او

 باشد  ماسوا روی زمین بلکه امیر نه در             خاتم حضرت بنا شد  خدا بود و نبی بود و

 اشد که حرفش مرتضی ب به بعثت میرسد وقتی           اول چه اشـرف کـل خالیق بوده از اگر

 نبی حق داشت با آیـات قـرآن آشنا باشد             علی دارد به لب ذکرپیغمبر است  چهل قرن

 بنا بود از همه عالم حساب او جدا باشد             اوشد جانشین    علی پیغمبر  نفس علی شد

 ن یا مرتضی باشد گوئی همامصطفی یا  اگر           باطن  دو یکی هستند در پیمبر با علی هر

 مقامش تا کجا باشد  هرگزکسی  فهمدنمی            پیغمبر دوشرکابش شد شکستن برای بت  

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:           قالب شعر: غزل    محسن صرامی             شاعر:   
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 شتاب کند   سمت گدایان خودش علی به             کـندکسی نـیـامـده او را عـلـی جـواب 

 بـه آسـمــان رود و کــار آفــتـاب کـنـد              1که خـادمـش حـیـدر حـسـاب کـند کسی

 چارده نور است  که علی نیست، فقط علی

 او جدا شدن از هفت پشت ما دور است  از

 نقـطه، نقـطۀ پرگار شده ست خطبۀ بی             تــکــراربـی   بــرای دایــرۀ شــاعــران

 شاعر مضمون سرا هزاران بار  هزار            اولین خـم زلفـش اسیـر شد عـطـار در

 ددست شدن خیال وصف علی را قلم به

 را نخورده مست شدند  علی عشق شراب

 اوست حسین ادامۀ  شروع او حسن است و            اوست شناسنامۀزهرا  ست وعلی  علی، 

 اوست چکامۀ این  ،گویم نمیکه  خودم  من از             عامۀ اوست صفاتصفات خاص مالئک 

 شریک قایل نیست دل،  خدا، و برای او

 ست هیچ حائل نی و معشوق،میان عاشق 

 ایم نه! ما مجـاور کوی صد و دهم شده             ایم؟شده  گمهاست قرن روی زمین  گفته که

 ایــمخــم شــده ُمـبَـلِّـغ جـریـان غــدیــر            ایمقـم شـده کـربـال ومسـافـر نـجـف و 

 االعیاد است   از نظر شیـعه عـید  غـدیر

 ست دادهشیعیان خدا والیت خود را به 

 گـویند می  های عـلـی دسـتگـیر به دست            گویندشد اسیـر می  هر که عاشق او به

 گویند می غـدیـر  مـلک از  هـنوز جن و            گویندمی  امیـرعـلـی را  و اهل عرش،

 
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

 .     کنيدآمده را جايگزين بيت زير 

 بـه آسـمــان رود و کــار آفــتـاب کـنـد             اي حساب کندکسي که روي عـلي ذرّه

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:          مربع ترکیبقالب شعر: محمد حسین ملکیان         شاعر:   
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 فهمند خط را ولی نمی سه  جماعت این دو

 فـهـمندکه چیزی از درجات عـلی نمی 

 چه ایـرانی  ُمحب او چه عـرب باشد و            دانی نه می  ودانـم  عـلی که بود؟ نه می 

 چه در سالمت کـامل چه در پریـشانی             چه آشـکـار سـالمـش کـند چه پنـهـانی

 عـلیک  سالمٌ   شـنود از عـلی:جواب می

 لـبـیک  مـریـد مـرامش شدی بـگـو اگر

 و گداست غرق نیاز ماز اوست زکات ن             علی روی پاست وقت نماز و  به پاست تیر

 کـند اعـجـاز؟ می  ایجـازنهـایـت  که در            شده باز دهان کعبه از این کـارهای او

 هنرمند است  او که هر انگشت به جز علی،

 برای او در خیـبر به تار مو بـند است 

 را مصاف کند؟ چ که جنگ ندارد، علی            که دشـمن او تـیـغ را غـالف کـند اگـر

 کند طواف   را اگر رواست کعبه نجـف            !عـمر به خوبی او باید اعـتراف کـند؟

 البـالغه آمده است؟ کجا شبـیـه به نهـج

 ؟استزده را کسی ورق  های جهانکتاب 

 ابـوحـیـران  شـودعـلـی می  ولـی کـنـار            ست برای خـودش ابـوریحان ایستاره

 هزار بار بـخـوان از شـروع تا پـایـان             !ام عـلی نیست داخل قـرآن؟که گـفته ن

 هللا طـۀ زیـریـن بـاء بـسـمقـسـم بـه نـقـ 

 سخن کنم کوتاه  ست معنی قـرآن، عـلی

 ستعلی  پای  زیراست سماوات  روایت            ستعلی  وصلۀ عبای روزنی از ستاره

 ست به نقل قول، صدای خدا صدای علی             تسپی خدای علی  به عرش رفته محمد،

 قرار شعر بر این شد سخن شود کوتاه

 ”علی” بنویسم چه “فی امان هللا چه “یا 
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 گاه نیست  تکیه دست تو بخدا دو از غیر            محفـلی که نام تو باشد گـناه نیست در

 به راه نیست  اد نجـف روحالم بدون ی             نیستتو بحث سفـید و سیاه مکتب  در

 نیستکه هر کارمنزلتت  و قدرتوصیف 

 مانند برکه نیست  وجـود تو  دریـایی و

 در شیـشه کرده خون رقـیق دوات را            سلـطه کـشـیده لغـات را نامت به زیر

 برگ برات را دست تو دو ازمیخواهم              بـر هـم زده نــظـام هـمـه کـائـنات را

 خواهـش دستان ما زیاد  زیاد و  لطفت

 زیــاد مــرام شـمـا مـا کـم ارادتــیـم و

 رسـدنــمـی  جـاللـت اوج قــّد قــلـم بـه            رسدکـمـالت نمی  دست غـزل به مرز

 رسـدکسی به وصالت نمی بیچاره هر             نمیرسدزاللت چشمه هم به جوی  صد

 ـید نیستات بـعقوِل فـمن یَـمت یـرنی 

 دیدنت به وقـت وفـاتم امیـد نیست جز

 عشق همیشه حیات که از تو بوده  زیرا             عـشق را با دوات بـاید نـوشت نـام تو

 عشق صراط شد   علیاهدنا صراط پس              تو ذات عشقعشق  شده به سایۀ پنهان 

 مان درست با تو مشخـص است مسیر

 مـاننـخـست امــام” ” جـانـم فـدای نـام

 جـناب تو  فـلک بر مانده نگاه چرخ و            تو  ای بیـن کـتـاب دنـیـا شـبـیه نـقـطـه

 تو  آفرین به فاطمه صد مرحبا به صد              فـاطـمه نـبـوده کسی بـازتـاب تو  جـز

 تو تمام خـلـق بگـویـند هم کم است  از

 جـلـوۀ پاک تو فـاطمه استدار  آئـیـنه

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:            قالب شعر: مربع ترکیب             محمد حسن بیات لوشاعر:   
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 نیست  دلپذیر "علی" ذکری به غیر نام            نیست دلیر تو است که جز شاهد تاریخ

 نیست تو هم مسیروالیت   باکه  هرکس            نیست "غـدیـر" عیدی شبیه عـید سعید

 رفته است به پایش ثبات نیست بیراهه 

 راه نجات نیست  راهی به غیر راه تو

 عـلی  آقـاتـر و عـزیـزتـر و بـهـتـر از            عـلـی از شـود احـدی بـرتـرنمی پـیـدا  

 1عـلی  تر از  مرتبه پیـمـبر صدها هـزار             علی در مـعـرکه کجاست دالورتر از

 چنان و چنین علیست ست  تعریف کرده

 حق برای نبی جانشین علیست امـر با

 

 

 آفریده شد  ول امیـر ا اصال عـلی از             آفریده شد غدیر  به هم زدند ودستی 

 ابـتـدا بـرای غـدیـر آفـریـده شـد از            مصطفی  زبان خدا گفت: جبریل از

 آفریده شد  در قـالبی حماسی و شیر            هیبت علی   ازای قطره یک روز ریخت 

 شد آفریده  حریر دست و خیاط چیره            دلش نخی  ازل از کشید روزبیرون 

 کویر آفریده شد  پلکی به هم نهاد و             شد بهار  ازسخن  وود هم گش ز را لب

 آفریده شد  کثیر خیر جامی گرفت و            نبی اودست  است که از کوثر ساقی

 شد آفریده  هرآنچه بود به زیر   دیگر            اول خـدا نشاند عـلی را کـنار خود

 شد  آفریده اسیرعشق شد که اینگونه             نگاهی دم نخست خدا به دل بُرد از

 
آمده است که احتماال اغالط تايپي است و موجب بر هم  ها » تا جائيکه ما بررسي کرديم« بصورت زير  ت زير در تمام سايت بي   . 1

 .خوردن وزن، آهنگ و معناي شعر شده است، لذا جهت رفع نقص اصالح گرديد

 صدها هـزار مرتبه پيـغـمـبر از عـلي             در مـعـرکه کجاست دالورتر از علي 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: دق میرصالحیان             صاشاعر:   
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 عـلـی  قــرآن  نــورانـی بـاطـن             علی  رحمانحضرت علی   بسم

 مسلمان عـلی  منکـر تو نیست            علیعلی جان  روح علی، نفس

 عــلــی بــا   الـلـه شــدم بــنــده  

 یـا عـلـی  و عـلـی  یـا عـلـی یـا 

 نـبـی بـود و نـگـار خـدا  جـان             خــدا  کـیـست عـلـی آیـنـه دار

 دل مـا هـسـت کــنـار خـدا  در            خدا  بوده به دسـتـش هـمه کار

 دلهـا عـلی  ای نـجـفـت کـعـبـۀ

 یـا عـلـی  و عـلـی  یـا عـلـی یـا 

 شد معیار ُحّب تو میزان شد و            خوار شددرت  رِ هرکه نشد خوا

 شد دار نسب شیـعۀ تو اصل و            ت کـعـبـۀ سـیــار شدخـال لـبـ

 خورده به قـنـبر نسب ما علی 

 یـا عـلـی  و عـلـی  یـا عـلـی یـا 

 حـیدری و قـادر مطـلـق تویی             اصدق تویی  وصادق صدق تویی 

 تویی  حقحکم رسول است فقط              خــنـدق تـویی فــاتـح کـارزار

 ی باطـلـند االّ عـلی پـس هـمگ

 یـا عـلـی  و عـلـی  یـا عـلـی یـا 

 عذاببغصت ُحّب تو ایمان شد و              آفـتــاب بـفـرمـان لـبـت گـوش

 شب هجرت بخواب  جای نبی در            حـسابام بی حساب بـدی  با تو

 گـفت نـبی بـین خـطـرها علی 

 یـا عـلـی  و عـلـی  یـا عـلـی یـا 

مفتعلن مفتعلن فاعلنوزن شعر:                   مربع ترکیبقالب شعر: سید پوریا هاشمی            شاعر:   
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 آئـیـن ما  نـوکـریـت مـذهـب و            سینه زدن دین ما رسنگ تو ب

 ما تـلــقـیـن کـاش بــیــایـی دم             ما بـزن ای شاه به تـدفـین سر

 علی  زود به دادم بـرس آنـجـا

 یـا عـلـی  و عـلـی  یـا عـلـی یـا 

 شــو  روشـنــی آخــر ایـن راه            مـاه شـو روی جـهـاز شـتران 

 الـلـه شــو  و ولـــی  بـنـمــا رخ             چـند نـفـر شـاه شو آن  کـوری

 موال علی  نیست کسی غیر تو

 یـا عـلـی  و عـلـی  یـا عـلـی یـا 

 ...هللا خـیـانـت شد و  بـر ولـی             ..عـداوت شد و. آه که هنگـام

 ..ـیامت شد و.خانه ق پشت در            و خلوت شد علی خلوت پشت

 علی  آن فاجعه زهـرا در گفت

 عـلـی   یـا و یـا عـلـی یـا عـلـی 

 

 

 است که هنگـام مراعاُت نظیر برخیز            غـدیر است تا قافیۀ شعر امیر است و

 است امیرتا عـرش فراخوان تماشای              آمـد که أکـمـلـُت لــکـم دیـنـکـم الـیـوم

 است  اسیر یتیم است و خسته که مسکین و  هر            نــۀ مــوال بــنـشــیـنـدخــا  افـطــار در

 مایه فـطیر است  آواز بخـوانـید که بی            بــر طـبـل بـکـوبـیـد نــقـاره بـنـوازید

 است! نُـمـردند بـمیـرند که دیرآنانکه              عـلی ُحّب عـلی مـاَت شهـیدا ماتَ  َمن

 است  بصیر وَ یَستِوی االعمی  ماهنگامۀ             آیدـهـۀ اسبـان ظـهور است میاین شی

 چه کنم عید غدیر است جنون را و این شور            تقصیر خودم نیست   ورقصم می  وچرخم می

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:              قالب شعر: غزل      مهدی جهاندار               شاعر:   
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 روز دندان به جگـرها شد  الوعـده وفـا!            ها که به سر آمـد آغـاز ظـفـرها شدغـم

 حـجـاج رسیـدنـد و پـایـان سـفـرهـا شـد            پیـمبر هم معـطوف گـذرها شد چـشمان

 مـسافـرها  روی بـرکه بر وا کرده بـغـل

 داده سـوغـات به زائـرهـا  که خـدا ـویاگ

 رفت سویش من باب تماشا چشمان همه             باال رفت آنـقدر جهـاز آمد کـوهی شد و

 رفت  عرش مسیحا آمد بر موسی سوی طور             شـانه مـوال رفتاحـمد به فـراز آن هـم 

 خـط بـیـانـاتش  مـوقـوفۀ حـیـدر بود هـر

 اثباتش  بهجمله   توصیفش یک یک جمله به 

 کیست  هارون پیمبر هرچند پیمبر نیست            کیست لشگرفرمانده مردم  که ایمیگفت 

 کّرار دالور کیست شمـشـیر رسول هللا،            اهل جهان سر کیست و ازسرمایه اسالم 

 انگـشـتر ایـمان را هـمواره نـگـین بوده

 ین بودهبر شـانه من رفـتـه معـراج نـشـ

 وقت زمین خوردم بوده ست عصای من هر            علی بوده یک عمر دعای من  یا رب به

 بـسـتر خوابـیـده بجای من  واهـمه دربی            من برای جان داده است بندعلی  به جانم 

 وقتی به رکوع آمد طعنه به سلیـمان زد 

 که به میدان زد  پا شد وقتی جلویش   خیبر

 رفاقت داشت   مرگ با دل کنداش زندگی  از             شجاعت داشت  هرچند اصال نبود مغرور

 ایت داشت هرچند شکمردم  حرفی نزد از            داشت که قناعت بس جوین خوش بود ازبا نان 

مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلنوزن شعر:          مربع ترکیبقالب شعر: سیدپوریا هاشمی        شاعر:   
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 دل مـومـن عـشـقـی ازلـی باشد  به بـایـد

 عـلی بـاشد  مـأمـومِ  که امـامـم من هر بر

 وقت مـثل سپـرش باشد نـشود یک تـنها             زیر نظـرش باشیدروم ای امت  من می

 با هـیزم در پشت درش باشید با آتـش و            روزی نرسد داغی روی جگرش باشید

 تـنهـا  بـیـن شـما در ـاشـدروزی نـرسد ب

 سیـلـی بخـورد زهـرا پـیـش نگـاه او  در

 از زخـم نوک مسمار  هااز درد کـبودی            بـیـداردرد شبها بـشود  نکـنـید از کاری

 شام کوچه بـرسد بـازار یثـرب برسـد تا             و آزارسوخـتن این   ارث از بـبـرد زینب

 اهر جان بر لب یک خو بروی نیزه یک سر

 اثـر شـالق وای از کـمر زیـنب  وای از

 

 

 بود پیمبر دستور ، دستور،برگردیدگفت  پیکی رسید و        بودجلوتر  مامن ماجرا را خوب یادم هست، چون کاروان 

 د بو حج برای ما برابر با پیغمبر،حرف  از فرمانبری         محمد بود دلهامان چرخید سرهای شترهامان چون با

 بود  ابوذر ها با عمار و سلمان و کار بنای سایه بان        گرد درختانی کهن دیدیم راگزاران  حجعظیم   خیل

 یعنی محمد روی منبر بود راوی به حرف خویش پایان داد،        شد باداز دشت حتی رد نمی ،زنگ شترها از صدا افتاد

 بود کرداشت پیغمبر، هرچند بعضی گوشها  رساییبانگ         «علی مواله من کنت مواله » «لکم دینیاکملت الیوم »

 دست او دست برادر بود دیدند درآنها که نشنیدند می         چشم پیغمبر مرادش را از خواندند می دیدند آنها که می

 حیدر بودت حکم والیت دس   دادصحرا شهادت حتی شن         داد هم سینا شهادت هم طورهم دریا شهادت داد  هم برکه

 بود  آخروالیت بود، آری! والیت حرف  ازحرف  ابتدا از        که در بستر تا لحظۀ آخر از بدر تا خیبر، خندق و از

 

مستفعلن مستفعلن فعلن وزن شعر: مستفعلن مستفعلن فعلن           غزل    قالب شعر:             محمدحسین ملکیانشاعر:   
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 گویم سر اگر خواست غمی نیست بَلی می             گویمیزلی می  جاِم مِی لَم سرخوش از

 گویممی  عـلیأ به علی” ”  بـار ده صد و            گویمصوِت جلی می   خود شده با از بیخود

 یـا حـیــدر پـدرم گـفـتـه از آغــاز بـگـو

 حـیـدر یا  بگو  به زمین خوردی اگر باز

 گویممی ِسپـر  ناِم عـلی سیـنه مست از            گویماز همان روز به فرمـاِن پدر می

 :گویمو بـاِر دگـر می امبـارهـا گـفـتـه             گویممی  »ها عـلـٌی بشـٌر کـیَف بشر«

 ناِم علیست عّزِت درجهان  دو عّزِت هر

 عـلیست اذان قـسـمتی از نـاِم دل آراِم  و

 نیست و دنیاییجسمانی قدرتش قدرِت             زیبایی نیست   این جذبه و بهاسم علی  یا

 نیست حضرِت موالیی  علی خدا غیرِ   به             نیست بنـدۀ هرجایی که شد بندۀ او هر

 خوانمعلی می  که با یادِ  این شعر من در

 خوانممی  ”  عـلی نادِ  هر کجا خسته شوم”

 بادۀ نابم کرده است  از جاِم مِی وسرخوش             سرمسِت شرابم کرده است اسِم تو علی، یا

 خرابم کرده است  توضریحِ   نقِش انگورِ              است سخت جوابم کردهها میکده  درِ  از

 گـردممی بر م بـاز ولی مـسـتـم ورومی

 گـردم می بر نجـف هـستم و  جـلِد ایــوانِ 

نفعالتن فعلفاعالتن فعالتن وزن شعر:            مربع ترکیبقالب شعر: براهیم زمانی            اشاعر:   
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 کردی خـسـتـۀ مـاتـم زده بـازی با دلِ              نده نـوازی کردیآمدی و ب  یا علی…

 راضی کردی دلم دادی ومیخواست هرچه             نجف خاطـره سازی کردی بین ایوانِ 

 داری هوایی  حال و حضرِت عشق عجب 

 داری  ایـواِن طـالیـی” خـودمـانـیم چـه ”

 هـمـسایۀ بـــاران هستی  پـدِر خاکی و             هستییا عـلی روحِ مسلـمانی سلـمان 

 تو مسلمان هستی  همه گرمحضیم   کفرِ             هستی عالم به فدایت که خودت جان جانِ 

 دارند  قـسیمی همه با ُحـّبِ تو میـزان تو

 به کرامـاِت تو ایـمـان دارند دشمنان هم 

 کـم نیست بندۀ عـشِق توأم بنـدۀ حیـدر             نیستمرهم  غِم تو یاعلی درِد مرا جز

 1نشد آدم نیست  کسی سائل کوی تو  هر            عالمیان طـعنه زننَدم غم نیست بگذار

 دانـدمـا جــوانـاِن غــدیـریـــم خــدا مـی 

 دانـد ـدیــریــم خـدا مـیپــاِسـبـانـــاِن غــ

 بر لِب آیِــنه آه است علی جان برگرد            برگرد جان  است علی شِب تنهایی ماه

 جان برگرد  علیراه است  چشم به قاتلت            برگردجان  چاه است علی  دل پریشاِن تو

 کشتخواهد  مرا دردکه همین  شک ندارم

 ت کش خواهد مرا غربِت این مرد عاقبت

 
موش نکنيم که اميرالمؤمنين شيعه و پيرو ميخواهد  بيت زير به دليل عدم رعايت توصيه هاي علما تغيير داده شد، فرا  . 1

          !!!نه سگ دربان

 م نيست هرکه خود را سگِ کويِ تو نخواند آد            بگذار عالميان طـعنه زنندَم غم نيست



امیرالمومنین علی علیه السالم  ، اشعار  سومدرآستان وصال؛ جلد   373   
 

000
 

 ستگوشۀ ُملک وسیع علی سما  و ارض            سترفیع علی  شأن برین شاهدِ  عـرش

 ست علی هرکه مطیع  مطیع خداست، عبد و            الجـواد ابن محـضر  یاد گـرفـتم من از

 ست علی  سمیع گوش گوش سمیع خدا،            خداستچشم بصیر  علی، چشم بصیر

 ست راوی این ماجرا، تیغ سریع علی             ود نبستخ کـمر هـیچ زمـانی زره بر

 ستعّزت شیعه علی  ،بگوکن   سینه سپر            است عّزت آن مکتبمکتبی  هر رهبر

 سردرگم است  تا ابد ُملحـد و منکر او

 است خم  دیرغ  عید  ها، شاهد این حرف

 هـمـگـان پا گرفت  ای در میانِ ولـولـه            گرفت را دست علی  حضرت ختمی مآب،

 خودش یک تنه باال گرفت  را علیدست             پـیـش نـگـاه هـمه بـعـد بـه امـر خـدا،

 اش مکتب حق پا گرفت خطبه از نفس و              عشق خواند ازای خطبه  با همۀ قّوتش، 

 گرفت  علی جا ُحبای شیعه  دل هر  در            این امت است رهبر من،گفت علی بعد 

 بیعت و امضا گرفت  از همۀ جمعیت،            رسل یک به یک ختم مهمی است که،  امر

 خـبر بی هر  این ماجرا گفت به باید از

 بیـشتر  این راه گـفت بیـشتر وباید از 

 را  عـیان صولـتش کـفر اساطـیر کرد            جهل فراگیر رانهضتش ریخت به هم 

 را خطبه شکست پایۀ تزویر خطبه به            علی هیچ کس حضرت فاروق نیست غیر

 تیر را معرفتش   حواس، هوش و بُرد ز             بس  مست خـدا بود و تـیـر ندانست او

 بـدهـد مرتـضی نعرۀ تکـبـیـر را  سـر            که در وسط کارزارلحظه آن  وای از

 ی فشرد، قبضۀ شمشیر رادر کف خود م            پای نبی ایستاد اُحد، خون در غرق به

 هست یَـُدهللا اوست خـلـق فـوق ایـادیِ 

 اوست هللا أَسدُ نیست حریفش کسی، چون 

 علی  هو علی و  حق است، حیدرشرف ِعرض و              علی  هو علی و حق است، حیدر باده به کف 

مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلنوزن شعر:           ترکیب بندقالب شعر: محمدجواد شیرازی         شاعر:   
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 علی  هو حق علی و شاه نجف حیدر است،            ستعلی جلوۀ داور ست،علی  فاتح خیبر

 علی  هو حق علی و  است، اول صف حیدر            اُحد خیبر و بدر و چون دم پیکار شد،

 علی  هو وعلی  حق  ،است حیدر طرف  چهار            ستعلی میدان  آخر ،ستعلی میدان  این سر

 علی  هو حق علی و صدف حیدر است،   ُدرّ             خالق خورشید حق سورۀ توحید حق،

 منزلتصطفی الیق این م   پس ازکیست 

 جهت  شد علی از هر جایگـزین نـبی،

 حلقۀ گـیسوی اوست دعا،حلقۀ وصل             1سلـسلـۀ موی اوست راه نـجـات بشر،

 جهان روی اوست   دو در قبلۀ اهل یقین،            واجب است او  سجده بر است، ابیطالب  پور

 از یک خم ابروی اوست  جهان واله  کل            رودعقب میشمس ، شودمی پا    بهُمرده 

 بانوی اوست همدم و  حضرت خیرالنساء،             این که میان زنان مدح علی را بس است،

 قـدرت بازوی اوست ذکر لب فاطمه،            بس وجوشن حیدر فقط، نفس بتول است 

 که خـودش پـایـۀ اصلی اسـالم بود او

 م بود مـونس ایـتـا هـمـدم هر سـائـل و

 پـوش شد؟  چه سیـه بـیت ولی خـدا از             !همه خاموش شد؟  یثرب احمد چه شد این

 زود فـراموش شد بیعت روز غـدیـر،             را ی اولواالمرجهل سقیـفه گرفت جا

 بازوش شد همدم این عاشقی، نقِش به            علی سوخته این جا فقـط پای یک نفر

 ها فـاطمه بیـهـوش شدوسط شعـله  در            اشزیـر در خـانه  ـه،آه از ایـن فـاجـع

 به ابـد عـّزت فـاطـمه منـقـوش شد تـا             ها  در دل تاریخ سوخت و پیروز شد،

 رسد آقـایـمان می  کـنـید اهل دل، صبر

 حضرت صاحب زمان منتـقـم فاطمه،

 
 بيت زير به جهت جلوگيري از سوأ برداشت و کج تابي معنايي تغيير داده شد . 1

 حلقة وصل دعا، حلقة گـيسوي اوست             سلـسلـة موي اوستراه نـجـات خـدا، 
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 نیست  كه  نیست میكده جا دراینگشتیم هرچه            كه نیست نیست خلوت ما  خانۀ تو  ای كه جز

 این دهر صدا نیست كه نیست  در  تو  صدای جز           شـكنامی نـشنـیدم بی  من كه جـز نام تو

 جزاین آب و هوا نیست كه نیست  به شهر ما را            جرعه نفسی با یادت دو ای اشك وكاسه

 كه نیست  نیست گدا هرچه گشتیم ندیدیم،           شب آمد و گدامشت  یك   تو   شهر در صبح

 خبرت هیچ كجا نیست كه نیست جز خبری             جا پیچیده است غدیرت همه بسكه اخبار

 نیست  كه  این دست خدا نیست دست باالتراز           این بود بر جهـاز شتـران حرف پیـمـبر

 آنـكه محـمـود صدا كـرده صدا بـاید زد 

 به دسـتـان خـدا بـاید زد  بـوسـه  و فـقـط

 پخش شودضربان  درضربان سینه   سینه           باید این خـطبه میان همگـان پخش شود

 جریان پخش شود  كه بود دررودی مثل            ست راه افتاده  به باید این چشمه كه امروز

 ران پخش شودپس پدران دراز  این خبر           كه شده پیـك بهـاران خـدا  نـسیـمی چون

 نمك عشق تو در هر شریان پخش شود            محـبّت دادن مـادرم خواست كه با شیـر

 خبرهای جهان پخش شود  خبرش صدر           قـرن گـذشته است ولی جا دارد چهارده

 پـخـش شودبـین اذان   مـأذنـه مـا سـر بر             را به مؤذن برسان تا هر روز این خبر

 كـاش نـگـیـری نفـسی مـاه مرا شـبـم  از

 الــلــِه مـــرا  أشــهـــد أن عــــلــی  ولــی

 آتش دوزخ كه ُمجـیری داریم  چه غم از           عشق اسیری داریم ما كه عمری دل در

 دل سیری داریم  چشم وسبب نیست كه بی            خدا است این خانه نوشته را درام روزی 

 داریم؟مسیری راه   این گفته جزكسی  چه            به خورشید رسد راست گفتند كه راه تو

 ما فـقـط آب در این خاك كـویری داریم            آب نه عـیـن سـرابـنـد پس از تو"أدیان"

ناعالتن فعالتن فعالتن فعلفوزن شعر:          ترکیب بندقالب شعر: محسن عرب خالقی         شاعر:   
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 همه گـفـتند از این پس چه امیری داریم            چـه وزیـری دارد هـمـه دیـدنـد پـیـمـبـر

 این چه مراعات نظـیری داریم  از بهـتر           زهـراست ـۀ یاام زمزمعـلـی  یا هر بعـد

 دریاست از دل دریا كه به غیرهمردیف 

 موال زهـراست  بـهـتـریـن قـافـیـه خـانـۀ

 غـذا آماده ست به یـتـیـمـان بگو امـروز            كن ای شاه گـدا آماده ست سفـره را باز

 لـب این بـركه غـذای دل مـا آمـاده ست            ـدیـمما فـهـمـی  ـازل شد وسـوره مـائـده ن

 خـدا آمـاده است بیـشـتر از همه اعـیـاد،            برای بخشش ،عیدیست  چه ،غدیریستچه 

 دم را كه منا آماده ست بِكـش آن تیغ دو            اختیار سر ما دست دو ابروی تو هست

 ورنـه در دست طبـیـبـانه دوا آماده ست           نیستدردی  مراخواجه  است كه ای  دردم این

 ست هـر كه دارد هـوس كـربـبـال آمـاده           باز هـم بوی محـرم همه جا را پُـر كرد

 شریك  گشت بغض وحسدات دشمنی  كه بر ای

 همه گـفـتند: أبیك  پسرت گـفت: گـناهم؟، 

 

 

 نقطه باالترین تا  رود دست تومی  که باال           این نقطه ازدین بعد  نخواهد ماند دیگر شبهه در

 همین نقطه  درجمع باشد  که اسرار الهی           هللا باء بسم که رفته زیرای نقطه آن تویی 

 ایاک نستـعـین نقـطه  ایاک نعـبد نـقـطه،           :گوییممی   جوییم ومی  تو به اذن هللا یاری از

 آن آستین نقطه  الف، این آستینت از است پُر             ف داریالکه بی  یانقطه بی اگرچه خطبۀ 

 جبین نقطه  بت در ریا یا سجده بر از نداری           تنت اما  زخم و پینه برفراوان است جای 

 امیرالمؤمنین ....  جوابی نیست جز نام:           را سوالی   محشر که در  تویی آخر اول، تویی 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:         قالب شعر: غزل    مجتبی خرسندی           شاعر:   
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 که هست  منا  ،نخواندی  َمن کنُت را غدیر             هستکه  راماجغم آن  شکسته شد عهدی

 ولی ناخدا که هست  باشدعـلی خدا نه،            که هست بلی پیمان ببـند فرصت قـالـو 

 که هست بزرگ همه ماسوا ازخدا بعد

 حـّی عـلی عـلی  فـریـاد کن به مـأذنـه،            بگو یکـصدا عـلی  عـلی بـخـوان و ناد

 عـلی  بعـد از خدا و بعـد رسـول خـدا،            علی مصطفی هم   و است حیدر فاطمه هم

 که هستشراب نداری بیا است گر  ساقی

 علی  باش با  چه غم زمکر زنان، یوسف!            علی  است فاصله از عشق تایک یا علی 

 عـلی گشا  مشکل و استعلی  گشا لشگر            عـلی   شـود تـمـامی درهـا بـه یـاوا می 

 که هست شه الفتی فرمانروا که بود و

 اش یـتـیـم و اسـیرند رهگذر کـوچه در            هم مبـتـدای عـاشـقی ماست هـم خـبـر

 نـیـسـتـیـم اگر   رکـوع عـلـی سـائـل  مـا            هـاسـت گـدایـاِن بـیـشـتــر دور کــریـم

 ــا کـه هـسـتهللاِ م ولــیّــکـماو اِنّــمــا 

 دم زنم رواست بزرگی او پس هرچه از            خـداست نه آئـیـنۀ خـداست گفتی عـلی

 مرتضاست  آغوشوسعت  محشرصفی ز            انـتهـاست هم صبح قـیامت  هـم ابـتدای

 که هست  ای عـاشقان هجوم نیارید جا

 نشستدلم   کرد به جان وحلول  مهرش            حیدر است که عالم منقّش است نقّاش،

 آتش است  عاشق گـناهکار اگر شد در             در این ُحب دو آتشه است است،علی دل عاشق

 که هست  اما حسابش ازهمه عـالم جدا

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مسمط                قالب شعر: محسن ناصحی                شاعر:   
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 جدا ورق شد و عترت جدا قرآن ورق            رفت مصـطفی تاریخ را سپـرد به ما،

 بخون خفت مجتبی  فرق علی شکافت،            شد که مرتضیهمان  رسید و درآتش به 

 هست که کربالبمان   صبور عباس من!

 فـریاد اگر کـشیـد زبان داشت از علی             علی ازنفس کشید که جان داشت  زهرا

 علی  که نشان داشت ازای نشانه آن بی              علی بازو، کبود بود و نهـان داشت از

 ستیافـتـنـش هرکجا که ه  بیـقـراردل 

 

 

 دست خـدا را بُـرد باال دست نـبـی،            را بُـرد بـاال  وحــی آمـد مـقــتـدا تـا

 گـشـا را بُـرد باال دست یـل خـیـبـر            رفتاللعالمین  رحمةبا دست گرمش 

 تا آخـریـن حـّدش صـدا را بُرد باال              و شوندمی کر هاگوش  این فهمیده بود 

 را بُــرد بــاال  تـا پــرچــم شــاه وال             خلق عـالم سایه گـسترد ی برنام عل 

 اتـی را بُرد باال  وقتی که روح هـل            شأن نـزول سـورۀ انـسان عیان شد

 را بُـرد بـاال ایـن دعـا آرام دسـتـش            خوار دشمنش وُمحبّش سربلند  یارب

 بــاال بُــرد آیــیــنــۀ ایـــزدنــمــا را            ببیند را جلوۀ حق مردم خواست می

 بهـا را بُرد بـاال پـیـغـمـبـر  این بـار             روزی خرید یوسف ارزان بود اما 

 را بُـرد بـاال نـاخــدا آن نـاخـدا ایـن            سکان کشتی هدایت جانشین داشت

 مـروه مـنا را بُرد باال  خود صفـا با            و بـر بـام دلـهـا کـعـبـۀ سیـار رفت

 ا را بُـرد بـاال های سـاده مـ بیت این             نخوردیم  حسرت دیگران شعر به  هرگز

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل               لب شعر: قامجتبی خرسندی             شاعر:   
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 شد  خورشید تازه کامل دین حضرت  که            وحـی نازل شد اذان بود؛ درست وقت

 هـای آسـمان دل شدنفـس ه پـای ک دلی            جان تازه گرفتحضرت خورشید لطف  به

 َو فـرمود ظـلـم باطـل شد نگـاه صبح؛             را شکست ظرف بُلـورین ظلمت شب

 حـمـایل شد که ذوالـفـقـار عـلی آمـد و            هـنـوز دیـن خــداونـد در تـالطـم بـود

 ل شد اراذدن خورهای زمین  که لحظه            ثابت کردحضرت حیدر به خلق  تیغ و

 فیهم«  »ما خلقت هفت آسمان و قسم به

 ست »یـدهللا فـوق ایـدیهـم« فـقـط عـلی 

 آباد  خـم پس از امروز شد عـلی غدیر            فریاد  حضرت خورشید میزند خالصه؛

 باد  علی پخش میشود در که عطر اگر            کردکج  زلف او راه خودش را به نسیم، 

 زاد  مرد مادر فـقط تویی که شدی شیر             داد ارها شهـادتبو مـادر تو خـودش  

 پـیچـیـده است بـین بـالد که نام تو   اگر            همیشه حضرت صدیـقـه یاعـلی گـفته

 1حضرت جبریل دست بیعت داد  که با تو             مـانـدمی  تو بـا خـدا و خـدا نـیـز با تو

 فیهم«  »ما آسمان وخلقت هفت  قسم به

 ست »یـدهللا فـوق ایـدیهـم« فـقـط عـلی 

 آیـدمـی  که پـا بـه پـای عـلـی اعـتـبـار             آیداز آسـمـان خـبـر از زلـف یـار می 

 آیـدکه در کـنـار طـال هـم عـیـار؛ می             هستحیدر  همیشه حضرت زهرا کنار 

 
 به جهت جلوگيري از سوأ برداشت و کج تابي معنايي تغيير داده شدبه دليل ايراد محتوايي و بيت زير  . 1

 که با تو حـضرت اهلل دست بيعـت داد            مـانـد ا خـدا و خـدا نـيـز با تو مي تو بـ

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:               ترجیع بندقالب شعر: علی رضوانی               شاعر:   
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 آیـدمـی چـقـدر نــام تـو مـیـثـم بـه دار            داردهمه عاشق که مرتضی  میان این

 آیـد مـی ذوالـفـقـار هـای عـلـیبه دست            عـلی و به الفـتی که فـقـط قـسم به ناد

 آیـد مـی دلـدل سـوار هـمـیـشـه حــیـدر            زهراهمسرش  بهارادت  برای عرض 

 فیهم«  »ما خلقت هفت آسمان و قسم به

 »یـدهللا فـوق ایـدیهـم«  ستفـقـط عـلی 

 

 

 عـلی  حرفی با  لب گـفـتـند زیر           عـلـی روی لب گـفـتـنـد بـخٍ یا

 بـعـد از آن آمـاده بـیـداد بـاش             باششاد   دست پـیـمبر حال بر

 کشید را نـقـشـۀ قـتـل پیـغـمـبر            دویـدبیعـت می   آنکه اول بهـر

 ای با نـام دین آغـاز شد فـتـنـه           ـد ابـراز شـداُحُ  عــقـدۀ بـدر و

 شـود روِی اصلـّیِ منـافـق رو           شود  وقت آن شد تا سوابق رو

 همه هیزم شدند  های گل شاخه           مردم از راه حقـیـقت گم شدند

 مـیـان خانه زهـرا را زدند  در           بهـشت قـرب احـمـد آمـدند در

 خـالق هستِی هرچه هست بود           بود دست  که به روی هاییدست

 امت واحـد هـزاران دستـه شد           با عـمامه دور گردن بسته شد

 کشید می  دنبال حیدر را خویش            رسیدنـالـۀ زهـرای اطهـر می 

 به پا آتش گـرفت تا فاطمه سر           گرفت بوسگـاه مصطـفی آتش

 زدند می  زهراگفت می  مرتضی           زدنـدمی  بابا  گـفتمی  هفـاطـمـ

نتن فاعالتن فاعلفاعالوزن شعر:            مثنوی             قالب شعر: قاسم نعمتی                      شاعر:   
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 بشری ؟که تو فوق تصورخوانمت چه              پری جن واند کرده مدح تو وا  زبان به 

 ببری!  خودش این بهانه که حتی دل از به            است تو راخودش آفریده  خدا به دست 

 گـفـتن نداشـته هـنری  مـدحِ تو به غیر             عمرشهمه  در که !خوشا به حال زبانم

 تو یـاور دگـری  از نـداشتـنـد به غـیـر            روایت است: که پیـغـمبران زمان بال 

 نـداده است به دنـیـا هـنوز تـاجِ سری             را به بشر هدیه کرد وقتی دید خدا تو

 همسفری  تو معراج جز شب اشت درند             اگرنیست ،عجیب رسولی نفس فقط تو

 کـند اثـری نمی  به نـوکـران تو هرگـز            که آتـش دوزخ قـسم به آتش عـشقـت،

 آمـده اسـت  زمـان بـیـعـت ما با امـیـر 

 آمده است  دهـید به عـالـم غـدیر خـبـر

 ا به قـربـانت شـود جـان مـ بـار هـزار            چـشـمـانـت  شـدنـد عـالـم و آدم اسـیـر

 دامـانت کـنـد بـرسـد دست مـا به خـدا            است مشغول خویش به که هرکس حشر روز به

 شـونـد حـیـرانت مـالئکـه هـمـگی می             گـیـریهـمین که قـنوت می سِر نـماز

 ایـمـانت  ای اززیـاد و کـم نـشـود ذّره            روند ها کنارپـرده  تویی همان که اگر

 به روی ایـوانت  مـرا رو جان بـگـیـر            به نجف بین عاشـقـان خودت مرا ببر

 فـاطـمـه جـانت  وجـد آمـده بـا ذکـر  به             زبانت هم فـاطمه مشـغـولی و به ذکر

 بـگـذارند روی دامـانت  هـمـیـشه سـر            توانستـندکه می حال یتـیـمان خوشا به

 آمـده اسـت  مـان بـیـعـت ما با امـیـر ز

 آمده است  دهـید به عـالـم غـدیر خـبـر

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:               ترجیع بندقالب شعر: احسان نرگسی            شاعر:   
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 !خداوندی  شدهشایع همین شده ست که             هـمـانـندیهـمۀ خـلـق بی تویی که در

 شود که قبولم کنی به فـرزندیمی  چه            پــیــامـــبـریامــِت  ام پــدرِ شــنــیــده 

 همین که تو در چـوبّی قـلعه را کندی             برخـاست آسـمـانـیـان ـۀهـلـهـل صدای

 نداشت روح تو با جهـل هیچ پیـوندی             هاپرست نبـودی شبـیه بعـضی  بت تو

 نبست سربـندی  نـام تو بر سر به غیر            که در میدانهمان  مالک اشتر؟ که بود

 ـده اسـت آم زمـان بـیـعـت ما با امـیـر 

 آمده است  دهـید به عـالـم غـدیر خـبـر

 

 شد نظـیریعـنى شكـوه عـرش خـدا بی              شدسر به زیر  دنیا به پیش چشم فلك،

 تشنه یك "یا ُمجـیر"شد هر سنگریزه،            كـشید وقتى عـطش میـان بیابان نـفس

 شـد گـمـشـده سـهـم كـویـر ارتا آن بهـ             كرد ظهورصحرا باران عشق در دل 

 شـد كـثــیـر ـشـأ دوبـارۀ خــیـرسـرمـن            بر رخ آیینه نقش بستروزى كه خنده 

 شد «الغـدیر یومُ » اى كه قـسمت آئـیـنه             اىها سمت بركـهواشـد تـمـام پـنجـره

 ر قـلمرو نورش حـقـیر شد خورشید د            عـظـیـم والیت كه تكـیـه داد منـبـر بر

 وزیر شد در محـضر تـمامى خلـقـت،            عشق  شور طراوت باران و از  پُرمردى 

 امـیـر شـد دار سـبــز رسـالـت،آئـیـنـه             جـشن آسـمـانـى اكـمـال دیـن حـق در

 ا دلپـذیـر شدناد عـلى بخـوان كه فـض             است روز توالى حیدر ،« یوُم الس رور»

 مـاه والیت منـیـر شد  از نـور توست،            استمبارك امامت طلوع  موالى دین،

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل           قالب شعر: محمدمهدی عبداللهی            شاعر:   



امیرالمومنین علی علیه السالم  ، اشعار  سومدرآستان وصال؛ جلد   383   
 

000
 

 شدمها غم نجف پرواز کردم راحت از  تا             شیدا شدم که گفتم یا علی شوریده و تا

 الیق دست دعای حضرت زهرا شدم             کرامات علی دریا شدمقطره بودم از 

 ـانـه به مـن داده مـدال نـوکـری مـادر خ

 حـیدری  ام،حـیدری ام،حیدری  ام،حیدری

 الرحمان علی  یاسین و  اتی و مومنون، هل             علی  قرآن علی، قبله علی، توحید علی، دین

 علی  سلطان دلبرعلی، علی، لیال علی، جان             علی  میزان محشرعلی، علی، مقصود علی، حق

 ماست دین ردم ُحب حیدرم آی مردم آی

 اسالم تنهـا مـرتـضاست  نـایـب پـیغـمـبر

 علی  میدان جز شیر   زاهد شب،کیست مردم             علی  کیست مردم پهلوان پهلوانان جز

 علی  آسان جزبگشود آن که قلعه را  کیست             علی  جزکه ذوالفقارش کرده طوفان  کیست آن

 اقتدار وتقوا و رزم  دانش و عدل و مرد

 سـیـف اال ذوالـفـقـار  عـلی ال  فـتـی اال ال

 داده علی  سر باز نغمۀ هل من مبارز،             هر کجای معـرکه پـیچیده فریاد عـلی 

 علی  افـتاده، باطل در تنه با لشکر یک             علیهست آماده  ،میدان کیست اینجا مرد

 تمام کارش شود  ،روبرو گردد هرکه با او

 نیام  گر شمشـیر او بیرون بیاید از وای ا

 کندمی اطاعت  او که فاطمه از کیست او            کـنـداولیاء هللا را حـیـدر امـامـت مـی

 کند می نامش عبادت  که با  خوش به حال آن            کندسعادت می اهل عالمی را ُحـب او

 علی  که جنگ دارد با کوری چشم کسی

 ـمومنـین اال عـلی عـالـم امیرال نیست در

نفاعل بع ترکیب           وزن شعر: فاعالتن فاعالتن فاعالتنقالب شعر: مر         رحیمیانمحمدحسین شاعر:   
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 حرام حیدر بر بودضعیفان   بر محلی کم            نه به دنبال حکـومت بود نه دنبال نام

 شود کارم تمام  حیدر بی هم گفته   دشمنش            غالم گردن شاه وبزرگی دین   دارد او

 کندگشایی می   مشکلدشمنش  از اوکیست 

 کـندتا قـیـامت دور او عـالـم گـدایـی می 

 غـدیـر   از تـمام روزهای سـال بـاالتر             غدیر کافر،  هرنویسم کوری چشمان می 

 غدیر کنم تجدید بیعت با والیت درمی             غدیر پیغمبروقت عیدی دادن زهرا و  

 غدیر  گیر نمکهستم خدا  شکر ،امکی من 

 غـدیـر  چشم در راه ظهـور آخـرین تیـر

 

 

 چـكـید  غـدیـر از نـفـس رحـمت بهار            دمـیـد انـتظارصبح  از سـتـارۀ سحـر

 زمین به حكم قضا آب زندگى نوشید             دوش  شفق بررایت  دست قدر، گرفت

 خــورشـیـد تــولـد سـپـیـده داد نــویــد            مـشـرق هـستى آسمـان سعـادت ز بر

 نسیم صبا بوى عشق یار شنید  از چو            منبر به بـاغ، بـلبـل شـوریده رفت بر

 خطبه توحید  اسرار بم، و به بانك زیر             سرود و بود  عشقنواخوان  رفته، خویش ز

 خندید  به روى او كه خیل غنچه شكفت و             شورشى انگیخت باغ و غلغله در فتاد

 امید رسول بست  آل زمین به عترت و            مشحـونعطر گـالب محمدى  هـوا ز

 تـكامل دینش خـداى كـعـبـه گـزید پى             نشست  صدر  شد،على به نشین  سدره ،رسول

 بالیدزمان به خود  وگزیده زمین  این از             گرفت پرچم اسالم را عـلى در دست

 غدیر خم جوشید به عشق آل على از            الست خم به یمن فیض والیت شراب

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   یحیی حدادی                 شاعر:   
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 دین هستی یعسوب  و حقّیمستقیِم  صراط           الیقین هستی  المتین عین دهم حبلدت می شها

 هستی المومنین موال امیر  دهممی شهادت           آستین هستی خدا دردهم دست شهادت می 

 عرش امضا شد  ات درحکم ولی اللهی  علی!

 اجرا شد مصطفی مأمور   دستور داد وخدا 

 پیغمبر  جانبودی  تو   جان تو بود و پیمبر            فرمان پیغـمبر بودی گوش به عمر تمام

 پیغمبر  قرآن  درگفته است  راتو  خدا مدح           پیغمبر  شوی قربانکه  رفتی بارهزاران 

 کرد  هزاران آیه نازل مدح تو شأن و  خدا در

 کرد  سائل انگشتری تقدیم علی بین نماز

 نترسیدی ظالم   از وهستی  علی! خشم خدا           یدیلحظه نخواب  یک  هستی و چشم خدا علی!

 دیدی می   خویشخودت گفتی خدا را با دو چشم             پرستیدی  دهم اول خدا را توشهادت می

 کردی  خدا بر سجده  دهم اول توشهادت می 

 کردی  احمد اقتدانخستین مرد بودی که به 

 والی تو نشان قطعی تکمیل ایمان است            است مسلمان هرکس به والی تو شهادت داد

 عفو گناهان است  شرط الزم علی حب تو           شیطان است محبینت نباشد عبد که از کسی

 گناهی را  بخشد بدون تونمی خـدا هرگز

 بـیـند کسی عـفـو الهی را بـدون تو نـمی 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:         مربع ترکیبقالب شعر: آرش براری         شاعر:   
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 داماد پـیغـمـبر  ستی و ولی هللا اعـظـم هـ           هستی ساقی کوثر الجنه تو قسیم النار و

 بن ابیطالب امیـرالمـومنین حـیـدرعلی ا            صدیقه اطهر نداری هیچ همتایی به جز 

 خداوند است نه این حرف پیمبر نیست این حکم 

 است برازنده امیرالمؤمنینی به علی تنها 

 حالی شد الی بهح  جبرائیل هم وحیی بود چه            شدالموالی  مولیبه احمد وحی آمد که علی 

 1خالی شد  امروز رجیمشیطان شر  زمین از          عالی شداوضاع و امیرالمومنین حیدر شد 

 صفحه دنیاست  خدا درتصویر شفاف  علی

 علی موالست  علی موال  علی موال  علی موال 

 طالب  ابیبنمیزان است علی  حشر به روز            طالب ابی بن  انسان است علی امام جن و

 طالب ابیعلی بن  استسلطان  و امرولی            طالب ابیپـناهـان است عـلی بن  اه بی پـن

 حق  سو"علیٌ  هر از رسد امروزبه گوشم می 

 علٌی حق  علٌی هو گویند:می  مالئک ذکر

 کفار بر فرق سراسالم است  شمشیر علی           حـیدر کـرار علی عـالی اعال، یل حـق،

 القهـار  علی مـوال الـموالی و علٌی قاهـر           پیکار  در جنگد با تو که ب  کسی جرات ندارد

 اآلمال  منتهیالوصیین  امام العارفین خیر 

 االعـمال علٌی افضل مدد ذکر بگو حیدر

 
به منظور انتقال بهتر  با توجه به ايراد محتوايي در مصرع دوم  کنيم  مي  سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهادبيت زير    . 1

 کنيدير معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت ز

 هر آنچه بود در مشت خدا امروز خالي شد           اميرالمومنين حيدر شد و اوضاع عالي شد
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 هـمه بر آسـمـان عـلی  از تـر ای آشنـا            زمـان عـلیای لنگـر ثـبـات زمین و  

 عـلی  جـان جهـان تو، جـانـم فـدای نام            لیکران عمرحمت بی دریای لطف و

 ترین دم هر صبح جبرئـیل ای دلنشین 

 نوش بادۀ صهبای سلسبـیل  ای جرعه

 عـلی  هـات یافـرشـتـه فـرش قـدمبـال             علی یاعرش و فرش خاک کف پات  ای

 عـلـی   سـوات یاآمد دوبـاره عـاشـق ر            علی ساعات یا  الخطاب لحظه و فصل

 تراب کرد که نام سبز تو را بو آنکس

 غـالم خانۀ حـیدر خـطاب کرد من را

 شوممین   هـسـتم ولی شـبـیـه به قـنـبـر            شـوممـثـل غـالم خـانـۀ حــیـدر نـمـی 

 ومشــشـرمـنـدۀ عـنـایـت مــادر نـمـی            شــومنـمـی   دم ایـن در اّمـا بــریـده از

 نـانـی فـقـیـر را  امـشـب دهـیـد لـقـمـۀ

 ایـن اسـیــر را  آقــا بـگــیـر زیـر پَــر

 کـنـی مرا نان  سـفـرۀ نمک و مهـمـان            مـرا  مـسلـمان کـنـی من آمـدم دوبـاره

 کنی مرا سلمان  شود که توچه می  اصال             یـتـیـمـان کنی مرا  یا که نـوازشی چو

 چه غـزل ابـتـدای تو  تهـای هـرای انـ 

 تو  زمین جان فـدای مـوالی آسـمان و

 است  عشق مادریاین کند عشق فرق می   این            استنوکری دل من حس  درساده  حس این

 رفته گفته نجف چیز دیگری است هرکس که            استمنوّری ضریح   گاه وبار به چه به

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مربع ترکیب           قالب شعر: وحید محمدی            شاعر:   
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 شدچشم تمام شهـر که درگـیر خواب 

 ناب شد  خاک نجف ُدرّ  چکید واشکت 

 وا شد به اوج صحـنۀ معـراج پای تو             کـنـج عـبای تو دمـیـد زخـورشـید می

 خواند نبی هم برای تو  «  یکاد » دم  آن             تووقـتی خـدا سـرود به لحـن صدای  

 احـمد خطاب شد صوت دلنـشین تو با

 خـاب شد که جـانـشـین نـبـی انـت یعـنی 

 راه تـو  ای آفــتـاب خـیــره بـه انــوار             نـگـاه تـو ای رد پـای خـشـم خــدا در

 پناه تو  هفـت آسمان و هفـت زمین در            توسپـردۀ سـرخ سپـاه  خـورشـیـد سر

 امان ببار دلم بیصحن به   باران شو و

 شـمـس را بیار  پشت کـوه بار دگر از

 شد  دعـای شـما مـستجـاب لبخـنـد زد،            بـوتراب شد فـاطمه ووقتی که حرف 

 ـراوت سیب گـالب شد ط  خانه پُـر از            تـرین سـوال بـدون جــواب شـد زیـبـا 

 پرواز عشق هر دو کبوتر شروع شد

 … تفـسـیـر آیه آیۀ کـوثـر شروع شد

 غروب کرد که نـور خانۀ حیدرگفتی             غروب کرد سورۀ کوثر عمرخورشید 

 حضرت مادر غروب کرد  :نوشت باران             غروب کرد کنج غروب در پس یک در

 مستجاب شدشب دعای نیمه شبش  آن

 حساب شدبیهای دلت غصه  رفت و او
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 است  کرده باطل ردّ  و است آورده حق  وحی،            مایل کرده است  سمت تو  را خورشید آسمان،

 است کرده  دل دلعشق تو  بد به حاِل آنکه در            قابل کرده است تو محِض تاییِد  ی رااعده

 جحاز  برخوش قد و باال و شیرین ایستادی 

 حجاز  تو خرماخیز شد تا به ابد شهر از

 هایش جا گرفتشانه  کنار هایت درشانه             تمام بـرکه را دریا گرفت !آیـه نازل شد

 باال گرفت فقط دست تو را  دسِت پیغمبر            پا گرفتجانشینی  ّجه بود وٱلح هجده ذی

 أکملُت لُکم«! دین با علی شد مستدام» :گفت

 شـد غـدیـرخــم بـرای اّمـتـم خـتـم کـالم

 گـفـت راه بـرای روشـنـیِ   هـایـت راآیـه            قـرآن و بسم ٱهلل گـفـت رونمایی کرد از

 شأن تو دلخواه گفت  درهمان اندازه را  پس            گفت  ای کوتاهخطبه را در تواوصاِف  گرچه

 شیعـه شد مستـنـد کردن کـنار برکه کار

 جملهٔ »َمن ُکنُت َموال« اعتبار شیعه شد

 محضرت عصا در تا موسی   بر زمین انداخت            محضرت به وجد آمد خدا در گفت تبریک و 

 محضرت میکـائیل را در  جبـرئیل آورد            محضرت درا صفا دشت شد یکباره مروه ت

 به زیر  سر زانو زد آمد پیش تو  با تواضع،

 غدیر  ازبگیرد  را عالم دو هر رزق که تا

 برت  و دور عالمی  آمددیده بوسی  محِض             شاه واال بودی و تاج خـالفـت بر سرت

 جمال محشرت  « ٱلجنه و ٱلنارقسیم  »  شد            اعـال، وارِث پیـغـمبرتحضرت عـالِی 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:      مربع ترکیب    قالب شعر: مرضیه عاطفی          شاعر:   
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 خسی و خار هر تو شأنِ   تا قیامت نیست هم

 نیست در حّد أمیرٱلمؤمنین جز تو کسی 

 یاعلی  ،ذکرم دم به دم تو !ده بار  نَه صد و            یاعلی تو، أشهـَدم حج من تو، تو، امکعـبه

 یاعـلی  مسلکم تو، مدرکم تو، مذهبم تو،            یاعلی کرم تو،من هستم و صاحب   سائلت

 فردایم تویی  امروز وصاحِب  !عیِن حقّی

 تویی صف محشر که موالیم  غم ندارم در

 کندکعبه تبـسم می  چـرخوانی وچشم می            کـندتـیـّمـم می   زمیـن بـا تو بـوتـرابـی و

 کندمرحب تظلّم می  پاِی تو ست وزیِر د            کندپا گم می  خیـبر ولیکـن دست وقـلعهٔ 

 جنگاوری، لطف و کرم جاذبه با دافعه،

 دم  دو از هـمینجا شد گمانم ذوٱلفـقـاِر تو

 شامگاِه من نجف  ظهـرگاه و صبحگاه و            شد وعدگاِه من نجف هجده ذی ٱلحّجه و

 درباِر شاِه من نجف  ! شاِه مردانی عـلی            راِه من نجف بیراهه نه! یکراست،  سمِت هر

 پای بوس محِض که   آنجا !آمدم با پاِی دل

 اولیا و انبـیا در محـضرت کرده جلوس

 صحبت از شأن تو »یا عالِی أعلٰی« مشکل است            است مشکل توصیِف دریا  ای ناچیزم وقطره 

 نجوا مشکل است  تو  «یِ َموالْی موال  یا » پایِ             أسرا« مشکل است»تفسیر !خوانمتمی  «هل أتیٰ »

 ات شقشقیّه   سطرِ   هر  خواندم از !خواندی خطبه

 !اتذریّه از تو حق آغاز شد پیوست در
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 تو زنگـار دل ما را طال کرد مهـر            ما را با خـدا کرد آیـات چـشمان تو

 ردلبـهـای شما ما را دعـا ک انـگـار            خویش جز پاکی ندیـدیم باراز کوله

 جـابـجـا کـرد آقـایـی تـو جـای مـرا            العشق ُ اهل جنّتُ  نه دوزخی بودم  من

 تو خـدا ما را صدا کرد کـنار تا در            ها نام تو بردیمسّجاده  یک عمر در

 آسـمـان تـو رهـا کـرد بـال مـرا در            اش ببیند آنکـسی کهخیر از جوانی 

 خـواهم آقاطال می  من کـنـج ایـوان 

 خواهم آقامی ال یک کرب  نجف، بعد از

 دادنیل می  چشمت هزاران آبرو بر            دادسـّجـادۀ تو بـوی جـبـرائـیـل می

 دادمی انجیل  و گهتورات  گاهی خدا            به دستـت جـمـلـۀ پیغـمـبـرانی و تو

 دادسمانها مجـلسی تـشکـیل می آ در            شب به پاس احـترام تو خـدایت هر

 دادمیکائیل می شب دست  و هر  روز هر            ات راخـانـه  کارهای پـروردگـارت

 دادهمواره بوی صور اسرافیل می             لحـظـۀ جـنگـیـدن تو غـبـار گـرد و

 نـظـیر عـالـمی هـمتا نداری تـو بـی 

 حضرت پـروردگـاری شاهکـار تو

 الـمــؤمـنـیـنـی شـایـسـتـۀ نـام امـیـر            االنـبـیا را جانشیـنی ـم ای آنکـه خـت

 هـای خـدا روی زمیـنی بهـتـرین   از            زیـبـایـی گـلـواژۀ مـهـر و مـحـبّـت

 قـرینیصفـاتی که بگویم بی  هر در            ای مرد اّول َمثَل،ای بی  بدل،ای بی 

 تـریـنیاز میمنه تا میـسره طـوفـان              ات هـمیشهیبا ذوالفقار و شهسوار

 الـبــنــیـنـیامّ نـر   ـۀ شـیـرتـو ریــش             ای حـیـدر کـّرار ای شیـر خـداونـد

وزن شعر: مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع            ترکیب بندقالب شعر: احسان محسنی فرد            شاعر:   
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 ازل شیر خـدایـی  تو از همان روز

 فـرمـانـروای عرصۀ قـالـو بـالیـی 

 و رحیم استگاه رحمان تجلّی  دستت            النّعیم است جنّاتُ   ُحسن تو یک پرده از

 کلیم است  مصداق آن طور از یک گوشه            نـام تـو مـعــراج تـمـام انـبـیــا بـود 

 است دوش نسیم  بر  تو هاینفس عطر            هـای مـؤمـنــونـیشـأن نــزول آیـه 

 است عبدالکریم یکافر هر ُحّب تو با             توان دیدمیوجه خدا را  روی تو از

 العـظیم استبعـثـتت یـوم زمان تنها            نیست غمی  نشین بودیخانه  اگر اینجا

 سهیم است شک تو بی احزاب ضربۀ در            شیعه بشنـاسد عـلّی این زمانش  هر

 المستقـیم است تنها صراط علی  راه            گزیند معرفت آنکه رهی جز تو بی

 1حق چنین است  پیام ت واس غدیر  عید

 امیـرالمومنین است  مردم فـقط حـیدر

 آسـمـان بـیکـراِن بـیـکـران دیـد در            فـراسـوی زمان دید در باید شما را 

 آسمان دیدهفت آنسوی  پرواز کرد و             هـای سـال نـوریبـال  بـایـد ســوار

 در ابـتـدا تا انـتـهـای یک اذان دیـد             هـای سـبـز تـوحـیـدالبـالی آیـه در 

 دیدتوان می نگاهت  را در وقتی خدا            چشمانت نـباشم؟  از چه مسلمان دو

 تکان دیدحال  درفقط سرهای  چشمم            مردم سّن تو را وقتی که پرسیدم ز

 ربان دیدهای پیرمردی مهـبر شانه              را دکوفه خو گردروزی یتیم کوچه

 نگـاهـم بلبـِل آتـشـفـشـان دید وقـتـی            یـاد صـدای گــریـۀ چـاه تـو کـردم

 من با صدای پـای تو مأنوس هستم

 مأنوس هستم با خرمای تو  با نان و

 
 با توجه اينکه بند سوم اين ترکيب بند فاقد بيت برگردان بودن براي رفع نقص بيت زير اضافه شد  . 1

 ت مردم فقط حيدر اميرالمومنين اس            عيد غدير است و پيام حق چنين است
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 است  هوای تو دلی منتـظر پـرواز در            با خیالت غزلی در ُشرف آغـاز است

 است  بازبه خالیق  ات رومیکده که در            1ه یـادم آورد بـ  تـو غـدیـر مـستـی روز

 ست اندازهمستی بی  یک  تو دست از مستی             ما همه مست غدیر خم چشمت هستیم

 به امـیـد دم تو در صدد اعجـاز است             لبش آورده مسیح باز هم نام تو را بر

 دائم از مأذنه نام تو طنین انـداز است            بینممی  را نگرم روی تومی هرطرف

 غدیر  عید غدیر است،بهترین روز جهان 

 همان خیر کثیر  علی باب نجات است و و

 است رهـایـی بـاشد راه قـرار مقـصـد            هوایی باشد  هوای تو دل که با حال و

 ه کـجـایی باشدعـاشقـت فرق ندارد ک            ثابت کردبه همه  سلمان دارم و دوستت

 شـیـخ بـهـایـی باشد  راوی شـعـر اگـر            از تـمـنـای وصـال تو فـقط باید گـفت

 بـایـد عـلـمـایـی باشد انـس تو مـحـفـل            دانـممن بـه نـادانـی خود معـتـرفم می

 و دوست جـدایی باشدتا کجـا بین من             اماز بـد حـادثـه ایـنـجـا بـه پـنـاه آمـده 

 گـنـبـد هـمـسـرتـان نـیـز طالیـی باشد            روزی که ببینم  من فقط چشم به راهم

 غدیر  بهترین روز جهان عید غدیر است،

 همان خیر کثیر  علی باب نجات است و و

 شده یک عـمر به مدح تو قـلم وابسته             اصحاب کرم وابسته ای به الطاف تو

 شکر بسیار که هستم به حـرم وابسته             حـاصل همه وابـستـگـی بیوسط این 

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

 آمده را جايگزين بيت زير کنيد. 

 ات رو به خاليق باز استميکده در که            طـرح انـگـور ضـريـح تو يـادم آورد

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 ترجیع بندقالب شعر: احمد علوی                شاعر:   
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 شـود بـا زدن چـنـد قـدم وابـسـتـه مـی             آیدغـریبی که به ایـوان نجـف می  هر

 قـلـم وابـسته  به این پـند ام سخـتشـده            رضاست واست  وامید است بازارتوعشق جنس

 هـستم همه دم وابـسته  تو های به نفس            تو ن جـریـان داری دم و بـازدم مـ در

 درم وابـسـتـه  و تـا نـبـاشنـد به دیـنـار             عاشقان تو به فـقری ابدی خـو کردند

 هست چون موج خروشان به عدم وابسته             مـا از آن پـاک دالنـیـم که آرامش مـا

 نهـایت شده بـودیـد به هـم وابـستـه بی             نورا حضرت خاک عدم داشت که ب درریشه 

  1غدیر  بهترین روز جهان عید غدیر است،

 همان خیر کثیر  علی باب نجات است و و

 دادند سرعلی  ناد خود شده و بیخود از            به تو مستان لقب سـاقـی کـوثـر دادند

 شوق پرواز تو را هم به کـبوتر دادند             کردند از شراب تو به جبریل تعارف

 دادند ای نیز به مقـداد و ابوذرجرعـه             نوشید حضرت سلمان  را عشق تو جامی از

 دادند بـرابـر  به یکی کم به یکی چـنـد            که چرا افتممی  گاهی اوقات به این فکر

 دادند  معـرفـتی را که به قـنـبر ساغـر            شد که میان هـمه تقـسیم کنندمی  کاش

 همه را جمع نمودند و به حـیدر دادند            معـجـزاتی که خـدا داد به پیـغـمـبرها

 غدیر  بهترین روز جهان عید غدیر است،

 همان خیر کثیر  علی باب نجات است و و

 ست اطر خواهیخ سرمستی و سر من از شعر            ست مستم از جام شرابی که پُر از آگاهی 

 ست که گـفـتند عـلی اللهی مستم آنقدر            که دیـوانه خطابم کردند مستـم آنـقـدر

 
ب شعر  . 1 بند و ترجيع  پايان هر غزل يک بيت  ند به شعري گفته مي شود که از چندين غزل تشکيل شده استترکيب  که در 

توجه به اين که اين شعر فاقد بيت برگردان بود و و اين نقص شعر محسوب مي  برگردان با قافيه اي متفاوت آورده مي شود، با

 براي رفع نقص بيت زير اضافه شد شود

 همان خير کثير  علي باب نجات است و و            غدير بهترين روز جهان عيد غدير است، 



امیرالمومنین علی علیه السالم  ، اشعار  سومدرآستان وصال؛ جلد   395   
 

000
 ست  این کوتاهی  به عمر که چرا شگفتم   در            بلند است بلنداست  بلندقصه  شرح این

 ست  وحدت کرمانشاهی  تر ازروحم آشفته             های صغـیر افتادمتا در آغـوش غزل 

 چاهی ست   بغض کبوتر تو در اندوه راز             غـم بی پایـانت ها بـی خـبـرند ازچـاه

 گمراهی ست   خبری، بی  دربدری،آخرش             شاه نجف ختم نشدای که به تو ای جاده 

 غدیر  عید غدیر است، بهترین روز جهان

 همان خیر کثیر  علی باب نجات است و و

 چه کسی گفته که در نام تو ایهامی نیست             ـلـی نامی نیستنام ع  آبـرومنـد تر از

 نیستاسالمی  نباشی به خدا دینی و تو             نـام تو نـام خـدا، نام خود قـرآن است

 پرچم عدل برافـراشته بر بامی نیست            دوران این  دربریدند که  تو قاضیان از

 دیرگاهیست که از سمت تو پیغامی نیست             لیبرای تو ونوشتیم و شب نامه  روز

 که شرابس به جز از عشق تو در جامی نیست             نوشتمیخانه   در دیدم که ملک بر دوش

 الهامی نیست  تولطف بی  داشته خبر او             ستمدیون بوده  به تو خواجه لطف غزلش را

 غدیر  بهترین روز جهان عید غدیر است،

 همان خیر کثیر  باب نجات است و  علی و

 غـم دنیـا دل سیـری دارند  مثـل تو از            سرخوشانی که در این میکده پیری دارند

 امیری دارند امیری چه  چه امیری چه            پـرسیـدابـوذر  میـثـم تـمـار و بایـد از

 اه خطیـری دارند عجب ر  عاشقـان تو            استو ریگ ربذه سوزان  برپاست دار

 دارنداسیری چه یتیمی چه فقیری چه             سـفـرۀ افـطاریـشان اهل بیـت تو سـر

 ابروانت چه مـراعـات نـظیری دارند             القمرت دید محراب که در لحظۀ شق

 شـاعـران روحـیـۀ نـقـد پـذیری دارند             ما تشنۀ نـقـد است تو نقـادی کن شعر

 غدیر  ین روز جهان عید غدیر است،بهتر

 همان خیر کثیر  علی باب نجات است و و
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 هستـیم عـلی  ما مسلـمان شدۀ روی تو            عـلیحـلـقـۀ ذکر تو نـشستـیـم  باز در

 ما بر آنیم که جز حق نـپـرستیم عـلی             گرددمی سرت حق دور حقی و تا تو بر

 خلق گـسستیم علی  به تو پیوسته و از             شستیمالم  ع درچه به جز توست  هر  از  دست

 ما یتـیمان همگی کاسه به دستیم علی             که هست اشکنیست ولی  کاسه ما در  شیر

 غدیر  بهترین روز جهان عید غدیر است،

 همان خیر کثیر  علی باب نجات است و و

 بودن  شاعر خواندن و را شمان توچ شعر            بودن مسافرنشین است در این جاده   دل

 بودنمجاور   یک عمر  ماندن و نجف  در            آوردنعـشـق پــنــاه  به حـریـم حــرم

 حاضر بودن  بر سر سفـرۀ احسان تو             دل کندن جهان دو هر  از یا علی گفتن و

 ظاهـر بـودن از مـریـدان حبـیب بن م             فـرزندت و  دل سپـردن به فـرامین تو

 هم بـادۀ جـابر بودن  ت گـردیدن ومس             از شـراب نـفـس پنـج تن و پنـج امـام

 سـورۀ فــاطـر بـودن  آیـۀ روشـنـی از            شاهد از عـرش حدیث ثـقـلـین آوردن 

 غدیر  بهترین روز جهان عید غدیر است،

 همان خیر کثیر  علی باب نجات است و و

 باران استازل  روز از قسمت چشم تو            است «هو الباران»  ی عشقا تو شعر   مطلع

 شب اهل محل باران است و روز روزی            پیـوستۀ تو تا جاریست اشِک آهسته و

 آسمان غرق ستاره ست زحل باران است            به امیـدی که در افـالک قدم بگـذاری

 است عسل باران  سورۀ نحل به یُمن تو             سـورۀ روم به سمت تو اشـارت دارد

 است هبل باران   این شهر بارد ومی کفر             آیدمی  بر از دست توبت شکستن فقط 

 است یل باران  و لشگر درریخته عبدود             نیستاین قاعده مستثنی  خندق از  وخیبر 

 است باران من امروز غزل  شعر تردف            امبه وجد آمده  خلوت یاد تو که در بس

 غدیر  غدیر است،بهترین روز جهان عید 

 همان خیر کثیر  علی باب نجات است و و



امیرالمومنین علی علیه السالم  ، اشعار  سومدرآستان وصال؛ جلد   397   
 

000
 

 آید؟ مي كـدام چـشمه به این گـرمسیر            آید؟صداي كیست چـنین دلـپـذیـر مي 

 ؟ آیدمي   یر این مس ازكیست كه  وبود كه              گیراست؟ گونه روشن وكه این  صداي كیست

 آیـدمي صـداي كـاتـب و كـلـك دبـیـر             جبرییل با احـمد؟ گفته است مگر چه

 آیـد مي  كـسـي دستـگـیـر دهـیـد: خـبـر            فضا پـیچـید به روشني روز در خبر

 آیـد مي گـیـري طفـل صغـیـربه دست             اوست درهر چه  آسمان و تر ازكسي بزرگ

 آید خـبـر دهید: بـشیـري به نـذیـر مي            ـلي به جاي محـمد به انتخـاب خـداع

 1آید كـسي به نـرمـي مـوج حـریـر مي            صخره   سختي  به  ،سوهان سختي  به  كسي 

 آید مي نـظـیـربـي  خـودش، شبیه كسي            تنهاست مثل او  كه مثل كسي نیست،  كسي 

 آیـد مي خـبـر دهـید به یـاران: غـدیـر             ریخت خواهد چشمهبه   ادری دهید كه: خبر

 آیـدمي خـبـر دهـیـد كـه از راه، پـیـر             شمـشیـر به سالكان طریـق شرافت و

 آیـد مي  صداي زنـده یك شـرزه شـیـر             ه دوباره از بیـشـ خبر دهید به یاران: 

 آیــدبـه آبـیــاري خــاك كــویــر مــي              مردي ها،هبه دوش از كران  خم غدیر

 آیـد مـي  دوبـاره ســراغ فـقـیـر كـسـي            سوزدمي دوبـاره به پـاي یـتـیـم كسي

 آید مي حقیر چشمش به  مرگ كه كسي            سبكهاي حماسهاین  ازتر حماسهكسي 

 آیـد مي  كسي سـراغ من گـوشـه گـیـر            ام دیشبمن خـواب دیـده غدیر آمد و

 آیـدمـي  غـدیـر  بـه دیـده بـوسـي عـیـد            به كـلبۀ درویش   كسي به كلبۀ شاعر،

 آیـد آیـنـه روشـن ضـمـیـر ميشـبـیـه             كسي تپـنده،  جاري وچشمه كسي  شبیه

 
 تغيير داده شدو سکت شعر بيت زير به دليل ايراد وزني  . 1

 آيدمي  حـرير موج  نرمي  به که  کسي             کسي که به سختي سوهان، به سختي صخره

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            قصیده      قالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 آیـد مـي  هـمـیـشـه امـیـر عـشـق یـرامـ            فصولتمام   همیشه بزرگ است در علي 

 آیدمي كجا كه رود سر به زیر  به هر             به سربلندي او هر كه معـترف نشود

 آید؟ ن مـرد، گیر ميكجـا شبـیـه به ای            تــوان آوردشـبــیــه آیـۀ قــرآن نـمـي 

 آید! مي محـلـه خـبـرها چه دیر  به این            روشـن را؟  اي آن اتـفـاقنـدیـده مگـر

 آید به عـرصه گـاه قـیـامت اسـیـر مي             بیا كه منـكـر موال اگر چه آزاد است

 آیـد ـیـر ميدهـنـش بـوي ش از هـنـوز            بیا كه منكر موال اگر چه پخـته، ولي

 آید... مي ه امـیـرعـشق هـمـیـش امـیـر            فصولتمام   علي همیشه بزرگ است در

 

 

 روشـن شـدن چــراغ امـیــد بـبـیـن             بـبـیـن در خـم غـدیـر سـّر تـوحـیـد 

 ببین روی دست خورشید  به خورشید            دوست خدابین ای  چشم ترا هست گر

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

 را بنگارید بر صفحۀ دل نام عـلـی             عـلی روی بیارید ای مردم عالم به 

 بفـشارید  دست علی دست خدا را با             استرسول  قول  این واین نّص کالم هللا 

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

 نبات  شادی مرتضی بریز نقل و بر             خـم، ببارد بـرکـات غـدیـر شد عـید

 ا صلواتای شیعه بگو به فـاطمه ب             تــبــریــک والیـت یـــدالـلـهــی را

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

 نـازل به زمین شود دمادم حـسنات            بـرات و بـرکـاتامروز بُـود روز 

 عـلی و هم به محمد صلوات هم بر            چون عید غدیر است همه بفـرستید

 

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:                       رباعیقالب شعر: س                     ناشناشاعر:   
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 باب شد روى شادى و شعف دوباره فتح به            خراب شد که کاخ غم دهید مژده عاشقان

 بوتراب شد به وصف  سخن گفتن که وقت            خطاب شد خم به مصطفى  به وادى غدیر

 شراب شد ها جام  ها و به کام  از این خبر           انتخاب شد او شتاب کن که وقت به نصب

 حّىِ سـرمـدى که با والیت على به امـر

 یـافـت تـبـلـورى دگـر رسـالت محـمـدى

 مسافـران خـار به پا خـلیده را  خـسـتگی           پریده را دید رسول ممتحن رنگ ز رخ

 رسیده را خیل ز حج هم فرا به گرد خواند            ز حق شنیده را حکم در آورد تا به عمل

 ماحـصل رسالـت و عـصاره عـقـیـده را             چـید کنـار لعـل لب گـوهـر آب دیـده را

 ـرمدىحّىِ س که با والیت عـلى به امـر 

 یـافـت تـبـلـورى دگـر رسـالت محـمـدى

 سـرفـرازهـا که تـا رود فــراز آن امـیـر             نهاده شد به روى هم ز اشتران جهازها

 زد سکۀ امـتـیـازها گرفت و دست عـلی             فاش شد براى خلق رازها و شد به فراز

 دل نــوازهـا  جـام ز سـاقــیـا ه بـریـزبـاد           سازها گرفت رونقى دگر تـنـور سور و

 حّىِ سـرمـدى به امر که با والیت عـلی

 یـافـت تـبـلـورى دگـر رسـالت محـمـدى

 جاى من بهمن على بود وصى من  که بعد            خداى من من گفته به  گفت نبى ذوالکرم:

 1ه من والى او والى من ب به او جـفا جفا           بود به خلق این جهان نـداى او نداى من

 
 تغيير داده شد بيت زير داراي ايراد محتوايي است زيرا اهل بيت به کسي جفا نميکنند لذا  . 1

 والى من والى او جفــاى او جفــاى من            بود به خلق اين جهان نـداى او نداى من

مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلنوزن شعر:         مسدس ترکیبقالب شعر: ژولیده نیشابوری     شاعر:   
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 لـواى مـن  به احـتـراز آورد دست عـلـی             او رضاى من من رضاى او رضاى رضاى

 حّىِ سـرمـدى به امر که با والیت عـلی

 یـافـت تـبـلـورى دگـر رسـالت محـمـدى

 او  ـدیـر فـلسـفـه غ ست تا ابـد که مانـدنی            او بود امیـر کـسى مـنـم عـلـی هر امیـر

 او  مـادر دهر در جـهـان نیاورد نـظـیـر               ضمیـر او عـلـوم مـاسـوا بود نهـفـته در

 سخا بود حقیر او  فرط جود و کرمش، ز            او بود پـیـروى از مـسـیـر اطاعت خـدا

 حّىِ سـرمـدى به امر والیت عـلی که با

 یـافـت تـبـلـورى دگـر رسـالت محـمـدى

 بود  ز جود وبخششش سخاوت و کرم خجل             بود حرمتش حرم که محترم ز است آنعلى 

 حـدوث را قـدم بـود حـیـات را عـدم بود            بود مـحـارب سـتـم سـتـم کـش و مـدافـع

 1نعم بود به هر کـمـال دین و بر شـما اتَـم          بـود بود کـالم را رقـم قـلـمخـطـوط را 

 حّىِ سـرمـدى به امر والیت عـلی که با

 یـافـت تـبـلـورى دگـر رسـالت محـمـدى

 صفا على بود که سعى مروه را دهد کسى            على بود فرش را داده جال کسى که عرش و 

 دهد نوا به بى نوا على بود  کسى که مى            بود قضا على بودکسى که تحت امر او 

 عـلى بود  پا  لواى دین بود به  آن که از او             بود عـلی  طال آن که مس وجـود را کند

 حّىِ سـرمـدى به امر که با والیت عـلی

 یـافـت تـبـلـورى دگـر رسـالت محـمـدى

 
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

 آمده را جايگزين بيت زير کنيد. 

 بود  نعم هر  اتَـم شـما بر و دين کـمـال          بـود رقـم را کـالم بود ـلـمخـطـوط را ق
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 نقل دهان خلق و کالم خــدا علــی است             امروز روز عید خدا روز یا علی است

 جبریل را ترانۀ یا مـرتضی عــلی است              علی است ملک یکصدا  فریاد جّن و انس و

 علی است ما ذکر وزمزمه دعا و  و شور             است  علی  با  هرجاست بر  هرکه دور  و نزدیک 

 ای جبــرئیل وحــی ز موال عــلی بگــو 

 امشب بگــرد دور عــلی یا علــی بگــو 

 اّمت خـجـسـته باد  احمد وجشن ســرور            عید بــزرگ خــالق و خلقت خجسته باد

 صوت خوش منادی وحدت خـجسته باد             مــژدۀ رحمت خجـسته بادآوای وحی و 

 اکـمــال دین تمــامی نـعـمـت خجسته باد            روز زمــامـداری عتــرت خـجـسته باد

 این قــول احمد است چه نیکــو روایـتی 

 ّمــتــی یــوم الغــدیــر افـضــل اعــیــاد ا

 است  عید غــدیــر عید بــزرگ پـیـمـبـر            د اکبــر استعید غــدیــر عیـد خــداونــ

 عید غــدیــر عـیــد بتــول مطّهــر است             عید غــدیــر عـیــد تــواّلی حیــدر است

 ــاد بــرتــر استعید غدیــر از همه اعی           عید غدیــر عید امـامان ســراســر است

 دانش وعرفان و بینش استعید کمال و 

 عید من و تو نه، عید همه آفـرینش است

 کــوثــر نــاب والیــتــم سیــراب کــن ز           ســاقــی به جــام ریــز شــراب والیــتـم

 والیــتــم  بـر رخ صــفــا بــده ز گــالب           ســرمست کن ز شــعــر کتــاب والیتــم

 پـیــوستــه الـتـجـاست به بــاب والیــتــم            راب و تــراب والیــتــممن عــبــد بو تــ

 امشب دعــای هر شب من مستجـاب شد

 روحــم کـبــوتــر حــرم بــو تــراب شـد 

 

عول فاعالت مفاعیل فاعلنمفوزن شعر: مسدس ترکیب        قالب شعر: غالمرضا سازگار          شاعر:   



( سایت آستان وصال      astanevesal.ir  402                                                                                                                            جلسه آموزش مداحی نورالثقلین  ) همدان 

 
000

 
 شده صحرای خشک چشمۀ عین الیـقین              جان زنــده از تــرانۀ روح االمیــن شده

 گــلخانــۀ والیت حــبــل الـمـتـیــن شــده            ــل یـقـیـن شدهدشت غــدیــر کـعـبــۀ اه

 عیــدی شیــعــه آیــۀ اکــمال دیــن شــده           مــوال عــلــی امــام همه مـسـلمیــن شده

 عدد  هان ای غدیـریان هله بی ّحـد و بی

 لــی مــدد گــویید یکــصدا هـمگــی یا ع

 با نــای جــان نــوای والیت نــواخـتـیـم              در کــّرار بــاخـتــیـمما دل به مهـر حیــ

 خود را به مکتب علــی و آل ســاخـتـیم             چون شمع در شـرار محبّت گــداخـتـیـم

 شنــاخـتـیــم علــی را    با خطبــۀ غــدیــر            بر هـر که بر عـقـیـدۀ ما تـاخت؛ تاختیم

 تا شیعــه ایم بـار والیت به دوش ماست

 این خطبه تا قیام قیامت به گـوش ماست

 علی که جان پیمبـر خطـاب شد؟  غیر از         غیر از علــی که هـم سخن آفـتــاب شد؟ 

 شد؟ علـی که فــاتح اسـالم نــاب  غیر از         علی که صاحب علم الکتاب شد؟   غیر از

 غیر از علی که منقبـتش بی حساب شد؟         تراب شد؟   بو زمین که روی  علی  ازغیر 

 پا فشرد؟علی که یک تنه در جنگ  غیر از

 نود بار زخـم خورد! رسول گشت و دور

 همسرش؟علی که فاطمه بوده است  از غیر          غیر از علی که خـوانده محّمد برادرش؟ 

 غیر از علی که بوده نبی مدح گسترش؟          ـبرش؟  ا فتح خیغیر از علی که داده خـد

 دخترش؟ علی که زینب کبری است  از غیر          محشرش؟  زیر لوا هست علی که   از غیر

 به کعبه زاد؟ علی که مادرش او را  از غیر

 غیــر از علــی که قـاتل خود را پناه داد؟ 
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 ی که بود مـونس فرد فقیــر کیست؟ میـر         کیست؟  دلیر و عمر زگرفت  شیری که سر

 مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست؟         صغیر کیست؟  که گشت همدم طفل پیری

 بر مسلمین به جــان پیمبر امیــر کیست؟          شیــر کیست؟   ایثـار،  در بیشۀ شجاعت و

 انصاف کو مرّوت و مـردانگی کجاست

 رواست؟! م بت آیا لباس کـعـبـه بر انــدا

 عــلـی؟  گیرنده لـوای خــدا کـیـست جــز         عــلـی؟  موالی اولیــای خـدا کیست جــز

 عـلـی؟  مصداق هل اتاِی خدا کیست جـز          عـلـی؟   خدا کیست جــز دست گره گشای

 لـی؟ عـ روی خـدا نمای خـدا کیست جــز         عــلـی؟   ممدوح انّمــای خــدا کیست جـز

 مــرد نبرد خیــبر و نـنــگ اُحــد کـجــا 

 حیــدر کجا فــراری جنـگ اُحــد کجا؟! 

 علی است سما وجبرئیل به ارض ممدوح             خدا علی استکه خفت جای رسول   یاری

 است  علی  صفا سعی و  مروه و مقام و   رکن و            عـلــی است سخن الفتی، االّ علی پس از

 علی است  مارهبر و موالی  دنیا بدان که             علی است دعا  عبادت، ذکر، ،نمازقرآن، 

 مــرد غــدیــر پیــرو خّط سقـیـفـه نیست! 

 با غصب منبر نبوی کس خـلـیـفه نیست! 

 با صــد قصیــده عقــدۀ دل وا نمی شود             زخم جــگــر به شعــر مــداوا نمی شود

 اعمــی دلیــل مــردم بــیــنــا نمی شــود            مـوسی نمی شود ســامـری خــلـیـفۀ هر 

 غیــر از علــی امام به زهــرا نمی شود             شــود نــادان زعـیــم عــالــم دانــا نــمی

 منجلی است  »میثم« به مهر حیدر کّرار

 پیغمبرش محّمد و موالی او علــی است
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 غـدیر  پیغمبر رحمت بشارت در داشت بر      غدیر ت درپیمبر پیک رحم برگشت نازل  

 غدیر  تکمیـل رسالت روز وحدت در روز       لــُکــم« وحی آمد بر نبـی»الیــوم اکــملتُ 

 محشری شد موج زد شور قیامت درغدیر      حاجیـان در مــوسم حــج وداع با حـضور

 شد شکوفا گـلبن قرآن و عتــرت در غدیر      کــرد تــوحیــد تا لب بــاز باغبــان گــلشن

 صحبت شد ز خورشید هدایت درغدیر تا که      معنی نــوٌر عـلــی نــور خــدا شد آشکــار

 یافت معنا شوکت و قـدر والیت در غدیــر       انداز شد طنین نغمۀ »من ُکنت موال« چون 

 خلقت درغدیر راز یک   حقامر  افاش شد ب     باز شــد گـنـجـیـنـۀ راز خــداونــد مـبـیــن 

 غـدیـر بر امیر مؤمنــان بخشید خــلعت در       جبرئیــل از آسمــان آمد به فــرمــان خــدا

 بس که زیبا بود لبخند مّسـرت در غــدیــر       شد در آن جا تا سه روزتماشا محو  آسمان 

 شید ازصداقت درغدیر چشمه چشمه عشق میجو      تا کند لب تشنگان عشق را سیـراب از آن 

 کرد بر خــلق جهان اتمام نعمت در غـدیـر      »اتـمـمُت علیُکم نعمتی« کردگار از فیض

 غـدیـر زمزم توحید از بس داشت لـذّت در     تر از آن لحظه دیگر کس نداشت شیرینای  لحظه

 ـت در غــدیــر بــا طـلـوع آفـــتــاب واقـعـی     نقطه ای تاریک بهر هیـچ کس باقی نمـاند

 داشت برلب چون که انکارحقیقت درغدیر       گشت از خشم الهی حــارث فهـری هالک

 درغدیر چون سلمان و بوذر کرد بیعت  هرکه      نداشت  والیت بر  ازدست درتمام عمرخود 

 ماند تنها عشق و ایمـان و عدالت در غدیر       تا به عرش آوازه گرچه  رفت اینوفائی ای 

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     سیدهاشم وفایی              شاعر:   
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 یـا بـا نفس صــبح عبــیــر آمــده امروز             دوس به صحرای کویــرآمـده امروزفـر

 پـــیغمــبر اســالم بـــشیــر آمـده امروز             فـرمــان ز خــداوند غـــدیر آمده امروز

 وزآمده امـرحــیـدر بــه همه خلـق امیر            آمده امـروز عـــید است ولی عیـد غدیر

 اصـحــاب، رس رود ارس را بـگذارید 

 عــیـد عــلی دل بـه مــحمد بـسپاریـد  در

 عیدی است که پیغمبراسـالم بـشیـراست             قـدیـراست عیــد است ولی عید خـداونـد

 سعیراست است که برجان عـدو نارعیدی             است  امـیر خلقعیدی است که حیدربه همـه 

 است  ایـن عید غدیر است غدیر اسـت غدیـر            نوروز، نه مرداد، نه تیـراست ایــن عیــد نه

 حــق اسـت کـه از پـاره دل گل بفـشانید 

 تــا عیــدی خــود را ز مــحمـد بـستانید 

 ده کامل انــوار جــهانــگیـر هــدایـت شـ            عـیدی که ز معبـود رضایـت شده کامل

 بــا نــطـق نبی امر وصـایت شـده کامل              وعنـایت شده کـامل از سـوی خدا لطف 

 ابــالغ رســـالــت بــه والیت شده کامل             آئــین پــیــمــبر بــه نــهایــت شده کامل

 جــبریـــل دل از خــواجـه عالم بــرباید 

 ــنکــم آیدبــا نــغـمــه اکــلمت لــکــم دی

 ابــالغ کــن از لــعـل گــهربــار، محـمد           ــده از خــالـق دادار، مـحــمدحــکـــم آم

 بــرگـیــر عنــان نـاقه نــگهدار، مـحـمد             ای دست خــداونــد تــو را یار، مـحــمد

 ، محـمداد ز اعــمـاق وجــود آرفـــریــ            مگـذار رود قــافــله مــگــذار، مــحــمد

 اعالم کن ایــن حکم خداوند غدیر است 

 بعد از تو عــلی بر همه خلق امـیراست

 جان بر کف و پیوسته خریــدار تو بوده             او شــیر خــدا فــاتــح پــــیکـار تو بوده

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:         مسدس ترکیبقالب شعر: غالمرضا سازگار         شاعر:   

 



( سایت آستان وصال      astanevesal.ir  406                                                                                                                            جلسه آموزش مداحی نورالثقلین  ) همدان 

 
000

 حــمــلــۀ اشــرار طـرفــدار تو بوده در             در غـزوۀ احـزاب و احد یــار تـو بوده

 شــمــشــیر تــو و خـالــق دادار تو بوده            در غاِر حرا شمع شمع شب تار تو بوده

 نگفته ترک  که یک لحظه تو را این است

 این است که درموج خطر جای تو خفته 

 ش خــورشید و فضا را بــینید هــمـه تـاب             زمین گرم، خدا راظهر است وهوا شعله، 

 بــگشوده پــیــمبــر دو لـب روح فزا را           هــــمـگـان روز جزا را آورده بــه یــاد

 نــه قــافـله هـا خلق زمیـن را و سما را            یــکــبــاره نــدا داد هــمــــه قـافله ها را

 حجاج نه، عـالم شده ســر تا بقـدم گوش 

 نـــطق دل آرای مـحـمد همه خاموشبا  

 دانــنــده و گــویــنـدۀ آن حــکـم پیـمـبـر             تـــران حــکــم ز داورمنبر ز جهاز شــ

 شــمشــیر نــبی شــیر خــدا فـــاتح خیبر            عــنوان ســخن رهــبری ســـاقـی کـوثر

 از ابیض و از اسود و از اصفر و احمر           کــای خلـق بــدانید همه تا صــف محشر

 اوال  بر نفس وی وی و نم برهرکس که م

 او راســت عــلی ابــن عمم رهبـر موال

 بر خلق بشیراست بشیراست بشیــراست            این دست قدیراست قدیراست قدیـراست

 نـیر است خورشید منیراست منیراست م            پیوسته نـذیر است نذیر است نذیــراست

 تا حشر امیر است امیر است امیـراست             دانا وبصیراست بصیراست بصیـراست

 صیـام است زکوه است وصلوه است این حج و

 تا حشر امام است امام است امـام است

 استکه تاحشر زعیم است زعیم  این است           این است که بردوزخ وبر نارقسیم است

 وند عظـیم است ایــن آیــت عـظمای خدا           است علیـم است این برهمه اسرار،علیم

 جحیم است بغضش شرر نار این است که            نـعیم است  که مهرش همه جنات این است
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 را برهاند بشـر  ایــن اســت کــه از نـار؛

 در حــشــر شــمــا را بــه محّمد برساند

 بر خــاک عــلی چـهره طـاعت بگذارید            بیاریدای مــردم عــالــم بــه علی روی  

 میراث نبــی را بــه وصــیـّش بــسپارید             بــر صفــحۀ دل نام علـی را بـنگــاریـد

 بــا دســت علی، دست خـدا را بفـشارید            1آل عـلی دل نـسـپـاریـد عـلـی و از غـیـر

 رسول است ولاین قـــاین نّص کالم هللا و

 علی طاعت کونــین قبول است  بـا مـهر

 گناه اسـت هرچه ثواب استبی دوستیش              ـان نبی اصل نبی دست اله اســتاین ج

 این است که برلشگردین میر سپاه است             در حشر تباه است تبــاه است تباه اسـت

 قــرآن و خــداوند گواه است گواه اسـت            این است که برخلق پناه است پناه اسـت

 عبـود عـنایت شده کـامل کــامــروز زمــ

 تــوحیــد و نــبوت بـه والیت شده کـامل

 خوانده وزیـرش وزیری که نبی  این است           که خدا خـوانده امیـرش این است امیری 

 بصیرش  خوانده بصیری که خرد  این است            این است بشیری که رسل بوده بشیـرش 

 مسیرش  صراطی که نجات است این است           این است بزرگی که بزرگیست حقیـرش

 بــودنــد عــلــی دوســت اگرمردم عـالم

 بــاهلل قــسم خـلــق نــمـی گــشت جــهنم

 مشهودعلی بـود از روز ازل شــاهــد و             سرچـشمۀ لطف و کـرم وجودعلـی بود

 ابد و معبود علی بود در ارض و سما ع            بر لوح و قلم مقصد و مقصود علی بود

 تا هــست عــلی باشد و تا بود علـی بود             بر خیل ملک سـاجد و مسجود علی بود

 
 بيت زير هم از نظر وزني ايراد داشت و هم تکرار قافيه بود لذا تغيير داده شد . 1

 بــا دســت علي ، دست خـدا را بفشاريد             ازغيرعلي، غير علي دست خدا را بفشاريد



( سایت آستان وصال      astanevesal.ir  408                                                                                                                            جلسه آموزش مداحی نورالثقلین  ) همدان 

 
000

 مــردم، عـــلی و آل عـلی مشعل نـورند

 بی نور عـلی مــردم عــالم هـمه کـورند

 نـداریم  داریم علی را بــه کــســی کــار            علی در دو جهان یــار نـــداریمما غیر 

 بیم از ستم و طــعنــه ی اغــیار نـداریم              بــا دشــمن او جــز ســر پـیکار نـداریم

 نداریم  بــی او هــمـه هــیچیم و خریدار             جـز دوســتــی حــیــدر کــّرار نـــداریم

 روزی کــه ســرشتند به عالم گـل ما را 

 ر دل ما را دادند هــمــان لـحظه به حیـد

 ای ُمـهــر تــوالی تــو نــقـش کـــفـن ما             ای هــمــدم مــا پیــش تـــر از آمـدن ما

 از بــدن ما   بــا ّحــب تــو جان باز رود            بــا ِمــهر تـو حق روح دمـیـده به تن ما 

 آرای تــو اول ســخـن مـا نــام دل شـــد             روزی که زبان یافت توان دردهـــن ما

 )میثم( نـه، همه شـفـیـتـۀ دار تو هستند  

 خـــاک قـــدم مـــیـــثم تـــمار تـو هستند 

 

 

 مردی که در قبضهٔ خود دارد تمام جهان را            آسمان راروی دست  برست مردی گرفته اینجا 

 کران را این منظومهٔ بی  از باییزی تصویر            مردم پیش چشمان  در آورده با ذوق سرشار

 را  باری گران باراین  دارددوش  آیینه بر           مهر آکنده از قلبی روشن وحی با  هالهٔ  در

 جوان را و ها چشمان پیرروشنی  از لبریز           ستکرده جشن »من کنت مواله...« آیینهٔ نور در

 را  ارمغان آورده این  حلّۀ نور در جبریل           امتداد رسالت در فراگیر حالی و با شور

 افالکیان را   آسـمـان حـقـیـقـت تکـبیر در            کرد  حس و بود علی  باید  فهمید و بود علی  باید

 را کمانرنگین تصویر کن امروز برکه جاری  در            بشارت  و  شور دشت  ای گل از همراه بارانی 

 را  های اذانفشاند گل نغمهمی آسمان بر             موال عطر که با گویا نوای بالل است،آری!

فاعالتن مستفعلن فاعالتن  مستفعلن ب شعر: غزل           وزن شعر:قالسیدمحمد بابامیری          شاعر:   
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 صحــن دلــم چــو وادی طــور شد             بــــاز دلــم صــحــیــفــۀ نــور شـد

 غـرق نشاط و طــرب و شــور شد             سیــنــه ام دور شد ظـلــمت غــم ز

 نــویــد شـــادی از بــشــیــر آمــده

 وســم عـیــد غــدیــر آمــدهکــه مــ

 مهــر تو باشد به ضــمیــرم عــلی            منکــه به عــشــق تو اسیــرم علی

 زمــزمــه پــرداز غــدیــرم عــلـی            گرچــه بود طــبــع فــقــیــرم علی

 زمــزمــه آغــاز کــردبا تــو دلــم 

 دطبــع من از نـام تو اعــجــاز کر

 نام تو در عــشــق ســرآغــاز شــد            بــار دگــر بــاب کــــرم بــاز شــد

 نغــمــۀ اکــمـلــت لــکــم ســاز شد              خــدا چـونــکــه در آواز شد پیــک

 ـیــد آیــــۀ بـــلّـــغ ز خــــدای مــجـ

 همــره جــبــریــل به احــمــد رسید

 غــدیــر جــلــوه ای خــــداداد شــد            ـشــق و امــداد شــدغدیــر روز عـ 

 مــکــتــب ســازنــدۀ ارشــــاد شــد            غــدیــر خــم مــبــدأ مــیــعــاد شـد

 غدیــرخــم بــرکــۀ خــورشیــد شد

 ــمتــی ز امــیــد شــد چــشمــۀ رح

 کعبــۀ امــیــد و وفــا شــد غــدیــر            ــدیربا تو علــی قــبــله نمــا شد غ

 جلــوه گه نــور خــدا شــد غــدیــر            گــلـشـن ســرسبــز وال شد غــدیـر

 بــا تــو غــدیــــر آیــنــۀ راز شـــد

 ـجــاز شدطــور و تــجــلّـی گه اعـ

مفتعلن مفتعلن فاعلنوزن شعر:                   مربع ترکیبقالب شعر: سیدهاشم وفایی            شاعر:   
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 ای که بیــدار شـد کــویــر خــفــتـه             غــدیــر گــنــجــیــنــۀ اســرار شـد

 آیــنــه ای ز نــور ســـرشــار شــد            زمیــن بــایــری کـه گــلــزار شــد

 غــدیــر جــلـوه از استــادگی است

 حکــایــتی ز عشق و آزادگی است

 دایت تـوئیمشــعــل پُــر نــور هــ            کرد حــمــایت تـوئیآنکــه ز دین 

 گــلبــن ســرسبـز والیــت تــوئــی             چشمــۀ جــوشــان عنــایت تــوئـی

 ایکه تــوئــی مــاه مــنــیــر هــمــه

 پــس از نــبــی تــوئــی امیــر همه

 جــدا ز دین به خــویش پــرداخـتند            تــاخــتــنــد وای به آنــان که به تو 

 نــرد وفــا را ز جــفــا بــاخــتــنــد              را خــانــه نشین سـاخـتـند تا که تو

 مگــر نه این بود که روز غــدیــر 

 تــمــام گــفــتـنـد تو هــسـتی امیــر 

 کــویـر سینه اش ز تو شــد بهشت             هرکه به دل بــذر والی تو کــشت

 مــوسم عیــد تو »وفائی« نــوشت            به وصف تو ای گــل مینو سرشت

 غــدیــر تو حـقـیـتـی ایــزدی است

 برای شیـعـه گـلشنی سرمدی است

 

 ندارد کنایه   دین صراحت دین است و علی           پایه ندارد علی دین اساس و بدون مهر

 ه ندارد غـدیـر آیـ کـتاب روشن حـق بر           بگویدگرداب جهل هرکه  به سقوط کرده

 تا همیشه سایه ندارد  به روی دشمن او           الـهـیبه کـوردالن زمـانه لـطـف  بگـو

 نداردپایه  ست که اصآل اساس و ای خرابه           اذان که هیچ نماز و طواف بی مهرش

 به زیر تـیغ هم از عاشقی گـالیه ندارد             سکـیت شـهـیـد عـشـق عـلـی مـثـل ابن

فعلناعلن اعلن فعالتن مفمفوزن شعر:                  قالب شعر: غزل     حسن کردی                 شاعر:   
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 سرود والیت که عیداهل والست  بخوان             های پیک وحی خـداستیام نوربه لب پ

 خداست شراب که ساقی این  خداگواه ست             بیـا شــراب طـهـور از خم غدیر بـزن

 باده خطاست و جام ووگرنه صحبت ساقی              خم ازغدیرخم ومی می والی عـلیست

 عیـد دعـاست عـید نــیایش غـدیر غدیر            علی عـید مد،غـدیر، عــید خدا، عید اح 

 غـدیر، نـور خدا دشمن سیاهی هاسـت            سپــید هــمـه سـپـیـدی هاغدیر صــبح 

 غدیرخوبترازعید روزه واضحی اسـت             غــدیـر ســید اعـــیــاد و اشــرف ایـام

 غـدیـر آیــنــه دار عــلی ولی هللا اسـت            شـرغدیر ســلسلــه دار کـمال دین تا ح

 ازعذاب روزجزاسـت  غدیرجشن نجات            عمر با عــلی بــودنغدیــر عیــد همه 

 ُهداست  چراغ برهمه گم گشتگان  غدیر            غدیر بر همه حـق بـاوران تجلّی حــق

 غدیـر جنت موعود خـلق در دنـیاسـت             غــدیر کـعـبه مقصود شیـعـــه درعـالم

 غدیر میوه توحید اولیا هـمه جـا اسـت            مرغدیــر حــاصل تبلیغ انــبیا همه عــ

 غدیر آیــت سبحـان ربی االعلـی است             غــــدیــر آیــیـــنــه لــا الــه الـــا هـــو

 غدیرنقش والی عـلـی به سینه مـاست            غــدیــر هـــدیه نـور از خدا بـه پیغمبر

 غدیرقبلۀ خلق زمـین و خـلق سماسـت            زمـیـنغدیربر کعبه اهــل سـما و اهل 

 غدیر خــاطره ای جــاودانه و زیباست            یک سند زنده یک حقیقت محض غدیر

 عقده گشاست  تنگ رسولغدیر از دل              غــدیــر روشــنـی چشــم پیروان علی 

 همه کـس آشــنا ولی تـنهاست غدیر با              غدیرباهمگان هـم سخن ولی خامـوش

 غدیر آیـۀ توبــیــخ عـــاد من عـاداست              غدیر صفحه تـــاریــخ وال مــن وااله

 روح فزاست  ایصدای مدح علی بـانو             هنـــوز از دل تــفــتــیـده غــدیـر بــلند

 مدیحه سراست هنوز لعل لب مصطفی             هنوز گوهر وصف علی بود در گوش

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:       قصیده           قالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 هنوز طوطی اتممت نعمـتی گـویـاست            هــنـوز اللــه اکــمــلت دیــنـکـم رویـد

 که هرکه را پیمبر مـنم علی مــوالست            هنـوز خــواجه لوالک را نـداست بــلند

 اوالستمن از نفس اوبه او  وصی  علی            نکه من همگـان را به نفس اوالیمچـــنا

 علی ولی وعلــی والی وعـلی اوالست            عــلی عـــلیـم و علی عالم و علی اعلم

 علی سفـینه نوح وهمه جـهان دریاست              علــی حقـیقت روح و تــمام عالم جسم

 علی معــلــم آدم بـه عـــلم اال سـماست            شـناخت حق  عــلی مـدرس جبـریل در

 عدوی خداسـت علی ولی خدا خصم او             عـلی تـمامی دین، بغض او تمامی کـفر

 عــلی سـفیر خدا و علی امـیر خداست              عــلی بــود پــدر امــت و بـــردار مـن 

 علی صفا وعلی مروه وعلی مـسعاست             علیست حــج وعلی کعبه وعـلی زمزم

 طوباستعلی علی بهشت وعلی کوثرو            ی میزانعلی صراط وعلی محشروعل

 همتاست  بی علی چو ذات اللهی همیشه             علی چو شخص پیمـبرهـماره بی مانند

 لی منجاستعـلـی ملـجا وع  علی پناه و            علی شهــید وعلی شاهد و علی مشهود

 ـیام و قعود،علی سالم و دعاستعـلی ق            علی اذان و اقامه علی رکـوع و سجود

 علــی تـجلی طـور وعلی ید بیـضاست            علــی حــقـــیـقت تـوحید بـر زبان کلیم

 علی ابوالحسنین است وشوهرزهراست             علی وصــّی و دم و لـحم و نفس پیمبر

 او پویاست خط به  علی است عدل وعدالت           گردد  او دور حقیقت به  ت حق واس علی

 طاهاست  یاسین و یوسف و مزّمل و علی             قدر کوثر و و  نور فرقان و علی محمد و

 رآی که راه خطاهمیشه خطاستد در ز             علی بــه قــــول محــمـد درمـدینه علم

 استموسی  بگو مخالف هارون مخالف             به خلق و ی بگیرحدیث منزله را از نب 

 رویاست غدیر یک گرفتم )اینکه حدیث(            است  آنکسی که نفس نبی وصی نبی بود 

 نه آنکه کرد فرارازجهاد،عقل کجاست            کننـده در خبـــیر بــود وصـی رســول

 کسی که به لوالبه جهل خودگویاست نه آن               کسی که گفت سلونــی سزد امـامت را
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 ساخت رامی خویشجان  آنکه راحتی  نه             استجانشین نبی  کسی که جای نبی خفت 

 مدینه مرد شرف نیست یاعلی تنهاست            چگــونــه قــاتــل زهـرا امام خلق شود

 او دور خانـه زهــراست   که دود آتـش            چگونه مهر بورزند به آن ستـم گســتر

 خداست ثانی رسول  چه کسی  علی به جز            خـود داندعـلی را امــام   چگونه غیـــر

 رواسـت  بنویسم اگر رواست به آب زر            حدیثی از دو لب مصطفی به یـاد آرم 

 ستجدا از حرام زادهحالل زاده رهش            خــدا گـواه است پی دشمن علی نـروم

 برای حفظ خالفت ز هرکسی اوالست           نبیکسی که بت شکند بر فـراز دوش 

 که آفــتـاب به تأیــید آفـتـاب گـواه ست           است گواه من به خالفت همان وجودعـلی 

 پیداست  خورشیددرفضا   چنان که صورت           بــود امــامت او در کـتاب حـق معلوم

 اعماست  دید دیده اشکه غیرعلی  کسی           مــرتضــی ســوگندبه دیدگان خدا بین 

 تو را بدون والیت به ویل و اویالست            عــبادت ثــقلــیــنـت اگــر بــود فـــردا

 موالست  ثنای آنبه آن نبی که تمامش             فرمود نبی که عـلی را وصی خود  به آن

 که بـی علی برپاستنماز نیست نمازی              لی استعنیست صوابی که بی والی  صواب

 بریده باد زبانی که بی علی گویاســت            شکسته باد دهانی که بی علی بازاست

 تأّسف است سوای علی، اگـر تقواست            تـمرد اســت بــدون عـلی، ولو طاعت 

 وفناستنیستی وگ مر که راه غیرعلی            به آیــۀ آیــۀ قــرآن بــه حــق پــیـغمبر

 بسان لشکر فرعون راهــی دریــاست           است هر کس رهش جدا زعلی خدا گواست که

 خدا گواست که راه تمام خلق خطاست           اگر تمــام خــالیــق جدا شــونـد از او

 رهبرخواست ام وغیرعلی را امکه  کسی             وبس دادهبه بوزینه دست  حور به جای

 که ای تمامی امــت علی امـام شماست            گویدمصطفی د هزار زبان روح  به ص

 خداست  گشت جدا ازعلی جدا ز  که که هر            من و جدا شدن از مرتضی خــدا نکند

 امامتش غــم و انـدوه و رنج و بالست           غـضبناک استکسیکه فاطمه از ظلم او 
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 شرار خـــشم خــداوندگار بی همتاست           دخــترم زهرانبی خــشم  مگر نگفــت

 اگر علی نبود در میـانه حــق تنهاست           مگر نگـفت نبی با هم اند، حق و علی

 حق فرداست  زنار جحیم وعذاب مصون           پیرو اوست هرکه  که امروز  خدا گواست

 نجات بخش تمامی خلق روز جزاست             ذره از والیت او  علی کسی است که یک

 نکوتر است ز دنیا و آنچه در دنیاست            علی کسی است که یک خردل ازمحبت او

 یقین کنید کـه در حشر آبرو رسواست             اگــر ز خـاک درش کســب آبرو نکند 

 تگفت خطاسفه خلی غیرعلی کس  اگربه           چنانکه غیر خـدا را خدای نتوان گفت

 ز بند بندم آیــد نـــدا عـــلی مــوالست            بــگو کــه بـند ز بندم جـدا کنند با تیغ

 اوگویاست بلکه وجودم به حـمد زبان نه           ا گر به تیغ کشندم و یـا بـه دار کــشند

 ـود ره راست به هوش باش که راه علی ب             به حق کسی نبرد راه جـز ز راه علی 

 تمــام مــحشر در ظل این بلند لواست            لــوا ی حمــد بــدست علــی بـود فردا

 خداست  لوای مقدس همان لوایکه این             پیمبران همه در تحــت دیــن لــوا آیند

 ـتپناگاه تو در آفــتاب حــشر کـجاسـ            اال کسی که تو را از عـلی جدا کردند

 پیداست من همه درصورت علی بهشت              به ُخلد کاری نیستقیامت مرا به روز 

 جحیم با رخ نـورانی علـی، زیــباست            جهنم است بــهشتی کــه بی علی باشد

 که هم کالم خـداوند وهم نشین گداست            کجا امام تـوان یافتن چو شخـص علی

 سرماست  بر   وگر که سایه این نه سپهر            ــتـاب نور دهدآف اگر بــه چشــم شمــا

 وضیاستظلمت شب ماه را فروغ  بهاگر             ورزد به الله و گل می اگر نسیم سحر

 و گر چو مائده لبریز دامن صحراست             اگر تمــام سمــاوات از سـتـــاره پُـرند

 عالست  سما و بهشت وعرش اگرزمین و            پری است وآدمی و حور اگر فرشته و

 و مساست صبح اگرکه روز وشبی یاکه              اصغر واحمد سیاه و سفید است و اگر

 گواست باعث خلقت علی؛ خـدای علیست              علی استاز یمن دولت خداگواست که 
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 کائنات را آرسـت همۀ به حرف ُکـن،             علی ولی خدا بود پیش از انـکه خدای

 چنانکه خلقت او را برای خودمی خواسـت             خـدا بــرای علی خــلق کـرد عالـم را

 بسان کشتی بی ناخــدای در، دریاسـت             تمــام عـــالم ایـــجاد بـــی وجود علـی

 تهاسـتنعم  که این والیـــت فـوق تمام            مرا بس است توالی چهارده معصـوم

 پیـوسته درمیان شماسـت  امانتی است که           مگر نکفت پیمبر کـتاب و عترت مـن  

 جداست دو که شد زهر اگر جدا زیکی هر           مگرنگفت که ایـن دو زهم جدا نشـوند

 اتحاد یکی گرچه درشماره دوتاست  کز           اند انگشتاین دو چو   مگرنگفت که این دو

 که مهر طاعت هربنده مهر آل عباست           اســت بـســته بـــر ثـقلین عبادت ثقلین 

 هردوسراست  آنان نجات که درطریقت           درود بــاد بــه ارواح چهارده معصوم

 موساست  جعفر و آن دو نام حسن و دو            حسین و چـارعلی   بتول و چار محمد

 نجات اینجاست دامانشان  زنید چنگ به           نیست کهبجز محبت آنان نجات نیست 

 ناشنواست  کهبه گوش کسی است  ولی چه سود          هنوز محفل ذکر علی است خاک غدیر 

 که آفتاب به هر سو نظر کنی پیداست            بگوکه خصم شود منکـرعلی چه باک 

 ارض وسماست  ی آن امــاممراد دوست            گرفتم آنکه حدیث غدیر و قول رسول

 علی برخواست کاشانۀ  ز چه شد که دود            چـرا به گردنـش افــکـند ریسمان امت

 رواست  خصم به  نه، اینهمه آزار بدوست            سـوال مــن ز تمامی مسلمین این است

 کشتن زهراست خالفتی که دوامش به             چو عمر صــاعقــه کـوتاه باد دورانش

 رحم کجاست  کجاستشرف کجاست مروت             ضب خالفـت زدنــد فاطمه رابرای غ

 که دربارۀ ذوالـقربی است؟  مودتی است              وحی بی حرمتی به خانه  شکستن در و

 که درعدد صدوده نام آن ولی خداست            اگر قصیده "مـیثم " بود صــدوده بیت

 نیـــازمنـــد هــزاران قـصیده غـّراست            کی  علی را که گفتن هر فضائلی است
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 مبارک  عیدت مسلمین عیدکلّ  غدیرای ای             مبارکعیدت  دین ای مبارک آیۀ اکمال

 مبارک   عیدت  روشن؛ زمین چشم دلت آسمان            مبارک  ،عیدتامین وحی،جبریل امین ای

 مبارک   عیدت ای مصطفی را جانشین یاعلی              مبارک عیدت موال امیرالمؤمنین،  شیعۀ

 امشب هاست زمیــنی جـشـن آسمان عید اهل

 ذکر کــّل آفـرینش یاعــلی موالست امشب 

 عنایت عید عیدجود، شیعه، عیداّمت،عید            عیدقرآن،عیدعترت،عید دین،عیدهدایت

 نهایت  عید لطف بی تعیدعفووعیدرحم            والیت عید »اتممُت علیکم نعمتی«عید

 روایتبسته این   هرگیاهی نقش روی برگ            موال امیرالمؤمنین کردن حمایت از عید

 ازل آیـۀ اکـمـال دیـن شد کای تمـام خـلق! ن

 حیدر امیرالمؤمنین شد  شیرحق، نفس نبی،

 غمبر ببیند در غدیر خـــم گـــل لبخـند پی            کیست تا بی پرده وجه خالق داور ببیند

 بر فراز دست ختـم االنبـــیا حیـدر ببیند              از جهاز اشتـرانـــش زیر پـا منبر ببیند

 هادی و رهبر ببیند سیّد و سرور ببینـد             ببیند ساقـــی کــــوثر ببیندشافع محشر 

 تمام مؤمنات و مـؤمنیـن موال مـبارک  ای

 ـادا مبارک این والیت بر امیــرالمؤمنـین ب

 بلّغ   در این صحراست ابالغتیامحّمدجای              یا محّمد حکم، حکم خالق یکتـاست بلّغ

 بلّغ  دریاست و جهان نوح  علی یامحّمداین            بی علی تنهاســت بلّغیا محّمد آفرینش 

 ـراست بلّغیا محّمد بعد تو حامّی او زه             بلّغ  موالستعلی برمؤمنین  یامحّمد این

 مرده؛ قرآن جان ندارد  علی دین یامحّمد بی

 عهد خود را بشکند ایمان ندارد هرکه با او

نقالب شعر: مسدس ترکیب           وزن شعر: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالت     غالمرضا سازگار      شاعر:   
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 رسالت  ابالغ ممکن نگردد برتو علی  بی            کفراست وضاللتدیِن بی مهرعلی دین نیست 

 کوه خجالت والی او بودطاعت بی کوه             بر توالّی علی کن ُکــّل اّمت را داللت

 عدالت،درمرّوت دردرفتّوت، درقضاوت            نیست جزدرشأن اواین عّزت وقدروجاللت

 عادل  کامل،اوست واقف،اوست   ستعارف،او اوست

 اوست اّول، اوست آخراوست واصل، اوست فاصل 

 کن سروری   و برآر  خلقـت سر برسران کلّ              کن رهبریبه عالم  ایـنک یاامیرالمؤمنین

 کندلبری هابا فروغت  آفتاب ملک جان            کن کن داوری  استی داوریداور تو ولّی

 کن  آسمان را مشتری  هفت ماه نَه آفتاب و             روشنگری کن ابدخم بتاب وتا  غدیر از

 ای غدیر خــم کنار مصطفی غــار حرایت 

 سرایت مدحت ای خدا مدح خوانت ای محّمد 

 ای در انـگـشتـت زمام اختیار کِلّ عالم            هللا اعظمای ولّی هللا، عـــین هللا، وجه 

 ازخاک سر کوی توآدم گشته آدمای که             محکمتوای والیت از ای رسالت ازتوباقی 

 هر مؤخّر را مــؤخّر هر مقّدم را مقّدم            مریم   ابن ای شده درآسمان مهمان توعیسی 

 ه کبریایی چهره بگشا تا بـبـیـنـندت که وج

 سجده کن بهر خـدایت تا نگویـندت خدایی 

 امامت  کن امامت کن امامت کن توامامت            زعاّمتیاعلی تنها تورا باید تو را باید 

 گوشه ای از صحنه میدان توکِلّ قیامت            ای از سفرۀ احساِن تو کوه کراّمت لقمه

 انــبیا بــا گفــتن قـد قاّمتت بستنـد قامت            نداّمتمهرت نداّمت در  بی  طاعت کونین

 ثنایت راعلی جان گفته در قرآن خدا مدح و  

 منبر ختم رسـل بوسیـده پایـت راعــلی جان 
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 جان علی  قرآنی  قـلب دست حّق بازوی احمد             علی جان  مثال حّی سبحانی بیتو جمال 

 علی جان   تو کِلّ ایمانیحق،تو تمام دین              علی جان در بهشت تن رسول هللا را جانی 

 جان علی  آنی  در ثنایت بهتر از هرچه گویم             جان علی فرقانی  نورّی و و  اتی وکوثر هل

 جـان حق جانان حق، آیین حق، ایمان حقیّ 

 مؤمنین راحق بود میزان و تو میزان حقیّ 

 بشویدکوثر از لب گیرد   باید وضومصطفی              بستان سبز وحی روید میوۀ مدح تو در

 بگوید  دخترش زهرا بر را تو  تاکه اوصاف            لب گشاید،دل رباید،ِدرفشاند، گل ببوید

 بموید   گو بنالد بخل وحسادت گو   خصمت از            جابازشدروی توجویدکه هرنازم آن چشمی 

 هر که در دل دوستّی ساقی کـوثــر ندارد 

 جزا حیدر نداردروز  در  بس کهذّلتش این  

 آید مادر بنت اسدها که چون ها باید   قرن            حرم همچون درآید که دیواربارها باید 

 بانگ خیر مقدم کعبه به عرش داورآید             ازچشمۀ زمزم برآید چشمه چشمه اشگ شوق 

 منین دیگــر آید تا به عالم یک امیرالمؤ             بهر استقبال، اّول در جهان پیغمبـر آید

 آفـریـنـش اوست میـر آفـرینش  اوست پـیر

 اوست شمشیر الهـی اوست شیــر آفرینش 

 غــرق در بـحر عـنایـات خداوند قدیرم            کیستم من یک مسلمـانم مسلمان غدیرم

 موال دستیارم لطف موال دستگیرم مهر            پیشتر از بودنم عشق علی کرده اسیرم

 خــاک پـای اهلبیتم کس مپندارد حقیرم            یرمعالم ام  المؤمنین نبوددراینامیر جز

 این خاندان استم چه بیم از دار دارم«  میثم»

 با امیــرالمـؤمنین فــردای محـشر کار دارم
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 استترتر از خوب تر از خوب خوب  خبری           خبراستهـزاران  امروزکه  ها بازگوش

 امین پـشـت در است  گشایید که جبریل در            نمـاز روح است هنگـام صف ببندید که

 این همان عید خــدای احــد دادگر است            همگی عیــد بگیرید که عیـد آمـده است

 از خــدا در دل هر آیـۀ آن مستتر است           مائــده نـورمائده خوانید که صد  سـورۀ

 رهسپر است  علیزنـان سوی  هر دلی بال            له در قـافلـه دلنگرم قـافـهـرطرف می 

 خطبـۀ پیغامبـر است ها یکسـر برگوش           که در خم غدیراست  غدیراین همان عید 

 سندش مسـتند و معتبراستکه ای خطبه             علی استحکم خدا مدح ختم رسل  خطبۀ 

 1این عـلی تا به قـیـامت؛ ورا راهبراست           یشایها الناس هر آنکـس که منـم مــوال

 است خطر به موج خلقیک   منجی علی این            شماستموالی  و رهبر علی بعد نبی این

 این علی دست خدا بازوی فتح و ظفر است             گوش خدا این علی وجه خــدا چشم خدا

 است  در این شهر بر علی تا ابدالدهر که            من همان شهرعلومــم همه باشید گــواه

 استجا مفتخر همه وجودش امامت به که             این امام است امـام است امام است امام

 وسـراست دست پیکربی  مهرعلی بی دین            محشرکور استتا صف  علینورچشم،بی 

 آتش دوزخ سپر است مهراو پیِش روی             است علیبغض علی بغض  شررنارهمان

 که علی بـن ابیطالب خیــرالبــشر است           بــه تمـام بــشـر اعــالم کند ختــم رسـل

 
 داده شد ظر وزني مشکل داشتند لذا براي رفع ايراد تغيير  ابيات زير از ن . 1

 اين علي اورا تا روز جــزا راهبراست            ايها الناس هر آنکـس که منـم مــواليش

 اين نمازي که اجر همه نارسـقراست            علي آريد نـماز نمــازي است اگـر بيبي

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قصیدهعر: قالب شغالمرضا سازگار            شاعر:   
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 پدراست که او بی غیراز این چاره نداریم             خـود بایـد خواند خصم او را پسر مـادر

 اجرش همه نارسقراست ست که  این نمازی            علی آرید نـمازنمــازی است اگـر بی بی 

 و ضرراست طاعت کونین زیان   علیبی            ُمهر پروندۀ اعمال شما مهرعلــی است

 هــدراست بی تـواّلی علـی جمله هـوا و           دهید گر دو صد کوه طـال در ره معبود

 استتـر در حقیقت ز زنـازاده زنا زاده            خصم خداستخصم نبی  هرکه شدخصم علی 

 ور استآتش خشم خدا از نـفـسش شعله            دشمـن آل محــّمـد چـو بــه محـشـر آیـد

 تبــر استبنـویسید عـلی بـت شکـن بی            علیبه سر دوش رسول و به کف پای 

 بال و پراست ازمرغ زمین خوردۀ بی کمتر            والیش نفسـی گـر بــزنــد جبــراییلبـی 

 علی یک شرر است بغض غالمان  دوزخ از            از مهـر مـحبّان علـی شاخـۀ گـل جنـت

 ثمـر باغ نبــّوت همه از این شجـراست             بی تواّلی علــی نیـست رسـالت کــامـل

 استسحر تشنۀ اشکعلی تشنه، ولی که             داندهــا جملــه گــواهـند خــدا مـی نخــل

 روزه با بغض عـلی نیز گناه دگر است           1سجدۀ باطل به خداستعلی  مهرسجده بی

 شکراست  و علی قصۀ شیر  مهر و کوثر            زمین هست چو یک قطعه جنّت وکوی علی 

 است  و او سورۀ شمس و قمرطلعت احمد            وشهود  غیب است  صورت صورت حق وعلی 

 بار والیت ثـمراست نخل سرسبز تو را            عمرمزرع میثم این فخرتورابس که ازاین 

 
ه منظور انتقال بهتر  محتوايي در مصرع اول و با توجه به ايراد  کنيم بمي  ما پيشنهادبيت زير سروده اصلي شاعر محترم است ا  . 1

 معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد. 

 روزه با بغض عـلي نيز گناه دگر است             مهرعلي سجده به بت باشدو بسسجده بي 
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 کنم  نـمی  ذکـری به غـیـر نام تـو مـوال              کـنم انـشـا نـمـی  من اســم را بــدون تو

 کنم  نـمـی این یـاد را بـدون تـو مـعـنــا           خـدای عـزو جل ذکر حـیـدراست ذکر

 کـنـم  نـمـی  پـس بـی اجـابـت تـو تـمـنـّا            مجاب شدنام رفیعت  که خواند هرکس

 کـنـم  نـمـی پـیــدا ایـجـاد را بــدون تــو             سما کنم به وسعت ارض و وقـتی نظر

 کنم نـمـی بی یا عــلــی تـنـفـس بی جـا            با هـر نـفـس ُمـِمـّد حـیـاتـم تویی عـلی

 کـنم  نـمـی تـو عــلــی تـلـفــظ بـابــا بی             با مـنـی قـبـل تـولــد تـو انـگــار کـه ز

 کنم  نـمـی  من بی علی ممات َو مـحـیــا            تـو از جـهــان با تو بیـایم و نــروم بی

 کند  زنـده می یََرنی«  »فَـَمن یَُمت دل را

 کـند ما را تب عـلــی ارنــی زنـده مـی

 نـسل کـوثـریم  دهـد گـواه که از دل می             حـیــدریــمامـتـحـان شده به تـوالی ما 

 ما خاک زیـر پـای عـلــی و پـیـمـبریم            وقتی امـیـر بر روی دست پیمبر است

 در یــارِی رســول، عـلــِیّ مـکــرریم            درد آشـنای حـیـدر کـرار، جان ماست

 ما،ای غدیر خم، ز ازل شیعه پروریم             دهـیم دین عـلی تن نمی هرگز به ترک 

 ما آب و گل سرشتۀ این عید اکـبـریـم              بیعـت کـنـیـم با عـلـی و آل مـصـطـفی

 انـصـار رهـبــریـم  ما دولت کـریمه و           رویـم راهی به جـز مسـیـر والیت نمی

 که دوسـتی بـکنـد مـا بــرادریـمبا هر              کنیم میبا هر که دشـمنی بکـند حـرب 

 اسالم آل فـاطـمـه اســالم نـاب مـاست 

 لبـیک بر نــدای والیت جــواب ماست

 ست  علی مدرسه مصطفی باب  زیرا که             ست ما را فـقـط مـعـلــم دین خــدا علی 

 ست  علی اتی هلاسرار علی،حدید علی،            به نـزد اوست آخـر دریای عـلم اول و

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند           قالب شعر: محمود ژولیده            شاعر:   
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 ست علی  شایستۀ اطاعت و مدح و ثـنـا            قرآن، کتاِب مدح علی، ذِمّ دشمن است

 ست  علی موالی ما؛ُمَهیِمن ما؛مرتضی           اول کـسـی کـه مــؤمن دیـن خــدا شده

 ست  علی گشا نبی همه مشکلتا خاتم ال             از آدم ابــوالـبـشــر و انــبــیــای بـعــد

 ست علی  مقـتدا فـرمـانروای مـقـتـدر و           رهـبرم که آن کس مصطفی به هر فرمود

 ست علی  بعد از نبی برای هـمـه پیشوا              فرمان او مطاع چو فرمان خالق است

 احمد چوخواست حکم خدا را کند جلی 

 هستی خود گفت یاعلی  شک زعمق بی

 کنند؟  یا به کجا سجده می بر آدم است؟            کـنند فـرشـتـگــان خـدا سجده میوقتی 

 کـنند می یعنی به نور شیـر خـدا سجده            در ُصلب آدم است علی نـور کردگـار

 کـنـند  می تا اولـیــا به َسرور ما سجـده           عـشق انـبـیـا گـرفـتـه به وقت نـماز از

 کـنند می ارض و سما به آل عبا سجده           بس  و نهار چون به علی دایر است لیل و

 کـنند می شاه و گدا سجده عالم بر او ز             ست هستی تمام، سلطنت مرتضی علی

 کـنند  می بر ذات او به وقت دعا سجده           مـقـّرب دعــا کـنـنـد وقتی فـرشـتـگـان

 روردگـار شدآن بنده ای که مخلص پـ

 ــار شدمـوالی مـا عـلــی پــدر روزگ

 از گـلـشـن َمطاف نچـیـدم به جز علی             رفتم طواف بیت و نـدیـدم به جز علی

 علی کـعـبــه پاسخی نشـنیدم به جز از           مجیب؟ شود که مرا می :صدا زدم چه هر

 عـلـی ای نچـشـیدم به جز حقّا که بــاده           بود گوش صدای ُشرُشر زمـزم به گرچه

 از این تالش دل؛نرسیدم به جز عـلـی              تالش برد مرا در صفا و مـروه سعی و

 از قید هر چه زلف بریدم به جز علی              به زلف عشق کردم و خوردم گره تقصیر 

 عـلـی خدای کـعـبـه ندیـدم به جزوجه            وقتی دلــم به رکـن یـمـانـی نـماز کرد

 عـلــی  راه بهـشت برنـگـزیـدم به جـز            انه و ِکنِشـتبتخ مقصود ما نه کعـبه و
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 قــرآن و عــتـرتـنــد گــواه کــالم مــن

 1مـوال امام من  من مست مرتـضـایــم و

د نـمی  کند  نـمی  ری ز بــار تـعـهــد خود را بَـ           کـنـد آن کـس که از امــام تَـَمــر 

 کـنـد  نـمی  یــاد از عـلــی ز بـدو تـولـد              رها کند  ای که عـلـی را آن سالخـورده

ـد تـمکـین از او ز            به دل نداشت  یاری رهبر  که قصد آن کس  کند نـمی روی تَـعَـم 

 کــنــد نـمـی بـیـهـــوده ادعـای تَــَجــد د            ست گه سـِر خوان معاویـه عـلـی  گه با

 کـند  نـمی دیـگــر به امــر یــار تَـعَـب ــد             ـگـانـگان نشستهر کس کنار سفرۀ بی

د ورنـه حــالل             اش حـرام یا لقـمه اش خراب وَ  یا نطـفه   کـنـد  نـمـی زاده تَـــَمــر 

 کـند  نـمی  حــریـم تَــَرد د در خــارج از             نعـیم دوست خاناست به  که شاکر کس آن

 شکن بگــو ن ستیِز پسِت نمکـدان با دی 

 حـِقّ نـمـــک ادا نـکـنــد پـیــُرِو عــدو 

 است شیعه مجاب و پیرو صبر پیـمبر             تا تیغ ذوالفـقار به دستان حـیــدر است

 سر است  ازاین تیغ،بی کینه خط نفاق و             صبر ازغالفتیغ رسته شود  روزی که

 آمــاده جـهــاد به فـتــوای رهـبر است            است طمهفا  علی،حزب که حزب خدا حزب

 است  این هم برای شیعه معـمای دیگر            شیعه ُکشی به دست مسلمان مباح شد!

 در کـتــاب الـهـی مقـدر است این امـر           کاخ ستم به تـیـغ عـدالت شود خــراب

 شـیـعـه کـنـار مـهـدی آل پـیـمبر است             صمصام منتقم چو زند پرده را کـنــار

 کـوثر است اسالم، قرن هاست عزادار             ما انـتـقـام فــاطـمـه را جـسـتـجو کنیم

 بس  خم غدیر صحنۀ هم عهدی است و

 مهدی است و بس اصل غدیر بیعت با 

 
ه منظور انتقال بهتر  توجه به ايراد محتوايي در مصرع اول و با  کنيم بمي  حترم است اما پيشنهادبيت زير سروده اصلي شاعر م  . 1

 معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد. 

 من عبد مـرتـضـايــم و مـوال امام من                قــرآن و عـتـرتـنــد گــواه کــالم مــن 
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 رفت   بوسی صحرا به خاکفردوس             آن روز که خم، به دست دو دریا رفت

 عـلـی بـاال رفـت  تا دست محـمـد و             برخواست «اِکِفیانی  »   فریاد فلک به

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

 علی  به دین به قرآن به قسم، خوردمی             آیـۀ آن به عـلـی والعـصر" که آیه"

 به عـلی «  ایـمـان »  باید که بـیاوریم             اِنساَن لَفی ُخـسر« بود دشـمن او »

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

 عـطر ملکوت صلوات است غـدیر              غدیراست  سرچشمۀ روشن حـیات

 راه نجات است غـدیـر ترین، کـوتاه            گرچه به بلـنـدای شکوهـش نـرسیم

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

 ی خود محـبـوسندهاشعـلۀ کـینه  در            امـروز، تـمـام کـافـران مـأیـوسـنـد

 اقـیانـوسند که غرق در دو ... دیدند            گـیریمگـلـوی بـرکه را می گـفـتـند: 

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

 در امـواج حوادث باشیم چون کوه،            وارث باشیم به نور مهر، چون ماه،

 " باشـیم َربِّـَک فََحـّدِث " نِـعـَمتِ  در            شـکــرانـۀ ایـن تـجـلـّیِ نـعـمـت را

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

 قـرآن مجـسم، به روی سینه گرفت            عهد دیرینه گرفت ،چون صبح الست

 روی دست آئـیـنه گـرفـت آئـیـنه به            امعلی  من از علی از من و، فرمود:

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:            رباعی    قالب شعر: میثم مومنی نژاد            شاعر:   
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 تعـاره، مجاز و بدل کم استتلمیح و اس              غزل کم است  سرودنموال برای ازتو  

 ضرب المثل کم است  قصه و حدیث و شعر و             قــرآن ناب الیق وصف مــقـام توست 

 است عسل کم  شکر که چه گویم، شیریني             لب است حالوت نام تو بر آن لحظه که 

 جمل کم است  هیجای نـهروان و شکـوه              صبح بدر گفت از باید بـرای مــدح تو 

 »یل« کم است  براي شأن تو تعبیر اصال            اي دست اقـتدار خدا، فـــارس العـرب 

 ما َحَصل کم است  جاللت تو، شوکت و از              عشق قدر هم که دم بزنم اي امیـر هر 

 ات  شهره شده میان عرب تک سواری 

 ات  آوازه هــاي صــاعـقـــۀ ذوالفـقـاری 

 هـمــواره در مـدار تـو دین یا ابوتـراب             یـقـیـن یا ابـوتـراب عــلـم و  اي آفـتـاب

 یا ابوتراب   تــار عــبات حبــل مــتـیـن               صبح نگـات شمس ضحي یا ابالحــسن 

 در محـضـر تو روح االمین یا ابوتراب               ابتداي خلقت خود کسب فیـض کرداز 

 با روح و جان شیعه عـجـین یا ابوتراب               والیـت تــــو از ازل شدهمـــوالي من 

 مي بـارد از یــسار و یـمـین یا ابوتراب              گـاه جـود کران تو اي قـبــله الطاف بی

 حصین یا ابوتراب عشق تو است حصن              ـخـیز صبح قــیــامت بـرای مـا رست در

 جــاري شده ست خـلد برین یا ابوتـراب              نفست درمشام شهربا عطرو بوي هر 

 چشمان روشن تو بهشت پـیـمـبـر است 

 اصال  سرشت تو ز سرشت پیمبر است

 اســرار نـاب آیـۀ صـبـر و صــالت را              تـفـسـیــر کن براي همه محکــمـات را

 اي یـؤتــون الـزکات را مــعــلــوم کرده             روشن است «أولي االمر» مصداق بي بدیل

 آئــیـــنــه اي تـــأللـــؤ انـــــوار ذات را              موالي من تــمـــام صفاتت الهي است 

 از ما مگیرحضرت عشق این حیات را               والیت استشــرط حیات طیـبـه نـور  

ت مفاعیل فاعلنمفعول فاعالوزن شعر: ترکیب بند                قالب شعر: مهدی نظری            شاعر:   
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 بي شک گشوده بر همه باب النجات را               با نـعـمــت والیـتت آقــــا خـــود خــدا 

 هــر کــس شـنـیده زمــزمۀ کــائنات را                کند والیت تو شـک نمي  یک لحـظه در

 ـي تو آمــدي کـمـي به زمیـن آسمان ده

 تا که تــجــلـیـات خـدا را نـشــان دهـي 

 ست عـلـی  عــلـی ـقش لب پیمبر خاتــمن               ست عـلـی  تـسبـیح انـبـیاء معـظم عــلـی

 ست عـلـی  عــلـی فـریــاد اسـتـغـاثـۀ آدم               رمز نجات حضرت مــوسي مـیان نیل

 ست  عـلـی عـلـی آقـاي من عــبادت عالم              توست خیر نگـرم ذکر گوشه را که می  هر

 ست عـلـی  عــلـی آواي هر فرشته دمادم                ي اهــل کـائـنـاترمــز تــقــرب هـمـه 

 ست عـلـی  عــلـی زیبا ترین تـرنم زمزم             الحـرام مسجـد لـبیک کعـبه و حـجـر و

 ست عـلی  عـلی بي شک تجلیات خدا هم                عـلی تـجـلي اسماء اعـظـم است وقتی 

 تو آمــدي و عـزت تــوحـید پـا گرفت 

 ان را فـرا گرفت نـور خـدا زمین و زم

 هسـتــیــم شیــعـیــان امــام غــدیــر خـم               مـسـتـیم از زاللي جــام غــدیـــر خـــم

 تمام غـدیــر خم  ن است لحظه لحـظه،ای                 است موال شدن فقط و فقط شأن حـیـدر

 ریف به نـام غــدیــر خم در خطه اي ش              مسـلمـیـن تــمــام شده نـعـمت خـــدا بر

 ست نظام غــدیــر خــم  آري بـنــا شــده             آري نــظـام نــاب والیـت بـــنـــا شــده

 در واژه واژه خـطبـۀ تــام غــدیــر خـم                خـاص مـعـنـا شـده والیت عـام و ولـی

 خـم ن است ســّر نــاب پـیــام غــدیــر ای                 راه عــلـي ست راه ولـي فــقــیــه مـان

 اي نــائب امام زمان! جــان فـــداي تو 

 عــالم صداي تو:  آقـــا طنین فکـنـده در

 گــویــاتــرین پیام والیت بصیرت است             است حـقـیقت بصیرت پویاترین طریق

 است بصیرت صبح سعادتتنها صراط               ای تـشـنـگـان فیـض حـقـیـقي آفـتــاب!
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 شـرط حلول روح عدالت بصیرت است               جـویـنـدۀ حـکـومـت مــوالي مـتـقـیـن! 

 شـیــوایـي شکوه شهادت بصیرت است               اینجاست سّر معجـزۀ خـون هر شـهـید

 پــیـروزي حـقـیـقـي امت بصیرت است                غیبت خورشید، ضامنِ  در این غروب

 حضرت حجت بصیرت است  ظهور صبح               ر فـتـنه خیـِز عصر حـوادث، طلیـعـۀد

 ماست گــوشۀ محراب جـمکران دلهای

 صاحب الزمان« عجل علي ظهورک یا »

 

 بشنوید   از پیمبر »َمن كنُت مولی« نغمۀ            از غــدیر خــم ندای روح پرور بشنوید

 گوش جان باید گشودن تا مكّرر بشنوید             ایدده گرچه در روز الست این نغمه رابشنی

 از لـِب لـعـل نبــی از قوِل داور بشنوید            روی گلفرش زمین این آسمانی نغمه را 

 حكِم یزدان را به خلق ازعرِش منبر بشنوید              از جهاز اشتران چــون منبری آراستند

 كای جماعت جمله ازموالوچاكربشنوید              آن مصطفای كردگار و سوی اّمت نمودر

 دیگر بشنوید  تا به حق،حق رارسانم بار             سوی خدا غــدیر خـم شدم مأمور از در

 نشنوید امروزاگر،فردای محشر بشنوید             می كنم امروزحّجت برخدا جویان تمام

 بشنوید جان گـفته ام گرگارید،ازدل ورست            كه اوالیم علی اولی بود هرنفسی من به 

 ذكر بّخٍ بّخٍ ای مـــولی، مــكّرر بشنوید             علی درآن كویر بیعت با همرهان كردند

 فتّــاح خیــبر بشــنویـد  از زبان اطـهـــر            عید راشام عید اسـت و جالل این خجسته 

 بشنوید محضـر را با شعف ای اهل پاسخش              ازاو چه روزی خوشتریـن روزتو بود شد سؤال

 بشنوید  ار دارید بـاور بهترین روزم بُد،             غدیر دست پیغمبربه صـحرایگفت:روی 

 می زند گفتار او بر قلـب نـشتر بشنوید             باز پرسیدند از او؛ از سـختی ایّاِم عمر

 بشنوید  از در و رنج و اندوه من از دیوار            زدندروزی كه سیلی بررخ زهراآن گفت:

 بشنوید  از غــدیر خــم نـدای روح پرور            « وقت آن آمد كه بازثابت موسم عید است» 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل    ثابت خراسانی              شاعر:   
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 در ســرادق الهـــوت کــوس ال و االّ زن        ای نگار روحانی خیــز و پــرده بـاال زن

 وانــگــه از غـــدیــر خــم بــادۀ تــوالّ زن       در تــرانــه مـعــنـی دم ز سـّر مـــوال زن

 روحانی شراب شوی بیرون زین تا زخود 

 صفای او روشن جان بـاده نـوش آمــد   کز       در خم غدیر امروز باده ای به جـوش آمد

 هوش آمد وازعشاق بُرده عقل  صنم که  کان       خـروش آمـد وان مــبّشر رحــمت بـاز در

 تــوحیــد در لـبــاس انــســانی با هـیــولی  

 را ثنایش  وگویند مدحت  دل چه سان جان و       سنجــد اوج کبــریایش راعقل و وهم کی 

 هـرکه در دل افـــزود رأیـــت والیـش را        رضایش را بجو  جویی رو رضای حق گر

 همچو خواجه بتــواند دم زد از مسلمــانی 

 

 غدیر  در  مى به میناُخم والیت  ریخت از           غدیر در سینا طور دیگر بار شد گر جلوه

 غدیر  در دریاسیل مردم مثل  زد موج مى           كم سیل شدرودها با یكـدگر پیوست كـم

 غدیر  در مبـارك باد مولى دروحـى آمد »            لـكم الیـوم اكـملت هـدیه جبـریل بود»

 غدیر  در غوغا  بود غوغا نزول وحى از           « عمتىعلیكم ن  اتـممت با وجود فـیض» 

 غـدیـر  زیـبا در مـاه زیـبـا بود آفـتـاب و           كس على را دید گفت نبى هردست   سر بر

 غدیر  شـكـوفـا در والیت شدگـلـبن پـاك            نشست  تا»من كنت موال« لبش گلواژه بر

 غدیر  در تاریخ آنجا آن ست ازجوشیده  شیعه            نامى آشناستتاریخ  در بركه خورشید« «

 غدیر  دریا كرد حـتى در توان انكـار مى            باور نداشت كسى   شیریندر آن لحظه  چه گر

 غدیر  درلبخند گلها  ست در  كوتاهیعمر             نخست روز دانست از  باغبان وحـى مى

 غـدیر؟  این زالل معـرفت خشكید آیا در           د مان چشمه آن از حسرت یك قطره  در ها  دیده

 فاعالتن مفاعلن فعلن فاعالتن مفاعلن فعلنوزن شعر:                   مسمطقالب شعر:               ملک الشعرای بهارشاعر: 

نتن فاعالتن فاعالتن فاعلفاعالقالب شعر: غزل           وزن شعر: محمدجواد غفورزاده         شاعر:   
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 زنند سرای تو می  هر شب سری به سمت            زنندمی اگر که بــال بـــرای تو  دلــهــا

 زنند وقتی که بال و پر به هوای تو می             شـونـد تــمــام کـبــوتـران  جـبــریـل می 

 زنند پیداست سر به سوی خدای تو می               ات ی های کهـنه نـعـلـین خـــاکاز وصله 

 زنندمی  های عـبـای تودسـتـی به ریشه               روندها که به معراج میهرشب فرشته

 زنند حـشر تـیـشــه برای تو می  تا روز              هـا تــراش  بـیـنـند اگر خـیــال تو را بت

 ـولـی ام نـوشـتـه خــدا والـی البر سیـنـه 

 یا مظهـر العجایـب و یا مـرتضی عـلی 

 وقتش رسیده تا که زمان را تکـان دهد              وقـتش رسیده تا که زمین امتحان دهــد

 خواهـد ازخدای به گامش توان دهدمی            فصل ظهـور نفـس رسالت رسیده است

 وی مـنـبری از دل اذان دهدتا که به ر              غدیــر خـم باید سه روز صبـر کـند در

ــ               ای در برابر ...خواست حق که آینه می  ه تــمـام نـمـایــش مـکــان دهــدآئـیــن

 نشان دهد  که دست خودش را خواست حقمی            کند عیان را خواست حق که عین نبیمی

 شد بلند شــوری میان عــرصۀ محـشر

 بـلـنــد شـددست عـلی به دست پـیـمـبر 

 در شوند ها در بهمعــرکـهجنــگاوران              و ِزبر شوند وقتی غضب کند همه زیر 

 شوند ور گیرم که صد سپاه بر او حمله              روندکند همه در خاک می  غضب وقتی

 سپر شوند  گردن کـشــان دهــر همه بی              به پهـنه میــدان نـظـر کـند چشمش اگر

فاعلنمفعول فاعالت مفاعیل وزن شعر: ترکیب بند              قالب شعر: حسن لطفی              شاعر:   
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 شـمــاِر جدا بیشتر شوند ســرهــای بـی             کندز ضرب ذوالفـقـار، خـدا فـخر میا

 گاه نبـرد پـیـمـبر است  این مــرد تـکـیـه

 حیدر است  است حق این شیر، شیر حضرت

 زنیمسر به سـاحل دیگر نمی  موجـیم و              زنـیمدهـیم و از درتان پـر نمی سر می

 زنـیم نـمی تا دم آخــر  مــا دم ز غـیــر،            است مداری رف والیتوقتی که حرف ؛ح

 زنیمسنگ کـسـی به سـیـنـه بــاور نمی              که امر نائبتان فرِض جان ماست وقتی

 زنیمنمی  حـتـی قـدم بـه صحنـه محـشر               با لـوای او فصل بصیرت است به جز

 زنیم نمی دیگـرمــا سیــنـه پای بــیـرق              انـدیت نــوشته ما را فـقـط به پــای وال

 ایـمپـا گرفـته  بـا ذوالـفـقار و نـام عـلی 

 ایمما درس خود ز مکتب زهـرا گرفـته

 تا در حـضور خویش شبی پرپرم کنی             عـطری بــده که غـنـچـه نیـلـوفـرم کنی

 ی پـروانــه آفـــریـد که خـاکـسـتـرم کـن            هداصال  مرا نگاه تو در صبح روز عـ

 روزی مرا بـگـیـری و انگـشـترم کنی              ُدّر نجف دلم شده شاید به دست خویش

 بهـتـر هـمــان که آیـنــه دیـگــرم کـنی              من را جال بده که تو را جلوه گر شوم

 هــم سـفـرۀ غـالم خـودت قـنـبـرم کنی              شود دیدم چه می دست تو نان جوئی به

 دستی کشی به روی سرم سرورم کنی               رف خالی شیر آمدم که بـــازهمراه ظ

 آقــا نظر به چــشــم تــر مــادرم نـمــا 

 تـرم نـمـا  بـوی مــحــرم آمـده عـــاشـق



امیرالمومنین علی علیه السالم  ، اشعار  سومدرآستان وصال؛ جلد   431   
 

000
 

 ای دلــربای رحمه لـلعالمین است ایـن صد      الـم را ندای یا امیـرالمومنین استـع لقـخ

 است  امیر ما حیدر بهر امیری دارد  هركسی      اهل عالم اهل عـالم عید ما عید غدیراست

 امیرالمومنینیم  با خوش آید  پیش آیدچه  هر       مـا طرفـدار والیت حـامی قـرآن و دینـیـم

 ـرمان محمد با علــی بیعت نمایـید تـا بـه فـ      اهل عالم اهل عالم در غدیــر خــم بیـایـیـد

 هم جان قرآن این علی هم روح دین استاین علی        الیقین استعلی حق  علی حبل المتین است این  این

 معنا ندارد علی شهادت بی  و  ایثار عشق و       عبادت بی علی معنا ندارد تسبیح و  ذكر و

 بستم  تو كه هستم من فقط دل بر  ه بودم هرهرك         علی جان ای تمام بود و هستم یاعلی موال

 

 هـمـسـایـۀ عـصـمـت محـمد باشد             باشددل عـاشـق عـتـرت مـحـمـد 

 انـكــار نــبــوت مـحــمــد بـاشــد             انـكـار امـامـت عــلـی ای مــردم

 *********** 

 ـشق سهم اندك دارداز آن همه ع            كه ذهن كوچـك دارد من مـعـتقدم

 به والیت علی شك دارد  كس هر            در دایـرۀ والیـت قــرآن نـیـسـت

 *********** 

 فرمان علی  عهد وخداست فرمان             پیمان خـداست عهد و پیمان علی 

 عـلی  اسالم سپـرده شد به دستـان            بودند فراوان ها كه دست آن روز

 *********** 

 خواهم كردبا غـیـر عـلـی مقابـله              وز هـوای نافـله خواهم كردیك ر

 با نام عـلـی مـبـاهـلـه خواهم كرد            دنیا هـم اگر بـرابـرم صف بـكشد

نتفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالوزن شعر:            مثنویقالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   

 

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:               رباعیقالب شعر: ایوب پرند آور                 شاعر:   
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 جــلـــوی پای تو ساقی مثل همه َخم شد             تاد به سیـمـای تو سـاقیـم افـشم خُ ـتا چ

 شد مثــل نــبـی غـرق تـماشای تو ساقی           ــرای تو ســاقی دل بست به آن حالت گی

 الیوم" چه کردی که صدایت زده احمد 

 "اکملت لکم" گفته و راحت شده احـمد 

    سیب دل عــــشاق به جـــوی تو رسیده             این سلسله عشق به مــوی تـو رسـیـده

  هی گشته و آخــر به سبــوی تو رسیده             این عقل به سر منزل روی تو رسیـده

 بـالـیــده که پایان پـیــامی  خاتــم به تو  

 هم نقطه ی آغـــازی و هم ختم کالمی

 را ...    مجــنوِن تو وقتی رجــز خیبریت          که انگشتریت را... من عاشق آن لحظه

 ای از دلبریت را ...  تا گـوشه وحی آمده           دیوانــه ی آن دم که دِم حــیـدریت را ...

 ای از دختر یک دانه ی هستی دل برده

  تا خانـه ی کوثر شده میخانه ی هستـی

 شمعی؛ صد و ده مرتبه پروانه ترم من              م منامشب صد و ده مرتبه دیــوانه تر

  تـرم من مست توام و از همه فــرزانـه            ساقی! صد و ده مرتبه پیمانــه ترم من

  در دست نبی دست تو یا دست خدا بود

 مست خدا بود محمد که چنین حق داشت 

 زند امشبدلش ُمهر نجف میزهرا به              زند امشبهر نادعلی گو به هــدف می

 زند امشب تو کف ميِ در شـادي شاهيّ              امشبزند مي دف  ،علي گو شده، درویش

 ده تا کـعـبــه بگرددبر ِگرِد غدیــر آم  

  دور تو حــرا آمــده با کـعـبــه بــگـردد

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            بمربع ترکیقالب شعر: قاسم صرافان            شاعر:   
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 سوزم از این عشق چو اسفند برشته می          سنگ است دلم عشق علی سنگ نوشته

 بر لــوح دل خسته ام این جـمـله نوشته             با جـوهــر اشـك و قــلم بــال فـرشـتــه

 رد جز مهر علی در دل من خـانــه نـدا

 "كس جای در این خانهٔ ویـرانه ندارد"

 هر جــا كه بــود نـــام ید هللا مطاف است            فهمیدم از این راز كه در كعبه شكاف است

 ات از نار معاف استدر روز جزا شیعه            ه بیهوده و این دم نه گزاف استاین گفته ن

 چون غیر علی در دو جهان هــیچ ندیدند 

 خـــدا پــردۀ پــنـدار دریــدنــد" "مـردان 

 شد پــاك از این خــاك گــنــاهــان كـبیره           تــا نـام تو پـیـچـیـد در آن شـبه جـزیره

 شد ثــابت و سیــار در اوصاف تو خــیره           دامان تو هر ایل و عشیره زد چنگ به

 جز ساقی كــوثــر ز كسی جــام نـگیریم 

 ــه آنـیــم كه آرام نــگیــریــم" "ما زنده ب

 پیدای تو شد هــر كه در آن حادثه گــم بود           زان باده كه در روز غدیریه به خم بود

 زان راز كه در آیــۀ اكـمـلـت لــكــم بـــود          ــابــی انــت و ام بـــودفـریــاد مـالئك ب

 بیتی ست امامت در این خانـه تویی تو 

 وز امـیـر در میــخانــه تویی تو"  "امــر

 با دســت شـــریــف پــــدر ام ابــــیـــهـــا           آن بـازوی خـیـبر شكنش رفت چو باال 

 شــد ولــولــه و غـلـغـلــه در عـرش معـال          دادنــد دو دریــا چو به هم دست تــوال

 گـفـتنـد مــالئك همـگی عــیـد مـبــارك

 عــیـــد به هــر پیرو توحید مبارك این 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:           مربع ترکیبقالب شعر: عباس احمدی            شاعر:   
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 وصف تــو نـگـنـجـیــده به هـفـتـاد مـجلد             ای عقل در اوصاف تو حیران و مـردد

 مـحـبـوب ابــوالـقـــاســم محـمــود محمد             هـمــه گم گـشـتــه آن موی مجـعدعالـم 

 نامش همه جــا هست بگویید كـجــا نیست 

 آشفتۀ آن زلف دوتا نیست" "كس نیست كه

 در جــام دل خویش صفایــی ازلــی داشت        حّب تو به لب ناد علی داشتهر كس كه ز 

 گمراه نگردید هر آن كــس كه ولی داشت      خفی، شرك جـلی داشتآسودگی از شرك 

 از نام عــلـی كــاخ ستــم در خـطــر افتـاد  

 ر افتـاد""با آل عــلی هــر كه در افـتــاد و

 یعنی هـــدف از عالم موجود عــلـــی بود           "تا صورت پیوند جـهـان بود عــلـی بود"

 از آیــۀ انـفــاق چو مقـصــود عــلـی بــود          اود عـــلـی بــــودتـسـكـــیــن دل آدم و د

 ای محــو جـمال تو شـده صاحب خـانــه 

 بهـانه"   "مقـصـود تـویی كـعـبـه و بتخانه

 

 دست باال برد تا باال بگیـرد مـاه را            این اكراه را تا كه از آن جمعیت بردارد

 آتش چـشم حسود چند تن بدخواه را             اِن یكادی خواند و بی تاثیر كرد آن لحظه ها

 نید آه رااز نـهـاد دشت بیرون می كـشـا             ظهر داغی بود و گرما بود و خورشید حجاز

 هللا را یا گــذارد بر ســر هر سـوره بسم            ست بــاال بُــرد تـــا آن آیــه را نـازل كــنــدد

 ای كــوتاه رادر زبــان آورد وقتی جمله            ناگهان تكلیف روشن شد جهاـن معنــا گرفت

 طر وال من وااله را ـانش ریخت عاز ده          ای زد تا فـضـا را لحظه ای خوشبو كند خنده 

 تـا كـسـی شب در بیابان گم نسازد راه را             ماه را بـاالتــر از بـــاالتر از بـاال گــرفـت

 عــرض تبــریك سیــاه عده ای گـمراه را           های خــویش پنهان كرده بـوددر میان بغض 

 آخــر دفـتــر اضافــه كــرد اســم چـاه را            دفتری بــرداشت اسم دوستــان را ثبت كـرد

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:        قالب شعر: غزل         ایوب پرند آور              شاعر:   
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 شود حیرت، شـهید تیـغ دو ابروت می              شـود آئـیـنـه از نـگـاه تـو مبـهـوت می

 چشمت نگاه کرد  هر که به به راه، شد سر              را سربه راه کرد تو همه چشم محراب

 شـد عـالیـجـنـاب شـد  حــاتــم گـدای تو             ات هر آنکه نشست آفتاب شد در سایه

 بُرد  همین بارگاه، کس که ماند زیرهر               دنـیـا به زیر سایـۀ دستـت پـنـاه بـــرد

 رسد  هم به قـاف قیـامت نمی  سیـمـرغ              رسد دست کسی به پــای مــقامت نمی

 شود می بـیـشتر اسـیـر تـــو دلــداردل             شود هرجا حدیـث حسن تو تکرار می

 شود عشق گـرفتار میهر کس به درد             روزی هــزار مرتـبه شکـر خـدا کـند

 تازه زمان طلوع شد پیش از غـروب،              شـد  حجی به سر نیامده حجی شروع

 شدند شـمع می وار ُمـحـرم این پروانـه              شدند گرد عـلی به امـــر نبی جمع می

 گرفت  ها دست همه خطبه  روی خطبه یک               دست علی تا که پا گرفت دست نبی و

 دهیــد به امـر خـدای من  یا گــوش می               رسد آیا صــدای من فـریـاد زد که می

 ست مـعـنی اکـمـلـت دیـنـکـم  ُحّب علی               پوشـیده نیست معـنی اکـمـلـت دینـکـم

 دنـیـا به خود شبـیه علی را ندیده است             مردم به آن خـدا که مرا آفــریده است

 هـمیشه وصی من  هـمراه و همنشین و             رد بوده یـار من وبی کـسی منایـن م

 گـفـتۀ عـلی به خـدا گـفتۀ من است هر            آرامش من و دل آشـفـتـه ی من اسـت

 نیست  عالم امیر کسی به دو علی از غیر              را فقـیر نیست رعلی هردل که داشت مه

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مثنوی                 قالب شعر: ر خراسانی               صابشاعر:   
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سایت جامع آستان وصال معرفی اجمالی بخش های   

به عنوان تخصصی  ترین سایت علوم مداحی کشور از سال  ترین و جامعسایت جامع آستان وصال 

کنند که  سایت بازدید می هزار نفر از این    10تا    3شروع به فعالیت کرده است و روزانه بین    1393

از    چندطی   بیش  گذشته  داشته  ششسال  بازدید  سایت  از  نفر  درمیلیون  سایت  این  بخش    16اند؛ 

بیت، آموزش مداحی؛ آموزش قرآن، آموزش احکام، آموزش  شامل: اشعار؛ مقتل و زندگانی اهل

بصیرت مداحی،  های موسیقی، احایث، منویات بزرگان و  های شعری، آموزش دستگاهشعر و آرایه

ا نرم  عکس،  گالری  دینی،  شبهات  به  ماهنامه  پاسخ  و  کتاب  شهادت،  و  شهید  مذهبی،  فزارهای 

گانه موارد کامالً    16های  پردازد که در هر کدام از این بخشتخصصی مداحی به ارائه خدمت می 

 .آیداند که شرح آن در زیر می بصورت تخصصی و کارشناسی مورد توجه قرار گرفته

والدت، مدح و شهادت ائمه و  هزار شعر گلچین در خصوص    هشتهم اکنون بیش از    شعار:ـ ا1

قالب در  ائمه  زندگانی  و  مداحی  با  مرتبط  موضوعات  و  دیگر  موضوعات  و  شعری  مختلف  های 

های مختلف » مدح، مرثیه، روضه، سرود، زمزمه، سینه زنی، ذکرهای سقائی و ....« بر روی  سبک

تا جائیکه ما بررسی    است؛ این سایت اولین و تنها سایتی در کشور است که » سایت بارگذاری شده  

تمام   متأشفانه  است؛  داده  قرار  کارشناسانه  نقد  و  بررسی  مورد  را  شده  بارگذاری  اشعار  کردیم« 

-های موجود » تا جائیکه ما بررسی کردیم« تنها به گپی اشعار از روی یکدیگر بسنده کردهسایت

محتوایی و ... همراه باشد اما    باعث شده اشعار آنها با اغالط امالئی، شعری، روائی،اند و همین امر  

بیت و مقاتل معتبر  های معتبر زندگی اهلتطابق با روایت   الف(در این سایت کلیه اشعار بر اساس  

  د( رفع ایردادات محتوایی و ابهامات اعتقادی    ج( رعایت اصول و فنون شعر و صنایع شعری    ب( 

بیت، بررسی شده و مهم تر  با موازین شرعی، نظرات علما و مراجع و آموزهای معارفی اهل  تطابق 

از آن اصالحات ضروری صورت گرفته و با توضیحات الزم در معرض دید بازدید کنند گان قرار  

 .  گرفته است 
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کند یز  می ها متماهای منحصر بفرد بخش شعر این سایت که آن را از سایر سایت از دیگر ویژگی 

به عنوان    1392پرداختن به اذکار سقائی است، ذکر سقائی به عنوان شیوۀ عزداری همدان در سال  

اثر معنوی ملی ثبت شد اما متاسفانه تنها به ثبت کلی آن اکتفا شده و تا کنون به غیر از این سایت  

این سایت با   مداهللهیچ اقدامی برای معرفی و ارتقاع آن در عرصه کشوری صورت نگرفته است، بح 

های سقائی اقدامی بزرگ و ماندگار در تثبیت و معرفی  سبک زیبا از سبک   130بررسی و شناسائی  

اکنون   هم  که  است  نموده  سقائی  سبک  50ذکرهای  این  از  پر  سبک  اشعار  و  با صوت  همراه  ها 

 محتوا و اصالح شده بر روی سایت در اختیار  عالقه مندان قرار داده شده است. 

تاریخی:ـ روا2 به  از دیگر ویژگی   یت  به فرد سایت جامع آستان وصال پرداختن  های منحصر 

اهلروایت  زندگانی  معتبر  تا  های  و  است  معتبر  و  تاریخی  اول  دست  منابع  اساس  بر  هم  آن  بیت 

جائیکه ما سراغ داریم هیچ سایتی تا بحال به این امر مهم و ضروری به صورت تخصصی و گسترده  

است.بپرداخت  اهل  ه  تمام  برای  اکنون  متعددی در مورد والدت، شهادت، مصائب، تا  روایات  بیت 

سایت   روی  بر  آن«  اسناد  با  همراه  روایت  ترجمه  روایت،  عربی  متن  آنها»  معجرات  و  کرامات 

بارگذاری شده است؛ به عنوان مثال در خصوص سیدالشهدا و واقعه عاشورا هم اکنون بیش از پنجاه  

باشد، مثال  تر هم می ذاری شده است، در مواردی نیز خدمات ارائه شده گستردهبار گ  روایت معتبر

تحریفات   و  نامعتبر،  روایات  معتبر،  روایت  ارائه  بر  عالوه  بیت  اهل  جوانان  شهادت  در خصوص 

های مختلف آنان از کتب  موجود هم مستند به کتب مقاتل معرفی شده است و در گام بعدی روایت 

به عنوان مثال اصل و ترجمه روایت شهادت حضرت علی اصغر، علی اکبر، ه است  مختلف ذکر شد

حضرت عباس، حضرت قاسم و .... از کتب ارشاد شیخ مفید، لهوف سید ابن طاوس، اعالم الوری  

المهوم شیخ   نفس  منتهی آلمال و  األنوار مجلسی،  بحار  و  العیون  األمم طبری، جالء  تاریخ  طبرسی، 

توانند با مقایسه روایت  یکدگر قرار داده شده است و مراجعه کننده می   ر کنارعباس قمی و .... د 

شهادت هر یک از این بزرگواران در کتب مختلف پی به تحریفی بودن و مستند نبودن بعضی از  

 ها ببرد.روضه
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ارائه مباحث تخصصی آموزش تئوری و عملی مداحی؛   ـ آموزش مداحی:3 به  این بخش  در 

اقسام مجلس، شیوهمباحث صدا ساز همچون؛   الحان؛  تمرینات  و  تمرینات صوتی  های مداحی، ی، 

   های حفظ صوت و دیگر مباحث مورد نیاز مداحان پرداخته شده است.راه

با توجه به ضرورت تسلط کامل مداحان به قرائت قرآن کریم در این بخش    ـ آموزش قرآن:4

رت کتبی و صوتی در اختیار کابران  عات قرانی بصو مباحث روخوانی، روان خوانی؛ تجوید و اطال

 سایت قرار داده شده است.

احکام:  5 آموزش  در    ـ  واجب  احکام  و  نبایدها  و  بایدها  بحث  به  احکام  آموزش  بخش  در 

آالت  مداحی  از  استفاده  زنی،  قمه  منع  در  مراجع  فتاوای  و  نظرات  همچون:  عزاری  مجالس  و  ها 

 ینه زنی، مداحی خانم ها و .... پرداخته شده است.برهنه شدن و سها، احکام موسیقی در عزاداری

شعر:   6 آموزش  قواعد    ـ  با  آشنایی  مستلزم  نادرست  و  اشعار صحیح  شناخت  اینکه  به  توجه  با 

نیز به سایت اضافه شد که در این بخش مباحثی شعری و آرایه  های آن است، بخش آموزش شعر 

 واع اوزان شعری و ....ذکر شده است. های شعری، ان چون قواعد ردیف و قافیه، انواع قالب 

موسیقی:7 مداحی   ـ آموزش دستگاه های  در  استفاده  مورد  نغمات  از  شناخت  دیگر  یکی  ها 

های موسیقی توسط اساتید  های مختلف ستگاهترین نیازهای مداحان است که در این بخش گوشهمهم

 ست. رده یک کشوری در اختیار مداحان قرار داده شده ا

احایث  8 ترجمه    :ـ  و  عربی  متن  بخش  این  حدیثدر  هزار  از  به    بیش  مختلف  موضوعات  در 

ها همچون ثواب عزداری؛ ثواب مرثیه سرائی، ثواب خصوص مباحث مرتبط با مداحی و عزاداری

و دیگر مباحث    ، احادیث مرتبط با مناسبت های مذهبی زیارت؛ جایگاه و شأن هریک از اهل بیت

ائمه   از  این  اجتماعی و اخالقی  از  استفاده  با  بتوانند  تا مداحان  اسناد آن آورده شده است  با ذکر 

 احادیث مجالس عزاداری را بیشتر مزین به سخنان اهل بیت کنند.  

با بهره  ـ بصیرت مداحی:9 این بخش  گیری از سخنان و منویات بزرگان دین همچون، شیخ  در 

شی قمی،  کعباس   .... و  رهبری  معظم  مقام  شوشتری،  جعفر  مداحی خ  نحوۀ  خصوص  در  و  ه  ها 
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ها و رهنمودهای الزم در رعایت آنچه مورد نظر  اند؛ سعی شده است توصیهها بیان فرمودهعزاداری

علما ومراجع است ارائه شود تا مجلسی مورد نظر و رضایت سیدالشهدا و حضرت ولی عصر )عج(  

 داشته باشند. 

پاس10 دینی:ـ  شبهات  به  دشمن  خ  است  مدتی  اهل متأسفانه  شبه ان  طرح  با  از  بیت  تاریخی  های 

بیت دور کنند که وظیفه مداحان در خنثی  بیت سعی دارند مردم را از اهل زندگانی و سخنان اهل 

ها بسیار باالست؛ لذا الزم است ابتدا خود با جواب این شبهات آشنا باشند تا بتوانند  سازی این توطئه

این بخش مس نمایند، در  این شبهات  در مجالس رفع شبهه  پاسخ  تاریخی و مقاتل معتبر  با کتب  تند 

 داده شده است.

باشد، در بخش  این بخش شامل سه زیر گروه الف( عکس ب( صوت ج ( ویدئو می   ـ گالری:11 

به تفیک هر  ها  های مذهبی و مناسبتالعاده از حرم ائمه و طرحعکس زیبا و فوق  500اول بیش از  

ین قرار داده شده است؛ بخش صوت خود شامل چندین زیر بخش  یک از ائمه جهت استفاده مراجع

مداحی،   فنون  و  اصول  صوتی،  مقتل  سقائی،  اذکار  قرآنی؛  الحان  مداحی،  های  سبک  همچون 

سخنرانی  و  موسیقی  های  فایلدستگاه  تخصصی  بصورت  بخش  هر  در  که  است  صوتی  ها  های 

ترین بخش صوت  ترین و منحصر بفرددیکه قابل اجرا و یا دانلود می باشد. کاربر بارگذاری شده  

شود  مقتل در این بخش ارائه می   100بخش مقتل صوتی است که مقتل سیدالشهدا مستند به بیش از  

نیز مختص سایت آستان وصال است. در بخش ویدئو هم فیلم های مرتبط با حرم   که این خدمت 

 قرار داده شده است.ائمه و .... 

افزارهای کاربردی در خصوص زندگی  این بخش تعدادی از نرم  در  ـ نرم افزارهای مذهبی:12

 بیت و مباحث دینی قرار داده شده است که بصورت رایگان قابل دانلود است. اهل

نامه و ویژگی   ـ شهید و شهادت:13 نامه، وصیت  بخش زندگی  این  از  در  تعدادی  های رفتاری 

 قرار داده شده است. مداح جهت آشنایی بیشتر مردم با این بزرگواران  شهدای
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  70این بخش خود شامل دو زیرگروه است. الف( معرفی کتب: در این بخش بیش از  ـ کتاب:14

قرن   تا  قرن سوم  از  بیت  اهل  مقاتل  و  تاریخی  از کتب  تخصصی    14جلد  کامالً  بصورت  هجری 

گرفته قرار  معرفی  و  بررسی  شخصی اند  مورد  و  جایگاه  همچون،  موارد  به  معرفی  این  در  ت  که 

ویژگی  و  جایگاه  .....بصورت  نویسنده،  و  کتاب  ماخذ  و  منابع  کتاب،  نگار  شیوه  کتاب،  های 

مشروح بازگو شده است. ب( دانلود کتاب: در این بخش نیز بیش از پنجاه جلد کتاب زندگانی اهل  

ی همچون ارشاد شیخ مفید، لهوف سید ابن طاوس،  هجر   14بیت و مقاتل معتبر در قرن سوم تا قرن  

ابن  اع الخواص  تذکرۀ  نیشابوری،  فتال  الواعظین  روضة  طبری،  األمم  تاریخ  طبرسی،  الوری  الم 

بحار و  العیون  جالء  بهائی،  کامل  شیخ  جوزی،  المهوم  نفس  و  آلمال  منتهی  مجلسی،  عالمه  األنوار 

 ری شده است که بصورت رایگان قابل دانلود است. عباس قمی و ....  و دیوان اشعار مذهبی بارگذا

های معرفت که برای  در این بخش نیز ماهنامه تخصصی جرعه  ـ ماهنامه تخصصی مداحی:15

مناسبت و  قمری  های  ماه  اساس  بر  گرانقدر  قابل  مداحان  است  شده  چاپ  و  تدوین  مذهبی  های 

 دانلود و استفاده می باشد.

بی هر  های مذهدر این بخش نیز سعی شده مناسبت  هر ماه:های تاریخی و اعمال  ـ مناسب16

در   و  یادآوری  بطور روزانه  مرتبط  احادیث  و  آیات  با  همراه  و مرجع  معتبر  به کتب  مستند  روز 

اختیار مراجعه کنندگان سایت قرار گیرد؛ ضمنا اعمال و اذکار هر ماه نیز بطور مستند با متن عربی  

 باشد. برداری مراجعین سایت می ره و ترجمه آن در دسترس و آماده به

 ر مستـقـل توسط این سایت بطو

 تـعـدادی از مــداحــان و   

 دوستداران اهل بیت در   همدان 

 شـود راه انـدازی و  اداره می 

 و وابـسـته یا تحـت نظـر هیچ 

 باشد. نـهـاد یا ارگـانی نـمی 


