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ینی ئ آ    مجوهع شعر        

( «ع»امام حسن مجتبی: اشعار  پنجم      جلد)   
« قطعه شعر رد اقلب اهی مختلف شعری    227  شامل   »  

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

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

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

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

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

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

الَْحمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ کَمَالَ دِینِهِ   ،لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِالَیَةِ َأمِیرِالْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّةِ عَلَیْهِمُ السَّالَمُ

گان سایت  تعدادی از بازدیدکنندهمدتی بود  مَتِهِ بِوِالَیَةِ أَمِیِرالْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّالَموَ تَمَامَ نِعْ

پروری نسبت به انجام وظایفی که در  های جداگانه ضمن ابراز محبت و ذرّهآستان وصال با ارسال پیام

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

های تخصصی شعر مربوط به هر یک از اهل بیت را تدوین و بصورت  بارگذاری شده در سایت؛ کتاب

pdf    لذا در پاسخ به دستور عزیزان بر آن شدیم که این  در اختیار بازدیدکنندگان سایت قرار دهیم؛ 

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

نمی بودند  متفاوت  سایت  فضای  با  کتاب  محدود صفحات  فضای  ویژگیآنجائیکه  تمام  های توانستیم 

به عنوان مثال در توضیح یا اصالح اشعاری که نیاز به    !لحاظ شده در سایت را در کتاب رعایت کنیم

ایات تاریخی با ارجاعی ساده برای خوانندگان در دسترس و قابل  اصالح داشتند در سایت متن کامل رو

مشاهده بود که این امکان در کتاب مقدور نیست، در قسمت نقد و بررسی اشعار نیز بعضی از ابیات  

کردیم که  ها اشاره شده و دلیل و استنادات حذف آن را بازگو می روایات معتبر بود؛ به آنبا  که مغایر  

د نیز  امکان  هیچ این  بدون  ناچار  به  کتاب  این  آوری  جمع  و  تدوین  در  لذا  نبود  ممکن  کتاب  ر 

توضیحی بعضی از ابیاتی که دارای ایرادات روایی، تاریخی یا محتوایی بودند حذف شدند و تنها ابیاتی 

ی اند با اشارۀ مختصرکه مشکل نداشتند و یا ابیاتی که به دلیل یکی از ایرادات ذکر شده تغییر داده شده

از شعرای   پیش  پیشا  بابت  این  از  تقدیم خوانندگان کتاب گردیده است که  پاورقی همان صفحه  در 

؛ انشاهلل که این خدمت کوچک مورد قبول ایزدمنان و اهل بیت طلبیمسراینده اینگونه اشعار پوزش می

  السالم قرار گیرد.علیهم

 
 .28الي   24. سوره طه؛ آيات  1



   5 درآستان وصال؛ جلد پنجم، اشعار امام حسن مجتبی علیه السالم  
 

000
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول:
والدت  اشعار  

حسن مجتبی   امام 
علیه السالم   



 6  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 

 نـبـاشـیـم  باشـیـم ولی ایـنـهـمـه بـیـمـار            انـگـار بـنـا نـیـسـت گـرفـتـار نـباشـیـم

 نباشـیم تا جـز به هـمین خانه بـدهکـار             این بـیت در  آنـقـدر خـدا داد بـه مـا از  

 نـباشـیـم  مـان کـرد که سـربـارپـروانـۀ              در این بزمآنکه دل  شب شمع برافروخت 

 نـبـاشـیـم  ای ُشـکـر گـدائـیم که بیـکـار             کـریـمـیم خـانـۀ یک مـرد   ما پـشت  در  

 نـبـاشـیـم  وقـتی سـر  آن سـفـرۀ افـطـار             غـذا لـب نـزنـد آب نـنـوشـدمـا بـه  بـی 

 آمـده تـا سـر بـکـشـم جـام  عـلـی را  او

 1او آمـده تـا جـــار زنــم نــام  عــلـی را 

 ام بـر در  مـیـخـانۀ حـیـدره ـی در زده            دم  جـانــانـۀ حــیـدر ام ازحــیـرت زده

 خـاکـسـتـر جـامـانـدۀ پــروانـۀ حــیـدر             استمقامش چه رفیع  ،مقاماتدر بحث 

 که خدا ریخت به پیـمانۀ حـیدر  روزی            از اولشرابی است که خوردیم تقصیر  

 عــلـی آمــده در خـانـۀ حــیـدر  انـگـار            وقـتـی که حـسن آمده در خـانـۀ زهـرا

 نرسد کـعـبه به کـاشـانۀ حـیـدر هـرگز            دل  کعـبه نرفـت اینکه بدانـند زهـرا به

 شکن اوست   به زهرا پسر  صفسوگند  

 از تـیـغ دوَدم تیـغـۀ اول حـسن اوسـت

 این خانه دمیده است  درخورشید که  برخیر             استبرخیز که مهتاب هم از خواب پریده 

 است  مؤذن که شنیده دو یک صبح اذان از            دگر بار عـلی گفـتیکبار نبی گفت و 

 
ا 1 کنيم به منظور پيشنهاد مي  ضعف محتوايي در رعايت شأن اهل بيت؛ ت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه بهابي. 

بيشتر حرمت و شأن اهل بيت که مهمترين وظيفه هر مداح است؛ بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير حفظ  

 او آمـده تـا نـعـره کـشـم نـامِ عــلـي را              او آمـده تـا سـر بـکـشـم جـامِ عـلـي را                  .کنيد 

 حـيـدر  مـيـخـانة درِ بـر امزده در هِـي             ديــوانـة حــيــدرام از دمِ حـيــرت زده 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            ترکیب بند      قالب شعر: حسن لطفی            شاعر:   
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 پای  حسن سینه دریده است  که دردید می              که دوبارهشد می ماند چه  دلش  کعبه به

 بست رسیده است   کوچۀ این شهر به بن  هر             این ای تـا که بـبـیـنـیم پـس ازتـو آمـده

 صبح کشیده است"  تو هرتماشای گردن به             جهانتاب خورشید  که  تماشاست را چه   ما"

 نوشـتـیم بخـوانند عـلی کیست   تو ما از

 ای تا که بـدانـند عـلی کـیـستآمـده تـو

 این بند نوشـتم سخـنت پیـشـۀ ما هست            هست شـما گـفـتم که بخـوانـیم احـدایث  

 ۱هستنما قبله که علی هست اگر یعنی             تـوست دروازۀ ایـمان پـدر  که  گـفـتـیـد

 ۲هست غناهست عقل ادب   که باگفتید             فـقـیری گفـتید که جهـل است نداری و

یشی نبود ُخلق تو از             همین ُخلق ز  اخالق خوَشت گفت که بهتر    ۲هستُخلق خدا  ع 

بر و َحسد حرص و از  ۳1هست این سه خطا اگرهالک است گفتی که             لع نهی نمودیو ک 

 حسن گفت به لبم قالَ القدس امشب روح

 صبر  حسن صلح حسن حال حسن گفت  از

 
 قال ابامحمد حسن ابن علی علیه السالم: .  1

مؤمن و هر  « على)علیه السالم( دروازه ایمان است، هر كه داخل آن شد إِنَّ عَلِیا بابٌ مَنْ دَخَلَهُ كانَ مُؤْمِنًا وَ مَنْ خَرَجَ مِنْهُ كانَ كافِرًا.ـ ۱

 ۱۱۵ص۱كه خارج از آن شد كافر است. ریاص االبرار ج 

هیچ بى نیازى اى بزرگتر  حُسْنِ الْخُلْقِ.«    ال غِنى أَكْبَرُ مِنَ الْعَقْلِ وَ ال فَقْرَ مِثْلُ الْجَهْلِ وَ ال وَحْشَةَ أَشَدُّ مِنَ الْعُجْبِ، وَ ال عَیشَ أَلَذُّ مِنْـ  ۲

و هیچ وحشتى سخت تر از خودپسندى و هیچ عیشى لذّت بخشتر از خوش اخالقى نیست. بحار   از عقل و هیچ فقرى مانند جهل

 ، ۱۱۱، ص ۷۵بیروت( ج -االنوار)ط

همّت ندارد،  كسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه  ال أَدَبَ لِمَنْ ال عَقْلَ لَهُ، وَ ال مُرُوَّةَ لِمَنْ الهِمَّةَ لَهُ، وَ ال حَیاءَ لِمَنْ ال دینَ لَهُ.«  ـ  ۳

 ، ۱۱۱، ص ۷۵بیروت( ج -جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد. بحار االنوار)ط

جَ آدَمُ مِنَ الْجَنَّةِ  صُ عَدُوُّ النَّفْسِ وَ بِهِ أُخْرِهَالكُ النّاسِ فى ثَالث: أَلْكِبْرُ، أَلْحِرْصُ، أَلْحَسَدُ. فَالْكِبْرُ هَلَاكُ الدِّینِ وَ بِهِ لُعِنَ إِبْلِیسُ وَ الْحِرْ ـ  ۳

هالكت و نابودى مردم در سه چیز است:كبر، حرص، حسد. تكبّر كه به سبب آن دین از  وَ الْحَسَدُ رَاِئدُ السُّوءِ وَ مِنْهُ قَتَلَ قَابِیلُ هَابِیلَ.  

 بین مى رود.
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 اُفـتـند  که سـرها هـمه پامـال تو بگـذار            اُفـتـنـد که دلـهـا پ ـی  احـوال  تو بـگـذار

 تا کعـبه پرسـتان هـمه دنـبال  تو اُفـتـند             قـبایـم سـبزُرَخـت ای  بردار نـقـاب از

 به دنبـال  پـر  شـال  تو اُفـتـند یک شهـر            پـیچـید نـسیـمی   که در زلـف  تو هربار

 اُفـتـنـد  از جـذبـۀ یک جـلـوۀ تـمثـال تو            موسیاینهمه ای عین  علی میدهی حق 

 بال  تو اُفـتـنـد  پـر و  تا اینکه فـقـط زیر               جمع استرسوالن همه  جمع  جبریل کجا

 حسیـنی  سوگـند که با خود َحـسنـینی و

 الـحـرمـیـنی و حـسـیـنی تو قـبـلـۀ بـیـن 

 تا سـر بـه در  اهـل َکـرم داشـته بـاشی             سوگند محال است که غـم داشته باشی

 بایـد که شـمـا چـند حـرم داشـته بـاشی             که گـفـتـیم یکـی نه بود حـسـرت  ما از

رد  خود عجـم داشته باشی             کشورم اوالد  شما غـرق  ضریحـنـد در  باید که به گ 

 قـلم داشـته باشی  وقتی که به دستت تو            گـناهـم امشب هـمۀ بار   خـوردخـط می 

 جـگـرم داشـته باشی  بایـد که حـرم در            سوختگفتم جگرم  دل خود نام  تو من از

 ام تـا بـگـذاریـمغـربت  تـو پُـر شـده از

 گـوشه بـسازیم  امامـید چهـل چون چار

 کـنـم آقـا صـحـن شـمـا بـاربـری مـی  تا             کـنـم آقـامـن کـه بـلـدم کــارگـری مـی

 کـنـم آقا با پـلـک  خـودم رفـتـگـری می            استاد زی ساخته شد کار که حرم وقتی

 کـنم آقـا غـصـه بَـری مـی زّوار  تـو از            خـادم شـوم و با پَـر  جـبـریـل به دسـتم

 کـنـم آقـا پــســری مـییـاد از پــدر  بـی              بـسـوزیم پائـین  ضـریحت بنـشـیـنـیم و

 کـنـم آقـا عـلی نـوحـه گـری می بـا یـاد              ـب  جـمعـه به کـنـارتکـربـال نَه ش در

 بـایـد که جگـر جـمع کـنم یا پـسـرم را

 باید که پـسـر جـمع کـنـم یا جـگـرم را
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 مانـند اهـل آسـمانتا سحـر مجـذوب می            خوانند اهل آسمانامشب از محبوب می

 رانـند اهل آسـمانروی لب این ذکر می             دانـند اهل آسمانیک خـبر از غـیب می 

 این خـبر از لطـف داور بر پیـمـبر آمده

 سبط احمد، شبل حیدر، نسل کـوثر آمده

 کشد می   سو را خوشحال میکائیل هر خویش           کشدهوهو میگم کرده جبرائیل   بال و پر

 کشد فردوس عـزرائیل هی بو می  در بر              کشدتا دمد در صور اسرافـیل ابـرو می 

 سبز این کمان ابروی  دل ربوده از مالئک

 سبز  خال مشکی روی بوی سبز و  خوی سبز و

 سخـا دریـای احسان آمده معـدن جـود و            ـمـان آمـدهمـژده ای عــشـاق آقـای کـری

 پــادشــاه پــادشـــاه پــادشـــاهــان آمــده            جـهـان آفـریـنـش پـای سلـطـان آمـده در

 جلیست هم سالمش هم کالمش از خداوند 

 علیست تاجش از  و ُمهر و تخت و دربار سّکه و

 گردد معطل هیچگاه کس در این خانه نمی            مشعل هیچگاه را خاموش، نیست این کاشانه 

 به ُمجـَمل هیچگـاه  گـویدپاسخ سائل نمی              سازد محول هیچگاهرا نمی  مضطر کار

 کنددر این خانه صد حاتم گدایی می  بر 

 کـندکـوی حـسن آری خـدایی می  نـوکـر

 شـود پیـش حـسنابـالی هم مهـذّب می  ال           حسنشـود پیـش مقـّرب می  دور افـتاده،

 شود پیش حسننوکر ملقّب می  مثل من،            حسن پیـش شودادب اینجا مـؤّدب می بی 

 دهددر جواب مرد اعرابی سالمش می 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            مربع ترکیبقالب شعر: محمود ژولیده          شاعر:   

 



 10  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 دهدشأن و مقامش می  چشم دوستان، پیش 

 شود لشگر میتنهایی چنان هفتاد    خود به           شودمی در صف پیکار، او مانند حـیدر

 شود اکـبر می  خود هللا در صف صفـین،             شودمی  بندد، پیمبرچون بسر سربند می 

 اشماند رها از تیغ رستاخـیزی سر نمی

 اشتیزی  شوند ازیل یالن، یکدم دو نیمه می 

 عین  دو نـبی نور بهر کیست آقایم حسن،           وجه خـدای عـالـمین کیست آقایم حـسن،

 او هست آقای حسین  کیست آقـایم حسن،           واال شـفـیع نشأتـین  کـیست آقـایم حـسن،

 حسن دارد نشان  ازگردد حسینی که می  هر

 داده این قلب حسینی را حسن آتشـفـشان 

 1الـوقار سیلی خـوردۀ ٱمشاهـد  آن روی             گـوشوار رازدار کوچه هست و رازدار

رّ            محـرم  اسـرار مـادر در هـجـوم  نابکـار   ذوالفقار  هم غالف و علی و صاحب  س 

 با چشم تر مادرش   عصایشد  تنها  نه او

 پشت در بشکسته راهم جمع کرده  پهلوی

 است خورده حیدر تنهایی  یک عمر  غصۀ            استخورده  اطهرزهرای های مادرش غصه

 است او مکرر خورده  نعشو  تابوت بر تیر           استلشگر خود زخم خنجر خورده  میان در

 که غمی از عمر او مخفی نبود وجودی با  

 در وصف حسین خود سرود  « الیوم» عاقبت

 
زهرا در هنگام بازگشت به    الزم به ذکر است که همراهي امام حسن با حضرت زهرا در واقعة جسارت عمر به حضرت.   1

فدک در هيچ کتاب معتبري نياده است و معتبر نيست لذا الزم است در اين خصوص    قبالهخانه و پس از بازپس گيري  

 .دقت بيشتري مبذول فرمائيد.

 الـوقار مٱ خـوردة سيـلي  روي آن شاهـدِ            رازدار کوچه هست و رازدار گـوشوار
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 جـود بـرازنـدۀ تـوسـت ردای کـرم و  و             تو کریمی و کرامت همه زیبندۀ توست

 شـرمندۀ توست نزد مه روی تو ماه در             ُرخـت جـلـوه نمود نیـمـۀ مـاه خـدا مـاه

 تابندۀ توست نورانی و  آن ُرخ روشن از            جـهـان تو مـظهـر انـوار الـهـی و  نـور

 عطر فـزایندۀ توست  از نوگلی خانه پُر            عـلـی گـشـته گـلستان وال  بیت زهـرا و

 توست  نغمه سرایندۀاالمین  روح حضرت            آیـدعـرش بـرین می  حـسن از نـغـمۀ یا

 رخشندۀ توست  بخش فلک گوهر روشنی            مـلک خاک کف پات حسن  سرمۀ چشم

 خـندۀ توست  و تمـاشای تو فاطمه محـو            جـان بدهد شـاه کرم ات دل بـبرد،خـنده

 پُـر و آکـندۀ توست جام مسـتان والیت،            پدرت ساقی کـوثر تو خودت کوثری و

 تو که هستی که مسیحا ز دَمت زندۀ توست              مسیح چو کند صدجان تازه  نه،  دَمت ُمرده، ز

 گدا بندۀ توست   ونیست که سلطان سبب بی             پدرت حیدر و مامت زهراست   جّدت احمد،

 توستپیداست که شرمندۀ   کرامات تو  ز            تو خـدای کـرم استی، به خدا دشمن تو

 بخـشندۀ توست کـریمانه و بحر نَمی از            عطا احسان و  بخشش و فضل و جود وکرم و

 پـایـندۀ تـوست  مـا سـائـلی دولـت فـخـر              و گـدائی  سـر کـوی حـسـن مـا را بـس

 

 پیمانۀ لطفت  مست است كرم از می و            شده دیـوانـۀ لـطـفـت تـوسـل روح ای

 هر آنكه شده سائـل مـیـخـانۀ لـطـفـت             اطعام تو محروم نمانده ستبركت  از

 شانۀ لطفت  بر  تو نهم از لطفمی سر            من وكشی می را به سرم كرمت دست 

 مـاه رمـضان مـاه كـرمـخـانۀ لـطـفت             اه ضیـافـتیـمـن قـدوم تـو شـده مـ از

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   جواد کریم زاده              شاعر:   

 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            قالب شعر: غزل       احسان معبودی               شاعر:   
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 بهشت عدن است نگرم رشک می کجا   هر            بوی گلی دامن کوه و چمن است خرم از

 نـیـمـه مـاه خـدای اََحـد ذوالـمـنـن است             استسخن  زهرالب  گل از  لب بلبل و بر

 است  َحسنرخ و جلوه ُحسن   سخن از ماه              خبر از هلهله و شادی هر انجمن است

 شد دل شب، طلعـت خـورشید ُهـدا پیدا

 خــدا مــاه خــدا پــیــدا شـد نـیــمـه مـاه

 اوستُحسن فروزندۀ گر از   حق جلوه نور             اوست ندۀب ماه که خورشید کمین  آمد آن

ـهـر عـقـل            گل یک خندۀ اوست  از فیض صد باغ بهار  رخ تـابـندۀ اوست کل واله م 

 اوست شرمنده  دوست مات کرم و دشمن،              عطا زندۀ اوست  صبر و صلح و کرم و لطف و

 استاین گل سرسـبد باغ پیـمـبر حسن 

 است  َحسن فرق حسن بلکه َحسن در پای تا

 کـنید  امشب از جـام تـّوالی وی افـطار            کنید  دل ایثار و  به رهش جانداران روزه 

 کـنـیـد  سـجـده بـر آیـنـۀ طـلـعـت دلـدار            گـردیـده تـماشـای رخ یـار کـنید چـشم،

 کنید  گلزار گل و  با آن گل و رو بر ناز            کنیدگـل رخـسار حـسن را همه دیـدار 

 بنگر  باغـبان خـنـده بـزن یـاسـمنـت را

 محـمـد گـل روی حـسـنـت را بنـگـر  یا

 نه پیـمـبـر که عـلی ساقی کـوثر بوسید              بوسید  هاش پیمبرلباین همان است که 

 بوسید  روی او حضرت جـبریل مکرر            بوسید عـلی فـاطـمه صدیـقـه اطـهـر نه

 عـبـاس دالور بـوسید  قـاسـم و اکـبـر و            دست او را لب سلـمان و ابـوذر بوسید

 است حسناین   طوطی وحی خدا را سخن از

 است  حسناین  از ،بوالحسن خدا شیرُکینه 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            ترکیب مسدس قالب شعر:غالمرضا سازگار           شاعر:   
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 حـلم پـیـش آرد و با خـنـده کـند آرامش             دشنامش که چون خصم دهد این حسن کیست

 کـنـد اطـعــامـش  بـدهـد بُـرد یـمـانـی و             آالمـش غــم و  بــرهــانـد ز کـرامـت ز

 اکـرامش و آن مرحمت ای فدای وی و            شامش با دلی شاد فـرسـتد سوی شـهـر

 رحیم حکیم است و است و که غفور به خدائی

 این کریم است کریم است کریم است کیم 

 به مـه انـجـمنـش بـاد سـالم به عـلـی و             سالم به رسـول و به گـل یاسـمنـش باد

 تنـش باد سالم  جان و به جمال حسن و             سالم به جـمال حسـنـش بـاد  به بتـول و

 چـنـین اللۀ باغ و چـمنـش باد سـالم   به             وطنـش باد سالم به نسیـمی که وزد از

 مهـر او از همه طاعات بود حاصل ما

 حــرم مـحــتـرم اوسـت بــقــیـع دل مـا 

 

 خـداونـدی  تـریـن جـلـوۀبـدیـل کـه بـی             مانـندی ای و نـداری شـبـیه ویـگـانـه 

 خندی عسل بیاوری از آن لبی که می            دست اند هزاران فرشته کاسه بهمعطل

 نگـاه خـیـرۀ زهـرا به طـفـل  دلـبـندی              طـواف گهـواره تـمام عـرش خـدا در

 آرزومـنـدی رطب رسـیـده به دسـتان            اذانمیان صوت  به نیـمۀ رمـضان و

 آیـندی  رسـید به آن لحـظۀ خـوشنمی            پایش  از شـناخت رسول خـدا سرنمی 

 پـراکـندیعـطری که می  اند زنوشـته             اند تو را از بـهـشـت آوردنـدنـوشـتـه 

 لبخـنـدی  مـولود اشک و اند تونوشـته             اشک چشم موال لبان فاطمه خـندان و

 !زهرا چه خوب فرزندی و برای حیدر            !موالیی خوب برای خیل غالمان چه

 بـنـدی نـمـی بـه روی کـسـی امـیـد در              استات پهن سفره  گدا که فرق ندارد تو

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:               قالب شعر: غزل     هادی ملک پور                 شاعر:   
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 است کنگرۀ عرش نوشته ست که برنامی            بهشت است؟آقای جوانان  کهکیست  این

 است نفـسـش رایـحۀ بـال فرشـته عـطر            محّمد تن این پاک سرشت است از نور

 بهار استامشب شب رویش، شب میالد  

 زار استاز جذبۀ این جلوه، فـلک آیـنه 

 آئـیـنـه بیـارید که این جـلـوه مـدام است             امشب نظـر ساقی این میکـده عام است

 امام است  است و  تمام است و امیر ماه است و            سالم است درود است و نوید است و است و نور

 !جلـوۀ خـورشـید هدایت گـمشدگـان!ای 

 !ای سوخـتگـان! چـشمۀ جوشان والیت

 چون فاطمه را خـندۀ او در سخن آورد            بهـر تن این طفـل، مـلک پـیـرهن آورد

 جـبریل ز عـرش آمد و نام حـسن آورد            خـدا نزد من آورد؟ پرسید چه نام از تو

 َحـسن شد  تو ُحـسن خـداونـدی و نام تو

 پس گـفت پیـمـبـر، َحـسن آئـیـنۀ من شد 

 گـوش گـرفـته  در تا عـرش، گـل نام تو             گرفته جوشگل به زمین   نور از فلک و

 دوش گرفته بر احمد به برت خـوانده و            آغـوش گرفته زهرات به صد بوسه در

 !تن من ای جان وام دیده دل و کای نور

 !حـسن من ن، حـسن من،جـانم حـسن م

 در راه وفــای حــسـنــم کـم مـگــذاریـد            مـردم! چو بـرآنـیـد مرا دوسـت بـدارید

 گـر اهـل والئـیـد، بـه او دل بـسـپـاریـد             آئــیــنـه بــیــاریــد نــور دل مـن آمــده،

 نـقـش دل و جـان شما باد  عهـد حـسـنم،

 شـفـاعـت ز شـفـیعـان شـما باد روز در

وزن شعر: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن           مربع ترکیبقالب شعر: محمدسعید میرزایی            شاعر:   

 



   15 درآستان وصال؛ جلد پنجم، اشعار امام حسن مجتبی علیه السالم  
 

000
 روشن  به پـیـونـد تو ای دیـدۀ خـورشـید             ای چشم بهشت از گل لبخـند تو روشن

 عـالم شده از صـورت دلـبـند تو روشن             روشن مانند تو خورشید فـلک نیست به

 تـرین است تـازه لبـخـند بـزن غـنچـۀ تو

 ترین است آوازه عرش پر در چون ُحسن تو

 بود نمک  وحسنش نان  حسین و  از ذکر            سـفـرۀ بـانـوی فـدک بـود مـوال که سـر

 دیـدار حـسن، روشنی چـشـم مـلک بود             آیـنـۀ چـشم فـلک بود روشن ز حـسین،

 شـادی پیـمـبـر، هـمـه جـان و دل مـوال

 زهــرا آئـیـنـه شـده خـانـۀ  دو روشـن ز

 این که نخستین گل باغ است  آری حسن است            چراغ است این کیست که در عرش خدا، چشم و

 داغ است تو افـروزی عـالم ز بـازار دل            استخورشید سراغ را مادر   ای آن که تو

 تا بـاد جـهـان مـست می  جـام حسن باد 

 ن بـاددل مـا نــام  حــســ بـهــار    تـا بـاد،

 

 حسن  با شوم عـبد خـدا ماه مبارک می             حسن  امشب یا  کرده  عاشقی گل لب هر بر

 حسن را ما جداخود زینب قسم کرده   بر            گـدای زینـبـیم عـبد حسیـنـیم و  ما اگر

 حسن کـسی اال نـیـستم مدیـون دربـار             رسیدرزق آب و نان من دائم ازین خانه 

 حسن  آقا حسن، موال حسن،عقبی شافع             زنممیاو  تا که جان دارم میان تن دم از

 حسن  گویم یااینکه به عشق  روم سجدهمی              مجـتبی سبّوح و قـّدوسم شده یا ذکر یا

 موال حسن مینویسم روی قـلبم: سیدی            است پیغمبرکوری چشم زنی که قاتل  

 این گدا کن ماه دل آرا حسن نظر بر  یک            کرم  مدینه شهره گشتی بر شهر ای که در

 حسن الّی یا اُنُظـرمـادرت  زهـرا حـقّ             رویم سیاه و  دستم خالی  نیمۀ ماه است و

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:          قالب شعر: غزل     مهدی علی قاسمی           شاعر:   
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 بـردارد اثـری کـز تـو اثـر مـرحـبـا بر             که از خاک  تو سر بردارد بنده ای خوش آن

 که ز سر چـشـمۀ توحـیـد خـبر بردارد             شودخواه  خداآموخت  دلی عشق  تو  هر

 دست نـقـاش ازل وقـت سـحـر بـردارد            بر جمال تو قسم چهـرۀ معـصوم  تو را

 بردارد سفر  را بار آنکه حاجی است تو            بایست طواف  تو صاحب کعبه تویی دور  

 گیسوی شما قرص قـمر بردارد شب ز            آَورد نـظـر  ُحـسن تو سر بر آفـتـاب از

 بردارد کام  جگـر بوسه آن بوسه که از              ماه مبارک رطب است در لعل تو  رطب از

 نرسد   شب احیا  مشکل آن نیست که دل تا

 ما جا نرسد به   مشکل آن است که جشن تو

 ریـزد دامـان چـمـن می گـل یـاس به  یـا            ریـزدمی ُمشک خـتن  خـانه فـاطـمه را

 ریزد ماه پاره است که بر دامن من می            گـفت پیـغـمـبر اکرم که از الطاف خـدا

 ریزداحـسـان حسن می  جـود ز َکـرم و            َکـرم خـانـه تـوحـیـد خـبـر آمده است ز

 ریـزدشدن می  رحمـتـش وقت گـرفـتار            ق او او گرفتار من و توست نَه ما عاش

 ریزد دمن می سبز  نفسش دشت و که ز            حسن است گلستان بهشت ُگل  خوشبوی

 ریزداَشهد  اوست که از غنچه دهن می             این هـمـه نـغـمـۀ زیـبـا که مـؤذن دارد

 قاری  فـاطـمه لب را به سخن بگـشوده

 ری نَـَزند درب دگـر بیـهـودهگـو به قـا

 حسن  ای یار توطلب وصل ها در شیعه            ای قـبـلۀ اَسرار حسن ها جای تو سیـنـه 

 حسن  تویی یـوسف بازار ما خـریدار و            ای روی خـدا ما کجـا و طلب روی تو

 حـسن رخصت دیـداردارم اُّمـیـد دهـی             موالست عبد وصحبت   گفتگوی من و تو

 حسن همه عـمـرم به تـمـنـای تو دلـدار            ال اقـل این شـده در نـامـۀ اعـمـالم ثبت

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            ترکیب بندقالب شعر: محمود ژولیده            شاعر:   
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 معـیار حسن تو شیعه را سیره و رفتار              جهان را به حـسن مدیـونیم دو هر بخدا

 حـسن عـلـمـدار، ـح،با قـدوم تو شده فـت             استمعروف  رضاکه به ایران   این وطن را 

 این همه در چـشم جـهـان آقائـیم ما اگر

 حـسـن زهـرائـیم  ما مسلـمـان  حـسین و

 یعـنی اوصاف  طـوافـی تو به معـنـا آقا             رعـنا آقـا  دهـد این قـامتبـوی حـج می 

 وقـت تـمـنّـا آقا را  چه صفـایی است تو            به درگاه خداست  توقنوت  دست   دست در

 یـلـدا آقــا  مـا را شـب شـب مــیــالد تـو              چارده استرویت ای قرص قمر ماه شب 

 بــاال آقـا  سـائـلـی روز نـدیــد آن قــد و             کنی دل شب پخش ما در توشه علی   چون

 یـــرنـــد مــــداوا آقــا پــذ  دردها از تــو            توستنوازشگر  جا دست   با یتیمان همه

 دشـمـنـان هـمه ز تو بـیـنـنـد مـدارا آقـا            زده فرمایی هیچ  خجالتدوستان را که 

 ُخلق نیکوی تو سوگـند که دل را ب ـبَرد 

 سـوگـند که دل را ب ـبَرد  خـم ابـروی تو

هر حسن جان جهان می   خواهدتـوان می  معـرفـتـت تاب وبخدا              خـواهدرشته م 

 خواهدطول زمان می لشگـر کـامـل تو            بشناسد را شیعۀ تو تو نه به یک عصر 

ران که اصحاب    این غریب است            دلها را غـربتت جـمـع کـنـد اُردویی از  خواهد می گ 

 خواهدبیان می  نـطق و  توو شناسانـدن              داندجـاذب دلـهـاست خـدا می  صلـح  تو

 خواهد داغ  نهان می  حق لَخت  جگر سّر              اَسرار  دل  کوچه ندید هیچ کس مثـل تو

رنه یک            است غریبحسین سوگند  به غریبی  تو  خواهدروز نه هفتاد و دو جان می و 

 دل  مادر حـسنی و دل تو مـادری است

 است حیدری حسن آوازه ما  با حسین و
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 عظیم افتد  یا عـلی و یا بر لب نوای یا  و           الرحیم افتد الرحمنچه خوش بر لب که بسم هللا 

 بارش با کریم افتد و چه خوش باشد که سائل کار           افتدنسیم  دل گذاری از  زار شوره  چه خوش بر

 تن باشد  گدای پنج آخرعبدی که تا   خوش چه

 که ارباب دو دنیایش حسن باشد  چه خوش نوکر

 گشته  گل رویش جوان از عالم پیر دوباره            جنان گشته یمن حسن باغ  مدینه امشب از

 قاب چشمانش نهان گشته حق در که نور همان           به دنیاها عیان گشته پیغمبر دوباره نور

 زینبحضرت   ثارهللا و بر  برتبریک بگو 

 شده امشب شاه نجف بابا  که زهرا مادر و

 خوابیده ناز با روی دست فاطمه  زیبا چه           ماه مـبارک مـاه تابـیده که در دال بنگـر

 خندیده  خویش  امام بر طفل و گشوده چشم،           بوسیده مجتبای خویش ماهروی   علی چون

 حسن باشد مهتابش  جهان چون شام تاریکی و

 باشد   حسنعالم لیک اربابش  حسین ارباب

 جانم کرامت را تو معنا کن بگو جانم حسن            حسن جانمجانم  بیا افطار خود واکن بگو

 جانم حسن جانم  قلب زهرا کن بگو جا در  و           جانم حسن بگو جانم  دریا کن دل چو کویر

 جلی باشد نورحسن سبط نبی آری حسن  

 علی باشد سپهدار جمل بود و حسن شیر

 امیرالـمومنین باشد عـلمدار حـسن بنگر           نگین باشد نقشعلی چون خاتم احمد حسن  

 البـنـین باشد حـسن مـوال و استاد یـل اُم             باشدمعزالمومنین   حسن موال، حسن آقا،

 دم یکفلک اگر موال کند جلوه میان نه 

 عالم  خاطر از رودیوسف می  تمام ُحسن

اعیلنمف اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             مربع ترکیبقالب شعر: ناصر شهریاری          شاعر:   
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 دارم می  دوستکجا یارم حسن را  هرهمیشه            دارم می حسن را دوست حسن دارم  به دل مهر

 دارممیدوست کارم حسن را  شده موال کس و           دارممی دوست حسن را گرفتارم او عشق به 

 نـازد امـام آخـریـن مـا بـه آقـائـیـش مـی 

 سازدمی   نابحریمی  او از برای آید،می

 

 آمد بصر مرتضي نور بر نگر را عنایت           آمـد دگـر بـه ایـام ازل بـنـگـر دال نــور

 آمد  واال گهر اي شه زاده خیل بشر كه بر           اینجا قراربي بس  علي چشم انتظار استاده و

 آمد پدرهمچون  اي بخشنده   و پیشه سخاوت           را بین را بین به عالم مجتبي را بین سخا عطا

 آمد ثمر عـبا مرجان و لؤلؤ پُر آل كه بر           اي دلبیكران   سو هر فروغ دیدۀ احمد ز

 آمد  سخن كان شكر شیریناي  هچهر مالیك           عـلي مـولـود اول زادۀ زهـرا بیـامد بـر

 آمد راهبرجن اینك امامي  انس و  هر كه بر          حـّدش هاي بي عنایت آن داور عطا بنموده

 آمد  قمرقرص رویش كه چون  بگیرد بوسه از           علي اینجا پارۀ ابن مه  را بین كه از ملك

 آمد  فضلش سخاوت با كرم اینجا زسر از  كه           امشب كرامت بیكران دارد ابن کریم كریم

 نوري چون سحرآمد  كهبنگر  كبریا توعرش           الیقین آمد حقآمد به دل   الیقین عینبه ره 

 آمد بدرالد جي شمس دگر علي نور كه از           به عالم منجلي بنگر علي بـنگر تجـالي

 آمد  بشر سیرتي ظاهرمالیك جنت   كه از           اینجا  رسید جویي  خدا خویي   ملك رویي  حسن

 آمد  دمادم چون شرر گان را او عداوت پیشه           شوكت   قدرت قوي ابرنبي طینت  سیرت علي 

 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                  غزلقالب شعر: پرویز بیگلری              شاعر:   
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 مـن امایـن طـایــفـۀ دلـبــری دلــدادۀ             ام منازل مست می نوکری روز از

 ام منقدر بریزی به خدا مشتری  هر            پیـمـانه به دسـتمبده   کـوثر ای ساقی

 من ام علینین جانینا حیدری  آند اُلسون            رگم بانگ زند باز برود خون ز سر گر

 ام منگواهی بدهد مـادری حـشر در            چادر زهراست این رشته اشکم نخی از

 ام منز دو عـالم بری  آری حـسنـیم،            دست کریم است منـشم سائلی از اما

 سویت  نما گشته به  هر قطب نما قبله

 این ماه مبارک شده با رویت رویت 

 دید مبارک سحـری را چهـره تو  در            را اثری قنوت شب زهراخواست تا 

 خبری رابی  دادند به او  عاشق شد و            هر کس که خـبردار شد از آمدن تو

 سائل نکشد هیچ کجا در به دری را             که دوبارهوا شد به گدایان دری امشب  

 چهره خـورشید طلوع قـمری را در            واشد همه این معجزه دیدند  چشم تو تا

 را پـوشـانـد تـن شــاه لـبـاس پــدری            مراتب موالی داد به حسن یک رتبه 

 هاست  ضحیوالشمس  علی سورۀ  دست در

 زهراست  سفره شدۀ این ماه مبارک 

 بـربـایـد اول رخ زیـبـای حـسـن دل            بُـردن دلها که بـیاید هرجا سخـن از

 1گشاید  پرده رخ خود از که حسن  روزی            را همه روی خـدا که ببـینندشک بی

 
زير  .   1 بهبيت  توجه  با  اما  معنايي  سروده اصلي شاعر محترم است  يا  ايراد محتوايي  پيشنهاد مي وجود  ايراد ؛  رفع  منظور  به  کنيم 

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

 خدا از رخ خود پرده گشايد روزي که             شک که ببينند همه روي حسن را بي 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            ترکیب بندقالب شعر: موسی علیمرادی            شاعر:   
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 تا از شب تـاریک جهـان مـاه درآید            کنعالم نظری به    تو زلف بیفشان و

 ال حـــول و ال قـــــّوة ااّله بـــیــایــد             تورا دیده به لبهاشباالی  هرکس قد و

 شبهه و شایداین حکم مقرر شده بی            است هر که اسیر است امیر بر حلقۀ تو

 عسل شد  لب غرق و حسن گفتم من نام

 غزل شد ای از جان و تنم نیزقطعه  هر

 چرخید میکده  سر این  شد مست به دور             نوشید می چشمان تو فلک از تا چرخ و

 پـیچـید  تا باد در آن حلقه گیسوی تو            افتاد ز رونق همه جا عطر فروشی

 درخشید هرجا سخنی هست کالم تو            هستخبری   تو که بند آمده ازکوچه هر 

 بـبـنـدیـد   ای لشـگـریـان جـمـلـی بار            ابروی گره کرده تو فاتح رزم است

 هر گام تو پاشید  سر از قمر وخورشید             دی که به افالکنها گامزمین  به  طوری

ۀ چشم تو  رزم مثل بود  به هر  این َزهر 

 شکن جنگ جمل بود   حسن صفمژگان 

 حسنیون وطنی نیست  جز کرببال بر            نیستعشق حسن زندگی ما شدنی  بی

 قاموس حسن، خویشتنی نیست  درمکتب و            خدا وقف حسین است هرچه که دارد به او

 کسی هم حـسنی نیستارباب اندازه             حسینیدر حد حسن هیچ کسی نیست 

 سینه،عقیق یمنی نیست  اینسرخی چون             ام سنگ شما راکه به سینه زده  بس از

 ما کفنی نیسترخت غالمی به تن  جز            تن نَـَکـنم جامۀ خدمت هم از در قبر

 قراری  سینه نمانده زغمت صبر و در

 نداریصحن سرایی که  تنگ تو و  دل،
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 کریم  پرم چون یامی  بَرم نام کریم ومی            یا کریم عـظیم و یا غفور و علی و یا  یا

 کریم؟  اال نهدسائل را که مرحم می  زخم            کریم محـتاج کـرامت آمدم من تا سخت

 پـیــدا شـدهمــاه خــدا  نـیـمـۀ مـاه خـدا،

 بابا شده مرتضی   فاطمه مادر شده است و

 کن  عاشقی اقرار  بردریا بزن    این دل بر            کن با کالفی نخ بیا رو سوی این بازار

 کن  هم با می بیا افطار بار را یک  روزه            کن اسرار هی  بنشین و میکده این در بر

 شود می از نان  سفرۀ ما با کراماتش پُر 

 شودمی  احسان هم جود و گدا حسن کار  با

 بیت شـور شیـرینی  شـیدایی، کـریم اهل            بیتاهل کریم  حس  زیبایی،  ُحسن  هستی، 

 بیت  کریم اهل نظیری، شاه  یکـتایی،  بی            بیت کریم اهل  پور زهرا، پور موالیی،

 توأیم کـوی   هـمه یـکـتـا پـرستان  سر   ما

 کوی توأیم سر  مستان    می نخورده جزو  

 نام آوری  هم شجاعی هم دلیری هم یل و            چو زهرا و رسولی هم شبیه حیدری هم،

ـتـان دیـگـری  ثـل  تو دنـیـا نـدارد دلـس   تری   عسل شیرین از تو عشق قاسم هستی و            م 

 بودن استمن به در گاه تو خادم  افتخار

 ست از مقاماتت همین بابای قاسم بودن

 درسـهـا داده مـرا مـرد  غـیـور  کـربـال             کربال است شور  شیرین  قاسمت فرمود:

 کربال قول دادم من به آن قـلب صبـور              کربال من غرورم را گرفـتم از غـرور  

 قـاتـالن  نـوکـران  خـواهـرتانتـقـام از 

 ها به اذن مادرت من بگیرم از سعودی

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              مربع ترکیبقالب شعر: حامد شریف            شاعر:   
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 را برون موال اگر شمشیر  غالف آرم از            گـیرم همه اّمید را، تـدبـیر رااز تو می 

 را یا علی گویان زنم من گردن تکـفـیر             را تزویرقامت کنم خم  صد جمل سازم،

 با علی«  م »انتـقام حـملهٔ داعـش بگـیر

 حک کنم بر سر در شهر مدینه » یا علی«

 کشم حامیان رو سیاهـش را به آتش می             کشمسپاهش را به آتش می  من سعودی و

   کشمرا به آتش می  گیاهشآن درخت و این              کشممی  آتشداعش و پشت و پناهش را به 

 کنیم می جّده را با خاک یکسان   ما ریاض و

 کـنیمشبـسـتان می  کـّل  دنـیا را برای تو

 

 کند از پـای روز، حـلـقۀ شب را جـدا            به مـاه خـدا کـند ای که مهـرخـنـدهگل

 آبـشـار  طـالیی رهـا کـنـد  خـورشـیـد،            غـروببی  ترین صبحسپـیـده شـانۀ  بر

 آن کـنـد که نـسـیـم صـبـا کـند با بـاغ،            مقـدمش ست که اعـجـازمیالد مجـتبی 

 سو دری به خانۀ خـورشید وا کند  هر             روی خویش افروزآمد که با فروغ شب

 کند دعا ها شب در دل هرکس چو ماه،            استصبح کرده   وشب را به یمن مقدم ا

 لعـل  لـب مجـتـبی کـند غرق شکـوفه،            یک نسیم به ات راکه باغ خاطره امشب  

 تا گـلـشن  ضمـیـر  تو را با صـفـا کـند             !باران اشک باش ، آسمان عاطفهچون 

 غـمـت را دوا کـند  سـوز  تا درد  سیـنـه              !ببارشب دامان به   باش وستاره چشم 

 کـنـد  بـاغ را بـه خـنـده لـبـت آشـنـا تـا              !این فـصل را بخـند بیگانه با تبـّسمی!

 پـا کـنـد شـدن را به جـشن بهـارگـونه             واژۀ نـگـاه  تـو در روح زرد  بـاغگـل

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: غالمرضا شکوهی              شاعر:   
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 بیت خـم مـوی کـریم اهل نویسم ازمی             بیتاهل روی کریم نویسم امشب ازمی

 بیت اهلحریم قدسی از کوی کریم   از            بیتبـاالی دلجـوی کریم اهل از قـد و

 درم  این حسن باشد گـدای نویسم تامی

 1مجتبی من نوکرم   تا نفس دارم به تن بر

 یا حسن  علی و  عالم یاشبهای این  ذکر            حسن ماه مبارک با اینچین مبارک  شد

 آقای ما موال حسن بر  شد حسین آقا و            حسن« ال کریم اال علی و فـتی اال »ال

 بیت اهلهست  کریم   هست ازهست  عالم 

 بیت اهل مـسلـمـانـیم با دست کـریـم ما

 جان حسن بود از قدیم گشا، آیۀ مشکل            قدیم  بود ازبرکت هر سفره از نان حسن 

 قدیم گوییا جبریل مهمان حسن بود از            قدیم درد ما را نسخۀ درمان حسن بود از

 کند یاری می اوست گدا را  است وکریم  او

 کند داری می   سفره قدیم این سفره را او از

 کندسـپـاه کـربـال جـزو سپاهـم می  در            کندها او روبـراهم میدل بـیـراهه در

 کندبا گـدایی حسن یکـبـاره شـاهم می            کندزهرا نگاهم می  تا که میگویم حسن،

 هددزمین را می  اوست رزق آسمانها و

 دهـد می  برات اربعـین را  نگاهی او با

 معزالمومنین  او صبح محشر از ازل تا            المرسلین کیست او وجه خدا فرزند ختم

 البـنـین  اوست آقا اوست مـوالی یل اُم              عالم عـلمدار امیرالمومنـین  اوست در

 او کریم اهل بیت است و به عالم دستگیر 

 بر نعم االمیر عالمین نعم االمیر  اوست

 
کنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت  در مصرع دوم؛ پيشنهاد ميمحتوايي  ضعف     بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به .   1

 آقاست بر اين خانواده نوکـرم تا حسن             نويسم تا حسن باشد گـداي اين درممي         .اصالح شده را جايگزين بيت زير کنيد

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            مربع ترکیبقالب شعر: ناصر شهریاری           شاعر:   
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 فرا سوی  زمان راهـبری پیدا شد از             قـمـری پـیـدا شـد مـاه رسـیـد و نیمۀ

 تری پـیـدا شد تر از تـازه نَفَـس  تـازه            رفـتنَـفَـسـم بـاال   نیمۀ ماه رسـیـد و

 از حوالی  مـدیـنـه ُگـَهـری پـیـدا شـد            امشبخاموش شود آتش  دوزخ که  تا

 شد  شکری پیدا عسل شهد  مّصفا چون             خوشحالندروزه داران  خدا خنده به لب 

 شد  پسری پـیدا روی  دامن  زهـرا بر             بارانگـل   خانۀ فاطمه و شیـر خـدا؛

 « حضرت طاها امشب آمداّول نَفَس  «

 »امشب زهرا حضرتلب   خنده آمد به«

 ست که زهرا زاده اّولین زادۀ عشق            حسن آمد که شـود حـامـی  هر افتاده

 اش آزاده ـستین نَفَـس نخ آنکه باشد ز            بـرکـت  خـانـۀ حـیـدر گـل  زیـبا آمـد

 به زلیـخا داده  که خـدا یوسف  دیگـر            گویندَملَک و حور بهم این سخنان می 

 ست چنان عـابده در سّجاده  در نماز            کّل  عـالـم سجدۀ شکـر شده واجب و 

 زاده  یک شه رسیده پـسر  ارشد و که            هللا مــژده ای شـیـفــتـگـان  حــرم  آل

 »آیـدخـدا می  اّولین باب  کـرامـات  « 

 »آیدالعطا می  سبط  نبی بابُ حضرت  «

 وفــا گــردیــده و قَـَدمش آیـنـۀ مـهـر            آمـد و آمـدنـش رونـق  مــا گــردیـده

 گـردیدهکه تـندیس  عـطا  آمد آن یـار             گیردبعد ازین ُجود و کرم معنی  واال 

 خـیـرالنـساء گردیده  دلبری از باعث            گوشۀ چشمش قطعا   کیست این ماه که با

 خـدا گـردیده اّولین وارث  شـمـشـیـر              آقـا جــبـروت   جـالل و ای بـنازم بـه

 گردیده   نوا نگهش برگ و رزق  ما از            بـیـندچون سلیمان زمانه همه را می 

 »هللا آل رسیده حسن  حضرت عشق «

 «  هاش دمادم همه ماشاهللا نَفَـس بر« 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            ترکیب بندقالب شعر: محسن راحت حق            شاعر:   
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 دامـان حسنازل دسـتم به  روز بوده از            بسم رب النور، من هستم مسلمان حسن

 اینـجـا با گـدایـان حسن  عالمـی دارم در             آمدم اصال در این دنـیا به فـرمان حسن

 با مجتباست مثل اربابم دلم  حق که شکر

 یا مجـتبی یا مجـتباست  تا قیامت بر لبم، 

 شود می پیش چشمم جنّت االعلی نمایان            شودلب حسن جان می دم که ذکر ای خوشا آن

 شود گـفته درمان می  های گفـته و نا درد            شوددر دل ویـرانۀ قـلـبـم گـلـسـتـان می 

 کند هر که با این اسم زیبا عشق بازی می

 کند سرفرازی می روز محشر پیش مردم،

 عـشـق زینب کـبری حسن قبلۀ عباس و            اعال حسن حسن، عالی  دلبر حسن، دل حسن،

 ال کـریم اال حـسن«  الفـتی اال عـلی و«            هـا حـسـند بـانـی کـل مـهـربـانـی تـا ابـ

 دهد می  نهـایتبی  سائل هیچ هم گـیرد ز

 دهد مهربانی را ببین ناگـفـته حاجت می

 نـبـی و زیـنـت عـرش خـدا   زینت دوش             ای تـمـامی وجـود حضرت خـیـرالـنـسا 

 هاآیـنـد هـنـگـام عـبـورت کـوچهبند می             مصطفی  مصطفی در مصطفی در  چهره تو

 کل زیبایی حسن در جمالت جمع گشته،

 حسن اینهایی  نه باالتر از  ماهی،  یوسفی،

 کـنـی آسمانی، آسـمـانـی هم عـنـایت می             کنیسخاوت می منت همان هستی که بی  تو

 کنیمی کشد وقتی کرامتمی  فاطمه هو            کنیآدم محـبت می  دم به دم بر عـالـم و

نفاعل وزن شعر: فاعالتن فاعالتن فاعالتن         محمدحسین رحیمیان           قالب شعر: مربع ترکیب    شاعر:   
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 رسید  بد ودم به دم لطف فراوانت به خوب 

 بـد عالم چـشـید  را خـوب و مهربانی تو

 حـیدری  فاطمه یا  که مصطفی یا اممانده            ای کـه آقــازاده و آقــا و آقــا پـــروری

 ، محشرینظیریبی  با وفایی، مهربانی،             بریدل می  زمان از زمین و تا قیامت از 

 المومنین دست الـهی یار توست یا ُمعـزّ 

 عالم کار توست   درنایب حیدر شدن تنها 

 سوار حاصل عـمر  جـناب  حـیـدر  ُدلـُدل             جالل و اقتدار خشم وای خدای هیبت و 

 مار  و لشکر تماما  تارشد  علی گفتی و  یا             خارتوزان جمل را قدرت تو کرده   کینه

 ای حماسه آفـرین عـالـمـین  شیر حـیدر،

 سپاهت شد حسین که عـلمدار کیستی تو

 هر چه هم بد باشم آقا، خاک پای قاسمم             من گدای قاسمم سیدی کن گوشه چشمی،

 مـنّـت  کـوه وفــای قـاسـمـم ن بـه زیـرم            نـوای قاسـمـمبی  حـلـقـه به گوشم، نوکر

 رحم کن بر این کویر آی ابر با کرامت،

 نگـیر ات را از دلـم هرگزعشق آقازاده

 گریه کرد تو چشم زهرامخفی  مزار بر           مظلومیت ماهی دریا گریه کرد ای که از

 کودکیَت عرش اعـال گریه کردیاد داغ              آقا گریه کرد تو برحسینت شد از بس   پیر

 سفیدت کرده است  کوچۀ تنگ مدینه مو

 آقا شهیدت کرده است  آه در خانه زنت، 
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 خواری شد موسم می ره وساقی آمد ز             اشک قـلمم جاری شد  ز دل باز حرف

 برداری شد آن چـهـرۀ نـاز پـرده از  تا             به سجـود بت من افـتـادنـد هـمه بتـهـا

 شد  کاری دلم چشـمش به دو غمزۀ تیر            ُکشت  نگاهش همه دلها را  چشم چرخاند و

 عـطاری شدجا دّکه  گویی عـالـم همه            زلفش همۀ عالم مست سر عطر شد ز

 شدبیماری روی زمین باعث  عشق او            با شـیـوع خـبـر خـال سـیـاه دو لـبـش

 طعـم شیـرینی هر سفـرۀ افـطاری شد            کـنج لـبش نیـمـه مـاه رمضان نمی از

 است  رنگ چمن  به  سبز است فضا عشق  شب

 در مدینه همه جا صحبت نام حسن است

 تـو  آمـدی خـانـه حــیــدر شـده آبـاد ز             تو ست شاد زشده ا دل زهـرا آمدی و

 تو انـدوه شـد آزاد ز کـمـنـد غــم و از            دل هر منـتـظری دل بـابـا؛ دل مـادر؛

 تو  که به قـرآن نموده است خـدا یاد ز            حـسـنـی نــوۀ اول پـیــغــمـبــر آخــر؛

 تو  به گـدایان ره امـداد ز محـشر روز             خـاکـبـوسـی و گـدایـی تو بـاشـد با ما

 رزق دو عالمشان را شب میالد ز تو             گـیرندهـمه می  تو کریم بن کریـمی و

حـر  حسودان شده باطل امشب آمدی س 

 پای گهـوارۀ تو ریخـته صد دل امشب 

 ای بین نـژاد بشریکه زبـان زد شـده             سیری آنقدر خوش سخن و خوش نفس وخوش

 به خدا ماه تری  تو قرص قمر دیدم از            را زیبای تو  خـواستم ماه بخـوانـم رخ

 ای باعث حـیرانی هـر رهگـذری شده            کوچه بند آمده برخیز سوی خانه برو

 هـر مـانـدۀ در راه مـیان سـفـری یـار              کرامت بخدا پیشۀ توست دستگیری و

 این بعید است که ما را تو ز خاطر ببری             میگیردروزی خود  سفره تو هم از سگ

 که دگر نیست ز آوازۀ حـاتـم خـبـری             کـرامت دادی را ز هـمه دارایی خـود

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            ترکیب بند       قالب شعر: مجتبی صمدی            شاعر:   
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 نـور سرشـتی بـخـدا سـیـد سـبـز قـبـا؛

 جــوانـان بـهـشـتـی بـخـدا سـیـد خـیـل 

 خصم هم بر کرمت هیچ ندارد تـردید             کوی تو نرفـته نومید سر هیچ کس از

 یمن قدمت چرخ والیت چـرخید که ز            ایفـاطـمه اولـیـن مـیـوۀ بـاغ عـلـی و

 تمجید کرده تونسل  از و تو از خدا  که            رو لـؤلـؤ آیـۀ قــرآن تـویـی ای زیـبـا

 خورشید  دل شیعـه شبیه درخشد بهمی             غـربت هـمه ابعـاد تو و زنـدگـیت در

 1پـاشید  لـشکـر دشـمـن قـرآن مبـیـن را            جنگ جمل چون طوفان در  تو  تیغ شمشیر

 تشدید صلح کردی نشود فـتـنه دوران             حکـمت باعـث عـّزت اسـالم شـدی با

 تو نماید تـقـلـید  و حسین ابن عـلـی از            امـام همه عـالـم هـستی  بعد حـیـدر تو

 جا باال  با سرانگشت تو کعـبه رود از

 جهان شد سقّا  ازسرافر   پای درس تو

 دریا باشی  تشنگـان رمـضان را یَـم و              اذن حـق بود که تو سید و موال باشی

 مسیحا باشی  کم مقامی است بگویم تو            عیسیچشم هزاران  زنده به یک میکنی

 آقـا باشی  به خـیـالـش نـرسد شـاهی و             خـاک مزارت بـیـند نـدانـد کسی و گر

 دگـر اهل مـدارا باشی  چه حـدی تو تا             زخـم دشنام شنـیـدی و بغـل وا کردی

 از غـم یار تو حق داری اگر تا باشی             سـراغت آمدمو سفـیدی به جوانی به  

 باشی  غـم محـرم زهـرا وسـط کـوچـۀ            غـم را بخری ای غصه وتو فقط آمده

 باش  مادر بر  و جا دور همه پس بمان و 

 وسـط کـوچه اگر شد سپـر مـادر باش 

 
دليلب.   1 به  اما  است  محترم  شاعر  اصلي  سروده  زير  رعايت  يت  ميعلما  و  مراجع هايتوصيه عدم  پيشنهاد  منظور؛  به    هاي توصيه رعايت کنيم 

 .کنيد زير بيت  جايگزين را آمده شعر متن در  که  شده اصالح بيت مراجع، 

 لشکر آن زن بي اصل و نسب را پاشيد           تيغ شمشير تو در جنگ جمل چون طوفان 
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 را کبوترساز دستی   وخواهم می پر بال و            را  حّس خوش پرواز وخواهم می آسمان 

 راهـی بـاز را تا خـدای نـیـمـه ایـن مـاه             را و یک فرصت آغازخواهم می  همسفر

 کند می  اعلیای امشب زمین را عرش جلوه 

 کـند راه دنـیا را به سـمـت آسمان وا می 

 نورکوبد مسیح از شوق بر ناقوس  بلکه می              بر ُکوس نورزند نه فقط جبریل دارد می 

 نوره گلبوس زندشود نوری که بر پایش می              اقـیـانوس نور حاصل پیـوند اقـیانوس و

 است این خورشید عشق  علی نور معنی نور  

 علی تابیده عشق   در بیت زهرا و  رخش کز

 دار خان احسان علیست   که خود میراث او            فاطمه جان علیست عشق پیغـمبر عزیز

 هرکه امشب آمده افـطار مهمان علیست            خندان عـلیست هایهایش جلوۀ لب خـنده

 را تـمام شهـر دهـد مـوالمیصور دارد 

 را  شهر کرده کامشیرین  های تو با نمک

 کـنیبهـاری می   های سائـالنت را فـصل            کنی چشمه چشمه جود جاری می  رسی ومی 

 کنی داری می   را سفره چون که مهمانی او           کنیاین ماه یاری می  تو خـدا را نیز در

 یا عـظیم  و عـلی نمازم یا ای دعـای هر

 کریم را دارد  خوش به حال اهل بیتی که تو

 کرد  را شدیدا  شاد چندین جذامی چون دل           فـریاد کرد های مهربانت عـشق راچشم

 کرد  سگ یاد  به آنلطفت  زمانی ذهنم از هر            کردآزاد  گل یک کنیزای شاخه زایا در

 کندآسـمـانی می با خـودم گـفـتم مرا هـم 

 کـندهـم مهـربانی می  کسی مانـنـد من با

نوزن شعر: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعل         ترکیب    مربعقالب شعر: محمد علی بیابانی            شاعر:   
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 قاسم است  عبداله و نذر نذرسالمی یک            الزم استزیارت  تو در آن سالمی که پس از

 بنده پیـر خـرابـاتم که لطـفـش دائم است             با والی تو یقین دارم که دینم سالم است

 هست و گاه نیست ورنه لطف شیخ و زاهد گاه 

 هیچ کس گمراه نیست  در صراط مستقیمت

 کنمبـندم و قـصد زیارت می چشم را می             کـنمنـیت می  بـاز شـعـرم رسـیـد و آخـر

 کنمبا کبـوترهای خـاکی تو صحـبت می            کنممی  غربت رسم پیشت ولی احساس می

 کنم می  پُرها در خیال این خاک را با صحن

 کـنمضریـحی را تصور می   مزار تو بر

 

 مایۀ عادت شده استاش نزد همه خوبی             شده استکرامت  ُدّر   زینت دست حسن؛

 وقت نازل شـدن آیۀ رحـمـت شده است             نوربا بارش   شد و وا  خداَدری ازسمت 

 در دل آیــنـه و آب قـیـامـت شـده اسـت             بهـشـت نـشـان دادن گـهـوارۀ بـاران    بـا

 صبا غـرق  طـروات شده است  نفس  باد             آنقدر مشک فشان است که از بوی خوشش 

 است حالوت شده لبش غرق   غنچۀ سرخ            حسن ؛داده که گل بوسه به لبهای پدر بس

 سفرۀ فاطمه در مـاه ضیافـت شده است             داری که به لبخـند  مـلیحـش نمک   سفره

 صاحب شهرت شده است حاتم طایی اگر            ثـقـلیـن کـریـم    سـیـطـرۀ لـطـف بـوده از

 است  هدایت شدهسرمنزل مقصود  سمت              حـسـنصـلـح   ثــمـر   کشتی دین خـدا از

 حسرت شده استسوختگان موجب دل  بر              او هم غربت و  زبانزد به کرامت شد  هم

 سمت خودش شعر عنایت شده است  دیدم از            او خـور خـواستم تا بـسـرایـم غزلی در

 که دلدادۀ او بوده شفاعت شده است هر              صف محشرگویند شک ندارم که همه در

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل     منصوره محمدی                شاعر:   
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 گریان دوست دارم  خیس و این چشمها را            باران دوست دارم  ز بهتر من اشك را

 كنعان دوست دارم   مصر، پس بیشتر از            كردعاشق ترم  این دورى و این دوستى، 

 نان دوست دارم  بیشتر،بریان مرغ   از            دستاس  زهراست  خورم رزق من از ریزه

 را هم با حسن جان دوست دارم العفو             دنـیـا بـه هـا آمـدشــرط قـبــول تــوبـه 

 دوست دارمچراغان كه بقیعت را  بس              كردمخورشید از  عكس مزارت را پُر

 خـاكـى  تو یكـسان دوست دارم با قـبر               كـربـال را لطف تو من با حـسیـنم، از

 ســعـــودى بـــا بــه درك افــتــادن آل  

 زودى  گـردد بهآبـاد می  یـثـرب حـسن

 ها تا صبح امشب باز  بـازنـدمـیخـانـه             نیـازند یك ُمشت سـائـل گـرم رازند و

 شاه و رعیت هم طـرازند  سفره او بر             فـرقـى نـدارد كـه گـدا یـا شـاه بـاشـى

 بـایـد زیـارت گاه در كـوچـه بسـازنـد             لحـظه بیـاید بـین  كـوچه كافـیـست یك

 فـرازنـد آیـنـد سرقـیـامت كه می  روز             بـزیرند كه اینجا پیـش  رویش سر آنها

 كه مـادرش گـفـته مجـازنـد اىآن عّده            رزق هر كسى نیست  كه  او برعرض ادب  

 بمیرد امشب این عهد است یا  سائل بر

 یا كه امـام مـجـتـبـى دسـتـش بـگـیـرد

بریل را مأمور دارد؟چیست   این            كه خاك  قدومش نور دارد؟كیست این    كه ج 

 هـاى شـور داردكه چـشـم  آن زنـى از             بــپـوشـانـنـد مـهـتـاب  ُرَخـش را بـایـد

 دارد او زیـر این سـجـاده كـوه  طــور             شب اّما موسى به قـلب  كوه رفـته هر

 دارد یـبـى بـا ســپــاه  مــوراُنـس عـجـ            تخت دارد است و تاج وگرچه سلیمان 

 شیر جمل چون شاه خـیـبر زور دارد            باید جـمل را هم ببـیـنى مثل صلحـش

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: ترکیب بند                   قالب شعر: ناشناس                شاعر:   
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 دارد كرب و بال اینگونه جـنـس جور            رشد كردند  اكبر صلح او عبّاس و در

 از ضربۀ قاسم كه تند و آتـشـین است

 آستـین است  معلوم شد دست حسن در

هر              هست روشن مـسیـرم تا به آخـر توبا    هست روشن محشر  را داریم و تو م 

 هست روشن چندین برابر  دست تو در            كـه دیــدم اى تـاریــك آوردمپــرونــده 

 اُجـاق  خـانـه یكـسر هست روشن زیر              در پـاسـخ آن نـاســزا گـفـتـى بـفـرمـا 

 هستى و چشم پـیـمبر هست روشن تو            به جّدت گـفت ابـتر كورّى چشمى كه

 هست روشن تكـلیف منبر با حرف تو             رفـتـه را پائـین بیـاور آن شیـخ منـبـر

 هست روشن در آتـش بـروى مـادر و            بـبـیـنـى این است بـاشـى و تو  تـقـدیـر

 ســعـــودى افــتــادن آل  بـــا بــه درك 

 زودى  گـردد بهآبـاد می  یـثـرب حـسن

 

 است نور هایی ازروی دست نبی آیه  به            است شور شادی ومیان ارض و سما بزم 

 است  ابتران شور چشم ،بخوانا ن یَکاد   وَ            بـغـل گـرفـتـه نـبـی سبط اکـبـر خود را

 است  محشور  به حال رسولی که با تو  خوشا           گفت:می  به گوش او گمان کنم که پیمبر

 است  مشهور«   کریم » عزیز کردۀ زهرا           گیرند به رزق  خوان  حسن عالمی نمک 

 کرامت حـسنی با مـزاجـمان جور است           خـواهیمدست هیچ کسی لقمه نان نمی  ز

 است منظور و  جانان مراد به منظر نظر            نان بهـانۀ ماست  گـدای کوی کریـمـیم و

 است  اش دورخاکی  قبر ،پرم و شکسته بال           کـبوتران بقـیـع غـبطـه خورم بر چـقـدر

 ها داریمبرای گـنـبـد و گـلـدسـتـه نـقـشه           خـاکـی او سـایـبـان بـدهـکـاریم به قـبـر

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:               قالب شعر: غزل   مرضیه نعیم امینی                شاعر:   
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 زهـرا آمـد و حـیـدرنـیـمۀ مه، قـمـر             زهرا آمد مژده امشب ثـمر حـیـدر و

 نور چشم و جگـر حیدر و زهرا آمد             زهـرا آمـد  و الـبـشاره، پـسـر حـیـدر

 بخت، در نیمه مهـمانی حق یارم شد 

 شد رطب نام حـسـن سـفـرۀ افـطـارم

 جویماسم اعظم همه در نام حسن می            شویمازهرچه بجزعشق حسن می  ،دست

 گویم می »الهی به حسن«  دل شب تا که            پـویـمهللا رهـش مـی پی سـیـر الـی  از

 »دم »جانم  مرا فاطمه هر   گوید از شوق،

 »»جانم خدا هم به لبیک، دل عرش، وز

 بزند  رو به او هرآنکس که نیست نومید            او یکسره زانو بزند محضر جود در

 حریم کـرمش بانگ هوالهـو بزند  در            او بزندسائلش حاتم و همواره دم از 

 قدیم  ز خالق  دوخته َکرم تنش رخت بر

 کریم جواد است وسخی هست وکریم بن  او

 چاه بود   یوسف از شوق رخش در بدر            تـر از مـاه بَُود ماه زهرا به خـدا مـاه

 صلـح او کـربـبـال را سـنـد راه بُــَود              بُـَود»عـزة هلل«  بـر خـاتـم او  نـقـش،

 است حسن بازدمش هست حسین  دم  حق

 حسین  حسن است وقدمش هست جای پا از

 علی  تصویرترین نسخۀ اصل  رزم او            علی شیرترین شرزه  جمل ای تازیکه

 علی  بکامش که شده شیر زهراست  شیر             علی رجـزش نابـترین جـلوۀ شمـشیر

 تـیـغ به دستان حـسن تا افـتاد   نیـزه و

 پا افتاد  اش ازیک حـمله  جمل فتنه به

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:           مربع ترکیب        قالب شعر: سعید نسیمی            شاعر:   
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 غیرازتو بخواهیم خطاست  و تو از زغیر گر             عطاستاوف لناالکیل که هنگام  یاعزیز

 شماسترویای گدایان   گنبدو صحن تو            بغض نهان دل ماست  غربت تربت تو،

 بود قبرت می کاش این جمع شبی زائر

 سعـود آل کاش نابـود شود از قـدمت،

 

 پـیـالـه بنـویـسماز نـیـاز خـودم از  و            عاشـقی چند ساله بنویسم از عشق و

 گل بکنماشک  برم را ز و زمین دور            قلم به دست گرفتم که شرح دل بکنم

 آسمآن پیچید  صوت عجیبی در نوا و             خـدا دلـم لــرزیـد دوبـاره نـیـمـۀ مـاه

 راه است درمردم کریم   رسیده که خبر             در راه استعظیم  خیرخبر رسیده که 

 گـدایـانم  ام اینجـا و ازبزرگ گـشـتـه             طفـولیتم کاسه لیس این خوانم من از

 امـیـد زنــدگــیــم اعـتــبــار مـن آقــا             ندار و خـانـه به دوشـم قـرار من آقا

 داردگـدا  هااین سفـره عّزتی سر  چه            چـقــدر سـفــرۀ آقــا بُــرو بـیــا دارد

 شدم  به لطف نان حسن عاقبت بخـیر              شـدم دیــر  ذلـیـل آمـده بـودم عــزیـز  

 شـدم  فـقـیـر آمـده بـودم بـبـیـن امـیـر            شدم ام که سیرغذای بیت الحسن خورده 

 این خـانه احـترام شدم  به اسم نـوکـر            صاحب مـقـام شدم به زیر پـرچـم تو 

 ُخم عسل دادنددستان  به کاسه خیل  به            نده کردی و بر شاعران غزل دادندتو خ 

 افـتد عـجـب حـرارتـی دارد تـبـم نمی            افـتدروی این لبـم نمی  َحسن َحسن ز

 به جـان مـادرم آقـا که دوستـت دارم             تـمـام زنـدگـیـم را بـه تـو بـدهـکـارم

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            مثنوی            قالب شعر: امیر علوی                  شاعر:   
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 است  شده مصّورگوشۀ این خانه   عرش در            شده است خانۀ فاطمه از عـشق منـّور

 است شده  مادر فاطمه به علی گفت َملک             شده است سمت خدا آنچه مقـّدر از آمد

 شـده جـبرئیل آمـده از شـوق خـبـردار

 شـده  حـضرت حـیـدر کـرار پـسـردار

 مهـمان گردید  علی افطار به لبخـند تو            پریشان گردید رمضان ماه رخت دید و

 ای از کرمت سـورۀ انسان گردیدشّمه            کـریـمان گردید ُحسن تو رونق بـازار

 مده است حاصل جمع دو دریای کرم آ

 اسـت نسـخـۀ اصـلـی آقـای کـرم آمـده

 بخـشـید می گـدا اش را بههـمۀ زندگـی             بخشیدمیدشمن و دوست پریشان شده را 

 بخـشـیدبـه جـذامـی   مهربانی  دلـش را            بخشیدخدا می را بهبهترین نعمت خود 

 الرحمت بود  وقت کرم چون جبل حالتش

 منّت بود ترین بخشش بی   اش نابسفره

 سوگند نبود  تو سراپای  به ضعفی  نقطه             تو دل فـاطمه دل کند نبود  ای ازلحظه

 لبت حرف برو نیست نوشتـند نبود  بر             هـمـانـنـد نـبـود کرم هیچ کـسـی با تـو 

 خــدا مـیـل تــغــّزل دارد نـیـمـۀ مــاه،

 تـوّسـل دارد چشم هر ذره به دست تو

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 مربع ترکیبقالب شعر: ن کردی               حسشاعر:   
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 یا سلـسلۀ مـوی حسن است و شب قدر            ابروی حسن ذولفقار است و یا تیغ دو

 روی حسن  چه ُحسن است فراهم شده در  هر             قبله مایل شده در مـاه خدا سوی حسن

 سائلت وقت کرم حال تـماشایی داشت 

 نوکر خانـه تـو مـنـصب آقـایی داشـت 

 بس  ونوکرم چشم به احسان حسن دارم             بس ن حسن دارم وتا ابد دست به داما

 بس  ام تا به کفم نان حـسن دارم وزنده            بس پیشکش جان به قربان حسن دارم و

 استشغل گدایی سخت  من و دل کندن از

 عشق تو دیوانه نشد بدبخت است  که از هر

 استبا تو هر لحظه مرا روی به بهتر شدن             استشدن  ُشُرف زر ام در جوهر مدحیه

 شـدن اسـت بنـویـسـید که آمـادۀ قـنـبـر            شـدن اسـت بنویسید مـرا قـابـل نـوکـر 

 ماست  خاطر  َحسن نقش دل و سکۀ مهر

 ماست یا الهی به حسن حرف دم آخـر

 گـدا زود بـفـرمـا مـیـزد  هایت بـهخنده            نمک سفرۀ تـو طـعـنـه به دنـیـا میـزد

 خود جای گدا جا میزد  تو بر سر خوان             به دریـا مـیـزد دل جبرییـل به نـام تـو 

 آیـد می جـا خـوان تـو دل سائل به سـر

 آید لـفـظ کـریـمـی بـه شـمـا می چـقـدر

 است دشـمـن او فـّرار آمـده ومجـتـبی             خـدا مـثل عـلی کّرار است پـسر شـیر

 الکـفّار استعـلی  قاسمـش روح اشداءُ             کـربال دید که عـبـدهلل او سـردار است
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 رفته حیدرات به که به طرز جنگ آوری 

 بنـویـسـید کـه سـقـا بـه بــرادر رفــتـه

 چرخیدمی اشم قبضۀ شمشیر  جنگ در            لـرزیدمـیدان جمل می زیر پـاهـای تو

 زهرا شـتر فـتـنه گـران پی گـردید  یاد             بخشیدهای علی جان به تنت میآفرین

 شتر سرخ که سـر بـر قـدم خاک نهاد 

 همۀ آرزوی اهـل جـمـل رفـت به بـاد 

 دارد زهراحضرت  طاهره چون  مادری             وقت معراج حسن دوش نـبی را دارد

 ُحسن َحسن بند شود جا دارد کوچه از            تـماشا داردکه  یـوسف هـاشـمـیان بس

 اسـت روشـنـی آفـاق پـیـشانـی او نـور

 است مشتاق حسن چشمان پابوسی  غم به

 تو   است غرور دل دریایی خورده زخم            زدۀ صبـر تـماشـایی تو صبـر حیـرت

 دشـمن و دوست گـذشـتـند ز آقـایی تو             توآسـمان مرد ندیـده است به تـنهـایی 

 عالم غم تنهایی توست غم اگر هست در

 فقط محرم تنهایی توست  اشک کوچه و

 که نا محرم بودات افسوس خانهمحرم             ات ماتم بودلحظه هـمۀ زنـدگی  لحـظه

 ذیـرای غـم عـالـم بـودهای تـو پـچـشم            سفره غـم بود به غالبأ قوت دلت سفره

 را آقا جان  ها ُکشت تواین خاطره آخر

 کوچه و مادر و طوفان خـدا نشـناسان 
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 هم آن است بگویم که هم این است و دو هر از            است؟رمضان یا نیمۀ ماه  عید است و

 عیان است  ، آن روی خداوند که در ماهی            رمـضان داد تجـلّـی  که به ماه عـیـدی

 است  َحسن نقـل دهان  انگـیـزنام دل  یا             هادرج دهـان مدح حـسن از ریزد ُدر

 خطش چشم محّمد نگران است وخال  بر             ابـیـهــاسـتبـغــل ام  عــلـی در قــرآن

 جان جهان است  جهانجان جهان این جان             این یوسف زهراست بضعۀ پیغمبر و این

 است  الکرمش باغ جنانیک گوشه ز بیت             بین امامان به کرامت شده مشهور در

 است  انروتوحید    پیکر است که بر روحی             روحی  به قدم یکسره روح است چه  سرتا

 حسن در جریان است هایخونی که به رگ            تا حشر زند از گـلوی خون خدا موج

 و دو ابروش کمان است تیر اشمژه  یک  هر            وگـرنه صبـرش سپـر سیـنۀ دین بود،

 است  بیان  حاجت به  چه عیان است که  آنجا            قـلعـۀ خـیـبر  داند چو پـدر در کـند از

 فوق گمان است در حق گمانش نشمر            فوق خیال است چشم خـیالش منگربا 

 کّل زمان استعمرش نگری مّدت   ور            هاپـایۀ قـدرش نگـری فـوق گـمان  گر

 اسـالم نشـان است بـوسۀ پـیـغـمبـر از            و ببینیدچه بخوانید   خطش هرو خال  در

 نیارید  خار گل از اوصاف  من خارم و

 ایـن کـار جـز از خـالـق دادار نـیـایـد 

 سالمش و  درود و صلوات است پیوسته             ماه صیامش که ازرسول است  ماهاین 

 مقامش واجالل  و عزت  وشرف  و قدر            مدح خـالیـق برتـر بُـَود از منـقـبت و

 شهد کـالمش ده کـام نـبی ازشیرین ش            ُحسنش پرتو روشن شده چشم علی از

 امامش هم خیل نبـیـّـین همه خـوانـدند            خاکش فـوج مـالئک همه افتاده به هم

 حـرامش بهشت است وهللا قـسـم بـوی            دست بدارداش  دوستی  از رضوان اگر
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 مرامش   احسان و این است همان عادت و             دشنـام شـنـیدن کـرم و لـطف نـمـودن

 لب جامش برخود  لبخضر گذارد   گر            بر آب بـقـا نـاز کـند تا صف محـشـر

 عصمت مامش  خوی پدر ،جدخوش  خلق             ُحـسن خـدائـیـش ببـیـنید و ببـیـنـید در

 از سـوی خـداونـد َحـسـن آمده نـامش             است ُحسن همه واست  َحسن که َحسن دربس از

 بامش عرش به مرغ لب ازملک  خیل            نـبـْود عجـب آرنـد اگـر دست تـوّسـل

 عـلـی بود پـیامـش  شمشیـر شـرر بار            بن عـلـی داشت سکـوتشفریاد حسین

 وهللا قـسـم صبـر حـسن بـود قـیـامـش             شمع و چـراغش بنویسیدبر تربت بی 

ـهـر بـخـوانـنـد و             صبح هراین است که  باالتر از و زیباتر  یا مـاه  تـمامـش  یـا م 

 خـلق جهـان مـدح مـدامش گـویند اگر            بـالـلـه نـگــفـتـنـد نـگـفـتـنـد نـگـفـتـنـد

 نیارید  خار گل از اوصاف  من خارم و

 ایـن کـار جـز از خـالـق دادار نـیـایـد 

 صبح تجاّلست  ُحسن ازل از این پرتو            ایـن آیـنـۀ ُحـسـن خـداونـد تـعـاالسـت

 طاهاست شانۀ   که بر  است نورمصحف  این            این سورۀ یاسین به روی دامن کـوثر

 حـواست   ترین سلـسلۀ آدم وخـوب این             محـّمـداین نـجـل عـلـی اشـرف اوالد 

 زهراست   و دست نبی و حیدر سر گه بر            والشمس گهی سورۀ والیل و سورۀ گه 

 مسیحاستبهشتی نفسش روح  عطر  در            مصحف زیبای رخش سورۀ مریم در

 جا حکم خداوند تعاالست حکمش همه            استامام  هـمۀ خلـق، مثل عـلی بر او

 زیباست  همه برای صبر صبر کند،  ور            همه واجب جنگ بَود بر  جنگ کند، گر

 خواست  خدا خواست خدا خواست که او امر هر             خدا گفتگفت  خداکه او گفت  نکته هر

 قامت اسالم بَود راست حسن، با صبر             استحسین  خوناز  چند حیات دین، هر

 ماست  اطاعت همه از موال و است ز امر             جنگ حسیـنـیم صلح َحسن و  ما پیـرو
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 گـفـتۀ موالست  همان پیروی از اسالم            یا حکم به نهضت آید،صلح به  امر گر

 دل اعداست علی در همان صبر این صبر             تر از غزوۀ خیبراین صلح بَود سخت

 دامـن اوالد عـلـی دسـت تـواّلست  بـر             واقعه ما را  که به هرگواهی   یارب تو

 دیـنـی که خـدا گـفـته تـواّل و تبّراست            آغـاز با خـون دل شیـعـه نـوشـتـنـد ز

 نیارید  خار گل از اوصاف  من خارم و

 ایـن کـار جـز از خـالـق دادار نـیـایـد 

 

 شده  گر مـرآت حق به اهـل وال جـلوه            شده گر خدا جلوه نور جمال و و ُحسن

 گر شده  جلوه سما نور سار چون چشمه            کندخورشید آسمان ز رخش شرم می

 چون ماه آسمان و فضا جلوه گر شده             کشدخود پرده میچهرۀ  بهمهتاب شب 

 شده  گر  ها جـلـوهعـشق تـمام خـاطـره             اش چه بودفاطمه به علی معنی  لبخند

 رب چگونه و ز کجا جلـوه گر شده   یا            مـالئک چنـین بودُحـسن او سوال   از

 شده  گر همه جا جلوه مصطفی ُرَخت  یا            رسید صد تهنیت  واالمین به مژده  روح

 گر شده  سخا جلوه و تمام ُحسن که چون            ز ُحسن نیستصحبت ز جود حاتم و یوسف 

 گر شده  ما جلوه یوسف کجا چو دلبـر             اندبخوانده چه یوسف زهرا  را اگر او

 شده  عـطا جلوه گر تنها برای جـود و            ا بن کـریم است یار ما کـریم و یاران،

 شده  گر و صفا جلوه صلح چون اختری به             برای امت احمد مبارک استصلحش  

 گر شده   گـویا پیـمـبری به حـرا جـلوه            زندبوسه می  زهـرا به روی گـونۀ او

 بـال جلوه گر شده  پایـه گـذار کـرب و            جهت این از به حسین است  ماتبریک خاص 
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 کندمی عاشقانش دلربایی  امشب حسن از           کندمی شاهکارش رونمایی  امشب خدا از

 کند جهان فرمانروایی می  بر این گدایی  با            کندهرکس در  این خانه روز و شب گدایی می

 چشم و چراغ خانۀ زهـرا و حـیدر آمده

 اکـبـر آمده استاد رزم قـاسم و عـباس و

 را ببین شمارش بی ُحسن  ،زهراستآئینۀ            آید وقـارش را ببـینماه علی از راه می 

 اش ذوالفقارش را ببین دستهای خیبری  در            ببین راشوکت پروردگارش او چهرۀ  در

 اندک نعلینـش ابوذرها تیـمم کردهبر خا 

 اندگم کرده  پا مالئک دست و هیبتش حتی  از

 اش کشد بر شانه آسمان را می  بار زمین و           اشسفرۀ شاهانه ازرسد می روزی عالم 

 اشخدا روز ازل من هم شدم دیوانه شکر           اششک خشت خشت خانهنور علی نور است بی

 آمد کریمی که به یمن او گدایی باب شد

 شد امشب حسین بن علی هم صاحب ارباب 

 پرورش در حیرتم از ُخلق قاسم  ! للعجبیا            پرش سایۀ بال و رجهان د گیردآرام می

 مادرشزهرا   دوربگردد شب  و آمد که روز           الحیدرش بن  ریزد از بانگ انادنیا به هم می 

 ست کارزارش مجتبی جا نبردی هست شیر هر

 ست ذوالفقارش مجتبی یعنی که حیدر جنگ جمل

 پرور است  هایش مسیحا  مثل علی حتی نفس           است ُخلقا شبیه حـیدرَخلقا شبیه فاطمه، 

 او جای خود دارد، غالمش هم شفیع محشر است           است خیبر فاتح صد  علی شد، هرکس که فرزند

 کند ها عبادت می تاریکی  شب که در وقتی

 کند می   صحبت با خدای خویش  واسطه اوبی 
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 کند باران می   های عالم را، نگاهش نورشب             کندجهنم را گـلـستان می  آب وضوی او

 کندمی  مسلمان طالی مجتبی کافر ایوان           کندمی چراغان عرش  اعلی را  وجودش نور 

 ندارد مجتبی ایوانی  نیست،حواسم اصال 

 مزارش نیست مثل کربال  چراغی بر شمع و 

 

 نـدیده است کسی کودک دلبـند  مثل تو            مـیکـده سـوگـند ماه شب نیـمـۀ این بر

 پـیوند ای دست گل فـاطـمه  با مهر تو             همان روز نخستین خورده دلم از صبح 

 مانند  گـشـتـیم و ندیـدیم کسی را به تو            رحمت بخشش و کرم و   عطا و لطف و  در

 سمـرقـند   کـوفه بگـو تا به بخـارا و  از            ای از نام تو حاجات گرفتند گوشه هر

 افکند ات خانه  به دربساطش یک عمر،              سخاوت شده در جود وحاتم که زبانزد 

 بخـشـیـد خـداونـد تو کوه گـنـهـم را به            نام تو بُـردم  عـبد تـوأم، ند تـوأم،در بـ

 در تاالر دلـم کـند  با خط خوشـش سر            نام حـسن را  حکـاک ازل شـیـر اُحـد،

 خرسند محزون به کنارت شده  سائل هر            عمری فقیران شده ات خرجزندگی  تو

 لبخند  رحمت و چیزی نشنیده است به جز             سوی تو حتی ُخلق هم ازآن شامی بد 

 هنرمند  نقـاش و تمـثال گر و شاعـر و            ُمـردند هـزاران آرزوی وصف تو در

 اسپـنـد تو  جبـریل  امین دود کـنـد بهـر            نقاب از رخت افـتاد خدا گفت بار هر

 فرزند بهات خوب رسیده است  مردانگی             جمل توست  اش از قاسم همه جنگـیدن

 سربند پرچم و غصه نوشتـند به هر  با            خیل شهیدان  را یاد غمت، « یا فـاطمه«

 غم این واقعه هرچند از ایمگریان شده            مادر آن روز دوشنـبه، وسط کوچه و
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 پیمانه زدند  و لب خود را به لب ساغر             وال بـادۀ مـسـتـانـه زدنـد هـم اهل بـاز

 بــدر آورده نـیّــردگــر  آســمـان بــار             میخانه زدند دوش دیدم که مالئک در

 عــلـی ســورۀ قــدر آورده  لـیـلـۀ قـدر

 جان به لبی  ،نجفشاه  علی،عشق  تو که از             طلبیمی  نظرمعشوق ای که از جانب 

 آن شب قـدر که این تـازه براتـم دادند              چه فرخنده شبی  چه مبارک سحری بود و 

 نجاتم دادندبا »حسن« گـفـتـنم از نار 

 گرفت خودش رنگ مناجات به رمضانم             گرفتکرامات ماه خدا عطر   با حسن،

 پسر فـاطمه و باب نـجات است حسن             مـادرش هم لـقب مادر سـادات گرفت

 است حسن صلوات هم  حسن،هست  هم دعا

 طاها حسن است رنـوۀ ارشد پـیـغـمـبـ            استدریا حسن  دواولین ماحصل وصل 

 ثـقـلین  نسب اندر نسبش وصل به نور             زادۀ زهـرا حسن است پـسر شیرخدا،

 حسین وزینب کبری  ،علی  و زهرا عشق

 اوست پَر روزی خلق خـداوند به زیر             اوست فلک منبر حسن کیست که کرسی این

 او بـرای کــرم عـبـدلَلَا و قـاسـم دارد             اوست پرور  همان دست کرم   دست رزاق،

 باردمی سر  شیعۀ خود  جود است و ابر

 بخـشـیده به گـدا ثـروت خود را بارها            لـقـمـۀ خود بر فـقـرا بخشیده که از او

 بخشد خطا می  وجرم  پس خدایش چقدر            بخشیده ناسزا گـفت به او خصم خـدا،

 بخشد میروز جزا  شیعیان را، به حسن،

 ما چشم براه   یوسف و  صاحب خانه حسن،             خـانـۀ شـاه مـا گـدائـیـم، دخـیــالن در  

 هارخش چشم همه شیطان  بادا ز  کور            کوچه بند آمده از ُحـسن جـمالش وهللا

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                      مخمسقالب شعر: امیر عظیمی                  شاعر:   
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 هـاسـفـیــان أبـی الـلـهُ عــلــی آل  لَـعَـنَ 

 شیرین است   ،خیرالعمل علی حیّ  او ذکر            است عـسل شیـرین اسم مـوالم همانند

 زد جمل تا پسر شیر خـدا »یاهو«  در            شیرین است روز جمل، اش جنگ آوری  یاد

 زد زانو اشروبروی  و فتـنه تسلیم شد

 "که گفتحرف قرآن من اینست"حسن هرچه             "هرچه که گفتجان من اینست "حسن  کوثر

 است آیین من مکـتب و حسن بنویـسید            "ایمان من اینست"حسن هرچه که گفت دین و

 استُحّب حسن دین من و  مذهبم حسنی 

 دارد عـبـاس دالور چـو تا که سـردار            داردلشگر نه به  نیازی نه به یار و او

 غـربت او، به خـدا اندکی  یاور نیست              دارد مـاه بـرادر عـلی،یک حسین بن 

 طرف همسر نیست  ازحسن  نه؛ غریبی

 افتاد کبوتر ای ... نقشۀ صیاد...کوچه            لگد در افتادکه با ضرب  غربت اینست:

 کوچۀ ما ازای مرد ستمگر برو  آه...             دیـد که مـادر افتاد مـادری بود حسن،

 کوچۀ ما از  برو مادرم را نزن آخر...

 

 است عشق را سخا وکرامت سلطان            است عشق راصفا   وخورشید نجابت 

 رخـسار امام مجتبی را عشق است           جهـانرویان  در بـیـن تـمـام خـوب

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

 سلوک راه کامل حسن است  سیر و در           ماه  کـامل حسن است در نیمه مـاه،

 کامل حسن است  سپاه جنگ جمل در           این بس کهفضائلش  ازای یک گوشه

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

 

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:                      رباعیقالب شعر: مجتبی شکریان               شاعر:   
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 چهره هویداست  در و دل  در امدیوانگی             غوغاست تو شور ازام صحن دل دیوانه 

ی   و مستی  این             عطر لطیفت  مستی من از  من مستم و  آقاست  تو لطف  از خوارگی م 

 شـرابـم که دلـم بستۀ سقاست نه مست             مـقـیـمـم پـشت در میـخـانه الی صبح،

 دریاست  تو جلوۀ رخسار من از چشمان            ای از شـوق برآیدنـفـسم شعـله هر در

 کـالمـم مـداح شدم وصف تو ریـزد ز

 غـالمم عـبـد و  بر در تو مـداح که نه!

 جوان مست  پیر و   باشد دل هر  عشق تو  از            مسترهگذران کوچه نشستی همۀ  در

 جان من  مثل خزان مست با سبزی تو             ای سـبــزتـرین آیــۀ نـورانـی کـوثــر

 مست آفاق جهان باشد همه شوق تو  از             احسان وبخشش  وکرم   وای چشمۀ جود 

 چنان مست   مجنون و  با زخم خودم ُخّرم و              عـشقم زخـمیمن زخمی ابروی توأم 

 فریاد حنجره  ازکشم می خود  مستی کز

 اهـالـی بـهـشت  حـسـن آبـاد  هـسـتـم ز

 خـم موت نوشـتـند  هم معـتکـف پیچ و            ازل زخـمی ابـروت نوشـتـند ما را ز

 زدۀ حـلـقـۀ گـیـسـوت نوشـتـنـد  ســودا            کـردند ما را که خـماریـم گـرفـتار تو

 الـهـوت نــوشـتـنـد  رام هـوَ  و آرام  تـو            دل وحـشی ما را ای جـوهـرۀ عـشق،

 در بحر غـم تو همه را حوت نوشتـند             طـوفـان زده بودیم و به دنـبال پـناهی 

 من مؤمن چشمان توأم ای گـل زهـرا

 دسـتان تـوأم ای گـل زهـرامن سـائل 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            ترکیب بند      قالب شعر: محمد مبشری            شاعر:   
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 ام و دل به گـل روی تو بـسـتمدیـوانه             ارزشم و خوارم و پستمهرچند که بی 

حر نگاه تو شدم مات که امروز  مـداح شـدم شـاعـر دربـار تـو هـسـتم            در س 

 پـایم بگـسـستم زبا عـشـق تو هر بنـد              غـصـه که آمـد بـُزدودم هـر با نـام تو 

 مستم آرای تو مدهـوش و عطر دل  از            پـی بـویت جـا در آوارۀ شـهـرم هـمـه

 در به در نـام تـو آقـا  مـن در به درم،

 !حضرت دریا ای سبز قـبای عـلـوی!

 دربند پیـش تو طایی شده در ای حـاتم            خرسند گدایی توصد چو سلیمان به  ای

 سربـند  آویـز تو نام دل دارم به سر از            روشندۀ کـوثـر ثمر عشقای مـوج خـ

 لبخـنـد  تو بـیـنـم به لب لـعـل گـهـربار            حـریـم َحرمت معـتکـفـم من امشب به

 تو پیـوند  با مهر ام با غم واز کـودکی            کـه داده دل من را جـای پــدرم سـبـز

 تو هستمخوردۀ احسان  نمک من نان و

 هـستم ازل دست به دامـان تو روز از

 دانـه بـده تـا بـنـدی و در دام تو بـاشم            آقـا کـرمی کـن که فـقـط رام تو بـاشم

 بــاشــم ســـودا زدۀ دائــم ایــهــام تــو             اوصاف تو گویمجمله که گویم همه  هر

 بـاشـم  رزقـم بـده تـا بـسـتـۀ اکـرام تـو            ات آقـاغـذاهـای تـه  سـفـرهاز ُخــرده 

 در نــام تـو بـاشم اذنـم بــده تـا در بـه            سوگـند آقا به تو و بر نمک عـشق تو

 عـقـیـق یمنی کن  به نگاهی چو دل را

 حسنی کن من را جادوی چشمت دل با
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 من لطف مستدام حسن است به رسیده            مـرام حـسن بـارها دست مـرا گـرفـته

 منم غـالم حسن حسن امام من است و            احـترام حسن شدم محـض احـترام من

 هـزار بـار بـمیـرم دوبـاره زنـده شوم

 بـه بـارگـاه امــام کــریــم بــنـده شـوم 

 این خانه را زدن هرگز  جز دری به هر  و             کوی کریـمان جـدا شدن هرگز مرا ز

 دامن حـسـن هـرگـز  جـدایـی از من و            شب اینجا نیامدن هرگز ظهر و صبح و و

 ی دگـر رهـا نـکـند خـدا مـرا بـه هـوا

 مجـتـبی خـدا نکند  جـدا شدن از من و

 به نـور چـهـرۀ او مـمکـنات زیـبا شد            شـمـایـلی ز بـهـشت آمد و هـویـدا شد

 ای بـدرخـشید و مـاه زهـرا شدسـتاره            جهـانـیان وا شد کـار جهـان و گـره ز

 خـالـش به کـعـبـۀ  به آفـتاب جـمـالش،

 ربود تمثالش  اول… به هوش بودم از

 قبله گاه حاجات است شفیع روز جزا،            کعـبـۀ عبادات است هماره روح دعا،

 به سادات است سلسله، سر زاده و  امام            است جمع خیرات ،هاست حسن نمود حسن

 کــریـم چــارم دنــیـای پـنـج تـن آمــد 

 آقـایــمـان حـسـن آمـددهـیـد که  خـبـر

 اربـاب محـتـرم گـردد  به حـرمت گـدا             سـر ارادتــم از افــتــخـار خــم گـردد

 امــام زادۀ مــا صـاحـب حــرم گـردد              پرچـمی عـلـم گردد خـدا بخـواهد اگر

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            مربع ترکیب    قالب شعر: علیرضا وفایی            شاعر:   
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 سـازیمالحـسـنی در بـقـیـع می مـدیـنـة

 سازیم می  وسیعصحنی گنبد و   رواق و

 به پا بکند  دست فرشچـیان طرح نو و            بکند رواست محتشمی وصف مجـتـبا

 کـربال بکند  که گـنـبـد حـرمش را چو            آن بـنـا بکند زنی الـنـگـوی خود نـذر

 ستزدنی ورودی باب الکـریم در در

 ست صحن جامع حسنی  ورودی حرمش

 سازیم هـایش، نگـاه میدخـیـل پـنجـره            سازیممیماه  برایش ز چـراغ صحن،

 1سـازیم پــنـاه می  بـرای شـیـعـۀ او سـر            سازیمشاه میساعت مخصوص و باب 

 را  نـسـلی بـزرگ کـرده برای کـریـم،

 به نام نجـمـه نمائـیم صحـن اصلی را 

 بـاشد  هااش هـم دوشنـبـهزیـارتی  شب            و وعـدۀ ما صحن مجـتـبی باشد قرار

 بـال هم بـرو بـیـا بـاشد وو مثـل کـرب            سر و صدا باشدضریحش  همیشه دور

 بالوشبیه کرب شبـیـه هر شب جمعه،

 زهـرا زیـارت هـای بـقـیـع ودوشنـبـه 

 
جالءالعيون بیت زیر به دلیل مستند نبودن و تحریفی بودن تغییر داده شد، همانگونه كه بسیاری از علما و مراجع در كتب:  .   1

 ؛ 4۶۶  ص  8ج    ؛ قاموس الرجال1۳8؛ اربعين الحسينيه  21۵؛ لؤلؤ ومرجان  28۳؛ نفس المهموم  44۹؛ منتهي اآلمال  ۵۶۹

؛ کبريت احمر  2۵۵ص    ۳؛ حماسه حسيني ج 1۹ص  2؛ تنقيح المقال ج ۶84  اربعين  اوّل  درباره  تحقيق  ؛ ۵1  المشاهد  فوايد

 است تحریفی  اند ازدواج حضرت قاسم با دختر امام حسینو .... نوشته  11۹ص 1؛ مقتل جامع ج 18۰؛ مقتل تحقيقي ۳84

استفتاعی كه    در.  است  شده  تحریف   سندی  هیچ  بدون  الشهدا  روضة   كتاب  در  دهم  قرن  در  بار   اولین  برای  جعلی  قصة  این  و

این  خواندن  نادرست  ضمن  نیز  آنها  است  گرفته  صورت  لنكرانی  فاضل  و  ای  خامنه  سیستانی،  عظام  آیات  حضرات  از 

 )۶24و  ۶2۰ص 2جامع المسائل ج (اند داستان جعلی و خیالی؛ خواندن آن را جایز ندانسته

 سـازیم اه میبرای قـاسـم او حـجـلـه گـ            سازیمو باب ساعت مخصوص شاه می 
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 شماست  بحال غـالمی که پیشکار خوشا           خوار شماست ریزه کهخوشا بحال گدایی 

 نشسته است سر سفـره و کـنار شماست           خوشـا بحال جـزامی که هم غـذات شده

 شماست  که بنـدگی خـدا تحـت انحـصار           بـاشـیـم قـرار شـد هـمـگـی بــنـدۀ شـمـا 

 شماست  جـبرئـیل امیـن هـم سـرایـدار  و           خانه وحی است شک که حریم تو  بدون

 اختیار شماست من درزندگی و مرگ  که           زمان که میـخـواهی جان مرا هر بگـیر

 هـستم  اتبحـال خـودم دلـسپـرده خـوشـا

 ات هـستم هـمه ُکـشته ُمـرده بیـشـتر زو 

 نیست  این شب شبی که بهتر  سائل از برای           نـیـست بـا شـبـی بـرابـر  شـب تـولـد تـو

 نـیـست  بـیـاوریـد که دل در دل پـیـمـبـر           اش را کـنـیـزهای حـرمسـریـعـتـر نـوه 

 که نـسل احـمـد مّکـی تـبار ابـتـر نیست           کجاست آن زن بی چشم و رو نگاه کند

 نیست  راه دیگر تو  از غیر  عرش به سمت  به           رسیـد به خـدابـدون ُحـّب تو بـنـده نـمی 

 نیست کسی عزیزتر از این دوتا بـرادر           اند چون که پیـش خـدا شفـیع ما حسنـین 

 ایـم در خـانـۀ حـسیـن و حـسـن نـشـستـه 

 1حـسـن  شـدیـم مـا هـمـه دلـداۀ حـسیـن و

 شمایل حسن از هر نظر شبـیه خـداست           خداست؟شبیه   حسن چه کسی اینقدر جز به

 این پـسر شبـیه خـداست نگاه کن چقـدر            گـویـنـد فـرشـتـگـان مـقـرب به یکـدگـر

 شبیه خداست  است حسن هم اگر طبیعی           فـاطـمـه آئـیـنـه خــدا هـسـتـنـد عــلـی و

 
دليل.   1 به  اما  است  محترم  شاعر  اصلي  سروده  زير  رعايت بيت  مي علما و  مراجع هاي توصيه  عدم  پيشنهاد  به  ؛  کنيم 

 .، بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد مراجع هاي توصيه  رعايت منظور

 شـديم مـا هـمـه ديـوانة حـسيـن و حـسن           ايـم در خـانـة حـسيـن و حـسـن نـشـستـه 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            ترکیب بند       قالب شعر: آرش براری              شاعر:   
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 شبـیـه خـداست رخ تـمام چـهـارده نـفـر           هـمند این چهـارده معـصوم درست مثل

 بگـویـم شما خـدا هـستـید   نه اینکه کـفـر

 هـا هـستـیـد  آن حـدود ولی شـما همه در

 غـریـبه هم از لشگـرش اذیت شد  هم از           هـمه دور و بـرش اذیت شد هـمیـشه از

 چـقـدر از طـرف هــمـسـرش اذیـت شد            این امام غریب خود،ها که به جای غریبه 

 پـیـش روی مــادرش اذیـت شـد  چــقـدر           شکست در کوچهغرورش چقدر قلب و 

 اذیـت شـد  کـرششـک هـمـۀ پـیـ بــدون           چـقـدر تـیـر که از پـیـکـرش درآوردنـد

 هـمه جا خـواهـرش اذیت شد  هـمیـشه و           نه کربال، نه مـدیـنه، نه شام راحت بود

 هـمه جـا غـم برای زینب بود  همیـشه و

 هـمه مصیـبـت عـالـم بـرای زیـنـب بود 

 

 آیـد عـطـر عـلـوی به بـاغ جـان مـی            آیــدجــنــان مـی  هـمـراه نـسـیـم کـز

 آیـد آسـمـان مـی بـانـگ صـلـوات از             بـــا آمــــدن کــــریـــم آل یــاســیــن

 ********  سید هاشم وفائی *********

 امخدا خواسته خدا را ز مناجات؛ در            امخواسته را سجاده تو سر شب پانزده 

 ام را در شب میالد شما خواسته  قدر            آمـاده کـنـید لـیـلة الـقـدر مرا زودتر

 ********  سیدپوریا هاشمی *********

 افـطـار کـنـنـد با آب، رطـب یا لـبن             کنند زن افطار روزه اگر مرد و در

 کـنـند   روی حسن افـطار با بـوسه ز            پـیـغـمـبر امـشب عـلـی و فـاطـمه و 

 ********  جواد هاشمی *********

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:                       رباعیقالب شعر: شعرای مختلف                  شاعر:   
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 به کـامـم آمـد مثـل عـسـل بود،  نـام او             خــدا مــاه تــمـامـم آمـدنــیــمــۀ مــاه 

 ایـهــاالــنــاس بــبـیـنـیــد امــامـم آمــد            جـان جـانـان من و خـیـراألنـامـم آمـد

 بتول زهـرای گل بریزید به روی سر

 عرش خدا دلبر و دلدار رسول  آمد از

 هـمـۀ دار و نـدار دل دنـیـاست حـسن            حسنهراست حضرت زاولین گل پسر  

 مـعـالست حسن به دل خـستۀ ما ذکـر            آقاست حسن سرور وکریمان جهان  بر

 ریزدما خیرالعمل می سر بر او عشق

 ریـزدلب ما جـام عـسـل می بر  نام او

 هوایی داریم  وسرمان حال  با حسن در            داریمدست گدایی  همه او کریم است و

 حس جدایی داریم  از همه خلق جهان،            داریمحاتم طایی  یوسف و صد از بهتر

 دانند را همه جا سینه زنی می  شغل ما

 دانند که ما را حسنی می  ای خدا شکر

 ایـمان داده ه ما پـرتـو ب حـسن امـروز            َمـلَک  عـرش برای قـدمـش جـان داده

 به فـقـیـران داده اش رابارها زنـدگـی             سامان داده با قـدومش به مدینه سر و

 نـامـی  حـسن  نـوکـر مرا شنـاسـنـدمـی

 را بنـویـسـند ُجـزامی  حـسـن کـاش ما

 تـنــم بـگـذارد کـاش آقـا قــدمـی روی            مرا با حـسـنم بگـذارد کاش این شهـر

 دهـنم بگـذارد لـقـمه غذا در کاش یک             روی بــدنـم بـگـذارد تـائـیـد بـه ُمـهـر

 فـقـیر فـقـیـریم، ما فـقـیـریم، فـقـیـریم،

 امیر  و حضرت سلطان حسن شاه و حسن و

 ن کردگر طایـفـه را ویـرا شتـر فـتـنه            همه را حیران کرددر جمل ضربه شصتش 

 چنان طوفان کرد  آن روز ای بنازم که در            تـنۀ ایمان کرد را خوب جـدا از کـفـر

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:              مربع ترکیب    قالب شعر: پوریا باقری               شاعر:   
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 همه جا رسوا شد زنَک از ناقه فتاد و

 شد گـرش پـیـدا چـهـرۀ واقـعـی فـتـنـه

ل داشت میان  به ُسممیکرد ولی  حمله            دل داشت  دربغض حسن   دگر همان روز از  گ 

 حاصل داشت  چه بد امرعاقبت  اش کینه            عاقـل داشت  پسر احـمق  نا تا  چند صد

 که میبُرد به تابوت حسن  بود هاهجمه

 تیرها بود که میخورد به تابوت حسن 

 

 بوی تو  عطر و شده از شهر مدینه پُر            وزد از بین مـوی تو بهـشت میبـوی  

 به کوی تو بگذارم  مجنون شدم که سر            به راه شد هـرکـه شده سـر دیـوانـۀ تو

 عین پیمبر است همۀ خلق و ُخوی تو             تـو اولـیـن امــام شـبــیـه پــیــمـبــری

 آیـند سـوی تو می شوند وجـلب تو می             اختیارو مردم بی نشینی در کوچه می

 آبـروی تـو  هـمـه با شـدیـم ما مهـمـان            مهـمـانی خـدا، به خـدا جـای ما نـبود

 ایـم و پــنــاه داد گـفــتـیـم بـا تـو آمــده

 را خــدا بـخـاطـر تـو بـود راه داد مـا

 دهی به ما شـفـا می  شـویم ومی بیـمار            دهـی به ما دهـیم و دوا می میما درد 

 مادهی به خیر است هرچه درد و بال می             کـنـیمگـالیـه نـمی  شـویم وبیـمـار مـی 

 مـا  دهـی بـه صفـا مـی   کـنی ومی آبـاد            تو این باغ خشک را ای باغبان قلب،

 به ما دهی می   رسد همه را هرچه به تو            زنـدگـیت سه مرتـبه انفـاق فهـمیدم از

 به ما؟ دهی می غذا  دار  شهر، ای سفره            دستـان هـیچـکس ایم زلـقـمه نخـورده

 به مادهی می جا  توهمیشه  خودت پیش             استمجلس   جای گدا صدر تو خانۀ در

 فـقـیـر آمـده کـریمدر بـاز کن که باز 

 هـم یـتـیـم و اسیـر آمده کـریم ایـنـبـار

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند                قالب شعر: آرش براری               شاعر:   
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 جان گرفته است سـرودنـم چـقـدر طبـع           حـاال که آسـمـان دم  بـاران گرفته است

 است  مرا گـل ریحـان گرفـته و بر دور           نام توست عطر از که پر طـراوتی  این از

 سامان گرفته است  حدت سر و لطف بی  از            …زندگی من  ممـنونـم از کـرامـت تو، 

 ام چقـدر نـان گرفتـه است دستان خالی            از دسـت بـا کـرامـت تـو سـالیـان سال

 ر مــدیـنـه امـام من ای مــهـربـان شـهـ

 ”عـزیـز خـدا “حـسن یـا ایـهـا الـعزیز،

 شود نمیوصفت  خور در که ای جمله  هر           شود ای که الیـق مدحت نمـی واژه هـر

 شود  نمیقسمت کسی  به هر  مضمون تو           نیست تو کردۀ نظر گفت شعر که کس هر

 شـود بـرای تـو زحـمـت نـمـی آقـا اگـر           کنحال مـرا رو به راه  امـشـب بـیـا و

 شود هم سرای تو خلوت نمی یـک بـار           ای هـای شـلـوغ مــدیـنــه سـفــره بـانـی

 شود صحبت نمی های تو این حماسه از            ای ولی قـهـرمان جـنگ جمـل بوده تـو

 قـدرت امام من اسـطـورۀ شـجـاعـت و

 ”عـزیز خـدا “حـسـن  ایـهـا الـعزیز،یـا 

 بـود دنـبـال مـردمـان غـریـب و فـقـیـر           بـود نـظیـر بـی دسـت کـریـم تـو چقـدر

 بود  بس کـه خیـر مرحمت تـو کـثیر از           نرفت  پیش تو از خالی یک نفر با دست

 بـود  سیـر  دسـت تـو ز شـهـرامـا تـمـام            هم خودت به غذا لـب نمیزدی  یک بار

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند           قالب شعر: محمدحسن بیات لو         شاعر:   
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 از بسکه طرز صحبت تو دلـپـذیر بود           همه را جذب کرده بود لحـن صدای تو

 بود   به زیر  سر این صبوری تو حتی از           ات چـه بگـویم که دشمنت از بـردباری

 ای انـتـهـای جـود و کـرم ای امـام مـن 

 ”خـدا “حسنعـزیـز  یـا ایـهـا الـعـزیـز،

 کند  تـو میـل شـب تـار مـی  مـهتـاب بـی           کند خـورشـیـد را جـمال تـو بیکار مـی

 کـنـد  افـطـار مـی با بوسـه بـر لـبان تـو           آمـدی و روزۀ خـود را عـلـی فـقط تـو

 کند  یهـر سـال با رضای خـود ایثار م           هـستی آن کریم که اموال خویش را تو

 کند  ام بـه سـر دار مـی عـشقـت حـوالـه           عـاقـبـت مــن از تــبـار مـیـثـم تـمـارم،

 کـند  مـی گـاهی فـقـیر را چه طلب کـار           کنی که به گدا رحم می ایـن خصلت تو

 هـسـت شـامل حـالم امـام مـن  لـطف تو

 ”“حـسـن عـزیـز خـدا یـا ایـها الـعزیـز،

 است زیـبایـی تـبـسـمـت از جنس کوثر           اسـت شـهـر مـدیـنـه از قـدم تـو مـنـور

 حتی بهشت هم ز نسـیمت مـعطر است           یعنی خود بهشت یک جلوه از نگاه تـو 

 شهـپر است دنبـال تو فرشتـه پی  بال و           ببین  قـدری قـدم بـزن سر ایـن کوچه و

 خدا پرست خوی تو شده کافر با خلق و            ماست االخالق دین مکارم خوشت روی

 مریدان تو تر است چـشمان عـاشقان و           زائـرت بـبیـن  بـی بـا یـاد قبـر خاکـی و

 دار کـوچـه و سیـلی امام من  ای غصـه

 ”عـزیـز خـدا “حـسـن یـا ایـها الـعـزیـز
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 حــیــدر و زهــرا آمـد آفــتـاب سـحــر            نـویسم جـگـر حـیـدر و زهـرا آمـدمی

 1زهــرا آمـداولـیـن گـل پـسر حـیـدر و             هـنـر حـیـدر و زهـرا آمـد ای ازجـلوه

 نـیـمـۀ مـاه خـدا، قـرص قـمر پـیدا شد 

 وا شد « حسن جان»رطب نام ام باروزه

 گوشۀ لعـل لبش وه که چه خـالی دارد             چه جالل و جبـروتی چه جـمالی دارد

 زیـنـت دوش نـبـی سـیـر کـمـالی دارد              شـالی دارد برتـرین سیـد دنـیـاست چه

 خنـددمـادرش فـاطـمـه با خـنـدۀ او می 

 خنددنجف می  بازوش عـلی حـرز دور

 یـوسف از دیدن او معـتکـف چـاه شده            کوری چـشم حـسودان چقـدر مـاه شده

 منکـر صلح حسن کـافر و گمـراه شده             اش »عـزة هلل« شـده نـقـش انگـشتـری

 انداخته است نفس  همه را از تیغ صلحش

 پسر عـاص چنین قافـیه را باخته است

 گویدمی و بوسه به پیـمانه زدن می   از            گویدجـلوۀ معشوق سخن می عاشق از

 گویدمی «الهی به حسن»شب هرکه نیمه             :گویدوقت مناجات به من می یک نفـر

 دل عرش به او فاطمه گوید»جانم«  از

 خوانم  الهی به حسن می  شب وصل است و

 کـو بزند   نـشده سائـل او پـرسه به هـر            دست خالی نرود هرکه به او رو بزند

 بـزند  یا حسن گوید و پیـوسته دم از او              پیش او حاتم طایی است که زانو بزند

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

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

 اولـيـن تـاج سـر حـيـدر و زهــرا آمـد             اي از هـنـر حـيـدر و زهـرا آمـدجـلوه 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                مربع ترکیبقالب شعر: محمد فردوسی           شاعر:   
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 خوان نعیم  یک سر نشاند همه را بر می

 آید به حسن لفظ کـریم بن کریم چه می

 نـوۀ ارشـد پیـغـمـبر اکـرم حـسن است             حسن است   حدیث آمده که )عقل مجّسم( در

 حـیدر بی َمثَل خـط مـقـدم حـسن است            دم حسن است علی،حسین بن  بازدم نام

 علیست تدبیرجا بازوی  مجتبی در همه

 علیست حسن شیر مرتضی شیر خداوند و

 کرد تـیغ در دست حسن حـل معـما می              کردتـماشا میبانی جنگ جـمل داشت 

 کردشکوفا میعلی خنده  های روی لب             کرداش بود که غوغا می  حیدری رجز

 ناگهان از وسط معرکه این صوت آمد

 ملک الموت آمدحسن نه... سر بدزدید...

 چقدر خطبۀ او کوبنده استمثل زهرا             برنده استسخنش به علی رفته که تیغ  

 کنده است  سه تا قلعۀ خیبر به گمانم دو             است افکنده ایجنگ جمل زلزله که در این

 صحرا انداخت دل  درای ولولهرجزش 

 سرخ جـمـل را انـداخت  نیـزۀ او شتـر

 آردمیقـمـر روی تـو مـهـتـاب عـمـل             آردتـاب عمل می  عـشق تو عـاشق بی

 آردخـاک پـای تـو زر نـاب عـمـل می             آردمـحـراب عـمـل می خـم ابـروی تو 

 همه شب سخنم  من این است و  روزها ذکر 

 مـدیـون امـام حـسـنـم شـیـعـۀ حـیـدر و

 خواهمرا می تو تو از مناجات سحر  در             خواهمهرچه داری بده در راه خدا می

 خواهمبال می  از شما یک سفر کرب و             همه تـوفـیـق غـالمی خـواهم بیشتر از

 سرایت بزنیم وگنبدی را به روی صحن 

 دو سـه تا پـنجـره فـوالد بـرایت بـزنیم 



 58  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 

 با عـقـل و جمع عـاقـالن بیگـانه بودن            حـک شـده دیـوانـه بـودنبر طالع من 

 خواهد مـگـر پـروانه بودن؟  توفیق می           قـسمت نـشـد که پـای تو آتش بـگـیـرم

 1ایـن خــانـه بــودن  تــا بـه ابــد دلــدادۀ           ارزد گـذاری و مـی لـقـمـه دهـانـم مـی

 کـاشانه بودن  دنـبـال مـال و شهـرت و           کـه تـو مـال مــنـی معــنـا نـداردحـاال 

 دانه بـودن  بـنـد آب و  سیـرم از این در           یـا کـریـمـم مـن یـا کـریـمی گـرم ذکـر

 روزی مـاهـانـه بـودن  چـشـم انـتـظـار           معطل کن مرا که دلـنشـین است اصال

 ه یـُمن مـقدم خـود ای نگـارم امـشب بـ

 حـرفـی نـدارم اصال مـرا گـردن بزن،

 غـزل را من صید خودت کـردی امـام           تـو آمـدی مـعـنا بـبـخشـی لـفـظ یـل را

 المثل را تـو آمدـی رونق دهی ضـرب           هللا هــسـتـی  تــو مـغــز بــادام رســول

 خورشید را زهره و ناهیـد و زحـل را           !اه مــدیــنـهام مــ گـرم طـوافــت دیــده

 سربـسته هـم صبح ازل را  تعریف کن            کـن تــا قـسـمـتی شـام ابـد را تـفـسـیـر

 نــابـودی فـتــنـه گـر جـنـگ جـمـل را            ای حـیـدر ثـانـی بـه تـیـغ تـو سپـردنـد 

 “ بَـل ُهـم اََضل “را   بـایـد بـخـوانـم آیـۀ           حضورش ندارد درکه به تو ایمان  هر

 را  ”عسل  الموت احلی من“ دارم به لب           تـا پـای تو یـک روز خـونم را بریزند

 
دليل.   1 به  اما  است  محترم  شاعر  اصلي  سروده  زير  رعايت ابيات  ميعلما و  مراجع  هايتوصيه عدم  پيشنهاد  به  ؛  کنيم 

 .اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد، بيت مراجع هايتوصيه رعايت منظور

 تـا بـه ابـد کـلـب در ايـن خـانـه بــودن           لـقـمـه دهـانـم مـي گـذاري و مـي ارزد

 صيد خودت کردي غزال من غـزل را            تـو آمـدي مـعـنا بـبـخشـي لـفـظ يـل را

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: ترکیب بند            قالب شعر: علیرضا خاکساری       شاعر:   
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 رهـایی داری آقـا  مـشـتـاق  یـک شـهـر

 قـطـعـا کـه یـک دنـیـا فـدایی داری آقا 

 کـردی هـمـوار عـشق را  وقتـی مسـیر           کردیاز خـواب غـفلت شهر را بیدار 

 بـا مـقدمت ایـن مـاه را پـربـار کـردی            کـردم یا حسن افـطار  مـن روزه را بـا

 امـثـال حـاتـم را دگــر بـیـکـار کـردی           بـا سـفره ای کـه در مـدینه پهن کردی

 کـردی  مــادرت رفـتـار مـانـنـد زهــرا           نــان شـبــت را بـه گـدای شـهـر دادی

 کــردی راه خــدا ایـثــار بـا شــوق در            ات را سـه دفـعــه و نـدار زنـدگـی دار

 افـطار کردی هـر روز را بـا نـان جو           تقوا تـو مـرتـضـای دومـی در زهـد و

 ات دیـدار کـردی سائل از  با روی بـاز            نـبستی در را کـه بـه روی فـقـیـرانـت 

 کردی حق من تکـرار این لطف را در           درهم نه یکـبار جیب مرا پُر کردی از

 مـمـنونـم آقـا   ایـن هـمـه الـطـاف تـو از

 مـدیـونــم آقـا   مــن آبـرویــم را بــه تـو

 بـسازی  خـیـمة االحسان کوچۀ خود  در           نـگـاه از آجـر مـا نـان بـسازی بـا هـر

 سـائل درمـانـده یک سلطان بسازی   از           دست کریمت  بخـشی که بـا  می آن قـدر

 خودت مهمان بسـازی  مهر با دست پُر           خـلوت بـمـانی تو کـعـبـۀ لـطـفـی اگـر

 خاک کوچه لؤلؤ و مرجـان بسازی   از           گذاریست که از خانه پا بیرون  کافی

 عـمـان بسازی   از مـن فـؤاد و دعبل و           تصور نیست آقاجـان شـبی هم از دور

 تـا بـا هـنرمندّی  خـود جـریان بـسازی             ایـن اسـت کـه ساکـت بمانی  تـرفـند تو

 بـا طـعـنـه و دشـنام ایـن و آن بـسازی            عـالـم  مهـربـانـی را بـیـامـوزی بـه تـو

 سـلمان بسازی  مـرد شـامی مـیـثم و از           کـم مـانـده کـه با یـک نگاه فوق العاده
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 “من”شد هرچه از رها “منّا”شد که سلمان

 یک پنجم از عـمرش را عبدالحسن شد

 آســتـیـنـی  ــثـل عـلی دســت خـدا درم           ای آسـمـانــی رزق امــروز زمـیــنـی

 الـحـق و االنـصـاف لـشـگـر آفـریـنـی             قاسم عـون، محمد، عـلی اکـبر، عباس،

ـز   مـوال عـزیــزی و           شک خود ذلیل است بی خوانده  ت  ذلیل هرکه ـنـیـنـی  ُمـع   الـُمـؤم 

 مـن بـه لحـن دلنشینی  بـزن بـا حـرفـی           شـکـوهـتمن کـه زبـانـم بـنـد آمـد از 

 نـشینی  می هـای شـهـرت جـزامـی نـزد            مغرب وصبح  دفعه دو خبر دارم من که

 حـبل الـمتـیـنی  بهـتـرین مـصداق از  تو            آورم فردای مـحشر مـن بـه تو رو می 

 نـکـته بینی  بـسـکـه آقـا مـهـربـان و از           نـرفـتـمیـکـبـار از نـزد تـو نـاراضـی  

 عـبـد تـو هـسـتـم بـیــم فـردایـی نـدارم

 آقـایـی نــدارم  مـن کـه بـه خـوبـّی  تــو

 که برایت سینه زن نیست  هرکس بدبخت           من نیست تو گفتن کار نوشتن از تو از

 نیست  شکنکه صف   کسی   شبیه توورنه            مصلحت بود ات آقا صلح  و سکوت و  صبر

 به تن نیست بزدل حریف تن  دشمن  این           تـن کـنـی وقـت نـمازت  بـایـد زره بـر

 کسی بـه خوبی آقـای من نیسـت  اصال            ارزد ام تـکـراری اسـت امـا می قـافیـه

 های آتـشین که از قرن نیست  ایـن ناله           همأین الحسن “سر میدهد خاک یـمن “

 نیست  حسن حـسن حتما    شد نامش که هرکس           بـا نـام تـو روحـانی ایـنجا جلوه کردند

 بـشکن تـمام قـفـل هـا را ناز شصـتـت 

 داری کـلـیـد بـاب جنّت را بـه دسـتـت 
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 کز خانه خـورشیـد والیـت قـمـر آمـد           امشب ز لـب مـاه خـدا خـنـده بـر آمد

 آمـد یا مـهـر فـروزنـده به بـام سـحـر            آمـد یـا از دل دریـای نــبــّوت گـهــر

 پـسـر آمد پیغمبر و زهرا و عـلـی را 

 آمد در مــاه خـدا؛ مـاه خـدا جـلـوه گر

 خصالش  و ُخلقخصال نبوی  ُخلق و هم           خــداونــد جــمـالـش هـم آیـنـه ُحـسـن

 هم عـقـل ملک آمده حـیـران کـمالـش           هم پـیـر خـرد آمده مـبهـوت جـاللـش

 آلـش  و هم مفتخـر از او شده پیـغـمبر

 عـلی مـفـتخـر آمد  نـبـی و زهم او ز 

 در لعـل لب بـسته عـقـیق یـمنـش بین            در گـلشن دین باغ گـل یـاسمنـش بین

 شکـنـش بین  آیـات خـدا در لب شکـر           گـلستان تـنـش بین  شادابی جـان را ز

 َحسنش بین  ُحسن َحسن در و آیینه شو

 آمد  گوئی به جهـان بـاز رسـول دگـر

 بویش   ز جویجنان   خدا عطر ای شیر            رویش و سر  بوسه بزن بر ُرُسل ای ختم

 ستان وام ز رخسار نکویش ای مهر،            مویش  عصمت حق شانه بزن شانه به ای

 کویش  ای ماه بـبر سجده به خاک سر

 آمد  بشر  شکل  که به ملک است این  رشگ

 مـاه خـدا صورت خورشید ببـیـنید در           شب نـفــس صبحـدم  عـیـد ببـیـنـید در

 که ورا فـاطمه بـوسید ببـیـنـید  ُحـسنی           روئی که نـبـی دید و عـلی دید ببـینید

 رخـسـار خـداونـد درخـشیـد بـبـیـنـیـد 

 کز وصف من و مدح شما خوبـترآمد 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            ط         مسمقالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 مـقـدار ندارد مهر است کـم از ذّره و           نـداردبـا طـلعـت او مـــاه خــریــدار 

 ندارد بر دشـمـن او نـخـل عـمـل بـار           بی یـار بود هر که چو او یـار نـدارد

 گـر بـار دهـد بـار به جـز نـار نـدارد 

 آمد مهرش ثمر جنت و بغضش شرر

 ایی هـستـیـت فـدایی ای صورت زیـبـ             خدایی ُحسنحسنت   ای ُحسن َحسن در

 تن میل جدایی  تو جان کرده ز با مهر           کوی تو مـشغـول گـدایی عـالم به سر

 از آیـنــۀ دل تـو کــنـی زنـگ زدائـی 

 آمد  شادی شب مـیـالد تو باز از سفـر

 مـحـمــد ای قــرص مــه انـجــمـن آل           ای بــاغ گــل یــاســمــن آل مــحــمـد

 گــفــتـار تـو نــقــل دهـن آل مـحــمـد           مـحــمـد وصـاف تـو روح سـخـن آلا

 خـدا ای َحـسـن آل مـحـمـد ای ُحـسـن

 آمد روح تو در آیـنـه حـق جـلـوه گـر

 قـدت افـتـاده قـیـامـت سـایـۀ سـرو در           لطف تو خـدایـی و گـدای تو کـرامت

 نازد به تو تـوحـید و کند فخـر امامت           ُجـسته به کـوی تو اقـامتدل آمـده و 

 صبر تو دین نـبـوی یـافت سالمت  از

 بـا صـلـح تو از راه سـپـاه  ظـفـر آمـد 

 تو است   مقبولی طاعات و جزای عمل از           ابد و جلوۀ ُحسن ازل از تو است نور

 است تو  از نابودی خصم دغل رسوایی و           است خدا مشتعل از تو  تو طوری و انوار

 است  تو اسالم به جنگ جمل از پیروزی

 آمد حقّا که علی چون تو پسر را پـدر

 اُم اَب و بوسه گه جّد ورخت  وی مهر           چـراغ ره انـجـم ای صحـن بـقـیـع تو

 خـــدا حـّجـت دوم ــر شـیـــر اول پــس           بر فـاطـمـه مانـنـد نـبـی کـرده تـکـلّـم
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 پـاسـخ دشـنــام به لـبـهـات تـبــسـّم در

 صفـا بـارور آمد  خـلـق تـو گـلـزار از

 کنی جلوه،گل محـفـل مایی   هرجا که           بـقــیـع دل مـایـی  شـمـع شـب تـار تـو

 حاصل مـایـی ور نخل عـمل بار دهد            گر بـحـر بـال مـوج زند سـاحـل مایی

 ما خواب و تو مهمان دل  غافـل مایی 

 ویــرانــۀ دل از تو بـهـشت دگـر آمـد

 جوشد  تو همه وسعتش از فیض  به کوثر            لب شیرین تو نوشد جبرئیل شراب از

 غم عشق تو خروشد  دریاست دلی کز           بی چاره کسی کز کرمت چشم بپوشد

 د ومباهات فروش هرکس به کسی فخر

 آمـد  میـثـم" به تـوالی شـما مـفـتـخـر"

 

 دلبر بهشت رخ تو وی یک کرشمه در           تـو یـاد آور بـهـشت ای روی گـلـعـذار

 بهشت  فردرخشان   شمس و وی ماهـتاب           زیـبـای تو قـمرای ز طلعت  ای جـلـوه

 ای گوشوار عرش حق و گوهر بهشت           لوح و والقـلم ای زیـنت سمـا و سمک،

 ربهشت سرو عشق وعاشقی ای ای شاه           کـریـم دیـن ای معـنی کـرم،کـرم حـق،

 بهشت مهتر خیل گـلرخان تویی ای سر           ات سجده بهیوسف مصری  هزار صد ای

 بسـتـر بهشـت ای جـایگاه  جـود تـو در           مـن ساکـنـم به کنـج شبـستان بخشـشت

 ام ز بهـر گـدایی در  بـهـشت بـنشـسـتـه           امشـب مـنـم گـدا و تـویـی مـنـشـأ کـرم

 پـرم بـده ز پـر شهـپـر بـهـشــت بـال و           حسنام  زخمی  و پرشکسته  مرغکی  چون

 بـهـشت گـویا کـه سـاکـنـم بـه بـر  داور           خوشم سر  من مست و  امشب شب والدت و

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: حسین رضایی                  شاعر:   
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 ای اخـتـر تـابان ز برج بوتـراب آورده            ای امـشـب ای مـاه الـهـی آفـتـاب آورده

 ای که از بـحـر نـبـّوت ُدّر ناب آورده  یا           ای گـلـبن سبـز والیـت را گـالب آورده

 ای پای تــا سر احـمد ختمی مآب آورده           ای آورده حساب بی سرور وجد و و شادی

 ای  کوثر طاها دلـت روشن تبارک زاده

 ای  این مبـارک مـاه را ماه مبارک زاده

 منظرشده ماه حّق ماهی خدا در گر جلوه           پا تا سرشده انوار ملک هستی غرق در

 شعف حیدرشده پای تاسرغرق شادی و           شده چشم پیغمبر خورشیدُحسنشازروشن 

 یامـحـّمد، یا محـّمد دخـتـرت مـادر شده            بر همــه معلــوم سـّر سورۀ کوثر شـده

 جالل کبریایی را ببین  عّزت و مـجـد و

 ببین  در گل روی َحسن ُحسن خدایی را

 مثال بیمثالش   چوذات بی  خواندن توان  می           جمال این رادر  غیب جمال توان دیدن می

 این کمال  واین صفات  محو عارفان دهر            این جمال واین جالل عقل ماتصاحبان 

 وحال  غرق شور یکباره وحی را  بیت کرده           خال احمد خّط و و آیین علی وجه و کبریا

 بغل  چون کعبۀ جان درداردش  حیدرگاه 

 محـّمد گـیردش مانند قـرآن در بغـل گه 

 ای  بوستـان طلـعـتش ریحانه ُخـلـدها از            ای پروانهعارضش   شمع ها برگرد ُحسن

 ای  بیگـانه قـدسیـان در آستـان قــدس او            ای  پیش حلم حضرتش افسانه ها در حلم

 ای  کـوثـر احسان او پیمــانهآسمــان از            ای ُدردانهرحمتش  بحر  هریک به اختران

 ماه کنعان والیت یـوسف زهـراست این

 اّولین فرزند حـیدر دّومین موالست این 

نوزن شعر: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعل           مسدس ترکیبقالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   

 



   65 درآستان وصال؛ جلد پنجم، اشعار امام حسن مجتبی علیه السالم  
 

000
 کوی حـسن  ها سجـده آوردنـد در آسمان            دامن ماه صیــام امشـب دهد بوی حسن

 حسنازحسن دلجوی  ماه،زیبایی گرفت           حسنپرتو روی  درگم   کرده را مهر،خود

 گـردیـده ثنـاگوی حـسن آیـۀ والــّشـمس،           حسن موی بر   بسته اللّیل،خود را و سورۀ

 ابر لطف و رحمتش بر خلق بارد بیشتر

 بدارد بیـشتر  به دارند او آنچه خوبان سر

 مصطفاست  این امام دّوم این اّول عزیز            مظهرلطف خداست اهلبیت این کریم این

 مرتضاست این گرامی وارث صبرعلیّ             کساست زاهل سّوم این چارم نفر فروغ  این

 هللا اعظم این امام مجتباست این صراط           را ناخداست دینصلحش فُلک سرگردان   این به

 اند  ها زعـیم اهلبیتش خوانده هم سپهری

 اند  ها کـریم اهلبـیـتش خوانده هم زمینی

 است این پسربهشت  گلستان  طاووس بلکه           پسر این  بهشت استریحان  اهل خلدو روح

 است این پسربهشت هللا وجانان   جان آل           پسر  این است بستان بهشت  خوشرفتار سرو

 سیّد جمع جوانان بـهشت است این پسر           آفتاب صبح ایوان بهشت است این پسر

 مـوالی شماای تمام شـیعـیان این است 

 ای جـوانان بهشت این است آقـای شـما

 جاودان دین خدا گردیــد با صـبر حسن            حسن مال گـردیـد با صبر سّر دشمن بر

 هستی دشمن فـنا گردیـد بـا صبـر حسن            حسن باطل تا جدا گردید با صبر حق ز

 بال گردید با صـبر حسن  کربال کرب و           عترت به پا گردید باصبر حسننهضت 

 شد اگرصلحش نبود اسیر انزوا می دین

 نبودصلحش  اگرشد می وا بازدشمن  دست
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 شمس والیت یا حسن  وحی را ای سپهر           ای خط وخالت همه آیت درآیت یاحسن

 حسن ای خروشان بحر مّواج عنایت یا            هدایت یا حسن ای کالمت َخلق را نـور

 ّظل حمایت یاحسن  ای جهانت جمله در           حسن نهایت یا  ای کریم بی ای یــم  جود،

 یا بن زهرا من نمی گویم ثنا گوی توأم 

 تو کـریم عـالـمی من سائـل کـوی تـوأم 

 1شــام زّوار توأند  عرش صبح و طایران           سینه های سوخته شمــع شب تـار توأند

 تــوأند  ها غـرق در دریای انـوار آسمان           توأند هم گرفتار اعالعرش  عرشیان در

هر رخسار ماه رویان ذّره  توأند   های کوی و بازار شهریاران بـرده           توأند ای از م 

 ماست  نوحماهم  ماهم فلک بحرتوهم  مهر

 روح ماست  الحرام بیت زائرت بی تربت

 خدا را مظهری توشیرین نبی راجان    نو            باالتری عرشیان و فرشیان   وصف ز تو

 عـلّی مرتضــایی تــو بتول اطهری تــو           کـتـاب هللا روی سـیـنۀ پــیغـمــبـری تـو

 تو کریم عترتی تو دست لطــف داوری            تو امام مجتبی چشم و چــراغ حیــدری

 توستمرهون و کرم مهمان عفو جودسائل؛

 واحسان توست تو دنیا بر  در دوچشم میثم 

 
به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح  پيشنهاد مي کنيم  افراد نباشد    هسدرة المنتهي در ذهن همبا توجه به اينکه شايد کلمه  .   1

 شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد 

 شــام زوّار توأند و صبح سدره طايران           سينه هاي سوخته شمــع شب تـار توأند

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

 را جايگزين بيت زير کنيد 

 هاي کوه و بـازار توأند بـرده شهرياران           ماه رويان ذرّه اي از مِهر رخسار توأند
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 ازاین قفس که ساخته شیطان رها شویم             نــذری کـنـید تا که دمــی با خــدا شویم

 روی زمین گــذاشته و با صفــا شــویـم             بــاری که روی دوش گــرفتیم از گنــاه

 شویم این خواب پا  باید از دیگر بس است            امشب شب در آمدن مــاه فــاطمـه است

 راهی بیت حضرت خیــر النــسا شـویم             تا نیمه های ماه دگر صبر هم بس است

 از ســائــالن واقــعــی مجـتـبـی شــویـم            هــزار ســال عـبــادت کنــیــم تـابــایــد 

 قدری تو را صدا زده تا بی ریـا شــویم           آقا عنــایــتــی کن از ایـن تــن در آمــده

 شــویــم گندم فــروش صحن نگــاه شما           قــدری به ما نگــاه کــن آقــا که تـا ابــد

 آن بــاده ای که بر کــرمت مبتــال شویم           امـشـب به یمــن آمــدنت دست مــا بــده

 ُحسنت مرا مـقــیــم ســر  دار می کــنــد 

 امشب عــلــی ز لعـل تو افطار می کند 

 شتـند یعــنی به روی دست پیــمـبـر گــذا           وقتـی تو را ز عــرش فــراتــر گذاشتند

 دل بــرده ای که نام تو دلبــر گــذاشتـند             در راه تو تــمام خــالیــق نـشـسـتـه انـد

 این جــا تو را به دامن مــادر گــذاشتند             ماهــی نبود تا که در این مــاه گــل کند

 هدیه حیــدر گــذاشتندیک گــوشه پیش              خورشید را به امر خــدا مثل هــدیه ای

 هفت آسمان به پــای شما ســر گـذاشتند             تا این که حــاجت دل عــالــم روا شـود

 تاجی به روی فرق تو از زر گــذاشـتند             امشب بــرای شادی زهــرا و مرتـضی 

 تو نــوکــر گــذاشـتـنـد   ما را در آستــان            این افــتـخــار ماست که با مقــدم شــمـا

 با بودن تو فاطمه حس کرد مــادر است

 یعنی که اولین پســر چـیـز دیگــر است

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند                قالب شعر: مهدی نظری               شاعر:   
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 مــاه خــدا کنــار شمــا زنــده می شــود            با مقــدم تو دیــن خــدا زنــده می شــود

 شود عصا زنده می تو  موسی که هیچ با            عیــسی به نــاز مقــدم تو نــاز می کنـد

 با مقــدم تو حــال دعــا زنــده می شـود            ماه مبارک است در این نیـمه های شب

 شهر مـدینه غــرق صفــا زنده می شود             امشب که فــاطمه به تو لبخــند می زنـد

 ما زنــده می شود سلــول هــای ُمــرده            آقا خوش آمدی که در این لحظه های خوش

 یک ضلع از حدیث کسا زنــده می شود            امشب تو آمـدی و نبــی گفت با عــلــی

 شود بال زنده می با تو حسین و کرب و            وقتی شروع نهضت اربــاب با شماست

 چشمان تو به چــشـم علی تا که وا شده

 شــدهاز آن به بعــد نام شــما مجــتــبی 

 عشقی میان قلب و دلــم جا گـرفته است             شــوری میان سیـنه من پا گــرفته است

 ای که حضرت زهرا گرفته است قنداقه            است علی است با نمک است و خدایی  مثل

 استبا بــوسه ای که از لبش آقـا گرفته             گــویــا دوبــاره مــوقــع افــطــار آمــده

 رونق ز کار و بار مسیحــا گـرفته است           او که کریم خانــۀ زهــرا و حیـدر است

 1گرفته است  که حضرت مـوال  دسته گلی            از ســوی جـنت آمده یا از ســوی خــدا

 عشق چه باال گرفته است! یعنی که کار            معـمــار گــاهــواره او دست جبــرئیــل

 گرفته است است و دامن لیال شده  مجنون           ــوسف رسیده است به پــابوســی حسنی

 این ارث را ز اّم ابیهــا گــرفــتــه است            استها ربوده  دل از همه دل با نـور خود

 
کنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن  پيشنهاد مي  بيت زير داراي ايراد روايي و مفهومي است لذا.   1

 .شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد 

 دسته گلي که حضرت موسي گرفته است             از ســوي جـنت آمده يا از ســوي خــدا

به هيچ وجه شايسته شأن حضرت زهر انقالب  انتساب موضوع ذکر شده در مصرع اول بيت زير  ا نيست همانگونه که رهبر معظم 

 فرمودند شأن اهل بيت به نور ايمان انها است نه چشم و قد و باالي زيبا، لذا بيت زير تغيير داده شد 

 اين ارث را ز امّ ابيهــا گــرفــتــه است             با چشم خود دل از همه دل ها ربوده است
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 ای بــرکت هـمیــشه افطــار مــا حســن 

 خــوش آمــدی به خانـه صدیقه یا حسـن 

 است اند اهل خانه به قدری معطر مست           است زهرا منورحضرت بس که مثل  از

 آن قدر روی دلبر نــوزاد محـشــر است            گـفـتــه نبـی عـقـیـقـه کند زودتــر علــی

 نیزه به دست حضرت فتاح خیــبر است            نیست؟   جنگ که حسن مرد این است گفته کی 

 جنگ جمل رسید همه دیدند حیـدر است           آشنــا با فــنــون جـنــگ  گـفـتـنـد نیـست

 دیــدنــد مستحــق صــد هللا اکـبــر اسـت            1با ضربه اش چـو ناقـۀ فـتـنـه نموده پی 

 است کوثر مست   نبوده است که او بی خود           وقت نمــاز کـنــده شــود از دل زمـیــن

 است  هم چون پیمبر مرتضی ست، مثل  هم           های شب سجده  در وعبادت  درو  حلو در

 این را بدان کسی که به تن فخر می کند 

 محشر خدا به ُخلـق حسن فخــر می کند

 ای نیمه شب به دوش شــما بار یا حسن            مظلــوم تــر ز حــیــدر کــرار یا حـسن

 استــاد درس رزم عــلــمــدار یــا حسـن            ــد دلای صــاحب تمــام مکــاتب، امــی

 ای از دل شکــستــه خبــردار یــا حـسن            ای قبــله گــاه خلــق  دو عــالــم بقیــع تو

 از غصه هــای کـوچه عــزادار یا حسن           پــیــری زود رس ز چــه آمد ســراغ تو

 ای از تمــام شهــر طلب کــار یا حســن           بین شهــر ای زیــر بار تهمت و دشنــام

 وقتی که سوخت آن در و دیوار یا حسن           آقا شنـیــده ام که قــدت را شکستــه انــد

 آقــا شب والدت و روضــه حــالل کــن 

 این روضه را زمینه عشق و وصال کن 

 
 زيرا شتر عايشه توسط امام حسن پي شد نه اينکه عايشه مستقيم .... لذا تغيير داده شدبيت زير داراي ايراد روايي است .  1

 ديــدنــد مستحــق صــد اهلل اکـبــر اسـت             با ضربه اش چو عايشه را زد به روي خاک
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یــل گــداها  می آیـد امشب واژه واژه رمــز دریــا             آماده شد سـفــره، كــرم، خ 

 ن عــرش اعــال مهمــان نباشد میــزبــا           مـهــمــان ویــژه آمــده بــر ســفــرۀ ما

 امشب صفا می بارد از دست كریــمی

 باید بـخــوانــم یاعــلــی  یا عــظــیــمی 

 آرام مــی آیــد صــدای پــای حــیــرت             می بارد از دست خــدا بــاران رحمت

 ســالـتر خــورشیــد آورده ست دامان            دنیــا نــدیــده جـلــوه ای با این ابـّهــت

 امشب خــدا آقای دیگــر آفــریــده ست

 یعنی كه حیدر بهر حیـدر آفــریده ست

 است نور عاشقان یك كاسهامشب شراب             پیمانه جور استو میخانه و می  امشب

 چون كاروان یار در حال عبــور است             غرق سرور استآسمان و زمین  امشب

 به نیل است دوباره حضرت موسی  امشب

  سر دستــۀ مستان امشب جبــرئیل است

 آرام تر از صحنۀ صحراست این عشق             موج دریاهاست این عشق از شورتر پر

 بین تمــام عشــق ها آقــاست این عشـق              در امتــداد ذكر یا زهــراست این عشق

 این عشق، عشق مجتبی ماه زمین است 

 یـیـنــۀ عشــق امیــرالمــومـنـیــن استآ

 تنهــا كــریــم دست هــای مـستـمـنـدان             ای مــنـــتــهــای آرزوی دردمــــنــدان

 ای هم پای باران  باران ترین خورشید،            روشن ترین مهـتــاب قلب تــار دوران

 بوی خوش هم صحبتی را از تو جویم

 رسیده با تو حــرفــم را بگــویم وقتش 

 ماه سمــاواتّی و خــورشـیــد زمـیــنـی             آیـیـنــه دار وجــه خـتــم المــرَسلیــنی 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: مربع ترکیب                قالب شعر: حمید رمی            شاعر:   
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 مجنون تــرین لیــالی َرب  العــالمیــنی             خیـر االَنــامی تو، ُمـعــز  الُمـومنـیــنی

 در صحنه های عشق تنها تك سـواری 

 تـا نــداری  مثــل بــابــا؛ مثل مــادر،تو 

 آغوش حیدر سجـده گــاه صد قمــر شد             تا آمدی شــام عــلــی رنـگ سحــر شد

 حیــدر پــدر شد زهرا دگر مـادر شد و            چشمش جلوه گر شدعكس تو در قاب  تا

 در بیستــون عشــق تا تـكــثـیر گشتــی 

 ــلــی تعبیــر گشتی با جمع زهــرا و ع

 چون ابر بودی، رخصت باران گرفتی             بر روی دستــان پیمبـر جــان گــرفتی 

 تو زندگی از لــؤلـؤ و مرجــان گرفتی             شــأن نــزول ســورۀ انســان گــرفـتـی 

 تو اولیـن ایـجــاد یك وصــل مــطــّهــر

 یــدر اَلحــق كه مــروارید زهـرایّی و ح

 جغرافیای چشم هایت رو به دریــاست            نــاز نگــاه مهــربـان تو چه زیـبــاست

 الالیــی خــواب تــو بـا اّم ابـیـهــاسـت             مهتــاب از آیـیـنــۀ روی تو پــیــداست

 حسن جان واالیی، چه زیبایی  ماهی، چه

 یوسف ترین فرزند زهرایی حسن جان 

 بی آبــرو بودم كه رنــگ و بو گــرفتم            گــدایــّی تو آقــا خــو گــرفــتــممن بـا 

 از شــرم چشـمان تو از تو رو گــرفتم            با غصــه هــایم در بغــل زانــو گرفتم

 با این كه بـد بودم مرا كــردی غالمت

 آقــای بی مــانــنــد، قــربــان مــرامت 

 فخــرم به عالــم این بُـَود هستم گــدایت             ســردار غــربت، من فــدایتتنهاترین 

 ای كاش می بودم َو می ُمردم به پـایت             شــاهم زمــانــی كه شوم خــاك عبـایت

 هر آن چه دارم از تو دارم، كم نــدارم

 وقتی )اسیرت( می شوم، ماتـم نــدارم 
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 دیـوانه  دیـدم هـمـه مـسـتـان را دیـوانـۀ           دیشب گـذری کردم از کوچـۀ میـخـانه 

 پیـمـانه  سـرمـستـان پیمانه بهبه  داد  می           خـنـدان لب   ساقـی  بالجـویـان شاداب و

 کـرم آمـد نـاگـاه روی شـانـه  دسـتـی ز           من بودم و تـنهایـی در حـلـقـۀ شیـدایی

 غـزل خوان شو مستانۀ مستانه  برخیـز           محفل ما رندان گفتا منشین خاموش در

 عـیـدانۀ شاهانه  بخـشد موالست که می           نیستسرمست بخوان یا هو جای نگرانی 

ل وو خواندم یا ُمحسن  برخواستم  ما را بنـواز امشب ای لطف کریـمانه!            یا ُمجم 

 1سـفـرۀ این خانه  بـفـرمـایـیـد از افـطـار           گفت دم مغـربهو هاتفی از یثرب می 

 طاعت فـرمـان ملوکـانه کـردنـد هـمـه            فـرمـود کـسی مـوال فـرموده بفـرمایـید

 چه سفرۀ رنگینی گسترده به ایوان بود

، افـطار؛  حـسن جـان بود  بسم هللا هنگام 

 نامت َحسن و ُحسنت سرچشمۀ زیبایی             چشمت تصنیف دل آرایی  خط و ای خال و

 مجموعۀ غوغایی  پا تا سرت ای موال!           محشر صورت تو  موزون هم قامت تو  هم

ـرد قـد و  رخساْر جهان افروز گیسو شب یلدایی            باالیت  افـالک هـمـی گـردد گ 

زقَم را همواره بیـفـزایی   ای           وابسته به دستانتروزم  روزی هر ای  کاش که ر 

 کـبــرایــی صـدیـقـۀ   اّول ثـمـر عــشـق           اّول قـــمــر طـاهــا اّول پــســر مــوال

 ما را بنـواز امشب ای رأفت زهـرایی            پایان! سفرۀ گسترده وی رحمت بی ای

 سـاالر کـریـمـانـی تو حـاتـم طـاهـایـی            پیـش تو زنـد زانـو  کو حـاتـم طایی تا،

ـلم خداوندی اسطـورۀ  لـشکـر سـردار شکـیـبایی  فرمـانـده بی           صبـری تو ای ح 

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

 افـطـار بـفـرمـايـيـد از سـفـرة جـانـانـه            گفت دم مغـرب هو هاتفي از يثرب مي             جايگزين بيت زير کنيد 

وزن شعر: مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن             ترکیب بندشعر:  قالبمجتبی روشن روان            شاعر:   
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 افروزم شب و روزم خورشید دل  رویای

 سوزم ومی سازم که با عشقت می  عمری ست 

 ها  هایت آرامش طوفـان وی جنبش لب           ها قَـدَرت بـسم هللا قـرآن ای نـام گـران

دَحت تو هرکس غزلی خواند در  1ها  سوزد جز مدح تو دیوان  بندد و می  می            جانا م 

 هاسلطۀ سلطان  حاکم بر ات ای سیطره           محرز  توچون خورشید سلطانی   و خورشیدی

 هاعرصۀ میدان  وی هم چو علی فاتح در           ای میـمـنۀ هـستـی در میـسـرۀ چشمت

 هاویرانگوشۀ  در عرشی! بزن ای پایی           خواند را تو هم فرش  خواهد  را تو  عرش هم

 ُمردند به عشق تو این پاره گـریبان ها            آخر لـبـیـکـی آهسته بگـو لب وا کـن و

 هاسلیمان چرخد انگشت می رو سوی تو             «الملُک ل مْن اَلیوم»پرسش    این در پاسخ

 فریاد زنم محـشر از عـمـق دل مـستـم

 مجـنون حسن هستم از طایفۀ عشقم ...

 آب حسن گوید  با دست تـهـی چـشم  پـر            ویدامشب دل دیـوانـْه بی تـاب حـسن گ

 هرشب دل آشفته در خواب حسن گوید           آقا خـیـاالتـی کرده است مرا عـشق تـو

 حسن گوید را دریاب...! عاشق شیدا  این            خیرت از پُرچشمان    احسان   با رحمت و

 گوید  حسن  مهتاب ناهید، ُزحل، خورشید،           هستند هـمه ذرات هـستی حسنی امشب

 وقتی لب  عـطـشـان  اربـاب حسن گوید           جان همه عالم...  در افتد؟کی غلغله می 

 سجاده و تسبـیح و محـراب حسن گوید           مشغولند ذرات به توصیف اوصاف تو

 االربـاب حسن گوید مـاه رمضـان رب             هاای مـحـور بخـشایش در ماه عنایت 

 ای احـسـن اسـمـاء  ُحـسنـای خـداوندی 

 بیـنم غوغای خـداوندی  ُحسن تو می در

 
 تغيير داده شد در بيت زير قافيه که رکن اصلي شعر است رعايت نشده است لذا بيت زير جهت رفع اين نقيصه .  1

 بندد و مي سوزد ديوان غزل ها را مي           هرکس غزلي خواند در مِدحَت تو جانا 



 74  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 

 دلم در محفل قدوسیان ساغـر زند امشب          زند امشب مدینه پر من سوی همای جان

 های پیغـمـبـر زند امشبتـبـسم بر تـبـسم          شیرین این شب درالعالمین رب ذات گمانم

 امشب  زند مبارک سر ماه در مبارک ماه          این لیلۀ قـدری کــه زهـرا را هللا برسالم

 ده امشب چو باغ الله از هم وا شمحمد هم

 هللا امیـرالـمؤمنـیـن بـابـا شده امشبتعالـی 

 امشب است  سبط اکبرمیالد  حسن، عید شب          است امشب شب است و نیمۀ ماه خدای داور

 امشباست  روی دست کوثر محمد قرآن که          سادات عالم چشمتان روشن هللا ای تعالی 

 است امشب  آیات رخسارش نگاه حیدر که بر           بــود آیــیـنۀ رویش  زیــارتـگـاه پیـغـمـبر

 المرسلین برده همه میراث خـتم ز پا تا سر

 خدایی طلعـتـش دل از امیـرالمؤمنین برده

 قرآنش  لحظه همچو بوسد محمد لحظهمی   که          جـانش هللا برسالم جـسمـش؛ هللا برتعـالی 

 دامانش به  که امشب فاطمه دارد ماهی  براین           ـان و اخـتــران اوســالم آفــتـاب و آسـم

 خندانش های برد لب می  خدا دل حتی از  که          گفتممی ورنه فاش  که گویم کفر ترسم آن از

 مـبارک باد این مـولـود بـر پـروردگـار او 

 دار اواال مـاه خـدا امـشـب تو بـاش آئـیـنـه 

 ریخت باران را رحمت ابر دارانروزه  فرق به          سازید یاران را عیداست ای یاران خبر شـب 

 را داران روزه عیدی   ماه روزه داد در خدا          پردهمثال خویش را بگشوده بیجمال بی 

 قربانی به پایش گلعذاران را کرد که باید          داردگلی دسته  خوددست  امیرالمؤمنین در

 خویش  حسنُخلقش  َخلقش حسن نامش حسن  سنح

 هـمانا ُحسن نا محدود حـق پـیداست بر رویش 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             مثمن  قالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 قرآن احمد را تماشا کن  خط او به خال و          ما جمال حّی  سرمد را تماشا کن با سحر

 این ماه خـدا مـاه مـحـمد را تماشا کن  در           شـانۀ حـیـدر به قـرص آفـتاب فاطـمه بر

 را تمـاشا کن  به یُمن مقدمش ُخـلد مخـلّـد           تنها در مـدیـنـه در تـمـام عالم هـستی نه 

 تـمـام آفـرینش مانـده در حـال سجـود امشب 

 ملک وجود امشب  درجشن بگرفته است  هم خدا

 مثال خـالـق یکـتـایتان است این جمال بی           این است فردایتان  شافع دارانروزه ای اال

 این موالیتان است   و که جان جان عالم رهبر          روشنلک مبارک باد،چشم جانتان  هنیئا 

 این  است هایتان چراغ روشن شب  فروغ دل،          سحرخیزان ای برکف  وجان گیرید پاخیزید  به

 به شکر مقدمش با خنده باید ترک جان گفتن 

 نه ترک جان سزد با ترک جان ترک جهان گفتن 

 دو تـسلـیم نظام او  زمیـنی هـر سماواتی؛          قـیام او صلح و هللا بـر صـبر وی وسالم

 باشد کالم او حقجنگ گوید وحی   از وگر          عینی بس کند صادر؛علیآتش فرمان اگر

 نیام او  تیغی است بّران در او  صلح  همانا          چون پدر آری کند در قلعۀ خیبر  توان از

 نـشـایـد کـرد انـکـار اقــتـدار و هـمت او را

 که در جنگ جمل دیدیم عزم و قدرت او را

 ریشه ازصلح حسن دارد قیام کربال خود          دارد سخن  این ما  با  زمان،تاریخ و هرعصر به

 داردشکن  بازوی خیبر  حیدر چوهم اگرچه          را کنددینمی   حمایت  صبرخود  و صلح  با  حسن

 دارد ممتحنآن امام  هرچه دارد ز که شیعه          سوگند او ایثار همت  عزم و و  صبر   صلح و به

 بگـذشـتـه و آیـنـده را بـینـد هـمـانـا چشـم او

 چه بنشیند  چه برخیزد امامش خوانده پیغمبر
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 هاچراغت تا ابد خورشید محفلمزار بی           هاشمع و چراغت کعبۀ دلبی  اال ای قبر

 ها مشکلحالل   صبرخود شدی  و ایثار با  تو           قرآن از اسالم و  کزخورم سوگند  قرآن می  به

 هاجاهل نشناختند افسوس! را تو ولی قدر          ماند وقرآن جاودان  دل تادین خون  خوردی  تو

 دهم مـوال! تو برعالم امام استی شهادت می

 استی عـلی را هم امام بنحسین  عـالـم،   نه بر

 دلم عمری است گـردیده گـرفتار بقیع تو           سـالم انـبــیا بــر اشـک زّوار بــقـیـع تو 

 گذارم روی خود بر روی دیوار بقیع تو           شب محشراگریک تا  ناز  فروشممی   رضوان به

 بقیع تو   شب تار درسوزم  همچون شمع که          زهرایوسف  ازکرم ایرویم   به بگشا دری

 همچوآه از سینه برخیزد میثمخوشا آن شب که 

 سرشک خویش را بر خـاک پـای زائرت ریزد 

 

 استبوالحسن احمد و  دلشاد بتول و           که مـیـالد سعـید حسن است امروز

 شکـفـتۀ این چمن است کاّول گل  نو           عجب برندش چهدست به دست می  گر

 ************ سید رضا مؤیّد ************* 

 در آیــنــه دیــده روی دادار عـلــی           علی  شادی شده سرشار که زامشب 

 عـلـی یعنی به ُرطب نموده افـطـار            حسنهای  لب زبوسه ست گل   چیده

 ************محمد رستکار ************* 

 سـیـمـای امـام ُمـمـتَـَحـن پــیـدا شـد           شـد که مـاه انـجـمـن پـیـدا بـرخـیـز

 در صورت و سیرت َحَسن پیدا شد            مــاه خــدا تـجــلّـی ُحـسـن ُخــدا در

 ************ قاسم رسا ******** *****

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:                      رباعیقالب شعر: شعرای مختلف                 شاعر:   
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 ماه عفو و ماه رحمت ماه تسبیح و دعا را       ماه من از پرده بیرون شو ببین ماه خدا را 

 ماه میــالد حسن مــرآت حسن کبریــا را        ماه توبه ماه بخشـایش مه صدق و صفا را

 نیمه ماه خـدا ماه عــلــی را جلــوه گر بین 

 سحر بین خورشید محمد را در آغوش قرص 

 اش پیدا شد امشب  خنده  در مصطفی   شوق اشک       امشبشد غنچه ای از گلبن قرآن و عترت وا 

 بوطالب علی بابا شد امشب فـاش گویم پور     شد امشب زهرادیدار رویش دیده  روشن از

 است گلشنوحی خانه   گشته بلبل جبرئیل و 

 روشن فاطمه چشم تو علی ای ای ای محمد

 امشب همایون آمدروزه داران را بهین عیدی       زمین هم چرخ گردون آمد امشب هم  بزم شادی

 پرده بیرون آمد امشب  ماه روی میزبان از     میهمانان خــدا را بخت میمــون آمد امشب

 دل نماز آورده بر محــراب ابروی خــم او 

 روزه سی روزه می گیرد بخــیر مقــدم او

 ر شدنیمــه مـاه خــدا مــاه محمد جلــوه گـ       آفتاب حسن حق تــابنده هنگــام سحــر شد

 شد  نیکو پدر  پسررا این   بوالبشرهم  هم بشر     شد پسر روشن برخسارمرتضی را چشم دل 

 شد امشب  بین والیت مظهر داور از ظاهر

 البشاره البــشاره فــاطمه مــادر شد امشب 

 جــلوه گر در خــانه دل جلــوه دلدار بنگر      خیز و در آئینه جان عکس روی یار بنگر

 در تــالقــی دو دریــا لؤلؤ شهــوار بنگــر      رخ دادار بنگــر مهــر  وجــه هللا بین؛وجـه 

 تبریک حی ذوالمنن را بشنوی  گوش شو تا

 دل آرای حسن را بنگری روی چشم شو تا 

نوزن شعر: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالت          مربع ترکیب    قالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 صیامش صفت در گرد رخ ماه   گشت پروانه      ماه تمامش ازرخشان تر رخ درخشان شد  تا

 نامش بوسه زد بر روی زیبا و حسن بگذاشت       جد کرامشفل را آن طدید سراپا حسن  چون

 در مه مهمانی حق گــشت مـاهی اشکــارا 

 روشنی بخشیــد چشــم میهمــانان خــدا را 

 گل منمهرت دست حق آمیخته آب و  وی به      ای توالیت صفا بخش و شفا بخش دل من

 من مزرع دل حاصل   مهر تو در  از غیرنیست       از نمکدان عطایت شــورها در محفـل من

 تا مگر روزی شوم از خیــل زوار بقیعت 

 یا شبی صورت نهم بر خاک دیوار بقیعت 

 مزارت نشستم بر می و  بودم غبار می کاش      گذشتم از کنارت  بودم نسیم و می کاش می

 شب زنده دارتبزم عاشق  کاش بودم شمع      کاش بودم اشک و میگشتم ز هرچشمی نثارت

 گیرد سراغتالنۀ جسمم همی  مرغ جان از

 روشنی گیرد دلم از قبربی شمع وچراغت

 آنکه بر دوش رسـول هللا دارد جا توئی تو      آنکه در ماه خــدا شد ماه بی همتا توئی تو

 یکجا توئی تو آنکه بر بوده دل ازصاحب دالن      توئی تو است جان بر پیکر تقوا  آنکه بخشیده

 آنکه سر بسپرده بر آئین فـرمانت منـم من 

 گشته ثنا خوانت منم من دوستان  وآنکه بین

 رسوا صلح تو دشمن از دوست ازصبرت به حیرت،      پیدا   دین در شیوۀ صلح توخصم  ای شکست

 ا صلح کردی تا قیــام کــربــال گردید بر پ        صبر کردی تا شود برنامۀ اســالم اجـراء

 صلح و صبرت بود دام دیگری بر خصم غافل 

 ورنه هرگز آشتی با هم ندارد حق و باطل

 زین نشستی به صدر   چاالکی چون علی درحین       جنگ جمل شمشیر بستی  توهمان مردی که در
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 هم گسستی بی امان از  جا ن یالن را رشتۀ      را شکستیلشکر را دریدی پشت دشمن  قلب

 نیاید دست روی هم گــذاریمر مرا باور 

 هم فـشاری خواستی با پا گلوی کفر را در

 ثبت شد پیروزی اسالم در صلح و قیـامت       هستی امامت خوانده بر حق  ولی حقی و تو

 می نباید بُرد جز با عّزت و تمجــید نامت       وحی ُمنــزل هست مانند کــالم هللا پیـامت

 قــرآن گــرفـته  میثم" این الهــام را از آیۀ"

 با توالی تو در دل پــرتــو ایــمان گــرفته 

 

 

 خــم ابــروی شـما آیـۀ قـرآن شده است            دلم از وحی نگــاه تو مسلمان شده است

 شدن آسان شده است  دعبل تو کرامات از           است کمیتم لنگ نگویم که  تو از غزل من

 خانـۀ دلهـای پریشان شده است که شـفـا           تـار گـیـسـوی تو مانند ضـریحی تا اوج

 که آموخته یکباره سلیمان شده است هر           ات هست نگین انگشتری اسم اعظم که بر

 شده است  سر لطف تومسلمان کافری از           چه غم وقتی که  تا هست  کرامات تو پس

 سلمان شده است کهبگویید  عجبی نیست           من که یک عمر مسلمان تو هستم دیگر

 شده است دست به دامان آمده و  یک نفر           یک نـفــر آمده ایـنـجــا به امـیــد کرمت

 این بار سفارش شده مهمان شده است  سائل           یــیــم در خــانـۀ تـانپــدرت گـفـت بـیــا 

 شامل سگهای بیـابـان شده است مهر تو           من چرا سـائـل این در نـشــوم وقـتی که

 است شده الجرم روزی ما سفرۀ خوبان           تبارت هستیم ایل و ما هـمـه ریــزه خور

 سید ری هم اگـر راهی ایران شده است           شماستدوچشمان  ازمهر ای فقط گوشهاین 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل    مهدی چراغ زاده                شاعر:   
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 صدا کــردم آن یار دلخــواه را              رها کــردم از سـیـنــه ام آه را

 فــقــط دارم ایـن آه کــوتــاه را              بـســاط دل خــسـتــه اممـیــان  

 نــشــانــم بــده جـــاده و راه را              به دادم بــرس ای امــیــد دلـــم

 هدایت کن این عبد گــمـراه را             من این راه ها را بلــد نـیـسـتـم

 به من وعــده نــیــمــه مــاه را              بـرای اجــابت خــدا داده است

 خــدا گـفـتــه در نیــمه مـاه من

 بــیــا تــا در  بــارگــاه حــســن

 خانــه مــرتضــی را بـبـیـن  در            بیا در مــدینــه صفــا را بـبـیـن

 ـن تجــلــی نــور خــدا را بــبـی              در آغوش پر مهر خیـر النــسا

 غــریبه ببیــن آشنــا را بـبـیــن               دراین کوچۀ عشق چشمی گشا

 گــدا را ببین  پس ادغـام شـاه و             مالک است وبس  کوچه تقوا دراین

 بیــا و صف انــبــیــا را ببیــن               به عشق نگاهی به روی حسن

 همه بر در مجــتــبـی رو زدند

 زدند  این خانه زانو بزرگان در

 بتاب از مدینه به عــالــم بتـاب             به لبـخـنـد تو می دمــد آفتــاب

 مبـادا که برداری از رخ نقاب              و بخیلاست از حسود  مدینه پر

 نگــاهت صفای دل بــوتــراب              صــدایت قــرار دل فــاطــمــه

 دارد ثواب بر زمین خورده  دعا             علــیدعــا کن برایم عــزیــز  

 برای سپــاهـش کنــد انتـخــاب               دعــا کـن امــام زمــانــم مــرا

 تو کرده حسابدعای به روی                بـرای ظهــورش امــام زمــان

فعولن فعولن فعولن فعولوزن شعر: ترکیب بند                 قالب شعر: مجتبی شکریان            شاعر:   
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 جواب مــرا داده ای با شتــاب              زمانی صدا کرده ام را هر تو

 ندارند با تو کــمی اضطــراب             روز قــیــامت مـحــبــان تو به

 خودت میدهی جای آنها جواب             خــدا گــر ســوالی از آنها کنـد

 ات و یاریآن روز چشم من  در

 فــدای تـو و آن هــواداری ات

 حسن  جام بویی زخورده به من                دلــم پــر زده روی بــام حسـن

 به عشق جــواب ســالم حســن              سالمی به او دادم و مــانــده ام

 به ما واجب است احترام حسن              پیمبر علــی فــاطــمــه گفته اند

 پر از حلــم گـردیده کــام حسن              خورد آن دم که از مادرش شیر از

 فــقـط می شنــاسیم نــام حســن              کــــرممــیــان اســامــی اهــل 

 من و یک نگــاه کــریمـانه ات

 پنــاهــم بــده گــوشه خــانه ات

 تویــی راه حــل گــرفتــار هــا              تو هستــی امـیــد گـنهکــارهــا

 اســرارها علـی با تو می گفت               تویی محــرم رازهــای عــلــی

 تویی طــعــم هنــگــام افطارها               تو هستی صفای سحــرهای ما

 تو را گــر چـه دادنــد آزارهــا               به جز خوبی از تو ندیدند هیچ

 به خود گـفته ام جمله ای بارها              به یاد غــریبی تو روز و شب

 اگر در غــم مجتبی بی غـمی "

 "نــامت نهند آدمــی  نشایــد که

 حسیـنـیـه ای محتــرم می شود              شود  مینامت علم جا که   به هر

 دو پــایش قیامت قلــم می شود             کسی که نرفته است راه تو را

 وصال خـدا یک قــدم می شود             به راه خــدا گر تویی دستگیــر
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 شود  کعبه هم بی حرم می مگر            سوالکرده ام این   قبر تو من از

 شود  جان محبت سرم می حسن            به ماها رسیده است احسـان تو

 ازل که روز  کودکی نه، من از

 خوردم عـسل  ز دست کریم تو

 نبی خوانده صد جا ثنای تو را              علــی داشت دائم هــوای تو را

 و عبــاس بوسیــده پــای تو را              حسینبه دست تو گلبوسه داده 

 کسی پر نمی کرد جــای تو را              اگـر تو نبــودی کــنـار عــلــی

 که امشب بگیـرم عبــای تو را              خودت دعــوتــم کرده ای آمدم

 را لیــاقت نــدارم عــطــای تو              ولی من کجــا و نگــاه کــریم؟

 همین بس مرا ای شه خونجگر 

 معطل نکـردی مـرا پــشـت در

 

 

 نازیمچون قطره به دریاى كرم می            تـازیم ساحل غـم می موجـیـم كه بر

 سـازیمحـرم مـی  وقـفـه براى توبـی            اگر شبى قسمت شددر صحن بقیع 

 ************ مهدی عبدالهی ************* 

 ازلـی دیـدن داشـت روئـیـدن ُحـسـن            جــلـی دیـدن داشـت تـابـیـدن انــوار 

 دیـدن داشت لبـخـند محـمـد و عـلـی             آن لحظه که فاطمه به طفلـش خندید

 ********  میثم مومنی نژاد *********

 عـرصات جـزا شـفـیع اندر در روز            صفات حلم و ایمان و صبر و ای مظهر

 شمع وچراغت صلواتبر تربت بی             کم وکاستبه ابد بی   صبح ازل تا از

 ********  سید مهدی حجازی *********

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:                     رباعیقالب شعر: شعرای مختلف                   شاعر:   
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 مـرد غـریـب شـهـر ولی آشنـای سبـز             ای وسعت بـهـاری بی انـتـهـای سـبـز

 بــاغ دعــای هر شب تو ربّـنـای سبـز             روح اجابت است به دست تو بسکه داشت 

 از عطر هر تالوت تو با صدای سبـز             شب مدینه بوی خدا داشت تا سحر ره

 بـالـهــای آبـیــتـان آن عـبــای سبـز   از            ای رشته چیست؟ سرسبزی بهشت خدا

 در دامن قـنـوت شبم این دعــای سبـز             داده است غنچه سحر لطف اشکهای از

 های سبـز  یک گنبد طال ئی و گلدستـه            کی می شود که سایه کند بر مـزار تو

 داریم در بقیع تو یک کــربــالی سبـز             آن وقت تا قــیــام قـیــامت به لطـفـتان

 یا می شود دلم گل و خشت حــریـم تو 

 یا می شود کبــوتــر تو، یا کــریــم تو 

 آقا تو ُحـسـن مطـلـقـی و بی نـهـایـتـی             تو ســرو قــامتی، تو سـراپــا مالحتی

 یــاد رفت قصـۀ یـوسف به راحـتی  از            را گرفت تو  حضور خاک زمین که عطر 

 عـبادتی  دعـا و قتی که گــرم ذکــر وو            شـود یـاد پـیـامـبــر به خــدا زنــده می

 دست تـو داشت پاسخ سبــز اجــابـتــی             حـتـمــا  برای خواهش دست نـیــازمند

 تنـهــا تویــی که مرد نبرد و رشــادتی             کـشی وقتی میان معرکه شمشـیــر می

 ه به عرصه ی میدان قـیـامتی بر پا شد            با تـیـغ ذوالفقار که در دستهای توست

 بــر دوش سیــدالـشـهــدا بـود رایــتـت

 عــبــاس بــود آیــنــه دار شـجــاعـتـت 

 هـمـسـایــۀ قــدیــمـی دنیــای ما حسـن            خــورشیــد آســمــانی مــاه خــدا حسن

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند                 قالب شعر: یوسف رحیمی            شاعر:   
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 رسـد به اوج مـقــام شـما حسن کی می            بـالـهــای خــیــالــی فــهــم مـا پــرواز

 أتی حسن   کوثری و هل یاسین و قدر و            ها روشن ترین تـجـسـم آیات و سـوره

 دلـیـر بـیــشـۀ شـیــر خــدا حـسـن شیر            صفین شاهد تو و شــور و حماسه ات

 آیـات فــتــح روز نـبــردی تو یا حسن            رزمهللا اکــبــر تـو بـلـنـد اسـت وقـت 

 بال حسن  چیزی کم از قیـامت کـرب و            نـداشتـه صـلـح شـکـوهـمـنـد تو هرگز

 اینچنین حماسه بود نه سازش که صلحت 

 شـد سـربـلـنـد پــرچــم اسـالم راستـیـن 

 نیسترحیم  دستی  تو دست غیر به ااینج            تو غیر کرامت مـقـیـم نیست خانه  در

 جز تو کسی که الیق لفظ کـریم نیست             ای  تو سفره دار هر شب شهـر مدیـنـه

 کودکی اینجا یتـیـم نیست  شد باورم که            عاطفه روح  بسکه داشت دست شما از

 نسیم نیست سحرت ای   کاری برای هر            جز سر زدن به خانة دلخستگان شهـر

 جـایی برای پَـر زدن یا کـریـم نیست؟             اینجا که نیست گنبد و گلدسته ای بگو

 قـدیم نیست  امروزی است غربت عهد            داغ ضریح و مرقد خاکیت ای غریب

 جایی برای اینکه فدایت شـویم نیست؟             با این همه غــریبی و دلتنگی ات بگو

 اشت بـاغ شـانـۀ تو از سخـاوتـتگل د

 شـد کـرامـتـت آقا زبــانــزد هـمـه مـی

 شـود ستــارۀ دل در مــدار تو  گــم می            اینگـونه در تـجـلـّی  خـورشیــد وار تو

 از آفــتــاب روشن شــمــع مــزار تــو             عشق آسمان هفت  شده است وسعت روشن

 آورد نـسـیــم ســحــر از دیــار تـو   می            بال جـبـرئـیل بوی بهشت، عطر پر و 
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 تو   الــهــی نــثــار یـک آســمــان درود            قـابـلـنـد پـس   دلـهـای مـا زمـیـنـی و نـا

 تـو  تـا خـلـوت سـحـرگـه آئــیــنــه زار            زند دلـم می هر شب به یاد قـبـر تو پر 

 ماندیم مات و غـمـزده؛ چشم انتظار تو            ی بـیــائی و بـالی بــیــاوریتا که شـبـ

 غـبار تو  از یا وقف صحن خاکی و پر            بـاشد ابــوتــراب! که آشـنــای تو بـالی 

 باشیــم تا هـمـیـشـه فـقط در کــنــار تو             بالی که سمت تربت تو وا کنـیم و بعد

 کنیم  یــاس تربت تو گریه میبا عطر 

 کنیم  آنجا فقط به غربت تو گــریـه می

 شـود نمی شـایـسـتـۀ شـفـاعـت حــیــدر            شود نمی مصیبتتان تر چـشـمـی که در

 شود مـاتـمــی که مـاتـم مــادر نمی هر             چشم همیشه ابـریـتان یک دلیـل داشت

 شود معـجـر نمی جز خاک چادر و پر            ات پُـر شـرارهمرهم به زخـمـهای دل 

 شود وهللا از تو پــاره جــگــرتــر نمی            هم کسی دگرخون دل بخورد   یک عمر

 شود نمی بهتر از اینکه حال و روز تو            های دل پاره های جگر لخته یک طشت

 شود کــنــار پـیـمـبـر نمی گفتند نه ....            فریب پُراین قوم  خواستی تو از چیز یک

 شود هـرگـز گــلـی شبیه تو پـرپر نمی            گل کرد بر جنازة تو زخــم سـرخ تیر

 شود کـوفــه بــرابـر نمی بـا کـربــال و            شد مـدیـنـه از تب داغ غـمـت ولی پُـر

 شود من که یک تن بی سر نمی ساالر            گفت:زینب کنار نیزه کشید آه سـرد و 

 دیگر تـمـام قـامـت زیـنب خـمـیـده بود 

 الله دیـده بود   از بسکه روی نیـزه سر
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 دل ماست  خراباتمحراب  این مسجد و            ماستامشب که شب اوج مناجات دل 

 بر مقــدم دلــدار مبــاهـات دل مــاست            شب وصل و مالقات دل ماست با یار؛

 جانانه بمیرم   که دور از رخ حیف است

 مگــذار که پشت در میخــانه بـمـیــرم 

 عّشاق بسوی تو دراز استدست همه             است میکدۀ عشق تو باز امشب که در

 حضرت معشوق شب راز و نیاز است با               یا رب سببی ساز شب ماه حجاز است

 وقت است که بر مقدم جــانـانه بمیرم

 مگــذار که پشت در میـخــانـه بمیرم 

 بگیـرید از معـرفـتـش هــدیــۀ جــاوید             یکــروزه شده دلبــر ما عیــد بگــیرید

 بـرگــۀ تــائـیـد بگیــریـد  وز مــادر او            از دست حسین بــادۀ تــوحیــد بگیرید

 اینجاست که واجب شده رندانه بمیرم 

 مـگـذار که پشت در مـیـخـانـه بمیرم 

 از کام حسن تا سحــر افطــار بگیریم             با مــاه خــدا زمــزمــۀ یــار بگیــریم

 آن روز که ما روزه علی وار بگیریم             1م سحـر رخصت دیـدار بگیریم هـنگـا

 مجنــون شده و با دل دیــوانه بـمیــرم 

 مـگـذار که پشت در میـخــانـه بمـیـرم 

 حـیف است که ما دیــدۀ دیــدار نداریم             ما طاقت یک جــلــوۀ دلــدار نــداریـم

 با این همه با غیــر حسن کار نــداریم             ــار نــداریـمظــرفیّت هم صحـبـتــی ی

 ای کاش که در عشق کــریمانه بمیرم 

 
 در مصرع اول ابيات زير قافيه شعر که رکن اصلي شعر است رعايت نشده لذا تغيير داده شد.  1

 بگيريم آن روز که ما روزه علي وار             هنگام سحر مي طلبد سجده ي خونين 

 در خلقت خود بد تر از اين بنده نداري             مأمـوريت حضرت مــوساست بهــانه

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:           مربع ترکیب  قالب شعر: محمود ژولیده            شاعر:   
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 مگــذار که پشت در میخــانه بـمیــرم 

 بــا مستــی مستــان بنــما بــاز مــدارا             بد مستــی ما را مکــن ابــراز نگــارا

 خجلت زده کن مثل همیشه تو گـدا را             تقصیر لب لعــل نگــار است خــدا را

 مـوسی صفت از جلــوۀ پیمانــه بمیرم 

 مگــذار که پشت در میــخــانه بمیــرم 

 منصــورم و چون میثــم تّمــار بمیـرم             بمیرم دار ای خوش سحری را که سر

 ه بیمار و گنهکار بمیرم سخت است ک            در حــال ثنــا خــوانی دلــدار بمــیـرم

 هر چند که یک گوشه غریبانه بمیـرم 

 مگــذار که پشت در میــخــانـه بمیرم 

 بــرده نـفــروشــیــد که بــازار نــدارم             آن بـنــدۀ زشتــم که خــریــدار نــدارم

 ندارم خار  ازکوله به جز توشه ای  در            از خــدمت ارباب کــرم عــار نــدارم

 خانه بمیرم خوب است که در کنج همین 

 مگــذار که پشت در میخــانه بـمیــرم 

 همچون من خود باخته شرمنده نداری            بد تر ز من ای خــالق بخشنـده نداری

 این بنده نداری از خلقت خود بد تر  در           در دهر چو من بـنـدۀ بـازنـده نـداری  

 بیمــارم و در پــای طـبـیـبـانـه بمیـرم 

 مگــذار که پشت در میــخــانه بمیـرم 

 دل در غــم یک دختــر دردانه بسوزد             عمریست که جان درغم جانانه بسوزد

 1از غـربت او عـّمه غـریـبـانـه بسـوزد            آن شمع که در گوشۀ ویــرانه بسـوزد

 ـزا خانه بـمیـرم با دختر سلطان به عـ 

 مگــذار که پشت در میخــانه بـمیـرم 

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

 از غربت او غــربت پــروانه بسـوزد             آن شمع که در گوشة ويــرانه بسـوزد                      .جايگزين بيت زير کنيد
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 پیر میخانه شدن اشک سحر میـخواهـد           هـمـدم یــار شدن دیــدۀ تـر مـیـخـواهـد

 مـیـخــواهــد قــدم اول این راه جــگــر           مصلحت اندیشان نیستدل  عاشقی کار

 بشنود هرکه ز معشوق خـبـر میخواهد           :گفت  ریخته شمع و بر  پرهای به دور  بال و

 میخواهد  عاشق ازخویش کجا رد و اثر           باد است بر او خاکستر شده هرکه عاشق

 پر زدن در وسط شعـلـه هـنر میخواهد           ـان آتشهنـر آن نیست نـسـوزی به میـ

 فقط از گوشۀ چـشـم تو نظر میـخـواهد           خاک سیـاه در ره عشق طال کردن هر

 سبو رنگ دگر میخواهد  خورده این ترک           نیست صهبای توظرف آلوده ما در خور 

 سر کوی تو گذر میخواهد از یک سحر           تــنــهـا زدن سـکـه سـلـطـانـی عــالــم، 

 تا زمانی که خـدایـی خــدا پا بر جاست 

 پرچم حسن حسن در همه عالم باالست

 فرش خدا رحمت عام حسن است  عرش تا           به نام حسن استحق سفره  کرمخانه در

 رش مقـام حسن استورنه در زاویه ع           بی حرم شد که بدانند همه مادری است

 ناز عـشاق کشیدن ز مــرام حسن است           گردد بس که آقاست به دنـبـال گــدا می

 این مسلمانی ایران ز کـالم حـسن است           سیـنه زن اربـابـیــم دست ما نیست اگر

 حسن است باده جام روز ازل غربت از           شنید  خودی حرف شد ز حسنی   خونش  هرکه

 حسن است  پاست خیام  هرحسینیه که بر           حسینحرم و نام و وجودش همه شد وقف 

 صبر شیــرازه اصلی قـیـام حـسن است           او چـهــل سال بــال دیــد بـمـانـد اسالم

 ما گــدائـیــم ولی شاه کــریــمــی داریم

 هرچه داریم ز تو یــار قـدیــمی داریـم 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            ترکیب بند       قالب شعر: قاسم نعمتی            شاعر:   

 



   89 درآستان وصال؛ جلد پنجم، اشعار امام حسن مجتبی علیه السالم  
 

000
 چون جاللیت خود آیت عـظـمـایت کرد           ُحـسن خود امالیت کرد تا خــدا با همه

 این همه زیبایت کرد  همچونان روی نبی           تا که درصورت تو عکس خودش را بکشد

 هویدایت کرد  و رخسار ز پرده برداشت           تا که قرص قمر ماه عــلــی کـامـل شد

 کرد باهمه جلوه تو را شاخه طـوبـایـت           کـاشـتــه بودداد نهـالی که خــدا   تا ثمر

 کرد بسکه مستانه و مبـهـوت تمـاشایت           رفت ساقی  هر کف   از سرمشک  و آب  ریخت

 پـســر ارشــد صـدیـقــۀ کـبـرایـت کرد           تا که اثبات شود بر همگان ابتر کیست

 شخصیت طاهایت کرد  و صاحب صولت           هـاشـمـیانتاشوی بعد عـلـی مـیـر بنی 

 از جگر حضرت زهرایت کرد  شیر نوش           احدی خاطر لعلت میخواستبسکه ذات 

 با تو سرچشمه کـوثـر شده زهـرا یاهو 

 1مادر شده زهـرا یاهو  کوری خصم تو؛

 2بودنت از راز و نـیـازت پیدا فـاطـمـی            انقـطـاع تو ز  هر ســوز و گدازت پیدا

 ات از حال نـمـازت پیـدا  سیر عـرفانی           خداست عرش  ای از  گوشهسجاده تو  سر

 هرچه جود و کرم از سفره بازت پیـدا            هـر که آمــد به در خــانــۀ تو آقــا شـد

 وت حجازت پیدا حزن زهراییت از ص           است چرا زمـزمـۀ قــرآنـت گـریـه دار

 ولی آثارش ازین سوز و گـدازت پیـدا            جگرت مانده که پنهان کـردی آتشی بر

 این هم از نــالــۀ شبـهــای درازت پیدا            وارث پـیــر مـنـاجــاتی نـخـلـسـتــانــی

 ـیدا درد پـنـهـانی و یک گوشه رازت پ           محـرم مـادری و از سر گیـسـوی سپید 

 
دليل.   1 به  اما  است  محترم  شاعر  اصلي  سروده  زير  رعايت بيت  مي علما و  مراجع هاي توصيه  عدم  پيشنهاد  به  ؛  کنيم 

 .، بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيدافکني  اختالف از پرهيز و مراجع هاي توصيه  رعايت منظور

 کوري عـايـشـه مـادر شده زهــرا ياهو            با تو سرچشمه کـوثـر شده زهـرا ياهو

 تغيير داده شدبيت زير لذا  و اينگونه سخن گفتن دون شأن اهل بيت است بيت زير بيشتر مدح شبيه به زم است.  2

 فاطمي بودنت از عـشـوه و نـازت پيدا                انقـطـاع تو زِ هر ســوز و گدازت پيدا
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 کاش مـهـمـان تو و چـشـم پر آبـت باشم

 خوان حرم وصحن خرابت باشم روضه

 پــاک کجا خـدعــۀ خنّاس کجا  دلـبـری           روح تـطـهـیـر کجـا وسـوسۀ ناس کجا 

 جگری تشنـه کجا سـوده الـمـاس کـجـا            گـفـتـند خون دلها وسط تشت به هم می

 ضرب دیوار کجا برگ گل یــاس کجا            جـگــرت را سوزانددر چهل غمی که 

 ورم دست کـجـا گــردش دسـداس کجا           خانه ای سوخته و دست ز کــار افـتاده

 1بـوسـه تــیــر کـجـا سیـنـۀ عبـاس کجـا            کفن پاره شده عـلـقـمـه جایت خـالی ای

 غارت خیـمه کجا جوری اجـنـاس کجـا            ـرمداغ عـبـاس چه آورد ســر اهـل حـ

 چون دل سوخـته و جـگـرم می سـوزد

 تن و تابوت تو را تیر به هـم می دوزد

 

 اند روی حسن آفـریده مـات مبـهـوت و            آفـریــده اندغــالم کــوی حـسـن  ما را

 اند  مست از خم و سبـوی حسن آفـریده            ما را پـیـالـه نـوش شرابش رقــم زدند

 اند از طلعـت نـکــوی حــســن آفـریده            خورشید را به این همه نقش و نگارها 

 اند  شب را اســیــر مـوی حسن آفـریده            گشته روزها  مهش روی روشن ز نور

 اند  بوی حسن آفـریده گل را ز رنگ و             جا بوی گل گرفت مقدمش همه آری ز

 اند خوی حسن آفریده ُخـلـق و مدهوش            ببین صف به همه را صف  اولیا انبیاء و از

 انـد  ســوی حـسن آفـریده وهلل سـمـت و            رامـیـل نــگــاه هر چه گــدایـان شهر 

 
 با توجه به اينکه تير به چشم حضرت عباس خوردن در هيچ کتاب معتبري نيامده است بيت زير تغيير داده شد.  1

 بـوسـه تــيــر کـجــا ديــده عبـاس کجـا               فن پاره شده عـلـقـمـه جايت خـالي اي ک
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 گــره کــور نــداریــم فــقــیــر حـسـنـیم            نوکــر حلقه به گوشیــم و اسیــر حسنـیـم

 کشته و ُمــردۀ فرزند صغـیر حـسـنـیـم             نســل همه خاک مسیــر حسنـیمنسل در 

 پیرو راه حسیـنـیـم و پــریشــان حــسـن 

 همه گویند به ما بی سر و سـامان حسن 

 منــصب نــوکـری شــاه وفــایی داریــم              در دل مــادرمــان فــاطمه جــایی داریم

 خــودمــانیـم چه روزی و بهــایی داریم             ن و نــوایـی داریــماز عنایات حسن نــا

 روی هر شاپرکی را به خــدا کم کــردیم

 رمضان تا رمضان دور حسن می گردیم

 تازه شد ماه خـدا حـال و هــوایش تـازه              حــال دادنــد به ما بــاز چــه بی انــدازه

 شده استــان کـرم صاحب یک دروازه             ر از آوازهرمضــان از قــدمش گشت پــ

 شــادی دل بازهم خیــره کــننده شـده این

 آبــادی دل  آمــده روز شــریـف حــســن

 اولین معـجـزه فــاطـمه و مــوال اوست            اوست و دل بازترین مرد در این دنیادست 

 بـانـی تـا ابـد خــیــریـه زهــرا اوسـت            آقـا اوست گدایی است اگر دل پر از شوق

 همۀ فـخــر حسیـن است عــلــمـداری او 

 الگــوی حـضــرت عـبــاس وفــاداری او 

 مثل بابا دل او قیمتی و زهرایـی است              ارث پیغمبــریـش دلبــری و آقــایی است

 است رسوایی هر که نشد عاقبتش   عاشقش            قمـر فـاطمه و یــوسف هر لیــالیی است

 دلبـران روی زمین هر چه بگـردند زیاد

 تا حسن هست نبایــد به کــسی دل را داد
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 باغ رضوان خـدا گوشه ای از عالم او             اوج آنجاست که کــوبـیده شده پــرچــم او

 هر دل بی سر و پـایی نشود مـحـرم او           ـدا هست شــده آدم اوهــر کــسی مرد خـ

 عــاشق معــرفتش فــاطمه و شــاه حنـین 

 دست بر دامن او زینب و عباس و حسین 

 در دلش مثل علی نیست به جز بیم خدا             کیست مــانند حسن مــومن و تسلیم خــدا

 کــافـی دشمن او ســوره تـحـریـم خــدا            ــداثــروتش مثل خــدیـجــه شده تقدیــم خ

 صلح او کنــده ز جا پــرچــم شیطانی را 

 حیدری گشت ز غــوغای سکــوتش دنیا 

 دیده ای نیست که از بی کسی اش دریا نیست            مثل حسن تنها نیست به جهان  هیچ مردی

 حال پیغمبر و زهرا و علی طوفانی ست             نیستشب عید است ولی دور و برش غوغا 

 علی استغربتش این است که سرباز  علت

 پهلوان جمل و یار ســرافــراز علی است

 

 

 بلبــل بنــای مستــی در انجمن گــذاشت            گل با هزار نــاز قــدم بر چمـن گذاشت

 قنداقـه ای لطیف تر از نستــرن گذاشت           جبرییل ، شــاد آمد و در دامـن رســول

 آن را به روی سنگ عقیق یـمن گذاشت           برداشت ذرۀ کــمــی از ســرخــی لبـش

 ختن گذاشت مشک و گالب قمصر روی          ها از اوست عطر دل انگیـز چون اثرتن

 نام عزیز فاطمه اش را "حسن" گذاشت           تفسیــر آیــه آیۀ کــوثــر سه حــرف شد

 دلهای شیعه را گــرو پنــج تن گــذاشت          پروردگار نــاز حسن را خــریــد و بعد
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 اند و شنـیـدیم بهـتري  از هرچه گـفـتـه            بـدیـلـي و دیـدیـم بـرتـري گـفـتـنـد بـي 

 نــمــاي پــیــمــبــري آیــیــنــۀ تــمــام              محّمدیست خصالت و  خوي و  جمال و ُخلق

 اکـبــري   عـبـاس و آموزگــار قـاسـم و            استـاد رزم توست عــلـي شــاه الفـتـي

 دو حال، باز امامي و رهـبري در هر            1رزم  و جنگ هم روز  و صلح،  زمان هم در

 پــیـالــه صـهـبــاي کـوثــري تو اولین              کــوري  چـشــم طایفه ابـتـر و حـسـود

 با دیدن تو چــشــم همه مـات مي شود

 زهرا پس از تو مادر سادات مي شود

 ما کـیـسـتـیـم ریــزه خـوران قــدیـم تو             ما کـیـسـتـیـم ســائـل دسـت کــریــم تو

 ئـم خــوان نــعــیــم تو ما مـیـهــمــان دا              تو ســفــره دار سـفـرۀ ماه ضـیـافـتــي 

 بي انـتـهـاست رأفـت قـلـب رحــیــم تو             اي انـد و تو اکــرام کــردهدشـنــام داده

 بي زائر است و سایـه ندارد حــریم تو             تو ســایــۀ سر  هــمــۀ عــالــمــي ولي

 داي حـضـرت عبدالـعـظـیـم تو جانم فــ            حتي نوادگــان تو صاحب حــرم شدنـد

 بر ما کــرم نما که گــدائـیــم، یا کریـم

 ما یــاکـریــم  بـام شـمـائـیـم، یا کــریـم

 تیغ حـسـن بُرنده تر از ذوالـفــقــار شد             تا آفــتــاب روز جــمــل آشــکــار شـد

 شد  با ذکر فـاطمه به روي زین ســوار            مجـتبيعــلي به سرش بست  سربند یا

 فریـاد  یـک سـپــاه، فــرار الـفــرار شد            بُن عــلـي فــاتــح ُحـنـین فریــاد زد اَنَا 

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

 .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 در هر دو حال، باز امامي و رهبري              هنگام جنگ و رزمچه در زمان صلح، چه 

فاعلن مفعول فاعالت مفاعیلوزن شعر:            بند ترکیبقالب شعر: مصطفی رب دوست            شاعر:   



 94  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 لشکر از یسار و یمین، تار و مار شد یک              با هـیـبـتـي تمــام به اسبـش نـهـیب زد

 شد  خـوار  وجمل به زمین خورد  فتنه گر            شتر زد که ناگهانبه دست و پاي  تیغي

 شود فــرزنــد آفــتــاب، بـجـز این نمي

 شود این نمي شــاگــرد بــوتــراب بجز

 گیسو کمند خوش قد و باالي فـاطـمــه             اي آفـتــاب  روشـن  شـبـهـاي فـاطـمــه

 خنده نشست بر روي لـبـهـاي فـاطـمه             ـدر کــرار شــد پــدرتو آمــدي و حــیـ

 عشق حسین، یوسف زیـبـاي فــاطـمـه              ُدردانـۀ نــبــي، پـســر ارشــد عــلـــي 

اي هــمــره هـمـیـشـگـي  مــادر و پدر 
 تنها توئي، تو مـحـرم غـمـهاي فـاطمه             1

 شـیـواتـریـن جــواب مـعـمـاي فـاطـمه             ها عــدو بـین کوچه با ما بگو چه کرد

 را شکست  تو دستي میان کوچه غرور

 زمین نشست  نامرد بي هوا زد و مادر

 

 

 

 ای روشنای قلب پـیـمـبـر خوش آمدی            خـوش آمدی  امـتـداد سـورۀ کـوثـرای 

 کوری چشم دشمن ابـتـر خو ش آمدی            آییینه دار حضرت حـیدر خوش امدی

  از مـقـدم تو فـاطـمه مــادر خطاب شد

  لـفظ ابـوالحـسـن لـقـب و بـوتـراب شد

 شده است غــم  بی نـوائیـم  با تو به سر           گدائیمپهن است ابـتــدای کوچه بـساط 

 بــا لـطـف تــوست اگــر کــربــالئـیــم            از بــرکت دعــای شـمــا من خـدائـیـم

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

 تنها توئي، تو محرم غمهاي فاطمه            اي هـمـره هـمـيـشگيِ مــادرت ، فـقـط    .آمده را جايگزين بيت زير کنيد
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  گیریم مرد شامی آمده اینـجا نگــاه کن

  دست مرا بـگـیـر مــرا سر به راه کن

 تو خـانـوادتــا ، مـسـیـحـا، گــره گـشـا           امـا خـانـوادتــا  هـمـگــی نــوکــر شـمـ

 تو با عـشـیـره ات، عـزیـزان قـلب ما           من بـا قـبـیـلـه ام، گــدایــان مـجـتـبــی

  یــا ایـهـا الــکـریــم بــده روزی مــرا

  هرگز نـدیـده ایم که تو رد کـنـی گــدا 

 های حـریـم رضا کنیم  با طرح و نقشه           یک روز می رسد حرمت را بنـا کنیم

 1صفا کنیم  حــرم تو  نـشـسـتـه در بعـدش           صـحـنـت ُزمـّرد و گـنـبـد طـال کـنـیـم

  بس این کامل است و در وصف و شرح حال تو

  شاگرد مکتب تو ابوفاضل است و بس

 حیدریت حیـرت آور استتکبـیـرهای            است مرد جـمـل دالوریت حـیرت آور

 سپاه برابریت حـیـرت آوراست با یک           است برتریت حیرت آور رزم آوری و

  خـتــم به خـیـر قـائـلـه فــرما اراده کن

  اشـتـر پیاده کن آن فـتـنـه را بگیر و ز

 ؟آقا بگو که بـیـن گــذر اتـفـاق چیـست           چیست؟خواص را نفاق   بگو  روشن کن و

 چیست؟که درد کدام است و داغ  آقا بگو           آتش کشیدن دل یاس های باغ چیست؟

 سردار بی سپاهحضرت   ای کوه صبر،

 من آه می کشم زغمت ..... آه پشت آه 

 
کنيم به  در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد مي  وجود ايراد وزني و سکت موجود بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   1

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

 بعدش نشسته در حريم شما و صفا کنيم             صـحـنـت زُمـرّد و گـنـبـد طـال کـنـيـم
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 بـاز تـوان آمده است  ام، در تن عـاطـفـه          آمده است خوبی ست که امشب به زبان حس

 خوش خوش نفسان آمده است  عطر درآنکه            و چه مبارک سحری به چه فرخنده شبی

 آی مـسـتـان خــدا پـیــر مغـان آمده است          چه نـشـسـتـی که در  میـکــده ها باز شده

 میان آمده استبه  مستی حال که صحبت          ـبـم مــگــذارید ز جــام کــوثـربی نـصـی

 نـمــک  ســفــره مــاه رمضـان آمده است          روزه داران  شب  پـانـزدهـم مـژده دهـید

 سفره تکمیل شد و بزم خـدا کـامـل گشت 

 سـورۀ قــدر شب پــانــزدهم نـازل گشت

 شب این شهر چنان روز منور شده است           تنهایی زهرا و علی سر شده است فصل

 نـوه ات آمده و فـاطـمــه مـادر شده است           زودتـر از هـمه مـژده بـه پـیـمـبـر دادند

 رطب سـفـره افـطـار پـیـمـبـر شده است           خرمای لبت ریزد و روی تو می از نمک

 مـیـوۀ نـوبـر هر روزۀ حـیـدر شده است           چـشـمـان بهاری تو ای روح بهارطـعـم 

 های شما با بـرکـت تـر شده است  با قــدم          سفره مـاه مـبـارک، بــرکت دارد، لـیک 

 چه اسیر و چه فقیر و چه یـتـیــم آمده اند 

 بـر در خــانــۀ اربــاب کــریــم آمـده انـد 

 عشق تو در سیـنـه ندارد دینی  که به جز          و و من نـیــز همان مسـکـیـنی پادشاهی  ت

 سـحــری هم به کـنـار دل من بـنـشـیـنـی           قدمت بر سر چـشــمم اگر ای مرد کریم

 پــای هر بـرگ دعــا از تو بود، آمیـنـی           مـسـتـجـاب است دعــای من آلــوده اگـر

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            ترکیب بندقالب شعر: محسن عرب خالقی           شاعر:   
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 ته صف یـوسـف دل باخته را می بیـنـی           ریـانـت نظـر اندازی، گربه صف مـشـتـ

 آب افـتــاده دهــانــم چـه قــَدر شـیـریـنی           کوه کن می شوم از شوق شکر خـندهٔ تو

 ای که بر خـیـل جـوانــان بـهـشـت آقایی 

 اولــیــن ســیــد آل عـــلــی و زهــرایــی 

 مـیــوۀ عــرشـی  پـیـغـمـبــر ما بـودی تو           سان خدا بودی توحسنی، چون که از اح

 تو بودی صفا   عشق و از  قد یک عرش پر          لـقـب سبــزتـرین نـور بــرازنـدۀ توست

 از ازل در کــرم، انـگـشـت نما بودی تو           چـنـد بــاری همه دارایی خود بخـشـیدی

 چون که هـمـسـفــرۀ بزم فـقــرا بودی تو           ما مـهـمان باش شـبی افـطـار بـیـا خانـۀ 

 خــاکــی زمین اهل کجـا بودی تو؟  مــرد          نگـفـتـی آخر اهـل این خــاک نـبــودی و

 مــاورای هــمــه افــکــار نــگــاه تو بُـود

 آخــر عـــرش خــــدا، اول راه تــو بــود

 شــدی گــاه با آیــۀ طـفـلـیـن تو تـفـسـیــر          گشتی و انجیر شدی گـاه سـوگـنــد خــدا

 گاه در جنگ جمل دست به شمشیر شدی          گـاه با صـلـح زدی در دل دشـمـن، تنها 

 به گــمــانــم دگر از زندگـیـت سیر شدی          زانو از غم به بغل گیری و سر بر زانو

 شدی؟  کودکیت پیر چه شد آخر که تو در          غــریــبــم چـه بــه روزت آمدآه، آقــای 

 قاب شد در نـگـهـت چهره یــاس نـیــلـی 

 زده چـشـمـان تـو را بــرق شدید سیـلــی 

 



 98  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 

 

 
 و مه نو هالل تو یا حسن  کوچکمه نیمه اختر       رمضان بهشت خدا شده ز گل جمال تو یا حسن

 دل دشمنان تو را بَرد نبوی خصال تو یا حسـن     یا حسن و معرفت نمی از کمال تو یَم علم وحکمت

 یا حسن  خّط و خال تو  صفحات ومتن کتاب حق رخ و

 طیــران بال تو یا حسنبه خدا رسیــده ز بندگی 

 تو خدای حسن و مالحتی تو یگانه عبد مـؤیّدی        تو چراغ بزم وصال حق تو بهار خلد مخـلّـدی

 تو کمال کّل کمال ها تو جمال خالق سـرمدی        تو به جسم، جان کتاب حق؛تو به روح، روح مجّردی

 که محّمدی  حسین یا   حسن تو فاطمه تو  توعلی تو

 لت پنج تن بَُود از جالل تو یا حسن که عیان جال

 تو زمامدار مشـیّـتی تو امام صبـر و شهامتی           تو محیط عــالم حکـمـتی تو مه سپهـر امامتی 

 قامتی  و رسول را قدای تو  جلوه ورخ را خدای  تو          تو مه سپهر والیتی تو تمام جود و کرامتی 

 شفیــع روز قیـامتی تو پنــاه خلق دو عــالمی تو  

 حسن عجب که عفو بکند خدا، همه را به خال تو یا  نه

 نه عجب که غنچه به صبحدم، شکفد به عرض ارادتت         عبادتتز شوق نه عجب که فخر بکند خدا، به َملَک 

 والدتت زطلوع صبح خجسته تر، شب جانفزای           سیادتت مجد و همه انبیا شده معترف به جالل و

 من و لطف وجود و عطای تو،که َکَرم بودهمه عادتت 

 یا حسن  نَبُوَد مثال تو ،کسیحلم و کرم   به عطا و

 به بهشت و ارض و سما قسم،که بهشت و ارض و سما تویی          ، که تمام دین خدا تویی به تمام دین خدا قسم 

 رضا قسم،که قیام وصبرو رضا تویی ه قیام و صبر وب        وسعی و صفا تویی  به مقام و سعی وصفا قسم، که مقام 

 

متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلنوزن شعر:        مسمط     قالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 روح دعا تویی  که دعا وقسم روح دعا  به دعا و

 شده اقـتدار ستمگــران، همه پایمــال تو یا حسن 

 نفست شفای دل همه  مسیح جان، نگهت مسیح و           ولی خــدا ثـمـر نبی، گهر عـلی ُدّر فـاطـمه

 به ذکر تو زمزمههمه را به عشق تو های و هوی،همه را         آیت محکـمهچشمۀ معرفت، سخن تو دهن تو 

 به محبّت تو مــرا بود، ز شرار نــار چه واهمه

 خصال تو یا حسن بهشت لطف خدا شده، دلم از  که

 من تومطاف من؛تو طواف من، توعراق من؛تو حجاز     من تو سجود من؛تو رکوع من، تو سالم من تو نماز

 توسرورمن؛تونوای من؛چه به سوزمن؛چه به سازمن          من سوز و گداز من، تو بهار گلبن رازتو شرار 

 نبود قــســم به والیتت، به گــل بهشت نیــاز من

 رسد از نهال تو یا حسن  دست، جوانه ای اگرم به

 حکایتت  ُسَور لطیفصفحات مصحف جان پر از،           هله ای تکلّم قدسیان، شب و روز نُقل روایتت

 که بود نـگــاه توّسلــم، به چــراغ راه هـدایتت           به محـبّتت به موّدتت، به کرامتت به عنایتت

 به خدا قسم خجــلـم ز تو، که به اّدعــای والیتت 

 عمل مالل تو یا حسن به  زبان مّحب تو بوده ام،به 

 ام چو دو چشم خویش گشوده ام، به محبّت تو گشوده          ام سودهمنم آنکه با همه زشتیم،سر خود به خاک تو 

 ام  به خدا ُمحّب تو بوده به علی قسم به نبی قسم،        ام دل خلق را به فضائل و به مناقب تو ربوده

 ام به والی تو به ثنای تو،غزل و قصیده سروده 

 حسن تو گفته ام ز تو خوانده ام به زبان حال تو یا ز 
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 من و ماهی که پــایــان جدایی است           خدایی است ماهی که سر تاسر من و

 نمایی استکه ثـقـلـیـن نبـی در حق             مــن و مـهــمـانـی قــرآن و عــتـرت

 است فیض دعایی چه دارم از که هر            نمی دانــم چــه کـس کــرده دعــایــم

 عطایی است وجــودم طالب فیض و            کــنــم تا ایـنـکـه جــبــران گــذشـتــه

 مـجـتـبـایـی استبیا امشب که عـیـد             تـوکــل بـر خــدا کــردم که گـفـتــنـد

 خـــدا بــاب کـــرم را بـــاز کــــرده

 گـنـه بـخـشــی ز نــو آغــاز کـــرده

 امشب عجب لـطـفـی مـقــدر کــرده               خــدا تـفـسـیــر کــوثــر کـرده امشب

 کـرده امشبگــلــی تـقـدیــم حــیــدر             به زهــرا نــام مــادر را عـطـا کـرد

 مـعــیــن لــفــظ ابـتــر کــرده امشب             لـقـب بر یـک زن پست و عــقـیـمــه

 به دنـیــا لطف دیــگــر کـرده امشب              بــرای شــرح اســـم یــا کــریــمــش

 ب خــدا تا روز مــحــشــر کرده امش            حـسـن را ســفــره دار خــانــۀ خـود

 حـسـن آمـد خــدا مــــعروف گـردیـد 

 به احـسـان و کـرم مـوصـوف گردید

 به بطن  کـهـف و الـرحـمـن شنـاسیـم              حسن را بـایـد از قــرآن شــنــاســیـم

 ز بـسـم هللا تــا پــایــان شــنــاســیــم            حسن را باید از کــوثــر، نباء، نــور

 امـیــر جـنـت و رضــوان شـنـاسیــم             ورۀ الــمــومنـون استحـسـن که ســ

 که دارد دسـت پـر احـسـان شنـاسیـم            حـسـن را وقت سـفــره پـهــن کردن

 چو رعد و بـرق بر عـدوان شنـاسیم            ترین است حسن که در جـمـل حیـدر

 حـسـن را زیـنـب کــبــری شــنــاسـد 

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             ترکیب بند       قالب شعر: جواد حیدری                 اعر: ش  
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 نــبــی و حــیــدر و زهــرا شــنـاسـد 

 زنــد بــوسـه بگوید جـان حسن جان             نـبـی گـویـد لب خـنــدان حسن جــان

 بـگــویــد بــانــوی قــرآن حسن جان              به لـبـخـنــدی مــلــیــح و مــادرانـــه

 جـان  گــویــد با دل شــادان حـســنبـ            عــلــی ما بـیـن ُشــکــر حق تــعـالی

 به قربان تو انس و جـان حـسن جان             گــفــتــنــد مـالئـک هـمـره جـبـریــل

 حسن جان پنهان  ظاهر چه در چه در            مــا تـــوالّ  شــده تــسـبـــیــح و ذکــر

 ماستجان ای حسن جان روزی حسن 

 احـالسـتکه بـیـن ذکـرها این ذکــر 

 مـجـتـبـی بود  ما قـبـل خـلـقـت که از            حـسـن سـبــزی بــاغ مـصـطـفی بود

 حـســن قــدر شـب قــدر خــدا بـــود             و مــا ادرک مــا لــیــلــه شـنــیــدی؟

 خـیــرالـنـسا بود هـمـیــشــه مــحــرم             سـحــر با مــادرش میــرفـت سـجـده

 به هـنـگــام قـیــامــش روی پــا بـود             کــنــار مــادر خــود در مــنــاجــات

 هـا بود  آن صحـنـه  حـسـن هم نـاظـر            ورم مـــیــکــــرد پــــای اُم زیـــنــب 

 حـســن کــه کـودگـار دلــبــری بــود 

 مــادری بود قــســم بر روی مــاهش 

 دوصـد مـسـت به کـف پـیـمانـه دارد             حـسـن مـیـخــانـه در مـیـخـانــه دارد

 ز لـــطــف او دل دیــــــوانــــه دارد            هـمـانـکـه هر کسی که شد حـسـیــنی 

ــ              خــودش فــرمــود: زوار حـســیــنــم  انــه داردبــدانــد پــهــلــوی مــن خ

 هــر گــدا مــردانــه دارد عـطــا بــر             کــریــمــی که هــنــوز اندر مــدیــنه 

 حــرم دارد؟ نــه یـک ویــرانــه دارد            به شهر مــادرش که بی مــزار است

 الــهــی مــرقــدش را مــا بـســازیــم

 که تا محـشـر بر این خـدمت بـنـازیم 



 102  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 

 کنم می احساس خویش را به تو ابراز            کــنــم با نـیـت نــگــاه تــو آغــاز مـی

 استحسی غریب در دل من پا گرفته            شوقی درون سینه من جـا گرفته است

 حرم  چشم در چکد از می حسی که گاه            غم شوق و و  شادی  و غربت  میان حسی

 نگاه توستشعر که مضمون  سرود باید            ماه مبارک رمـضـان روی ماه توست

 ام کـه آمـده تـا پـیـشــگــاه نـور  آن ذّره            مـن زائــر نـگــاه تــوأم از دیــار دور

 شود مرور   ها می چه خاطره در نام تو             نام تو چه حس غـریبی نهفته استدر 

 کند ظهور  حسی غریب در دل من می            هـسـتـی و وقـت سـرودنـت آقا غـریب

 من کی صبـور مثل تو یا ایهـالصبـور             من هم غـریب مثل تو یا ایـهـالـغـریب

 مانند ایـسـتــادن شب در حضور نـور             مـاهـیـتــم فــرق می کـنـدبا تو چـقـدر 

 تو بضعة الرسولی و ریـحـانـة الـنـبـی             در پـیـشـگــاه آیــنــه مــرد مــقــربــی

 ای جـایــگــاه عــرشــی تو شـانـۀ نبی             ای نــور روشــنــای دل و خانـۀ نـبـی

 نور تو ابـتـدای جهـان روح عالم است            کم استهفت آسمان  سمان نه کهآ روح تو

 از بـخـشـش و کرامت دستت کریم تر             ام آقــا رحــیـم تر از قـلـب تـو نــدیــده

 نزد فـقـیـر بر لـب تو نه نـیـامـده است             زده استها  بوسه   بخشش تو دست  به  حاتم

 می آورد به وجـد غــزل را تـبـّسـمـت            ی بـدیـل غـزل ها تبـّسمتمـضـمـون ب

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مثنوی             غزل قالب شعر:محمدرضا شرافت         شاعر:   
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 ترین حـکـایت دنـیـا تبـسـمت شـیـریـن             غمگین ترین روایت دنیاست اشک تو

 چکـد ز چشم تو اما تبسمت... غـم می            غـم نشسته است در هر نگاه تو چـقدر

 با تبـسمت مــگـر دهی تو پـاسـخ نـمـی            م دهدیک شهر پیش روی تو دشـنام ه

 خـرمـای دست بخـشـش تو یا تبسمت؟            شیرین تر است نزد فـقـیـران کدامیک

 ها ات پـنـاه همه کوچه گـرد ای خـانـه            ها و دردها سنـگ صبـور مـأمـن غــم

 صلحت چـقـدر آیـنـه دار مـحـرم است             است توام روضه با  که  ست  ای حماسه صلحت

 باید گـریـسـت یک دهه تنهـایـی تو را             شـکـیـبـایی تو را  باید شنـاخت صبر و

 غـربت هـمـیـشه با دل تو توام است آه            غـم است آه در لحظه لحظه زندگی تو 

 از غـم دل تو امان از غـریـبـیـت  وای            هرلحظه ی تو بوده نشان از غریبـیت

 دشـنـام بود و نــام عـلـی بـود وای من             غمت افزود وای من هر روز شهر بر

 ای های عـلـی صبـر کرده مانند لحـظه            ای غریب بوده ولی صبر کرده عمری

 تــلــخ بـقــیـع را  داغ وسـیــع غــربـت            شـیـعـه همیـشه داشته داغـی وسیـع را

 یک قطعه خاک مدفن چار آسمان امام             مدام غربت یک وسعت خاک قطعه یک

 ای که مدفن مخفی مادر است آن قطعه            است آور آن گریه قطعه که شنیدن یک

 بــقــیــع را داغ وسـیـع غـربـت تــلــخ              شیعه همیـشـه داشتـه داغـی وسـیـع را

 صبری دهد خدا به دل صاحب الزمان             امان غم و داغ بی  این هجوم درد و در
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 نورت  ساغر جهان مست تو و دو هر  ای           ظهـورتدر ساحل زیبای دو دریاست 

 سر ذوق آمده از مستی و شورت کوثر           چـشمت ای از جام دوافطار  علی بوسه 

 تا کعبه سـراسـیـمه بیاید به حـضـورت           بنـشین  با پای پـیـاده نـرو ای قـبـلـه! تو

 وقت عبورت  تا زنده شود رقص کنان،           در کوچه، دل  مردۀ من منـتـظر توست

 این شعلۀ عشق است مگر زیر تنورت            عجیبی نان داشت عجب عطر تو دست از

 صد بار نوشتم:  قلم مستم و چون لوح و

 1دلــدادۀ آقــــای جـــوانــان بــهــشــتـم 

 لشکر از مـیـمـنـه تا مـیـسره مبهوت تو           حـیــدردیـدنـد جـوان گشته و بـاز آمده 

 از اهل جمل ریخته بر روی زمین سر           اطراف مسیرت برگ درتوفانی و چون 

 بـرادر به به! به شکـوهت وسط این دو           خورشید یک سوی تو ماه آمده   تو سوی یک

 از اول صف کشتـه نـگــاه تو به آخــر            صف سـر زده تـیـغ تو به اول از آخـر  

 با ضـربـت یـوم الـجـمـلـت گشته برابر            دو عالم راضی است علی پس همه اعمال

 کریم است  برکت دست تو  هم از این نیز

 در طعنۀ آن هر دل بی عشق سهیم است

 افـتــاده به جـانمابن عـلـی  شور حـسـن           ایـنـگـونه اگر مست ترین مست جهـانم

 بخـوانـم  آیـۀ تـطهـیــر تا غــرق شراب           به سرم بـاده بریـزید جا نیست بنـوشـم،

 
دليل.   1 به  اما  است  محترم  شاعر  اصلي  سروده  زير  رعايت بيت  مي علما و  مراجع هاي توصيه  عدم  پيشنهاد  به  ؛  کنيم 

 .کنيد  زير بيت جايگزين را آمده شعر متن در که شده اصالح بيت  مراجع، هاي توصيه  رعايت منظور

 م ـآقــاي جــوانـان بــهــشــت  هديــوانـ            چون لوح و قلم مستم و صد بار نوشتم

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                 ترکیب بندقالب شعر: قاسم صرافان              شاعر:   
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 زبـانـم  بند آمد از آن زلـف  پُـر از تاب؛           به سجده نــور  افـتـادم ازآن روی  پر از

 با دست کـریـمـت بــدهــی لـقـمـۀ نـانم            امشب اگر یتیمی،  با تو خوب است پدر!

 ای ساقی افالک که خاکی است مزارش

 غبارش صاحب صحنی که شراب است ای 

 شـاهـیـن نـشـسـتـه به ســر شانـۀ طاها            ای گوهر ظاهر شده از قـلـب دو دریـا

 ازک دلیـت رفته به زهــرا ای ماه که ن           که جنگاوریت رفته به حـیــدر ای شیر

 در روشــنــی مــاه تـمــامت شده پـیــدا            هاگـشـتـۀ مــاه رمـضـان  ای نـیـمـۀ گـم

 تا سـیـر بـیـایـنـد مـالئـک بـه تـمــاشــا            از روز ازل نور تو در عرش خدا بود

 اسـمـا  ـتـنـد به دور قــد و بـاالی توگـش           آیـیــنـۀ ذاتــی تو و مـعـبــود صـفــاتـی

 سلطان کــرم نیست مـگـر نـام تو، آخــر 

 در کوچه فقیری است؛ کجا پس بزند در 

 

 

 

 زیـبـایـى ُحـسـن هـمـۀ لـوح و قـلـم را            رانـشان داد كـرم  با چـشـم كـریـم تو،

 دست تو دادند دلـم را كـرسى و فـلـك،            در وسعت بـاران كـرامات تو پیداست

 تا اینكه نـشانـدى به دل خـاك، قـدم را            در ماه خـدا، مهر رخت جـلوه گر آمد

 كه عجم را كه عرب یا مدهوش كند تا            عطر ملـكـوتى بـقـیع است كه پیـچـیـد

 این همه كم را اصل كرم؛ ما بپذیر،  از             تا ابر محبت به دل عـاطفه گـرم است

 بـا صاحـب آدیـنـه، بـسـازیـم حـرم را            كـاش براى تو سحرگـاه هـمین ماه اى

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنقالب شعر: غزل           وزن شعر: محمدمهدی عبداللهی            شاعر:   
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 ما کریم استای دل خدای  غصه نخور            کریم است  یا  یک حرف دل  حرفها   این

 تا ذکــر لب ها ال اله ااّل کـریــم است             بیم مان نیستاقـتصادی مشکـالت  از

 روزی ما از روز اول با کـریم است            لیک میزند  پی رزقش به هر درهرکس 

 کریم است نه یک دنیا  چشمه یک دریا  یک             آن کــه خــدا ما را گــدای او نـوشته 

 هر چه گدا کاهل بود آقــا کریم است            هاستامشب شب تغییر درضرب المثل 

 را مینویسد رزق عشق من آن کس که 

 نویسد  بر سـیــنــه ام نام حسن را می

 در جستجوی این قــمـر چشم قمرها              چشم انتظار این سحر چشم سحر ها

 خبرها  قند است اینگونه شیرین تر از            کوه نمک آمد بگـو هــرجـا که رفتی

 به حال این پسر با این پدرها   خوش  پس              صاحب پسر شدموال پدر شد مصطفی 

 باید بپــوشــانی رخش را از نظرها             باید عقـیـقـه کرد باید حــرز انداخت

 مــوالی ما اسپـنــد میـسوزاند امشب

 زهرا برایش چار قل میخواند امشب

 1جن و ملک هر دم مرید منبرش بود             بود آن حضرتی که عالمی درمحضرش 

 نقش نگین حــلــقـه ی انگشترش بود             ـــزةُ هلل ایـــن ذکـــر شـــریــف الـــعـ

 هم سفره با هر مستمند کشورش بود            و رحمت می نشست  ها به پیش جذامی

 از ترس قبر و خوف روز محشرش بود            هر روز میلرزیــد اگر بین وضویش

 
الْأَنْبِياءِ، وَسُاللَةَ   بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به دليل.   1 النَّبِيِّينَ،  مغايرت با مضامين زيارت جامعة کبيره » وَ وَرَثَةِ 

هاي ائمّه، بيت  کنيم به منظور رفع ايراد موجود و پيروي از فرامين و آموزهو عدم رعايت شأن انبيا؛ پيشنهاد مي  « وَصَفْوَةَ الْمُرْسَلِينَ

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

 ا مريد منبرش بوداز کودکي عيس            آن حضرتي که عالمي در محضرش بود

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلنوزن شعر:        قالب شعر: غزل      محسن عرب خالقی          شاعر:   
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 باری با اینکه رفته حج پیــاده بیست 

 پیش حق از شرمساری گوید چه گویم 

 هرکه ننشیند تباه است درپای درست            بین راه استچراغ فرمایشاتت چون 

 اعتکاف چند ماه است از محبوب تر            فرموده ای که دستگیری ار فـقـیران

 است  از ریشه های اصلی نخل گناه            فرموده ای که غفلت از یـاد خــداوند

 چون روزه دار دائم الذکر و صالة است            که حسن خلق داردفرموده ای هرکس 

 مثل کسی باشد که پیش پرتگاه است            هرکس که با نامحرمی خــلوت نماید

 امشب به نــام یاکریم الـعــفــو گـوئیم 

 با یاعــلــی و یـا عـظـیم العـفو گوئیم 

 

 

 رضوانت  به رنگ آبي رنگـیـن كـمـان             سروده دل غزلي را به رنگ چشمانت

 نـشـسـتـه مـرغ خـیـالـم درون ایـوانـت             عـشـق دراین سپـیـده دمان  بهـار پـرور

 خوانت بـبـین كه بـلـبل طبعم شده غزل            خوردلطیفي به گوش جانم  هاي چه نغمه

 هزار حــاتــم طایـي فـقـیــر احـسـانـت            سخا سبز به رنگ كریمت دست ضریح

 دوبــاره جـان بـده با چند قطره بارانت             شماستكه پیش راه نیازي   به این كویر

 به دور سـفـرۀ فـضـلـت شـدیـم مهمانت            هـمگي ت وـرسـیـده نـیـمـۀ ماه ضـیـاف

 كـنـار كــاخ تو جـبـریـل گشته دربـانت            هـا  پـادشــاه آیــنــه امــیــر کـشـور دل،

 جل گـشـته مات عـرفانت  و خــداي عزّ             م خـشـوعاما  چقدر سجده به جا آوري!

 عــارف شدند حـیـرانـت  عـابـد و  هزار            تنت لرزید  حق ترس از گرفتي و وضو

 دوبــاره بــاز شود با نـسـیــم دسـتـانـت             هایي كه خـورده در كـارم تـمـامي گره

 فداي موي سپید و دو چــشــم گـریـانت             مـدیـنــه را دیديغــروب یـاس كـبـود 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل    وحید قاسمی                 شاعر:   
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 کنیم  دلدار میحضرت تکیه به لطف              به حـاجت بسیار می کنیم وقتی نظر

 کنیم  می خسته و بیمارخود را دوباره             تا که به دادمــان برسـد نسخۀ طبیب

 وقتی یقین به قدرت معـمار می کنیم             شویم ویرانه ایم و با دمـش آبــاد می

 مثل همه به رحمتش اقـرار می کنیم             او آمـده به جــود و کــرم آبــرو دهد

 کنیم  با ذکر سبـز یا حسن افـطار می            یــمه رسیـد و دم اذانمــاه خــدا به ن

 در این شب خجسته که بابا شده علی 

 عیـدی ما رسیــده ز دست خود علی 

 رو به ســواحـل دل ما مــوج میـزند             زنـد دریــای الـتـفـات شما مــوج می

 بی وقفه " التماس دعا " موج میزند             عــاشـقی در بین ربـنــای سحــرهای

 لحظه به لحظه عطرخدا موج میزند             نام تو را که می برم احساس میـکنم

 اصال  حضور توهمه جا موج میزند             هرجا که میروم به تو برمیخورم...حسن

 ند اینجا اگر که خیل گـدا مــوج میز           حتما  برای دیدن فیض کرامت است..

 دیگر نمیشود به غم و غصه دل اسیر 

 دست مرا بگیری اگر... ایها الُمجـیر 

 یّکه سوار عرصۀ عـلم و عمل تویی             خورشید بی کــرانـۀ صبح ازل تویی

 واژه به واژه بانی شعر وغزل تویی             "قاف "و "شین "و "عین"ازدرلحظۀ سرودن  

 حــاال که التــمـاس لبان عـســل تویی             امان ندهلب واکن و به تلخی دوران 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند           قالب شعر: اسماعیل شبرنگ            شاعر:   
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 آقا میــان اهـل کــرم، بی بــدل تویی             ازبس کریمی و به همه لطف میکنی

 سرخ جمل تویی جبهۀ پرچم به دست              هستی همیشه درهمه جا یار مرتضی 

 ذکــر لبــان تو همه دم نــام فــاطــمه 

 سید اوالد فــاطــمــه  هستی بزرگ و

 جانم فــدای خاک مــزار مــطـهــّرت            خاک مدینه مقبــره ی جـســم پرپرت

 خــاکی اگر شده پـر و بـال کبــوترت            خواهــد نشانمـان بدهد غــربت تو را

 هرتدشمن کجا و مـرقد زیبای خــوا            ما جان نثار غربت عـظـمـای زینـبیم

 شد التماس و حــاجت قـلبّی نــوکـرت            خالی ما را گرفته استلطف تو دست 

 مــا را بـبــر به کــربـبـالی بــرادرت            از کنـج آستــان بـقـیــع خودت، شبی

 آقا بـیــا و دیــده ی مـا را جــال بــده 

 کــربــبــال بـده  امشب به ما مــجــّوز

 بر دامـن کــرامت تو شــاه بــا کــرم            ، حـاجت خود را هنوزهمبستم دخیل

 با یاد قبــر خــاکی تو، ماه بی حــرم             در هر امامزاده فقط گـریــه می کـنم

 غــم  سنگینی کمــرشکن کــوه رنج و           مانده به روی شانۀ زخــمـّی صبر تو

 به گلخانه یک قدم وقتی که مانده بود           ده شدچی دستی رسید و غنچۀ عمر تو

 "وای مادرم " :دربین کوچه داد زدی           لرزید آسمان و زمین لحظه ای که تو

 شد،یک شبه سپید  زلف سیاه رنگ تو

 در بین کوچه های مــدینه شدی شهید
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 خبر آمـد که مـبــارک سحــری می آید             نیــمۀ مــاه رسیــد و قــمــری می آیــد

 تا شـنــیــد از خود او مـاه تری می آید             بیرون نیامد  رفت و ماه در الک خودش

 صبح خورشید ز سمت دگـری می آید            :پی کار خــودش تا گفتندرفت خورشید 

 تا شــنـید از همه بخشنــده تری می آید             حاتــم از فــرط نداری به گــدایی افتاد

 بن کــریم  ای علی زادۀ از ریشه کــریم            پیشه، کریم بن کریم ای کرم زاده، کرم

 کرده الطاف تو یک عمر به من جلوه حسن             حسن خلق وحسن جلوه حسنای حسن نام و

 عبد بودی و خدا خواست خدایی کردی             همه را با کرم ات مست گدایی کردی

 کـرم ات آبــروی حــاتــم طایی را برد             بردلطف تو آمد و دلهــای والیــی را 

 گدایی باب است  هر کجا اسم شما هست            آنقدرجود نمودی که دلم بی تاب است

 ات بخشیدی  به بخشنـدگی  دشمنت را تو            دو سه باری همه زندگی ات بخشیدی

 به مسکین نظــرها داری  یزی وتو عز            اوجی و به پـایین نظـرها داری تو در

 رسید  هم غیر کرم ات،هم به محبان تو،            به همه ازکرم و لطف شما خیر رسید

 فکر کــردم نکند ملک سلیــمــان داری             داریپریشان یک جهان عبد وگداهای 

 است  ریجا  به کسی،دست عطایت  نه نگفتی             مثل موسایی واعجازعصایت جاری است

 هر که شد منکر آقایی  تو گــمـراه است             چه کسی مثل تو باباش ولی هللا است؟

 ای کـرامت ز وجــود حسناتت لبــریــز            بی چیزای کریمان همه در پیش عطایت  

 کرم و جود به پای تو رسید؟  چه کسی در            لطف وعطای تو رسید  به جهانی همه دم

 پیش پاهای شما جن و ملک پا شده اند             اسم تان آمد و گلهای زمین وا شده اند

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            مثنوی قالب شعر: غزلمهدی صفی یاری            شاعر:   
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 مثل بسم هللا رحمن رحـیـم ات خواندند             جود، کریم ات خواندنددرطایفۀ  که ای

 دید و بــفــرما گـفـتـیـد باز انعام رســان            پای این سفره نشاندید و بــفــرما گفتید

 روی ارباب خــداییـش که دیــدن دارد            سر این ســفــره به وهللا نـشـستن دارد

 پســر مــاه شــدن مــاه شــدن هم دارد             پـسر شــاه شــدن شــاه شــدن هم دارد

 منشاء توحید رسیده سر تو ب دل من از            هرچه بگویید رسیدای کریم ازتو به ما 

 

 

ــوی شـد سـائـل  دست    هـست  کـریـم هـسـتـی ما هـست از            کــریـم مــاس 

 بـر سـر خـود گـرمـی دست کـریـم            کـنــممـینـیــمــۀ مــاه خــدا حــس  

 کریم بسکه نـورش هست برَجسته،              جـمـالـش مــاه هـم سـجـده ُکـنَـد بـر

 کـریم رو به روی خـانـه بنـشـسته،            ای شـد ازدحــامگـر درون کــوچـه

 !کـریم؟ شود از بـیـنوا خـستـه،کی             سـویش رونـد هـا اگـرسـیـل سـائـل 

 کــریــم طــائـی تـهـیـدسـت   حــاتــم            بر در  بیت الحـسن دیـدم که هـست

 «کـریم» ذکر من گـردیـده پیـوسته:            فــاش گــویــم بـیــن اســمــاء خــدا

 سـت  کـریـمخــاک پــا و والـه و مـ            کسی هـستم که هست خاک پای آن

 عـبـد دربست  کـریم  سیـنـه چـاک و            انـدهـفـت پـشـت مـن تــمـامـا  بـوده

 کـریم بـر عـلـی گـردیـده دلـبـستـه،             من که بـاشـم که دم از حـیـدر زنـم

 ایـن دل مـا را گـره بـسـتـه، کـریـم            گـر دل ما هـست مـجـنـون حـسیـن

 بعـد از آن دارد دو گـلـدستـه کـریم             آیـــد ز راهمــی  ــرش آن یــــارآخـ

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل     مهدی علی قاسمی                  شاعر:   
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 ست غرق خوشحالی تو با که هوا نفس بکش            ستعـالی  هـوای خانۀ دل با وجود تو

 ست غـالمی سر کوی تو نیک اقـبـالی             آفــریــد آقــا خــدا بـه هــوای تـو مـرا

 ست اللی   کـودکمن مثل  دعای ناقص            نگرفترنگ آسمان قنوت هرشب من 

 ستبالی و پرهوای تو محکوم بی  که در             که الـتـماس بهـشـت از نگاهـتان دارد

 ستثانیه خودش سالی هر ولی بدون تو            گـذردخـیلی سـریع می  زمان کـنار تو

 ست ا شغـالی دل من سـرزمین  قـلـمـرو            کرد نگـاه فـتحـم با یک سپـاه چـشم تو

 ستفالی عجبات تماشایی طلوع چشم             غـزل گفتم را دیدم و ُحسن تو حضور

 ست خالی  مدافعان حرم جایشان چقـدر            زیـنـب مـیــان مـجـلـس تـو ای بـرادر

 خـوانند کـتاب لطف تو را از قـدیم می            خـواننددیدم کـریم می َحسن نـوشـتم و

 

 علی  یا حسن بن شـدم محـتـرم، با تـو            قـّوت بـال و پـرم، یا حـسن بن عـلی 

 علی  یا حسن بن بـرم، و زده دور  پَـر             جـانـ بت آمده یک یاکـریـم هم از بـاز

 یا حـسـن بن عـلی  مثـل پـدر مـادرم،            خورده به کارم گـره، ذکر لـبانم شده

 علی  یا حـسن بن تـرم،  از هـمه سـائل            پیـش کن از رزق  سجـود  مرا بیشـتر

 عـلـی  یـا حـسـن بن  در نـفـس  آخـرم،            را حس کنم  کاش به روی سرم دست تو

 عـلی  یا حـسن بن زمـزمـۀ محـشـرم،            زمزمۀ برَزخم یا علی موسی الرضا

 یا حـسن بن عـلی   بـرم،نـام تو را می             تا بپذیـرد مرا محض  غالمی؛ حسین

 علی  یا حسن بن ساخت برایت حـرم،            آبـرو کـنـج خـیـاالت خـوداین بـد  بی 

 علی   یا حسن بن کرم، حضرت  صاحب            الّشمس  من شرفنگین حک شده روی 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            قالب شعر: غزل       اسماعیل شبرنگ                 شاعر:   

 

مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلنوزن شعر:                        غزلقالب شعر: مرضیه عاطفی                 شاعر:   

 



 114  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 

 خـوارهاریـزهما همه از  تـبار ایل و             دارهاتـبـار تو هـمه از سـفـره ایل و

 تبارها  ات همه ایل وقربان خـانـواده             است همه خلق برتر ازتبارت  ایل و

 مــدارهــا والیـت حــلـقـه تــوأنـد در            کائنات تو درحال گردش است به امر 

 میـزان عـشق توست مالک عـیارها            شودسنجـیده می اخالص با والی تو

 شـاهکـارها شد از طـرح شـمایـل تو             نقش خلق را کشید خداکه می  روزی

 نـگــارهـا  نـاز  کـرد بـه بـایـد نــیــاز             دیـدن رخـت بـاید نشـسـت مـنـتـظـر

 انـتـظارها پایان بـده به غـصه چـشـم            چشم ماست  بوسی پای تومشتاق خاک 

 زارهاشـود همۀ شـورهمی سبـز  سـر            فاطمه با خاک پای توای سبزپـوش 

 بلکـه بارها  دو بار نه و یک بار نه،            ایکردههمگی وقف  اموال خویش را

 شـونـد تـمـام ســوارهـامـبـهـوت می            رویپیاده سوی مکه می   تواینکه  از

 وقـت رو زدنـد به تو وامـدارها هـر            اندبازگـشته به خانه خود  با دست پر

 کارزارها در جوالن دهی اگر که تو             شـودوقـت نـبـرد کار هـمـه زار می

 دم ذوالفـقـارها چه حـاجـتی به  دیگر             استعلیهمدم حسن  وحسین که دم   تا

 پـیـچـیـده شهـرت کـرمت در دیارها              آمـدند تو از شهـرهای دور به شهـر

 گــدایـی تـو اعــتــبــارهــا داریـم از            شـود مـعـتـبـر خـانـه کــریـم گـدا در

 بـنـشـیـنـد غـبــارهـا دامـنت اگـر بـر             شویممی یک روز  تونشین هم ما نیز 

 آیـنـد خارهامی  جهـت به کار این از             کنیممی را کـور چشم حـسودهای تو

 این قـرارها شـود ازروزی مـا نـمی             خوریممیغبطه  و توجزامی وعده   بر

 فکـری بکن به حال خراب خـمارها            بده به ما هـای سـاقـی کـوثـربـاده  از

 روزگـارهـاسـتـم  دارد حـکـایـت از            رنگ سـفـید محاسنت ای رنج دیـده!

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: قصیده                     قالب شعر: آرش براری                شاعر:   
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 شد اگر دست یـارهااز تو جـدا نـمی             رسیدهرگز نمی  دست معـاویه به تو

 بـایـد ضـریح ساخـت برای مـزارها             بـقـیع نیست بیت قـبـور  شأن اهل در

 

 

 پـیـشـگــاه نــور  ام کـه آمـده تـاآن ذّره            مـن زائـر نـگــاه تــوأم از دیــار دور

 شود مرورها می چه خاطره نام تو  در            چه حس غریبی نهفـته است نام تو در

 کند ظهورمی دل من  حسی غریب در            وقـت سـرودنت آقـا غـریب هـسـتی و

 من کی صبور مثل تو یا أیها الّصبور             من هم غـریب مثل تو یا أیها الغـریب

 حـضور نـور  مانند ایـسـتـادن شب در            کـنـدمـاهـیـتـم فـرق مـی  چـقـدر بـا تـو

 الـرسولی و ریحـانة النـبی  بـضـعـة   تو            پـیـشـگــاه آیــنــه مــرد مــقــّربــی در

 نـبـی  شـانـهٔ  ای جـایـگـاه عــرشـی تـو            ای نـور روشـنـای دل و خـانـهٔ نــبـی

 روح عـالم است نور تو ابتدای جهان،            است آسمان کم آسمان نه که هفت روح تو

 تر کـرامت دستت کـریم ـش واز بخـش            تـرام آقــا رحــیــم از قـلـب تـو نـدیــده 

 نه نـیـامده است  لـب تو  بر  نـزد فـقـیـر            زده است ها بوسهحاتم به دست بخشش تو 

 گردهاهـمـه کـوچـه ات پـنـاهخـانـه   ای            ها و دردهامـأمـن غـم  سنـگ صبـور،

 مـحـرم است دارآیـنـه  چـقـدرصلحـت             با روضه توأم است کهست ایصلحت حماسه 

 را  باید گـریـست یک دهـه تـنهـایی تو            را  شـکـیـبایی تو باید شناخت صبـر و

 آه غـربت همیـشه با دل تو توأم است،            آه غم است،  لحظه زندگی تو لحظه در

 اتن از غریبی وای از غم دل تو، اما            اتغـریبی  هر لحظهٔ تو بوده نشان از

 دشـنام بـود و نـام عـلـی بـود وای من             وای منغمت افزود  روز شهر بر هر

 ایهای عـلی صبر کـردهمانـند لحـظه             ایکرده صبر غریب بوده ولیعمری 

فاعالت مفاعیل فاعلنمفعول وزن شعر: غزل مثنوی               قالب شعر: محمدرضا شرافت            شاعر:   
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 باید که تو را فـاطـمـه مـادر شده باشد            وقتی پدرت حضرت حـیـدر شده باشد

 شک نیست که جد تو پیـمبر شده باشد            جـد تـو نـبــی بود نه ایـنـطــور بگویم

 تـقـسـیـم مــیــان دو بــرادر شـده باشد            امامتجـز بـر در این خـانـه نـدیـدیـم 

 از بوسه بر این گونه مـنـّور شده باشد            که در سیر جمالیاست  سفالیخورشید 

ـلـمـت اگر کــوه بـرابـر شده باشد            استمحض چه تشبیه سخیفی   ای حوصلۀ  با ح 

 جز آنچه بـخـواهـی تو مقدر شده باشد            ندیـدیمبا اینکه قضا دست تو را بست 

 اش سر شده باشد با صـلـح اگـر مابقی             جمل آیه فتح است یک روز تو عمر از

 جهان کر شده باشد  گوشاز آن  شاید پس            چه آهنگ رسایی استفریاد سکوت تو 

 ها همه تـبـدیـل به باور شده باشد شک            روزی که به اعجاز تو مبهـوت بمانند 

 داغ گل سرخیست که پـرپـر شده باشد            دشت تشت که در نه درخون جگرت ریخت 

 شده باشد غصه تو تر چشمیست که از            قـیـامت آن چشم که گـریان نشود روز

 تـر شده باشدجز آنکه ضریح تو کـبـو             باور نتوان کرد که خـاکیست مـزارت

 هر چـنـد که اندازه خـیـبـر شـده باشـد            ای جان علی ریشه غـم را بکن از دل

 کـه تـاریخ معـطـر شـده بـاشـدـیک ت               د از اخـالقـ بای  -کشم ایـام تو را بو می

 شده باشد غوغای تو روزی است که محشر             کـوتتـدق داد محـبـان تو را گرچه س

 ده باشدـم قـامت اکـبـر شـفـرزند تو ه            در مکتب تو رشد سریع است عجب نیست 
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 دست ما را بـرسـانـیـد به دامـان حسن             حـسـننـا امـیـدی نـبـود نـزد گــدایـان 

 خوان حسن  شب از  صبح و رسد روزی مامی             ما روزی ازکسی خواهش  نشنیده است

 حـسن احـسـان خـداونـد به داده عـادتـم            کسیاحسان به  این شهر درحاجتم نیست 

 نان حسن  گیر شد از   روز نمک آنکه یک            را همه عمرای از نان کسی نشکند گوشه

 لـب خـندان حسن  یک سفـره کـنار سر            خـورده نشـست بنـویـسید جذامی زمین 

 خوان حسن   مرد شامی شده یکباره غزل            از رحمت او کهرفتار چنان داشت  ُحسن

 فـرمان حسن آمده خیل مـلک گوش به            غم نیستسپاهش نخریدند حرف او را  

 در عوض این همه نوکر همه قربان حسن             یکی بازنگـشتت  و سفرایش همه رفتند

 حسن  مـحـبّان که فـروشی نـبود عـشق            زمان هایبـدانـند هـمه کـوفه صفـت و

 ایـوان حسن مثل ایـوان نجـف گـنـبد و             شد خواهد رسد صبح ظهوری که بنامی

 

 جهادی به روی دوش پیمبر  لوای صبر و            ذوالفـقار غیرت حیدر تویی امیر جمل،

 چه حاجت است به لشکر؟  تو را امیر مدینه!           ابوالفضل هست وقاسم وزینبحسین هست و 

 رفته به منبر   و خوانده نماز بدون عشق تو            عمر  همۀ در آنکه  است  نرسیدهجا   هیچ به

 که با معاویه در پای چند سّکه نهد سر             عجب نیستبپای عشق تو آنکس که سر نداده 

 بگو مدرک از مباهله بهتر؟  به مدرک است؟            سـتون دیـنی و قـرآن ناطـقی چه نیازی 

 عزت است برابر  با فتح و که صلح سرخ تو              گواه است  غالف، صدای غرش شمشیر در 

 دلی که بوده به نام حسن هـمیشه معـّطر            این دل همیشه بوده حریمت حرم! بی  امام

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                    قالب شعر: غزل    حسن کردی                    شاعر:   
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 برابر به یم است  تونکوی کوی  قطره در            کرم است ومنصب لطف را  یا حسن ای که تو

 غم است  ماتم دوزخ چه از غم برزخ و  ز            تا که هـستم همه دم سائل کوی تو، مرا

 کرم است عطا ومحتاج  خوان تو سر ز            هـمه عـالم هـستی همه دم کـریمی و تو

 گویند کم است  گفته و  غربت تو هرچه از            هـمه از غـربت تو گـفـته و گـویند ولی

 موال حرم است   همه جا بهر توعالم که  زان            خطاستندن تو در همه احوال حرم خوابی 

 علم استصاحب است که حسین  سپاه تو در            حسین گر که عباس علی گشته علـمدار

 است چنین محترم یمن وجود تو کعبه از            تویی مقصد آن کعبه یک سنگ نشان است،

 بازدم است  نور دم و دوصد تو وجود با              نفس است همه دم هرباطل نام تو    وتو بی 

 دالرای حـسین  تو کـریـمی و امـیری و            آقـای حسین عـلـمدار عـلی هـستی و تو

 

 

 امین گریه برای حسن استجبریل  کار            است آن کس که گدای حسن است هرپادشاه 

 استحسن ته چای  که شفا در ندارم شک             گفتخود می  با دم هیئت وخورد می چای 

 خدای حسن است حال  هر این خداوند به             بخـشـدچه خـداوند کـریمی هـمه را می

 دقت عطای حسن است  به گمانم که دگر            گـداها به وجـود آمده است همهـمه بـین

 نداریم فدای حسن است چه داریم و هر            داده به ماخودش نداریم  هرچه داریم و

 حسن است  جای همه گفتند که این شیر به            کـربـال قـاسـم او تـا کـه به مـیـدان آمـد

 است  حسنسرای   ساختن صحن و نوبت            بـعـد نـابـودی حـکــام سـعـودی دیـگـر

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   ناصر شهریاری                    شاعر:   
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 که دیده است  کرامت که شنیده است و این قدر            استاز حسن اینقدر کرامت که شنیده  جز،

 وصف رخش رنگ پریده است  روی َملک از            احمد روش و فاطمه رفتار و علی خـو

ـن کـّل کـریــمـنـد ن حبل َورید است  حسننسبت به             اوالد عــلـی اکــرُم م   اقرُب م 

 عسل  کیست که شمشیر کشیده است أحلی            گفتم رگ گردن، غـزلم کرب و بال شد

 یزید است که در خویش خزیده است اسالم             نه سازشخروش است صلح حسن اسالم  

 دست و بی سر مردان خدا، غرقه به خون، بی            کـه آئـیـن عـلـی زنـده بـمــانـد رفـتــنــد

 خون جوانان حرم الله دمیده است"  "از            که نـداری  قـصد تـمـاشای ضریـحـی با

 بال را نچشیده استوکسی کرب  عشق،بی             عـشقی با صلـح اگر ُکـشته شدی ُکـشتۀ

 سپیده است و سپیده است ر آفاق، د کافاق            در پاسـخ یَابن الحـسن نیمه شب کیست

 

 

 هـمین نام  مبارک به دلـم جـان دارم از            روی لبم ذکر حسن جان دارم تا که بر

 هرچه دارم همه از لطف  کریمان دارم             فـرمـوده دسـتـان  کـریـمـانه عـطـا او ز

 احـسان  حـسن نـان دارم  تا دم  مـرگ ز            آن چرا که از  همین سفره، من دخیلم به

 خـادمـم، خـادمی  خـیـل  غـالمـان دا رم             این میخانه ست در ام شغـل  گـداییپیشه 

 ای بـین فـقـیـران دارم گـویـم رده شکـر            بـانم هر دم»یا مـعّـز الـفـقـرا« ذکـر  لـ

 از عـنـایـات  نـگــارم تـب  بــاران دارم            خـشکـم و مـثـل  کـویـری بـرهـوتـم اّما

 سامـان دارم و سرعـلت اینست دلی بی             قـلـب  مـرا ویـران کرد حـرم  خـاکی  او

 زان سبب مـیل به ساالر  شهـیدان دارم             استحسین خشنود ار   به زوّ چون کریم است 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل      محسن راحت حق                  شاعر:   
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 وجـودش کـبـریـاست ضوء شعـشـعۀ            کف جودش  است درَ جـود خـداوندی

 حـّی ودودش هـست حـدودش ثُـغـور            حـدودش ای زالهـوت شـّمـهعرصۀ 

 آنـکـه ودود از مـیان خـلـق ستـودش 

 اند شرح لـؤلؤ و مرجـانحـسین و  او            رحـمان نـّص سـورۀ طـبـق تـفـاسـیر

 ست فرض به انسان وی  از  روح صالت            خـرگـاه اوست عـالم امکـان خیـمه و

 عـمودش ستدل این خـیـمـه قـائم در

 او که کـالم خـداست ضبط به کامش            شـبّـر آل عـلـی، َحـسـن شـده نـامـش

 مـش اند محـو قـیامـلک مـانـده جـن و            خـوار طعـامشدشمن و یـارند ریـزه

 انـد مـات ســجــودشآدمخـیــل بــنـی 

کــرا   إن ذُکـــٍرَ   تـقــدیــر را نــمــوده مــدّون دفــتـــر            الـَخــیــُر کـــاَن أّوُل ذ 

 همه روزن کرده ازتجرید که اوست             احـسـن که نـظامـش نـظام اقـوم و او

 قـعـودشاو که به معـراج رفـتـه گاه  

 نـور خـدا جلوه کرده قسم به قـسمش             اسمش ست در سرائررحمت و رحم

 آنکه برافکنده تیـر جور به جـسـمش            ورد ثـبـوتـیّه است حـرز طـلـسـمـش

 حـسـودش چـشم بـاد خـدنـگ خـدا به

 دارشاسـت آیـنـهبــوده بــال مــلـک             مـزارش فـرش نـدارد اگـرچه  بـقـعـه

 است بـسته به تارش پود زمـان بوده               ندارش و سه دفعه دار گشت عطا در

 تار زمین تاب خـورده در دل پودش 

 ازل خورد  او به روز از شکیبی قطره            هرکه ز مینای صبر قَلَّ و َدل خورد

 ـل اگر بر جـدال اهل جـمل خورد قـف            عسل خوردعموی خویش  از او قاسم

مفتعلن فاعلن مفتعلن فعوزن شعر:                      مسمط   قالب شعر: مجید لشگری                شاعر:   
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 که گشودشست آنبن علی   حسن !هان

ل دمد از صعـودش قـوس  آن ُکـل دمد از دست کـشد جزء را و            آن نه تـنـز 

 آن  عـین دعـا هست و تـبـد ل دمـد از            آن گـل دمد از کند گر به خار جـلـوه

 نمودش همه عالم بـبـین ظهـور و در

 بـیـم خـواص و عـوام داشـت نه ولَلاّ              عـام داشت نه ولَلاّ  خاص و سفرۀ او

 زخــم دلـش الـتــیــام داشـت نـه ولَلاّ             نـهـی ز اهـل جــذام داشــت نـه ولَلاّ 

 میان جـنـودش  ست درکه غـریـب  او

 این بدنی را که به تیرش شده تـقـیـید             نـفـهـمـیدزنـی رفت و  زن تـیـر پـیـر 

 رود از این دنی به عـالـم تجـریـدمی             سورۀ تـوحـید هست از آیـات نـور و

 نیست قیودش؟  وست مجرد شده روح 

 

 

 هاخوانـدند با تو یا علی و یا عـظیم            هـابا ذكـر یـا كـریـم هـمـۀ یـاكـریـم

 هااز قـدیـم باشـد حـكـایت من و تـو             امام هـمیـشه فـقـیـر تو بـودهتا بـوده

 هـاكـریـم تـرین  تـویـی كـریـم  وقـتـی             شـونـدگـدا  تــمـام مـردم دنـیـا بـایـد

 هاحكـیم فـضلت نوش بادهٔ هم جرعه            هاکـلماتت فـقـیه  اند ازهم سرخـوش

 هالطـفـت كـلـیم انـد بهتـكـلـم هـم در            هااند از دم گـرمت مسـیح هـم زنـده

 هاای مقـصـد خـدا ز الـف الم مـیـم            نون شما ریشهٔ حسین  سین و  ای حاء و

 هاعـبدالعـظـیم  بالست مـرقدوكـرب            اندنـوادگان حـسن هم حسـینی  حـتی

 هـابر مـا نـگـاه كـن پـدر این یـتـیـم              ما عـاشـقـان قـاسم و عـبـدلَلَا تـوأیم

 هاآن گـوشه کز نگـاه تو دارد شمیم            اممن در بقیع حاجت خود را گرفته

اعالت مفاعیل فاعلنمفعول فوزن شعر: غزل                    قالب شعر: حسین خدایار                   شاعر:   
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 مـظهـر ُحـسـن خـدای الیـزالی مـجـتـبی             ای مسـیح خـانۀ مـولی المـوالی مجـتبی

 جاللی مجتبی  شأن وصاحب چون پیمبر             کندشهرآشـوب اینگـونه روایت می  ابن

 نـبی کـوه کـمالی مجـتبی  "مجـد" وارث            توست هم سیادت هم شرافت بهترین میراث  

 بسکه مثل مـادرت پاک و زاللی مجتبی               دهیاز تبار یاس هستی بوی زهـرا می

 خانه میکنی با دست خالی مجتبی  رو به             ات خانه  از پُر روی عکس همه با دست  می

 مثالی مجتبی در سخـاوت در کرامت بی             ی لروی مثل ع به دنبال یتـیمان می  خود

 مـتـمـّول گـدای آن حـوالی مـجـتـبی شـد              رحـمتت که قدم بـرداشـتی از هرکجایی

 مـنالی مجـتبی  سـائلت بر هـم زده مال و             حاتـم طایی به لطـفت حـاتم طـایی شده

 حالی مجتبی   به  شوم حـالیبا نگاهت می              وقتی صدایم میزنی   شوممی  بیخود از خود 

 مجـتبی  چه سـالی جواب روشن هرتو               گمانبی  ؟ امامکمن حبیبک؟ من امیرک؟ من 

 تعـالی مجتبی   ای نگـاهت بـاعث رشد و              شدم که معراجیبال قنوتم شد "  بالحسن" 

 شـمالی مجـتبی  های سرسبـزمثل جنگـل             ذکر تو دارد طراوت سیـنه را آباد کرد

 مجتبی  میخواندم در آن صحن خیالی شعر              به پاست شب شعری حریم تو  خواب دیدم در

 حـاللی مجـتبی  بهـترین سـوغـاتی شـیـر            گرفت سیـنۀ مادر را از کام من مهر تو

 قالی مجتبی  پای دار  من طی شد به عمر             نذر فرش بـارگـاهـت با هـزاران آرزو

 شود امر محالی مجتبی ممکـن می با تو              استممکن  غیرجان بگیرد با نگاهی ُمرده 

 مجتبی  "وصالی" روشنایی بخش چشمان              شود های نور از شعر تو جاری می چشمه 

 انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی مجتبی بابی              شعر دست و بال جانفدایت را نبندد وزن

 مجتبی  کرده ریالی اتخرج روضه هرکه             دهیمی ات قسم چندین برابر به سیاهی 
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 مجتبی  "امالی" غربتت صدها نوشت ازمی            گر به دنیا بود عمرش حضرت شیخ صدوق

 زخمی شمـشـیر اشـاح الرجالی مجتبی                است زن کمتر مردان از  زیر سر صلح تو

 هـاللی مجـتبی گـریه داری با هـمین قـد              کمانت کرده است کمان آخـر غـصۀ قـد

 خردسالی مجتبی  ای درغصه  کرده پیرت            کندهمه موی سپـیـد تو حکـایت می  این

 ندارم شعر عالی مجتبی   ات در خور شأن              کشمگویم خجالت می پای هر بیتی که می 

 

 

 آرام تا گفـتم حسن  مادرش بر سیـنه زد!           اعـمالم خدا گفتم حسن تا شود راضی ز

 حسنسخا گفتم  کرم گفت از هرکسی گفت از           کرد غذایش سیر  سگ را با خود گرسنه ماند و

 حسن  هم از سوز جگر وقت دعا گفتم  من            شـدهکـمـیل من  رب وقـت  کـریم و یا یا

 هرکجا گفتم حسن  شد مشکل من  حل زود            ها کی ناامیدم کرده است؟!امید کوچه  نا

 گـفـتم حسن  بگـیرد فـاطـمه دست مرا  تا            کـندبری زهـرا تفـّضل میمی  را نام او

 رضا گفتم حسن  به پابوس هرزمان رفتم            حرم!بی در شلـوغی حرم نـاله زدم ای 

 حسن  با حسین بن عـلی در کـربال گـفتم             من  کربالئیـها همه ذکر حسین گـفـتند و

 حسن  صدا گفتم مرثیه خواندم بی صدا بی             ای کز کردم وبقیعم گوشه در کردم فکر

 گفتم حسن ها کوچه با گریه از این   رد شدم            1کرد  را پیر  حسن یکروزه   تنگ های کوچه 

 
فدک در هيچ يک از منابع    قبالهو بازپس گيري    علیهااهللسالمموضوع همراهي امام حسن در فاجعه جسارت عمر به حضرت زهرا  .   1

اند معتبر ما نيامده است؛ در اين خصوص دو روايت وجود دارد اولين روايت که تمامي منابع دسته اول تاريخي آن را مطرح کرده

اعطاي   از  جلوگيري  در  عمر  کتاب    قبالهجسارت  در  مفيد  شيخ  که  روايت  دومين  و  است  ابوبکر  نزد  و  مجلس  همان  در  فدک 

اي  ا مطرح ميکند جسارت عمر در کوچه و در هنگام بازگشت حضرت به خانه است که در اين روايت هم هيچ اشاره األختصاص آن ر

، األختصاص  1۹۷ص  4۳، بحار األنوار ج  2۵2) کتاب سليم بن قيس ص  نشده است؛    علیهااهللسالمبه همراهي امام مجتبي با حضرت زهرا  

 ها گفتم حسن با گريه از اين کوچه رد شدم             تنگ يکروزه حسن را پير کردهاي کوچه              (18۳شيخ مفيد ص 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل   سیدپوریا هاشمی                شاعر:   
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 جان حسن کـف پای تو هـستـنـد غـبار            مـادر پـدرم بـاد فـدای تـو حـسن جان

 حسن جان  دیدم همه هستـنـد گـدای تو            شما چون احـدی غیر من رو نزدم بر

 سرای تو حسن جان  گردید غـالمی ز            عالم آنکس که در شد عاقبش خیر هر

 جان حسن ست عطای تو نرسیده او بر             خلـقـی نـبود روی زمین تا که بگـوید 

 حسن جان  دخـیـلی به عبای تو بستـنـد             نـمـودی که رسـوالنگره بـاز   آنـقـدر

 حسن جان  دعای تو محـتاج عنایات و            هستـند تـمامی  خـالیـق به صف حشر

 کم گـریه نـمودیـم برای تو حسن جان             شـرمـنـدۀ زهــرای بـتـولـیـم چـرا کـه

 کن نظری ما عبد تو هستیم حسن جان 

 نشـستـیم حسن جان نظری کن  پای تو

 موال   غرق تو ام اینکه شده خوشحالم از            حضرت دریا من قـطرۀ ناچـیزم و تو

 خـوب تـمـاشـا بـنـمـایـنـد شــمـا را  تـا             یک شهـر نشـسـتـند سـر راه شـما که

 ست به مـوال سکه کشیدهب شما سیمای            باید که هـمه محـو تـمـاشای تو باشـند

 1اید شـمـاها که به شـیـعـه شـفـیـع وقـتی            فردای قـیامت ست زرا چه خـیالی  مـا

 نـور شـمـا خـلـق شده جـنّـت اعـال   از             احمد کـرم حضرت ای وارث حـلـم و

 اکـبــر لـیــال  ابـوفــاضـلـی والـگـوی             بگـویم مـقام تو هـمین قـدر در شأن و

 
 بيت زير به دليل ايراد محتوايي تغيير داده شد زيرا ائمه شفيعان ما نزد خداوند هستند نه اينکه شفيعان خداوند هستند .  1

 ن خـدائـيـد شمـاهـاوقـتـي که شـفـيـعـا            ست ز فرداي قـيامتمـا را چه خـيالي

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            ترکیب بند      قالب شعر: ابراهیم الیی              شاعر:   
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عیسی  حضرت شما  توسل به زد دست

 اینگونه اگر ُشهره شد و گشت مسیحا            1

 گـدایـت بـده آقـا  پـس اذن حـرم را بـه            هیچ نخواهم تو دگر بال از و کرب جز

 مـا تـا ابــد الــّدهــر گــدای درتـانـیــم 

 عــنـایـات تـو و مـادرتـانـیـم مـمـنـون 

 شاهی تو  شاهان جهان جمله گـدایند و            مـاهـی مـاه بنی هـاشـمـیـان نیز تو بر

 چه جاهی  و چه مقامی چه جاللی داری             گـردم پـسـر ارشـد مــوال قــربـان تـو

 خـداونــد شـمـا هـادی  راهـی نــزد  تـا            ازل تا به قـیـامت همگـان را از روز

 گـاهی به کـوچه ما هـم بـگـذر گـاه از              2حضرت ارباب   باب کرم،  جمل، ای شیر

 اربـاب فــدای تــو بـگــردیــم الــهــی             جاناین است حسن  حرف همه عّشاق تو

 کـرم گـر بنـمـائـیـد نـگـاهـی  او ز بـر            ناچیزکار مـه و خـورشـیـد کـنـد ذّرۀ 

 گـنـاهـی   بـار شـانـۀ من هـست اگر بر             عـالم دو شـرمـنـدۀ روی تـوأم ای مـاه

 کوه کرم نیست چو کاهی  ای پیش تو در            گـنـهـم گـرچه زیـاد است ولیـکن بـار

 هـسـتـنـد فـقـط کـفـتر چـاهی  زّوار تو            آقااین غـم به خداوند که  سوزم ازمی

 بـسـازیم  بـرای تو  ای کـاش بـنـایـی ز

 بـرای تـو بـسـازیـم ایــوان طـالیـی ز

 
 بيت زير به جهت انطباق بيشتر با حديث پيامبر اکرم تغيير داده شد .  1

 اينگونه اگر شُهره شد و گشت مسيحا            مشمـول عـنايات تو شد عـيـسيِ مريم

با  .   2 نيست  عنوان شايسته  هيچ  به  داده شد،  تغيير  امام مجتبي  دليل عدم رعايت شأن  به  زير  بيت بيت  اهل  با  بازاري  لفظ کوچه 

 صحبت کرده و ادب در کالم را رعايت نکنيم 

 از کـوچه ما هـم بـگـذر گـاه به گـاهي             اي شير جمل حضرت ارباب دمت گرم 
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 اول قـلـمـم راهـی مـیـدان جـمـل شـد            عسل شد غـرقکه بُـردم دهنم  نام تو

 به تدبـیـر تو حل شد  عـلی اینبار  کار            دست اجل شد تر از  شمشیر تو برنده

 هر طرف  لشـکـر اگر تـیـر ببارد از

 ایـنـبار عـلـم تکـیه به دستان تو دارد

 سیـنـۀ ما نـام حـسن را تو نوشتی  بر            نوشتی سرمشق  عـلـمدار شدن را تو

 هـم نـافـۀ آهـوی ُخـتـن را تو نوشتی             چمن را تو نوشتیهای گلسرسبزی 

 تو زیـنـت دامـان رسـول دو سـرایی 

 راهـنـمـایـی  راهـرو و تـو راهـبـر و 

 یـشهمـشـغـول گـدایی تو بـاشـیم هـمـ             خـوب است فـدایی تو باشـیـم همیشه

 مـعـبـود خـدایی تو بـاشـیـم هـمـیـشـه            سرمـست و هـوایی تو باشـیم همیشه

 این سفره گرفـتیم سر ما لـقمۀ نان از

 گرفتیم  سفرهاین  مادرروزی خود از 

 مـرجان بهشتی تو قـسمتی از لولؤ و             سـاالر جـوانـان بـهـشـتـی سـیـد و تو

 یـوسف توئی و رونق کـنعان بهشتی            قـاری قـرآن بـهـشـتـی داوود تـوئـی،

 ندارم کار وهللا که من جـز تو کس و 

 به جـنّـت بگـذارم توهـیهـات قـدم بی 

 دل تعـبـیر نـیـامـد شـرح کـرمـت در            آیـۀ تـطـهـیـر نـیـامـد در تـوحـیـد تـو

 گـشـتـیم ولی مثل تـوئی گـیـر نـیـامد            تـفـسـیـر نـیـامـددفـتـر   ایـمـان تو در

 خوف خداوند  از ای لرزه به اندام تو

 بـبـارند نـور بایـد هـمه جا بر سر تو

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            مربع ترکیبقالب شعر: وحید محمدی            شاعر:   
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 میـخـانۀ تو کاسه به دستـیم پـشت در            هـستـیم راه تو مائـیـم گـدایی که سـر

 مستـیم سـبـزی عـّمامـۀ زیـبای تو  از            این بـار سر سـفـرۀ سادات نـشـسـتیم

 به اقـطـار سـمـاوات بـپـاشـیم  تا نـور

 ای کاش غـبار روی نعـلین تو باشیم 

 بودی تو بود، شقایق نگران نرگس به             بودی نهان بود تو  که در آن نور سّری

 بودی  پیـوند جهان بود توصورت   تا             تو بودی زهرا نَفَس و آنچه که جان بود 

 ما غـیـر شـمـا عـلّـت ایـجـاد نـداریـم

 بیاریم این نیست دلیلی که  تر از محکم

 وهللا که مانـنـد تو پـیـدا شـدنی نیست             شدنی نیست  علی جاخصم ُحبّت به دل 

 نیست شدنی  تکذیب شود وعدۀ زهرا؟!            دلم وا شدنی نیست این بند غالمی ز

 استتا بوده چنین بوده و تا هست چنین 

 برین است  فردوس فردای غالمان تو

 

 ُرخت همچون ماه  قامتت قامت سرو است و            را گـفته که ماشاهللا هرکه دیدست تو

 "بـانـگ "ال حـول و ال قـوة اال بـاهللا            ملکوت نه فقط اهل زمین بلکه رسید از

 مالحت همراه هر که شد ُحسن جمالش به             شود است جهانگیر روی توگفته حافظ از

 درجاتت آگاه خدا نیست کسی از  جز            پـدرت خـیر  بشر  نسا و مـادرت خیر  

 به یک گوشه نگاه تو ای جنگ جمل رابُرده             شاهد دارم بازوی علی داری و زور

 نگـردد کوتاه دامن لطف تو دست از            تو  تو کریمی و کرامت شده نازل از

 هللا این غـزل نـذر غـریـبی تو ان شا            دارندهمه حاجت  و دفتر شاعر قلم و

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                    قالب شعر: غزل  حسن رستگار                      شاعر:   
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 استاعلم حسن  وعالمه   وعالی  علی و            اعظم حسن استجلوۀ و جاذبه  جذبه و

 ست عالم حسن ا الشمس خداوند  دو شرف            به خـداوند بهـشتـش حسن آباد خداست

 اکـرم حسن است بـسکه آئـیـنۀ پیـغـمبر              فـهـمندبنویس از نفَـسـش فاطمه را می

 این قـوم ُمَسلم حسن است دومین حیدر              عـلی ب ین  جـمل فهـمـیدم حـسن جان   از

 است َدم حسن   ولیکن همه از حسن هست  دو             دارند رااوصاف  حسن تَن همه  چهارده

 هم حسن است  بسکه بخشید که گفتیم خدا            َکس که اهانت کرَدش بیشتر داد به هر

 هر دو مجسم حسن است  بنویسیم که در             حسین است حسن پس خوب است  او حسین است و 

 است  مقدم حسن حسین اینکه بارها گفت            آقاستاین  بارها گفت حسین اینکه کریم

 دو پرچم حسن است  جذبۀ هفتاد و نقش  پُر             قـبـلـۀ اصـحـاب  ابـاعـبـدهللا کـیـست او

 کـرببال سیل  دمادم حسن است گفت در            ُمنـتـهی اآلمـالـش  شـیـخ عـباس قـمـی،

 حسن است اینهمه ماتم حسن است اینهمه غم             حرمشکه بگویم به ضریح   شدکاش می 

 است حسنغربت  شبهای محرم  روضۀ             طاووس بـخـوان آه ُمـقَـَرم بـنـویس بنا

 

 وصف لیال بیشتر بامجنون میشود   عشق               تا که لب وا شد به ُحسنت شد تمنا بیشتر

 حتی بیشتر احتیاج خویش  گرفت از چون             هر که حاجت بر شما آورد حاتم بازگشت 

 غـربـتـش سـهـم شما گـردیـده اما بیـشتر               ار امامان یک به یک میراث دار حیدرند 

 د این پـسر رفـته به بـابـا بیـشتر تا بـدانـن            جـایتان خالی قـیامت کرد قـاسـم کـربال

 در کـنـار مـادرت داری تـمـاشا بـیـشـتر                ولی حرم در اشتیاق تو گنبد و صحن و

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل     حسن لطفی                      شاعر:   
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 است خودش فتح خیبریست  که کرده  صلحی             سـتحــیـدری   ُوجـوهـات آئـیــنـۀ تــمـام

 1ستقلندری  َمرامش ست،عـلـی  او وارث           کـریـم کاری به جز کـرم نشود دیـده از

 ست محشری   شرح تکان بدهد خود اَبروی            اسـتــاد صـبــر زیـنـب و آزادگـی  شــاه

 ست داوری ولی خصم  مطیع   نشد هرکس           حکم  قـیام است با امام وتـشخـیص صلح 

 ستحکـم نوکری که کنی اوج کـرامـتی            َو یا اَیـ هـا الـکـریـم … یا اَیـ هـا العـزیـز

 ستدالوریتـام   شبهـه معـنی شک  وبی             چه ایـسـتاده و چه نـشـسته قـیامت است

دوشنبه؛           هـمان هاشـنوم روضهکه می  نام حـسـن  ستمادری و  کوچۀ باریک روز 

 ست العـسکری  بن آمـدن یا  چـشم انـتظار           ها ولیکه تکـیـه داده است به این شـانه 

 

 حسن دردم همیشه گشته دوا با حسن            حسن کـنم به خـدا با حسنمی  پـرواز

 حسن با حسنحسین حسین مرا   زهرا            کرد هـای گـذشـتـه قـبـولمانـنـد سال 

 حسن  شد همیشه سفرۀ ما با حسن پُر            باالتـرین سـعـادت عـالـم به ما رسید

 حسن  حاجت همیشه گشته روا با حسن            سین و نون به خدا اسم اعظم است این حاء و

 حسن الشـهـدا با حسن کـشت سیـدمی             روز دهـم تـمـامـی اشـرار کـوفـه را

 حسن رفـتـنـد سوی کـربـبال با حـسن             اربـعـیـنکه  بُـردنـد لـذتـی دگـر آنـان

 حسن سرا با حسن  بین بقـیع صحن و             بـنا کـنـیم که روزی ایمکـرده ما نـذر

 
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

 .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 ست او اِرث مرتضاست مَرامش قلندري            کاري به جز کـرم نشود ديـده از کـريـم 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: حسین ایمانی                   شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: محمدحسین رحیمیان          شاعر:   
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 کـریم پـای عـبادتـم شـده افـتـادن  به             شوم گدای کریم آفـریـده شدم تامن 

 کریم حـالم شده وفـای همیشه شامل            به ظرف خالی من  محبّت داشتهمیشه 

 اتای کریم هـمیشه بر لب آیـات هل            عـلـی اند مرا خـاک پـای آلنـوشته 

 کریمگشای  گرهدست  به زدند بوسه            فـرشتـگـان خـداام که تـمام شـنـیـده 

 اند مرا دست مجـتـبای کریمسپـرده            چه خوب توفیقی  ،عطاییچه  ،نعمتیچه 

 مرا اندنـوشتـه  بزرگی چه افـتـخـار

 فــرزنــد اول زهـــرا فــدایــی  سـر

 عنایت حسن است  ام اززندگیتمام               استمنّت حسن   منم کسی که فقط زیر

 ندارم محبّت حسن است تمام دار و             است داده  عالم چه ثروتی دوخدای به من 

 نهـایت  حسن است گـدایـی  کـرم  بـی             من بار و که کار خدا را، شکر هزار

 استحسن  اند مطیع والیتکه گفته            شدم من غـالم اربـابی شکـر  هـزار

 است عباس رایت حسن  ولی روی سر            هللا رایـت الـعــبـاس  ام رفـعشـنـیـده 

 حسن آخر اول وحسن  حسن امام و

 خود  حیدر حسن، حسن قیامت کبری،

 بگو به جای حسن، قـبـله وفـاداری            بسیاری لطف چه ،کریمیهای  دست  چه

 عجب علمداری داد به شاه نجف خدا            ایـثـاررسیده وقـت تـالفـی آن همه 

 گرفتاری شده در شادی و حسن حسن            که ذکر لبشای بنده آن  روزی فرای 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            ترکیب بندقالب شعر: محمدحسین رحیمیان            شاعر:   
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 ُحـّب  مجـتـبی داری اگر میان دلت،            عاقبتت است آخر، بدان که ختم  به خیر

 همیشه چشمۀ الطاف او بَُود جاری            دوست دشمن و هوای  دارد شبیه فاطمه

 عنایت او  وهمگان بخشش  رسیده بر

 خرج خدا شد تمام ثروت او  بار سه

 فراتر است ز ادراک اعـتبار حسن            قـرار حسنپیمبران همه هـستند بی 

 حسن  یار که نبودکسی است جهنمی             است عباس  با حسین و  حساب دشمن او

 حسن همیشه در اختیار دلی که هست            شبیه کعبه شده قـبله گـاه این عـالـم

 حسن جوار در است  که نشسته کبوتری              بهشتملقب شده به مرغ  میان عرش،

 حسن خـدا کند که بیاید سرم به کار            شوم روزیسرش کند که فدای  خدا

 حـسـنانـد مرا بـنـدۀ مـرام نـوشـتـه 

 غـالم حسن آنـم که شد غـالم هـمت

 بقیع اراده بی  آورده ها که درگریه  چه            گشته یاد بقیعدل من زنده  دردوباره 

 آه از نهاد بقـیع دوبـاره گـشت بلند،            شب والدت آقا کسی کنارش نیست

 امامزاده بقیع همه غمم شده در هر            حرمندبی امام   چار گذشت عمر من و 

 امام غائب عـالم! برس به داد بقـیع            میان صحن عتیق رضا زدم فـریاد

 زمــان آمــدن قــبـلـۀ مــراد بـقــیـع             است گل نشستن آل سعود دیدنی به

 زنـد از دل صدا، بـیا آقـا بـقـیـع می 

 بـیـا آقا  کـسی مجـتـبی،قـسـم به بـی 
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 انــدازۀ وســعــم ز مـقـامـت بـنــویـسم             گـفـتـم غــزلی در خـور نامت بنـویسم

 از قـد تو فـردای قـیـامـت بــنـویــســم            بیارمچه تـشـبـیـه   امـروز ای مـحـشـر

 از حضرت دریای کـرامت بـنـویـسـم            آید ام از عـهـدۀ من بر نـمی من قـطـره

 عـلـیـکـم به سالمت بـنویـسـم تا اینکه            ات آورد لطف تو مرا پـشـت در خـانه

 آمد آب در  غــزل مثـنـوی از دیــدم که            دآم شان تو نگـنجـیـد و از این قاب در

 این سفره نشستند کارم سر جمع کس و           من ایل و تبارم سر این سفره نـشـستند

 بال رسیـدم سـوخـتـه بـودم به پر و  پر            در بــاغ نـگــاه تـو من کــال رسـیــدم

 آئـیـنـه زده ریـسـه به پـیـراهـن دریــا             دریــاشده دامن   هـم رنـگ نـگــاه تو 

ـلـق عـظـیـمی   تو            اول نــوۀ دخـتــری ُخـلـق عـظـیــمــی  جلوۀ پـیـغـمـبــری خ 

 نــان عـمـل تـوسـت ســر ســفــرۀ آدم            مـدیـون تو هـسـتـنـد همه مـردم عـالـم

 صندوق قرض الحسنت وام گـرفته  از            م گـرفتهمضمون سـخـاوت ز تو الـهـا

 است  بیان  به حاجت چه  است عیان که چیزی            همه جا ورد زبان است حرف کَرم تو

 

 از ذکـر کـریـمی که شده ورد زبـانـم             حـسرت این ساز دهـانمحاتم بخـورد 

 درب زنانم  خانۀ تو ست که بر روزی            بریزم اشکحسین داغ   که بر آن روز

 من نیـز چنان مـادر تو سوخـته جـانم             ؟ نگرانی چه   کن از را به رویم باز در

 که شلوغ است خودم را برسانم  جایی            ام آقـاخـوردهقـسـم  یا کـوچه، و بازار

 این کودکی خـویش بـمانم کاش در  ای             کشیـدم تو صحـن برای کودک شدم و

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            مثنوی    قالب شعر: غزلصابر خراسانی            شاعر:   

 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:              قالب شعر: غزل     محمدرضا رضایی               شاعر:   
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 کـنـد عـسـل حسنمی  روزگـار تـلـخ را،           کـند بـدل حسنمی  آسـمـان،خـاک را به 

 بوده از ازل حسن جمع مفـردات ُحسن،           اوستمحیط  ازجزئی  ،تا ابد هرآنچه ُحسن

 الحسن حک شده من  ،آن ازای  گوشه روی           بـساط ما در خـیر ای که شد،هر حـوالـه

 عمل حسن  عشق در ،عشق سریر در وصل           وصل مسیر وح درر لباس روح، شوق در

 حسن بغل در تنگ  ،استرا گرفته  عرش           نخـلی از ابـوتـراب نجـل شیر کردگـار،

 شود ابالحـسـن می  آنـقـدر که مـرتـضی،           او شود درمی ذوب ،رسدمی که   به هر او

 حـسـن  فـاتـح جــمـل رسـیـد بـرمـی بـاز            مـاجـرای دومـیکه داشـت  الفـتـی اگـر

 مخـتصرترین رجـز، نـعـرۀ انـا الحـسن           جنگ گر گرفته از، مختصرترین رجز

 حسن  است؟حضرت اجل حّجت  که  او کیست            زینـبـین حـسین و بر  تـمام عـالـمـیـن، در

 

 قـدمت خاکسارتر عرش در از فرش،             بـاغ نـگـاهـت بَـهـارتـر   بَـهـار، ای از

 خوارتر  خار، گل پیش روی توست ز هر             ها نوشتشبنم ز پاکی تو، به گـلبرگ

 نثارتر  گوهـر دست تو چه ابر، هر کز            کـنان سرودتـرنّـم  نـمود و  باران کـَرم

 دارترآن شهر کس نداشت ز تو سفره            اندشهـر مـدیـنـه با فـقـرا جمله واقـف 

 بـارتـر  چـشـم فـلـک نـدیـده ز تو بُـرد            گفت صبر گشت وبی  ر تو،ایّوب دید صب

 ز تو شاهکـارتر نـاورده دست ُصنع،            اَحَسنی  ُحسن، هرلیک به  و نامت َحسن،

 غــبــارتـر بـی تـو   ای نـبــود زآئــیـنـه             ولیک درد  نهان، غم و لبالب از  بودی

 گـشـتی پـیـاده تا که شود او سـوارتـر            باشد یـکی، قـیـام حـسیـن و قـعـود تو

فاعلن مفاعلن فاعلن مفاعلنوزن شعر:                      غزلقالب شعر: محمد صمیمی                    شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                        قالب شعر: علی انسانی                  شاعر:   
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 نفـس صفـای تو  روح گرفته آبـرو از            تو مبتالی  عاشق ودلشکستگان دل  ای

 نعم از والی تو  بود و نبود عالمی در             نغـمۀ عشق عاشقان زمـزمه والی تو

 حسن کعـبۀ قـلب ما ای حـرم غـریب تو

 حـسن فـاطـمـه امـام مـجـتـبی، کـریـم آل

 بـیا گشته خـجـسته مکـبتشانۀ ختم ان             لبت ازعلی مرتضی بوسه گرفته  که ای

 ربت  های یاگوش قدسیان زمزمه لؤلؤ             شبت هر کـسان آمده کاربُردن نان بی 

 دعا،حسن  دگر بار  بخوان  بگشا بخوان لب

 حـسن فـاطـمـه امـام مـجـتـبی، کـریـم آل

 روشن دلمچـراغ تو چـراغ بـقـیـع بی              گلم توسرشته شد با غم عشق ازل  روز

 ام عـنایتی که سـائـلم کـرامتی که بـنده             نقـل مدام محـفـلم نقـل حدیث عشق تو

 حسن خویش یا در ازمران مرا مران  مرا

 حـسن فـاطـمـه امـام مـجـتـبی، کـریـم آل

 کند را صدا را تو گرد مدینه گردد تو            خـدا خـدا کـنـد مـرغ پـریـدۀ دلـم خـدا

 تیغ فـلک هزار بار اگر سرم جدا کند             کند لکه خـدا به مقـدمت مرا مرا فـداب

 حـسن دمی جـدا تو شوم ازشوم نمینمی 

 حـسن فـاطـمـه امـام مـجـتـبی، کـریـم آل

 تو قرارالزمان زائر بی صاحب مهدی             تو ای به سرشک فاطمه شسته شده مزار

 تو  دیار تر نبوده در  کسی غریب تو از            تو جوار هماره دراولیاء  بهشت قرب

مربع ترکیب                  وزن شعر: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلنقالب شعر: غالمرضا سازگار           شاعر:   
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 حسن   ،آشنا و  غیر شب ز و روزستم کشیده 

 حـسن فـاطـمـه امـام مـجـتـبی، کـریـم آل

 ایزبان شنیده ستارگان زخم از بیشتر             ایکه به شانۀ رضا کوه بال کشیده ای

 ایهمه دل بریـده هـمه آشنا ولی از با             ایدیده لحظه  بهزخم به زخم دل همی لحظه  

 حسن  را تو دلسوخت  ایشراره  کسی از هر

 حـسن فـاطـمـه امـام مـجـتـبی، کـریـم آل

 عنایتت  از خجل هم شد توز  دشمن کینه            حکـایتت قـدسیان زمـزمه صلوات ای

 حمایتت  مثل علینکرد هیچکس چه  زا             والیتت  ای ازسینۀ هفت آسمان سفـره 

 حسن؟ چرا را  توکشت تو وفای بی  همسر

 حـسن فـاطـمـه امـام مـجـتـبی، کـریـم آل

 قـیام کربال کند  ونهضت   صلح تو کار            مال کند تو نقش خصم را یکسره بر  صبر

 چرا کند؟ چرا، چون و توصلح  به جنگ وکسی              مرتضی کندنقل قدرت بازوی  جنگ تو

 حسن  حکـم خـداست یا، قـیام تو تو قعـود

 حـسن فـاطـمـه امـام مـجـتـبی، کـریـم آل

 عشق تو  خوشا به حال آنکه جان کند نثار             عشق تو شد خاک دیارآنکه حال  خوشا به

 عـشق تو  مـنم منم منم منم "میـثم" دار            عشق تو شرارتویی تویی تویی که دل گشته 

 حسن  قدمت فـدا، عنایتی که جان کنم در

 حـسن فـاطـمـه امـام مـجـتـبی، کـریـم آل
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 زند می  بختش به  روزی سر صاحبخانه  دست           زندسائلی که حلقۀ در را به وقـتـش می 

 خاک پای شاه شو، بال ادب را پهن کن            پهن کن  راخوان طلب بیا   ای که محتاجی،

 تـرفـعـوا أصواتـکـم  ال آرامتر، در بـزن،           ترفـعـوا أصواتکـم  ال رسیدی پای در، تا

 کند کرم دریا ات را ازقطره رحمت، ابر           وا کندرویت  را به درکن آقا خودش   صبر

 او مجتباست   او حسن، او کریم آل طاها،           هللا یؤتی من یشاست   صاحب این خانه فضل

 تقـسیم کرد  با فـقـیران بارها   ثروتـش را            آسمان تعظیم کرد او کیست این ماهی که بر

 است حیدر ابن  حیدر  ،شجاعت ودلیری  در            است کوثر وعادیات وصل  فرزند این، کیست

 روبـرویـش نـاقـۀ فـتــنـه بـه زانـو آمـده            1جنگ جمل نور  علی نور آمده که در او

 2است احساس ناالن مانده  جود او بر  نظر از            استمانده  حیران اندیشه او مقام صبر در

 شود توأم می تدبـیر  با غربت و  صلح او            شود حسن خـم می صبر قامت ایـوب از

 مجتباست  درک صلح همانا مذهب شیعه،           مدعاست اینخود گواه محکم  محشر روز

 علی بوسیدنی است  بن حسینمثل  اش،سینه            است روشنی  جنس نور و ازمهربان امام  این

 مــادر بـوده و  آزار  شـاهـد آن کـوچـه و           ای که مخـزن اسرار مادر بوده وسیـنـه 

 کشندرا می او  آخرهایش کوچه   مدینه، این           کشندرا هی به آتش می  احساس او ها،کوچه 

 هکـشتـه او را خـاطـرات قـتـلگـاه فـاطم           فاطمه نگاه وسنگ  دلی ای تنگ وکوچه
 

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

موجود و همچنين انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد همانگونه که علما و مراجع متذکر  ايراد  

 شده اند اينگونه تعابير براي ائمه مدح نيست

 روبـرويـش نـاقـة فـتــنـه بـه زانـو آمـده           او که در جـنگ جـمل با تـيغ ابـرو آمده 
پيشنهاد مي.   2 اما  است  محترم  شاعر  اصلي  زير سروده  را  بيت  آمده  شعر  متن  در  که  شده  اصالح  بيت  شعر  معناي  بهتر  انتقال  منظور  به  کنيم 

 .غالباً جود با احسان مي آيد حلم مترادف صبر است.جايگزين بيت زير کنيد

 حلم او احساس ناالن مانده استاز نظر بر            در مقام صبر او انديشه حيران مانده است

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مثنوی   قالب شعر: امیر عظیمی                  شاعر:   
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 حسن شیدایی  مجلسصفاست  عرش            مـاه خـداست روی تمـاشـایی حسن

 یک جـلـوه از تـبـّسم لـیـالیی حسن             گهی سحرهرآنکه ببیند   مجنون شود

 گـدای سـفـرۀ مـوالیـی حسن حـاتـم            او راه به عیسی همرهنشسته  موسی

 1حسن زیبایی واسیر عصمت  یوسف              شود تفسیر "انما" به گمانت چه می

 حسن شکیبایی و  صبر به  صدآفرین            شـبـانـه روزی ایـوب این بُـود ذکر

 حـسـن آقـایـی پــرچــم پـایـنـده بـاد،            علقمه پرچم سردارروی  نقش است

 انتهاست غـربت و تنهایی حسن بی            کیست  غریب بفهمی  مدینهیک شب برو 

 به روضۀ زهـرایی حسن بیا یکسر             کن عنایتیبه جان حسن  الحسن یابن

 مسیحایی حـسن ذکـر ز غافـل مشو            حرم دارالشفاست مجلس ارباب بی

 

 هـاآمـوزگـار مـکـتـب سـبـز کـریـم            هاای پـشت گـرمـی فـقـرا از قـدیـم

 هابوی خوب حضورت نسیم  و عطر با             اندانسی گرفته خـلوت شبانه چه در

 هابرت را یتـیـم  و اند دورکـرده پُر            زنینمی پدرت مو  ُحسن ُخلق با در

 هـاتـا مـقـصـد هـمـیـشگی یـاکـریـم             کشم همیشه غـریبانه تا بقـیعمی پر

 ایم ماآن به خانه یمان برده حتی از            ماایم نمک خورده   از سفرۀ تو نان و

 
النَّبِيِّينَ،   بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به دليل.   1 الْأَنْبِياءِ، وَسُاللَةَ  مغايرت با مضامين زيارت جامعة کبيره » وَ وَرَثَةِ 

هاي ائمّه، بيت  ايراد موجود و پيروي از فرامين و آموزهکنيم به منظور رفع  « و عدم رعايت شأن انبيا؛ پيشنهاد مي  وَصَفْوَةَ الْمُرْسَلِينَ

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

 غالم عصمت و زيبايي حسن  يوسف            به گمانت چه مي شود "انما"تفسير 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: مجتبی روشن روان            شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: سیامک سلیمانی            شاعر:   
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 نیکوتری  ها کز نیک ها،  نیک نیک   وی نیک              تری  جانجانان  جان   کز  ،جان  جان   جان   جان   ای

 دلبران با دلبری از بری،جان میدهی دل می             بریمی  دلبران دل ازکارت دمادم دلبری، 

 رهبری  هم رهگشا هم تویی واال تویی، موال             طاها تویی  دل نور   ،لیال تویی همهمجنون 

 نبـیـند دیگری گردون  ات،هـمپـایۀ آقایی             اتزهرایی  صورت چون ،اتجلوۀ طاهایی چون

 خوبان برتری جمع  از ای،آزاده آزادی و            ایساده  قرآن متنچون  ای،باده  زاللی، ،آبی

 جان پروری  وجان بخشی   ،ایجانانههم  جانی و            ایبر شمع دین پروانه  ای،خانه  روشنای تو

 لطف داوری اعجاز و ،قمریا  ُهداییشمس             گهر راجانها  وی بحر ثمر، راطوبی  ای نخل

هر ای             آفرین خورشیدماه   ای زمین، جلوۀ حق در ای  مهرت مشتری  هستی به المتین، حبل تو   م 

 چشم کوثری   هم نور هم زمزمی هم کوثری،            عطر تنت پیغـمبری، آرام جان حیـدری

 سروی و هم سروری  هم مالئک هم قدم،  ای با            محترمخاندانت  ای کرم، جود ومعنی   ای

 غارتگری دل کارت ز   حرم،بی  و  تیر تیغ و بی             خاک مسیرت محترم نامت کریم ابن الکرم،

هرت به دلها جاودان  تو در آسمان، ماوای  محشری  شافع به روز  جمله عاشقان،  کار  در            م 

 

 داری  زبـانـزدی مـا به کـرامت  میان             داری حـدی بی الطاف هستی و کریم

 آمدی داری رفت و شما به سمت گدا            خود ولی اینجا  رزقبه در   گداست در

 داری عـشـاق مـرقـدی مـیـان سـیـنـۀ            چـه نـداری ولی بـدان آقـا حـرم اگـر

 نه بـارگـاه طـالیی نه گـنـبـدی داری            ای عزیزخداحیف است  وکریم هستی 

 « بدی داری چه معـتـرفم نوکر  گر»             لطف سر از  ام که ببخشی مرا تورسیده 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلنوزن شعر:          قالب شعر: غزل     داریوش جعفری         شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:               قالب شعر: غزل       فرخنده                     امیرشاعر:   
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 شود می کارش مردد الجرم خورشید در           شودتا نقاب از چهرۀ زهرائیـش رد می 

 شود می مقصدحسن مقصود باشد خانه  گر           قبله استخشتش   خشت  او هرکجا ساکن شود

 شود اجتماع حـیدر و زهـرا و احمد می           ذات او کرامت در نجابت،  در شجاعت، در

 شود نسل محمد می از دنیا پُـر او از بعد            کـوری چـشـمـان کـفـار حـسود یـثـربی

 شود می “دست ایزد”  نمـای  ایزد روی او           زمین حـق در  که شد آئـینۀ یداللهی چون

 شود می  مشّدد خود  در اگر حرفی  شدضرب            گرفت شدت عزتش شد حسن همراه  ُحسن

 شـود شـاید  سـائل در  ایـن خـانه باید می           چرا وچون  برگشت بی  که آمد دست پُر  هر

 شـود احـتــمـال نـا امـیـدی گــدا رد مـی           رود گر گـدا کـاهـل بود” آقا پی او می“

 شود بـارها ثـابت شـده آقـا بـخواهـد می           ولی  اینجا کاه،  کوه وتوازن نیست باهم  در

 شـود شـاهنـشاه مـشهد مـی آسـتان قـدس           مجتبی  صحن  پیمانکار که روزی رسد می

 

 جالل حسنین است   جاه و ازخجل  دشمن            زیـبـایـی ایـام جـمـال حـسـنـیـن اسـت

 این ذکر دل انگـیز مدال حسنین است            اند که سرخـیـل جـوانان بهشت فرمود

 جزا در پَر شال حسنین است  روز در            و سند بخـشش سیـنه زن عـاشق حکم 

 است  اوج کـمال حـسنین اندکی از این             را چه خوش درس وضو آن پیربه  دادند

 حسنین است  خودی کار محال غفلت ز            خودی را آنجا که ببخـشند عـطا غـیر

 آندم به خدا صبح وصال حسنین است             مرگ غم هجران شب اندیشه مکن از

 روال حسنین است احسان به گـنهکار            نیستوحشی عجبی  ز شفاعت چو کردند

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     علی اکبر نازک کار            شاعر:   

 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:          قالب شعر: غزل     سیدمحمد میرهاشمی            شاعر:   
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 1کـفـن شـدیـمکنـان داغ شـه بـی  گـریـه            شدیمشکر خدا ز روز ازل سینه زن 

 عـطای حـسن شـدیم غـرق  اخـتـیاربی             حسین یا خدا به ُحرمت این ذکر شکر

 عـقـیق یـمن شدیم بودیم سنگ سخت،            فـاطـمـه شـدیـم تـا خـاک مـقـدم پـسـر

 هـا کـرم او زبـانـزد اسـت بیـن کـریـم 

 است  محمد فاطمه نیمش  علی و  نیمش

 گرفت  درش آبرو ملک زفطرس صد             گرفت بو و جا رنگ  همهوالدتش  روز

 گرفت  سبو ساقی کوثر از خود کوثـر            با اشک شوق حضرت خاتم وضو گرفت

 گرفت  او ازکرامت کریم درس  هرچه            گرفت  کرم سخت خو  به لطف وکودکی  از

 کودکی نموده عنایت به هر فـقـیر در 

 امـیـر  کـیـسۀ خـلـیـفـگـی  حـضرت از

 بود غـالمـان نـدار با سائـل و یتـیـم و            آیـنـۀ کـردگـار بود سـبـط الـرسـول و

 بود دار  مدینه خودش سفره با آنکه در            اندکی نمک  جو و  خشک نانخورد  می 

 ذوالـفـقـار بود تازه بـدون ُدلـُدل و بـی             رزم مجتباست ازای جنگ جمل حماسه 

 غـیـرتـش درود خـداونـد و انـبـیـا  بـر

 بـه زمـیـن زد امــام مـا   الـفـسـاد را اُم  

 کند؟ نـماز کـنارش چه می شمشیر در            کندمی با دشمنش ببین که وقارش چه

 کند؟ چه میمزارش روی   غبار گرد و            تر  یبدنـیـا به خـود نـدیـده ز آقـا غـر

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

 .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 کـفـن شـديـم لطـمه زنـان داغ شـه بـي             شکر خدا ز روز ازل سينه زن شديم

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مثمن                   قالب شعر: عماد بهرامی                   شاعر:   
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 کند می  دل زارش چه که خورده با زهری            آنکه  خواست خواهرش نشود با خبرمی 

 امـیـد شد  از مانـدنـش طبـیـب دگر نـا

 مـدیـنـه که آقـا شـهـیـد شد پـیچـیـد در

 گرفت  عزم سفر چوصبح اذان  بعد از             گرفت هوای سحر و دوباره حال قلبی

 گرفت  پر  روان بال ولطف اشک  به بعدش            حسن انـدکی گـریست یاد بقـیع و قـبر

 عالم به سر گرفت  دو خاک وقتی رسید،            رفت مدیـنه پرید و سوی غریب شهر

 آه بود که مـایـۀ انـدوه و دیـد آنچـه را

 مـاه بود تـنها چـراغ قـبـر حـسن نـور

 

 داری؟  ای قــصـد نــبــّوتآمــده نـکـنـد           چه شباهـت داری سبط اکبر! به پیـمبر

 داری  امـامت به روی شـانـۀ خـود بـار           هرشب افتی سجده می  بر  که  سبب نیست بی 

 هـدایـت داری  قــمـر چــارمـی و نــور           به خدا رساندی وگرفتی  دست ما را تو

 چه حاجت داری؟  عرضه آقا تو به این  نه ور            سبب رشد گداستکریمان حاجت به  عرض

 کـرامت داری صد برابر ز کریمان تو           بخـشیدیآنی که بخواهـیم به ما  قبل از

 داری عادت  سروری به این سالیانیست           بار دوبزرگیست نه یک بار و  حرف یک عمر

 !داری به گـدایت چه لطفی همه ماندند،           !سروران مثل تو "ارباب" ندیدند حسن

 سهم ارث از پدرت، نور والیت داری            وجـنـاتـت سـکـنـاتت حرکـاتـت عـلوی

 داری مهـارت فـن رزم همه فوت و  در           رزم حسینهم  وکه شاگرد علی بودی  تو

 سیـاست داری شـمـشیـر و صبـر، سپـر             زدی نـیـزۀ صلحت به دل کـفـر با سـر  

 داریشفاعت  اذن خود مادراز  تو چون           بـه دلــم راه نــدارد آقـا تـرس مـحـشـر

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                      قالب شعر: غزل   داود رحیمی                   شاعر:   
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َمت با بعد،              حسنم دیـار گـدایی ز  ُشغـلـم این است،  کـفـنم یک بی نوکر حفـظ س 

 مـدتی هست که تبعـیـد شدم از وطـنم             فـقـطام خاک بقـیع است مـادری  خانۀ

 به قصر سخنم  ،است مثل ستون تو ذکر            استهمه جا و همه َدم تکیه کالمم حسن 

«حسنم جان»  نفس   کنم بامست را  شهر
 سرای دهنم  صحن و شده در پر ُگل بوی             1

 منم هـیچ،  تر از  بین آنان به خـدا هـیچ            کـریمگـدایـان  اند،  ذاتا از ریشه کـریم

 زنـم  نظـر مـادرتـان است، اگر سیـنـه             سـوا کرد مرا مطـمئـنم که کسی بود،

 پیرهنم  من تن به روی ست گریه کرده            شدم زمان سینه زن بزم عزای تو هر

 حسنم« امامـم »من حسینی شدۀ دست            درشتخط  روی لوح  دلم حک شده با  به

 سوختنم  سبب این شد وخورشیدی  زیر             حسن حـرمّی تو مرا ُکـشت،غصۀ بی 

 بـدنم  ... سایـبانی بشود روی مـزارت            خرج شما شوم مرگ، شد که پس ازکاش می

 

 حـال خـرابــم اثــری داشـتـه بـاشـد بـر            بـایـد که غـزل هـم ثـمـری داشتـه باشد

 بـد نـیـست گـدا هـم هـنـری داشته باشد             این دل کند فقط عرض ادب می با شعر

 بر نـوکـر خود هـم نـظـری داشته باشد            عـالـم کـریـمـان دوای کـاش کـه آقـای 

 از غـربت او چـشـم تـری داشتـه بـاشد           شود امشب آنکه مشرف به بقیع می هر

 صحـن و حـرم مخـتـصری داشته باشد            حـتـی نـگـذارند که بـر قـبـر غـریـبـش

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

 آمده را جايگزين بيت زير کنيد. 

 بوي گُل پر شده در صحن و سراي دهنم              حسن "حاي "شهر را مست کنم با نفسِ 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   رضا قاسمی                      شاعر:   

 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                    قالب شعر: غزل  محسن زعفرانیه               شاعر:   
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 وزد از بـاغ دفـتـرمعـطـر بـقـیـع می             مشق جوهرمشد  ُحسن نام تو که بس از

 شـمـا ســاده بــگـذرم گـنـدم مــزار از            ز من مخـواه شوق بهشت سهم بـقـیه،

 مثل هـمیشه در صف این خانه آخـرم            آمـدند همه زود یتـیم، اسیـر، مسکـین،

 الکـرم ثبت است بر جـریـدۀ عالم هـو            الکـریم نقش است بر کتیبۀ خلقـت هو

 ضریـح تـوست الـنـگـوی مـادرم نـذر             آبادی بقـیـع ام پس ازمن خـواب دیـده

 حــاال خـودم کـلـون قـدیـمـی این درم             در این خـانه کوفـتم حـلـقـه بر آنـقـدر

 بـرادرم  سـرای که این شـما و گـفـتـی            تو کجا رویم  گفـتند سائالن که پس از

 حرم  حسن،  موازی: خط  صفحه چون دو بر             اندانـد که با هم غـریـبه ها دو واژهاین 

 

 خود را تمام کرد کرامت هم  بار  این            قبل از سالم کردن سائل سالم کرد

 غـالم کرد نان شبـش دوبـاره نـثـار            حسن از حیرت است واژه ایثار  در

 کرد «السالم کـریـم علیه» ذکر مـرا            من کارخورده  گرهکه  دید فاطمهتا 

 کرد نامثبت  حسن که پای درس هرکس            شود عـقل مانع عشقش نمی زنجـیر

 خود هم کالم کرد شاعر با جبرئیل،            حدش که از لطف بی رحمت به آن کریم 

دحـتش همه بیت   الحرام کرد بیت صاحب ،مدح ترویج             اند المقدسابیات م 

 کرد که با سپـاه سـواره نظام  کاری            جمل را نظاره کن از قدرتش نپرس؛

 قیام کرددستش کامم برای بوسه به             سجده رفت احترام قدومش به چشمم به

 از بس گدای فاطمه را احترام کرد            استدر خاطرم نمانده که شغلم گدایی 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                       قالب شعر:        میالد حسنی            شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: محمدجواد شیرازی             شاعر:   
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 ابـتـدا حـسن  از مستـمـنـد تو  خـورشیـد،           حــسـن !ای مــاه آســمــانـی  مــاه خــدا

 حـســن نــقــاش ُحـسـن بـا قــلـم ابـتــدا           روز نـخـست نـقـش جـمال تو را کشید

 پــس ابـرهـا حسن هـا ودر پشــت کـوه           شـرم آفـــتــاب ُرخـت خـفـت آفـتاب از

 که دیده در تو جمال خـدا حسناز بس            جهل به  خوانََدت  خدا،عقلاین که  از ترسم

 تا بـلـند شــود بـر دعا حـسن  دســت تو           از کـــائــنــات آمــیــــن شــود بــلــنــد

 های پـشت هـم مصـطفا حسن از بوسـه           افکنـده گل صحیفۀ ُحسنت چـو باغ گل

 گیرد به یک اشارۀ چشمت صفا حسـن            فاطــمهقـلـب  روح نــبی، روان علـی،

 دردی کـه با دعای تو گردد دوا حسـن           است از صد هزار فیض مسیحا نکوتر

 حسن حاجت روا ای عالمی به کوی تو           باب حاجت ارباب حاجت است  باب تو

 حــسن  ـسم گرمـت شــفا،گیرد از تب می            جـسم مــسیـح نـه کـه روان مـسیـح هم

 بهــر نـجـات خــلـق کـنـد اکـتـفا حـسن             قاسمت به عرصۀ محـشر قـدم نهـد گر

 بس که داده بوسه دهان تو را حسن  از           مصطفی  توعسل خورده  لب از گویی که

 حسن سما ارض و تو بقیع   صحنه ازیک             آفتاب ماه است و فروغ تو جلوه از یک

 حیف است پا نهی به سرچشم ما حسن           شوی سواروقتی که جای دست خدامی

 تا ذات حـق بـرای تو گـویـد ثــنا حسن             شوند گوش حیدر و زهرا باید رسول و

 زار وحی به صبح ومـسا حسندر الله           بایــد نـبـی زیـارت ُحـسـن تـو را کـنـد

 بــاهلل بُـَود مــدیـنـۀ تـــو قـلـبـهـا حــسن            دل ان و رواقـت بهشتتوسـت ج زّوار

 حسن ای زخاک توعرش عالای گوشه           عرش به یک گوشۀ بقیع؟  چگونه گنجد

 کجا؟حسن  باشد  خاک تونیسـت که   جایی           روز؟ باشد کدام  تو  روز نیست که روزی

 داد دیـن خـدا را بـقـا حسن  تــو صــبـر            مـعـاویّـه را سیاهکـرد روز  صـلـح تـو

 بـال حسن  بنـیانـگـذار نهـضت کـرب و            ایاز بــامـــداد اول خلــقـت تـو بـــوده

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: قصیده                  قالب شعر: غالمرضا سازگار              شاعر:   
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 عطاحسن   لطف و کرامت و  در مشهور           تــو شــدی آل نبـــی تـمام کریـمـــنـد و

 وجــود آمــده مهـمـان سرا حسن ملـک           یی مـیـزبان خـلـق خلـقـنـد میهمان و تو 

 گردم جدا حسن تو ای زحاشا که لحظه            بنـدم جـدا کنند عـمـری اگـر که بـنـد ز

 کـشنـد دور مـزار تو، یا حسن سد مــی           انـدوهابــیـان به زائـر تــو راه بــسـتـه 

 دارالـزیـارۀ تــو بُـــَود قـلـب مـا حـسن           غـافـلـنـد ل پـست،د کــور هـایبیـچـاره 

 غیرازتوکیست صاحب ُخلق خدا؟حسن           گفت: خنده رابه خوشت چودیدُخلق دشمن

 که آورد به تو روی رجا حسن کس  هر           خورم به خدا نیـسـت ناامـیـدسوگند می

 حسن در حـشـر بر نجـات همه ماسوا،           استکـوچکـت بـس  دست بریـدۀ پـسـر

 حسن  دست هزار »میثم«بی دست و پا           است سوی تو هرگوشه روزحـشردراز

 

 کند مــحو تــوأم کـه عالم تو فرق می             کند مست ازغم توأم غم تو فرق می

 مـــثل مسیح، نه، دم تو فرق می کند             بایک نگاه می کشی وزنده می کنی

 بایــد عوض شد آدم تو فرق می کند              یک دم نگاه کن که مرازیروروکنی

 ن! کم تو فرق می کندآقــای مــهربا              کنی؟ تنها کمی به من نظر لطف می

 جزمرحمت که مرهم توفرق می کند              است نداشته عالجی  که دردلم است زخمی 

 ماهی تــو و محــرم تو فرق می کند             است غربت است  حماسه صلح توروضه است

 1کندنه؛ گنبــد تو و حـرم تو فرق می              بایــد خــیال کــــرد تجسم نمود؛ نه؟

 آقــای مــن! تبـسم تــو فرق می کند              لخــتی بــخند قـافیه ام رابـه هم بریز

 
 در بيت زير قافيه که رکن اصلي شعر است رعايت نشده است لذا جهت رفع نقص بيت زير اصالح شد .  1

 نه؛ گـنبـد تو مــرقد تو فرق مي کند              نمود؛ نه؟بايــد خــيال کــــرد تجسم 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: محمدرضا شرافت              شاعر:   
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 سـائــل کــرم توست یا حسن فــردوس             جنّت نشــانی از حــرم توست یا حسن

 در زیــر ســایــۀ علــم توست یا حسن             تنهـا نه آسمان و زمین عــالــم وجــود

 جان شمع روشن حـرم توست یا حسن             عــرش خــدا مدیـنـه، دل انـبـیــا بقـیـع

 م  تـوست یا حسن تا صبح روز حشر ک            عالم اگر ثنای تو گـویند صبح و شــام

 سرتا به پات حسن خداوند سرمد است 

 آیــیــنـۀ تمـاْم نــمـای مــحــّمـــد اسـت 

 انــد آیــات وحــی در سخـنت آفــریــده            انـددریــای نــور در دهـنــت آفــریــده

 انـد ـت آفــریــدهدر بین پنــج تن َحـسـن            ســرتا به پات آینــۀ ُحسن کبــریــاست

 انــد های دم زدنــت آفــریــدهاز لحظـه            انفــاس آسمــانــی عیــسی مــسیــح را

 انـد از بوی عطــر پیــراهنت آفــریــده            بـیـنـایــی دو دیدۀ یــعقــوب را درست

 انــد ت یــاسمنــت آفــریــدهبــاغ بـهـشـ             ســرو ریــاض آرزوی خــتــم انـبـیــا

 آیـیـنـۀ مــحـّمـد و زهــرا و حــیــدری  

  اند و نگــفـتند برتــری از هرچه گفتــه 

 الگوی عــّزت و شــرف و استـقـامتی             مـنـظــومۀ نبــّوت و شـمـس امــامتــی

 ف و عطا و کــرامتی مشهورتر به لط             در چــارده کــریم که روح کــرامتـنـد

 تنهــا به یک نگــاه شـفـیــع قــیــامتـی              با نام تو جـحـیــم شود بــوستــان گــل

 در حشر نیست غیر زیان و غــرامتی             بی مهر تو تـمام عبــادات جـن و انس

 ـیـعت اقــامتــی گـر باشدم شبــی به بـق            کنمتا حشر بر ریــاض جنــان ناز می 

 دلهـای مـؤمنـیـن جـهـان شـد مـزار تو  

 شــام والدتـت شـده دل بــیــقــرار تــو 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند                قالب شعر: غالمرضا سازگار          شاعر:   
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 های بـقــیــع تو چشـمـم بَود به پنــجــره             دورم اگــر ز صحن و ســرای بقیع تو

 هــوای بــقــیــع تو کنــد به پــرواز می            آشیان خود صبح، مرغ دلم ز هر روز

 سبقت برد ز کـعبــه، صفــای بقیــع تو             با آنکه نـیـسـت قبه و ایــوان حائــرش

 ای جان عــالــمی به فــدای بـقــیــع تو             وزد از خــاک زائـرتبوی بهشت می 

 پیـوسته زائـر حـرمت روح انـبـیـاست 

 باهلل قسم حـریم تو آغـوش کبــریــاست 

 قــرآن مصطفی به سر دست حیــدری             تو مظهــر خــدایی و جــان پیــمبــری 

 هم اولیــن ســاللــۀ زهــرای اطهــری             هم دومیــن وصــی  رســول مکــرمـی

 فراتریانس و مالیک  و  کز وصف جن            باید سرود مــدح تو را با زبــان وحـی

 مظهری را تو حدود خداچون ُحسن بی             شودُحسن خدا به ُحـسـن تو دیــدار می

 هر دو حال بر همه موال و رهبری در             هم صبر توست حکم خــدا هم قیــام تو

 است   دیگر خود کفر تو  چرا به کار چون و

 چـون و چـرا بـه کار خداوند اکبر است  

 صبرت حــدیث نهضت آینــده یا حسن             ای دین حق به صبـر تو پاینده یا حسن

 حسن ضربۀ کوبنده یا  صلحت به خصم،             صبر تــو بود تیــغ خداوند در غــالف

 دشمن ز کار توست سرافکنده یا حسن             کنــمصلح تو و معــاویــه؟ بــاور نمی 

 فــروزنده یـا حسن  تو مهر او تیــرگی،           و او خود تمام کــفـرتو خود تمام دینی 

 یا حسندمت زنده  تا هست،هست دین ز            پــایــدار  تا بود، بــود حق به وجــود تو

 نیام توست   حق همه جا در شمشیر شیر

 صلح و قیام توست   »میثم« هماره پیرو
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 ات از خیل گدا محشر بود روز و شب سفره            سـفـرۀ بـاز تـو آنـقـدر گــدا پــرور بـود

 بود سر سرتا  خـوب دیـدند همه لطف تو            کوچه خانه سر دیگر یک سرش بود ز

 که دراین شهر فـقط خانه تو بی در بود            نداشتخانه  کرم  این شهر الحسن بیت غیر

 کوثر بود  ای ازآب چاه تو خودش شعبه             کاسه آبی به گدا دادی و سرمستش کرد

 دکافـر بو خـواه اگر ناصبی و خواه اگر           هر کس آمد به مدیـنه تو پـنـاهـش دادی 

 بود  چون حیدر نان جو وعده تو رزق هر           گـرچـه انـواع غـذا بـود سـر  سـفـرۀ تـو

 تر از بـاور بود  کـرم و جـود تو مافـوق           نزدی غذایت نشد لب به  تا که سگ سیر

 بود  میخورد به هرجا زر کف نعـلین تو           هـمـه شـد کـیـمـیـای قـدمـت نـقـل دهـان

 شد غم تر چشم تو از گرچه میسوختی و           1ی کرد تـوهـین به تو لـیک پـنـاهـش داد

 

 ست نان همیشگی محیط بوی  خوش   این در           ست عطای کریمان همیشگی تا بخشش

 ست احـسان همیشگی اینجا بنای سفـرۀ           خـورد غـم فــردا نـمی آنـهـا گـدایـشـان

 ست هر چند التـمـاس گـدایان همیشگی           شود کـریـم خـستـۀ بـخـشـش نمی دست

 ست هـمـیـشـگـیآیـه آیـۀ قـرآن  مـانـنـد           آقـایـی و کـمـال حـسـن جـان فـاطـمــه 

 ست همیشگی مهمان آمد ویعنی که رفت            اند کشیدهصف   او  در بر  فرش عرش و از

 ست اش تـرنّم بـاران همیشگی در خانه           در خـشـکـسال زنـدگـی و قحـطی امید

 ست همیشگیبـه گـدا تـبـّسم ایـشان  رو           مهـربـانی است لبـخـنـد او خالصۀ هر

 
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

 گرچه ميسوختي و چشم تو از غم تر شد           کرد توهـين به تو اما بـرويش خـنـديدي       .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   سیدپوریا هاشمی                 شاعر:   
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 فریــاد برآرم که غــالم حــســنــیــنــم             عمری است که دلــدادۀ نام حــســنـینم 

 ای می زدگــان مست ز جــام حسنـینم            عـمردر کوی خـرابات، مـقـیـمـم همۀ 

 بنــمای مقـیــد به مــرام حــســنــیــنــم             یا رب ز عنایــات ُمحــّرم کــرمی کن

 محــتــاج به الطــاف مــدام حـسـنـیـنـم            در لحــظۀ مــرگــم به شب اول قبــرم

 آمیــخــتــه با شهــد کــالم حــســنـیـنـم            مست از ذکر احــادیث والیی شــده ام

 1صد شکـر خدا را؛ که به رام حـسـنـینم             پری نغمه سرایم من مرغک بی بال و

 فریــاد غــمــم، وقـف پیــام حـسـنـیـنـم            مرثیــه ســرای حــرم عشق و والیــم

 تــا منتـظــر روز قیــام حــســنــیــنــم             م منبر رجعت پر بــرکتشان معتــقــد

 

 ست  مجتبی مدار ملک دور و گردش مهر            مجتبی ست  کرم در انحصار  جود و بخشش و

 نان گرم و روی خوش اینها شعارمجتبی ست            مهمان سرای مردم بیـچاره بودخانه اش 

 ستمجتبی  خود بی گمان محو وقاراو ولی           در مالئک هیبتی مافوق اســرافیل نیست

 با جذامی ها نشستن افتخــار مجتبی ست            ولیمیهمان دارد  عرش خدا او شب از هر

 آفرینش مهره ای در اخـتیار مجتبی ست           در قـیـام و در سـکـوتاو ولی هللا بـاشد 

 افتاب از شرم خود آیینه دار مجتـبی ست          ذره نیست حضرت خورشید جایحریم  در

 در حقیقت کـربال هم یادگــار مجتبی ست           صلح او پــایه گــذار انقــالب عشــق بود

 مجتبی ست اقتدار گوشه ای از این فقط یک            فـتــنـه را مرد میدان جمل پی کرد چـشم

 
 بيت زير داراي ايراد محتوايي است زيرا کلمه دام غالبا داراي بار منفي است و شايسته و در شان اهل بيت نيست .  1

 حـسـنـينم   دام به افتــاده که شکــر صد           من مرغک بي بال و پري نغمه سرايم

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            قالب شعر: غزل    سیدمحمد میرهاشمی           شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل     حسن کردی                  شاعر:   
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 استحضرتتان بی نهایت ازبس که لطف               شعر و غزل برای تو گفتن عنایت است 

 اصال  به افتخــار تو مـاه ضیــافت است               این جا سیـاه کردن دفـتـر عبـادت است 

 ابــر کــرم ببار که هنگــام رحـمــت است 

 1ادۀ تـو بــوده و هـستــیــم از ازل دلــد               از گوشه هــای لعل لبت می چکد عسل

 ای قهرمان عــرصۀ پیکــار در جــمل               آقــا بــگـیــر دست مــرا نــیــز الاقــل 

 وقتی قیــام می کـنی اصــال  قـیــامت است 

 ـی زیبــاتــرین ســرودۀ دیــوان عــالــم               خــاکی تــر از تمامی شــاهــان عــالمی

 قــربان خال هــاشمیت جــان عــالــمی               در امتــداد دست تو چشــمان عــالــمی 

 آن نقطــه ای که نقــطۀ آغــاز خلقت است  

 ای توده های ابــر کـرم! بر زمین ببار               ای سفره دار شهــر نبی ای بــزرگوار!

 هرگــز نمی روم به خــداوند زیــر بـار               وا می کنم به نام تو لب های روزه دار 

 بــاور نمی کنــم که مـزار تو خلوت است 

 می آمدند مــردمی از جـای جای شهــر                تا می وزیــد بوی شما در فضـای شهـر

 تا بنگـرند جلــوۀ یــوسف نمـای شهــر                 های شهر کوچه و پس کوچه درازدحام،

 نگــاه کــردن رویــت عبــادت است یعنی  

 گــرمی گرفت خــانۀ پــروانــه هــایتان                 بر سفره هاست روزی و ماهانـه هایتان

 سنگیــن شده ز پــستی ما شــانه هـایتان                 دیــوانه ایــم و عــاشق دردانـه هایــتان 

 این عبد رو سیاه چه اسبــاب زحمت است 

 
زير  .1 اصلي    بيت  به  شاعرسروده  اما  است  رعايت دليل  محترم  مي   ؛علما   و  مراجع هاي توصيه  عدم  به  پيشنهاد  کنيم 

 .، بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد مراجع هاي توصيه  رعايت منظور

 ديــوانــة تـو بــوده و هستــيــم از ازل              از گوشه هــاي لعل لبت مي چکد عسل

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مسمط                   قالب شعر: امیرحسین الفت            شاعر:   
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 زخـم زبان شنیدی و هر شب گــریستی               قــاتلت چگونه به یک خــانه زیــستی با 

 یا للعجب! کــریــم مــدینه! تو کیستــی؟                 بایـد که پــای درد صبـوری بـایــستــی 

 درد تو درد بی کسی و درد غــربت است  

 دشنـام داده را تو چه شــرمنده می کنی                کـنـی دشنــام ها شنیــده ولی خــنــده می

 تو خـاطرات فــاطمه را زنــده می کنی              کنی هرکیش را به دین خودت بنده می 

 یک گــوشۀ نگــاه تو ما را کــفــایت است 

 یعنی تو از تمــامیــشان کــوثــری تری                 در بین بچــه ها ز هــمه مــادری تــری 

 پـایش بیفتد از همه شـان حیــدری تری                 این عبــای سبــز، تو پیغمبــری تریبا  

 غیرت است  تو تمثال شمشیرهم به دست 

 شـمــع مذاب در وســط آتــشی خــودت                کم به روضه پای مرا میکشی خودت کم

 کشی خودت مرا میمسیر روضه  دراین             چشی خودت را میفاطمه پس طعم درد 

 شهادت استهم هالک شدن  در روضه ات 

 

 بخشید فـقط به خـاطـر خـشنودی خـدا             بخشید آنچه را فدای جود کسی که هر

 به مجـتـبی بخشید  سفرۀ کرمش را  که            ابـتـدا پـدرش فـکـر ما گـداهـا بـود از

 بـدون سـر و صدا بخـشید کـریـم بود،            اگرچه گـدا فراوان داشت غریب بود،

 آشنا بخـشید  چه بسا بیش از غریبه را            کـریـم کار ندارد به اسم و رسم کسی

 به کـربـال بخـشیـد خود را مدینه زائر            نکـنید آنکه را مدیـنـه نرفتمالمتـش 

 بخشید  به ما خدا اشک حسن راکه رزق             مـاه گـریه برای حـسین بـاعث شد دو

 خـدا فـقط به حسن اینچـنین بال بخشید            که دگر مادری زمین نخوردگمان کنم 

 بخـشیـد  بقـیـه را قـاتـل مـادر غـیـر  به            آخـر ایـن است کـه دمگـمـان دیـگـرم 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل  علی ذوالقدر                   شاعر:   
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 ا کنید بر خلق و خوی فــاطمی اش اقتــد             ای عاشقان به ُحســن حسن ابتــدا کـنـید

 پس اقتدا به سیــرۀ خیــر النــسا کــنیــد              باید که ما شبــیــه حـسـن مـادری شویم

 کافی است اینکه قصد تــوّسل بجــا کنید             استجود و کرم مادری تر  آری حسن به

 مجــتـبــی کنید دست طلب اگــر بسـوی              استعرض حاجت  از لطف کریم زودتر 

 دستــی به سفــرۀ علـی  مـرتضی کــنـید             یعنــی کــریم زادۀ آل الکــریـم هــاست

 کنید مصطفی   را طلب از دو خوبست هر            علی  سطوت از مصطفی بََرد و  هیبت ز

 ـا کـنـیـد دل را به زادگــاه حـســن آشــنـ           باب الحسن زنید ز بیت وحی  یک سر به

 افطار  نیــمــه را به لب یــار وا کــنــیـد             این خــانـواده روزه به او بــاز می کنند

 استفاطمه  مصطفی به روی دست معراج

 یعنی بهشت، خانۀ دربست فــاطمه است

 عشق خانه است و دو رکعت نماز  محراب              بیت علی است مرکز راز و نیـاز عشق 

 عشق  و راز بی حّب اهل بیت َمجو رمز             باید به بیت وحــی عبــادت کنیــم و بس

 داده خدا به دست حسن این جواز عشق             باید َرهی به بندگی اش دست و پـا کنیم

 َمجاز عشقفضای ننگی است در درون              خطاستحسن   عشق بی جواز  حسین و هر

 عشق روزی که شد به کشور ما اهتزار            ز حسن بر گرفته ایمما دین خـویش را 

 روزی که شد سپاه علی سر فراز عشق           سالطیـن نـجـات داد جور ما را حسن ز

 وقتــی که آمــدیــم همــه پیشــواز عشق             پرچــم بــدست  نــامــَور  بــوتــراب بود

 عشق  یّکه تاز ُملک حسن، اینجاست ُملک در             ُملک ماستهر کس که مّدعی  فتوحات  

 ما را خود از ازل وطـنــی آفــریــده اند

 ُملــک حسیـن را حـسنــی آفــریــده انــد 

 دل را به یُمن مقــدم خود کـرده دلبــری             شکر  خــدا که کرده حسن ذّره پــروری

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند                قالب شعر: محمود ژولیده            شاعر:   
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 زیبــا و عــاشــقــانه کند بـنــده پــروری              خــوانده در دعاما را ز شیعیان  خودش 

 َحسن ُحسن محوریروی این َمه شده به             با قرص َمه به نیمه، خــدا هم نشان دهد

 ما را دهــد نشــانــه ز خـلــق پیــمبــری              چون صحبت از مکارم اخــالق می کند

الــهــّی حـیـدری              خود مصطفایی است هنگــام بذل ثروت  1هـنگــام جـنـگ شـیــر 

ل اوست مادریسرشت بسکه             یک آن جدا ز حضرت زهـرا نمی شود  و آب و گ 

 الـحــق کــنــد بــرای بــرادر، بــرادری             به کربالستهدایت صلحش برای شیعه 

 دســتـــور او مــقــابــل ظــالــم دالوری             ند به خلقمظلــوم را سفــارش  یــاری ک

 با افــتــخــار نـام تو را می بــرم حســن 

 با اقــتــدار عشــق تو را می خرم حسن

 تسلیــم جــز برابر سـبــحــان نمی شــود             آقـای ما که خستــه ز عــدوان نمی شود

 جــز از موالیــان و مـحـبــان نمــی شود            پــاه خـویش ســاالر ما غــریب میــان س

 هر مــّدعی که بــنــدۀ سلطـان نمی شود              وای از دلش که جور  جفاکـار دیده است

 تنها، چو او به عــالـم امکــان نمی شود             غمش غریب وغریب   درد ونامش غریب 

 خورشید پشت ابر که کتــمـان نمی شود             اوست امرزمان تحت  زمین و همه با این  

 یک سطر از فضــایــل جانان نمی شود             دریــا شود ُمــرّکب و اَشجــار هــم قــلم

 یک آیــه از ستــارۀ قــرآن نـمــی شــود            در مــدح او تـمــام َدواویــن شــاعــران

 وست که بنیانگـذار عشق قبل از حسین ا

 یعـنی حــســن ستــارۀ دنبــاله دار عشق 

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

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

 شايسته نيست امام معصوم تشبيه به حيوان شود  .کنيدآمده را جايگزين بيت زير 

 هنگــام جنـگ شيــرِ نــرِ رزم حيــدري             هنگــام بذل ثروت خود مصطفايي است
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 وی دّومیــن امــام  ُهــدی یا امــام حـسن             ای یــاد توست ذکــر خــدا یا امام حسن

 ما را مکن ز خویش جــدا یا امام حسن            ای یــاری اَت مقّــدم  حاجــات عمــر ما

 عــالــم شود بــرات فــدا یـا امــام حسن              در این جهان؟! ارییار ندکی گفته هیچ 

 اّمــا کــنــنـد یــاد خــدا یــا امــام حـسـن             در اوج غــربتند در عــالــم مــوالی اَت

 سن این است انــقــالب شــما یا امــام حـ            بیــداری  جهــان  بشــر یــاری  شمــاست

 تا می کنــی دعــا و ثنــا یا امــام حســن            اّمت بدست توست بی شک تمام نصرت

 سلطــان عــالــم است گــدا یا امام حسن             وقتی کـسی گــدای حــریــم تو می شود

 امضای توست کرب و بال یا امام حسن            عشق حسین از تو رسیـده به شیعــیــان

 دـونـت شـبـ ائـودک تو نـال دو کـربـدر ک

 1مــردانــه سـیــدالـشـهـدا را مـــدد کـنـنـد

 

 گذارد جــگـر می غــمت داغ ها بر              گذارد می سر صبــوری به پای تو

 گذارد؟ میاین بغض سنگی مگر  نه!              غـریبی بگـویم كــمـی خـواستم از

 گـذارد نــگـاه تـو در مـن اثــر مـی            مــرد شــامـی و من نیستم بدتر از

 گذارد قدم روي این چــشــم تـر می             شنـاسم كـریمی كه از كــودكي می

 گـذارد می  غـریـبـانـه سـر روی در             ا یــاد غــم هــــایت آقــادلـم بـاز ب

 گذارد كه بـر ســاقــۀ گـل تــبـر می            تا كــرد دنیــای پـستی چه بد با تو

 گـذارد به دوشـش غــم  بیـشـتر می             كس كه كمتر شكایت كـند آه هر و

 گذارد روی جگــر می  كه دنـدان به             مردیزخم  شهر برنمك ریخت یك 

 
در تمامي سايت ها حتي سايت خود استاد ژوليده بند آخر اين ترکيب بند بدون بيت برگردان ذکر شده است لذا جهت رفع نقص .   1

 مردانــه سـيــدالـشـهـدا را مـدد کـنـنـد             بـال دو کودک تو نـائـبـت شـوند ردر ک            ه شدبيت زير اضاف

فعولن فعولن فعولن فعولنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: حسین عباسپور                 شاعر:   
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 بـخـشدمی پـرودگـار  فـقـط بـه خـاطـر            بـخـشدمی کـسی که با ادب و بـاوقـار

 بخـشدمی شـماربه رسـم اهل کـرم بی            کتاب بخشش نیست کریم فکر حساب و

 بـخـشـد بـه آشـنـا و غـریـب دیـار مـی             هرگـز کـندرسـم تـوجه نمی به اسـم و

 بخشدمی  عار نـنگ وبدون منّت و بی              بـرای ایـنکه شـود حـفـظ آبـروی گـدا

 بخـشدمی اش را سه بارتـمـام زنـدگی              کـه ردیتـمـام زنـدگـی مـن فــدای مــ

 بخـشـدمی وارآئـیـنه  سـکـوت کـرده و            است طعنه پاسخش خنده مقابل بدی و 

 بخشدمی اعتبار  که گل همیشه به خار            این دلیل غالم حسن خودش آقاست به

 بخشداخـتـیار میعجـیب نیست که بی             اش کرم استسجیه  ازآن که عادتش احسان،

 بـخـشـد مـی که بـین مـعـرکـۀ کـارزار            ستمردی ارشد همان  چرا که او پسر

 بخشدمی خود ذوالـفـقـار به دشمن سر             از سر لطـف که بـین معـرکۀ کارزار

 بخـشد؟می به وقـت شـکـار کدام شـیر            علی که به هنگام جنگ بخشیده است بجز

 بخشدمی« جار» به رسم فاطمه اول به             شود این مردکه می همیشه موقع بخشش 

 بخـشدمی به راه خـدا شـیـرخـوار  اگر            او ارث برده بخشش را برادرش هم از

 بخـشدگرفـتم اینکه به من اخـتـیار می            را عـالـم غـالمـی او دهـم بـه دونـمـی 

 

 دارد جا  حسنعشق  دل من ازل در از            آغوش یمن جا دارد درچون عقیقی که 

 ترک وطن جا دارد  به شوق َرَصدش، که            زبرَجد ُگونَـمعـاشـق ایـن ماه   قـدر آن

 بیـابان بشـود دشت چـمن جا دارد گر            روی  چونان یاسـمنش تماشای ُگـل   از

 َدَمن جا دارد و وسط دشت گلها رقص            طرف گیسویش که ازچونکه نسیم  وزدمی 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:              قالب شعر: غزل    مجتبی خرسندی               شاعر:   
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 دارد  جابشود ُمشک  ُختن  چه ضایع هر             بازار که شد درپخش  او پیراهن عطر  

 »لَْن تَرانی اَبَدا « گفته به من جا دارد            ذات خـداوند اگـر من کـلـیم  الَحـَسـنم،

 اهــل قَــَرن جـا دارد بـنـشـیـنـنـد اگـر             عـشقـش به تمـاشـای اویـسی شدنم از

 خـم بشود سرو کهـن جا دارد تا کـمر            طـوبـایش چون نـوبـاوگی قـامت پیش 

 گر بگـویم همۀ عـمـر ُسخـن جا دارد            به عـلی داشتـنش شباهت به نبی و از

 دست بگذارم اگر روی دهن جا دارد            فرط جنون ام ازنگویم حسن الـلّهی  تا

 اش بهـر هـمه قـاعـدتـا  جا داردسفـره            سحر مهمان  کریمند به افطار و خلق،

 !دارد شود رنگ بدن جا سبز اگر  پس            اثرش طرز هالهل شد و  صحبت از زهر

 دارد کـفن جا غسل وروضۀ ُکشتۀ بی             حرم استآخر مجلس این شاه که خود بی 

 دارد پس دل آشـفـتـۀ گـودال شدن جـا             اباعـبـدهللابه  «ال یَْوم َکـیْوم ک» :گفت

 

 االرباب من؛ سـالم حسن درود احسن            به نام آنکه تو را داده است نـام حسن

 داده به خورشید  مستـدام حسن که نور            بــرکـات سـپـیـد ســایـۀ تـو ســالم بـر

 حسن عـقیق دست سلیمان گرفـته وام؛            او سالم بر درجـات زبـرجـدت که از

 حسن استـالم؛ کـند کـعـبـه شبـانـه روز            ات راخال هـاشـمی عجیب نیست اگر

 حـسن کـنـد قـیـام؛می به احـتـرام قـدت             بـنـده نـواز تـو که نـمـازفـدای قـامت 

 حسن تمام؛  ست ناتو رکوعی   رکوع بی            نیست تو که پاش ُمهر  نیست سجودی قبول

 یـا امـام حـسـن نـوشتـه با قـلـم ُحـسن،            کریم  رب عرش های  ستون خشت  خشت به

 حسن های شـام؛ الـماس سـودۀ به دست             روزی شیـشـۀ خـون دل شـماشکست 

 بـام حـسـن به لطـف بـدرقـۀ تـیـرها ز            شد نظیری چه تشییع بی ظهر، صالت

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل     میالد حسنی                    شاعر:   
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 تو  زمان تاب مویالصراط  اهدنا ای            تو روی وصال زمین خال  کعبۀای 

 عمرسیل رحمت حق را نشان بده  یک            گرد روی عـبا را تکـان بده یکـبار

 حسن ایعبارت رحمانی  درمغروق             باال نـشیـن قـلـۀ احـسانی ای حـسن

 دهیدلبری به جهان یاد می اینگونه             دهیآشفـته گـیـسویت به دل باد می

 فلک صوت غیرتت  گوش پیچیده بین            هـیبـتت  فاطمه همه مجـذوب زیبای

 زدی سـیـاه قـوم خـوارج رقـم روز            بهم زدی  را نگاه جنگ جمل یک با

 سوار را برقـش گرفت دامن اُشـتر             تیغـت ربـود از دل عـالـم قـرار را

 حسن دارد یقین ضرب تیغ تو به دشمن            ای انتهای غـزوۀ فـتحا  مبـین حسن

 حسن اجتناب کرد  غیر پس باید از به            کردخوب انتخاب  توخدای  را نام تو

 ات شدیمدام و شیوۀ صیادی مبهوت             ات شدیمسفـرۀ آبادی خـوار ریزه ما

 ُمهر ثواب خورده به روی گـناه ما            بخت سیـاه ما نگـاه تواست با   سبز

 رویممی  با کوله بار جود تو پُـربار            رویماز کوچۀ کـرامتت هر بار می

 انددارهای قدیـمت نـوشته جـیره از            اندگدای دست کـریمت نوشته  را ما

 

 مقدمت  خاک ازای کهکشان ستاره   وی            غمت خـیمۀ خـدا عرش چارطاق  ای

 سماء رتـبۀ کمت  فرماندگی ارض و            اتانـفـاس قـدسـی تراوش  قـدوسیـان

 فیض یک دمت  آمد پـدید نُه فلک از            طواف هفت آسمان به گرد مزار تو در

 مـاتـمت بـزم آیـد صدای فـاطـمـه از            اتالهـوتیـان دریـده گریبان روضه

 درهـمت  سائل دنیـار و کاسه بدست،            اندصدها هزار حـاتـم طائی نـشستـه 

 نمت  نم  از اشکای  قطره کجا و زمزم             جداستدیگران  از جانا حساب چشم تو

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مثنوی                قالب شعر: سیدپوریا آصفی            شاعر:   
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 ارثـیـه ایست هـدیـه ز جـّد  مکـرمت             الکـریـم سیـادت غـالم توست یا سید

 مقـّدمت شهـیـدان به شـاه کـرده خـدا            !مـرتبت مـرتضی حـسن ای امـتـداد

 اول مــاه مـحـّرمـت  فــاطـمـیــه شـد            فـدکای وسط کوچـۀ  آتـش گـرفـتـه 

 پـرچـمت زن پـای کـرببـالست سینه            نـیـنـوا صـلـح تو شد زمیـنۀ تصویر

 دردی بریز دردل من جـان قـاسمت            من بینوای عـشق تـوأم سیدالـغـریب

 ام بـوده ازل خـراب نـگـاه تـو  من از            امیک عـالـمه تـرانه بـرایت سـروده

 

 دلـبـریت دلـبـری بلـنـد  سـار سـایـه در            ما سری بلند از به یک اشاره و تو از

 کاری تو زرگـری بلـند  بین حرفـه در            ُدرست میکندبزن به مس که طال  دستی 

 صف مـشتـری بلـنـد  تا انتهـای شـهـر             مجتبی تویی کریم تویی؛ ؛تویی یوسف 

 این که دلیل نیست صف لشگری بلند             ایمدرک کرده شجاعت تو جمل؛ ما از

 عـلـی بُکـنـد هر دری بلند  با یا حسن؛             کـند گـر جـلـوهبهـانه بود تو را  اصال

 لنگری بلند  تو دست زینب و به سکان            ابن مـرتضی  در کـشتی نجـات حسین

 تا به یـمین محـشری بلند   عین الیـسار             نکن پا  بهقیامت  ؛توستچشم  دو محشر

 کـوتـاه قـامـتی که کـنـد پیـکـری بلـند             استکربال قـیامت تو یک قـیامت  در

 گـوش تا شنـود حـیدری بلند  دشمن به            1نخورد زمیمی های قـاسم توضربه  با

 نـوکری بلند  قـدمت این لطفت مـدام و            به ساحتتارادت  عرض هم برای این

 سـایۀ سر رهـبری بلند  عمـرش زیاد؛             حـیــدریــمسـیـادت سـادات  پـیــرو ما

 بلند  که شود مـادری عصا شدی وقتی            کرده است را پیر آن غمی که تو ای وای از

 
كنیم بیت اصالح شده كه در متن شعر آمده را  ؛ پیشنهاد می   ایراد محتوایی   بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما با توجه به.   1

 دشمن به گـوش تا شنـود حـیدری بلند            خـورد زمینهای قـاسم تو میبا نعـره            نمائیدجایگزین 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: مهدی نسترن                   شاعر:   
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 شدیم به در در شما درهوای عمر  یک            پروازمان دهید که بی بال و پرشدیم

 بارور شدیمنفست شاید به لطف  یک              ای چه دیده را  کالیم وخشک و زرد، خدا

 رزقی به ما دهید که بی برگ و بر شدیم             1کوثری؛ پدرت هم ابوتـراب  تو پـور

 از اعــتــبــار نام شما مـعـتــبـر شدیم            ما گــدا تریمهرچه شما کــریم تری 

 ما در مسیر تو ز خــدا با خبر شدیم            تو یا کریم  را به راه راست کشاندی  ما

 ماهم به نوکری شما مـفـتـخــر شدیم            آقــایــی  تو شــامــل  حــال  گـدا شد و

 ما سال هاست حلقه ی آویز  درشدیم             اند "حسنی" ثبت کرده ما را به نامتان

 آقــاتــریــن جــوان  جــوانــان  جنـتی 

 بی بارگاه و صحن ولـی با کــرامتی 

 باید ضـریح و سنگ براتان بیاوریم             باید بـرای قــبـر تو گــلــدان بیاوریم

 ی کــرمت نان بیاوریم باید ز سفره             پسپهن است سفــرۀ کرمت در بقیع  

 باید برای وصف تو قــرآن بیاوریم            فهم و زبان ما به شـمـا قــد نمی دهد

 تا در مسیر رفـتـنت ایــمان بیاوریم             پای پیاده بیست سفـر مکــه رفته ای

 بیاوریم باران  فی از نم زشت است حر            زند جایی که رحمت حسنی موج می

 بیاوریم  تا به لطف تو اذعان کافیست            ای اینکه سه بار ثروت خود نصف کرده

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

 .متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 رزقي به ما دهيد که بي برگ و بر شديم             تو آب زاده اي پدرت هم ابوتراب

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند                 قالب شعر: داود رحیمی             شاعر:   
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 صدها بزرگ مثل سلیــمان بیاوریم            تا نوکری کند به کــرمــخانه ی شما

 صدها هزار یوسف کنعان بیـاوریم            باید فـقـط برابر یک تــار مــوی تان

 مد کــریم پس همه ی مـا گــدا شویمآ

 شاه جهان شــویم اگر اینجا گدا شویم

 

 بشود  حسن  ُگشا ُمشکلکه حضرت  َدمی           هر آنچه نـاشـدنی هست با حـسن بشود

 لبـش ذکـر”یا َحسن”بشود کسی که بـار             ُخلق شود بین مردمان َمشهور ُحسن  به 

 کسـی کـه دلبـرش از ابـتدا حسن بشود           اسـیر ُحـسن کـس دیـگـری نخواهد شد

 حسن بشـود کـه ُصنع  ُخـدا ُمـسلّم اسـت           کند خلققدرت خود چونکه قصد  دست به

 حـسن بـشود رابـع اهـل کـسا، هـمیـشه،           دگر هـم به مصطفی بدهندهـزار سبط 

 الـَورا حسن بشود حضرت خیـرُ  عزیـز           پس باید النّـساست ، عزیـز کـردۀ خـیـرُ 

 !حسن بشود ُمـجـتبـٰی، ایم کـه جز نـدیده           عالم در است، الُحّجت اباهمان که  به جز

 آقای مـا حسـن بشود قـسم بـه ذوالکرم،           إمام الـکریـم و إبـن کریم الکـریم وأُخ 

 بـشود رواست صاحب ایـن اّدعـا حسن           نـخـواهم زد بـه سیـنـۀ احـدی دست رد

 ها حسن بشود شـبی که بانی این سـفره           شـرافـت ماست گـدای لقـمۀ نانی شدن،

 حذف”یا”حسن بشود حسیـن نیز پس از            ایـم و فهمـیدیـم کرده ظرشـبی دقـیـق نـ 

 به ایـنکه صاحب دلهای ما حسن بشود            میـان ایـن هـمـه دلدادۀ حسین،خـوشیـم

 بال حـسن بشود گریـز روضۀ کـرب و           ست کربالست ولی   هرچه که روضه گریز 

 حسـن بشود پا، میان خون بزند دست و           ارکه نـوجوان یـتیـمـی بـناسـت آخر کـ
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 به سینـۀ احـدی دست رد نخواهی زد            خـدا به طالع تان ُمـهر پــادشاهي زد

 بار بخـشـیدی  را سه ات  تمام زنـدگی             یگــانه خورشیدیآسمان سخاوت  در

 دل بازی  بسكه دست و از عزیز فاطمه!            كوی تو هرگز نرفته نـاراضی گدا ز

 محضر تو برگشته از همیشه دست پر            فـقـیر سرگشــتــه مدینه شـاهد حرفم:

 امیـد بـرگـردد  نـشــد كه سائـل تان نـا             گردد غـم سحر تان شام به لطف خنده

 كــریــم آل مــحــمـد تو را لـقـب داده             خـدا بــه شهـد لـبت مــزۀ رطب داده

 مسكین است و و فقیر دواي درد یتـیم            ت چــقـدر شیــرین است تبـسم نمكین 

 در این حـرم چـقـدر او برو بیـا دارد            داردشما كه چون گدایی  به حال خوشا 

 است مقـام اولی جود و بخششت ازلی            است علی ،ارث ات از كار َخلق گشایی گره 

 رفتی  پــیــاده می  همه سواره ولي تـو،             رفتی چه سـاده می دلبر  به حج خانۀ

 ها بـودی  به فــكـر پـیــاده دل كــویــر               گـشا بـودی گره شما ز بسكه كـریم و

 ها  نشسته اي سر یك سفـره با جـذامی            هـــا  امــام رأفـت دوران بـي مـرامی

 ام آقـا نــیــازمـنـد نــگــــاه و سـالمـی             ام آقـا خیـال كـن كه مـنم یـك جـذامی

 سـالم داده، جـــواب سـالم نـشـنـیـدی             رنجـیدیزمـانه  مثل عـلـی از چـقدر

 زره به تن داری  رفتن مسجد، به وقت             امـام برهـه ی تـزویـرهـای بـسیاری

 به جان مادرت آقا، بـرس به فــریادم             كــریــــم شهر مدینـه، غـریب افـتادم

 نگـاهی كنمستحق دست خالي این  به             كن ماه حق نگـاهی قسم به ُحرمت این

 ام آقا ضرر زدم به خودم، ورشكـسته             ام آقـا دست بسـته بگیــر دست مـرا، 

 گیرد!  می  چه زودرحیمت  دعای دست            گیرد دل از حساب قنوت تو سود می

 حساسی  «كوچه » و« میخ» و« در» های واژه به             احساسی گـویند شعـر براي مــدح تو
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 گونه زود پیـرت كرد كـدام حادثه این             كردگیرت   گیر گوشهگلوبغض چه شدكه 

 بگو كه عـاقبت آن گوشواره پیدا شد؟             جا شد غم دردل شما  چگونه این همه

 

 خاک کف پای کریم  خود  سر بر میکشم            خـانــۀ آقـای کــریــم آمــدم پـشـت در

 کـریم اهـدای همه فـرق کـنـد شیـوۀ با             مـقـدار نـبـایـد دم زد ایـن خـانـه ز در  

 ز سجایای کریمسرودن کارمن نیست             ام سیـر نگـاهـش بکـنم من فـقـط آمـده

 کریم جای  مرتبه و عرش بود خود در             1د خـانۀ او صف بستـنـ اولـیا پـشت در

 کنند خیل گـداهای کریم  به جهان فخر            شوکت بخشید  نان این خانه به ما عزت و

 هـمۀ ماست به مـوالی کـریم امید پس             پـسر ارشـد حـیـدر حـسنـیـمما گـدای 

 رود پـشت در خـانـۀ آقـای کـریـم مـی            رود دل به همان جا که تعلق داردمی

 

 

 است  رحمت عام حسن فرش خداعرش تا             به نام حسن استسفره خانه حق  درکرم

 مقام حسن است زاویه عرش، ورنه در            حـرم شد که بدانند همه مادری است بی

 استمرام حسن  عشـاق کـشـیدن ز ناز               هـرکـــه آمـــد به در خـانــۀ او آقـا شـد

 برپاست خیام حسن است هر حسینیه که              حسین وقفحرم و نام و وجودش همه شد 

 این مـسلمانی ایران ز کالم حسن است            زن اربـابـیـم دست ما نیست اگر سـینـه 

 حسن است  جام روز ازل بادۀ غربت از             شنید  حرف خودی ز شد  حسنی  خونش هرکه

 همه عالم باالست پرچم ُحسن حسن در            برجـاست  که خــدائی خـدا پـا زمــانیتا 

 
الْأَنْبِياءِ،   بيت زير سروده اصلي شاعر است اما به دليل.   1 النَّبِيِّينَ، وَصَفْوَةَ  مغايرت با مضامين زيارت جامعة کبيره » وَ وَرَثَةِ  وَسُاللَةَ 

هاي ائمّه، بيت اصالح شده که در متن شعر آمده  کنيم به منظور رفع ايراد موجود و پيروي از فرامين و آموزه« پيشنهاد مي  الْمُرْسَلِينَ

 در خود عرش بود مرتبه و جاي کريم             انـبـيا پـشت در خـانة او صف بستـنـد          .را جايگزين بيت زير کنيد 
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 حـبـیب بود گیر خلـق ولی بی  او دست            بود غـریب ما کـریـم ولـیکـن مـوالی

 رقـیب بود بی  خـدا سخـاوت او بعد از             نـیــازهـا بـا او مـدیـنـه شـد وطـن بـی 

 عـالـم طـبـیب بود تـمـامی   با آنکـه بر             نمک به زخم دل خود دوا نداشت از غیر

 بود  هم غریب بین دوستان خودش  در            دیده است دشمنان که کـیـنۀ بسـیار از

 در خـانه هم اسـیر زنی نانـجـیب بود             کوچه زخـم خوردۀ لبخـند قـنفـذ و در

 محـضر امام مـغـیره خـطـیب بود   در            شودمیروضۀ مکشوفه  شرحش هزار

 شکـیب بود ای بی از کودکی ز حـادثه             کوچه موی سرش را سفید کردکابوس 

 نصیب بود که از مروت دل بی  دستی            اش را سـیـاه کرددستی سـیاه زنـدگی 

 پیش حسین راوی  شیب الخضیب بود             خـون  روزگار که در آخرین نفس دل

 

 خواهرت  چشم  غم تو درگریست می خون            بـا تـیـر آمـدنـد به تـشـیـیـع پـیـکـرت

 ادرتمـ گـوشـوارۀ زخـمی تـصـویـر              توستهای چشمروبه روی تو و ست عمری

 برابرت  خورد زمین درچگونه  مادر            روددار فـاطـمه! یـادت نـمی  ای راز

 هـمسرت  داشت ربـاب کاش وفـا  مثل            خـانه کاش َمـحـَرم اسـرار داشتی در

 هم گسـست با طمع سکه لشکـرت از            ایمنـدیـده تو از ترای غـریب فـرمانـده

 های آخـرترسـیده است نـفـس  دیگر            اتپاره  این جگـر پارهمعـلـوم شد از 

 های پرپـرت پرپر شدند جـای تو گـل             چه نبودی خودت ولی کـربال اگر در

 دل صـحـرا بـرادرت افـتاده است در            آخـرش بـبـین  تاریخ را ورق بـزن و

مفاعیل فاعلنمفعول فاعالت وزن شعر: غزل                     قالب شعر: حسن کردی                    شاعر:   
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 به من مگو  آنچه، گفتی به زینبت تو هر             سخن مگو ،لب تو ز حسنچکد می  خون

 کفن مگوبیاین  روضه از اصال بیا و            این کفن  اصال بیا به فکر خودت باش و

 منی که شوم پـاره تن مگو حاال تو از            امآتـش گــرفـتـه  کـبــودت و دیــدم تـن

 غـارت و نمـانـدن آن پیـرهن مگـو  از            مـادر به دست خواهرمان داد امانـتش

 زن مگـونیـزه  از گـلـوی من و امـا تو            1زخـم زد  یک نانجـیب پست به پای تو

 دسته روی سرم ریخـتن مگو دسته  از             غـارت تـنم سخـنی را وسط مکـش از

 نعـل مـانـدنم عـریان بدن مگو زیر  از            ریخـتـند تنت تـیر  جای گل به وقتی به 

 این دهن مگو  خـیزران نشـسـتن بر   از            !طـشت من کجا طشت مدیـنۀ تو کجا!

 مگو  ای حسن عزای حسین،  تو از دیگر             تاب رفت زینب ز گفتی وسین الحیوم 

 

 عـزایش ها بهر خون گریه کنید دیده            بـرایش ها اشک بـریـزیدای مـرثـیه 

 ها روضه بخوانید برایش ای حنجره            ندیده  که به خود یار مرد غـریبی بر

 نوایش  و لب شور که حسن گشت بهکس  هر             زهـرا مـحــتـرم  دیـدهٔ  حـتـما  شـده او

 که بال گشته ولی گشته دوایش زهری            زهـرا شده مسموم تـرین زادۀمظلوم

 است که آید عوض دست  عطایش تیر             کـیـنه نکـشـیدند ُکـشتند ولی دست ز

 عزایش بزرگی    چون نیست عزایی به            نگهـش بود به برادر لحظهٔ آخـر در

 
 بيت زير به جهت انطباق بيشتر با روايت مستند تغيير داده شد.  .  1

 زن مگـوامـا تو از گـلـوي من و نيـزه             يک پيـرمـرد کور به پاي تو نيـزه زد
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 مبـتالی توأیم دوا اگر که تویی جمله،            همه گدای توأیم که تویی ما اگرکریم  

 دنـبال رد پـای توأیم که در پـی دل و            مـیـان دل مـا قـدم زدی حـتـمـا   در تو

 توأیم  ما بـرای اند وحـسین همه برای             اند حـسنی روی سیـنۀ ماها نـوشـته به

 همۀ سال در عزای توأیم در روز دو            زن  شـاه کـربـال بـودیـممـاه سـیـنه  دو

 جا شامل عـطای تـوأیم همه همیشه و            خودت به زنـدگی ما حسین بخـشیدی

 تـوأیم  مـنـای آرام در دمی نـشـسـته و            مشغولیمدمی به سعی و صفای حسین 

 1شب شهادت موالی انس و جن حسن است

 محن است شیعه غرق در داغ او دل هر ز

 دم نزدی   باز  که تو دیدی وها غصهچه              دم نـزدی چـقدر رنـج کـشـیدی و باز

 دم نزدی  چـقدر حرف شـنـیدی و باز            حد از آن جماعت پستبه جرم خوبی بی 

 دم نزدی  باز به جان خسته خریدی و             درد اّمت را درد،از  های پُربه خـنده 

 دم نزدی باز تو طعـم  درد چـشیدی و            …آقا ات ولیآقـایی  از جهـان چـشـید

 دم نـزدی  بـاز جـواب هم نـشـنـیدی و            کـردیمـردمـان مـدیـنـه سـالم می به

 دم نزدی  باز به زخـم کهنه رسیدی و             های دلـتـنـگیوسـط کـوچـه در چقدر

 شب شهادت موالی انس و جن حسن است

 محن است شیعه غرق در داغ او دل هر ز

 
بند و يا ترجع بند باشد و در تعريف شعر ترجيع بند يا در شعر باال سه غزل دنبال هم آورده شده که اين شعر بايد يا  .   1 ترکيب 

ترکيب بند بايد يک بيت برگردان ما بين دو غزل آوره شود و نمي توان دو غزل را بدون بيت رابط دنبال هم آورد مگر آنکه دو  

 .ر رفع نقص اضافه شدغزل جدا گانه باشه با توجه به اينکه اين اصل در شعر باال رعايت نشده است بيت زير به منظو

 ز داغ او دل هر شيعه غرق در محن است             شب شهادت موالي انس و جن حسن است
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 تو عذاب مادر زده درد وزمین را   تو             پیکر تو نه اینکه زهر درآورده جان ز

 تو کوثرنقاب   که خورد دست کسی بر            بود جان دادیوسط کوچه درست در 

 تو  خـانه را بـرابر لـگـد شـکـست در              خـبـیث امت با  بعـد پیـمـبـر، سه روز

 تو  خـانۀ پیـمـبـر صحـابـه ریـخـته بر            هللا رسـید به گـوش تـمـام خـلق خـبـر

 1تو اطهر این شهر جد  غریب بوده در            را کس ندهد اینچـنین صحابی خدا به

 شب شهادت موالی انس و جن حسن است

 محن است شیعه غرق در داغ او دل هر ز

 آیدکـبری به گـوش می  صـدای زینب            آیـدمـی  گـوش هـنـوز نـالـۀ زهـرا بـه

 آیـدمی گـوش  غـربت مـوال به  صدای            دل خانه هم که هـنوز است از هـنوز

 آیـد مـی گـوش صدای گـریـۀ بـابـا بـه            های مـحـسـن بـانـالـه  آسـتـانـۀ در،ز 

 آید به گوش می  آن شلوغی و دعوا در            دارد صـدای ضـرب لگـدهای دومـی

 آیدگـوش می  آنجا به صدای هـیزم از            اندی گذشته اما باز هزار و سیصد و

 آید گـوش می ها بهصـدای نعـره زدن             دل حـسن لـرزید کـشـید ومغـیره داد 

 شب شهادت موالی انس و جن حسن است

 محن است شیعه غرق در داغ او دل هر ز

 
موضوع همراهي امام حسن در فاجعه جسارت عمر  بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايات معتبر حذف شد؛ .  1

فدک در هيچ يک از منابع معتبر ما نيامده است؛ در اين خصوص دو    قبالهو بازپس گيري    علیها اهلل سالمبه حضرت زهرا  

اند جسارت عمر در جلوگيري از  روايت وجود دارد اولين روايت که تمامي منابع دسته اول تاريخي آن را مطرح کرده

فدک در همان مجلس و نزد ابوبکر است و دومين روايت که شيخ مفيد در کتاب األختصاص آن را مطرح    قباله  اعطاي

اي به همراهي  ميکند جسارت عمر در کوچه و در هنگام بازگشت حضرت به خانه است که در اين روايت هم هيچ اشاره 

، األختصاص شيخ مفيد  1۹۷ص 4۳، بحار األنوار ج 2۵2سليم بن قيس ص ) کتاب  . نشده است علیهااهلل سالمامام مجتبي با حضرت زهرا 

 به گريه چادر خود را کشيد بر سر تو            اي که يک مادرگرفت جان تو را لحظه                     (18۳ص 
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 1حسن را داور حیّ  عطر داشت حیدر  همچو            جمالش داشت انوار پیمبر را حسن در

 را حسن خوی مادرش زهرای اطهر خلق و             گمانگفته دارد بی  ملک با دیدن او  هر

 حسن را اصحاب علی انداخت خیبریاد             جنگ جمل تا شتر را روی خاک انداخت در

 حسن را اکثرأ بخشیده مخفی کیسۀ زر            خود را بهسائلش رنگ خجالت تا نبیند 

 حسن را خود کرده نوکرشرمندۀ ابد  تا             ازل فکـر گـداها بوده این شاه کریم از

 حسنرا  کند آن روز و آن درتا مجسم می              کشدآه بلندی می  به هم،ریزد میسخت 

 را حسن یادگار از کوچه دارد دیدۀ تر             را غم گرفتها رد شد دلش کوچه  هر زمان از

 را حسن  مادرنقش کوچه   بعد آنکه دیده            هم بیشتر زانوی غـم کرده بغل پدر از

 

 از ابــتــدا تـا انــتـهـایـش فــرق دارد            دارد هـوایش فـرق بزم حـسن حال و

 گـدایـش فـرق دارد آقـا نـگـاهـش بـر            کاره کـریم اهل بیت است اینجا هـمه

 سخایش فرق دارد بیت الکرم جود و            با دست خالی برنمیگردی از این در

 عطایش فرق دارد  خدا لطف و او بر             شد مجـتـبی  عـزای که گـریانچـشمی

 دارد که ماجـرایـش فـرق گـریه کـنی             گـرفـتی کـارت را گریه نکـرده مـزد

 هـایش فـرق داردروضه  اصال  گریز            کوچه بخـوانید خودش فـرموده از آقا

 دارد فرق این مجلس روضه عزایش            آیـدکـوچه میدارد صدای سـیـلی از 

 
موده اند ويژگي اهل بيت به الهي بيت زير به جهت انتقال بهتر معناي شعر تغيير داده شد. همانگونه که مقام معظم رهبري هم فر.  1

 .... بودنشان، ايمانشان است نه به قد و باال و عطر خوش و 

 گيسوانش داشت با خود عطر حيدر را حسن             در جمالش داشت انوار پيمبر را حسن

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                    قالب شعر: غزل  محسن صرامی              شاعر:   

 

مستفعلن فعمستفعلن مستفعلن وزن شعر: غزل                قالب شعر: محمدحسن بیات لو           شاعر:   
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 آید؟ رفت چرا می نفس از سیـنه اگر             آیداین لـب آزرده کجـا می  خـنـده بر

 آیـد صـدا مـی مـأذنـه انـگـار  دارد از            بپوشم بروم تا مسجد؟!که  زرهم کو

 آیـد خـدا می نـالـه غـربت مـن تـا بـه             دوستانم به دوتا کـیـسه درهم رفـتـند

 آیـد می دوا پـیـش نـظـرم مـثـل زهـر            آتش جان مرا چاره به جز آتش نیست

 آیـد می بـال بـال پـشـت  وسـط طـشت،            ریزددهنم می ازهمگی ها خون لخته

 آید به دستـم همۀ عـمر عـصا می گر            شـدم پـیــر شـدم ام زاراول کـودکـی

 1آید ها میجـلـوی چـشم تـرم خـاطـره             شد که راهش سدباریک آن کوچۀ  پیر

 آیـد مـا می غـریـبه سـوی انگـار  بـاز            خوردهکه یک سایه به چشمم   انگار باز

 آید پـاکـش رد پـا می بـه روی چـادر             به زمینافتد حوریه می انگار که  باز

 آیـد قـدم مـادر زارم جـلـو تـا مـی دو            افتدرود و می با چه وضعی به عقب می 

 

 کاش ای ،لشکرتداشتی در  یلی همتای اشتر            کاشای  ،برت و  دورَعّمارها  شد خالی ازنمی

 کاش ای چشم ترت،  شد پاسخها نمی مالمت             معین تو من هلپاسخ  اگر شد سکوت محض 

 کاش ای  همسرت،پناهت خواست اما بی  مدینه            آلودفریب را باور نخواهد کرد این شهر  تو

 کاشای تسکین شود بر قلب خون خواهرت، خدا              اشک تو لرزید  ازاش شانهکوه بود و  برادر

 کاشای ،پیکرت شدمی  فاطمه شب دفن شبیه            گویمسربسته می  شدتشییع   چگونه جسم تو

 
فاجعه جسارت عمر به حضرت زهرا  .   1 امام حسن در  بازپس گيري    علیهااهللسالمموضوع همراهي  از منابع معتبر ما    قبالهو  فدک در هيچ يک 

کرده مطرح  را  آن  تاريخي  اول  دسته  منابع  تمامي  که  روايت  اولين  دارد  وجود  روايت  دو  اين خصوص  در  است؛  در  نيامده  عمر  جسارت  اند 

ا مطرح ميکند جسارت  فدک در همان مجلس و نزد ابوبکر است و دومين روايت که شيخ مفيد در کتاب األختصاص آن ر قبالهجلوگيري از اعطاي 

  علیها اهللسالماي به همراهي امام مجتبي با حضرت زهرا  عمر در کوچه و در هنگام بازگشت حضرت به خانه است که در اين روايت هم هيچ اشاره

 آيد ها ميهجـلـوي چـشم تـرم خـاطـر            پير آن کوچة باريک که راهش سد شد                                 .نشده است

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   سیدپوریا هاشمی                 شاعر:   

 

نیلیمفاع لنیمفاع لنیمفاع لنیمفاعوزن شعر:                  غزلقالب شعر: پور           حسین عباسشاعر:   
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 حسن "طـلـعـت تـو آیـنـۀ کـبـریـا" وی            ای مـظـهـر جـمـال جـمـیل خـدا حسن

 گیرد به یک اشارۀ چشمت صفا حسن             فـاطمهقـلـب  روان عـلی، روح نـبـی،

 را حسن که داده بوسه دهان تو  بس  از             مصطفیلب تو عسل خورده  گویی که از

 حسنچشم ما  نهی به سر پااست حیف             سوارشوی میجای دست خدا که وقتی

 دعـا حـسن تا بـلـنـد شـود بر ت تودسـ            از کـائـنـات نـغـمـۀ آمـیـن شـود بـلـنـد

 گـویـد ثـنـا حسن  تا ذات حـق برای تو             گوش زهرا شوند  و حیدر ورسول باید 

 عطا حسن  کرامت و لطف و در مشهور             شـدی تـو آل نـبـی تــمـام کـریــمـنـد و

 سـرا حسن مـلـک وجـود آمده مهـمـان            خلقتویی میـزبان  خلـقـنـد میـهـمان و

 حسن  که نیست خاک تو باشد کجا؟ جایی            کدام روز؟که نیست روز تو باشد  روزی

 صبـر تو داد دیـن خـدا را بـقـا حـسـن             مـعـاویّه را سـیـاه کـرد روز صلـح تو

 نـهـضـت کـربـبـال حـسن بـنـیـانـگـذار             ازل ازگردید تو صلح   صبر و ثبات و 

 حسن سما وارض   توصحنه از بقیع  یک             آفتاب یک جلوه از فروغ تو ماه است و

 انـبـیـا حسن   انـد سـلـسـلـۀصف بـسـتـه              شب و که درش بسته روز حریم تو گرد

 یا حـسن   مـزار تو، کـشـند دورسـد می            انـدوهـابـیـان بـه زائـر تـو راه بـسـتـه 

 دارالــزیـارۀ تـو بـَود قـلـب مـا حـسـن            غـافـلـنـد هـای کـوردل پـست،بیـچـاره 

 مسا حسن  به صبح و  غـم تو گریند در            الی سـاکـنان عـرش مـاهـیان بـحـر از

 حـسـن  آشـنـا  ای ازشـنــیــده هـادشـنـام             جرمکرمت! با کدام  ای چشم غـیر بر

 روی پایت عصا حسن  بریک فشرد  این             بسته برد سوی دشمنت خواست دستآن 

 پـدرت مـرتـضی حـسن  بـر  دشـنام داد            پستخطیب  غم کجا برم که به منبر   این

 جفا حسن  گردید مار و ُکشت به زهـر            آشـنا را یـار  این غـم کـجـا بـرم که تو

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: قصیده                  قالب شعر: غالمرضا سازگار              شاعر:   
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 قـد حـسین مثـل کـمـان شد دوتـا حسن             فـرط تـیر تا تن و تـابـوت شد یکی از

 بر دستـگـیری از هـمۀ مـاسـوا، حسن            دست بـریـدۀ پـسر کوچکـت بس است

 نـجـات خـلـق کـند اکـتـفـا حـسنبـهـر             قاسمت به عرصۀ محـشر قدم نهـد گر

 دست و پا حسن بی « میثم» دست هزار            دراز است سوی تو  هر گوشه روز حشر،

 

 ام کرده  کمت گریه عمری برای عـمر            امکرده گریه بس برای غـمت ز مادر

 ام گریه کرده  غمت صدا زبس که بی  از             است حاصلمشکسته  روی موی سپید و

 امعظمت گریه کرده  آن دل برخون  با              کـرد مـذاب  ات َکـب ـدم راداغ  جـوانـی 

 ام با لـخـته لخـته بر اَلَـمت گریه کرده            مانند شـمع این جـگـر خـسـته آب شد

ّرم به کس   ام کرده غـنچـۀ حـرمت گریه  یعـنی به             سوختمخویش با  و نگفتم س 

 ام دنـدۀ قــلـم قـلـمـت گـریـه کـرده  بـر             حـامی عـلـی ای پهـلـوی شـکـستۀ تو

 ام همه َکرمت گریه کرده این بر مادر!            سپرات کردی بـرای دین عـلی سیـنه 

 ام کرده  برای این قَـَسمت گریه عمری            اش کنمجان عـلی یاری گفتی قـسم به

ـتَـَمت گریه کرده به این  تنها،            تو شد به کسی در جهان نشد  که برظلمی   ام همه س 

 اممحترمت گریه کرده  عزای خون در            من کـشـتۀ تـوأم قـسـم بـجان تو مـادر

 ام َوَرمت گریه کرده بر بازو شکسته!            بود  مـرگی  توجـوان  تـیغ مـغـیره راز

 امَخمت گریه گرده  یاس علی به پیچ و             د؟!ضرب غالف و سیلی و میخ و لگد چه کر

 ام آهسته شد، به هر قدمت گریه کرده            ولی...برگشتنت   با آن شتاب رفتی و

 ام کرده خـمـت گـریه بس برای قـدّ   از            اممانده  کوچه تا هـنوز عـصای تو از

 ام کرده گریه  سـایۀ َعـلَـمت عـمری به            کند زینب هـنوز چـادر خـاکی به سر

 ام غـربت حـرمت گریه کرده یعنی به            ات شومکه من بخاک بقـیع فانی  بهتر

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: محمود ژولیده                 شاعر:   
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 معشوق کنارش باشد  و شب خاطر روز            بند نگارش باشد عاشق آن است که در

 غـبـارش بـاشد خـاک و ادعـایی نـکـنـد            باشدآمـادۀ دارش  به کـف گـیـرد و سر

 گویم عشق سخن می   دارم از پر زدن از

 گویمعـاشـقان شکـر خـدا باز حسن می

 َدَمش  که زنده است مسیحا بهکیست این حسن             بخوان قبلۀ اهل َکَرمش این حسن کیست؟

 َعـلَـمـش  زیر اولـیـاء سـیـنه زنـانـنـد به            قَـَدمـشانـبـیـاء سر بـگـذارند به خـاک 

 داریم جان به بدن است که ما تا سخن این 

 جان داریم  حسن روی لبها هـمگی ذکر

 همان اوج قـیام است حسن که قعـود تو            اسـالم بـدون تـو تـمـام است حسن کـار

 حسن  حرام است ما نیزخوردن نان   توبی              امام است حسن نحو  گفت به هرمصطفی 

 خانۀ توستهست فقط نان کرم نان اگر 

 توست  دیوانۀ و شوریده که   عاقل آن است

 غرق سکوت  ای حسین بن علی محضر تو             َملک،مست نگاهت ملکوت  خادمت ُملک و

 تـابـوت   بـستۀ بین تویی آن روضـۀ سر            آرزو داشت دعایش بکـنی وقت قـنوت

 سرخ است چنان یاقوت است  توچشمان اشک 

 است مسکوت  قرن شده غربت تو چهارده 

 تو هـمۀ ُمـلـک الـهـی تـسـلـیم محـضـر            اشک تو ُدّر و ُگهر، آب دهانت تـسنـیم

 را داده خـدا دسـت کـریم بن کـریم  کار            کرده به دستت تقدیم چه را هست خدا هر

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:               مربع ترکیبقالب شعر: مجتبی شکریان            شاعر:   
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 آقا همه را دادی رفتداشتی چه را  هر

 جذامّی و گدا دادی رفت دست شامّی و

 خواهـد شد   وا به چـشـمان تو گـره کـار            دوا خواهد شد درد ما نـیز به دسـت تو

 گـلـدسته بنا خواهد شد  در بقـیع گـنبد و            حاجـت دیدن صحـن تو روا خواهد شد

 شـاءهللا  بـیـایـم حـرم انبـه امـیـدی کـه  

 شـاءهللا  بـه زمـیـن  تـو بـیـفـتـد سـرم ان

 نیّت آزارت نیست   هیچ کس نیست که در            یارت نیست افسوس کسی  وطن هستی و  در

 نیست غمخوارت  غم عالم به دلت مانده و            همه ظلـم به وهللا  سـزاوارت نیست این

 نـمـایی نـفـسی را تـازهکه  خـانه رفـتی

 انـدازه ات امـا غـم  بـی خـانـه هـسـت در

 سوزدکـرده سرت می اثر آنچنان زهـر            سوزدمیجگرت که دارد نیست   حق تو

 سـوزد می نظـرت ات درکـودکـی  خـانۀ            سوزدمی چـشم تـرت آتش شده و اشک

 آتـش زهـر کـجـا آتش در بیـشـتر است

 است  برود درد سرن اگر در دل آتش  ز

 شـد  در ات یکخـاتـمه عـلـت گـریـۀ بی             شـد هـمه عـمـر شـما با غـم مـادر سـر

 شد مضطر مادرتان به خدا پشت آن در             شد گلی پرپر دری سوخت، مادری رفت،

 است  خطر درمادرمان با حسن گفت حسین 

 است  برود درد سرزن اگر در دل آتش  
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 بـردبـاری حـسن را جـود و سـخـا و            دم بـخـوان آیـات جاری حسن را هر

 کـن آرزو خـدمـتـگـزاری حـسـن را             استقبه که دعاها مستجـاب  زیر در

 را هـمجـواری حـسن بـقـیـع و شـوق            بین سینه دارد عمر این قبه خود یک

 را داری حسنسفره ای ازیک گوشه             جلوه دادندموکب به موکب  کربال  در

 بـزن این یـادگـاری حـسن را بـوسـه              کـربال قـاسم ضـریح مجـتـبی شد در

 را حـسن قـراریها بی خـوانمـرثـیـه             "ال یـوم کـیومک" شرح دادند با ذکر

 پـیــراهـن سـبـز  بــهــاری حـسـن را            تـنی بیرون کـشیـدند از گودال بود و

 را سـوگـواری حـسـن بـرپـا کـنـد تـا             خواند"یا اُّماه" می  یک تشنه در گودال

 لحظه شـرمـساری حسن را لحظه به            در بین کـوچه گـوشواره درک کرده

 سـپاری حسن را سیلی رقـم زد جـان            افـتاد ای در بـین کـوچه گـیرحـوریه

 

 یاسمن است این نه بوی یاس من است  بوی نه              است بوی نافۀ ُختنچون نه  نه بوی ُمشک 

 است زدن کوچه وروضۀ مکشوف بقیع             آن گـودال خاکی نه عطـر نه بوی چادر

 تن است  به تنجنگ  میان هر مژه با چشم               که دیدارش این صحنه یا برای گریه بر

 است سوخـتن  همیـشه گـرمی آتـش دلیل            سـوزیممی  اشک نیز جز بقـیع که در به

 که پیش تو دست بر دهن است؟!  چگونه است             به سینه است توی کرببالدست که  کسی

 کفن است؟! کسی که به هنگام مرگ بی  یاو              حرم است؟هنوز بی  که کسی غریب کیست  

 است  وطن است کسی که غریب در ترحسن             هرکه مظلوم استجنس حسین است  غمش ز

 تمام غـربت اینجا به خاطر حسن است!            مـن اعـتـقـاد خـراب هــم که نـبـاشـد بـه

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: محسن حنیفی               شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   مهدی رحیمی                 شاعر:   
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 دل دنـیـا بنـشیـند  بـایـد که چـنـین در             دامـن زهـرا بـنـشیـنـد  آن مـاه که در

 بنـشیـند   طـاهـاشـانۀ   این است که بر            تنها های توشأن قدم ای عرش نشین!

 بنـشـیـند  مـوال تو  بـاید که به تـفـسـیر             سـورۀ کـوثر ای ازحاال که تویی آیه 

 دریـا بنـشیـند  که به درگـاه دو آن دل            شد لؤلؤ ُحسن تو، فقط قسمت آن دل

 ال بـنـشیـند بگـوئـید که بـا از مـاست،            گـفتی: که فـقـیر آمد وکـریـمی  آنقـدر

 که تـنهـا بنـشیـنـد  دور  که نـشـستـید؟            جـماعت! آقای جوانان بهـشت است،

 ابـــیـهــا بـنــشـیـنـد  جــای پـــســر اُمّ             هند که در آن پسر اسالم شما چیست؟

 پا بنـشیند؟  ازکه شنـیـده است که  اما            شـایـد پـسـر فـاطـمـه از پـای بیـفـتـد

 که فـردا بنشیند  گـیرد هـدف امروز،            ستچنان تیر که در چله نشسته  صلح تو

 آرا بنـشـیند؟ به کـام تـو دل  آن زهـر،            چگونه دلش آمد در حیرتم از َجعده،

 1ـیند سـیـنۀ مـوال بنـش فـرداست که بر            که اینجا کفنت را به تنت دوخت  این تیر

 خـضـرا بنـشـیـند  دل  گـنـبد داغـت به            سیاهی که سبب شد لعنت به دل  سنگ و 

 دلها بنـشیند  توست که اینگـونه به  از            پـسر توستشیرین دهن کـرببال، گل 

 بنـشـیـند تماشا   که خـیمه به برخاست            با اذن بـرادر، پـسـر تـو، شـب آخـر

 در دل صحرا بنشیند تا خون  تو هم،             آه! شـبـیه جگـرت شد جـسم پـسرت،

 
بيت زير به دليل تحريفي بودن تغيير داده شد زيرا قصة تير به چشم حضرت عباس خوردن در هيچ کتاب معتبري نيامده است و  .   1

 مستند و صحيح نيست،  

 فـرداست که بـر ديـده سـقـا بنـشـيـنـد             اين تير که اينجا کفنت را به تنت دوخت

بيت زير به دليل تحريفي بودن حذف شد؛ موضوع نامه امام حسن براي اذن جنگيدن حضرت قاسم در هيچ کتاب معتبري نيامده است 

 و اين قصة جعلي براي اولين بار در قرن دهم در روضة الشهدا جعل شد و هيچ سندي هم ندارد. 

 قـاسمت آيا بنـشيند؟  برخـوان و بگـو            عـمو! نامة باباست به دستم  :گفت مي 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                قالب شعر: غزل     قاسم صرافان                    شاعر:   
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 مـاتـم این شاه چه زیـباست بهـشتم  در            بـهـشـتـم ام مــاتــم آقـاسـتمــاتـم زده

 هرجـا كه بسوزند هـمانجاست بهـشتم            بهـشتم خـانۀ صدیـقـۀ كـبـراست چون

 خوب است كه با اشك بشویم دهنم را 

 را "یا حـسنم" آرنـد َدمعـرش می  كـز

 كـّرار  حــیـدر ــر واال ُگـهــرای گـوه            ای ُحـسن خـدا در نظـر حـیـدر كّرار

 ای روی تو قـرص قـمر حـیدر كّرار            كّرار ای مـظهـر پـا تا به سـر حـیـدر

 هر چند بدم، رو سیهم، پَـستم و زشتم

 مـن بـنـدۀ ســاالر جــوانـان  بـهـشــتـم 

 یـار نـداری  كـسـی وبـی مـثـل پـدرت             گفتند كه غم داری و غـمخوار نداری

 كـار نداری  تو نـیـازی به كـس و آقـا،             در خـانۀ خود َمـحـرم اسـرار نـداری

 كافی ست كه آقای ابالفضل و حسینی 

 یعنی همه جا حضرت بین الحـرمینی 

 مزن این قدر پرپر جگر  سوخته، با این             مزن این قدر پرپر  سوخته، پر  با بال و

 مزن این قـدر  با یاد  در سوخته، پرپر             مزن این قدر پرپر ،ور  سوخته ای شعله

 ست نشـسته  زار  باالی سرت اینكه چنین

 ست حضرت پهلوی شكسته  بگشا، چشمی

 ست روضه  منبر خودش  تو،   كنارطشت این             ستروضه  بسترخودش  ،افتاده این بستر  

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:               مربع ترکیبقالب شعر: محمد قاسمی            شاعر:   
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 ست خودش آخر روضه   ،توسپید  گیسوی            ستمحشر روضه با اینكه حسین بن علی 

 است  طواف گرم   جگرت دور كه زهر این

 است  غالف  سنگین ضربۀ همان   همدست

هل دل از هـل سال جلوتر            جلوتر سال تو رمیده ست چ   غم را طلبـیـده ست چ 

هـل سال  قــّد تو خـمیـده هـل سال جلوتر  پریـده رنگ تو            جلوترست چ   ست چ 

 سوگ تو برپاست   ماه صفر هرچند كه در

 لحظۀ افتادن زهراست همان مرگ تو

 تـا خـانـۀ تـو در وسـط كـوچـه دویـده            ارباب دو عـالـم خـبرت را كه شنـیده

 جـامه دریـده ـفـضل  علی،شمشـیر ابال             جگـرش تـیر كـشیـده با دیـدن حالَـت،

 اش راطاقـتـی مـالئـك هـمه بی  دیـدنـد

 اش را سـوخـتـۀ غــیـرتـی  آشــوب  دل

 هـراسـان شده زینب  با دیـدن حـال تو            كه پریـشان شده زینب باید كه بمیرم،

 نب عـزیزان شده زیـ  دلـواپـس فـردای            كه باران شده زینب ست چكیده قدر آن

 نـنـشـیـند  كاش كه داغـت به دل او ای

 طـشت نـبـیـند  به دل جگـرت را خون

 پـاْی به پـای  اُسـرا رفـت تا شـام بـال،            یك دفعه فضا رفت   طشت سخن گفتم و از

 خـون خـدا رفت چشم دل من پای سر            رفتسوی طشت طال  كه در آن بزم، قدری

 لبهاش نشسته  چنان چوب به چون دید

 شـكـسـتـه ثـنـایـاش كـه دنـدان فهـمـیـد
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 دارد طـشتی از خون دل خویش برابر            دارد جفا جای به بسـتر اینکه از زهـر

 دارد  لـب زمــزمــه مــادر مــادر زیـر            ستمنـتـظر آمدنی  و هایش به درچـشم

 دارد  سیـنه مکرر ست که درداغ ارثی             غربت نیستیک  یک غم و جگرش سوخته از

 کـیـنه هـمـسر دارد  ست که ازیادگاری             گشت اگر کار دل او زهـر تنها کس و

 دارد که بـوی یـاس معـطر چـادری را            گـیردبغـلش می  های سفـرش درلحـظه

 مـادرش روی زمـین اللـه پـرپـر دارد            آن کوچه تنگ دید درآرزو داشت نمی 

 سایه خـواهـر دارد رود وکه حسن می            گریه مکن دگر گفت با گریه حسینم تو 

 از روی زمین بردارد  صدچاک تو جسم             صحرا کیست؟  ه درتو ک  الیوم کیوم آه؛

 

 تا میان سیـنه از مهرت نشان داریم ما              هیاهـوی جهان داریم ما کنج دنجی در

 گـنج نهان داریم ما  آبادمان، در خـراب            قیمت گرفت  تو خانۀ ویران دل با مهر

 سفره نان داریم ما  در شامل لطفیم اگر            پروردۀ خـوان کـریم عـالـمیم  ما نـمک

 ما  دامان لطـف آسـمـان داریم دست بر            تشنۀ یک جرعه نور ایم وخاک سرد  ُمرده 

 کـنـج ایــوان خـیـالی آشـیـان داریـم ما             کبوترهای قـبر خـاکی صحـن توأیمما 

 نسیم از داغ تو اشک روان داریم ما  چون            گریه کرد تا گذر کرد از مزارت باد صحرا،

 داغ گران داریم ما  مان،سیـنه  تا ابد در             ذّره ذّره سوختیم غم تشییع سرخت، از

 انـدوه خـزان داریم ما   در بـهـار شوق،            اشک مرثیه وژه حیران مانده بین مدح وا

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   محمدعلی بیابانی               شاعر:   
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 افتاد من پـرده بر فـرسـودۀ چهـرۀ  از            افتاد جان نظر نام حسن که برلحظه زان 

 عـرش معـلّی قمر افتاد که در انگـار             بَُود این نام در افالکدرخشان که   بس از

 هاش بهـای شکر افتاداز شهد دو لب            است جمال َعـلَویـیَش زیبایی  محـض

 حـسـن بیـشـتر افـتاد امـا گـذر من به              شان باب مـرادنـدتک  اوالد علی تک 

 افتاد دستـش اگر افسار نبـردی به دو            نیستوقتی که حسن هست نیازی به کسی 

 افتاد گراز ضربۀ تیـغـش شتر حـیـله             بدهد رخکبری   محشر  جملچون جنگ 

 افتاد پیـش نگـاهـش ثـمر مـادر او از            او مرجع درد است مقـاتل همه گفتند

 افتاد وسـط شـعـله در روی تن مـادر            که ناگاه ضرب لگد بود حسن دید از

 چیست به جان جگر افتاد؟ دگر  این زهر            هـاش بـسوزدتنهـاش گـذاریـد به غـم 

 افتاد  به جـای سـپـر  روی بدنـش تیـر            نعشش این قوم لعـین رحم نکردند به

 افـتاد  تـبـر بر سـیـنـۀ عـریـان بـرادر            کـربـبال قـّصه ولی طور دگر شد در

 

 شد قـیـامت حسن استقـیـام آنکه به نی               بال در مـتانـت حسن است و کـلـید کرب

 است که حفظ وحدت امت سیاست حسن              استسازش فراتر از درک  سکوت مسئله

 است  سلطه نرفتن ظرافـت حسن به زیر            کردسـازش  مـعـاویه لبخـنـد زد نه نه با

 زمان گواه شکوه و شجاعت حسن است             اند به رغـم مـدعـیـانی که در پـی صلـح

 عالمت حسن است  هم وگرنه جنگ جمل            انگـار اندرا شنـیـده  فـقـط سکـوت حـسن

 همه جا حرف غربت حسن است  زمین، زمان؛            آشفته است من  به یادش دلاینکه  فقط نه 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                  قالب شعر: غزل     امین فرخی                   شاعر:   
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 نیست  پای شما هم محال فطرس شدن به            بال نیست برای تونریخت  بالی که پر 

 بـال شـکـسته نیز هـمیشه وبـال نیست              بسته یاد داد  فـطرس به این کـبوتر پر

 که به فکر کـمال نیست باال نرفت هر            زدن اوج سعادت است به شوق تو پَر

 هالل نیست ماهی که سهم تو شده دیگر            هـمـه یــاد داده اسـت شــام والدتت به 

 که زوال نیست ُمـردن به احـترام شما            جان فمن یمت یرنی وصل ما به توست

 قربان نوکری که زمینگیر عشق توست

 عشق توست ۀ شمشیرقربان آنکه کشت

 آورند بـایـد بـرای عـرض ارادت سـر            در آورند پیـغـمبران به شوقت اگر پَر

 این سـفـره را به واقعـۀ محـشر آورند               شـونـد تـاپـیـغـمـبـرانه سـائـل تـو مـی

 چـشـم تـر آورنــد بـا شـوق آمـدنـد دو               شهرسائالن این سه بار بخشش تو   در

 آورنـد  از جـنـس جـبـرئیل اگر نـوکـر              درک مـقـامت غـالم تو شایـد رسـد به

 بـایـد دمــار دشـمــنـتـان را در آورنـد             باید شـتـر سوار جـمل را به خاک زد

 است حـیـدر شمشـیر تو ادامۀ شمـشیر

 ـتاکـبـر اسهـوی تـیـغ تـو دم هللا   هـو

 بـلـی زدند  با عـرشـیـان هـمه دم قـالـو            نام تو را همینکه در عـالـم صدا زدند

 عـرش خـدا زدند در نـام تو را به سر            روز ازل مـالئـکـه بـا ذکـر یـا کـریـم

 عــبــا زدنــد  آتـش بـه جـان سـیـنـۀ آل               ناگهـان و طوفان وزید در وسط شعـر

 اهـل سـتـم به پهـلـوی خیـرالنـسا زدند               فـریـاد محـتـشم وسط شعر کـربالست

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند                 قالب شعر: علی رضوانی             شاعر:   
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 حـسن مجـتـبی زدنـد افـروخـتـند و در            هااخـگـر الـمـاس ریـزه   بـس آتـشی ز

 آل نـبـی چـو دسـت تـظـلـم بـر آورنـد 

 ارکـان عـرش را به تـالطـم درآورنـد

 

 فقط کار حسن زاری بود  تا چهل سال،             بودعزاداری   غرق آری یک عمر دلش 

 بوداش حامل اسراری شده خون جگـر            کردگرفتارش  کوچهاش کوچکی  همان از

 بود خود فکر عصا داری  آنکه بر مادر             دادمی  غـریـبی  دم تکـیه به دیـواردم به

 این جگـرش صید جفـاکاری بود  بارها             اثـر زهـر بخـود پیـچـیـده هـفت بار از

 بود  بخـدا لحـظۀ افـطاری روزه بـود و            پائین رفتگلویش  از آخرین بار که زهر

 خواری بود  نـقـشۀ جـعـدۀ ملعونه جگر            هــمـان روز کـه در خـانـۀ آقـا آمـد از

 صدد یاری بود جا در  خواهری که همه            زیر لب زمـزمۀ واحـسـنا زینب داشت

 طشت رنگین شده و لَخت جگر جاری بود             احـوال تـعـجـب زینب نـاگـهـان دیـد به

 پـرستاری بود هم دخت عـلی فکـر باز             آن حـال بـرادرهـا را کـرد در خـبـر  با

 اثـر سـودۀ الـمـاس عـجـب کـاری بـود             ای وای خـبـر بـود ز آثـار َهـالهـل،بی 

 کـار عـبــدالـلـَه  دردانــۀ او زاری بـود             گریست  حضرت عباس بغل قاسمش در

 پ ـی دلـداری بـود   هـمه جا ام مـصائب،            دارد دش حال عجیبیکه خو وجودیبا 

 طشت  طال اوج گـرفـتاری بود  دیـد در            همان دید، طشت  بال پاره جگر آنکه در

 لعل  لب قاری بود  دهن و خون، غرق در            «طشت لب قاری قرآن در بود وخیزران »

 شـاهـد خـنـدۀ او گـریۀ خـونـباری بـود             خـندید کـنـیزی اظهار سرخ چشمی پی

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   محمود ژولیده                   شاعر:   
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 آورد هـم اشک سحـر هم آه شب آورد            بودی ثمر آوردعشقی که به دل کاشته 

 آورد آنچه دلـش خواسته هم بیـشتر از             آنـقـدر کـریـمی که گـدا از سر کـویت

 آورد به عزای تو همین مختصر نوکر            اشـک نـدارم شــرمـنـده اگـر دیـدۀ پُـر

 آورد  دگر حـوصلۀ صبر سر صبر تو            کم آورد ای مرد، دل ریش تو غم پیش

 آورد  به روی جگرهرچه که آورد   غم             داد داغ جگـر خبر ازگیسوی سپیـدت 

 آن دست که پشت در خانه شرر آورد            روی جام غرورت ترک انداخت دستی به

 آورد  خبر آن صورت نیلی  کوچه و از             تشت  تا زده  خجالت سم تا جگرت دید،

 گر آوردکـمان پـیـرزن  فـتـنه  و با تیـر             در لحـظه تشـیـیع تو از کـینه، سپاهی

 هر تیر که از سینه و پهلوت در آورد            عـلی با   گـفت حسین بن فاطمه" می "یا

 

 جایش بیشتر  که گدایش بیش، هرکسی هم           بیشتر  گدایش مسکین و هرکه خوانش بیش،

 بین  اوالد  کـریـمـش؛ مجـتـبایـش بیشتر             دارند و کریمکّل فرزندان زهـرا سفـره

 نوایش بیشتر خیل  بی  که نانش بیش،  هر           اشآید از تـنـور خـانـه رزق دنیا درمی 

 مـیرم برایش بیشتر می  بعد  مرگـم نیـز،            نفس خواهم کشید اوتا نفس دارم به عشق  

 بیشتر  طالیش شود سهـم  خاکسارش می           سازد طالمی  از خاک، او کیمیای عشق  

 شود اندازۀ صحـن و سرایش بیشتر می            داغ  قبرش بشکند از بیشتر هاهرچه دل

 سهم دعایش بیشتر  اشکش بیشتر؛ که هر           هـایش دعاکنگـریه کند زهرا برای می

 هایش بیشتر از کوچه مدینه دلخورم؛ از            هالفافهدر  ،خوانم ولی مستورروضه می

 هایش بیشتر های  شود فردای آن شب؛ می            شبی کابوس داغ  کوچه مهمانش شود هر
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 گرددیقینا  هرکسی هم سبط پیغـمبر نمی             گرددنمی زنی صدیقۀ اطهر که هر  چنان

 گردد نمی  که مجتبایش میدهند ابتر کسی            نازلبه احمد میشود  سوره کوثر دوباره

 گرددعنبر نمی  حریف عطر و بویش نافه و             سر اهل محل برده  سحر هوش از شمیمش هر

 گرددنمی زربدون مهر پاکش    مس جانم            کیمیاگرهاست خودش از والیش کیمیا هست و

 گردد محضر او دست خالی برنمی  کسی از             روح کّرمناوجودش  وکریم بن کریم است 

 گرددای کافر نمیبمیرد هم برای لحظه             شدمسلمان او مهربان  آن که با نگاه  هر

 گردد نمی  پری که وا نشد سوی بقیعش پر            نـدارد گـنـبـدی تا جـلـد بـام او شـوم اما

 گردد فردا وارد محـشر نمی  ـنا  کوریـقـی            میکند باران چشمش را او کسی که هدیه بر

 گردد نمی همسر  خانه وترک به راضی دلش             شود لکنشریکش قاتل جانش خبر دارد 

 گردد نمی  که محرم مادر به آسانی کسی            عمری خون دل خوردن سکوت و درد و داغ و صبر و

 گردد شود بهتر نمی می  میان کوچه بدتر            آقـایمآیـد دوبـاره حال که می صدای در

 

 شود سحـر خیـره چشمت به در می             شودشبـت با چه رنجـی سـحـر می

 داغ زهـرا حسن!  تو و کـوچه و…            شـــودتـــر مــی  تـــازهو داغ دلـت 

 کـس است دل خـانه هـم بی  دلت در            خس است  جای خار و کجا پیش تو

 !تـو نـیـسـت دنـیـا حـسـن ســزاوار            است بس  شده هـمسرت قـاتـلت این

 شویچو با قـاسـمت هـم سخـن می            شویمیخوان کـفن  خودت روضه

 !بــاران اعــدا حــسـن  تـنـت تــیــر             شـویبه تـابـوت خـونـیـن بـدن می

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:            قالب شعر: غزل    علیرضا خاکساری          شاعر:   
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 انـدانـتـهـائـی در انــتـهـای جــادۀ بـی             انـدی خــدائـی هـااین خـانـواده آیـنــه 

 انـد انـد ولـیکـن خـدائیخـدا نـی   اینهـا            کنندخیل ملک مقـابـلـشان سجـده می

 اندکند که فـقـیـران کجائی فـرقی نمی             برندمی اطعام سررسد هرکس که می 

 انـد ایـنـهـا هـمـان مـقــدمـۀ آشــنـائـی            علیک السالم سبز  یک و  یک السالم و

 اندشـریف گدائی  هایمشغـول لحـظه            1این حرم  صدها هزار حاتم طائی در

 ایم خوریم که پروانه زادهسوگـند می

 ایـمهـمـسـایـه قـدیــمـی این خـانـواده 

 سـلــمـان خـانـوادۀ پـیـغـمـبـرم کـنـی             کنیترم  دست مرا بگـیـر که عـاشق

 انگـشـترم کنی  شـاید مـرا بگـیـری و            زنمقـنوت نیمه شبت دور می من در

 کنی پرپرم دلت هرکجا که خواست  تا             اندآن شاخۀ گـلـم که به دست تو داده

 بال مرا بگـیـری و خـرج حـرم کنی              من آمـدم که بـین سحـرهای اشتـیـاق

 انگار بهـتر است که خـاکـسترم کنی             خوردشکسته به دردم نمی  بال و پَـر

 روزی آب و سـفـرۀ نان مـنـی حسن 

 رمـضـان مـنـی حـسـن  مـبـارک   مـاه  

 شودخـانـۀ فـرشـتـه هـم آدم نـمـی در            شودکه پیـش پای شما خم نمی  آنکس

 شودحـالی بـرای تـوبـه فــراهـم نمی            تـوسـل بـه نــام تـو آقــای مـن بـدون

 
النَّبِيِّينَ،   بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به دليل.   1 الْأَنْبِياءِ، وَسُاللَةَ  مغايرت با مضامين زيارت جامعة کبيره » وَ وَرَثَةِ 

هاي ائمّه، بيت  موجود و پيروي از فرامين و آموزهکنيم به منظور رفع ايراد  « و عدم رعايت شأن انبيا؛ پيشنهاد مي  وَصَفْوَةَ الْمُرْسَلِينَ

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

 اندهاي شـريف گدائي مشغـول لحـظه             صدها هزار مثل سليمان در اين حرم
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 شودکه از بزرگـیـتان کم نمی چیزی            دست مرا بگیر و به سمت خـدا ببـر

 شودصلـح تـو قـیـام ُمـَحـرم نـمیبـی             آرامش تو باعث طوفـان کـربـالست

 شودبه جهـنّـم نمی شـود،مـؤمن نـمی             تو ت  صلح و سکوت هرکس که بر نجاب

 تا کـربـال رسـیـد صـدای سکـوت تو

 ها به فـدای سکوت توقال  این قـیل و

 سرت چه آورده برشراره  پُر این زهر              پـرت ـسته چه کردند با یاکـریم خ یا

 گرفـته مناجـات خواهرت رنگی دگر            شدای که رنگ نگاهت کبود از لحظه

 هم کجا به پیش دو چـشم برادرت آن            تـابـوت را نـشانه گرفـتـنـد به تیـرها

 زند به سمت بـقـیع مـطهـرتپـر می             ترین حرمای بی های ما به یـاد تو دل

ی لبـم به  رسد خـاک بقـیعـت نمی  تا ک 

 رسـدآسـتـان پـاک  رفـیـعـت نـمی  بـر

 

 

 دهان بخـشید  چنانچه آخر سر لقمه از            آنچه بود برایش به این و آن بخشید هر

 ها که به آنها از آسمان بخشید  چه رزق            اگر چه حاجت مردم فـقط زمینی بود

 اش را به دیگران بخشید زندگی  چقدر            داندکریم هر چه که دارد ز خود نمی 

 فـاطمه عّزت به مومنان بخشید عزیز            امـیـه بـه ذلـت کـشـیـد مــردم رابـنـی 

 اسیـر نان بخشید  به یتـیم و به سائل و             ست در  همین خانه و یطعـمون طعام، 

 به دین ُمرده دوباره دمید و جان بخشید             حتی کرم نهـفـته فـراوان به صلـح او

 جـنان بخـشید  که بـمانـد به او گـناه او            تر شدهمینکه پلک کسی در مصیبتش 

 را دم اذان بـخـشید خـود کـریـم قـاتـل            اش  در عوض داد،به جای آب به او زهر 
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 مهـربانی کرد آزردیمش اما  هزاران بار           مهربانی کرد ما  با اش وا بود؛همیشه سفره

 مهـربـانی کرد  انـدازۀ آغـوش دریـا ولی           وفـایی دیددلـش انـدازۀ ریگ بیـابـان بی 

 زهرا مهربانی کرد  آن مانند با این و اگر           "الجار ثم الدار"  نگاهش شرح نابی بود از

 کرد مهربانی   ویش حتی، گوی خدشنام  با  که            خویش؟ آن مردیچه خواهد کرد با مهمان کوی 

 پیدا مهربانی کرد   ها فرمود وکه پنهان لطف             اوست نگاه مدینه از باغات است سبز اگر

 کرد تر از هر مسیحا مهربانی کسی که زنده             جهـانی زنده شد با نور اشراقی دستانش 

 آسمان در دست، تنها مهربانی کرد کسی که             تنهایی  غم اینقدر ولی حقـش نبود اینقـدر

 های او نامهـربانی کرد؟ چرا با مهربانی             غم را؟  غصه و چرا دنیا به کامش ریخت زهر

 مهربانی کرد   خودت دیدی که با مردم خدایا!           خدایا! مثل مردم بود مردمخودت دیدی که با 

 

 سـنــد غــربـت مـن ایـن حــرم آبــادم             ام غــصـه بـود بـنـیـادمپـسـر فـاطـمـه 

 غربت مادر زادمصحن من پر شده از             گنبد من تکهٔ سنگ فرش حرم وخاک 

 کـشـتـه این بـیـدادم  کـی مـذّل  عـربـم؟            است من یک موی عزت عالمیان بسته به

 امـدادم زهـر بـا سـوز تـمـام آمـده بـر            کجاست به تا  غربت من لشگرم وشاه بی 

 غـم آزادم  تا که جـدم ز جـنـان کرد ز            زخم زبان از خودی خوردم و هرچه خوردم ز

 پـا استادم  چون که در یـاری افـتاده ز            خواندیاری خود می  زمین خورده مرا هر

 دادم سالمیمظلومه خاک به   سجده بر            بدنم درد گرفتگذشتم کوچه  دم از هر

 در آورده چـنان فـریـادم خـون دیـوار            صورتحجاب ضربه سه   گرچه شد حائل

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                قالب شعر: غزل    رضا یزدانی                شاعر:   
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 مثل هر روز شـلـوغ ست در خـانۀ تو             طـائـی پــی کــاشــانـۀ تــو  آمـده حـاتـم

 شـانۀ تو  براینکه عـبایی شده  مست از            بـالـدبه خودش می  آسمـان مـثل كـبوتر

 نـوکـرانش همه خـوردنـد ز پیـمـانۀ تو             و دیوانۀ اوست والهاین حسینی که جهان 

 شمع هـستی همه عـالـم شده پـروانۀ تو             چرخندسرت می  کعبه شدی دور مگر تو

 شـاهـانـۀ تـو من درویـش کـجـا سـفـرۀ             عـطا الزم نیست میزبان کـرم ایـنـقـدر

 را کـوه سـخـاوت نکـشد اکـرام تو بـار

 خجـالت نکشد که گـدای تو  گرفـتی رو

 کجا هست حسن قصۀ مادر هم هست هر            هم هستساقی از عرش اگر آمده کوثر 

 هم هست  که به دل حادثه لنگر پرچمی             ست پـرچـم عرشۀ کشتی حسینی حسن

 در کرامت همه دیدند پیـمبـر هم هست             خود فاطمه بود صبر در  و جمل حیدر در

 هم هست  در کوچه و از از صحبت از آتش و            نبود اصلی مرگش که فقـط زهـر علت

 گریۀ خواهر هم هست باالی سرش  دید             که یاد بعد از خودش افـتاد حسن وقتی

 هم هست  کن کرببال ظهـر  برادر صبر             نیست امشب که شب گریۀ تو گفت زینب

 هم هست  بدترفاجعه  دید زینب که از این            یـاد حـرف حـسـن افـتـاد کـنـار گـودال

 هر کجا طشت که باشد جگر و سر هم هست             فهمیدها بود که زینب خاطره این بعد از

 را کـوه سـخـاوت نکـشد اکـرام تو بـار

 خجـالت نکشد که گـدای تو  گرفـتی رو

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 ترجیع بندقالب شعر: امیرحسین آکار            شاعر:   
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 کشم هـای ذات  سـرمـد میآیـه  آیـتـی از            کشمروزافزون، سرآمد می ُحسن   من تو را در

 کشم ضمیرم نقـش سیمای محّمد می  در            زیبایی ببـیـنم؛ بارهاتا جـمـالـت را به 

 کشمخـّط  ممتـد می با نگاه  عاشق خود،              عشق الَخضرای تا قُبّة  تو،  حریم پاک از

 کشمکردۀ بد می   از شرمساری پیش تو،             بیت ای کریم اهل خسرو خوبان عـالـم!

 کشم تصویر معبد می  با بلور اشک خود،             امبهرهها بی سال ،عبادتگرچه از ذوق 

 کشم می آن نفس  مجّرد رخسار خجلت از            ای!که تنها مانده  ای سردار مظلومی، آه،

بَرجد  مرجان و   دامن از یاقوت و             سودۀ الماس ریخت  چون شنیدم از دهانت،  کشم می ز 

 کشم می حد مرز و بیوسعت صبر تو را، بی            شکیب از آن همه صبر و آب شد سنگ صبور،

 کشم طرح مجدّد می ،اتنامی من به نام             ات با خاک، یکسان است، ای روح نمازروضه 

 کشم مثل گنبد می  سایـبـانی،در خـیالم،             ُهـرم آفـتاب تربت پـاکت ز  تا نـسوزد،

 کشمبارها قـد می ات، پشت دیوار بقـیع             اطلسی ات را مثل یاس و تا ببوسم گلشن 

 کشم می   منّت از مژگان خود، هر قدر باید،             به اشک آن تربت از گرد  غربت را، تا بشویم،

 کـشمنیّت خود را مـردّد می گاه  رفـتن،            اما دلم پیش شماست میروم از این حرم، 

 کشم آمد می  در رفت و را،  جلوۀ عشق تو            شوق گردم بهمی  باز قراری،میروم با بی 

 کشم مشهد میکبوترهای  این ناز   از بعد             که مهمان توأند کبوترها، یاد  این  من به

 ست خاک  مزار مجتبی سرمۀ چشم شفق،            ست مجتبی زار ها، اللهتا زیارتگاه دل 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:         قالب شعر: غزل     محمدجواد غفورزاده           شاعر:   
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 کنیم می روزی که قیامت  رسد از راه،می               کنیمگر چه در مظلومیت احساس غربت می 

 کنیماش هر روز، صحبت میبعد از آن درباره            صحنت را حسن!  سازیم،رسد روزی که می می 

 کنیم را ُمهر تربت می  های روی آنخاک                شودجارو می  از مزارت َگرد  غم یک روز،

 کنیم احت میاین دیوار، ر  زائرانت را از                َکنیمما حصار  ظلم را از دور  قبرت می

 کـنیم پرچـم  گـنـبْد طالیت را زیـارت می               "باب القاسمت"  از درگاه   عاقبت یک روز، 

 کنیم عرض ارادت می   سینه به تو دست بر            ایستیمگنبدت می عاقبت یک روز، رو به 

 کـنیم قـسمت می با تـمام ساکـنان عـرش،              حسن لـذت  بـوسیـدن  دست  ضریحـت را

 کنیم هر روز، یک مداح دعوت می  حرم در              خوانی بین جمع زائران ما برای روضه

 کنیم در سایه سارت استراحت می  بعد از آن              زنیم در حـیاط  صحن  تو آنقدر، سینه می 

 کنیم مصیبت می عـزای مـادرت ذکر  در               زنیمدر میان  کـوچۀ بغـض  تو هیئت می 

 کنیم آخر ترک عادت می  روزی کهرسد می              است بغض کردن از غریبی مزارت کافی

 کنیممی حمایت  مهدیحضرت از ظهور                مادری  سرزمین ما درکه  رسد روزیمی

 

 مرد غریبی که دلش جز غـم ندارد            اش هـمـدم نـداردحـتی مـیان خـانـه 

 دارد که دنـیا هـم نـدارد غـم آنـقَـَدر             های کوفه وفایی اش از بیسیـنه در

 گـریــۀ نـم نـم نـداردحـتـی مـجـال             رنج دنیاست وقتی اسیراش خانه  در

 ندارد کمچیزی باشد که  خواهرش تا              هست هـمیـشه زینـبـش او  اما کـنار

 ندارد سم به مرگـش آتش آن  ربطی            هستاش سینه  میانداغی  کودکی از

 آقایــَم ندارد حـتـی ضـریـحـی قــبر            ازشهادت هم غریب است وغریب است بعد

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل     رضا قاسمی                    شاعر:   
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 یَـم احـسان حسن مـادر افکـند مرا در            دست به دامان حسنچشم وا کرده شدم 

 حسنسامان  سر وروز شدم بی  همان  از             حسنخوان  دست علی خوردم و از روزی از

 جـبـیـنـم بنـویـسیـد مـسلـمان حـسن بر

 پایی نکـنم  سر وطلب عشق ز هر بی             هـوایی نکـنم هـر بام، دل خود را سر

 نکنمکه پهن است گدایی  پیش هر سفره             هر قـبله نـمایی نکنم به هر قبله و رو

 حسن نان  سفره حرام است به جز نان هر

 داردلـطف به بـیـمـار جـذامی  چـقـدر            دارد مرامی  چه نامی، چه مقامی و چه

 داردعـالم چه امامی  وه که ارباب دو            داردخـنده در پـاسخ آن سائـل شـامی  

 غزلی هست به دیوان حسن  همه اینها

 حسن  کیست؟  مثل اش گشتهآنکه بخشندگی             حسن  عسل کیست؟آنکه نامش شده احلی من 

 حسن آور پیکار جمل کیست؟ مرد نام            حسن کیست؟خیرالعمل  علی معنی حّی  

 حسنطوفان  سرخ زمین خورد ز شتر

 قد خـم، سیـنۀ خـون، دیـدۀ دریـا دارد             غـربت بـابا دارد ارث مـظلـومیت از

 جـا دارد  گر بگـوئـیم غـریب الـغـربا،            ها داردزخـم زبان  جگری سوخـته از

 حسنغمش قلب محبان  یاد خون شد از

 هم  بهریخت موی سرش  که پیچیده به خود، بس            ریخت به همجگرش   ،سراغشزهر آمد به 

 نظرش ریخت به هم درها خاطره همۀ             به همریخت ترش  زینبش آمد و چشمان 

 موی پریشان حسن  شده ازپریشان دل 

 کوچه در، حسن،  مراعات نظیریست،  چه            کوچه در به اوسخت گذشته است  چقدر

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                مسمط     قالب شعر: رضا تاجیک                     شاعر:   
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 شـود آخـر کوچهقـاتل جان حـسن می             کـوچه باز هـم خـاطرۀ گریه و مـادر،

 به لب جان حسن آورده  که عمریست کوچه 

 جا افتاد  صورت گل، بر  زد و من، وای بر            چـشم نامـرد به نامـوس عـلی تا افـتاد

 هـم اّما افتاد  خواست تا پا بـشود، بـاز            افتاد زهراحضرت  زمین ناگهان روی

 حـسن سـیـنـۀ سـوزان شـعـلـۀ آه کـشد

 

 

 حال رفت ازغریب در وطن  در مدینه آن            حال رفت حسن از پیش چشم قاسم و نجمه،

 و یمن از حال رفت  شام  خاک مصر و یثرب و            بیت اهلکریم    عطر ازمحروم تا که شد 

 حال رفت ظلم زن از اش ازخانه عاقبت در             خورد  جای آب زهر وتشنه بود  روزه بود و

ن لَبَْن”  الجنه  نهرا  انَّ ف ی “            سوخـت دلم ل عَـلٍیّ و ل ـزهـرا و َحـسْن”“   از حال رفت  م 

 حال رفت  خونین عبا و پیرهن از تا که شد             تشت ریختدهانش خون درون  لخته لخته از 

 1حال رفت  از گوئیا میگفت: مادر را نزن،              ظاهرا  در بستر اما باطنا  در کوچه بود

 حال رفت اش از این سخن ازغمدیده  زینب             لحـظۀ آخـر خـبر داد از غـریبی حسین

 لشکر شکن از حال رفت یل پس ابوفاضل             پا نشست البنین از اُم   را که بست یشها چشم 

 از بدن از حال رفت آوردن تیر در وقت            حسین جان او شد تیر باران وپیکـر بی 

 کفن از حال رفت فاطمه در مقتل آن بی             ..وای از روز حـسـین و آه از کـربـبال 

 
اما.   1 است  محترم  شاعر  اصلي  زير سروده  از  منظور  به  کنيممي   پيشنهاد  بيت  پرهيز  و  معتبر  و  مستند  روايات  با  مطالب  انطباق 

 .کنيد  زير بيت جايگزين را آمده شعر متن در که شده اصالح ، بيتتحريف

 زير لب ميگفت:مادر را نزن، از حال رفت             ظاهراً در بستر اما باطناً در کوچه بود

نفاعالتن فاعالتن فاعلفاعالتن وزن شعر:           قالب شعر: غزل     حجت بحرالعلومی            شاعر:   
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 آتـش زده ایـن زهــر تـمـام بـدنـت را             سخت است چگونه بنـویسم محنت را

 چـمنت را بـاغ و سـوزانـد تـمام دل و            یتان سوخت  خانه دردوشنبه که  روز آن

 سخنت را نشنیده از آن روز کسی هم            نیست خبردارتو کسی بغض گلوی  از

 را  هـمـه دیـدنـد ولـی سوخـتـنت حـاال            نکردی شکـوه کودکـیت سوختی و از

 کجایی که ببـیـنی حـسنت را تو مـادر            ست کوچهغصۀ  از ایتکه  هر پاره جگر

 کـفـنت را  میدوخت به تابوت نخی از            شدچـله برون  تشیع تو هر تیر که از

 نشان کرده تنت را  حـرمله با تیر صد             شد کربال از ایاین صحنه خودش گوشه

 غارت که نکردست کسی پیرهنت را             گـلگـون شده اما هرچـند کـفـن پاره و

 دهنت را  ه نکردست سنانیخون ک  پُر             شمریچکمۀ  ات ازسینه که نشد سنگین 

 

 کـنـدمی خـمت فـرق آشـفـتـگـی زلـف            کندجنس غـمت فـرق می  حتما  تو نیز

 کنداز بس که شیـوۀ کـرمت فـرق می            کـرم ات،محـتـاج دسـتهـای کـریـمـانه 

 کندمی محـتـشمت فرق این بیت شعـر            ها«اخگـر الماس ریزه  »بس آتشی ز

 کندمی  حـرمت فـرق معـلـوم شد چـرا            تارث مادریحرمی بی  و تو"مادری"

 کـنـدغــالمـی عـلـمـت فـرق می مـزد            دهـدزهـرا جـواب سیـنه زنـان تو را 

 کـندوقت عـبـور هـر قـدمت فـرق می             آن  آقا میان کوچه چه دیدی که بعد از

 کند دمت فرق می  خوان که شور  ای نوحه            یـوم..."بوده است دمهای آخری تو"ال

 کند این تویی که جنس غمت فرق می  پس              شدجگرت پاره پاره و  خواندی  یک بار

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                  قالب شعر: غزل     امیر علوی                   شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: محمد حدادی                    شاعر:   
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 استای و خون دلت ساغرت شده بسته  لب           حنای سرت شده است رنگ رنگ سپید

 البـالغه مشتـری منـبرت شده است  نهج           راخطبه بخـوان به رقـص درآور کالم 

 کوثر دخـیل گوشۀ چشم ترت شده است            !هـاسـرچـشـمۀ کـرامت و لـطف کـریـم 

 ات کـوثرت شده است فاطمه  پیغمبری و           از نـسل دخـتـر تـو امـامت ادامـه یـافت

 شده استنوکرت  خسی که آمده و و ارخ           نـامۀ تـوأم مـن بـرگ زردی از شـجـره

 مادرت شده است مرحمت  لبریز لطف و           یا حسین را را، کرده، توچشمی که گریه 

 است  حـسین مـقـبـرۀ اطهـرت شده قـلب           بـقـیع قـلب حـسین پیـش تو جـامانـده در

 پایـبـوسی خاک درت شده است مشـتاق             غیر از ضریح کهـنه، ضریح نو حسین

 را دم گـرفـته است حـسیـن نام تو  خـون

 گـودال هـم برای تو مـاتـم گرفـتـه است

 ها نبـود غـم کـوچـه  ز تر  زخـمی عـمیـق           دردت زیــاد بــود و بـرایـت دوا نـبــود

 گـفـتـن آن مـاجـرا نـبـود سـنگ صبـور            زنـددیـوار کـوچـه نیـز به تو طعـنه می 

 ات آنجـا عـصا نبـود گـر شـانـۀ خـمـیـده           عـرش خـدا تـحـمـل آن داغ را نـداشـت

 داغـی بـزرگــتـر ز غــم کــربـال نـبـود            سـرود امـا شـهـادتـیـن لـبـت ایـنـچـنـیـن

 پـا نبـود  کـبـود بـود ولـی زیـر جـسمـت           شـودنـمی حـسیـنـت روزی شـبـیـه روز

 رهـا نـبـود  دست بـاد نـبـود و زلـفـت به            رنگ سپـید گرچه به موی تو چنگ زد

 طشت طـال نبود نیـزه و سخـن ز دیگـر           گـذاشـتـی آخــر بـه دامـن پـسـرت ســر

 عـبا نبود....  پـارۀ جگـرت درنه، پـاره             پاره پـارۀ جگـرت بین طشت ریخت تو

 دست داد را زحسنش غارت زده است چون 

 پـیـرهـنـش را ز دست داد انگـشـتری و

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند                قالب شعر: محسن حنیفی            شاعر:   
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 بـیگـانه جـدا دوست شکسـته کـمرت را            راطریقی زده آتش جگـرت  کس به هر

 را پرت زمین ریختسربسته یک کوزۀ             افـطار تو را زهـر به این حال کـشانـده

 عـوض کرده هـالهـل اثـرت را  بدجـور           زدی امـروز مـدیـنـه بـه زمـرد یـاقـوت

 ترت را  وسوزانده همه خشک  مرتبه کی            از راه لبت رفـته ز چشمت زده بیـرون

 برت را و دور  اگرست   گرفتهلخته  خون           طشت عـذابی که کشیدی سرریز شد از

 آیـد به سرت دردسـرت رازینب که می           چـیـزی بـروی طـشت بـیـانـداز نـبـیـنـد 

 بکش پس سفـرت را  یک ذّره به تأخـیر           نـرسیـدهدر راه زمیـن خـورده اگـر که 

 شب کرده غم کوچه و سیلی سحرت را           اصال بـه تـو آرامـش و لـبـخـنـد نـیـامـد

 آخــر نــظــرت را  ز لـوالی در بــردار           نه اینکه شکسته وخورده نه لگد  این در

 نبـردست کسی تـاج سرت را صد شکر            پیـش خـودت هـست افتاد ولی  اتعمامه

 

 حسن حرارت یا روی دیده پُر  اشکها بر           شیعه تا روز قیامت داغـدارت یا حسن

 حسن نامـردمان روزگـارت یا  مرگ بر           عشق سردارتنهاترین دومین مظلومی و  

 یا حسن خود نوحه خوان و سوگوارت  حسین  و            افـشان حسین دل پـریشانـان عـالم اشک 

 یا حسنحصارت گشته  خوارها حیف اما             گـشایـد تا گـلستان بـقـیعروح ما پـر می 

 هر که با پای دلـش آید زیـارت یا حسن            کنیممی کفشداری ست آنجاگرچه گنبد نی

 آیـد کـنارت یا حسن می فـاطمه هر روز           کـنندگرچه این مردابها مـنع زیارت می 

 حسن   مزارت یا  بر سازد عرش شیعه روزی            حرمروی زمین حتی نداری یک  گرچه در

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:               قالب شعر: غزل     سید پوریا هاشمی              شاعر:   
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 غـم نگذارید غمش سینۀ من غیر در            ماتم نگذارید یک لحظه مرا دور ز

 نگذارید مرهم مرحمتی کرده و یک            ما ما زخمی  عشقـیم به روی جگـر

 این را به همه گفته و مبهم نگذارید            عالم شدهحسینی   حسن بوده، لطف با

 آن را به حساب گـل مریم نگـذارید            زهراست گل لطف  زنده زشود  مرده  گر

 نگذاریدحسن کم   شبه را بهر  یک این              عـزادار حسینید و ابالفـضل ماه، دو

 میـثم نگـذارید دعبل و بی محتشم و            حسن را وبگویید  شعر رخش وصف در

 مـقـّرم نگـذراید سیـد طـاووس و بی             محـنـش را مقـتـل بنـویـسید برایش،

 دارم به حساب دل سنـگـم نگـذارید            گـنـبد و پرچم شده او پیـشنهادی بی

 نگذارید شده پرچم تا، حرمی هر در             عزایش با نـیّـت هـمـدردی  او روز 

 

 افتاد  زهـر جفا باعث شد از بال و پر            افتاد الله که گـشته پرپر هـمچون گـل

 افتاد است اما...آخر دستـش به دیـوار            است تا اینکه نیـفـتد دستـش به دیـوار

 افـتاد مـادر یـاد همان روزی که اینجا            غم را تازه میکرد های شهر؛ کوچه  این

 چـشمـش به سمت قـبۀ پیـغـمـبر افـتاد             وقتی زمین افـتـاد از این زهـر کـیـنه

 در میان بـستر افـتاد  خود را رساند و            وکشید می  خودش را زمین جسم روی

 افتاد خـانۀ او خواهر ای ازدر گـوشه            ناله میزد میریخت خواهر خون جگر

 ...افـتاد روضۀ انگـشتـر  به یـاد شایـد            ای وای را نگـاهی کرد، دست بـرادر

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                  قالب شعر: غزل     مهدی مقیمی                  شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: یاسین قاسمی            شاعر:   

 



 196  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 

 کـرم خـاک تـنم  خاک ره اربـاب گرد و           ام و شهـر کـرامت وطـنممن کـرم زاده

 حـسنمچه شد از بـین هـمه بـنـده کـوی            سخنمروزها فکر من این ست و همه شب 

 ایـدهـمه هـاتـفی گـفت اگـر گـرد رخ او

 ایداین دایره دعوت شدۀ فاطمه در چون

 تو که باشی ز فقیری اثری نیست که نیست             نیستکسی را هنری نیست که  وجود تو با

 نیست خبری نیست که  تو  این چرخ بجز در و            خطری نیست که نیست دیگر دارم و را من تو

 دارم خـوش می  به تـمـنای تو را زندگی

 که من از فکـر بـجـز تو بخـدا بـیـزارم 

 غـم از دل زهـرا وا شد  و به لبـخـند تو           عـلـی بـابـا شد که بـا آمـدن تـوست، ای

 گـدا دارا شـد به لـطـف تـو  که بگـویـنـد           رسـوا شد نـوبت این  نـوبـتی بـاشد اگـر

 عـطای حـسنـم  یـافـته از لطـف وآبـرو 

 عجب نیست بگـویم که برای حسنم  پس

 علی  بن نـاجی وقـت مـمات است حسین            علی  بن است حسین باب حـیات هـمه را

 علی  بن که کـشتی نجـات است حسین  تا            علی  بن اوج درجات است حسین که در

 این کـشتی امـداد حسن بادبـان است در

 باد حسن موج حسن، آب حسن، بگو نه؛

 نـبـاشد مـردی بـین مـردان بـنـشـیـنی و           عـالم دردی ازین درد در نیـست باالتـر

 گـردی تـنها تو هـمه هـستـند کـنـارت و           کردیرا صلـح چـرا می  نـفهـمـنـد تو  و

 تمامش کردی  و رو ای ازرا برده صبر

 تـدبـیـر قـیامـش کـردی به    کـربال را تو

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:              مربع ترکیبقالب شعر: حسین میرعمادی         شاعر:   
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 و به تـدبـیر تو بـنـیاد سـتم بر بـاد است            است  فریادچنین که  سکوتی ست تو کردیچه 

 وارث قـدرت مــوالیـی تـو اوالد اسـت           نـام تـو لـرزۀ بـر قـامـت استـبـداد است

 کردتنه غوغا می  دهم یک قاسمت روز

 کـردخیـره تـماشا می کـربال مات شد و

 صد حرامی همه با نیزه گلت را چـیدند             حـسد ورزیدند به ماه تو خیره گـشتند و

 نوشیدند مییکسره  آن پای سرش  بعد از            همگی خـنـدیـدند کرد حسین وگریه می 

 آورد بسی کـم مرگ مشتـاقـی او دیـد و

 هـم آورد  گـلـش چـهـرۀ او عـسـل روی

 داری  خواهر تو   غمی نیست زینب اینجاست           برادر داری کنارت تو رت سوخت،جگ

 هـمسـر داری بـر حـسد از وفـایی وبـی           داری مادر کوچه و ازگرچه یک خاطره 

 لـیک مهـمان سر نـیـزه نگـشـته سر تو 

 لــبـۀ تـیـغ نـشـد حــنـجــر تـو  مـیـزبـان

 

 هم کـوزۀ سربـسته کـل پـیـکـرش زد به            هم زد به شد اما پرش را اش افطارروزه 

 را زد به هم بدجور جسم الغرش  سوختن            زندمی  ست آتـش این زهـر تاثـیـر  اولیـن

 را زد به هم هرقدر پلک ترش شد  اثر  بی            رفته استچشمش سوی  بیند گمانم می  تار

 برش را زد به هم  دور وها لختهخون عاقبت             مابین طشت پخش شدرازهایش تکه  تکه

 هم را زد بهمضطرش کوچه حال های روضه            زمان کودکیست که دارد از لرزش دستی

 را زد به هم بعد از آن درش وخانه را سوزاند            هـوایادش چگونه نانجـیبی بی  مانـده در

 به هم شوهرش را زد  غالف آمد غرور یک           رو پیش  جنگی   چهل مرد زن میان کوچه و
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 کـس پـی حـل مـشـکـلـم افـتاده هـر            شـود آمــادهمـی  هـمـه چـیـز ایـنجـا 

 ابـراز کـنـمچـه نـیـاز دارم  تـا هـر            کنم اینجا هـمه منـتـظـر که لب باز

 من عـاشق دلسـوز زیـاد  بر دور و            زیاد روز  من شب و خـادم به کنار 

 تـاب شـومنگـذاشت بـرادرم که بی             عطش به آب سیراب شوم وقت در

 سرم زینب هست  است که باالی خوب             لب هست برجگرم  هرچند که خون

 دارد عــبـاس هـــوای دخــتــرم را             دارد اش سـرم رازانـوی خـسته  بر

 بـوسنددست و سر نـورانی من می             بـوسنـدهـمه پـیـشانی من می اینجـا

 الـلـه عــبـد ال یــوم کــیــومــک ابـا             بــال امـا آه  مـن سـوخـتـه جـانـم از

 فـردا هـمـه دور قـتـلـگـه خـنـدانـند            گـریـانـندمن   بر و اینجـا هـمه دور

 خواهرم محـرم نیست  فردا به کنار            به دلها غم نیست وهستیم همه اینجا 

 فردا همه چشمها به انگشتر توست            فـردا همـۀ نیت دشـمن سـر توست

 

 دربـستـه نداری  روی کـسی خـانـۀ  بر             صحن و حرم و گنبد و گلدسته نداری

 در هـیچ خـیابان عـلـم و دسـته نداری             آنـقـدر غـریـبـی كـه در ایـام شـهـادت

 مـست آمـده یا زاهـد وارسـتـه نـداری             خـانهای و کار به این که در  بخـشنـده

 سـه فـرمانـدۀ دلـبـسته نداری  حـتی دو            جـانم به فـدای تو که در قـلب سپاهت

 اطـراف خودت زائـر پیـوسـته نداری             افسوس که جز گرد و غـبار نفـس باد

 بـاالی سـرت گـنـبـد بـرجـستـه نداری             در سینۀ هر شیعه حرم داری اگر چه

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:                 مثنوی   قالب شعر: مجتبی شکریان                   شاعر:   
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 هر بام عـلم داشت  سر کـرمش بر  ابر            داشت کرم حق بود و  او واسطۀ رحمت

 خلق کرم داشت  کرم بود که برارباب             بخـشید سه نوبت همۀ ثـروت خود را

 که مانند علی تـیغ دودم داشت  هرچند            بود آن مصلحتی  تن داد به صلحی که در

 الم داشت  اندوه و ماتم و بس دل او از            زدزود برون و برجگر آمد و زد  زهر

 غم داشت؟ که این حجت حق اینهمه گفتند             آن طشت دلمیان وقتی جگرش ریخت 

 دلهای غریبان جهان راه به هم داشت             هـمه دیـدند بـرادر بـا دیـدن اشـک دو

 ستم داشت   تیر ازای زخمه پیکر خود   بر             گران رحم نکردند حتی به تنش فـتـنه

 داشت  معبود حرمحجت  که این ایکاش            این همه ُغربت از که پس  بنویس وفایی 

 

 حباب هم حتی شود به نام تو مـوجی،            سـراب هم حتی شود به اذن تو دریـا،

 تـاب هم حـتی  به نـام او بدهـنـد آب و             هرچندات سفرهپیش   کسی کریم نیست

 حـتـی نـقـاب هـم را نـگـاه کـنـم با  تـو            که یک لحظه راهت مگر سرام نشسته

 حـتی  نـشـود مـسـتجـاب هـم دعـا اگـر             استشیرین   بخواهیم بازتو   که ازهمین 

 اگر شوی تو به ذلّت خـطاب هم حتی            عـّزت توست هتمام  خلق رهـین شکـو

 داده شـود انـتـساب هـم حـتـی  زور  به            رسول  به اگرچه او شده کافر،  بغض تو به

 نفس اضطراب هم حتی به اشک غم،            تو بوده که آمیخت فـقط به پای مـزار

 هم حتی  خواب کـند که نـبـیـند به خـدا            نخـوردکند پسری مـادرش زمین  خدا
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 یـم احسان حسن  مادر افکـنـد مـرا در            حسندامان به دست شدم كرده چشم وا 

 حسن سامان  سر وروز شدم بی  همان از            خان حسن از خوردم و  علی  دست روزی از

 جـبـیـنـم بنـویـسـید مـسلـمان حـسن بر

 پـایی نكنم  سر وهر بی  طلب عـشق ز            بـام هـوایی نکـنم دل خود را سر هـر

 نكنم پهن است گدایی  پیش هر سفره كه            قـبله نـمایی نكنم هر به هر قـبله و رو

 سفره حرام است به جز نان حسن  نان هر

 لطـف به بـیـمـار جـذامی دارد چـقـدر            دارد چه نامی چه مرامی مقامی و چه

 عـالم چه امامی دارد وه که ارباب دو            خـنده در پـاسخ آن سائـل شـامی دارد

 دیوان حسن   همه اینها غزلی هست به 

 حسن  كیست گشته َمثلبخشندگیش  آنكه            حسنعسل كیست  شده احلی منش نامآنکه 

 مرد نام آور پیكار جـمل كیست حسن            حسن كیست خیرالعمل علی معنی حیّ 

 حسنطوفان  خورد ز سرخ زمین شتر

 د دیـدۀ دریـا دار قـد خـم، سیـنۀ خـون،             ارث مـظلـومـیت از غـربت بابا دارد

 گر بگـوئـیم غـریب الـغـربـا جـا دارد            جگـری سوخـته از زخـم زبانها دارد

 حسنغمش قلب محبان  یاد خون شد از

 پرش ریخت به هم جگرش ریخت به هم بال و            هم ریخت به  جگرش به سراغش آمد زهر

 نظرش ریخت به هم درها خاطره همۀ             به همچشمان ترش ریخت آمد و  زینبش 

 حال پریشان حسن  پریشان شده از دل

 کوچه در، حسن،نظیریست   مراعات  چه            کوچه در به اوسخت گذشته است  چقدر

 شـود آخـر کوچهقاتـل جـان حسن می             هم خـاطـرۀ گـریه و مـادر کوچه بـاز

 حسن  جان لب آورده بهکه عمریست  کوچه

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  مسمط     قالب شعر: رضا تاجیک                   شاعر:   
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 سالهـا صاحب شبـهـای محـرم هـستـم            عالم هستم دوبخش که صفا حسینم من 

 شماری دارند  تا بـیـایـنـد حـرم لحـظه             دارند من حسیـنم که برایم همه زاری

 ذاکر دارم و شاعر و جهان منبری  یک              دارم سالها هست که یک عـالمه زائر

 سالم ارادت شده مشغول  عرض با همه            نزدیک همه از سر صبحی تا شام دور و

 گریند من می  حال به به هر  بد باز  ب وخو             گریند عاشقان روز و شب سال به من می 

 حال پـریـشانی زینب گـریان  به من و            همه هستند عزادار، چهل شب گریان

 زائـر دلـسـوخـتـه آمد به حـرم چـقـدر            برم و شد دور دیدید چهاربعین را همه 

 دارم خون دلی مردغربت یک  از ولی            دارم مجنون  ودو جهان عاشق    گرچه در هر

 من جگر سوختۀ غـربت و داغ حسنم            افـتد به تـنم  بـرم و لرزه می می نام او

 حسن حـرم انگـار نداری به فـدای تو            حسن که زّوار نـداری به فـدای تو تو

 است  یار خویش نداری بر و دور آنچه در            دشمن تو بسیار است کم و دوستان تو

 نیست دائر توچرا روضۀ  همه سال در            نیستزائر  همه بی   هیچ کسی این مثل تو

 مخـتصرند  چقدر هات برادر گریه کن            خبرند بی همه باز اگر هم باشد روضه

 بـودمشـبـهـای بـقـیـعـت  سالـهـا زائـر            1مطـیعـت بودم  یـار و  یاد داری چـقـدر

 که زّوار خودم را بـفـرستم حـرمت تا            خـدا را قـسمت شد بدهم بـاز کاش می

 زد  خنجر دشمن تو زد زخم زبان،دوست             چقـدر طعنه به تنهـایی تو هـمـسر زد

 قـدمت سجاده  تا که بـیرون بکـشند از              آمـاده هـمـۀ لـشـگـر تو خـیـمـه پـشـت

 
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

 سالـهـا زائـر شـبـهـاي بـقـيـعـت بـودم            ياد داري چـقـدر عبد و مطـيعـت بودم

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                     مثنویقالب شعر: مجتبی شکریان                شاعر:   
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 جنـگ بر پـا نـشده نـیت غارت دارند            ارادت دارند ت هـمگی عرضدوستان

 نشد هیچ کسی وقت عطش  تاب  که بی یا             هم شکـر که در خـیـمه نیامد آتش  باز

 خیمه نبودند حسن زن و فرزند تو در            حسن گرچه بر خیمۀ تو پنجه گشودند

 1پیرهنم غارت شد زره و خاتم و ُخود،            غارت شداز من بدنم  تو سجـاده و از

 

 کند می  پُرشب  و را روزاش سینهغم  وغربت             کندعـطایـایش تحـیّر می   آن که سائل از

 کـندمی رسد با خود تفکـربین کوچه می            کنندمی سّب حیدر مسجد به منبررود می 

 کندمی چادر  زیادی  وریزد خودش می  در           بگـذریم بار  قـنفـذ یا مغـیره... دیـدن هر

رهم  را شود آیا کریمی می   کندمی  تحـیّراحـساس   این حرف، آدم از           ؟فروخت ها به د 

 کند؟! تشکر می  اینچنین سرباز از رهبر           اش را آشـناپـا سجـاده زیـر کـشـد ازمی

 کند کسی این صلح را سازش تصور می  هر            جاهل است وصلح  آقا جنگ با تزویر بود  

 کندمی رغربت تباد حسن؛گویم می تا که             غریب بین منزل هم وغریب  بین سرداران

 کندمی  همسرش با زهر دارد جام را پر           همسرش لب روزه امام ازخواهد می آب 

 کند می  این جرعه تغیّر  سوز  سخت از سنگ             که نیستعلت بیتشت   در های این جگرپاره 

 کـنـدتـنـفـر می هـر که از آقـام احـساس             عالم جزء قـوم اشقـیاست دو مطمئنم در

 کند می با کـمانداران خود حس  "تکـاثر"            سـوار وقت تشیـیع تنـش آمد زنی استـر

 کندمی  کس که تکـبر آنخواری رسد می            رسـد آخــر زمـان انـتــقـام مـنـتــقـممـی

لبدرد  دل هستم؛ سنگ  کـندمی آجـر  کـار این دل  سنگـم بـرایش           خورممی که شدن  گ 

 
اجتناب از گناه  کنيم به منظور؛ پيشنهاد مي روايات معتبرانطباق مطالب با   بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به دليل.   1

 .کنيد  زير بيت جايگزين را آمده شعر متن در که شده اصالح بيت تدليس يا تحريف سخان ائمّه؛

 زنـده بودم به خـدا پـيـرهنم غارت شد             از تو سجـاده و از من بدنم غارت شد 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل    محمدجواد شیرازی            شاعر:   
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 چشم او تنها عشق راه حل دارد  با دو            عـمر یک ازل دارد داستان عـشق او

 سیزده تا کندوی عسل دارد  ده بهار و            دارد غزلسه   و عاشورا بیست بین شعر

 عـباس پهـلوان و یل دارد با وجود او            تیغ قـاسمش گویا ارثی از جـمل دارد

 حسن نشد عازم  کـاروان عـاشورا بی

 جـلوه حسیـن اکـبر، جلـوه حسن قاسم 

 های رویایی از درخت پیـغـمـبر میـوه            کـوثر دست آسمان چـیـده دست سورۀ

 سـایـۀ مـادر تـو بهـشت بـابـایـی زیـر             هم برتر بهشت   ازعرشی ت عزّ  تو پس

 لشگر بی   غریب خوانیم یکرا نمی  پس تو            الـزهـرا گاه جـنّت الحـیـدر گـاه جـنّت

 ها داری فرشته از  که لشگری برتر تو

 ات گفته هـیبت خـدا داری که دیده هر

 شد  تنها وغریب  روضۀ مردی که  باز             جگرها شدمرد خون   ،غریبی ّ  صحبت از

 1موال شد  جان فدای مادری به پشت در            های زهـرا شدباز روضه آقا روضـه 

 شد تا قامت پسر خورد وزمین  مادری            ها هـویـدا شدها کینه  ناگهان جـسارت

 خاک بر پا کرد  و بین کوچه این کودک گرد

 کرد زهراپا افتاد جان فدای   دست و زیر

 
بيت زير به دليل ايراد وزن شعر در مصرع دوم تغيير داده شد؛ ضمناً همانگونه که گفته شد موضوع همراهي امام حسن در فاجعه  .   1

فدک در هيچ يک از منابع معتبر ما نيامده است؛ در اين خصوص دو    قبالهو بازپس گيري    علیهااهللسالم جسارت عمر به حضرت زهرا  

  قبالهاند جسارت عمر در جلوگيري از اعطاي  روايت وجود دارد اولين روايت که تمامي منابع دسته اول تاريخي آن را مطرح کرده

ا مطرح ميکند جسارت عمر در  فدک در همان مجلس و نزد ابوبکر است و دومين روايت که شيخ مفيد در کتاب األختصاص آن ر

اشاره  هيچ  هم  روايت  اين  در  که  است  خانه  به  حضرت  بازگشت  هنگام  در  و  زهرا کوچه  حضرت  با  مجتبي  امام  همراهي  به  اي 

 باز بين يک کوچه مادري رو به اعدا شد            هاي زهـرا شدباز روضه آقا روضـه            نشده است؛  علیهااهللسالم

اعیلنمفاعلن فاعیلن مفاعلن ف: وزن شعر         مسدس ترکیبقالب شعر: رحمان نوازنی          شاعر:   
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 مجتبی  هم غـریب هم آشـنا برده قرار            مجتبی   روز،کار هر خوردن شده دل  خون

 مجـتبی  کسی طی روزگاربی  آه شد با            حـسن قـصۀ مظلـومی موال رسیده بر

 مجـتبی  کوچه شد زمسـتانی بهـار  بین            کودکیشمکشوفه یعنی خاطرات   روضۀ

 مجتبی   کینه گشت یار ازین غم زهروای             همسرش حتی کس سنگ صبورش نیست   هیچ

 مجتبی  مزار باشد پیـش پـیغـمبرکه  تا             نگذاشتندکینه توزان جمل  غموای ازین 

 مجتبی حضرت عباس گشته شرمسار            او تابوت خورد برطرف می   هر تیرها از

 پـیکـر قـاسـم قـرار مجـتـبی  کـنـار در            غارت شدهاش هستی  تمام کهحسینی با 

 غریبی یادگار مجتبی دهد جان در می             شود تـنها میـان دشـمـنانمثـل بابا می 

 

 ایـممـا از فـدائـیـان غـریب مـدیـنـه            ایمغـریب مدینـه  آشیـان عـمری در

 ایمنان غـریب مدیـنه   لـقـمهمـدیـون            ما را صدا زنید نمک گـیر مجـتبی

 ایممدیـنـه کـران غریب الطـاف بـی            زیر منّـته   هستیم اگر گـدای حسین،

 ایمدسـتـان مـهـربـان غـریب مدیـنه           سایۀ ماست فـقـط زیـر این افـتخـار

 یماهر روز میهـمـان غریب مـدینـه           کندکـفایت نمی  روز سالی یکـی دو

 ایممـدیـنـه  آسـمـان غـریب مـرغـان           دهدذکر حـسن به ما پر پـرواز می

 ایمکه روضه خوان غریب مدینه  وقتی           دعاگویمان شوندحسین  علی، زهرا،

 ایمبی شمع و سایبان غـریب مدیـنه             خاکی و خانه خراب غصۀ این قبر 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:         قالب شعر: غزل    محمدحسین رحیمیان           شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: محمدحسین رحیمیان          شاعر:   



   205 درآستان وصال؛ جلد پنجم، اشعار امام حسن مجتبی علیه السالم  
 

000
 

 چشم مهتاب به حال  من  بــیدارگـریست              من چشم شب تارگریست ـۀاز گری باز

 1بار گریست   دل سنگ آب ُشُد آه شــرر             تا کـــه از سینه ی خود آه کشــیدم آرام

 طشت ازاین روضه ی دشوارگریست جـگر             پاره های جگرم ازلب سرخم تا ریخت

زارگـریست              یـاد  آن روز که جای همه ی مردم شهر  یک یهودی به غریبی  پدر 

 یـاد آن روز که دل درغم  دلدارگریست               روز کــه آتـــش نـفسم بند آوردیــاد  آن 

 پیــش چشم همه در حلقۀ انظار گریست              چقدرسخت گذشت است به مردی که بخاک

 شعله زد برَدر و درسوخت و تبدار گریست              دیــد آتــش که کسی نیست بگوید بر ما

 آنچنان خورد به دیوار که دیوارگریست              بـــود و گـل یاس و مادردر آتـــش زده 

 گریست وخونبار خون ریخت میخ برسرزدُ               مثل چشمان  من و چشم حسـین و زینب

 

 تر شب یلدا دراز گیسوی توست از            تر  دلـنواز نـسیـم سحـر ی تو ازرو

 تر نواز همه مهمان ازچشمهایت ای              خـانۀ تو باز  در روی تو باز بود و

 تر  ذکر مهربان حسن چاره ساز از            انـدهای مدیـنه نـدیـدههـرگـز یـتـیـم

 ای از تـمام اهـل جهان سرفـرازتر            سرافرازی حسین شد دلیل صلح تو 

 تر؟ این جانگـداز موال کدام داغ از            دشمن تو بودات شریک زندگی  حتی

 تر  طاقت نداشتـم بشود روضه بـاز            اتاز تیرها نگفتم و تابـوت زخمی

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

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

 دل سنگ آب شُدُ آب شرر بار گريست              از سينه ي خود آه کشــيدم آرام  تا کـــه                  .کنيد 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   حسن لطفی                     شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                 قالب شعر: سیده تکتم حسینی               شاعر:   
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 شودبرسد زنـده می مـُرده هـم اگر دل            شودکـریـم پنـاهـنده می هرکس که بر

 شودآیا به روز حـشر سـرافکـنـده می            شـودکه شـرمـنـده می دهـنـدمی  آنقـدر

 وهللا  اعــتــقـاد مـن ایـن اسـت تـا ابــد 

 رود زیـن خـانـه نـا امـیـد گـدایـی نمی 

 گرفت  چـهـرۀ سیـاه کمی شستـشو این            گرفت  بو رنگ و طینت من به گریه وقتی 

 سـر و پا آبـرو گرفت اینگـونه بود بی             ام بـوی او گرفتکم کم تـمام زنـدگـی 

 بـه بـعـد خـانـۀ دلــدار شـد دلـماز آن 

 شـد دلـم تا آمـدم به خـویـش گـرفـتـار

 شودرب نمی یـا حـسن تـجـلّـی یـا  بـی             شودامشب حسن حسن نکنم شب نمی 

 شود نمی  به هم نریخت مقرب کس  هر             شودزلـفـی که باد خـورده مرتب نمی 

 من  زده هـوای وصالت به جـان  آتـش

 یـا ایـهـا الـکـریـم و یـا ایـهـا الحـسـن 

 دیار  کـریمان بزرگ کرد ریزه خـور              ما را خـدا کنار  کـریـمان بزرگ کرد

 انگـار از تـبـار  کـریمان بـزرگ کرد            آنقـدر در جـوار  کـریمان بزرگ کرد

 ایم کرده ات اقرارعمری به دستگیری 

 ایـمکــرم یــار کـرده اعـتـمـاد بــر مـا

 زنم حسننقش تو را به چـشم ترم می             زنم حسنعمری سبو ز جـام کرم می

 زنم حسنبا نـام تو به سیـنه حـرم می             زنم حـسنسرم می روی   سربـند سبـز

 باید مـدینه محـشر کـبـری به پـا کـنیم 

 کـنـیـم حـرمی را بـنـا  تـو بـاالی قـبـر

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مربع ترکیب                قالب شعر: قاسم نعمتی            شاعر:   
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 ایمحـریم تو مأوا گـرفته عمریست در            ایـمدسـت تــمــنّـا گـرفـتـه راه دور از

 ایم ایم ز زهـرا گـرفـتهچه گـرفـتـه هر            ایمدستان خـویش سوی تو بـاال گرفته

 َخـَرندمی  رفـته آبـروی نیست بـیهـوده

 بـرند فـرزنـدها ز مـادرشـان ارث می

 بـستۀ بقیع گـلـوی  در   بُغـضی ست در            بستۀ بـقـیع من به سـوی در   ـمـانچـش

 بـستـۀ بـقـیـع گـریـه شـده وضـوی  در              بـستـۀ بـقـیـع نَهـیــم روی  در  سـر مـی

 زدیممی ای کاش پرچمی سر  این قبر

 زدیممی این قـبر با گریه پرچـمی سر  

 گـوشواره بود آن شکستگی زخمی از            چهل سال پاره بود که  قربان آن جگر

 عـصای  ستاره بود  مـاه رفـته بود و  با             راه  چاره بود یک  ها فقط پی  کوچه در

 برابرش  درتنگ بود کسی   چون کوچه

 مادرش  زرد شد و  چادر به پا بگذاشت،

 راهـنـما احـتـیاج داشت مش ندید،چـش            داشتعصا احتیاج به مادرت  کوچه  در

 ضربۀ پا احتیاج داشت؟   خورد، که سیلی            شکسته ضربه کجا احتیاج داشت پهلو

 شکست  او آنکه با لگدش بار   لعنت بر

 بادست  بسته شخصیت یار او شکست 

 عمرت تمام شد تو هفت ساله بودی و             از آن به بعـد خـنـده به لبها حـرام شد

 عـلی همه جا لـفظ  عـام شد توهـین  بر             آل  فـاطـمه بـی احـتـرام شد در شهـر،

 کسی که حرمت صدیقه را شکستدیدی 

 بر منبر پیـمـبـر و جـای  عـلی نشست

 هاسرد  کوچه کسی وبی سکوت  بشکن             هاتـر قـدم بزن ای مـرد  کـوچه آهسته

 هایـادت نـرفـته خـنـدۀ نـامـرد  کـوچـه            هارد  کوچهد مـویت سپـیـد کرده دگـر
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 دیـدی ز مـالـیـات مغـیـره مـعـاف شد

 شد سپـاس  شـّدت ضـرب  قـالف اینهـا

 ه آشـنـا زد خـم  زبـان بـه سـیـنـۀ دردز            زده صدا بد  تو را کهکسی   لعنت به هر

 صلـح  تـو ریـشـۀ هـمـۀ فـتـنـه را زده             انـبـیـا زدههـمـۀ  صبـر تو طـعـنـه بر 

 مصطـفی توئی  آری چـکـیـدۀ عـلی و

 بنـیـانـگـذار نـهـضت  کـربـبـال تـوئـی 

 موی  سرت ریخته به هم  زهرا کجاست؟            با زهر  همسرت جگرت ریخته به هم

 دوباره در نظـرت ریخـته به هم خانه            ترت ریخـته به هم تصویـرهای  چـشم

 خود حسن جگرهای خون  بیرون بریز

 به پیش خواهر  خود دست و پا بزن  کمتر

 زنی ماجـرای  رأس جـدا حرف می  از            زنیکـربـبال حرف می  خونین دهن ز

 زنی حـیـا حرف می لشگـری بدون  از            زنیپا حرف می  سر وهای  بی نیزه  از

 اند  تب در تاب و درفاطمه ات  گرچه بن

 اند خـدا مـحـارم  تـو دور  زیـنب شکـر

 خوردضرب  لگد به پهلوی  دختر نمی            خورددست  حرام زاده به معـجـر نمی 

 خوردبـر نمی با نـاسـزا به زیـنب تو،             خوردنمی  آتش زبانه اش به موی  سر

 تو نشست  اگر چه به لبهای   خون جگر

 است زنده آهسته جان بده که ابالفضل

 کنند دوره می با چشم  خیره خواهر  تو             کننددر کـربـال سپـاه  حـرامـی چه می 

 کـنند زنهـا و دخـتـران هـمه آواره می            کـنـنـدپــاره مـی حــرم پـوشـیـۀ زنـان 

 شودمی  حـسین گـرفـتار زینب پس از

 شـودیـن کـوچـه و بـازار مـیآواره بـ
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 دستت گره ها کــرده از کار جهان باز              چشمان توراهی است سوی آسمان باز

 بـوده در ایــن خانــه رو به دشمنان باز              وقتی بر دوستدارت در نـخواهی بست 

 آغــوش وا کـــردی بــرایم مهربان باز              حق داشتـی از من نــگاهت را بگیری

 شددرناگهان باز ای وای ازآن روزی كه              راگرفتندجانت  ای وای ازآن روزی که

 پهلوی در دیدی كه مادر هـست جانباز               حیدردست بسته است دیدی میان کوچه

 بگــذار باشــد آخــر ایــن داســتان بـاز              سخت است ازاین بیشترروضه بخوانم

 

 بردند شمشیر کنارش دست بر           بُـردنـد تـکـبـیر با دم   تـنـش را

 بردند  به سوی فـاطـمـه با تیـر            حـسن را پـاک مالئک پـیـکـر

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

 حنجرش خورد  تیرها بر  از یکی           پـیکـرش خورد  تمام تیـرها بر

 مادرش خورد  به عشق را تمامش            پهـلـو بـازو و سیـنه و  یکی بر

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

 روی مجـتـبی را  کسی پـوشید            را تـیـرهـا  تن او کـشـیـدنـد از

 گـرفـته سهم خود از کربال را            آسمان گـفت  شنـیدم هـاتـفی از

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

 گـرفت از آه مـن آتـش زبـانـه            بــرای تـو دلــم دارد بــهـانــه

 شـبـانـه  گـشتـیدفـن می الـهـی           گفتمی  حسین اینگونه لب زیر به

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: حسین عباسپور            شاعر:   

 

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                         دو بیتیقالب شعر: مجتبی شکریان            شاعر:   
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 کشدمی از سمت گـوش تا دهـنش تیر             کـشدمیدر کـوچه پـای آمدنـش تـیـر 

 کشد می بی وقـفـه چـارچوب تنش تیر             میکند نگاه درزمان که به  هرطفل  این

 کشد می فـهـمـیـده سیـنـۀ حـسنـش تـیر            دلنگـران سکوت اوست مـادر چـقـدر

 کشدحتی ردیـف تَن َت تَـنـَش تیر می            استنام حسن ردیف غزلهای غربت 

 کشد می لخته هی دهـنش تیر  هی لخته            او کارگـر شده زهـر کـینه بر این بار

 کشد با هر نفـس نفـس، بـدنش تیر می            گـر زینب نـشستـه پـارۀ تن را نظـاره

 کشد چـشمان خیس سینه زنش تیر می            عظیم این ماتم بس که گریه کرده در از

 کشدوقـتی که دارد از کـفـنش تیر می            کـنـد حـسینشـاید که یـاد کـربـبال می 

 

 مجتبی  هوای درگردم امشب می  رها  که            مجـتبیکشیدم در هـوای با صفای  پر

 های مجـتـبی  گـدای دست طایی حـاتـم            جای معنای کرم نام حسن باید نوشت

 گریه کـنم پـای عـزای مجـتبی  بیشتـر            ای اهـل بکاء  پـای فـاطمـیـه باید به پـا

 والی مجتبی  عاشقی که دل سپرده بر            علیست و لطف زهراقیامت مستحق  در

 سرای مجتبی  صحن و"القاسم باب" فکر            "الجواد "بابگوشۀ  برد دردلم دل می  از

 مجتبی  روی خاک کوچه رّدپای  مانده            داغ فاطمه ای باریک؛کوچه خاطرات

 شد کربالی مجتبی گوشۀ حجره به پا             مکیدمی حنجرش خون  ازخنجری مثل  زهر

 های خـالی مـایی کـریم  التـماس دست             آقـایی کـریم یا کـریـمم بر فـراز قـبـر

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: محمدحسن رستگار              شاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل     اسماعیل شبرنگ              شاعر:   

 



   211 درآستان وصال؛ جلد پنجم، اشعار امام حسن مجتبی علیه السالم  
 

000
 

 خون به دل آفـتاب کرد ابری رسید و            کرد؟دل بـوتـراب  عـزیـز دنیـا چه با

 کرد غمش را خضاب حنا کشید رویش            یکـشبه مـویش سفـید شد سنی نـداشت

 !حسن را عذاب کرد چقدر هااین کوچه            شودنمی تـنگ دگر رد هایکـوچـه از

 آن دست گـنبد حسنش را خـراب کرد            هاروی مادر به کوچه  که خورد بر دستی 

 تـقـاضـای آب کـرد اذان رسـیـد وقـت            میگرفتاش اوج چون روزه بود تشنگی 

 این زهر لعنتی جگرش را کباب کرد            کـشید سر فـهمـیـد آب نیـست ولی باز

 دنیا ثـواب کرد راحـتش نمود زچون             سرش ولی نوک پا تا  از سوزاند زهر

 چه با عـزیـز دل بـوتـراب کـرد دنـیـا            ها جدابیگانه  و زدوست زخم خورد  از

 

 قـفـس سینـۀ من پرپر زد  مرغ دل در            زد خواهردل  شراره به داغ تو كه ای

 زد  خواهر جگر غمت شعلۀ غم بر  كه            اتدل سوختهآتش كین زد به  چه كسی

 زد خنجرتو به دلت   سر كه از پشت آن             كاش به روی سرش آوار شود آسمان

 زد آخر دل تـو طعنـه و زخم زبان بر            بودآتش به حرمخانۀ عصمت زده   كه آن

 بـر جگـرم آذر زد  هـای دل تـو، پـاره            اللـۀ تو  از باغ پُـر چشمم افتـاد چو بر

 زد تن پیغمبـر  غمت بر آتش ز دشمـن            كه جـدا شـد بـدنت حـریم نبـوی تـا از

 زد سیلی به ُرخ مادر كهدست  باهمان             نت دشمـن دیـرینـۀ مـاتیـر زد بـر بـد

 زد سر تابوت و ز پیكر  بگذشته ز  تیر             دید تو دفنخون دل ریخت حسینم كه گه 

 كه فریاد به سوگت ز دل مضطر زد  بس             خون دلش از شعـروفائی ست پُر دفتر

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: سیدپوریا هاشمی                شاعر:   

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   سیدهاشم وفایی                 شاعر:   
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 شده  تکراری عمریست امخانه  غربتم در           نیـمۀ شب زهـر بر داغ دلـم کـاری شده

 شده یـاریموقـع  زینب کجایی خواهـرم           لبم جاری شده ازخوردم که دلهایی خون 

 شهر  اهل با امعمری مهربانی کرده که  من

 دست همسرم گردید زهـر قسمتم آخر ز

 مسـمارها ها، تـیغ بر  نظر  گـریه کردم با           فراق یارها گریه کردم ازعمری من که 

 های شهر ُمـردم بارها از کوچه عبور  با           دیـوارها و در  نگـاهی بر  گـریه کردم با

 امخـسته دیگـر دیـوارهای شهـر و در از

 امآن دستهای بسته  و خوان حیدر روضه

 1با خبر   کوچه حیدر  حق گویا نشد از شکر           خبر با مادر نیست مثل من کسی از راز

 خبر  با خبر شد نه برادر با  زآن، نه پدر،           با خبر گرچه بابا بود از جـریـان آن در

 افتاده بودزمین  بر پرپرچو   یاس پیغمبر

 زمین افتاده بود  مادر  گوشواره گم شد و

 است  بهتر پای خواهر سرم بروقت جان دادن            است بهتر داغ  مادر یاد   به ماندن  رفتن از

 است  بهتر سر ازتشت  در دیدن خون جگر           است بهتر باشی زینبم حال برادر گر تو

 
و    علیها اهللسالمابيات زير به دليل مستند نبودن تغيير داده شد؛ موضوع همراهي امام حسن در فاجعه جسارت عمر به حضرت زهرا  .   1

فدک در هيچ يک از منابع معتبر ما نيامده است؛ در اين خصوص دو روايت وجود دارد اولين روايت که تمامي    قبالهبازپس گيري  

فدک در همان مجلس و نزد ابوبکر است و    هاند جسارت عمر در جلوگيري از اعطاي قبالمنابع دسته اول تاريخي آن را مطرح کرده

ا مطرح ميکند جسارت عمر در کوچه و در هنگام بازگشت حضرت به خانه  دومين روايت که شيخ مفيد در کتاب األختصاص آن ر

 نشده است. علیهااهللسالماي به همراهي امام مجتبي با حضرت زهرا است که در اين روايت هم هيچ اشاره

 گفت نگذارم شود از کوچه حيدر با خبر           نيست مثل من کسي از راز مادر با خبر

 گوشواره گم شد و مادر زمين افتاده بود           ر بر زمين افتاده بودمن فقط ديدم که پرپ

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             مربع ترکیبقالب شعر: مهدی مقیمی            شاعر:   
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 تو   هست   هستی  مناین  از پس  زینب خواهرم

 سپارم دست توقـاسم و عبـدالـلهم را می 

 شک یاحسین  روزم هست بی  ز بدتر تو  روز           حسین  یا تک تک  سنگ، و  عصا با  زنندت می 

 حسین  یا  یوَم َکیومک،  من که ال   بر  غم مخور           حسین پیکـرت مثل زره گردد مشبّک یا

 1شوی می   سقّا و اوج عطش بی یار ُکشته در

 شوی می  تنها گودال که در آن روزی از وای

 

 

 جای شمعی آب گشته غیر خاکستر نبود               سوختم از زهر و آبی غیرچشم ترنبود

 کاسۀ زهراینقدرشیرین وجان پرورنبود              رادرخودنداشت وصال دوستدل اگرشوق  

 در میـان بــاغ غیـر از اللــۀ پرپر نبود              طشت باغ الله بودو خون دل گلهای او

 در ره عشق ووفا یک تن مرا یاور نبود              من همان سردارتنهایم که از یاران من

 وز غــم عـالم غم واندوه من کمتر نبود               در سیـنۀ من داغ بودبیشــتر از الله ها 

 آتــشی بـــرجانم افــتاد و مرا باور نبود               چشمم سیلی ازبیگانه خوردمادرم درپیش 

 لحظه ای جانسوزترزان لحظۀ آخرنبود               در کـنار بــسترم دیدم حسینم گریه کرد

 شادم ازاینکه درآنجا خواهرم دیگرنبود              آماج تیر دشمنــان گرچه شد تابوت من

 حـائلی مـــابین مـــیخ و سینۀ مادر نبود               ضربت تیر عدورا چوب تابوتم گـرفت

 گرکه دودی بر فلک از آتش آن درنبود               شد زشام کی وفائی روز ما تاریکترمی

 
  فرات   و  دجله   بيت زير به دليل ايراد محتوايي تغيير داده شد؛ برخالف آنچه گفته ميشود زمين کربال بين دجله و فرات نيست بلکه.   1

  آيد؛  مي  کربال  زمين  به   شده  جدا  فرات  از  که  علقمه  فرعي   نهر  تنها  دارند؛  فاصله  کربال  زمين  با  فرسنگها  و   کربال  شرق  در  دو  هر

 قسمت پاسخ به شبهات همين سايت مراجعه فرمائيد  به بيشتر اطالعات کسب جهت

 شوي واي از آن روزي که در گودال تنها مي            شوي کُشته در اوج عطش بين دو دريا مي 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل     سیدهاشم وفایی               شاعر:   
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 نداشت کاری که جعده کردزدشمن گمان             و توان نداشتمی سوخت ازشرارۀ زهر 

 بهر خروج ، راه دگـر جز دهان نداشت              خون دلی که درهمه ی عمرخورده بود

 بی تاب گشته بود ودگر آن توان نداشت              زندبه هم تاسف دست چونکه می خواست

 رهایی ازآن نـداشت برای  جزاین راهی             عمری شنید طعنه و تـهمت از این و آن

 جز آه سینه سوز ودل خونفشان نداشت              دگر خاک حجره شد وآن زمان غلطان به

 غیرخون جگر برزبان نداشت حرفی به             سخن واکند ولی می خواست تاکه لب به 

 نداشت امان  این بس که بین خانۀ خودهم            بر غربتش نشانه اگر طشــت خون نبود

 آنکه ستــاره ای بـه هفت آسمان نداشت            در زندگی به طالـع او غم ســرشــته بود

 یــک یـار با وفا حـسن در جهان نداشت              ز غمآوارگی ببیــن و غــریبـــی کـه رو

 

 درعمرخویش غصه بسیارمیخوردند             رســم کریم هاست غـم یار میـخورند

 اغیارمیخورندوطعنه زازدوست زهر             دلــشـان مـــوج میزندراز نگفــته در 

 وقــت نــماز خـون دل زارمـیخورند              زیــر عبــا زره به تـن خویش میکنند

 نان را به نرخ درهم ودینار میخورند             حتــی ســپاهیان و غالمان یک کریم

 خشم مـدام خویش علی وارمـیخورند             لـعن میشودپایــین مــنبرنــد و علــی 

 یک کـاسه آب لحظه افطار میخورند              روزه اندسجده وهرروز شب فقط بههر

 اما به جـاش زهر شرربـار میخورند             از همـــسرانــشان طـــلب آب میکنند

 ن زهررا زکوچه و دیوار میخورندای              این زهــر را نه از سـتم همسرانشان

 رسم کــریم هاســت غم یار میخورند             موی حـــسن ز غصه زهرا سپید شد

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: سیدمحمد میرهاشمی           شاعر:   
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 تا رخشش شمشیر ســر افـشان تو آمد              خوابــــید جــمل تـا تب طوفان تو آمد

 بــی باکــی حـیدر همه در جان تو آمد              شماهاست رگ ودرخونخیبرشکنی در

 تــا فــتنهٔ خون دســت به دامان تو آمد               آن قدربه زیرضرباتت سروتن ریخت

 از جــذر و مــد آتــش میــدان تــو آمد             ابالفضلشــمشیــر بــزن تـا که بدانند 

 تا این که نظر کــردی و باران تو آمد              ما لب به لب از کفرکویری شده بودیم

 توحــید من از کــوثر چــشمان تـو آمد             معــنای مــسلمان شــدنم طرز نگاهت

 مبر پای کریــم چه کــسی سر بگذاری

 ما غیــر نگــاه تــو پناهــی که نداریم

 صــد پنجــرهٔ رو به خدا جا بگــذاری               آباد شــد آن جــا که شــما پــا بگذاری

 یک ســید عالــی نســبی را بــگذاری               درشهـر ری چشم من از نسل کریمت

 در ســاحلــش آرامــش دریـا بگذاری             بـماندتا مملــکت از آبــرویــش امـــن 

 تـــا روز دهـــم روز مــبادا بگــذاری              در کام پسر بچه خـود جـام عـــسل را

 تــو ســر بــه حـسینیه غم هـا بگذاری               ال یوم کیومـک همـه ی درد تــو بوده

 در تاب و تب تـیغ درآن جـا بگذاری              زوانــگار تــویی در دل گــودال که با

 توحسین است  ترین داغ نصیب محبوب

 حسین استغم نامه ی چشمان غریب تو 
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 گذاشتند روی تو شیدا  عشق را به  آن            گـذاشتـند  وقـتی بـنـای خلقت دل را

 بهـرش کـنار، جنّت اعلٰی گـذاشتـند              است دلبر  تو  مایل قَد  سرو دل که هر

 گـذاشتـنـد بـرای گـریـه به آقـا  اذنی            کـربـال ماه گـریۀ ما بهـر دو از بعد

 ذخـیـرۀ عـقـبٰی گـذاشتـنـد این آبـرو            شدمحسن   به داغ عزای گریه کن تا

 در طالعـش سعادت فـردا گـذاشتـند            میزند سینه توغربت  پای هرکس که

 گذاشتـنـد  کوچه به دلها داغ غمی ز            "شدی ولی امید حامی مادر صد با"

 گـذاشتـند  خونجـگـری راآنجا بنای             دستی پـلـیـد آمد و رویی کـبـود شد

 1گذاشتند  دل زهرا روزی که داغ بر            عظیم غـم  آن آن کوچه بود قاتل تو،

 ای خدادهم نیست  شبیه روز روزی            کربال ز آخر دم روضه در خواندی تو

 

 جـگـری ســوخته را تا نفس آخر خورد           خورد  زخم دلی مضطر بر  آتش شد و زهر

 آه از آن زخم که بر سینۀ پیغمبر خورد          زهـر سوزاند ولی بر جگرم هیچ نبود

 خورد بر برگ گل پرپرپنجه ای بود که             حسینزهر سوزاند ولی قاتلم عمری ست 

 دست من بود که با نالۀ او بر سرخورد            مادرم خورد زمین گرد وغباری برخاست

 
غرور در فرهنگ لغت داراي بار معنايي منفي است و به هيچ وجه شايستة ائمه نيست لذا بيت زير تغيير داده شد؛ ضمناً   ه کلم.   1

و بازپس گيري قبالة فدک در هيچ يک از منابع    علیهااهللسالمموضوع همراهي امام حسن در فاجعه جسارت عمر به حضرت زهرا  

اند روايت وجود دارد اولين روايت که تمامي منابع دسته اول تاريخي آن را مطرح کردهمعتبر ما نيامده است؛ در اين خصوص دو  

کتاب   در  مفيد  شيخ  که  روايت  دومين  و  است  ابوبکر  نزد  و  مجلس  همان  در  فدک  قبالة  اعطاي  از  جلوگيري  در  عمر  جسارت 

اي  ه است که در اين روايت هم هيچ اشاره األختصاص آن را مطرح ميکند جسارت عمر در کوچه و در هنگام بازگشت حضرت به خان

، األختصاص  1۹۷ص  4۳، بحار األنوار ج  2۵2) کتاب سليم بن قيس ص    نشده است.  علیهااهللسالمبه همراهي امام مجتبي با حضرت زهرا  

 غرور شما پا گذاشتند  بر که روزي             آن کوچه بود قاتل تو، آن غـم عظيم                   (18۳شيخ مفيد ص 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   حسن لطفی                      شاعر:   
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 آری بـده تـمـام غـمت را نشان طشت             1بـاال بیـار زهر عدو را میـان طـشت 

 طشت  خزان درات خاطره  گل کرد باغ            غـربت تو رونـما شده است  تازه بهار

 به جان طشتگمانم است نمانده طاقت               است چشم او  پیش دلت پاره که پاره   بس از

 هم شکسته پای غم تو توان طشت در            های دل تو ترک زده است تعداد زخم

 آشیان طشت آتشی که شعله زد از در            شوندمی ققنوس همه جگر مرغان خون

 طشت   دهان از گفته شود وقتش رسیده            بس استکرده لبت سالها  چه سکوت هر

 فغان طشت  را، است گوش فلک کرده پُر            ایتازه  شود ابعـادمی  کـوچـه فـاش از

،  زینب؛  به خاطر نرو  بانو            رسد ایـنجا کـنار تودارد به گوش می   طشت  بمان 

 شد عـیان طشت غـزلـم، افتاد پرده از            است شروع غریبی دیگری تو"  ...ال یوم  "

 طشت  جهان  شد، خون  چشم فاجعه پیش در            گذاشتمجلسی که لرزه به قلب غزل  آن

 آسمان طشت  چکد ازدارد غروب می            غرقه خونخورشید را گرفته به آغوش  

 هم بر لبان عشق َو هم بر لبان طشت             خوردکینه می  از پر مست خیزران آن

 طـشت؟ داستـان آه چـرا نـدارد پـایـان             !دخترش  ،اینجا است از شروع قصه تازه

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

 .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

فدک در هيچ يک از    قبالهو بازپس گيري    علیهااهللسالمموضوع همراهي امام حسن در فاجعه جسارت عمر به حضرت زهرا  ضمنا  

اولين روايت که تمامي منابع دسته اول تاريخي آن را مطرح   نيامده است؛ در اين خصوص دو روايت وجود دارد  منابع معتبر ما 

فدک در همان مجلس و نزد ابوبکر است و دومين روايت که شيخ مفيد در کتاب    هقبال  اند جسارت عمر در جلوگيري از اعطاي کرده

اي  األختصاص آن را مطرح ميکند جسارت عمر در کوچه و در هنگام بازگشت حضرت به خانه است که در اين روايت هم هيچ اشاره 

زهرا   حضرت  با  مجتبي  امام  همراهي  است.  علیها اهللسالمبه  کتاب    نشده  قيس ص  )  بن  ج  2۵2سليم  األنوار  بحار  ، 1۹۷ص  4۳، 

 آري بـده تـمـام غـمت را نشان طشت            بـاال بيـار حـادثـه را در ميـان طـشت          (18۳األختصاص شيخ مفيد ص 
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 داغ عـــزای کوچه که پایان نمی شود              نمی شود  دل است که درمـان دراین دردی

 دردم به غیر زهرکه درمان نمی شود              درمــان  دل بــه زهر هاله ل شنیده اید

 درمــان زخم سـینه که آسان نمی شود             من درد زخـــم سیــنۀ مــادر گرفته ام

 این غصه ها که یار پریشان نمی شود             اسرار خویـش را به علی هم نگفته ام

 دیگر نصیــب هیــچ مسلمان نمی شود              غربتی کـه کرده خدا قسمت حسناین 

 آه و نوا که لــشگــر قـــرآن نمـی شود               ای کــاش یـــک جوان علمــدار داشتم

 همچــون حسین یار غریبان نمـی شود              آری سپــاه یک نفــره لشگر من است

 قاتــل که مــرهم دل سوزان نمـی شود              ـسی نیست یاورمحــتی میان خـــانه ک

 دگرجان نمی شود  جان رفتهاین جسم و             از داغ مــادرم جـــگرم پــاره پاره شد

 

 بر او که از کـریم مـحـبّت رسیده بود             گرفت مرد جـذامـی در آسمان پَر می

 های شجـاعت رسیده بود بر اوج قــله              دیدند در جمل که حسن مثل مرتضی

 گـویـا که رستـخـیز قیامت رسیده بود             او هرضرب دست طوفان چنان گرفت به

 مـظـلـومیت به حـد نهـایت رسیده بود             این غریبهمۀ عمر  با این وجـود در

 در انـتهـای کوچـۀ غربت رسیده بود             سپید موی سرش ای که شد همه آن لحظه

 رسیده بود  دل حضرت  بر  که زهر وقتی            گـفتند از درون جـگرش پاره پاره شد

 بود   رسیده مصیبت  اوج به خوان  روضه چون             بر دامن حسین سرش بود وگریه کرد

 آنجا که قاسمش به شهادت رسیده بود              الیوم گـفت و رفت به صحرای کربال

 حتی لباس کهنه بـه غارت رسیده بود            "الیوم" گفت و دیـد که در مقتل حسین

  اسارت رسیده بودوقتی که زینبش به            الیوم گفت و خواهرخود را نظاره کرد

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: محمود ژولیده                 شاعر:   
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 لـشگـر شکـستهتنهـاتـرین سـردار بی              بـار  داغـش پشت  پـیغـمبر شکـسته از

 اش دل  منـبـر شـکـستـهپـای  غـریـبـی              کردهاش بر غـربت  او گـریـه سجـاده

 شکـسته هر کـنـد ازدستگـیـری می   او            1ساقَش به که زد خنجر آنَکس را بخشید

 راحت شد این آئـینـۀ یکـسر شکـستـه            تـا زهـر را نـوشـیـد فـرمـود:آه مـادر

 2شکـسـتـه امـا دلـم را نـاکـسـی دیگـر            بشکست مرا این زهربُغض  چهل سال  

 شکسته  بر  برگ و یک راه بُن بست و دو            سنگی یک کـوچۀ باریك و دو دیـوار  

 شـکـسـتـه خـنـدیـد وقـتی دید نیـلـوفـر            در زیر پـاها گـوشـواره خـوردتر شد

 شکـسته  سر کوچه، فهـمیـدم از دیـوار              ریخت زمین  سنگی بر تیزی   از لخته خون

 شکسته  ات خواهرگریه  از  نه من، تنها              یوَمک حـسیـنم گریه کم کن  الیـوم کَ 

 شکـسته  در ال به الی  نیـزه و خـنجـر            شیـب  گـودال بیـنـمت با مـادرم برمی

 شکـستـه  انـگـشت را دنـبـال انگـشتـر            همشد تا نـبـیـنم ساربـان کـاش می  ای

 
انتقال بهتر معنای   مستند و معتبر وانطباق مطالب با روایات   منظور  به   كنیممی  پیشنهاد  بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما.   1

 .كنید زیر بیت جایگزین را آمده  شعر متن در كه شده اصالح شعر، بیت

 كـنـد از هر شكـسته او دستگـیـری می            بخشید آنكَس را كه زد نیزه به ساقَش
غرور داراي معنايي است که همگي داراي بار منفي هستند و شأن امام باالتر از اينگونه صفات پست است   هدر فرهنگ لغت کلم.   2

 شکـستـه  ديگـر کـسي  را غـرورم اما             بُغضِ چهل سالِ مرا اين زهر بشکست             .لذا بيت زير تغيير داده شد

موضوع همراهي امام حسن در فاجعه ضمنا چهار بيت پاياني اين غزل به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايات معتبر حذف گرديد.  

فدک در هيچ يک از منابع معتبر ما نيامده است؛ در اين خصوص دو    قبالهو بازپس گيري    علیهااهللسالم جسارت عمر به حضرت زهرا  

  هاند جسارت عمر در جلوگيري از اعطاي قبالوايت که تمامي منابع دسته اول تاريخي آن را مطرح کردهروايت وجود دارد اولين ر

فدک در همان مجلس و نزد ابوبکر است و دومين روايت که شيخ مفيد در کتاب األختصاص آن را مطرح ميکند جسارت عمر در  

ه  روايت  اين  در  که  است  خانه  به  حضرت  بازگشت  هنگام  در  و  اشاره کوچه  هيچ  زهرا م  حضرت  با  مجتبي  امام  همراهي  به  اي 

 ( 18۳، األختصاص شيخ مفيد ص 1۹۷ص 4۳، بحار األنوار ج 2۵2) کتاب سليم بن قيس ص  نشده است. علیهااهللسالم

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: حسن لطفی                  شاعر:   
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 بـیـنم دور چـشـمـان کـبـود تـو اثـر می            بـیـنم روی لـعل لب تو لـخت  جگـر می

 بینم  می حـاصل خـون دلـت را چـقـدر             َدم نََزدی داشتی و روی جـگـرها  زخـم

 بینم  می تـر جگـرت را ز همه سـوختـه           زهرا بود غـم   را ُکشت تو که صبری قتل

 بینم میتو را زیرو زبر چه حالی است این            ما حـال دگرگـون دارد چه شـده یوسف

 بینم  را زنگ خطرمی تو رخسار رنگ              وداع شد حال حال تو شد و سبز  ات چهره 

 بینم دشت جگر می تو طشت را در بر             ساله رسید چهل غمهای  که این چه زهری است

 بینم داغـت انگـار به هـنگـام سحر می             ماند گـوئـیا محـتـضـرم مـخـتصری می

 1بینم  می در مـقـتـلت را حـسنـم کوچه و            رفـتـنی استبـه حسـینم برسانید حسـن  

 بینم  به حرم خصم دگر می همسرت را            نـه فـقـط یـار نــداری که کـند دفـع بـال

 بینم می   قمر قرص بر  که ست این چه ظلمی             االکـباد است ُکـشـتـنـت تــوطـئـۀ آکــلـة 

 بینم  را روز َشـَرر می روز تشیـیع تـو            بَرند دست به شمشیراین قوم َدغا  ترسم

 بینم  سخـت عـبـاس تو را دیـدۀ تـر می           هـاشـمـیان پیـش چـشـمان هــمه آل بنی

 

 یا رب خدای  درد ز کـاشـانه می رود             یاسی به رنگ سبز زگلخـانه می رود

 تا کس نگوید از چه غریبانه می رود             اینــجا هــزار تــیر بـه تشییع اش آمده

 گویی دوبـاره فاطمه بر شانه می رود              خون میچکید از کفنش بعد تیـر خصم

 مــادر نـدارد این که غریبانه می رود             فــریاد خـواهری پی تــابوت می رسد

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

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

 حــرم فـاطمه را خــاک به سـر مي بينم           بـه حسينم برسانيد حســن رفـتـني است        .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   محمود ژولیده                    شاعر:   
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 غم نوحه هاي سینۀ تنگت اثر نداشت              شبهاي بي ستاره ترینت سحـر نداشت

 نداشت ازحال  توسراغ به جزچشم  تر             مانـریـب  خـدا مـاه  آسـیوسف ترین غ 

 ایوب  صبر طاقت  صبر اینقدر نداشت             اي امام صلح  صبورترین اي حضرت  

 مظلوم ترنداشت ز تو  یا هرگز زمانه             خـود گواه بود یلــ  مدینه بعــد  عشهر  

 قلبت خبر نداشت اصال  كسي از آتش               رد مي شدنــد از روي  خاكــستر  دلت

 حذرنداشت از اجر  این فریضه مدینه             گفتند واجب است حسن سرزنش شود

 نیشترنداشت  هاي طعنه تو را دركوچه             بــه خدا دوستي نبودبازم غـریبــه ها 

 بر لب خطیب تكه كالمي دگر نداشت              بر منبر  رســول  خــدا صـّب  مرتضي

 جگرنداشت  وخون   جزاشك وآه وغصه             یك عمـر خـاطرات  دلت را ورق زدم

 دگرگوش برنداشت  تاگوشواره اي كه              از خاطرات  آتــش و از مـیخ  در بگیر

 تاگیسوئي كـه رنگ  حنایش اثرنداشت              از سینه اي كـه آینۀ سنگ خورده بود

 گریزي دگرنداشت راه   ازكوچه اي كه             وصله دگرچاره اش نبودچادري كه از

تودست برنداشت             آزگار سال   چهل بلـكه یك شب دوشب نه  كابوس  كوچه ازسر 

 خوبترنداشت ازاین   وقتي كه دردجائي              صد پاره كرده اي جگرت راكریم  دل

 

 ها شکست قیمتبه یک سردارها رفتند یک           ایمانشان را بُرد بیعت ها شکستها  سکه

 شکستشـب شومی که قبح هتک حرمتهادر          دسـت بدعت جانماز از زیر پای او کشید

 ها شکست  قامت دین را نمازبی بصیرت          خنجــر مــاموم بر پــای امـامش زخم زد

 ها شکست  آه این آیــینه را سـنگ مالمت           زدندودوسـتان زخم زباندشمنان زخمش 

 ها شکست  نوشید و بغضش بعد مدت زهررا           زهر جعــده تلخ تر از صلح تحمیلی نبود

فاعالت مفاعیل فاعلنمفعول وزن شعر: غزل                      قالب شعر: علیرضا شریف                  شاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل     حسین عباسپور                 شاعر:   
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 یمـما هــمه شـیـفـتـۀ نـیـم نگــاه حـسـن             راه حـسنـیم ما گـدایـان و فـقـیـر ســر

 عـبد دلسوخـته و چــهــره سیاه حسنیم            به همه موی سپیدان حــریمش سوگند

 حـسنـیم پـش مــرگان عـلـمـدار سپــاه              که نداشت همه هـستیم سـیاهی سپاهی

 راه حسنیم  دادن خود چشم به وقت جان            گر ندیــدیــم به دنیــا رخ زیـبـایش را

 ما هــدایت شده چــهــره مـــاه حسنـیم            ما بـین تـاریکی دنـیـا نـظـری کرد به

 روزها فکر من این است و همه شب سخنم 

 که همه عــمـــر بدهکــار نگـــاه حسنم 

 بـدّی عمــل خـویـش عـذابـش نکنیم با               داده به ما یـــار خـــرابش نکنیمآبرو 

 األبـرار خـطـابش نکنیم  غـیــر یا سیـد             همه طعنه شنیده است بیائـید که ما از

 نکنیم به عزا خوانده جوابش  ما را حال،            را داده تـا تـوانـسـتــه جــواب دل مــا

 کاش ما بیشتر از این دگـر آبش نکنیم             شد آب مثل شمعی به هوای غـم مادر

 نیست حسابش نکنیم  حسنیگفته هرکس              روی تک تک ما مادر او کرده حساب بر

 فاطمه سوخت از این که حسنش یار نداشت 

 در مدینه أحدی با پسرش کـــار نداشت

 چهـارم اصحاب کساء عشق منی  نفـر            سخنیمست عـشــقـم بگــذارید بگویم 

 با نگاه غضب آلود خودت بت شکنی            تو خورد زمینبت جنگ جمل از هیبت 

 چه شده با جگر تو که چنین سبز تنی             گـل ریحانه زهـــرا چه به روزت آمد

 خونین دهنی  رپاره ودید جگ ورنه می            دنیا رفت تو زودتر از خوب شد مادر

 کـفنی  بهتر این است بگوئیم تو هم بی            تیرباران شدی و از کـفنت هیـچ نماند

 تیــرها تــا بــدن پـــاک تو را بوسیــدند 

 آن طرف ترهمه بر داغ تو می خندیدند

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                ترکیب بندقالب شعر: مجتبی شکریان              شاعر:   
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 شود تر نمی داغـی ز مـاتـم تو فـزون               شود مـهـرت به کـائـنـات برابر نمی

 شود   نمی  دلی که مکدر سنگ است هر           از داغ جانگداز تو ای گوهر وجود

 شود   نمی  صـفـحۀ خـیـال مـصـّور بر            ستمگرانرفت ز دست  تو  که بر ظلمی 

 شود نمی  گـونه ظلـم با گـل پـرپر این           ات آماج تیر کین  ای آنکه شد جنازه

 شود مشمول این حدیث پــیــمـبر نمی            یا حسن بهره از فــروغ والی تو  بی

 شود   ر نمیآن دیده کور وارد مـحـشـ              حسن ای که کند گریه بر فرمود دیده

 شود نمی  خورم که میسر افـسوس می            بـقـیـع تو در دارم امـیـد بوسـۀ قـبـر 

 شود؟  ویـران چرا بنــاي ستمگر نمی           رسد مدفنت بر و تو براین ستم که   با

 شود تر نمی داغ حسن، ازخون دل ز           اش دیدهکه است مویّد  را چه دوستی  آن

 

 ات خاکـسار کردزیر قــدوم فــاطـمی             بایـد مـرا گـلــیـم مـسـیــر نـگـار کرد

 د قُــمار کرددر ماجــرای عشـق نبای             دهممهـر تو را بـهـشـت بخـواهد نمی

 وقتی خــدا به داشـتـنـت افـتخار کرد            عجیب نیست فاطمه بر تو  فخرعلی و

 دار کرد اما یکی از آن همه را سفره             چـنـد آفــریــده خـدا چهارده کریم هر

 کرد را سوار این کشتی حسین که ما             ســفــرۀ شـما ما را پــیــاده کــرد سر

 با قاسم تو قـافــله را تـار و مار کرد              شودنیست درآنجا که می  خشمت نیاز

 دار کرد زهری به کام تشنه تو روزه              به حرف معاویهفروخت را  ارزان تو

 کرد  چـکار تو در حیرتم که با جگـر              خاره راشکافت دل سنگ زهری که می 

 تـابــوت را برای همین با جدار کرد              خوردـت تیــر میزهرا شنیده بود تـن

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: سیدرضا مؤید                    شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: علی اکبر لطیفیان              شاعر:   
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 به سـیـنۀ احـدی دست رد نخواهی زد            پـادشاهـي زد  تان ُمهــر خــدا به طالـع

 ات را سه بار بخشیـدی تمــام زنــدگی            آسمان سخاوت یگـانـه خـورشیدیدر 

 بازی دل  و بسكه دست از عزیز فاطمه!           گدا ز كوی تو هرگـز نـرفته ناراضی

 محضر تو برگشته  از همیشه دست پُر           مدینه شاهد حــرفم : فــقــیر سـرگشته

 تان نا امیــد بـرگردد   نشــد كه ســائــل           سحـر گرددتان شام غم   به لطف خنده

 كـــریـم آل محــمــد تــو را لـقـب داده           لـبـت مـزۀ رطـب داده خــدا بـه شـهـد

 و فقیر و مسكین است  دوای درد یتیم           شیـرین است  ت چـقـدر تبــسـم نمـكیـن

 در این حـرم چــقـدر او بـرو بیا دارد           داردكه چون شما  گدایی خوشا به حال  

 دادی غذا سگ حتی به  عاطفه به دست            ســر پنــاه جــا دادی به هر مسافر بی

 است مقام اولی جود و بخـششت ازلی           است َخلق،ارث علي  ات ازكار  گره گشایی 

 رفتی  پــیـاده می همه ســواره ولی تو،           رفـتی به حج خانۀ دلـبر چه ســاده می

 ها بـودی  دل كــویــر به فــكــر پــیـاده           گـشــا بـودی شما ز بسكه كریم و گره

 ها  نشـسته ای سر یك سفـره با جـذامی           هــا امــام رأفــت دوران بــي مــرامی

 ام آقــا  نــیــازمـنـد نــگــاه و ســالمــی            ام آقـا یك جــذامی  خیــال كن كه منــم

 سالم داده، جــواب ســالم نـشــنـیــدی            زمـانـه رنجـیـدی  مـثل عـلـی از چقدر

 زره به تن داری  ،مسجد به وقت رفتن               امام بــرهـۀ تــزویــرهــای بـسـیـاری

 بـرس به فــریـادم  به جان مادرت آقـا،           ب افـتـادمكریــم شهـر مــدیــنـه غــری

 به دست خالی این مستحق نگاهی كن             این ماه حق نگاهی كنُحرمت قسم به 

 ام آقا  ضرر زدم به خودم، ورشكـسـته            ام آقــا  دست بـستــه بگیــر دست مـرا،

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            مثنوی       قالب شعر: وحید قاسمی                   شاعر:   
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 دعاي دست رحیمت چه زود میگیرد!           گـیرد دل از حساب قـنوت تو سود می

 حساسی  «و»كوچه  «میخ»و « در» به واژه هاي           براي مــدح تو گــویند شعر احسـاسی

 بگیر دست مرا با خــودت ببـر كوچه           تو آقا شكست در كوچه چه شد غرور

 كدام حادثه این گونه زود پــیرت كرد           كردگیرت  گوشه  بغض گلوگیر چه شد كه

 بگو كه عاقبت آن گوشواره پـیدا شد؟           دل شما جا شد چگونه این همه غم در

 

 آهسته تر شده ست نفـس های آخرت            است پیکرتمرد غریب شهر، کبود 

 یک مرد هم نبود شود یارو یاورت؟            آقــای مــن در آن وطــن مــادرّی  تـو

 1بوده همسرت  که قاتل تو  این سوزم از           ای وای من کــه خــانه شده قتلگاه تو

 آهـی کشید ازدل ومی گفت خواهرت:           دید طـشت را به جگـرت پـارۀ تکه چون

 زهرکینه ی دشمن چه برسرت  آورده            ای بعــد مــادر و پـــدرم سر پناه من

 افــتــاد روی خــاک مـدیـنه بـرابرت            توآیینه ی رسولپیش چشم  روزی که 

 ست درآن دیــدۀ ترتتصـویر کـربال             های تو ولی خون میچکد زگوشۀ لب

 بــاسـوگــنامه ای که سروده برادرت             معــلوم شـد فراق تو داغی عظیم بود

 حاال منــم گدای قــدیـمــی ایــن درت           حــاال تویی و آن کـرم بی نهایـت ات

 بــمانیم نـوکرتمـا را نــوشــته انــد            کنیم ندهی شکر مییک لقمه نان دهی 

 خدا که شوم من کبوترت میخواهم از           که گنبد زردت بنا شود اگر یک روز

 
 خويش به دست همسرش شهيد شد  هبيت زير به دليل ايراد محتوايي تغيير داده شد زيرا امام جواد هم در خان.  1

 همسرت بوده تو قاتل که تـويي تنـها             تلگاه توـتنـها تــويي کــه خــانه شده ق

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: رضا رسول زاده                شاعر:   
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 الکریم نــور جـامه ای به تنت أیهااز                  بـهـار  پـیـرهنت أیهـا الکـریـم جـنـت،

 ای جبــرئیل هــم سـخنت أیـها الکریم              هـای زالل وحی ای هـمدم تو زمزمه

 الـکـریم  های انـجـمـنت أیـها پــروانــه             جود لطف ومهرو مطلع کرامتی و تو

 الکریم  هــم از دهـنت أیهایک نـاروا              تو روا داشـت ناسـزا نـشـنـید آنکه بر

 الکریم هـسـتی غـریب در وطنت أیها             ای  امــا تــو کــه غــریب نــواز مدینه

 الکریم شکـنت أیهاهـای دل بر روضه             حـتـی شـهـادت تـو نـداده ست خاتـمه

 الکریم  چگـونه تـنت أیهاتـشـیـیع شـد               آن غروب نـبود تا که بـبیـند در مـادر

 الـکریم اد تــیـر از بـدنـت أیــهاـهـفــت             خون حسین  بهغرق   دل  بابیرون کشید 

 الکریم تـابـوت و پـیـکـر و کفنت أیها              شد روضه خوان کشتۀ مظلوم کـربال

 کمان نعل تازه بود  و تیریعنی به جای                  گـدازه بود ولـی شـرارۀ غـم پُـر  آنجـا

 

 شود  شـایـسـتـه شـفــاعت حــیــدر نمی             شود نمی  تان تر مصیـبـت چشمی که در

 شود هر مـاتـمی که مـاتـم مــادر نـمی           داشتچشم همیشه ابــریتان یک دلیــل 

 شـود تـر نـمی  وهللا از تو پـــاره جـگر            هم کسی دگربخورد  دل  یک عمر خون 

 شود گـفـتــنـد نـه کـنــار پـیـمـبـر نـمی           این قوم پر فریب تو از  یک چیزخواستی 

 شود هرگز گــلـی شـبـیه تو پـرپر نمی          تـیـرگل کرد بر جـنـازۀ تو زخـم سرخ 

 شود  با کــربــال و کــوفـه بـرابـر نمی           تب داغ غـمـت ولی  پر شـد مـدیــنـه از

 از بسکه روی نیـزه سر الله دیده بود                دیگـر تـمـام قــامت زیـنب خـمـیـده بود

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: یوسف رحیمی                   شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: یوسف رحیمی                  شاعر:   
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 هر چیز در دور و برت آتش بگیرد             آیا شده بــال و پــرت آتــش بگیــرد

 خـنـد هـمسرت آتش بگـیرد از نـیـش           آیا شده بـیــمــار بــاشی و نگــاهـت

 1نجـرت آتش بگیردـ ... ح آبی بنوشی            وقت افطارآیا شده یک روز گرم و 

 تا عــمر داری پیکـرت آتـش بگیرد             آیا شده تـصویـری از مـادر بــبـینی

 کوفه مــوی دختــرت آتش بگیرد در             بینم برادر  که می  گریم از روزی  می

 هرم خــاکستر سـرت آتش بگیرداز              بینم برادر  که می  گریم از روزی می

 تا قبل از اینکه حنجـرت آتش بگیرد            ای ده های گـلویت بوسه از خنک آه؛

 بگـیرد  آتـش که جان خـواهـرت ترسـم        هایت  شعله  از مگو بس است دیگر آقا

 

 اشک بهاری کنم حسن جاری ز چشم،              که غصه شماری کنم حسن تو با یاد

 شمــاری کنم حسن سوگند بر تو لحظه             تا که رسم به روضۀ سبـز مصیبتت

 گـر برای تو زاری کـنـم حسنتا از ج            بایـد اجـازه از طرف مــادرت رسد 

 جـاری کنم حسن تو تا اشک ناب بهـر             پـنجاه شب برای حـسین تو سـوخـتم

 کاری کنم حسن کی می شود بـرای تو            حتی نوادگان تو صاحب حـرم شدند

 بایــد که فکر سنگ مـزاری کنم حسن                گنبد که نه، ضریح نه، تنها برای تو

 گــریــه بر آنکه یار نـداری کنـم حسن            ترین غریب  کس و بی تنهاترین امامی 

 
کنيم به  در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد مي  سکت موجودوجود ايراد وزني و   بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   1

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

 بگيرد  آتش آبي بنوشي ... جگرت       آيا شده يک روز گرم و وقت افطار

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر:   یاسر حوتی                شاعر:   
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 ات  مهـربانی رسد از  آغــوش باز می            ات گل کـرده در زمین، َکـَرم آسـمانی 

 ات  جان برده از تـمام تـنم نیمه جانی             کـند می دارد مــرا شبـیـه خودت پـیـر

 ات  لب ارغـوانی رسیده تا به  سبــزی             تر از هـمه  تـرین سـاللـۀ تـنهـا  یوسف

 ات  جوانیفصل  زنشسته بر موی تو             1داغ کوچه است  اثر این گرد پیری از

 ات  خرج عـزا شدی و خدای تو بانی           سـیّار مـادری بــایــد که گـفـت هیئـت

 ات  گـرید از شرار غــم نـاگهـانی می            شود زهر از حرارت جگـرت آب می

 ات  شود جـراحت زخـم نهانی  رو می           زینب به پای تشت تو از دست میرود

 ات  بـدن اسـتخــوانی  چیزی نمانده از           ای؟ خورده آقای زهر خورده چه شد تیر 

 

 

 حسن را  تا که کـفـن پـوشم تن سبـز              فن راـزینب بیاور آخـرین رخـت ک

 لبهاى ســرخ یوسف گــل پیرهن را           که ببوسدخالى است جاى مادرم تا  

 کینه هست  من را با تــیـرهاى پُر ز              قبل از سفر تا کربال غارت نمودند

 را تن  آن تیرها که دوخـتـه تابوت و              عبــاس را گویید تا بـیــرون بـیارد

 الحـسن را  کـردم زیــارت گـوئـیا اُمّ            پهلویش اى واى  بیرون کشیدم تیر از

 این تشییع با زینب نگویید حرفى از            پیـراهن خود را ز خـون او بشویید

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

 .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 بر موي تو نشسته ز فصل جواني ات          اين گرد پيري از اثر خاک کوچه است 

 نـمانـده از بدن استـخــواني اتچـيزي           آقاي زهـر خورده چرا تـير ميخوري؟

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                 قالب شعر: محمدامین سبکبار               شاعر:   

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: جواد حیدری               شاعر:   
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 سبــزینه پــوش خطه زرین تــبارى            پـائـیزى ولى فـصـل بهـارىهمرنگ 

 در كیسه آیا نان و خـرمایى ندارى؟            جود وكرم بیرون منزل صف گرفتند

 سارى  بینم در اینجا سایه  من كه نمى           ها دل را نـیـاور در گــرمدشت طعـنه

 امروز مانده جسم داغ و تب مدارى            از خاطرات سرد و یخـبـندان دیـروز

 گذارى  شب سحر با اشك مرهم میهر             بر زخمهــایى كه درون سینه تـوست

 بغض دارى  اى از هم خیمه توى گلو           روى شـانه خود یك كـربال روضه به 

 گـمشده مـرقــد بیارى  شاید خـبـر از            دستم دخـیــل آن ضــریــح خـاكى تـو

 خیس است چشم آسمان انگار، آرى            وقت زیـارت شد چـرا بـاران گـرفـته

 مخفى شود قـبـرم به رسـم یادگـارى             من نــذر كردم بعد از آنى كه بـمـیرم

 

 كار خودش را كرد آخر سر، زن او              جــانــم فــدای لــحــظــۀ جــان دادن او 

 است ساکت مـاندن او  جانسوز بسیار           غــافـلـگـیــر گـشـتـه مانند كـوچــه بـاز 

 خون گریه دارد می کند پیــراهن او             1بار   گویی اینازبس که خون آورده باال  

 از تشنگی شد تیـره چــشم روشن او              ای که آن لحـظه اش، كرببال شد حـجـره

 لـرزد تن او  از شدت زهـر است می           دانــد ایـن را  تـرسـد، خــدا می آقـا نـمی 

 رفـتن او این را روایت كــرد طــرز             جگر شد فرزند زهـرا مثل زهـرا خون

 تا تیر بر جـسـمش نمی زد دشمن او            شد كاش مثـل مـادرش شب دفـن می ای

 مخــفــی نشد مانـند زهــرا مــدفن او             با اینكه غـمگــیـنـیــم، اّما شـكـر دیگـر

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

 تغيير داديم که بخاطر روان شدن آن را           از بس که خون آورده باال گوييا که           .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                   قالب شعر: روح اهلل عیوضی            شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: محسن مهدوی            شاعر:   
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 معرفی اجمالی بخش های سایت جامع آستان وصال 

جامع  تخصصی   سایت  عنوان  به  وصال  جامعآستان  و  سال  ترین  از  مداحی کشور  علوم  سایت  ترین 

کنند که  هزار نفر از این سایت بازدید می   10تا    3شروع به فعالیت کرده است و روزانه بین    1393

بخش شامل:    16اند؛ این سایت در طی چند سال گذشته بیش از شش میلیون نفر از سایت بازدید داشته

اهل اشعار؛   بیت، آموزش مداحی؛ آموزش قرآن، آموزش احکام، آموزش شعر و  مقتل و زندگانی 

های موسیقی، احایث، منویات بزرگان و بصیرت مداحی، پاسخ به  های شعری، آموزش دستگاهآرایه 

تخصصی   ماهنامه  و  کتاب  شهادت،  و  شهید  مذهبی،  افزارهای  نرم  عکس،  گالری  دینی،  شبهات 

ارائه خدمت به  این بخشمی   مداحی  از  گانه موارد کامالً بصورت    16های  پردازد که در هر کدام 

 . آیداند که شرح آن در زیر می تخصصی و کارشناسی مورد توجه قرار گرفته

هم اکنون بیش از هشت هزار شعر گلچین در خصوص والدت، مدح و شهادت ائمه و    ـ اشعار:1

و   مداحی  با  مرتبط  موضوعات  قالبدیگر  در  ائمه  و  زندگانی  موضوعات  و  شعری  مختلف  های 

های مختلف » مدح، مرثیه، روضه، سرود، زمزمه، سینه زنی، ذکرهای سقائی و ....« بر روی  سبک

سایت بارگذاری شده است؛ این سایت اولین و تنها سایتی در کشور است که » تا جائیکه ما بررسی  

بر  مورد  را  شده  بارگذاری  اشعار  تمام  کردیم«  متأشفانه  است؛  داده  قرار  کارشناسانه  نقد  و  رسی 

اند  های موجود » تا جائیکه ما بررسی کردیم« تنها به گپی اشعار از روی یکدیگر بسنده کردهسایت

و همین امر باعث شده اشعار آنها با اغالط امالئی، شعری، روائی، محتوایی و ... همراه باشد اما در  

  ب( بیت و مقاتل معتبر  های معتبر زندگی اهلتطابق با روایت  الف(اساس  این سایت کلیه اشعار بر  

تطابق    د( رفع ایردادات محتوایی و ابهامات اعتقادی    ج( رعایت اصول و فنون شعر و صنایع شعری  

بیت، بررسی شده و مهم تر از آن  با موازین شرعی، نظرات علما و مراجع و آموزهای معارفی اهل 

گرفته و با توضیحات الزم در معرض دید بازدید کنند گان قرار گرفته    اصالحات ضروری صورت 

 . است
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از سایر سایت از دیگر ویژگی  این سایت که آن را  بفرد بخش شعر  کند  ها متمایز  می های منحصر 

به عنوان    1392پرداختن به اذکار سقائی است، ذکر سقائی به عنوان شیوۀ عزداری همدان در سال  

ثبت شد اما متاسفانه تنها به ثبت کلی آن اکتفا شده و تا کنون به غیر از این سایت  اثر معنوی ملی  

هیچ اقدامی برای معرفی و ارتقاع آن در عرصه کشوری صورت نگرفته است، بحمداهلل این سایت با  

های سقائی اقدامی بزرگ و ماندگار در تثبیت و معرفی  سبک زیبا از سبک   130بررسی و شناسائی  

ها همراه با صوت و اشعار پر محتوا  سبک از این سبک  50سقائی نموده است که هم اکنون  ذکرهای  

 و اصالح شده بر روی سایت در اختیار  عالقه مندان قرار داده شده است.

تاریخی: 2 روایت  ویژگی   ـ  دیگر  به  از  پرداختن  وصال  آستان  جامع  سایت  فرد  به  منحصر  های 

آن هم بر اساس منابع دست اول تاریخی و معتبر است و تا جائیکه   بیتهای معتبر زندگانی اهلروایت 

ما سراغ داریم هیچ سایتی تا بحال به این امر مهم و ضروری به صورت تخصصی و گسترده بپرداخته  

تمام اهل برای  تا اکنون  بیت روایات متعددی در مورد والدت، شهادت، مصائب، کرامات و  است. 

یت، ترجمه روایت همراه با اسناد آن« بر روی سایت بارگذاری شده  معجرات آنها» متن عربی روا

است؛ به عنوان مثال در خصوص سیدالشهدا و واقعه عاشورا هم اکنون بیش از پنجاه روایت معتبر بار  

گسترده شده  ارائه  خدمات  نیز  مواردی  در  است،  شده  می گذاری  هم  خصوص  تر  در  مثال  باشد، 

بر ارائه روایت معتبر، روایات نامعتبر، و تحریفات موجود هم مستند    شهادت جوانان اهل بیت عالوه

های مختلف آنان از کتب مختلف ذکر شده  به کتب مقاتل معرفی شده است و در گام بعدی روایت 

به عنوان مثال اصل و ترجمه روایت شهادت حضرت علی اصغر، علی اکبر، حضرت عباس،   است 

ارشاد ش از کتب   .... و  قاسم  تاریخ  حضرت  الوری طبرسی،  اعالم  ابن طاوس،  لهوف سید  مفید،  یخ 

األمم طبری، جالء العیون و بحار األنوار مجلسی، منتهی آلمال و نفس المهوم شیخ عباس قمی و ....  

توانند با مقایسه روایت شهادت هر یک از  در کنار یکدگر قرار داده شده است و مراجعه کننده می 

 ها ببرد. لف پی به تحریفی بودن و مستند نبودن بعضی از روضهاین بزرگواران در کتب مخت
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مداحی:3 آموزش  مداحی؛   ـ  عملی  و  تئوری  آموزش  تخصصی  مباحث  ارائه  به  بخش  این  در 

شیوه مجلس،  اقسام  الحان؛  تمرینات  و  صوتی  تمرینات  سازی،  صدا  مباحث  مداحی، همچون؛  های 

   ن پرداخته شده است.های حفظ صوت و دیگر مباحث مورد نیاز مداحاراه

با توجه به ضرورت تسلط کامل مداحان به قرائت قرآن کریم در این بخش    ـ آموزش قرآن:4

مباحث روخوانی، روان خوانی؛ تجوید و اطالعات قرانی بصورت کتبی و صوتی در اختیار کابران  

 سایت قرار داده شده است.

احکام:  5 آموزش  بایدها  ـ  بحث  به  احکام  آموزش  بخش  در    در  واجب  احکام  و  نبایدها  و 

آالت مداحی  از  استفاده  زنی،  قمه  منع  در  مراجع  فتاوای  و  نظرات  همچون:  عزاری  مجالس  و  ها 

 ها، احکام برهنه شدن و سینه زنی، مداحی خانم ها و .... پرداخته شده است.موسیقی در عزاداری

شعر:  6 آموزش  نادرست    ـ  و  صحیح  اشعار  شناخت  اینکه  به  توجه  قواعد  با  با  آشنایی  مستلزم 

آرایه و  مباحثی  شعری  بخش  این  در  اضافه شد که  به سایت  نیز  شعر  بخش آموزش  است،  های آن 

 چون قواعد ردیف و قافیه، انواع قالب های شعری، انواع اوزان شعری و ....ذکر شده است. 

موسیقی: 7 های  دستگاه  آموزش  مداحی   ـ  در  استفاده  مورد  نغمات  د شناخت  یکی  از  ها  یگر 

های موسیقی توسط اساتید  های مختلف ستگاهترین نیازهای مداحان است که در این بخش گوشه مهم

 رده یک کشوری در اختیار مداحان قرار داده شده است. 

احایث:  8 به    ـ  مختلف  موضوعات  در  حدیث  هزار  از  بیش  ترجمه  و  عربی  متن  بخش  این  در 

ها همچون ثواب عزداری؛ ثواب مرثیه سرائی، ثواب  عزاداریخصوص مباحث مرتبط با مداحی و  

با مناسبت های مذهبی و دیگر مباحث   زیارت؛ جایگاه و شأن هریک از اهل بیت، احادیث مرتبط 

این   از  استفاده  با  بتوانند  مداحان  تا  است  اسناد آن آورده شده  با ذکر  ائمه  از  اخالقی  و  اجتماعی 

 مزین به سخنان اهل بیت کنند.   احادیث مجالس عزاداری را بیشتر

بصیرت مداحی:9 بهره  ـ  با  بخش  این  شیخ  در  همچون،  دین  بزرگان  منویات  و  سخنان  از  گیری 

مداحی  نحوۀ  خصوص  در  که   .... و  رهبری  معظم  مقام  شوشتری،  جعفر  شیخ  قمی،  و  عباس  ها 



   233 درآستان وصال؛ جلد پنجم، اشعار امام حسن مجتبی علیه السالم  
 

000
رعایت آنچه مورد نظر  ها و رهنمودهای الزم در  اند؛ سعی شده است توصیه ها بیان فرمودهعزاداری

علما ومراجع است ارائه شود تا مجلسی مورد نظر و رضایت سیدالشهدا و حضرت ولی عصر )عج(  

 داشته باشند. 

دینی:10 شبهات  به  پاسخ  اهل  ـ  دشمنان  است  مدتی  شبه متأسفانه  طرح  با  از  بیت  تاریخی  های 

اهل  و سخنان  اهلزندگانی  از  را  مردم  دارند  کن بیت سعی  دور  در خنثی  بیت  مداحان  ند که وظیفه 

ها بسیار باالست؛ لذا الزم است ابتدا خود با جواب این شبهات آشنا باشند تا بتوانند  سازی این توطئه 

در مجالس رفع شبهه نمایند، در این بخش مستند با کتب تاریخی و مقاتل معتبر پاسخ این شبهات داده  

 شده است.

باشد، در بخش  گروه الف( عکس ب( صوت ج ( ویدئو می این بخش شامل سه زیر    ـ گالری:11 

ها به تفیک هر  های مذهبی و مناسبت العاده از حرم ائمه و طرحعکس زیبا و فوق  500اول بیش از  

یک از ائمه جهت استفاده مراجعین قرار داده شده است؛ بخش صوت خود شامل چندین زیر بخش  

سقائی، مقتل صوتی، اصول و فنون مداحی، دستگاه  همچون سبک های مداحی، الحان قرآنی؛ اذکار  

های صوتی بارگذاری شده  ها است که در هر بخش بصورت تخصصی فایل های موسیقی و سخنرانی 

کاربردی باشد.  می  دانلود  یا  و  اجرا  قابل  بفرد که  منحصر  و  مقتل  ترین  بخش  صوت  بخش  ترین 

از   بیش  به  مستند  سیدالشهدا  مقتل  که  است  می مقت  100صوتی  ارائه  بخش  این  در  این  ل  که  شود 

خدمت نیز مختص سایت آستان وصال است. در بخش ویدئو هم فیلم های مرتبط با حرم ائمه و ....  

 قرار داده شده است. 

افزارهای کاربردی در خصوص زندگی  در این بخش تعدادی از نرم  ـ نرم افزارهای مذهبی:12

 که بصورت رایگان قابل دانلود است. بیت و مباحث دینی قرار داده شده است اهل

شهادت:13 و  شهید  ویژگی   ـ  و  نامه  وصیت  نامه،  زندگی  بخش  این  از  در  تعدادی  رفتاری  های 

 شهدای مداح جهت آشنایی بیشتر مردم با این بزرگواران قرار داده شده است. 
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  70ازاین بخش خود شامل دو زیرگروه است. الف( معرفی کتب: در این بخش بیش    ـ کتاب:14

هجری بصورت کامالً تخصصی مورد    14جلد از کتب تاریخی و مقاتل اهل بیت از قرن سوم تا قرن  

معرفی قرار گرفته نویسنده،  بررسی و  به موارد همچون، جایگاه و شخصیت  معرفی  این  اند که در 

بازگجایگاه و ویژگی  .....بصورت مشروح  و  ماخذ کتاب  منابع و  نگار کتاب،  و  های کتاب، شیوه 

شده است. ب( دانلود کتاب: در این بخش نیز بیش از پنجاه جلد کتاب زندگانی اهل بیت و مقاتل  

هجری همچون ارشاد شیخ مفید، لهوف سید ابن طاوس، اعالم الوری    14معتبر در قرن سوم تا قرن  

کامل   جوزی،  ابن  الخواص  تذکرۀ  نیشابوری،  فتال  الواعظین  روضة  طبری،  األمم  تاریخ  طبرسی، 

األنوار عالمه مجلسی، منتهی آلمال و نفس المهوم شیخ عباس قمی و ....  و  هائی، جالء العیون و بحارب

 دیوان اشعار مذهبی بارگذاری شده است که بصورت رایگان قابل دانلود است. 

ماهنامه تخصصی مداحی:15 ماهنامه تخصصی جرعه  ـ  نیز  این بخش  برای  در  معرفت که  های 

های مذهبی تدوین و چاپ شده است قابل دانلود  اساس ماه های قمری و مناسبت  مداحان گرانقدر بر

 و استفاده می باشد.

نیز سعی شده مناسبت  های تاریخی و اعمال هر ماه:ـ مناسب 16 های مذهبی هر  در این بخش 

در   و  یادآوری  روزانه  بطور  مرتبط  احادیث  و  آیات  با  همراه  مرجع  و  معتبر  کتب  به  مستند  روز 

یار مراجعه کنندگان سایت قرار گیرد؛ ضمنا اعمال و اذکار هر ماه نیز بطور مستند با متن عربی و  اخت

 باشد.برداری مراجعین سایت می ترجمه آن در دسترس و آماده بهره 

 این سایت بطور مستـقـل توسط 

 تـعـدادی از مــداحــان و   

 دوستداران اهل بیت در   همدان 

 شـود راه انـدازی و  اداره می 

 و وابـسـته یا تحـت نظـر هیچ 

 باشد. نـهـاد یا ارگـانی نـمی 


