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ینی ئ آ    مجوهع شعر        

( «»سحضرت زهرا  : اشعار   چهارم جلد )   
« ی مختلف شعریقطعه شعر رد اقلب اه   610 شامل   »  

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

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

کُ ا  نْ اللّهُمَّ  الِوَليِّکَ  الحَسَبْلحُجَّه  وَعَلي    نْنِ  عَلَيهِ  وَفِيکُلِّ  فِي آبائِهِ  صَلَواتُکَ  السَّاعَةِ  وَلِيـَّاً    هذِهِ  سَاعَةِ 

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

قتمان بخشید تا در زمرۀ محبیین اهل بیت عصمت  را که توفیق و لیاحمد و سپاس خدایی                

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

عَلَیْالْحَمْدُ   الْأَئِمَّةِ  وَ  َأمِیرِالْمُؤْمِنِینَ  بِوِالَیَةِ  الْمُتَمَسِّکِینَ  مِنَ  الَّذِی جَعَلَنَا  السَّالَمُلِلَّهِ  جَعَلَ   ،هِمُ  الَّذِی  لِلَّهِ  الَْحمْدُ 

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

پروری نسبت  همحبت و ذرّ  های جداگانه ضمن ابرازگان سایت آستان وصال با ارسال پیامبازدیدکننده

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

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

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

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

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

عنوان مثال در توضیح یا ه  ب  !های لحاظ شده در سایت را در کتاب رعایت کنیمتوانستیم تمام ویژگی

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

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

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

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

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

و یا ابیاتی که به دلیل یکی از ایرادات ذکر شده د  تنبودند حذف شدند و تنها ابیاتی که مشکل نداش

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

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

 السالم قرار گیرد.علیهم یتب کوچک مورد قبول ایزدمنان و اهل
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 بخش اول:
والدت  اشعار  

سالم الله علیها   زهرا حضرت    



( سایت آستان وصال      astanevesal.ir  6                                                                                                                          جلسه آموزش مداحی نورالثقلین  ) همدان 

 
000

 

 باید  رحمت باران عطش سوخته را  از            لطـف فـراوان باید وسع کـم داشـته را

 انـسـان بـاید مـعـرفـت سـورۀ  در سیـر            برسـیـم اوج کـرم دست کـریـمان به تا

 به گـریبان باید  اهـل نظر سر محـضر            این حال خجالت شده است شد سر که ُدر ُحر

 سـر سـودا زده را شـوق بـیـابـان بـاید             مـیردمی  نکـند مـیل به گـلـدان گل اگر

 ـریـشان باید شـانه تا که بـرسـد زلف پ            ست جگری وابسته  خون این طایفه به لطف

 ـرمی دامـان باید کی گـم شد اگر گکود            !محتاجماین مادریت   کن که به مادری

 گرچه ما لکـۀ نـنـگـیم و مضافـیم همه

 سـجـادۀ تـو گـرم طـوافــیـم هـمـه دور

 دارند  یک جـلوۀ کـوثـر  چـشم امـید به            دارنـد که کـرامـات مـکـرر انـبــیـایـی

 را بردارند  های تو دمکـمی از خاک قـ            تاب ایـنـنـد هـا در تب و آسـمـانی شـده 

 دارند  که دخترعجم هرچه  قوم تو نذر             این خانه کـنـیز آوردیم تا بخـواهی در

 دارند بـرابرآئیـنه به هم ُحـسن   این دو            عـلی جلـوۀ او فاطـمه جلـوه موالست؛

 دارنـد  ساغـر ۀهـا دائـما انـگـیـز مـست            هرلحظه بروی لب ماست توتسبیح ذکر  

 دارنـد  پنـج تن با قـدم فـاطـمـه مـحـور             نـازل شـد عـبـا رفـتـن تـو آیـه با زیـر

 سپـردیم طال پس دادی  دل به دست تو

 دادی حـد گـدا پس  باز هـم بـیـشـتر از

 زهـرا قـافـیه سـاخـتـم از نـام عـلـی با             زهـرا  یا  نـویـسم سر خـط یاعـلی ومی

 دریـا زهـرا  حـضرت کـوثـر ما مـادر            خاک عـلی آسمان روی زمـین و پـدر 

 عـلی جـوشن مـوال زهـرا راحت جان            غـصۀ پیـغـمـبر عـلی  محـکم هر سـپر

 زهـرا نـبأ و واقـعـه، طه، یس،  کهـف،            فاطر و زلزال علی و قلم،اسرا  حشر،

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:              ترکیب بندقالب شعر: سیدپوریا هاشمی            شاعر:   
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 مـعـنا زهـرا  سر مـستـور شده باطن و            خزن االسرار علیی معـل االنوار نور

 اَبـیـهـا زهــرا اُم   آنـکـه نُـه سـالـه شـده             ساله گـره بـازکن خـنـدق عـلی سیـزده

 جا عـالـمـه بایـد باشد عـالـم همهپیـش 

 باشد هرکجا هـست عـلـی فـاطـمه باید

 وادی محشر باالست  چون که غوغای تو در            باالست  ره کوثاست ب که دخیل شأن دستی 

 عشق همینست رهش سرباالست  سختی            شدن یاربی  کس وسوختن آب شدن بی 

 باالست حس وابسـتگی طفـل به مـادر            برگـشـتمکنان  تا ز تو دور شدم گـریه

 باالست  دم این درشلوغی ست  خب طبیعی             بخـشیدهرچه دارید به خانه به گدا می

 باالست زهراست فقط شیعه سرش گرلطف             است شهـد تـمـام دین خـطبۀ مسجـد تو

 باالست  پرچم حیدر  از زمین خوردن تو            بـه امـامـت دادی ات راهـمـه زنـدگـی 

 تو بود روی شهپر جبرئیل فقط جای  به

 بـود  م پــای تـورو شـاهـد بـنـدگـی تـو

 

 

، نـبیُ             شد ابـتـر خـار شد و دشمـن  دین  خـدا،  شد «اَبَـااْلَکـوثَر »این روز در ّللا 

 شد عنبر غرق  گل   جهان شب  فرخنده،            این در نظْر تنگ،حسودان   چشم  کوری  

 شد  هم مادر فاطمه …پدر وپیمبر پس              فـاطـمـه آمده تا مـادر  بـابـا بـشود…!

 حـیـدر شد «همنفـس  »او، فاطمه آمد و            تا اینکه… نشد،بخدا ْکْفو  عـلی خـلق  

 َسر شد فاطمه َسرتا از پُر  همۀ عرش،            تا که قنداقۀ زهرا به َسر  عرش رسید

 شـد  ـعـۀ مـحــشـرافشـ دیـد قـنـداقـۀ او            شـوقـش به تمـاشا آمد َسر   از جـبرئیل

 همه یادآور شد غمش را و  صورتش دید            …را او دستان  پـیـمـبرتا که دادند به 

نعالتن فعالتن فعلفاعالتن فوزن شعر:                قالب شعر: غزل    پوریا باقری                      شاعر:   
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 قـامت سـبز استدامن  بیرق  افـراشـته             است طبیعت سبز  است وفصل  قَد قامت  عشق 

 وثـر رفته ـانی کـبه مهـم سورۀ شمـس،            رفته ماه، چون ُمهـر شده جـانب منـبر

 بر رکـاب  نـبـی هللا، نگـیـن آمـده است            به معراج  زمین آمده است سیب  معراج،

 سـادات رسیدمـادر  روی دستان پـدر،            سمت سماوات رسید عرش  زمین، از نور،

 یـمـبر باشد وقـت آن است که مـد اح، پـ             باشد بین گـهـواره که صـدیـقـۀ اطـهـر

 سـایـۀ دنـیـاسـت بـدانـنـد هـمـه  او نـور             محـشر کـبـراست بدانـند همه دخـتـرم،

 بـدانـنـد هـمـه  ابـیـهــاسـت اصـالً او اُم              طـوباست بدانند همه مرضیه، راضیه،

 باشد  ت که زهراخواسخدا  درخشید و او             نـوشــتـنـد کـه انـسـیـۀ حــورا بـاشـد و

 نماز شب او   بوسه دادن به رسول است،            روی لب او طعم  لبخند  بهشت است به 

 فرمود شأن زهـرای مرا سـورۀ انسان            نام او فـتح مبـین است که قرآن فرمود

 یا من؟ عل ت خلق جـهـان فـاطـمه بوده              مـن اول بـا ست ولی بـوده از سـیدهر نو

 ترین معـجـزۀ من بوده  فاطـمه، خـاص            فاطـمـه گـلـشن بوده ام وباغـبـان بـوده 

 مـوال به تـمـاشا آمددر هـیـبت  عـشق،            دنـیـا کـه بـه دنـیـا آمـد بـهـتـرین مـادر

 دادش رابه زه  ودست درآورد  خاتم از            راه رسـیـده به مـبـارک بادش عـلی از

 کرد اشک شوق، آینۀ چشم علی را پُر             کرد پَر  گهواره، عـقـیـق عـلوی را ُدر

 :گویدمیجبـرئـیل آمده، در گوش نبی              جویدمسأله را می  عشق، فرضیه شده،

 آیـد مـی بـه عــلـی  چــقـَدر فـاطـمـۀ تـو            آیـدنــور تـابــنـده بـه نــور ازلــی مـی 

م شده و دورکع  را دیـده سـراپـای عـلـی دست خـدا  در            علی چرخـیده به، ُمحر 

 نجف بخـشـیده لی ُدر   چون پیمبر به عـ            خــدا تــابــیــده روی دســتـان یـدالـلـه،

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                      مثنویقالب شعر: حمید رمی                  شاعر:   
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 ـدزبـانـش آمکـبـری به  مـدح صـدیـقـۀ            بـاغ جـنـانـش آمد هـدیـه انـگـار که از

 شـنـیدن دارد  از جانب موالست، مدح،            مـد احـی  زهـراست، شـنـیدن دارد باز،

 ست آورده  فصل بهاربا خودش رایحۀ             ست به بار آورده با آمدنش عشق،   اینکه

 تبه یک نیم نگاهش بند اس نَفَس عرش،             لبخند است از  پر او رسیده ست که افالک، 

 بَُود  فـاطـمه نـوٌر عـلی نـوٌر عـلی نور            گرچه پیداست ولی جلـوۀ مـسـتور بَُود

ـۀ شـیـ            هـمه امضای بال را داده که قـبل از او  دلـش افـتـاده  عـه بهچـقـَدر غـص 

 شدازل فاطمه  روز اینچنین بود که از            واهمه شدبیگفت و ممات  همه   شیعتی««

 هم جـلوی مـدح شما کـم آورد مثـنـوی            خـواسـتم و بـارش نم نم آوردسـیل می

 

 

 گـنـجـد بـیـان نـمـی  در قـدر  او            گـنـجددر زمـیـن آسـمـان نمی 

 گـنجـدذوق  ما در لـسـان نـمی             زهــرا حـضـرت   شـب  مـیـالد

ه  گــنـجـددل  واژگــان نـمـی  در            کشفـضـائـلـش بی  ای ازذر 

 گـنـجدنـمـی  روان بـیـن  شـعـر            باالست  سطح  احساسش آن قَدر

 گـنجدمـان نمی چـشم اشک در            شوق است سر   گریم ازکه می این

 گنجددر مکـان نمی  در زمان،            درش شـرح  حــال  مـالزمــان  

 گـنـجـددلـش درد  نـان نمی  در            ش به سائل دادیـراهـنـکه پـ آن

 گـنجـدآن نمی  قـصد  باطـل در            حق است مصدر   و منشأ خـیر

 گـنجـدمثـل او در جـهـان نمی             آب مادر    معنی  عصمت است و

 نجـدگـنمی  حـسـابش زیـان در             بُردنگاه زهـرا  هرکه سود از

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                       غزلقالب شعر: عادل حسین قربان                    شاعر:   
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 زمین گرفت زیر پر بساط زمان و  در            حکم خدای مبین گرفت چون جبرئیل،

 یک اربعین گرفت برای فاطمه، یعنی:            گرفتپـیـام جهان آفـرین  احـمـد از و،

 به ُگل نشست احمد که گـلبن خدا، شکر

 نشست  ُگلبه   محمد باغ ،دوست انفاس ز

 داشت خلیل هوای  اَمیـن وحی، سر،  در            داشت ئیلجبر پر عطر که مکه، روزی

 وه که چه اجری جزیل داشت   جمیل، صبر             مـژدۀ رب جلیـل داشت بهر خـدیـجـه،

 سخن از سلسبـیـل گفت  بر خاتم رسل،

 جبـرئیل گفت   جانب حق، بس تهنیت ز

 کـش آفـتـاب کـردجـنـیـبـه  شـام تـو را،            مستجاب کرد را دعای تو که حق، گفتا

 زیب کتاب کرد  زیور و ،لطف ز را آن و            انـتـخـاب کرد تـو نـامـی بـرای دخـتـر

 آن در نُبی خـدای تو نامید کـوثـرش  ز

 تا بی وضـو کسی نـبَـرد نام اطـهـرش 

 داشت  سرنوشت خط ُمدام، خَطت بر سر            داشت بهشت  عطر تو،  یاس که گلبُنی  ای

هر   مریم،  کنشت داشت  کآن قدر اعتبار به دیر و            سرشت داشت تو را در کمی ز م 

 تو عـصـمـت خـدا و بـهـشـت محـمدی

 ابـیــهـای احـمــدی تـو مـفـتــخـر بـه ام 

 طواف  در تو   کوی  به فرشته شب  و روز  ای            ای مظهـر عـفـاف! محبت و، ای اسوه

 کوه قاف وسیمرغ   ز جاستبه  اگر نامی             ات صاف ایـی درات خـدبا صفـ  ای بوده

 نیست پذیردرک مقام توست که امکان

 نظیر نیست عالم امکان، به را  ورنه تو

 ستگردش دستاس فاطمه ز فلَک، دور            ستانـفـاس فـاطمه  ز شـادابـی حـیـات،

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مربع ترکیب       قالب شعر:       محمدعلی مجاهدی   شاعر:   
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 ست فـاطمه دل حساس  ترگـل لطیف  از             ستفاطمه  آماس پر دست ز خجل فضه،

 اش  شـیــفـتـۀ زنـدگـانـی قـلـب رسـول،

 اش  جــان عـلـی، فـریـفـتـۀ مـهـربـانـی

ر شود که شد  از عطر ناب یاس، معطر شود که شد            گـفـتی از او مـدیـنـه ُمنو 

 شد  که  شود اَبتر تو  خصم که  حق خواست می              شد که شود چشمه کوثر دهر، به جاری

 دنیا پر از ذُراری زهـرای اطهر است

 وهللا، جــای گــفـتـن هللا اکــبــر اسـت! 

 بس   پرداختیم و  به َوجه  تـسمیـه عمری             بس!  به قـافـیه پرداختـیم و  شـاعران ما

 بس  تیم وتـو فـقـط به مرثیه پـرداخـ از             هی به حـاشیه پرداختیم و بس از متن،

 زنـده کـرد مـعـارف نـاب تو اگـربایـد  

 بسنده کرد به فـاطمه گفتن توانمی  کی

 انگـار جـز فـدک ز تو مطلب نداشتـیم              اغلب نداشتیم  فـیـض تو ای زما بـهـره

ت مکـتـب نـداشتـیـم  کاری به کار            مـعـارف مـذهب نـداشـتـیـم آگـاهـی از  عـز 

 شود کار، برادر! بَـتَرکه از آن تـرسم 

 شود ترفاطمه مظلوم که هست، این وز

 خطر بحـریـن در محاصره و شـام در             ایـنک که هـست امت اسـالم در خطر

 حج و منا و مشعر و احـرام در خطـر            خـطر اصنـام در الـحـرام بـاز ازبـیـت 

 ستشیـعـه به بیداری شما امـیـد چـشـم

 در انـتـظـار وفـاداری شـماستزهـرا 

 شـودمـی زمـانــه فـراگــیــر  اسـالم در            شودمی  روزی که یاس فـاطمه تکـثـیر

 شودمی دنـیـایـی از مـکـاشـفـه تصویر            شودعـالـم پُـر از شـمـامـۀ تکـبـیـر می 

 رسـدآیـد نـدا که کـعـبـۀ مـقـصـود مـی

 رسـدمی مـهـدی مـوعـود راه،د از گـر
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 ای ز نـور تو هـفت آسمان گرفت آئیـنـه              گرفت خاک زدی خاک جان وقتی قدم به

 تو رنگین کمان گرفت   نور هفت آسمان ز            چشمت که باز شد به خدا جز خـدا ندید

 تو تـمام جهان گرفت ازبـهـشت   عـطـر             گـلـزار وحی با تـو نه تـنهـا بهـشت شد

 بطحا ز شوق، رونق بـاغ جـنان گرفت             یـمـن آمدنت غـرق شـور شـد کـعـبـه ز

 تورا درمیان گرفت  وقـتی رسول نـور،            زیــبـاتـریـن پــدیـدۀ تــاریـخ شـد پــدپـد

 گرفت ن ارمغان خدیجه کنو او را ز حق،            کردگارداشت خود خلقت به فاطمه  یک 

 مریـم نـشان خـدمـت این آسـتـان گرفت            ز تـو  بـهــشـتی تـو و،    بـانـوی بـانـوان

ا به به پاس دیدن رخسارت   خویش دسته گل ارغوان گرفت دست  در            از بهشتحو 

ت مـکـا بـام بـوسـتـان بر             به پاس تو جبریل آن پـرسـتوی قـدسی،  ن گـرفـتنـبـو 

ـه ز فـیـض خدمت این آستان نـور  سایـبان گرفت به سر، رحـمت تو ابر از            فـض 

 دهان گرفت که فلک در  انگشت حیرتی             عـجـیب نیست جـالل تو هـرگزدیدن  با

 مصحف قـرآن نشان گرفت ز را باید تو             خـدا در مدیـح توست قـرآن کـتاب نـور

 فضیلت توان گرفت وعشق و درس وفا            دگـانـی غــرق شـکــوه تـوـر زنـاز سـی

 ســایـۀ مـحـبـت تـو آشــیـان گـرفـت  در            دلـم حـق، ای آفـتـاب عـصـمت کـبـرای

 خـط امان گرفت والی تو هرکس که از            پُـل صراط گـذرد ازچون خط نـور می 

 گـرفت خـانـدان پـروانـۀ بـهـشـت ازاین             ل شدفـل زهـرا وآکه شـمـع محـ دل هر

 زبـان گرفت دست فـتـاد و  وقتی قـلـم ز             وگفتبه مدیحت نوشت  تواندیگرچه می 

 امـام زمان گرفت ز حاجـات خویش را            توانکه می «وفایی » امشب شبی خوش است

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                 قالب شعر: سیدهاشم وفایی              شاعر:   
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 معـطر  دمیده زهـرۀ زهـرا رسیـده یاس             گرترانه که دیخوان بخوان  به بلبل خوش بگو

 اکبر که مدح او که نتوان کرد غیر خالق              ست یتناهیبه وصف او چه توان گفت زانکه ال 

ر است به نورش  ای که دوجلیله  ای که بود پا به سر تجـل ی داور حـمـیده            عالم منو 

 میـان دست خـدیـجـه نـزول آیـۀ کـوثـر            تا ببیند خواستحسودان ن چشم شور دو

 اوست جان پیمبر  صدیقه،   که اوست فاطمه،             رحمت  علت اوستکه اوست علت خلقت که 

 تا سر بهشت خاک قـدومش شدست سر             درخور  قدومش نبود الیق و زمین به زیر

 را شده ست حضرت مادر چه دختری که پدر            ـلی راآیـنـه تـمام  ع چه بـانـویی که بود 

 کس به غیر حضرت حیدر   او  خور نبود در            اگر نبود عـلی او نـداشت مثـل و مثالی

 جـاه بـرابر  ای که نـباشد به او ز ستـوده            ای که کـریمان عـالمـند اسیـرشکریـمه

 زنان ملیکه و سرور بود برکه   اینجیبه              عالم  دو ای که به عف ت چو او ندیدهعفیفه 

ـر              شده نامی به مهر او نه آبهای دو عـالم،  تمام عـالـم امکان به راه اوست مسخ 

 که مثل حسیـنـش نزاده مادر دیگر زنی            حسن آورد کریم کریمان که همچو زنی

 ست عاطفه پرور  زنی که دامن مهرش شده             کبری که دامن او پـرورانده زینب زنی

 رهبرهمه  زنی که گفت به عالم علیست بر             کالمشست  علی  عالم علی همه زنی که در

ت داور علی الحجج   برتر  همه که اوست از  و نبی  اوست جان که             عالم به دوکه اوست حج 

 هواألبتر  آنکه دشمن او شد بگو به او هر            جهان است  عزیز بگومحب ش هرآنکه هست 

 که شهادت به یمن اوست مطهر ایشهیده             دهد جان که به راه امام خویش   کیست او و

 مگر که شامل لطفش شوم میانۀ محشر            اوست دو دستم  دخـیل رشتۀ چادر نماز

اعلن فعالتناعلن فعالتن مفمفوزن شعر:            قالب شعر: غزل     ناصر شهریاری                شاعر:   
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 دریا  ساحـت  برای عـرض ارادت به             به نـام مـطـه ـر زهــرا بـه نـام نـور،

 پـای نـام شماخـدا مـرا بـنـویـسد بـه             تا  ام بـنـویـسـم به نـام مـادر،نـشـسـته 

 آنم که دلـبـرم باشی  اگرچه کـمتر از

 امر خودش خواست مادرم باشی  خدا به

ردیه خـدا به نـور خـدا هـ            درخت عرش افتاد شبی که سیب خدا از  داد  ای منـو 

 قـدم فـاطـمـه مـبـارک بـاد پـیـامـبـر!            :فریاد زمان، ، یکتا، زمین خالقبه اذن 

 نـور مـنـجـلی آمد  قـیـام کـرد زمـین،

 عـلی آمـد و  دلـیـل خـلـقـت پـیـغـمـبر

 انو باغبان ب  است، باغ صاحب  خدا که            بگـوئـیـد مهـربـان بـانو خـدا نوشت:

 !بانو الـطاف بیـکـران! هـمیشه منـبع            بانو قـیـامت است تـمـن ـای این و آن،

 خواهم دست هم نمی  بدهی،اگر نفس  

 خـواهمقـلم نمی برای مدح تو گـفتن،

 خـدا وعـده داده بـاران را  بخاطر تو            انسان را کرده   تفسیر  عطای دست تو

 را دودمـان شـیـطان به باد داده دگـر            سلمان رادار کرده تو تب  دعای نور

 ما هم اهل ایرانیم  دعای نور بخوان، 

 های سلـمانیم هـمه ذری ه  که ما بخوان

ر دعا بخوان،   کن خـودت برابر کمی مـالئکه را با            کن پر جـبریل را منـو 

 کن،  اوررای پیـمـبـر نوشت: بخـدا ب             کن برای نـافـلـه، سـجاده را معـطـر

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            مربع ترکیب     قالب شعر: حمید رمی            شاعر:   
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 استنیاز فاطمه   نگاه عرش به راز و

 همۀ دین نماز فاطمه است خالصه نه،

 1خود رضا کردی   خود را ز رهبر همیشه            کردی مرتضی را وقـف تـمام قـافـله

ین  به همسایه را چه            جار را دعـا کردی و در جوار خدا،  ادا کردی خوب د 

 تقدیر همان شود  بخواهی،   را تو هرآنچه

 2گرفته شیـعه همیشه ز یمن تو تـأثـیر 

 کرده   قـبل خـلـقت آدم شدی نـظـر تو             نظر کردهنظر به اینکه خدا بر شما  

 کـرده  علی کـنار شما خـسـتگی ب ـَدر            کرده را منـجـی بـشر خـدا وجـود تو

 تداشغروب بود که خورشید تا سحر غم 

 طلوع لحظۀ خندیدن تو را کم داشت 

 سوزد زمانه می  ق بیـفـتد،به جان خـل            سـوزدمی آتـشی که تـمامی   خـانه  در

 سـوزد؟ها نـمی قـلـم وسط شعـله  چرا            سوزدمینشانه بی  آتشی که نشان، در

 برای اینکه مزی ن به نام فاطمه است

 است  فاطمهبه کام    جبران، سر   آتش از و

 
 شعر   متن  در  که  شده  اصالح  تي ب  شعر  ي معنا  بهتر  انتقال  منظور  به  ميکني م  شنهاديپ  اما  است  محترم  شاعر  ي اصل  سروده  ريز   تيب  . 1

 شوهرش نه کرد خودش امام و  رهبر وقف را خود زي حضرت زهرا همه چ .دي کن ري ز تيب نيگزيجا را آمده

 يشوهر خود را ز خود رضا کرد  شهيهم             ي کرد ي تـمام قـافـله را وقـف مرتض

 شعر   متن  در  که  شده  اصالح  تي ب  شعر  ي معنا  بهتر  انتقال  منظور  به  ميکني م  شنهاديپ  اما  است  محترم  شاعر  ي اصل  سروده  ريز   تيب  . 2

 شوهرش نه کرد خودش امام و  رهبر وقف را خود زي حضرت زهرا همه چ .دي کن ري ز تيب نيگزيجا را آمده

 براي شيعه امروز خود قنوت بگير             ي کرد ي ـافـله را وقـف مرتضتـمام ق
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 روز ازل بـود امـروز نـه، مـیـالد او            از فـاطمه گفـتن همان خیرالعمل بود

 است نشان بینیم هست و بی می  هرجا که            المکان است  نور است او، در الزمان و

 شدنـمی قـرآن بدون کـوثـرش کـامـل            شدنمی نـازل   فـاطـمـه جـبـریل همبی 

 احـمـد بـرای احـتـرامـش ایـسـتـادمی             مـقـامش نـیـاوردیم هـرگز از در رس

 زهـرا  دریـا بـود تـفـسـیـر پـیـونـد دو             زهـرا جـان مـوال بود جـان پـیـمـبـر، 

 امیرالمومنین است زهـرا فـقـط کـفـو            استتعریف ما از عشق در یک جمله این 

 زهراست خیرالناس خیرالنسا تنها نه،            زهـراست احساس  ت و عـقالنیتلفـیق 

 دیدیدم های چادرش اعجـازوصله  از            راز دیدیمای کوچک هزاران در خانه 

 اوست عـالم ال به الی مصحف  تقدیر             کف اوست محشر در روزشفاعت اذن 

 داشت  که او  حجابی را ست نابینادیده            داشت برای بـردن نـامش وضـو باید

 هایش خـانـۀ هـمـسـایه غـرق دعـایش            هایشآیـه  رسد ازخـیـر کـثـیـرش می 

 روزی بگـیریم دست او باید فـقـط از             اسـیـریم ما که فـقـیریم و یـتـیـمـیـم و

 همین است اشا کن حـقوق زندنیا تم            است زمینیک زن بزرگ  جمله مردان 

 گـفـتـند   « اَلـَمـراَهُ ریحانه» در شأن او            خانه گفتندچنین چشم و چراغ زن را 

 رفتهمعراج دامنش  مرد از زن کیست؟            که فـطرتش تاراج رفتهزن نیست آن 

 است ـدیـجهخ زن دنبال الـگـوئـید آیا؟            استنتیجه راه دین رفتن برایش بی جز

 زهـرا را به او داد  دنیاش را بخشید،             داد دنـیا را به او آنکه خـدا یک روز

 شناسندمریم را به مادر می  بن عیسی            شناسندمیمردان هم فراتر  زن را ز

 نـور حـسین از زینب کـبراست آری             آری بطن عاشوراست اش درزن جلوه

 مـحـدود بـوده زینب آیا با حـجابـش؟             با انقالبش  رو  و شد زیر که جهان او

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: مثنوی                قالب شعر: مهدی نظری              شاعر:   
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 آزاد بـودن در اسـیری را نـشـان داد            داد جای مـردها هم امتحـان زینب به

 بــایـد بـگـویـم از زنــان سـرزمـیـنـم             آخــریـنـم هــایبـیـت  حـاال کـمـی در

 اندها صاحـبـان انـقـالباصـل آن  در            انـدحـجـاب  نـور در آور گـمـنـام،نـام 

 الشـهـیـدنـد  اند دور فـاطـمه، اُمجـمـع            ـدنـدکه فـردای قـیـامت روسـپـی هاآن

 سـازند  خون فـرزنـدانـشـان تـاریخ با            که تا هـمیـشه سـرفـرازند آن مادران

 راه مـردم  رسـد ازمی  فـرزنـد زهـرا            هللا مــردمولــی ـده بــینــمـانـ دنــیــا

 انتظارش بیش از هر کسی چشمزهراست             بهـارشدارد  تقـویم ما عـطـری دگر

 با لشکـری از فاطـمـیون خواهـد آمد            خواهد آمدبیرون غربتش یک روز   از

 

 

 شود اش وا می معصومانه غنچه با لبخند            شودمی رویش شکوفاگل  بهاری با هر

 شود پیدا می گلخانه در این میخواهی هرچه             پروردمی زیتون را میان گلشنش  تین و 

 شود بخواهد قطره دریا می  ندارم گر شک             همیشه جاری استالطافش   آب است و مادر

 شود پیش از این ها فاطمه اُم   ابیها می              ارعالم به کن یازده خورشید  برمادری 

 شودگر نباشد مرتضی تنهای تنها می            خلق کرد  حیدر را دست حق هم کفو یک نفر

 شودتفسیر زهرا می « قل هوهللا احد«             باء بـسم هللا اگر تـأویل دارد با عـلـی

 شودمعنا می«قدر» هللا زهرا در کتاب            دهدارائه می هرکسی تعریفی از بانو 

 شود ما می  علت خلـق دو عـالـم مـادر            ست مدار فاطمه  صد آفرینش در تا صفر

 شودمی  «سلمان منا «اشخانه  در«روزبه«            فاطمه قرب یعنی همنشینی با عـلی و

 شودمی ش آقـای فـرداکـردن  گـدایی با             اویعنی همین که سائل امروز معجزه 

 شود می  ها«سیدعـلی » قـیامت ناجی  تا             اوست  والیت کار  همواره احیای گمانبی 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            ل   قالب شعر: غزعلیرضا خاکساری             شاعر:   
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د صفا گرفتپس کوچه            را صدا گرفتهمه جا  ،شدباران شروع   های قلب محـم 

 فت عطری شبـیه سیب بهـشت خدا گر            های شهرنوری وزید در وسط کـوچه

 جبریل روی دست  قـنوتش دعا گرفت            مصطفیکرد روی فاطمه بر روی  گل

 دامـان سـبـز مـادر آئــیـنـه را گـرفـت            مـادریآرامـشـی به وسـعــت دریـای 

 شود زهرا نمی حضرت که  دختری هر

 شـودنـمـی  اُم   اَبـیـهـا هـر مــادری که  

 شروع شد   ذکـر ربک وانـحـر اعجـاز            شــروع شــد  ثــرآیــۀ کــو بـاران آیــه 

 شروع شد  مادرحضرت خلقت به عشق              رسم به عشقمی  »لما خلقتکما« از این

 شـاهـانـه نـوکـرانۀ قـنـبـر شـروع شـد            بـیت فـاطـمـه رسـیـد پـشـت در قـنـبـر

 پس از سر شروع شد  آیات دهر و قدر،            مهوقـتی رسـیـد قـصه به تـفـسیر فاطـ

 شود زهرا نمی حضرت که  دختری هر

 شـودنـمـی  اُم   اَبـیـهـا هـر مــادری که  

 حـضرت احمد لـقب گرفت  ندار و دار             بـهـشـت ناب مـحـمـد لـقب گـرفت آمد

 اطـمه آمد لقب گرفت که فـهـمین یعـنی             نزول کرد و به دنـیای ما رسید کوثـر

 حد لقب گرفتبی رحمت   دریای لطف و            کــوثــری ابــتـدا بـه بـرکـت آیــات از

 لقب گرفت  هر کس ز عشق فاطمه دم زد،            خدا که شـهـرت ما فـاطـمی شده شکر

 شود زهرا نمی حضرت که  دختری هر

 ودشـنـمـی  اُم   اَبـیـهـا هـر مــادری که  

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترجیع بند              قالب شعر: وحید محمدی            شاعر:   
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 کـنـد  را بــرای دیـن خــدا آبــرو خـود            کـند آمـد بـرای شـیـعـه بـهـشـت آرزو

 کـند گـفـتـگـو بـا جـبـرئـیـل مـثـل پـدر            چندان عجیب نیست اُمُّ النبی است فاطمه،

 کـنـد  جـام سـاقی کـوثـر وضـو بـاید ز            است آب وضویش بهشتی  او کوثر است و

 کـنـد رفـوهـفـتـاد بـار چـادر خـود را              عجیب نیست  ایثار وکرامت  از مظهر

 شود زهرا نمی حضرت که  دختری هر

 شـودنـمـی  اُم   اَبـیـهـا هـر مــادری که  

 معنای شعر و شور و شرف را نشان دهد              شعف را نشان دهد و شور آمد که عشق و

 نشـان دهد تا حکمت وجـود صدف را             وجود ه چنان گوهـرفتگر چادر به سر

 عـشق هدف را نشان دهد مسـیر تا در            هـاراه مــانـده امـی درتــمـ شـد مــادر

 نـشان دهد آمد به شیـعـه راه نجـف را            هـمـپـای زائـران سـفـرهـای اربـعـیـن

 شود زهرا نمی حضرت که  دختری هر

 شـودنـمـی  اُم   اَبـیـهـا مــادری که   هـر

 های قـنـبریم قـنـبر نه بـلکه خـاک قـدم            جرعه کـوثـریم ایم، تشنۀ یکما تشـنه 

 بریم نمی حاجت به جز به محضر مادر             ایـماین خـانـواده نـوکـر حـشـر تا روز

 هـمۀ عـالـمی سـریم  حـسـاب از با این             یـممـحــمــد ایــم خـاک قــدومزنــده تـا

 فردای حـشـر مست تـماشای حـیـدریم             حور  شراب و  وجام  ما را چه کار با می و

 شود زهرا نمی حضرت که  دختری هر

 شـودنـمـی  اُم   اَبـیـهـا هـر مــادری که  
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 خدا رضوان  باغ    وسرشت  ی حورینوبا            چـشم  مصطفی رسالت نـور  میوۀ جان  

 جن ت فاطمه  نـور   بستان  بهشت و سیب              ریاضت فاطمه حاصل  یک اربعین زهد و

 ساکنان  عرش یکسر محو در انوار  او             او جلـوۀ مـعـراج  بـابـا لـیـلـةُ االَسـرار  

 رسدتکـامل می  بر او م  درمـانـده با عال            رسدمی  رویش ُگل ای ازنغمه راجان گوش  

 سر بر سالمش آمد استحق  جبرئیل از سوی            است آمدتکریم  نامش  ُرسل حضرت  ختم  

 کـندمی  چشم  جادویی  او اعـجـاز  اکـبر            کندمی  معطر  یاس  خوشبویی که عالم را 

 شودحقـیقت می سرچـشمۀ نور    اونور               شودمی او سنگ  بنای هر چه خلقت  نام  

 ست اشک  سجود  فاطمه  از آسمانها حیرت            ستنور  وجود  فاطمه روشنی  عالـم از

ت سیب    ابیـهـا آمد است جان  طاهـا یا هـمان اُم              سرخ احمد استعطر  مینوی نبو 

 »کربال بر پا شود ش نهضتی درین حس از «            »معـنا شود مد که تا آئین  حق فاطمه آ«

 »بـنای آفـریـنـش فـاطـمه اولین سنگ  «            فاطمه باغ  بینش عشق و غرق   و نور غرق  

 اَبـی  شــود اُم  االئــ مـه مـی  شــود اُم  مـی            است ُدر   کوکبی که بطن  سورۀ نور او

 »است کامل شده فاطمه دین  ما با  اینکه یعنی«             نازل شده است  آیۀ تطهیر اگر در شأن  او

 بیکران  عمیق و شرح  تکریمش همان بحر              چه زنان هرجوشان  احمد سرور   کوثر  

 دمـدبـوی کـرامت می پنجـۀ دسـتان  او            دهدطراوت می الله زار  دامنش عطر  

 خوبی و سعادت فاطمه و خیر منشاء هر            چه امام  نور و رحمت فاطمه هر مادر  

 !بماند روی حوض  کوثرش ابد ساقی تا              همسرشاین بس علی شد  مقام و شأن  او در

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مثنویقالب شعر: هستی محرابی             شاعر:   
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 " فَـصـَل   ل ــَرب  ـَك َواْنــَحـْر" بـه             بـه نــبـی و خــدیـجـۀ اطـهــر

 بــوســـی مــــادرنـیـت دســت            از نــمـاز شـب اسـت بـاالتــر

 هرگز نیست  برکتی هم نبود و            نیست  هرگز  و مرهم نبود طب و 

 دعــاهـای خـیــر او بـهـتـر  از            نیست هرگز و عالم نبود دو در

 کـران دارددر دلـش مـهـر بی             کهکـشان دارد اش نـورچهـره

 سـر بهشت سـرتـازیر پـایـش              کـمـان دارد هـمـیـن قـامـت بـا

 فرزند خودرسول داده حق بر             لـرزنـددشـمـنـان رســول مـی 

 به این دخـتـر  رسـول خـدا بـر             ارزندصد هزاران پـسـر نـمی 

 لـقـمان  فـاطر و بین احـزاب و             قــرآن  هـسـت زهـرا سـراسـر

 کـوثر  ـارک وتـب قـدر، انسان،            ـانرقفـ عـمـران و مـریم و آل

ت ال             تعـالـی خـود شد فـاطـمـه خود  یــزالــی خــود شــد  عــز 

 مــادر مـهـربــان  پــیـغــمــبـر             در هـمـان خـردسالی خود شد

 را حـجـت هللا بـر حـجـج، زهـ            عــاشـــورا کــربــال و مـــادر

 فـقـط مـحـور  شـودفـاطـمه می             کــســا در مـیـان تــمــام اهــل 

 جلوۀ رب العـالـمـین در خاک             صاحب افالک فـاطمه کیست؟

 نیست از فـاطـمـه کـسی برتر              طــبــق نــص روایـت لـوالك

 ان کن ـان فـراواز رفـتـگ یـاد،              مـادر دعا دو چـندان کن روز

 عـلـی اصـغــر  مـادر یـادی از             در شـهــیـدان کـنیـاد، از مــا

 

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                   چهارپارهقالب شعر: محمدجواد شیرازی            عر: شا  
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 1فـقـیریم و محـتاج احـسان زهرا             تاب بـاران زهـراکـویـریم و بی 

 بخـوانـید یـکـتـا پـرسـتان زهـرا              گـدایـان زهــرا بـگـویـیـد مـا را

 مسـلـمان زهرا مسـلـمان زهـرا،

 شناسیم  به مجـنون بـگـویید لـیال            دریـا شـناسـیم اگر مـثـل رودیم،

 زهرا شناسیم  وهستیم  دوست  على            ناشـنـاسـیم همه سرشـنـاسیم اگر

 احسان زهرا رسیدیم از به حیدر

 هرارا جدا کرده ز ها على دوست            کـرده زهـرا قـنـوتش دعـا مـیان

 زهرا  بنا کرده نجـف را سراسر             کرده زهرایک را صدا  بدان یک به

 زهرا ایوان طال هست ایوان  پس

 زنـد پـرچـم اقــتــدار عــلــی را             عـلی را افـتـخـارشـود سبب می

 را عـلـی  ذوالـفـقـار او بـگـرداند            را عـلـی بـبـیـنـنـد یـار کـه دنـیـا

 جوالن زهرا تکیه کرده به  علی

 گوها  شده بسـته لبـهـاى آن یـاوه            فـاطـمه آرزوها روا شـد پس از

 »»فـداها ابـوها صدا زد پیـمـبر            چشم و روهاچشمان بی کورى  به

 صدا زد که بابا به قـربان زهرا

 خـدیـجـه  پـیـمـبـر کـسىکـس بی             خـدیـجـه درود خـدا بـر سـالم و

 خدیجه همه ابـتر و گـشـته مادر            خـدیجه به دامانش آورده کـوثـر

 
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

 فـقـيريم و محتاج چشمان زهرا             تاب بـاران زهـراکـويـريم و بي 

فعولن فعولن فعولن فعولنوزن شعر: مسمط                 قالب شعر: محمدجواد پرچمی            شاعر:   
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 دان زهراخنخوش به لبهاى  شده
 

 را  اشگرفتیم درس رجزخـوانی             را اشداده ارث خروشانی  به ما

 اش را قـاسـم سـلـیـمانی  ببـیـنـید،            را اشما موج طوفانی  سپرده به

 زهرا سـلـمان  نسل ماکه هستـیم 

 اش  کـنـیممی الـتـجـا  فـقـیـرانه ما            اش کنیمهمین عـشق را ادعا می 

 اش کنیم صدا می  چه خوب است مادر            اش  کنیمهمه جان خودرا فدا می

 زهرانخوردیم جز آب و جز نان 

 ــیـمدر خـانـه او اقــامـت گـرفـت            اجـابت گـرفـتـیم کـنـیم ومی  دعا

 تیم حاجت گرف  و حدیث کسا خواند            ضـمـانت گـرفـتیم براى قـیـامت

 فـراوان زهرا لـطـف  به آمـین و

 جـوابی نداریم  فـاطـمه ما به جز            زهـرا ثـوابی نداریم مهر به جز

 حساب اضطرابی نداریم  و  حشر ز             عـذابـی نـداریـم شـب اول قــبـر

 زهــرا  دامـان قـیـامت بـگـیـریـم

 بد و خوب را نیز، درهم خریده            خریدهغم   غـم از ما گرفـته اگر

 برای حـسـین و مـحـرم خـریـده              چه هـسـتیم باهم خـریده همه هر

 عـطـشان زهرا قـربان فرزند به

 تـشـنۀ گـوشه قـتـلگـاهـش  به لب            حـسـین بدون سـپـاهـش قـسم بر

؛  پـناهـش گریه زینب بی  به خـون            آهـشبـه    قــسـم بـه بُــنـیَّ بُـنـیَّ

 داغ طـفـالن زهـرا بـمـیـریـم از
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 آفرینش آفرین است عیدی که از هست             عـید هـسـتی آفـرین است امروز روز

 جـسـم احـمـد روح دادنـد بر بـار دگـر             دادند امـشـب به فـلـک آفـریـنـش نوح

 بخشید چـشـم آفـریـنـش نـور امشب به            نوری که از سیب بهشت آن شب درخشید

 تا مـنـتـقـل از او به ام الـمـؤمـنـین شد              آفـرین شد نـوراین نـور در قلب نـبی  

 آسـیــه، مـریـم بـیـائید کـلـثـوم، سـاره،            ای چار سادات بهشت اینک کجـائـید؟

 پــروانـه شــمــع رســول هللا بــاشـیــد             چون اخـتران امشب به گرد ماه باشید

 کوثر را بگیرید  و نور و و قدر تطهیر            ه مـادر را بگـیـریداطراف آن پـاکـیـز

 حـمـد مـحــمـد را بـبـیــنـیـد در دامـن ا            ـددسـت احـمـد را بـبـیـنـی  قــرآن روی

 ازل تـصـویـر یک آئـیـنـه بـودند  روز            یک وجـودند  حیدر زهـرا و پیغـمبر و

 اند  سه جسم روح مجرد در اصل یک در             اند دارای سه اسم نورند وسه یک  این هر

 المثانی" "سبع صورتت را مصطفی ای             ای روح پـاک و جـسـم پاکـت آسمانی

 اعـظـم  عـرش پایت به چـشم حـامـالن            عــالــم خـلـق دو بـاالی سـر دست تـو

 تـرین رکـن امـیـرالمـؤمـنـیـنى  محـکـم            آســمــان ها در زمـیـنــىآسـمـان   تــو

 طاهاست   یاسین و  قدر و کوثر ور و تطهی            ست«روحی فداها»قول نبی  وصف تو از

 اعضای تو اعضای ختم المرسلین است             آستـین است  دست تو دست کـبـریا در

 است «رحیم هللا رحمان و بسم» ابروت            استمیم«  وچشم تو در چشم محمد »حا  

 و را پــذیــرفــتذات الـهــی تــوبــۀ ا            آدم چو در امواج غـم نـام تو را گـفت

 پیـش پایت  یا دست بـوسـد یا که خیزد             تو کـیـستی که عـقـل کـل گوید فـدایت

 ات را پنـج نـوبت کرده زیـارت خـانـه             نبـوتشب خـتـم  و تو کیستی که روز

 ـزت دسـت کـنـی مـریـم آیـد از اعـجـاز            عزیزتخوانده حق  کیستی که ذات تو

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر:   مثنوی             قالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 گـیـرم دهـان خـویـش از کوثـر بشویم             گویم؟ تو من کیـستم تا از تو کـیـستی؟

 گویی من بگویم هرچه طوطی شوم تا             آبــرویــم چـه گــویـم تا نـریــزد آخــر

 پیغـمـبران هـم بانگ یا زهـرا بـرآرند             دارند از تو دارند حشر امت هرچه در

 خواهی  من طلب کن هرچه ام ازمحبوبه             جـــانـب ذات الـــهـــی نــــدا از ــد  آیــ

 خـاکـیت بـخـشـم های چـادروصلـه   بر            بخشمپاکیت    وعصمت گو خلق را بر  

 هـم اولـیـا هـم انـبــیـا را مــادری کـن             بـیـن خــالیـق داوری کـن امــروز در

 رگهای حسینت  جوشد ز روز خون  آن            شــد روز داد زیــنــبـیـنـتبــاروز  آن

 ست با زهرا بیاید  کس که زهـرایی   هر            دخـالـق یـکـتـا بـیـای روز حـکـم از آن

 شـناسند می  اش راهم فـاطمه هم شیعـه            هراسنددوزخ می ها ز روزی که امت

 مـاست ما با هـمه گـفـتـیم زهـرا مـادر            ماست کی بـاورآتش کجـا و ما کجـا؟ 

 زهراست فردابی  آنکس که ای وای بر            فـرداوانـفـسـاسـت  قـیـامـت روز روز

 

 

 شده است  مادرهمه  پدرش بر  نه فقط بر            القدر زمین سورۀ کـوثـر شده است لیلة

 شده است   چـادرش سـر  مسلـمانی کافر           عروس  ،سائل در ماندهشده از لطفش اگر 

ر خـانۀ وحی ازین نـور           معنی هر پرتوی خورشید شده نـور او  شده است   منـو 

 بزند طعـنه که ابـتر شده است   به پیمبر            را دارد کسی جرعت آن چهوجودش با 

 که او جان پیمبر شده است  ست ن چنین ای            نکردنه زمین ونه زمان درک  را اوشأن 

 ای از کوثرش،هاجر شده است تشنۀ جرعه           دم زدعظیمش اوصاف   فقط مریم از نه

 طراز نبی و فاطمه حیدر شده است  هم           امیـر احـد فاطمه شد کـفـو قل هـوهللا و

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل      علی اصغر یزدی            شاعر:   
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 شــدم پُــر از نـفـحـات نــبـوی            شـدم چـلـه نـشـین صـدفـم، ُدر

 روی لـبم نـشـسـته این زمزمه            شدم  ُحـر بـنـدۀ دل تا که شـدم،

 فـاطـمـه فـاطـمـه یا فـاطـمه یـا 

 رزق حـاللــم بـده  ام،گـرسـنــه             آب زاللــم بــده تــشــنـه شـدم،

 ــرا مـنـم گـنـبـد خـض  کـبــوتـر            بـالـم بـده مرغ بـهـشـتم، پـر و

 زهـرا مـنم نـوکـر عـبـد نـبـی،

 رسـیـد  سـیب بهـشـتی مـعـطـ ر            سر رسیدفرصت چل روزۀ حق 

 ازلــی آمـــده کــثـــیــر خــیــر            خـدیجه را سورۀ کـوثـر رسید

 مـحـبـوب عـلـی آمـده  هـمـسـر

 شد  حق، دوباره اعجازبه اذن              بـاز در لـطـف خــدا بــاز شـد

 شما  از حضورعقل شده مست             شد سرافرازمک ه  خوش آمدی،

 ور از شمابگـ جهـل شده زنـده

 جــلـوۀ ربـانـیـتـت گـفــتـه کـه             رحـمـانیـتت گفته که رحمت و

 تان کـنگـرۀ عـرش بود   کرسی            کـه پـرتــو نـورانـیـتـت گـفـتـه 

 تان فرش بود زیر پـای  بهشت،

 جــزا روز شـافــعـۀ مــحـشــر            حـبـیـبـۀ کـبـریـا تو کـیـسـتـی،

 کیست   تو  مادر اسالم به غیر از            انـبـیـاء  انـدسـایه نـشـینت شـده 

 ستروز جزا دیدنی ات،مادری

 فـاطـمـه  ـی، تـو هـمـسـر والیـت             فـاطـمـه تـو دخـتـر رسـالـتـی،

 دین شماست  شیعه همیشه زیر            فـاطـمـه تــو مــادر امـامــتـی،

 سـنـین شـماست دین ح به زیـر

مفتعلن مفتعلن فاعلنوزن شعر:                         مسمطقالب شعر:                امیر عظیمی    شاعر:   
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 ایسنگ دلـم را تو طـال کرده            ایها کـردهمـادر سـادات! چـه 

 مـبـاهـات کرد تو خـدا به نـور            ایها فـضه بـپـا کرده ز خـاک

 معجـزه خـیـرات کرد  تو چادر

 قـنبر و فـضه بساز  اشاره کن!            نـواز  نوکـر ای بـانـویفـاطـمه

 است  کاملشکسته هم  نماز تو،             نـماز در قـبله شده به سمت تو

 است  گل و فاطمه سنگکعبۀ بی 

 تو حـیدر  حـیـدر وسـط کوچه،            سـورۀ کـوثـر وسط کوچه، تو

 کنی می  جـان ولـی  حـمـایت از            تو کوچه،ـمـبر وسـط جـای پـی

 کنی می “علی علی”  افتی ومی

 

 

 خواب فـرو رفته مسیحا دارد قـوم در            بعد از این شهر نـبی جلوۀ طوبا دارد

 معل ی دارد  عرش  روی زمینمصطفی             النور مالیک شده این بیت زازدحامی 

 مـوالست تماشا دارد این وسط چهـرۀ            ، مـریـم، امانـبی، آسـیـههمه هـستـند 

 !همچو معبود، مگر فاطمه همتا دارد            لحـظه ندیـده َمـثـلـش را دنیا تا به این

 داردگر َملک جان بسپارد به خدا جا             است که پُراحساس یاس این شمیم خوش ز

 گـهـواره زهـرا دارد تا نـظـر بر سـر             هخـودش را دیـد آیـنـه انـگـار مـاه در

 دارد ُرُسـل خـنـده به لـبـهـا زاده خـتـم            تـا دیـد آب شـد قـنـد درون دل حـیـدر

 تـوال دارد کودکـیـش روح   این زن از            هللا را خـواند  بین گهـواره عـلـًی ولـی 

 دارد به یکجـا خـوبان همه دارند آنچه            آورد کم داوصف صفاتش بخ واژه از

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل      رنازک کار            علی اکبشاعر:   
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م آنـروز  خبر از غـیب خـبردار شودبی این دل             شود که اقـبـال به ما یـار ُخـرَّ

 تَـرانی نـگـذاریـم که تـکـرار شـود لَـن             ای دل انگار زمان اَرنی گفـتن توست

 شود  مـددکار تا سحـر نـوٌر عـلی نـور            ستوس ایا قد    و شب شب گفتن یا نور

ر   محرم شدنت جز نظر  شود حـرم اسـرارسیـنـۀ فـاطـمـیـون م            رحمت نیست  س 

 بـنـدۀ اوسـت که از زمـرۀ ابـرار شود             بــایـد شـد مـحـبـوبـۀ ذات ازلـی عــبـد

یر  شود  که به این نام گرفتار  کیست عاشق!             هستی زهراست علتکنی!   به کجا س 

 بـرسد آنکه بـر معـرفت سـورۀ کـوثـر

 برسد  پـیـمـبـرحـقـیقـت به هـمه آل  در

 خدا مأنوس است  ای خوش آن بنده که با نور            است که اقیانوسزهراست  ما همه قطره و

 ملموس است  نزدیک سحر  طمهگریۀ فا            نـشین سحـر است فاطمه بانوی سجاده

 استخاک محراب به خاک قدمش پابوس              سـجـاده سحـرها که قـدم بـگـذارد بـین  

 آن مأیوس است  است که ابلیس از  این نمازی            هـیچـگـاه این همه هللا پرسـتـش نـشود

 است  که به یا قد وس مستجاب است دعایی              به ما فیض رسید تا دعا کرد به همسایه،

 اش معکوس است  گوید و یا فاطمه  ییا عل            گویدمی که همتای علی است ذکری   این چه

 اش محسوس است مادری سر  ما،  اش برسایه             مادر خلقـت و هم مادر بابا زهـراست

 استمحبوس  آتش کین  دشمن فاطمه در            است رس مرحله فریاد که صدزهراست ُحب  

 شعف ماالمال دل  ما ز شب زهراست،

 بال و کردند مالئک به سوی ما پر  باز

 است جـبریل پر سایبان حـرمش بال و            استآنکه اوصاف خدا را به خدا تمثیل 

 همه آیات خدا تأویل است  برمصحفش              علی کاتب اوست محضرش مهبط وحی است و

 است  سائل پشت درش حضرت میکائیل            ـده آید ز بهـشتآنکه در سـفـرۀ او مائ 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            ترکیب بندقالب شعر: محمود ژولیده            شاعر:   
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 استتعطیل بی  کرامات تو گفتهمسرش             اشزندگی شب  داشت که آغازبخششی 

 تکمیل است عمل   چه کمالی است که در علم و            به سائل بخشید اگر داشت   همقرص نانی 

 است ترتیل شب این   هرمستمع که خدا             تـرتـیل شـبت تو وفـدای   گفت بابـاش:

 کسوت عزرائیل است  است که در این ردایی            اذنـشاکـرم نـرود بی   جـان پـیـغـمـبــر

 دشمن اسرائیل است  هرکه با فاطمه شد،             یقین دین شیعه ز سیاست که جدا نیست،

 مهـدی  زهـرا،رسد منتقـم حضرت می

 کند هم عهدی ت که  شهاد مشتاق کیست

 باالترها  وصـف نـورانی  منـصـوره ز            حــرم سـلـسـلـۀ کـوثــرهـا از رسـدمی

 اخـتـرها  َمه و خـورشید و فاطمه مادر            خدا خلق نکرد از این نـور، تر  آسمانی

 یـغـمـبرها اوست سـر سلـسلۀ نـوری  پـ              مبـینفـاطـمه مـادر مجـمـوع امـامـان 

 همه محشرها  سیزده آیه و یک سوره،            آن سیزده آینه یک حضرت خورشید در

 حرم حیدرها روز از شب ودرخشد   تا             فـاطـمه را زهـرۀ زهـرا نامید خالقـش

 خوب حسین و حـسن و دخـترهامادر             روح دو پهلوی نبی اوست بازوی علی،

 تـنه هـست حـریف هـمۀ لشگـرها یک            خـدا ـمدار همه دینتـنه اوست عـل یک

 هـمه سید و ساالر و همه سـرورها  بر             طاعت زهرا واجب حکم خدا، او حکم

 سرها پائـین،شود اعـالم سراسـر همه             او هیبت از قدم،بگذارد  به محشر چون

 بـنویـسـیـم که تـبـریک به این مـادرها             درا دارنـ  مــادران شـهــدا طـاعـت  او

 رهـبرها دست زهـراست تـوالی هـمه            میالد خـمـینی است گواهی دیگر روز

 خـواهـرهاچـادر خاکی  زهراست سر             زهراحجاب عفاف است   حجب و مادر

 حـرم مـعـجـرها کـجا و  بـیـگـانه دست            که به معجر نرسد بشکند دست اجانب

 بـگـذاریـد بـمــانـنـد اشــارات گــریــز 

ی و لفظ کنیز   من نگویم سخن از  بزم م 
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 با نام تو طاهر شدم خواندم اول کوثر و             اگر حاضر شدم در میان شعر تو بانـو!

 شاعر شدم مه!نام شیـرین تو بُردم فـاطـ            شدم زائر ،ساختم صحن و گنبدخیالم در 

 دوستافکنده ابیات من گردن  برای رشته 

 برد شعر مرا آنجا که خاطر خواه اوست می 

 دیگرمجهانی  از  خدیجه غرق نوری چون            نـاگـهـان دیـدم مـیـان خـانـۀ پـیـغـمـبـرم

 فـتـرمتا نوشـتـم فاطمه، بـوسـید بـرگ د            برم  و  القدس دور نفس روح زد یکمی  چرخ

 به خاک  اینجا سرشکوهش آسمان ساییده  از

 خاک  به  با خودش آورده این دختر آسمان را

 کندمعـطـر می  ات را بـوی ریحانه خانه             کندمی  دشمنت را دوست ابتر ای محمد!

 کندمی مـادر  دخـتر است اما برایت کار            کنددیـدنـش بـار رسالت را سبـکـتر می 

 رینآف مهرمادران  ان آیات رحمت،تردخ

 این  بعد از هر دو باهم، شود ام ابیها، می

 خواهد چکار؟ می  حرز خیبر  روز حیدر   با تو             شمارهایت بی ُحسن  یک زره خرج جهازت،

 ذوالفقار  شکافدصف می  تر این مستانه بعد از            غبارگیری می  عشقبا  دودم از تیغ تا تو

 !فاطمه مـوالیی به مـوال،ـازوی قـوت ب

 !قصۀ پـیـوند دریـایی به دریـا، فـاطـمـه

 شوید حیدر می   دو هر  شوید ومی   کوثر  دو  هر             شویدمی  هـوای عاشقی با هم کـبوتر در

 شود دو در کفواً احد با هم برابر می  هر            شویدمی قند مکرر هست شیرین نامتان،

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            مربع ترکیبقالب شعر: قاسم صرافان            شاعر:   
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 زنند می انـو در  بـیـت تو زهـایـم بر بیت 

 زنند می رو تنها برای یک نظر،شاعران 

 کنی اتی را سفـرۀ نور و کرامت می هل             کنیپـرده با هللا صحبت می   بی در کـسا،

 کنی ترک خواب راحت می  غم همسایه، در            کنی می خلوت شب با حق که  نیمه خلقی، فکر

 !فاطمه امت،آید به نچه می  الحق مادری

 !فاطمه ،ما مهدی سالمت سوی دهد ازمی

 نگین  چونتابید نورت می   عرش سالها بر            این آسمانها پیش از در ایامتحان پس داده 

، واقـعـاً »الـحـمـد           زمین  بربیایی آمد   حضرت حق چون دلش  »رب الـعـالـمـیـن  لـل ـه 

 بس  ید ورا تنها خدایت د جـلـوۀ نـور تو 

 بس  فاطمه! قدر تو را تنها علی فهمید و

 عـلی پوشانـدنت  با تبـسم خـستگی را از             این آسیا چرخاندنت در حیرت ازعالمی 

ـصن چـادر پیـش             قرآن خواندت طرز االمین از عجب روح در  مانـدنت  نابـیـنا میان ح 

 حیا سایه نشین چادرت  حجـب میـراثت،

 چادرت دین یهـودی هم بهحتی  داده دل

 ، جام پُر سخاوتبا  میخانه، ساقی  اتخانه             سـفـرۀ انـعـام پُـر  نـان خـالـی اما سـفـرۀ

 پُر اصنام  بت خالی اما کوچه از کعبه از            از تو راضی و دلـش از گردش ایام پُر 

 !ذوالفقارای زبانت ذوالفـقـار  حـیـدر بی 

 را روزگار  بسته دست او  ،زخیبر شکن! بت
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 عـلی  و سـائـل الـطاف پـنـهـانی   زهـرا            عـلی  ما همه هـستـیم قـربانی   زهـرا و

 علی  جان تازه مـدح طـوفـانی   زهرا و            های مادل بارها و بارها داده است بر

 عـلی  های ایرانی   زهـرا وما مـسلـمان            کنیموالیت می  ضد زندگی را زهر بر،

 عـلی  و شاخ  شمـشاد خـراسانی   زهـرا            شد قلب ما وابسته بر تر،این خوب  چیست از

 علی  کجا باشد ثـناخـوانی   زهـرا و هر            آفرینآی مردم خشت خشتش هست فردوس 

 که انـسانی   زهـرا و عـلی یـا مـؤی ـد یا             یاد از سازگارکاش مشق عشق را گیریم 

 هر که اینجا پیر گشته روزگارش بهتر است 

 است کهنه کارش بهتر این خانواده، نوکر

 بـابـاست دنـیـا آمـده  دخـتری که مـادر            هللا روشن باد، زهـرا آمدهچـشم عـین 

 یـکـتـا آمدهآنکه مانـند خـدایش هـست             شأن او آورد از جز خدایش کیست سر در

 جانان موال آمده  کور، چـشم دشـمنان،            علی  یا جای هر ذکری بگو مستانه امشب:

 ها آمدهها زدنقهـرمان  دل به طـوفـان             شودمرد شهادت می  از  ربعد ازین دنیا پُ 

 دهآممسیحا  هر طفلش هست  که مادری            او مریم عذرا، چو پروانه بگردد دور

 کندکه قدرت حق را نمایان می  آمد آن

 کند گلستان می  کل دنیا را ، بوی این گل

 عــلــی  روی آمـده دنـیـا بــرای دیــدن            علیبانوی  و شأناین زمین اصالً کجا 

 بازوی علی و دهد بر زورجان تازه می             فـاطمه یا فـاطـمه یا فـاطـمه یا فاطـمه 

نوزن شعر: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعل      قالب شعر: ترکیب بند              شاعر: محمدحسین رحیمیان        
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 علی  پهلویپهلو به    کرد غوغایی به پا،             ذوالفقاربی زره،بی رین شد، حماسه آف او

ً او مزارش ظاهراً مخفی است   جا دهد بوی علی  هر هست قبر فاطمه،            اما باطنا

 کسی که رفت حتی یک قدم سوی علی   هر             سرشآید، فاطمه باالوقت جان دادن می 

 علی  مانده بانه اینگو زهراست کهفقط  حق

 شد شعارش ال امیـرالمومـنین اال علی 

 است فاطمه  عادت  جود که دارد بر عطا و  آن            ما محبت فاطمه است که دارد دم به دم بر آن

ت،  آن            ایمخواستیم اینجا مهیا دیدهچه را می هر  فاطمه است  که ما را مادرانه داد عز 

 راه سعادت فاطمه استتنهاترین ابد   تا             فـاطمهگی، بی راه بر جـایی ندارد بـند

 پس کوه رحمت فاطمه است ها،همسایه و از در            هایش نیمه شبها یاد کردبچه  از  بیـشتر

 اش کوه کرامت فاطمه است که باشد فضه  آن            بوده استخیلی فراتر   شأن او از معجزه،

 دم به دم ذکر لبش یا فاطمه یا فاطمه است             فاطمه است نفس با شود صاحبکه می هرکسی

 است  حیدرمصطفی هم  مه هم فاطمه هم فاط

 است  باالتر دانیم ازو،فاطمه از هر چه می 

 هم ان ما هم کوثر است اتی، فاطمه هم هل            فاطمه نور است نه، نه، نوَر فوَق کل نور

 است نوشتم فاطمه تنها زن پیغـمبرمی             مصطفی  ـیا برگفـتند ختم االنـبگر نمی 

 است  عالم سر تربیت کرده که از زینبی را            َکَمش همان عمرمعجزه جز این چه باشد با 

 است  سرفاطمه الگوی ایثار حسین بی             یـاد مجـتـبی فـاطمه درس کـرم را داد

 کربال در زمین   کی به جز فرزند زهرا، 

 چرا  چون ورا داده بی اش ماهه   کودک شش
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 آمده است  هـم رایـحۀ فـصل بهـار باز              آمده است به بار  برپا شده و عشق، شور

 رفته  کـوثـرسورۀ شـمس، به مهمانی              رفـته چون ُمهر شده جانب منـبر ماه،

 هللا، نـگـین آمـده استرکـاب  نـبـی   بر             است به معراج  زمین آمده  معراج، سیب  

 مـادر سادات رسید روی دستان پـدر،            سمت سماوات رسید  عرش  زمین، از نور،

 باشد پیـمـبروقـت آن است که مـد اح،             باشد بـین گـهـواره که صـدیـقۀ اطهـر

 دنـیـاست بدانـیـد همه سر   بر اشسـایه            دخـترم، محـشر کـبراست بدانـید همه

 ابـیـهـاسـت بــدانـیـد هـمـه ام   اصـالً او             بدانید همهطوباست  راضیه، مرضیه،

 باشد  خواست که زهرا خدا  ودرخشید   او            حـورا بـاشـد  نـوشـتـنـد کـه انــسـیـۀ  و

 انسان فـرمود  ا سورۀشأن زهرای مر            که قـرآن فرمود فتح مبین است نام او

 عل ت خلق جهـان فـاطمه بـوده یا من؟             اول با من ست ولی بوده ازرسیده نـو

 معجـزۀ من بوده ترین فـاطمه، خـاص            فـاطـمه گـلـشن بوده ام وباغـبان بـوده 

 دبه تـمـاشا آم در هـیـبت موال عـشق،            بـهـتـرین مـادر دنـیـا که به دنـیـا آمـد

 دست درآورد و به زهرا دادش  خاتم از            عـلی از راه رسیـده به مبـارک بادش

 کرد پُرآینۀ چشم علی را  اشک شوق،            عـقـیق علوی را ُدر کرد پَر  گهـواره،

 گوید: جبرئیل آمده، در گـوش نبی می            جویدمسأله را می ،شدهعشق، فرضیه 

 آیــد بـه عـلـی مـی فـاطـمـۀ تـو چـقـَدر            آیـدازلـی مـی  ر تـابـنــده بـه نــورـونـ

م شده و دور  ـده خـدا را دی سـراپای عـلـی دست در            علی چرخیده کعبه، ُمحر 

 شیدهبه علی ُدر   نجـف بخـ چون پیمبر            روی دسـتــان یــدهللا، خــدا تــابــیــده

 زبـانـش آمد  کـبـری به مـدح صـدیـقـۀ            بـاغ جـنـانـش آمد که از  هـدیه انـگـار

 مدح، از جانب موالست، شنیدن دارد            مـد احی  زهـراست، شنـیـدن دارد باز،

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  مثنویقالب شعر: حمید رمی                    شاعر:   
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 نگاهش بند استبه یک نیم  نَفَس عرش،            لبخند است  از پُر  ست که افالک،او رسیده 

 عـلـی نـور شده  فاطمه نوٌر علی نـورٌ             شده چه پیداست ولی جلوۀ مستـور گر

ـۀ شیـعـه به دلـش  چـقـَدر            او که قبل از همه امضای بال را داده  افـتـاده غـص 

 روز ازل فاطمه شد اینچنین بود که از            واهمه شد ممات  همه بی   گفت و »شیعتی«

 کم آورد شـما مثـنوی هـم جلوی مـدح            نـم آوردبارش نـم  استم وخـوسیـل می

 

 

ر امـروز عـالـمـى ز  است  اطهـر میالد با سـعـادت زهـراى            است تـجـل ى منـو 

 است  کز او وجود عالم و آدم سـراسر            شـهـود غـیب در مولود پـاکى آمـده از

 کـائـیـنـه تـمـام نــمـاى پـیــمـبـر اسـت            بـانـوان ـانـوىره رسـیـده موکـب ب از

 است پیـمبر بروى فاطـمه چشم روشن            عرش کشد بهفرش نتق می  ز خدا نور

 است  این خود یک از فضائل آن پاک گوهر            اىابـیـهـا شـنـیـده گـر اُم    در وصف او

 دختر است  بالنده مانده گیتى از این نیک             رمفـتخـ هر مادر آورد پسر از اوست

ر با            را روح خویش خواند احمد وجود پاک او  است  آنکه خود به مرتبه روح مصو 

 است  کو را مدیحه خوان ز شرف ذات داور            حضرتى حـیرتم چه مدح سرایم به در

 است  کز رتبه بر ولى خدا نیز هـمسر            را است رسـول خـداى نه دخـتر  تـنهـا

 دل تو عرش خداوند اکبر است  شک  بى              به عـرش هستند گوشواره دو دلبند تو

 است برابراش که به قرآن  صحیفه متن             یکونما   وقایع ما کان و است از حاکى

 است  مصدرمعنا و   ود تورا وج دوبل این             والیت جـناب تو  رسالت است و ربـط

 چشم خلق تربت پاکش مست ر است  کز            نیستچندان شگفت  و  هللا هست عصمت او

 است  این در برنیازش ست چشم و روى عمری             جان منجلى صغیر آستان توست ز بر

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:            قالب شعر: غزل             ین صغیراصفهانی    شاعر: محمدحس  
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 هـاـه شده بین تـران لطیـف پُـر حـس             هاُحـسـن َمـطـلع همۀ عـاشقـانـه  ای

 هـاانـد تـمـام زمـانـه از تـو شـنــیـده             هـازهـراتـرین سـتـارۀ اوج کـرانـه 

 است مقدس همه دختر به خانۀ دیگر

 مقـدس است واژۀ مـادر جلـوۀ تو  با

 از شاخه چیدنتلحظۀ  سیب بهشت،            دیگر رسیـده است زمـان رسیـدنت

 دیدنتمبهوت چشمان مرتضی شده             دنتپای شنـیـ گوش خـدا نـشسته به

 تو آمـدی برای نـبـی مـادری کـنـی 

 کنی حیدری هجده نفس به پای علی 

 شد   امری محال شدن بدون تو عاشق             تو کـال شد رسیـده کـنـارواژۀ  هـر

 دلم یـزال ش قـرآن به یمن سورۀ تو            زالل شـد  تـو تصـویـر آب با نـظـر

 شبهای قدر ما به تو پیوند خورده است 

 استتقدیر را خدا به دو دستت سپرده 

 تر  والیت سهـیم  ای از همه به امـر            تر كلیم كالمت زده ز كه دم كس هر

 تر  عقـیم هر نسل دورتر شده از تو            تر در بـیـن خـانـوادۀ رحمت رحـیم

 تمطه ر اس نسل یَلتَـقـیان و نسل تو

 است  ابتر کس که بوده دشمن نام تو  هر

 ارکـان واجـبی  مثل اصول دیـنی و            یك مصحف الـهـی غـرق مطالـبـی

 هللا غــالـبــی  مـصـداق دیـگـر اســد            تو مظهـر العـجـائب شاه عـجـائـبی

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مربع ترکیب               قالب شعر: رضا تاجیک            شاعر:   
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 ملـق ـبی  است به دریـا قـرآن نـوشتـه

 علی تویی که به زهرا ملق بی  اصال

 با تو مقام و رتبۀ مادر، بزرگ شد             آمـدی جهـان محـقـر بـزرگ شد تو

 اینگونه بود سورۀ کوثر بزرگ شد             بزرگ شد دیگر  کوچکی به نام تو  هر

 توست دست دستاس شبیه دستۀهستی 

 پرست توست عالم فدایی دل حیـدر

 ای هـمسر زکات دختر مباهـله، ای             قنات(جاری شد از خروش )قنوت تو صد 

 الصالت عـلی ای مادر حماسۀ حیَّ              نام تو نقـش بر عـلـم کـشتی نجـات

 یاد زینـبی  تو در کـربال و شـام، در

 حس غـرور مخـفـی فـریاد زیـنـبی 

 شهامتند  وصلح مرد نبرد  وجنگ  در            همه طـوفان غـیرتـند فرزندهای تو

 شهادتـنـد شراب های جـاملب تشـنه             هـمه مست والیـتـند وفـرزنـدهای ت

 اند ی فرزندهای تو حـسنی و حـسیـن

 اند خـمیـنی  پـاک های نهـضتدلداده

 است گسسته طناب تعلق  با عشق تو            است موج محبتت به دل من نشسته

 علی نقش بسته است  م جمالاسینه  بر  )            است دل ما هم شکسته شبیه تو مادر!

 دهم این سینه را به سیـنۀ سینا نـمی 

ه از یک  دهم( نمی محـب ت زهـرا   ذر 

 



( سایت آستان وصال      astanevesal.ir  38                                                                                                                          جلسه آموزش مداحی نورالثقلین  ) همدان 

 
000

 

 رسید با خـبـری تـازه سر جبـریل باز            1پـیـمبر از طرف حق خـبر رسید بهر

 دگر گـوشۀ حرابنـشـیـن به چـلـه بار              چرابی  وچون بی  که آورده است وحی!

 رسول  دوباره ترک جماعت کن ای حاال             رسول کن ای  خلوت که  وحی! است ردهوآ

 بگیر که حکم خداست این با دوست خو             که حکم خداست این بگیر خلق رو از

 گشته رهسپار با پای سر به سوی حرا               بـیـقـرار شیدا و  ست که اینک محـمد

 بکنی بزم بزم اوست جا که چشم وا  هر            اوست عزم معز  چه گویم اگر منگفت  می 

 ست!   مرا به تماشا چه حاجت روی او  جز             ست صحبت  و جانم هماره تشنۀ دیدار

 خـیری شبـیه بارش رحمت از آسمان            گماندر پس این چله بی  خیری نهفته!

 رسید  سر چله به ومان خلوت ز شد  طی             قاصدک خوش خبر رسید القصه باز!

 استرسیده گویی رسول باز به بعثت             است رسیدهبشارت وقت  دوباره گویی

 بهشت  سوغاتی از همیشه چه  از تر شیرین            بهـشت آورده جـبـرئـیل چه آیـاتـی از

 ه غزلیـازد دل خود دارد نـهـفـتـه در            ازلسیـبی که دستـچـیـن خدا بوده از 

 راه بوی یار  رسد ازکه می  چشمش به در            انتـظار  به لب آورده  جان خـدیـجـه را

 ...  آری محمد ست که انگار پشت در            پشت در که انگار ست احمد این عطر

 خوش آمدی  شکفت جوانه!صورتم   بر             آمدی! خانه خوشات بهشت به ای خنده 

 تر؟! از انتظار توست چه کاری ثواب             ترـی عـذاب نیـست عـذاباز دوری تو  

 تو خوشترست بگذریم صدای  هرچه  از             ترست مناشک شوق ساحت چشمان  از

 عشق ای چه هـدیه برایم رسولآورده            عشق رسول  صدایمدوباره بزن  اینک!

 حرا خود از باای چه بوی خوشی آورده            چیست ماجرا؟  خوشبوتر از همیشه شدی،

 
معناي شعر و همچنين جلوگيري از تکرار » با توجه به اينکه اين مصرع اول بيت اول دوباره تکرار شده است«  ابيات زير به جهت انتقال بهتر  . 1

 ري تـازه سر رسيد جبـريل باز با خـبـ            القصه باز قـاصدک خوش خـبر رسيد                        تغيير داده شد 

 حالي دوباره ترک جماعت کن اي رسول             که خلوت کن اي رسول !آورده است وحي

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مثنوی           قالب شعر: سیدجواد میرصفی            شاعر:   
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 است!نه؟! مرتضی قدری شبیه بوی خوش             ای آشناست!نه؟! سیب رایحه  عطر این

 چـشمـم چگـونه سیر شود از نگـاه تو             کـشـتۀ خـال سـیـاه تو وقـتی دل ست،

 روشـنـی  رازـدا بـنـهـد ام خسـیـنـه   در            روشنی ه اعجـازکه ب گـفتی بناست تا

 گرم صحبت ست  من عجیب نیست اگر با            ست خلقت روشنی که همان راز این راز

ه،            گرم صحبتی   !دختر منخوب  با من چه  دارد سـعــادتــی  مـــادری تــو والـلـ 

 ام شدیایی مـرهـم تـنـهـ و تسکین درد             ام شدیتـنهـایی شکـر خدا که مـحـرم 

 اندرا شکسته قلب مرا نه!حرمت خود            انداز من اگر زنان قـریـشی گـسـسـته

 کشم تو رانـفـس می  خدا و لبـریزم از            را کشم تونفـس می کنم ترا وحس می 

 شـوق دیدنت!  ام ازنه من شکـفـته  تنها            دنتشـوق دی ام ازحـتی شـبی نخـفـتـه 

 آسیه  مـریـم عـمران و کـلثوم و ساره،            هستـنـد بـیـقـرار تو ای نفـس مرضیه

 حیرت رسیده است  هنگامۀ شگـفتی و            وقت بـشارت رسیده است القـصه باز

 آسمان شده است ولوله در شوری به پاست،             استکه اینک عیان شده  ست خلقت این راز

 اند شوری گرفـتـه خـانۀ رسول چه  در            اندفته ه چه سوری گرساق عرش وه ک در

 تـلـبـیه  گرد سر خـدیـجه به طوفـنـد و             آسیه مریـم عمران و کـلـثوم و سـاره،

 بـهـشـت به این نیت آمـدند از ده حور            هــنـیت آمـدند بهـشت به تـ از ده حـور

 نـور کـوثـری که فـرسـتاده کـبـریا  از            مان خویش را کـنـند کـاسۀ چـشـ تا پر

 بـتـول  را زهـرۀ انـد جـان تـوپـیچـیـده             چهـرۀ رسول سپـیـدتر از ایجامه در

 حورا خوش آمدی  انسیه، ،زهره راضیه،            خوش آمدیالرسول به دنیا   ای بضعة

 ایمحـمد به بـوسه دلـش زدود از  غـم             ایمحـمـد به بـوسـه  کام تو را گـشود،

 چون ماه فاطمه   تو  بس که بود روی از            کرد زمـزمهبر لب جز ان یکـاد نـمی 

 از خشم و از تبـسم احـمد ترا شناخت            شناختنـگـاه محـمد تو را  باید که از

 جگـر گـوشۀ رسول  تنها صدیـقه بود!            قبولاین گفته را  دارد به صدق!خصم تو

 آه تو نوشت از قلب خـون و سیـنۀ پر            نوشت غم جان کاه تو ازوقتش باید به  

 بگـذریم! وقـتـش کـنون نـیامده بگـذار            دیوار! بگذریم و میخ و شعله و در از
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 برگـزیـده شـدی لـوالک،برای قـصـۀ             دیده شدی همان زمان که در آفاق  عرش،

 چیده شدی پروردگار،حضرت  به اذن             معـراجشب  میـوۀ مـلکـوتی که در تو

 کشیده شدی تو قلم به دست  خدا بود و            خودش آینه را روبروی وجه گذاشت،

 آفـریده شدی ترین شکـل،به شاعـرانه            … های آفـرینـشی و شاه بیت غـزل  تو

 تکـثیر شد قصیده شدی  ه جا ه جای تو            شـدیدار خـط خـدایت ادامـه ه دستب

 به خاطـرت همۀ عرش را مزی ن کرد

 سبزی که داشت بر تن کرد  جامۀ بهشت،

 دوچندان شدخنده کردی و نور فلک   تو            آمدی همۀ عـرش ریـسه بـندان شد تو

 هـم آن شد این و  هـم ـمن آمـدن توبه یُ             زهرایی بهشت،  زمین بهشت برین و؛

 آن قـصیـدۀ نابی که شعـرباران شد تو             گـفـتـندبرایت بـداهه می  تـمام عـرش، 

 ای که تـمـام وجود قـرآن شـدسـه آیـه             نامت سه بیت نازل کرد خاطرخدا به 

 دغزلخوان ش ه کرد، به چشم تو ونگا            آمد از ملکـوت برای مدح تو جبریل،

 سـالم  مـا و سـالم  خـدا َعـلَی اْلـکـوثر 

 اَبـااْلـکـوثـر   سـالم بـر تو و بـابـای تو

 نشان« زمین ای »حوریه  سالم انسیه؛            سالم، کوثر جاری شده به جان زمین 

 !مـان زمینآسـای  عـشـق آمـدن تو  به            را هاآسمان زمین دوخت، به خدای تو

 تو تنظیم شد زمان زمین  به وقت  نور            تــابـیــدآفــتــاب مـی تــوشـب والدت 

 …گـذاشته من ت به ساکـنان زمین  خدا            هـم که شده  برای مـدت هـجـده بـهـار

 ین رسیدی به امتحان زم آسمـان تو از            درس آدمیت که شـاید از تو بگـیـرند،

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            ترکیب بند       قالب شعر: رضا قاسمی            شاعر:   
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 مردود شد زمین  خداکه  حیف، هـزار

 خدادود شد زمین   پُر از همان دمی که

 خدا که در آسـمـان بـاشی  اراده کـرد،            آن باشی در  لیاقت که تو زمین نداشت

 نخواستند و بنا شد که میـهـمـان باشی             قـرار بود، زمیـن خانـۀ خـودت بـاشد

 نخـواست که بین زمیـنـیـان باشی  خدا            !ت مادرجانهای توسزیر قدم بهشت،

 نـشان باشی اراده کرده که بـانـوی بی             مانیگـنـج مـخـفـی پـروردگـار می  تو

 اذان باشی  نخواستی اصال که در خودت            به عـشـق »اَْشـَهـُد اَن  َعـلی َولیُّ هللا«

 لی نام عـبه  قـسم قـسم به نام تو بانـو؛

 هم تـمام  عـلی  عـلـی تمام  تو بود و تو

 

 

 بار دیگـر پـدری صاحب مـادر بشود             بشود صاحب دختر   است پدر بَه چه خوب

 بشود  لحظه علی صاحب همسر همین  از            آمدنشقـصد کرده است خداوند که با 

 ر بـشـودـمـه آمــده آئـیـنـۀ حــیــدفـاط            ابیطالب نیست بن هیچ کس کـفـو علی 

 معـنی کـوثر بشود  از غرق دریای پُر            تکـاثـر باید  معنی خـیر کـثـیر است و

 دشمنـش گرچه پـسر داشته ابتر بشود            نیستپسرداری  کسی صرف برکت نسل

 بشود بر از سوزن قدرش را مگر سر            ایحافظه وقت نیاز است که هرسالها 

 قلم از جوهـر اوصاف عـلی تر بشود             این پس باید از است وفاطمه گفته  از شاعر

 ابـوذر بشود سلـمان و ش آموختـه،دان             مکتب او ازمجتهد  علی کیست که هر و

 بشود قافیه محشر چه بگوید که در این            شاعر ماند "ها علی بشر کیف بشر"،

 آئـیـنـه بـرابـر بـشود نـور بـا نـور در            باید فـاطـمه و فـاطمه حـیدر، علیکه 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل       محسن ناصحی                 شاعر:   
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 پایان شام تـیـرۀ هـجـران رسیده است            یک چله انـتظار به پایان رسیده است

 عطر نسـیم صبح بهاران رسیده است              اسفـند را به مجـمر خـورشید دود کن

 قـرآن رسیده است نـزول کـوثـر ـأنش            است "فصل لربک"ِ  فصل اینک بهار،

 پایـان رسیده است  ستاره بهشبهای بی             که به یُمن ظهور اوای زهراست زهره 

 دوران رسیده است  طفل تازه به نوروز             اوست مدار زمین در شب آسمان و و  روز

 است باران رسیدهلطافت که با  روحی            فرا گرفت زمین راآسمان و  که نوری

 رضوان رسیده است  روضۀماورای  تا            که رایـحـۀ روح پـرورش ایریحـانـه 

 مهمان رسیده است آسمان برای تو از            داد نتیجهصبرت  ای خدیجه که برخیز

 است جانان رسیده که   کنیدپیشکش جان             خوش آمدید  ساره! آسیه! مریم! کلثوم!

 خـیر کـثیر خـتم رسوالن رسیده است            دهید خبر ای عـرشیان به ساقی کوثر

 استرسیده  مرجان لؤلؤ و دریای نور            به لطف اوستحضرت قرآن   عروس ُحسن 

 است به صورت انسان رسیده ایحوریه             شأن اوست سورۀ انسان به ای که انسیه 

 امکان رسیده است  به عالم فیضی اگر            انـتـهـای اوستوثـر کـرامت بـی ـک از

ج خـیر   رسیده است لقمان به که  حکمتی  دریای            اوست کثیر  یک چشمه از تَمو 

 پیروان موسی عمران رسیده است  بر            چادرش حق از طورِ  هفتاد رشته نور

 اوج رتبۀ ایمان رسیده است سلمان به            او ر دعــای ســایــۀ تـعــالــی نـــو در

 استفیض صحبت قرآن رسیده  به فضه            اشهم نشیـنی  اثر ای که درمعـصومه

 به شهیدان رسیده است ارث وفـای او            ای که شاهـد عـهـد الست بودصدیـقـه 

 استخراسان رسیده ی او به  رضا نور            ای که مرز نـدارد والیـتـش مـرضـیـه 

 استجماران رسیده به پیر  جمکران از              هـدایـتـش ای کـه پـرتـو نـورمـهـدیــه

 پریشان رسیده است   این یتـیم، پیش تو            من بکش شعـر دست نـوازشی به سر

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: قصیده                قالب شعر:       سیدرضا یعقوبی      شاعر:   
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 آیــد مــی ــارخــوشـی روزگ            آیـــدالـــوقـــار مـــی  دارد اُمُّ 

 آیــد شـمـار مـیبــرکـت بــی              آیـدکوثر از چشمه سار مـی 

 آیـد مـی  ی بـهـارعـطر و بـو             هـای غـرق بـارانـشبـا قـدم

 آیــدمـثـل گـل بـا وقــار مـی             بـاردمـثـل بــاران زالل مـی 

 آیــد مــی  ربــرکـت ایـن دیــا            گـستـرده اوست سـایـۀ لطف

 آیــد اعـــتـــبــار مــی   آبــرو،            را  این خـلـقـت خـدایـی  دارد

 آیـددخـتـری ریـشـه دار مـی             ای روشنساللـه دخـتری از 

 آیـدمـی قـرار مـصـطـفـی را            چـشـم خـدیـجـۀ کـبـری نـور

 آیـدـنــد افـتــخــار مـی کـمـی             ریشدختـری که نبی به مـاد

 آیـد مـیبـه شـه  تـک ســوار             که خدا خودش گفته: دختری

 آیـدصاحـب ذوالـفــقــار مـی              هـمـسری   دخـتـری که برای

 آیـدپـای  کــار مـی   عـلـی، از             خـطر همسری که برای دفع

 آیـــد وســـط کــار زار مـــی             اری رهـبرهـمسری که به ی

 آیــدتـــبـــار مـی مــادر ایـن             آیــدمـحـور اهـل بـیـت مــی 

 آیـــد مــادر انــتــظــار مـــی             مــــادر یـــازده ولــی  خـــدا

 آیـدمـی مـثـل زیـنـب به بـار             مادری که به دامنش شیـری

 آیــد بــا گــداهــا کــنــار مـی              زند هرگـزکه نـمی دست  رد

 آیـدُحـب  زهــرا به کـار مـی             به خدا صبح محـشر کـبـری

 بخـشـدمی  زفـاف  پیرهـن در

 بـخـشـدعـفـاف می  آبـرو بـر 

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                   ترکیب بند      قالب شعر: وحید محمدی               شاعر:   
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 زهراست ن فاطمه فاطمه است چو            چون دریاست استفاطمه فاطمه 

 های آسمان پیداست در نفـس            است چون نورش فاطمه فاطمه

 یک معناست  و هزارکالمش  هر             استمعلوم  فاطمه فاطمه است،

 محـشر کـبـراست شافع روز            فردا است چونفاطمه فاطمه 

 از شرار نار جداست  اششیعه             فاطمه فاطمه است چون محشر

 دل عـاشقـان او برپـاست  در            شوری است چون فاطمه فاطمه

 فـدایی مـوالست پـای تا سـر             فاطمه فاطمه است، با حیدر

 کم و کاست است بی  فاطمه فاطمه            فاطمه فاطمه است ای مردم

 باغ احـمد چه کـوثـری دارد

 دارد مادری چه حالش، به  خوش

 ناب بهشتی  او  عطر ازجاری             شمیم گالب بوی گل، دهدمی

 داده او آبرو به ُحجب و حجاب             رو گرفـتـه ز چـشـم نـابـیـنـا

 مهتاب  اشچهره  نور  ،شبنیمه             روز هر صورتش   خورشید، نور  

 جواب  به رسدمی   درب این پشت             اول و آخـرین سـالم رسـول

 این باب  به بهشت ازرسم می              زنـم زانـومی  این بـاب پشت

 شود دلیل  ثـواب نـفَـسـش می             کرد کسی فاطمه نگاهش هر

 و کتاب حساب من دست  رفته از            گرفته دستم رابی که بی  بس

 خواب در علی جز شهر،همۀ             فـاطمه غـرق  در توس ـل بود

 الــلـه لــیعـلــی وای قـرار 

 الـســالم عــلـیــک  یــا اُمــاه
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ر    ایمان است اش وصف صبر وسیره            است روح قرآن والیل و س 

 است جان او وخلق جسم  همۀ            وجودش بودبرکت خلقت از 

ـه معـجـزات او یکی از  خادم اوست هر که سلمان است              فـض 

 مسلمان استبرکتش   عالم از            کـشزمین ُمل اش،آب مهریه

 است اش فراوانسفره برکت            دستش سال ماست درروزی 

 است این نان بر  جای دستان او            به ما بدهید نان این سفره را

 پـرچـم  انـقـالب ایـران است             نـورش از مشکـی  پُـر چـادر  

 فـاطـمه مادر شهـیـدان است            هاست حـسینیفـاطمه مـادر 

 خـراسـان است رهـبـرم سید             پـشت سر  مطـمـئـنم دعـاش،

 امام و حـسـیــنـی انــقــالبــی 

 امپــیــرو مـکـتـب خـمـیـنـی 

 نـفَـَسـش عــطـر رب ـنــا دارد             فــاطــمـه جـلــوۀ خــدا دارد

 دعـا دارد دعـا،  گریه،  گریه،            شقـنوت باران  درنیـمه شب 

 پـسـری مـثـل مـجـتـبی دارد             او همین بس بودکرامات در 

 دامـنـش بـوی کــربــال دارد             وجـود حسین معـلوم است با

 بـودنـش صـفـا دارد  خـانه با            بند است  به جان او حیدرجان 

ـا مـانـد پـنـهــان مـزار  ب  او بیـن سیـنـه جـا داردح            او ام 

 پا دارد ودست  پس چرا زیر             بودکه عرش جایش   ام آن مانده 

 آیــدبـگـذریـم، آن امـام مــی 

 آیــدصــاحـب انـتــقــام مــی 
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 ورمیابـ خـواستـم که سـورۀ کـوثـرمی             بـیــاورم قــرآن گـشـودم آیـۀ مـحـشـر

 بـایـد کـسـی شـبـیـه پـیـمـبــر بـیـاورم            من کـیـستـم ز شـأن تو سر در بیاورم1

 کندمی هنگام وصفت عـقل مرا ترک 

 کندمعـراج رفته شأن تو را درک می 

 کران گرفت مصطفی ثمری بی  چل روز            تو زمین شـرف آسـمان گرفت با نور

 تا آمـدم بـگـویـم زهـرا زبـان گـرفـت             فتجان گرو خاک  زمین گذاشتی  بر  پا

 بخـوانمت  که رخصتی بده بهـتر گـفتم

 بخـوانمت  مـادرمهـرت اجازه داد که 

 مـادر سـالم، درد مـرا هـم دوا کـنـیـد             مادر سالم، گـوشۀ چـشمی به ما کنید

 یـتـیـم گـدا کـنـیـد  این اسـیـر لطـفی به             کـنـیـد ام تـا که وازده با این امـیـد در

 هست دار تو وصله چه چادر اگر حاال

 هـست من سائـلـم هـمیـشه بـرایم انـار

 کـرم لـباس عـروسی عـطا کـنی  یا از            یا آیه آیـه آیۀ خود »هـل اتـی« کـنـی

 خـدا آشـنـا کـنـی  وررا به نـیک قـوم             امـانـتـی بـدهـی تـا چـهـا کـنـی  چـادر

 شدزشت  که اینقدرنخواست را  دنیا تو

 خـاکی که زیر پای تو آمد بهـشت شد

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

 .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 پـيـمـبــر بـيـاورم بـايـد کـسـي شـبـيـه             فـاطـمه سر در بياورممن کـيـستـم ز 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:              غزل      قالب شعر: مجید تال                       شاعر:   
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 کم است فـاصله تا انـتهـای نـور  با تو             تـمام ظـلـمت و تو مـاورای نـوردنیا  

 نـور  برکـات دعـای این بوده است از            که شده آشنـای نـور ات اگرهـمـسایـه

 شبیه توست   آسمان نور چه بدری، در

 شبیه توست در سال یک شب است که قدری 

 بـهـشـت خــدای جـلـیــل بــود  یـادآور            بود جمیلبس  خانه عطر سیب تو از در

 جـبـرئـیل بـود  جـاروی خـانـۀ تـو پَـر            سلـسبـیل بود سرچشمۀ وضوی تو از

 شـرم آب شد   و ازدنـیا به پـای مهـر ت

 گـالب شد  که گـشت مهـریـیـۀ تو آبـی

 شناخت ادراک می  از فراتر را درک تو            شناختمی «لوالک» به جملۀ را تو آنکه

 ...شناختخاک می  بانوی آب را پـدر            شناختمی افالک  را چه کس بجز پرواز

 هـمیـشه به دنبـال مـادر است نام پـدر

 است ا و حیدرمحبت زهر خیر العمل

 غم نداشت غیرمادری دل من  این روز            دیگر توان از تو سرودن قـلـم نداشت

 گـفتم زیـارتـش کـنم اما حـرم نـداشت            خواستم نداشتکه می  رفتم مدینه آنچه 

 هـوا مـرغ دلم که داشته یک بام و دو

 اخـتـیـار پر زده اکـنـون به کـربـال بی 

 ـی عـلـقـمـه کـنـیــم حــوالپــرواز مـی              مـقـدمـهبـی   عـجـیب نـیـست اگر حـاال

 حرم افتاده همهمه  در خوان و روضه  او            که قـد خـمـیده رسیده ست فاطمه آنجا

 هوای صحن دلم نیـنوایی است حال و

 فاطمه هم کربالیی است  های جمعه شب
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 است  طوبی گـل تسبیح به پـیکـر زده            است ر زدهجبریل به عرش نقش کوث 

 است  خورشید زمین وآسمان سر زده            خــانـۀ کـوچـک مـحــمــد امـشـب از

 ******* سید رضا مؤید ******* 

 سـرمــد آمـد مـحـبــوب رســول حـی              آمــد دگــری به بـیــت احــمـــد نــور

 گــل گــلــزار مــحــمــد آمـد زهــرا،            عـالـم گـیـرد ودش همهتا عـطـر وجـ

 ****** حــامــد ****** 

 رســول امــجــد آمــد زیــبــا گــهـــر            عـالـمـیـان رحـمـت بـی حــد آمـد بـر

 مـحــمـد آمـد چـون فــاطــمــه دخـتـر            بـه شـیـعــیـان اهـل عــالــمتـبـریـک  

 ****** کــربــالئــی ****** 

 است  جـلـوۀ حـی   سـرمـدی لبـریـز از            است فـروغ احـمـدی لبـریـز عـالـم ز

 است لبـریـز عـطـر گـل مـحـمـدی  از            مـیـالد بـتـول است و فــضـای مـکـه

 ****** سید رضا مؤید ****** 

 مــریــم بـرتـر  از آسـیــه و هـاجـر و              ای کــوثـــرـه ای شــأن نـــزول آیــه

 فـرمـود به او: َصـل   لـ َرب ک َوالـنَحـر             را به احـمد بخـشـیـد وقتی که خدا تو 

 ****** سیدمحسن سادات ****** 

 ویـد هـای تـو َره می جـ عـفـ ت ز قـدم            مـدح تو را می گـویـدذات سـرمـدی 

 بـویـد  وقـتـی کـه مـحــمــد تـو را می            از سـیـنـۀ تـو عــطـر جـنـان می آیـد

 ****** سیدمحسن سادات ****** 

 گـفـتـه لَـوالک خـالـق تو  در مـدح تو            ادراک عـقـول و از توصیف تو برتر 

 َخـلـق افـالک احـمـد و َخـلق عـلـی و            شد هـرگـز مـمکـن بی فاطمه ام نمی

 ****** سیدمحسن سادات ****** 

مفاعیلن فعمفعول مفاعلن وزن شعر:                   رباعیقالب شعر: شعرای مختلف               شاعر:   
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 بر فـاطـمـه گـوهـر نـبـوت صـلـوات            بر کوکب آسـمـان عـصـمت صلوات

 بـح ازل تا به قـیـامـت صلواتاز ص            حــق بــر مـــادر یـــازده امــــام بــر

 ****** مـحـمـد نــژاد ****** 

 انـوار خـدایـی ز  جـمـالـش پـیـداسـت            سـبـد آل عـبـاست رزهـرا که گـل سـ

 زهـراست محـمد و محـمد زهـراست            جـاللتش چه گـویم زین ب ه قـدر و در

 ****** کــربــالئــی ****** 

 دخـتـر احمد زهـراست محبوبۀ حـق،             عفاف نور سرمد زهـراستچرخ  بر

 سـلـسـلـۀ آل مـحـمــد زهـراسـت  سـر            بهشت بـانوی ت است وخـاتـون قـیام

 ****** قــاضــی ****** 

 پــیــمــبــر صـلــواتبـر آبــروی آل              صــلــوات بــر آیــنــۀ جــمـــال داور 

 از سـوی خـدا سـوره کـوثـر صلوات            بر فـاطـمـه ای که شد به شأنش نازل

 **** حــافــظــی ****** **

 سر تا قـدم تجـس ـم اوصاف سـرمـدی            ای اولین زنی که به مردان سرآمدی

 مــحــمــدی نـــمــای تــمــام آئــیــنــۀ            عاطفه یعنی که فاطمه عشق و  کانون

 ****** مــوحــدیــان ****** 

 ـدیـگــانـه بـنـت احــمــد آمـ مـیــالد             این مـژدۀ جـانـبـخـش ز سـرمـد آمـد

 یـک دانــه گــل بــاغ مــحــمــد آمــد            را دهـم بـشارت امشب شیـعـه تو ای

 ****** شــیــدا ****** 

نساست وشرف عصمت وادی  در            که به ُملک آفـرینش یکـتاست زنآن   خیر 

 دیــدۀ مـحـمـد زهـراست آن نــور دو            ـه جـهــان جـز او نـبُــَود ام  ابـیــهــا ب

 ****** شــائــق ****** 
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 زهـرا شـاد استمـقـدم  دلـهـا همه از            جـشـن مبـارکباد است امشب همه جا

 است این اُوالد روشن همه جا ز نور            از بـهـر مـحـمـد و خـدیـجـه صلوات

 ********* سرو علی *** 

 از فاطمه یک خوش آمدی ما را بس             این جشن وسرور سرمدی ما را بس

 ـا را بس عـطـری ز گـل مـحـمـدی م             لبـخـنـد به لـب مـهـدی زهــرا بـاشـد

 ****** سرو علی ******

 بصیـرتـی به دل ُعذر خواه ما بخشد             خـدا کـنـد اثـری حـق به آه ما بخـشد

 شـب والدت زهـرا گـنـاه مـا بـخـشـد             به احترام مـحـمـد چه میشود که خدا

 ****** سرو علی ******

 مــیــان ســیــنــه جــز بـاطـل نــدارد            نــداردتــو را هــر كــس نــدارد دل 

 وي آن قـــابـــل نـــداردنــوشـــتــم ر             دلــم را هــدیــه دادم بــر تــو مـــادر

 ****** سرو علی ******

 یدگـلـی شکـوفـا گـرد هـنـگـام سـحـر            در بـاغ نـبــوت از نـهــال تــوحــیــد

 خـنـدیـد   زهـرا چو ُگـل مـحـمـدی می            دید خدیجه خندید چو چون غنچۀ گل،

 ****** محمد علی مردانی ****** 

 الـحـق كه یـگـانـه است بـانـوي كـرم            كـرم است بانـوينه نشا  شأن است و 

 كــرم ه است بـانــويبــهــانـ دنــبــال            بـرسـد كـس  گویند شـفـاعـتـش به هـر

 ****** کاظم بهمنی ****** 

 دست به كـار جـستـجـو خواهد زد او            مـحـشـر دم از اعـتـبار او خواهد زد

 زهـرا به خـداي كعـبه رو خواهد زد            در کار شـفـاعـت از غـالمـان حسین

 ****** کاظم بهمنی ****** 
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 صلوات  بر چشمۀ پاك حوض كـوثـر            صـلـوات پـیـمـبـربـر مـقـدم دخــتــر  

 تصـلـوا  مـادر شیـعـیـان حــیـدر بـر             بر مـحـضـر حـضرت مـحـمد تبریك

 ****** مهدی پناهی ****** 

 لـبـریـز از آن پـیـالـۀ كـوثـري اسـت             است حیدري مراممانكه ما  عمریست

 است بسكه حسین ابن علي مادري  از            زهـرا گـشـتـیم با عشق حسین ُمـحب

 ****** کمال مؤمنی ****** 

 ـفـي یـا زهـراي زیـنـت نـام مـصـطا            زهــرا خــورشـیـد زمـیــنـي خــدا یـا

 زهــرا عــلـي مـرتـضـي یـا   هـمـتـاي            مـدح تو همین بس كه شدي تا محشر

 مؤمنی ******  ****** کمال

 وی سـیـنـۀ تـو بـهـشت احـمـد زهـرا            ای روی تو جـلوه گـاه سـرمد زهـرا

 ازان دست که بـوسیـده محـمـد زهـر            عـیـد تو بُـَود، بـبـخـش عـیـدی ما را 

 ****** سید رضا مؤید ******  

 صالت مـهر تـو بود قـبـولی صـوم و              بــرکاتیا فاطمه ای منشاء خـــیر و 

 فـرستد صلوات هر کس که برای تـو            بـخـشـد خـدا گـنـاهـش فـرمـوده نـبـی

 ****** سید رضا مؤید ******  

 موالست علی وهمسرش فاطمه است            دریاست نبی و گوهرش فاطمه است

 او خود به پناه مـادرش فـاطـمه است            پـنـاه دو جـهـانبا آنکه حـسیـن است  

 ****** سید رضا مؤید ******  

 نـت احــسـا ای چـشـم امـیـد هـمـه بـر            دامـانت یا فـاطـمه جان! دست من و 

 انـتای گـفـتـه پـیـمـبـر، پـدرت قـربـ            بــادا بـه فــدایـت پـــدر و مــادر مـن

 ****** سید رضا مؤید ******   
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 چون باران است جهاْن فیض تو به نازل             هـواداران است خـدایـت ز ای آنکـه  

ـهـر تو بُـَود روح نـمـاز  ـر تو شـفـاعـت گـنـهـکـاران استمه            یا فـاطـمـه م 

 ****** سید رضا مؤید ******  

 نـظـرهـا زهـرا ای قبر تو مـخـفـی ز             زهــراتــاج سـرهـا  خـاک ره تـو ای

 بـسـتـه شـود تــمـام درهـا زهــرا  گـر            تا باب شفاعت تو باز است چـه غـم؟

 * ****** محمد جواد غفورزاده *****   

 خـدا به مصطفـی اعطا شـد کـوثـر ز            حـریـم کـبــریـا بـرپـا شـد بـه بـزمـی

 صـد شـاخـه ُگـل مـحـمـدی پـیـدا شـد            یک قطره زآب کوثر افتاده به خـاک

 ****** محمد علی مردانی ******   

 ـا امـشـب قـبـول اسـتز یُـمـن او دع            شـب مــیـالد زهـــرای بـتــول اسـت

 ـول استشب اعـطای کـوثـر بر رس            شب فـیـض و شب قـرآن، شـب نـور

 ****** حبیب چائیچان ******  

 انـوار خــدا ز روی زهـرا پـیـداسـت            چون فـاطـمـه مظهر خـدای یکتاست

 حـمد زهـراستزهـراست محـمد و م            همتای علی،در دوجهان بی همتاست

 ****** حبیب چائیچان ******  

 گـردد با مـهـر تو دل ز غـم رهـا می            گـردد با نـام تـو دل چـه با صـفـا می

 گـردد با نـام تـو قـفــل بـسـتـه وا مـی              بـاشـی تو کـلـیـد راز هـسـتـی زهـرا

 ****** محمد خراطی ******  

 پا از سر کوی تو کشیدن سخت است             بریدن سخت استیا فاطمه از تو دْل  

 برگشتن و قـبـر تو ندیدن سخت است             و کــه از ره دور آیــدبـــر زائـــر تــ

 ****** سیدمحمدخسرونژاد ******  
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 است اوهماهنگ مهر و حق مهر که چرا            است سنگ مهرفاطمه  او نیست در که دلی 

 است  لنگ کنندگان شفاعت جمله کمیت            ارد به عـرصـۀ محـشرم نـگـذاگر قـد

 ****** محمود ژولیده ******  

ت زهـرائـیـم             عـمـریـست رهـیـن مـن ـت زهـرائـیـم  مــشـهـور شـده بـه عـز 

 زهـرائـیــم  غــالم حـضـرت مـا پـیـر            مـُردیـم اگـر بـه قــبـر مـا بـنـویـسـیـد

 ****** جواد حیدری ******     

 محبوبه حق، ظرف والیت زهراست             ـراستیکــتا ُگهـر بـحـر رسـالت زه

 امامت زهـراست سـرچـشـمۀ دریـای            هـمـتـای عـلـی، نـور دو چـشـم احمد

 ****** سید رضا طباطبائی ******  

 فاطمهوثنای شب مدح  و روزبگویم   تا             فاطمه خدای  توفیق خواهم از و همت 

 همسری پیدا نمی شد از برای فاطمه             روزگار علی در نمیشد خلقت نور گر

 ****** جوهری ******  

 دل سـوخـتگـان را ز کرم، یاری کن             یا فـاطـمـه! روز حـشـر سـتـ اری کن

 ــا و آبـــروداری کــن تــو نــیــز بـــی             ه ایمما بـا هـمه گفـتـیـم که بـا فـاطـمـ

 ****** محمد رستگار ******  

 بــرای خـدمـت زهــرائــیــم  مـأمـور            ما زنـده به لطف و رحمت زهـرائیم

  مـا مـنـتـظـر شـفــاعـت زهــرائــیــم            روزی که تـمـام خلق حـیـران هستند

 ******  واد حیدری****** ج 
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 سـاغر به ما رسید  مستی رسید و باده و           کوثر به ما رسید و زمزم و باران گرفت

ـل عـالـم درسـت شـد  خـاک سـرای آل پـیـمـبـر بـه مـا رسـیـد            روز الـسـت کـه گ 

 به مـا رسـیـد خـدا والیت حـیـدر  شـکـر           نوشت داشت میخـدا به طالعـمان  وقتی

تی که هست از  رسید  به ما نوکر  که منصب ای آن لحظه           ایم آنجا گـرفـتـه این عـز 

 آنـجـا دلـی شـبـیـه کـبـوتـر به ما رسـیـد            زنـیـم که دور عـلـی بـال می اینجـا اگـر

 در به ما رسید این میـان مـحـبـت مـا در           دوست بسوی راخودش   گرفت دست هرکس

 روزی  صد هـزار بـرابـر به مـا رسـیـد             کرد مادری که لب به سخن تاکه باز چه

 تـریـن شـدم مـقـدم تـو بـهـاری مــادر ز

 نـشـیـن شدم بـاال دسـت مـرا گـرفـتـی و

 یستانـسـیـۀ خـدایـی و حـوراتر از تو ن             نیستتو  از دریاتر هستی و دریا فقط تو

 نیست   تو از زهراترو هستی  فقط تو زهرا           شود می درخشی و همه جـا، نور تو می

 نـیست   تو از در اوج آسـمـانی و بـاالتـر            مادرم عرش است پای  تو  که خاک   وقتی

 ـست ین تو از  با این حـسـاب ام ابـیـهـاتـر           مــادرمگـفـت   می پـیـغـمـبـر خـدا به تـو

 تو نیست آیـینه دار حضرت طاهاتـر از           هـیچکـس الـنـبـی خـدایـی و تو بـضـعـة

 تو نیـست  از تو بـاالتـر ز اینکه بزرگـتر           شـأن تو از روایت لـوالک واضح است

 نیست تو حـامـی موالتـر از با بـودن تو           عـلی زدتـکـیـه به عشق تو  تو آمـدی و

 نام تـو هـم  و غم ز دل مصطفی گـرفت 

 علیست که دست تو را گرفت خدا دست

 1شکر خـدا که بر دل ما سـروری کـنـی            کـنـی آمـدی به هـمـه رهـبـری بـایـد می

 کـنی  های عـلـی مـادری حـق شیـعـه در           وخواست باشی  می روز ازل خـدای تو

 
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

 کـني اصال فـقط تو آمده اي سروري            هـبري کـني بايد مي آمدي به هـمه ر                .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: رکیب بند               تقالب شعر: مهدی نظری            شاعر:   
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 رسد که تو پیغـمـبری کنی  آن لحظه می           م پـیـمــبـران حـشـر بـیـن تــمــا روز در

 وقـتـی قـرار شد تو شفـاعـتـگـری کـنی            کـنند تـعـظـیـم می حتی پـیـمـبـران به تو

 حیـدری کنی   شود به جای عـلی پس می            ستکه نی تو هم رتبۀ عـلـی به خـدا غیر

 پـری کـنی  و  حـور فـرشـتـه و پَـر پُر از            مـدیـنـه را کن که دوبـاره سـجـاده پـهـن

 همۀ مـسـتـجـابـهـاست دسـت قـنـوت تـو

 فـاطـمـه جـان کـل آبـهـاست مـهـریـۀ تو

 چـادر تو بود خـورشـیـد زیـر بـال و پر           بودتـو  سـحـر چـادر وقـتـی کـه مـاه در

 فـوج فـرشـتـه دور و بـر چـادر تـو بود            کــهــالیــبــال م  زیــر قــدوم تـو پــر و

 اصـال حـجـاب زیـر سـر چـادر تـو بود           شد شد سربراه منتصب به تو که هرکس

 پس ایـن هـمـه حـیـا اثــر چــادر تو بود            ـهـشـتای مـادر ب قـبـل مــریــم آمـده تو

 بــود تــو م نــشـانــۀ دگـر چــادرایـن هـ           تو شدند یک شب چـهـل یـهـود مسلمـان

 کـرد مـکـه را َمـثَـل کـوه نــور تو نــور

 مکـه دور کرد ابـلـیـس با حضور تو از

 خستۀ تو دست رحمت است  دست قنوت           حاجت است بودنت به یاری مردم چه با

 عـشـقت همیشه شـاه کـلـید سعادت است             مرا به اوج سعادت رسانده است عشقت

 اسم عـلـی و فـاطـمـه رمـز اجابت است            خورم عـلـی، غـم دنـیـا نمی  من با تـو و

 است بیعت دست روبه شما های دست این           بـدهبه دست عـلـی   دست مـرا بـگـیـر و

 یـت استتـو مـعـنـی اصـل وال  افـتــادن           عرش ماند به علی رو دست  و شکست  دستت

 داروی درد سینۀ من یک زیـارت است           شـوم کـربـال مرا بـبـری خـوب می یک

 امـشب بـیـا و روزی مـن را زیــاد کـن 

 مـقـابـل شـش گوشه یـاد کن امشب مـرا 
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 کـنـد تـو تـوسـل نـمی خـاک چـادر بـر             کندکه توکل نمی زده است هرخسران 

 کـنـدسـیـنـه تحـمـل نـمـی  قـلـبـم مـیـان            کـنـدنمی یا بـلبـلـی که طوف سر گـل 

 اتامشب نخـواند از جـلـوات خـدایـی 

 اتتـاللـؤ خـیـرالـنـسـایـی   تـابـش و از

 است نامت نجات بخش هزاران پیمبر            است عالمی سر ازات خانه  کنیز  که ای

 است ساقی این چشمه حیدر وشدی  کوثر            است کوثر و قدر تجل ی تو ازگوشه  یک

 نیست برت جای خار و دور وای حوریه 

 علی نصیب تو در روزگار نیست  از غیر

 تـرین سـتـارۀ تـابـان مـرتـضـی   زیـبـا            مرتضی قرآن   صاحْب کتاب… باطن 

 رضوان مرتضی شام تو  لبخند صبح و            جان تو هست جان نبی جان مرتضی 

 بزن به چـادرت اما فـقـط بخند وصله

 فـقط بخند  بده زهرا؛ات عروسی  رخت

 رسدآنـقـدر که عطای گـرانـمـایـه می            رسدسرمـایه می  سائلت بـزرگی و بر

 رسدپزی و باز به همسایه مینان می            رسدات آیه می مدح بـنـده پـروری  در

 آن  اش را به این ونده همه  ؛نه این بار

 لقمه نان  دواست عطای  کن بس  افطار

 این محـبت است بنـدگـی از  روح تمام            در خرابۀ این دل عنایت است تو مهر

 عین شرافت است خدمت به آستان تو            استهمین هم عبادت   نامت به لب رسید،

 شدیف ظرف دل به یمن وجودت شر این

 کـار دلـم به لطف نگـاهـت ردیف شد

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مربع ترکیب      الب شعر: قمحمدجواد شیرازی          شاعر:   
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 نگفته است  اصال کسی به دخترش این را            حتی به مریـمـش ذکـریا نگـفـته است

 نگـفته است  «ابیها اُم   »  که خود به توبی             جا نگفته استبی صحبت قطعا رسول 

 1کـوثـری مــادر امـیـر حـجـازی و تـو

 تـری جـه و آسیه بـر مـریـم و خـدیـ از

 اتـی بخـوان  سیـب بهـشـتی نبوی هـل            امشب بیا دوبـاره حدیث کـسـا بخوان

 بخوان  همه اغـفـرلـنا به جای ما مادر            کـمی ربـنـا بخـوان جـمـع ما بیا و در

 شودبخشش تو قـلـب خـدا شـاد می از

 د شــوانـۀ دلــم آبــاد مــی ویــرانـه خــ

 

 به دنـیـا آمـدی  به اعـطـیـنـا  رسـد ان ـا  تا             کـوثـری از سـورۀ طاهـا به دنیـا آمدی 

 دخـتــری و مـادر بـابـا بـه دنـیـا آمـدی             انـدکـی جبران کنیتا یـتـیـمـی پـدر را 

 آمدی دنیـا  آنجا به مکه شد آنـجـا که تو            شدکردی تشرف صاحب تشریف  کجا هر

 تا که بـاشـی هـمـسر موال به دنیا آمدی              هللا اََحـد ای معـنـی ُکــفـواً اََحـد قُـل ُهـو

 آمدی دنیا  به زهرا حضرت شکل به پس             کنند  درکتهجده سال هم اهل زمین  که تا

 یـا آمـدی ـا بـه دنـعـلـت دنـی ای آخـرش            بعد عمـری که دلیل زندگی پوشیده بود

 چرا انـسـیـة الـُحـورا به دنیا آمدی؟  پس             ها اتـفـاق کـوچـه با خـبـر بودی اگر از

 عـاشورا به دنیا آمدی  بـازهم در ظـهـر            ربـاب ما را داشتی آن قَـْدر که؛غصۀ ا

 دنیا آمدی ب کـبـری به حـقـیقـت زین در            باالی تل لحظه بر بودی ولی یک مادرش

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

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

 از مـريـم و خـديـجـه و آسيه بـرتـري             تـو مــادر يـتـيـم حـجـازي و کـوثـري              .جايگزين بيت زير کنيد 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:        قالب شعر: غزل          مهدی رحیمی               شاعر:   
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 با سرود وحی مدح دخت پیغـمبر بخوان            آسـمـان کـوثـر به دنیا آمده کـوثر بخوان

 بخوان  با زبـان خویشتن نه، با دم حـیـدر           مدح آن مـمـدوحۀ مـحـبـوبۀ داور بخوان

 بخوان  زیباتر امروزای  خوانده زیبا هرچه          بخوان با زبـان حـیـدر از صدیـقـۀ اطهر

 مدح کن برج هدی را ماه عصمت اختـر

 مـدح کن  خدا را روح احـمـد لـیـلـة القدر

 بغل دست دل بگشوده قرآن را گرفته در          بغل گرفته در را جان جهان  یک  عالم جان

 بغل درغـفـران را گرفته گـوهر دریـای           بغل مطـلع االنـوار ایـمـان را گـرفـته در

 بغل  گرفته در  آن را از بهتر هرچه گویی           هـسـتـی دادار مـن ـان را گـرفـتـه در بغل

د یا یا دعـصـمـت کبـراست این  محم   محـم 

 زهراست این آفتاب طلعتش، بر  زن بوسه

 است هستی پیغمبرنه یک دختر تمام  این          است تجـال ی جمـال داور پا تا سـر این ز

 عیسی پرور است  مام یازده عیسای بلکه            کوثراست ودختراست ومادراست   احمد هب این

د )ص( از تمام انبیا باالتر جز          است محور اوشخصی ت  را معصوم چارده  است محم 

 ذات حـق بـا آیـۀ قـرآن ثـنـاهـا گـویــدش 

لیـن  یـدش شـخـصی ـت عـالـم فـداهـا گـو او 

 ندارد مثل او  ذات رب  الـعـالمیـن مظهـر          ـوهر ندارد مثل اوگ حق مـخـزن اسـرار

ت بر، ندارد مثـل او          ندارد مثل او مصحف خـتـم رسل کـوثـر  نـخـل سر سبز نـبـو 

 اوشیر حق دست خـدا یــاور ندارد مثـل           االنـبـیا دختر ندارد مثل او شخـص خـتـم

 است  کم ثنای او  رگویم د هرچه هرچه گفتم

 عـالـم است مدح نـامـوس خـدا فـوق بیان

نن فاعالتن فاعلفاعالتن فاعالتشاعر: غالمرضا سازگار               قالب شعر: مسدس ترکیب               وزن شعر:   
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 است فاطمه اعتبارش قیامت تا  قرآن و دین           است آفرینش باغ توحید و بهارش فاطمه

ت فخر مصطفی  است  فاطمه دستیارش  و خدا دست مرتضی           است فاطمه افتخارش نبو 

 یارش فاطمه است حشر ای خوشا آن کس که روز          است فاطمه وندارش دار همه نه  دستیارش

 ما بس است عجز  همان اقرار ثنای او در

 است کس هر کار  نه دختر   این  اوصاف گفتن

 لـلـعـالـمـین  فـاطـمـه یعنی بهشت رحـمـةٌ            فـاطـمـه یعنی تمام هـسـتـی هست آفـرین

 زمین  هـا دره یعنی چراغ آسـمـانـ فـاطـمـ          دین و تقوا وعصمت  وحجاب یعنی   فاطمه

 المتین  فاطمه یعنی علی یعنی همان حبـل           فـاطـمـه یعنی یـدالـل ـهـی دگر در آستـیـن

 مـثـال کـبـریــا   فـاطـمـه یعنی جـمـال بـی

 هللا کـل  انــبـیـا   فــاطــمــه یـعـنـی کـتــاب

 کند محشر کبـریـایی می روزفـاطـمه در           کند می هستی نـاخـدایـی فـلک فـاطمه در

 کند  خودنمایی می  چشم حـیـدر فـاطمه در            کند حق مشکل گشایی می شیر فـاطمه از

 کند  شـیـعـیان لطف نهایی می  فـاطـمـه بر           کند خـدایـی می  فـاطـمـه در بـنـدگـی کار

 مـحـفـل افـالکـیـان  اغفـاطـمـه یعـنی چـر

 فت همنـشین با خاکیان عنی ز رأفـاطمه ی

 قـبلۀ اهل سجود  کیست زهـرا کعبۀ جان؛          وجود بهارستان به گلزار زهرا یک کیست

 ودود محـبـوبۀ حـی   کیست زهرا برترین           شهود کیست زهرا راز دار عالم غیب و

 الیت را عمود کیست زهـرا خیمۀ سبز و          جود  بحرباب رحمت دست احسان   کیست زهرا

 طلعت است  کبریایی کیست زهـرا آفتابی 

 است  صورت دریک  معصوم چارده زهرا کیست 
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 مـات جـاللـت فــاطـمــه  تـمـام انـبــیـا  ای          جمالت فـاطمه ای بهشت قرب پـیـغـمـبـر 

 ـمـهفـاط مـالیـک بـنـدۀ صف  نـعـالت ای          کـمـالـت فاطمه  امیـرالـمـؤمنـیـن محو ای

 ای همه مرهون فیض بی زوالت فـاطمه          موج خـیـالت فـاطـمه  ای تـمـام وحـی در

 طاهره، انسی ه، حـورایی نمی دانم که ای 

 دانم که ای  زهرایی نمی فاطمه، صد یقـه، 

 با کـمـیـت و هم تا آنـسوی هستی تـاختیم             باختیمخود را  افکار دانش و هوش و و عقل

 های چـادرت انداختیم  دست ها بر رشتـه          ا به ایـراد سخن پـرداختیممئن یبه مض یا

 تو را نشناختیم   عـاقـبـت دیوانه گـشـتیم و          ساختیمقصائد  قطعه، ،غزل شعرها خوانده

 چیستی؟  وق اینانف یا  یا ملک، انسان، حور،

 کـیستی تو کـیستی تو کـیستی توکـیستی؟ 

 قـنـبـرم  کـنـار گویم که بـنـشـانـی من نمی         پـیـغـمـبـرم تـرـالم دخـ گـویـم غ من نـمـی

 گویم ثنایت گشته بر لب گـوهرم من نمی           سـرم گـویم بـاللت پـا گـذارد بـر من نمی

 لیک می گویم قـبـولـم کن گـدای این درم         کـنی خـاکسترمگویم بسـوزان تا   من نمی

 شادم کنی مرحمت  ف وزلطتا دارم  دوست

 آزادم کنی دوزخ  خود از تو دوزخی هستم

 ای تا آمـدم راهـم داده تو بـکـوی خـویش           گـنه کـارم بدم زشت کردارم،  روسیـاهم،

 ای پر از گـناه است و تهی باشد یدم  نامه          ردمزیـنـبت منما  چه مردودم به جان گر

 مرتدم پشت این در از دگر روم جایی گر          را زدم عالمی را سیر کردم آخر این در

 گـلت یعنی گـدای خانۀ خشت و« میثمم»

 ساحلت دریای گنه چـشمم به سوی غرق
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 مـادر امسیـنه  حـرمت ُکـنج   شده بَـنا             هـای  کـتاب  خـدا قَـسـم مـادربه آیـه 

 مادر َعَدم  من وُ تویی ُمـسَّبب  هستی              خاک  راه  تو من گرد وُ  وُ آسمانی  تو

 عــصـارۀ هــمـۀ اولــیـاء َدم مــادر            های  پـیـغـمـبـرُحـسنچکـیـدۀ هـمۀ 

بطه به حال  تو همیشه  تو آمـدی که ببـیـنـد پـیـمـبرم مـادر            مریم  خوردمی   غ 

 مـادر احـتـرام َخـم شده با مانآسـ وَ             آیدگوش می  صدای  پای  مـالئک به

 گوشۀ دو چشم  فَلَکچکد از ستاره می 

 نه فََدک  … نام  فاطمه شد ُکل  َعرش حقْ  به

صن    کنار              آمـدی که بـهـار  دل  امـیـن باشی تو  یقین باشی  کوثر  َحصین ح 

 باشی   این که ستهواخ خدای  َعزَّ َوَجل            قـرار  مـوالییبی  قرار  قـلب  عـلـی؛

لـین باشی ُکـفـو   تو              ابوتـراب شدیاوج  والی   ُعروج و  حیدری ُو باید او 

 آتـشین باشی چه تو نسیم داری اگر            آببانوی  …باران سالم مادر  …سالم

 یدین باش که تکیه گاه ُو سپاه  امیـر              دلیـل  خلقـت  افـالکی ُو روی  خاکی

 خـدا برای  خودش آفـریـده است تو را 

 به این دلـیل شدی یـار ُو هـمـدم  مـوال 

ْل دْل اُفـتاده تو اده            آمدی ُو زمـانـه به د   بیا که پَهن ُکنی رو به قـبـله سج 

 زادۀ تـو بــا شـمـاسـت آزاده غــالم             هـایت راشود نَُکـنی فکـر بچـه نمی 

ه هوای  اینکه بیـفـتَم دوبـاره در            مـادرام فـوالد کـرده جـرههـوای  پـن  جاد 

 ُو بندگی باده عرفان از کند پُر پُر که            شد  خواهد  ُمجاب   خدا که بخواهی  از تو

 سـاده َزَدم ولی تـمام  حـرف  دلـم را            بال کرب وُ شود بروم از مدینه چه می 

 همان ساعت  از نَم سی ـدمادری ُو مَ  تو

 هیات در غص ۀ تو ام ازکه گریه کرده

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                ترکیب بندقالب شعر: حسین ایمانی            شاعر:   
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 عـرض ارادت بـه سـاحـت دریـا  بـرای            آسـتــانـۀ مــیــالد حــضـرت زهــرا در

 نـام شـمـا  پـای   خــدا مــرا بـنـویـسـد بـه           تـا  بـنـویـسـم بـه نـام مـادر،نـشـسـتـه ام  

 بـاشی  آنـم که دلـبـرم از اگـرچه کـمـتـر

 باشی مادرم خودش خواست خدا به امر

 ست بهـانۀ خـوبی برای رسوایی جنون،           ست هوای زیبایی و حال چه عشق هوای

ر عرش  که شبی  ست  شیدایی  دیوانگی و  شب شب طرب،           ست زهرایی نور  به منو 

 کـامل شد های رسـول، شبی که معجـزه

 به عین  نـازل شد  کـوثـرکه سورۀ  شبی

ر خــدا هـدیـه  خـدا بـه نـور           افتاد درخت عرش سیب خدا از که شبی  داد  ای مـنـو 

 پـیـامـبـر! قــدم فــاطــمــه مـبـارک بـاد             :فریاد زمان، زمین،  به اذن خـالق یکـتا، 

 مـنـجـلـی آمـد   قـیـام کـرد زمـیـن، نــور

 عــلـی آمـد وپـیـغـمـبــر    دلـیـل خـلـقـت

 عسل شده است  از دهان عرش الهی پر            است شده آسمان بغل زمین، که دست  همین

 :ما نََزل شده است این برای نبی خیرُ  و           است شده هم غزل سوره خدا دستخط    به

 خـواهد خـدا بـرای تـو خـیـر کـثـیر می

 واهـدـخ می برات، مـرهـم زخـم غـدیـر

 خدا که صاحب باغ است، باغـبـان بانو            مـهـربـان بـانـو بـگـویـیـد خــدا نـوشت:

 !بـانو بـیکـران! هـمـیـشـه منـبـع الطاف           قـیـامت اسـت تـمـنـای ایـن و آن، بـانـو

 خـواهم اگر نـفـس بدهی، دست هم نمی

 خـواهم برای مـدح تو گـفـتـن، قـلم نمی

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            مربع ترکیبقالب شعر: حمید رمی            شاعر:   
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 بـخـاطـر تو خـدا وعـده داده بــاران را            کـرده انسان را تـفـسیر ای دست تو طع

 دودمــان شـیــطـان را  داده دگـربه بـاد             کرده سـلمان را تو تب دار دعـای نـور

 ما هم اهـل ایرانـیم  دعـای نـور بخوان، 

 های سلـمانـیـم  بخـوان که ما همه ذریـه

ر کن دعا بخـوان،  کـن کمی مـالئـکـه را با خودت بـرابـر           پـر جـبـریل را مـنـو 

 بـاور کـن  بـرای پـیـمـبـر نـوشـت:خـدا            سـجــاده را مـعـطـر کـن بـرای نـافـلـه، 

 فـاطمه است نگاه عرش به راز و نیـاز 

 خالصه نه، همۀ دین نماز فـاطمه است

 کردیخود رضا  خود را ز شوهر همیشه           ـردیمـرتضی کرا وقـف  تـمـام قـافـلـه

یـن به           جـار را دعـا کـردی و در جـوار خـدا،  کردی همسایه را ادا چه خـوب د 

 تقدیر شود همان بخواهی،  هرآنچه را تو

 برای شـیـعـۀ امـروز هم قـنـوت بگـیـر 

 کـرده قـبـل خـلـقـت آدم شـدی نـظـر  تـو            کرده به اینکـه خـدا بر شما نـظـر نظـر

 کرده خـسـتـگـی ب ـَدرشـما  عـلـی کـنـار            کـرده خــدا وجـود تو را مـنـجـی بـشـر

 داشتغم  خورشید تا سحر که غروب بود

 داشت کـم طلـوع لحظۀ خـنـدیـدن تو را

 سـوزد زمانه می بـیـفـتـد  خـلـق به جـان            سـوزد در آتـشـی که تـمـامـی   خانـه می

 سـوزد؟ ها نمی چـرا قـلـم وسـط شـعـلـه           سـوزد نشانه می  بی  در آتشی که نشان،

 اینکه مـزی ن به نـام فـاطـمـه است برای

 فاطمه استبه کام   جبران، سر آتش از  و



( سایت آستان وصال      astanevesal.ir  64                                                                                                                          جلسه آموزش مداحی نورالثقلین  ) همدان 

 
000

 

 شـادند  فـرشتگـان ها چون لحـظه            صـبــح شــور آفـریـن مـیــالدت

 گـل فـشـانـدند و دل ز كف دادند             هــم چـار تـن بـانـوی بـهـشـتــی

 خـدا بـه پـیـغـمـبـر داد فـرمــان،

 «كـه: »فَـَصـل   ل ــَرب  ـَك َو انـَحـر

ا» مـثـل ت را« حـو   اشاره گرفت یك  به جا آن« مریم»             شـمـیــم جـنـ 

 گرفت «ساره»  ،شوق به را  دامنت            « زد»آسیـهبوسه بر خاك پایت 

 «كـالم هللا»جـز تـو ای مـعـنـی 

 »سالم هللا«؟  كـیـسـت شـایـسـتـۀ 

 ات نور  عـالم  غـیـب است هستی            كـمـال شهـود ای وجودی كه در

 عیب است اصحاب  معرفت، نزد            نـام پــاك تـو بـی وضــو بُــردن

 پــیــوسـتــی  بـهـارـی نُـه بـا عــل

 َدر  خـواهش به روی خود بستی 

ــلــیــن تـو را  پُـر كرده ست  اشـتـیـاق حـبـیـب،            بـه خـدا، خــانـۀ گ 

ـَب َعـنـُكـم ناب » عـطـر ن یُجیب بوی»            « ل ـیُـذه   كرده ست « پُر  امَّ

 ات چون ماه حلقه زد گرد چهره

 «  ا نَّـــمــا یُـــریـــُد هللا الــۀ »هـــ

 تسكـیـن داد  خستگان را به مهر،            وحی عصارۀ ای سرشارت، لطف

 مسكـیـن داد  به یـتـیـم و اسـیـر و            شب هر را خویش  قوت شب، سه تا

 تو قـدسیـان مـاندند  در شگفت از

 سـورۀ نـور و هـل اتـی خـواندند 

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                   مسدس قالب شعر:محمدجواد غفورزاده            شاعر:   
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 بـه كـنــیــز تـو رتــبــۀ كــم داد؟              كه خـدا بَـرد گـمـانمیچه كسی 

 كه خدا پیش از این به مریـم داد             ای فـضـه شـد مـیـهـمـان مـائــده

 تـوان بـا مـحـبـت تـو رسـیـدمـی

 بـه امـیـد  رهـایـی به روشـنـی به

 ای  ر داشـــتـــه ـر آیــات نـــوذكـ            ها كه در دل محـراب نیـمـه شب

 عرش را پشت سـر گـذاشتـه ای              ای نـمـازت نـهــایـت مــعــراج!

 بـاغ سـجـاده غـرق عطر تو بود 

 هـمـه آفـاق، زیـر چـتـر تـو بـود 

 چـشـمـه در چشمه از پیامت بود            شد كه جـاری« حسن»صلح سبز

 بود ـلـه در شعـله از قـیـامت شـع            عــاشــورا نـهـضـت سـرخ روز

 آموخت  چون تو از  زینب را خطبه

 سوخت   سخـنـش ریـشـۀ سـتـم را

 از هـمـه كـائـنـات، رنـگـیـن تر!             رنـگــی ای دلـت در كـمـال بــی

 ن تر روی دوشت ز كـوه، سنگـی            بـــــود بـــــار امــــانــت از اول

ه تــری  هــایــی  ــن  زنتــو مــنــز 

 تــنــهــایــی  بـر بـلـنــدای نـــور،

 كـه پــرســتــاری پـــدر كـــردی             عــافـیـت پــرور بـا هـمـان دست

 كـردی  در هــیـاهــوی پـشـت در            یــاری  از امـــام زمـــان خــــود،

 ایـت بــاد خـاك پــ سـرمــۀ دیــده،

 ام فــدایـت بــاد...  هـسـتـی هــمـه
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 تو  كمان رنگـیـن تـجـلـی    آسـمـان هـفـت           تـو كـران  بـی  مـرحـمـت غــریـق دریــا

ه كشد از خورشـید ناز می  گـذرد كـاروان تـو  آنـجا كـه صبـح مـی           های خـاك ذر 

 و ـدیـــجه شــود مــیزبان تــتا دامـــن خ           زمین صـــدهـا فرشـــته بال نــهادند بر

ا و           بهــتر شــد آن زنــان قریــشی نیــامدند  جــان تـو  انـد پــرســتار  مــریـم حــو 

 ای جــبرئیل تــا به سـحر هــم زبان تو            هــم نزول كن  هـای خــستـۀ ما لببر قـ

 تـــو  ا بــه احتــرام مــزار نــهـــانتنــه            دل مجروح كاشتـیم یك شـاخه یـاس در

 حد  ابر تو  در بــارش اسـت رحمت بـی

 پنهان شـده است مثـل شب قـدر قـبر تو 

 اش شمیم دعـاهای نـاب داشت در سینه           تربت حمزه به قـاب داشتتسبیح توكه  

 داشت  تجابهرچند چهره تو ز نور احـ            ای گـرفته سـخن رو كـور نـیز وقت از

 داشت سائل جـواب خواهش  برای دستت           بود  با تو افطار سهكه  ای روزه شكر در

 اجتنـاب داشت از بسكه از بساط جهـان           كندتن  به عروسی  رخت نخواست جسمت

 ها شتـاب داشت هــرچند عمر مادر گل           ست با عطر یـازده سحر ایـن باغ آشـنا

 داشتشـاعری كه طبع روان همچوآب  آن           یزی آمده استر صائب تبربیتی به شع

 است دمی  روشندالن  زندگانی  صبح چـون

 عالمی است احیای ث كه باع هم دمی آن 

ـت هـمـیــشـۀ آل پــیــمــبــری            ای جـلــوۀ شـــكوه و جــالل پـیـمـبـری  1تــو حـج 

 

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       .مده را جايگزين بيت زير کنيدآ

 تو حـجّـت هـمـيــشه بـــه آل پـيـمــبري            اي جـلــوة شـــکوه و جــالل پـيـمـبـري 

فاعلن مفعول فاعالت مفاعیلترکیب بند           وزن شعر: قالب شعر: جواد محمدزمانی            شاعر:   
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 نـهـــال پـیـمـبـری   آب چــشـمـۀ تـــو از           نده بودو تـنومند ما قـد راست كرده بود

 سیـنـۀ تــو نیــست مثـال پـیـمـبـری جز            شود مـی عـــرش آنجا كه بحث كیـفـیت

 بـا خبـر هـمـیـشه ز حـال پـیـمــبری   تو            بنه هـای اُُحـد بـیـشـتـر مرهـــم به زخـم

 جاری شده است اشــك زالل پـیـمـبری            بـده بـوسـۀ نـبـی بـه سیـنـه جای كمـتـر

 آسـوده نیسـت بـــی تو خـیـال پـیـمبری            احمد جدا مباش های آخـر از این لحظه 

 رسـی به وصـال پیـمـبـری  مـی زود  تو           قـــدری صبـــور باش بـــهشت دل نبی

 هــر روز روز توسـت به سال پیمبری            ـق احــمدیتـــمام آیـنـۀ ُخـل  چـــون تــو

ام شــادمــانــی و روز  والدت اسـت  ایــ 

 است  عبادت بـودن و وقـت  هنـگـام شاد

 با طهــور والیت سرشته بود ایــن نور           نـوشته بود مصـحـف خــدای تعـالی در

 كشته بود  دانه را به مزرعۀ عرش این             آسمان پیش از شروع خلقت این خاك و

 بود  تو رشته رشته ای زچادر گوشه هر           بـسـكـه بود دسـت توس ل به سمت تو از

 مــسافـرت یــك فرشته بود این آخــرین           نزول ای زمـیـن كرده به التـماس چندی

 مــؤمن نوشته بود  ُحب  تو در صـحـیفه           عالم هنوز طـعم محـب ت به جان نداشت

 نداشتیم  ما را بــبخش مــدح تــو كـوثـر

 نداشــتیم ابــتــر  مــا غــیــر چــند واژۀ

 شــود  یــا مــادر پــیـمـبر رحــمت نـمی            شود هــر دخـتــری كـه اُم   امـامـت نمی

 شود نمیاین وحدت است شامل كثرت            است در مجمع خالیـق حق فـاطمه یكی

 شود هــر دختری كه الیق وصلت نمی           میان آنـجا كه پای كــفو علی هسـت در

 شود ای كه خـانۀ رحمت نمی هر خــانه           است روشن ات بود ینـكه آب مهریها از
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 شود  ای بانویی كه بی تو قیــامت نــمی           فردا بــیا كــه بــاز قیـــامت بــپــا كـنی

 شود شفاعــت نمی زهــرا بــدون بـرگ           بــا اشتــیاق سـمــت صــراط آورید رو

 شود  یا رب دعــای كیــست اجابت نمی            سینه بازحال وهوای مدینه خواست این

 پـرده داشته است  مدیـــنه راز  پـس آخر

 كــرده داشته است سفــر آخر مدینه یار  

 توست آمین به دست  تودعا به دست  آری           به دست توست حضرت یاسین  مدام لطف

 توست تسكین به دست  آرامش دوباره و           ه استتب اندوه سوخت آنجا كه سینه در

 توست  دست دین به كه عزت وشرف یعنی            پیـر خـمـیـن جـلـوۀ فـرزنـدی تو داشت

 به دســت توسـت  تمام شیاطــین نابودی           گــری سایه گسترد آنجــا كــه ابر فتــنه 

 تــوست دست آری كلید فتح فلسطین به            شـود اســالم با دعــای تو پــیروز مــی

 كـوثـر تو بود  ای از این انــقالب جــلوه

 صد درود روح تو ســالم خـدا و دو بر

 

 

 هرچه که دارد خـدا زبانـزد بود  انمی             سـرآمـد بودخـلـقـتـت   شـکـوه آمدن و

 آمد بود  تان گرم رفـت و به گرد خـانۀ            آسـمانـیان جـبرئیل صفی از همیشه با

 مـادر دلـش مـردد بود و مـیان دخـتـر            او تو دخـتـر پـدری یـا که مـادری بر

 احـمـد بود هـمۀ دلـخـوشی که بـودنت            جـا بـر  رسـالـت پـدرت با تـو بـود پـا

 خـدا روز و شب مقی د بود  نبی به امر            به محضرت بانو ارادت  برای عرض 

 بد بودرفتتنت  که آمدنت خوب و تویی            ز الـتماس دو دستم چه زود دل کندی

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:           قالب شعر: غزل     محمدحسن بیات لو              شاعر:   
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 عطا شد ـرقـرآن دیگر از خـدا با نـام کـوث       هللا را قـرآن دیگـر شد عطا امشب رسـول

 عطا شد مادر فرخنده پدر بر نقش دختر  در       عطا شد از مخـزن سـرالل هی تـابنده گوهر

 عطا  عطا روح من ـور شد مجـس ـم شد جان       شد عطا داورسادات حورالعین به او از حی  

 مـصـداق کـوثـر آمـده روح پـیـمـبـر آمـده

 آمده هـمـگـام حـیـدر آمـده زهـرای اطـهر

 او روی مصطفی انداخته گل های بوسه از        او  موی تار  به پنهان قدرها شام و قدر خود

 او  کوی الحورا ولی حوراست خاک انسی ة       عطر جن ت بوی او از بشنوید جن ت اهل ای

 شوی او برتر ز کـل  انبـیا فرزند و باب و        تصویر ُحسن کبـریا در طلعت دلجـوی او

 مـفـتـاح جن ـت نام او  او غ بـامجـبـریل مـر

 اوهستی رام  گردون جام او در عزم، بذل، در

 خورشید عاشوراست این  چه دختر مادر دختر       آراست اینماه جهان  از چه اختر برتر اختر

 این منصوره و انسی ة الحوراست  ومعصومه        ال ذی اسراست این مرآت سیـمای فسبحـان

ة هم       این صدی قه الکبراست مرضی ه و راضی ه و  این  الزهراست این هم ُزهرة  البیضاست ُدر 

 علی در قـدر قـرآن علی در رتبه هم شأن  

 علی  جانان  و است جان علی  ریحان و  است روح

 دمش جاری از عیساست مریم و هزاران جان       عیسی و دو مریمش یک صد یقه و دو هللا،

 کرم پیوسته دست عالمش  دامن لطف و  بر        ل آدمشپیش از والدت مادری بر کـل  نس

 مقدمش   چون گل نثار  القدس روح  صد روح دو       نامحرمشعصمت بود روح القدس  چادر در

 او  بست پا  او مرهون او هست کل   و رضوان

 تیر قضا در شست او دست الهی دست او

مسدس ترکیب        وزن شعر: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن: غالمرضا سازگار            قالب شعر: شاعر  
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 ـا نـالـۀ تـنـهـائـیـم بـا سـوز عـاشـورائـیـم ب        بـا دیــدۀ دریــائـیـم بـا سـیــنـۀ سـیـنــائـیـم

 با این دم  صحـرائیـم بـا این سـر سـودائـیم        بُـرنـائـیم زیـبـائیم با پـیـری و با زشتـی و

 زهـرائـیـم زهـرائـیم زهـرائـیـم زهـرائـیـم       با هـسـتـی و دارایـیـم با پـسـتـی و بـاالئیم

 واهمه  بی لب به  رمذک پایم زمزمه به تا سر

 فـاطـمه یا فـاطـمـه یا فـاطـمه یا فـاطمه یا 

 هم کبریا را مظهری هم انـبـیا را رهبری        چرخ عصمت محوری کوثری بر توکیستی تو 

 مـادری  خـدا را یاوری خـون خـدا را  دین       خدا را همسری ختم رسل را دختری شیر

 زینب پروری   ناموس حی  داوری زهرای       ریحید هم ت و خو پیغمبری درعزم  ُخلق و در

 چـراغ مکتبت  لبت ایـمـان ردعایی ب قرآن

 شبت عاشق ذکر کنـیز زینـبت شب حـورا

ل تویی آخر در  تویی  لنگر ُسک ان تویی را خلق نجات فلک       تویی چار بانوی بهشت او 

 تویی یاور تویی  علی همسرحق یعنی  بر شیر       بر رحمةُ للعالمین دختر تویی مـادر تویی

 تویی  تویی حیدر  احمد تویی  کوثر تویی قرآن       تویی  محشر  تویی  میزانرضوان تویی جن ت تویی 

 رفرفت  غبار گردونصفت  در مالیک خیل

 در مصحفتمادر کفت هم نام ما  هم روزی

ع بر  روی فلک از عیسی آورده       چادرت های رشته خود بر گرفته دست مریم  درت تضر 

 برد فیض از فروغ منظرت  موسی به سینا می         داورت حی   سوی از االمین آرد سالم روح

 محضرت  شود در خم گه  پا پیش جا  از خیزد  گه       برت در قرآن جان ای جان  چو  گیرد ُرُسل  ختم

 تو سیل از نمیهستی   گردون مطیع میل تو

 جن  و مالیک خیل تو محو صلوة الل یل تو 

 کیستی؟  تو کیستی تو تو، فرمان در چرخ  ای       کیستی؟ تو  کیستی تو  تو، حیران حق شیر ای

 تو کیستی؟  کیستی تو  تو، جان احمد جان  ای       ای انـبـیـا قربان تو، تو کیستی تو کیستی؟
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 کیستی؟  تو کیستی  تو   تو، شأن کوثر و قدر  ای       کیستی؟ تو  کیستی تو  تو، سرگردان عقل ای

 من نیستمد مدح تو من نیستم ویگ  آن کس که

 من کیستم من کیستم  همه درک از برتر ای

ت لحظه        بی تو والیت خویش را باور ندارد فاطمه  ای محور ندارد فـاطمه بی تو نبو 

د  امیـرالمؤمنین هـمسر ندارد فـاطـمه بی تو       تا ابـد کـوثـر ندارد فـاطـمـه  بی تو محم 

 بی تو عبادت روح در پیکر ندارد فـاطمه       ندارد فـاطـمـه ـادرگه م بی تو امامت هیچ

 با خاک کویت آبرو بر خلق عـالـم میدهی 

 نخل میثم میدهی  ها بر  باغ مدحت میوه وز

 

 

 شدم  طاهر تو نام با و کوثر خواندم اول            شدم حاضر اگر بانو! تو شعرحریم  در

 شدم  شاعـر آمد بر لـبم، نام شیـرین تو             دمزائر ش ،در خیالم صحن و گنبد ساختم

 گردن ابیات من افکـنده دوست ای بررشته

 که خاطرخواه اوست آنجا مرا برد شعرمی

 دیگرم  جهانی  نوری از خدیجه غرق چون             پـیغـمـبرم خـانـۀ کـنـارنـاگـهـان دیـدم 

 بوسید برگ دفـترم تا نـوشتم فـاطـمه،            برم و دورالقدس  روح نفس، زد یکچرخ می

 به خاک  ساییده اینجا سرشکوهش آسمان  از

 این دختر به خاک آسمان را با خودش آورده 

 کندمی معطر ریحانه  ات را عطرخانه            کندمی  بترادشمنت را دوست  محمد! ای

 کندمی مادر کار برایت است اما دختر            کندمی  تر رسالت را سبک دیدنش بار

 آفرین مـادران مهـر رحمت، دخـتران آیات

 بعد از این  با هـم، دو هر شود اُم   ابـیهـا،می

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            مربع ترکیبقالب شعر: قاسم صرافان          شاعر:   
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 شکــر خدا که شیعه ی زهرا و حیـدرم          شکر خدا کــــه نوکــــر آل پــــیـمبـرم

 می جام کـوثـرم شکــــر خـدا که مست          شکر خدا که لطـــــف شما شاملـم شده

 یــــعنی ز نــــسل پُـــر ثمر پاک قنـبرم           کر خدا که ریشه ی من حـیدری بَودش

هر علی ُمهــر دل شـده  با ایــن حساب زنده تــرین قـوم محشرم            شکر خدا که م 

ج کـوث         شکر خــــدا ز روز ازل بـــا عنایـتـش   ـر شنـاورمدر بــــحر پُـــــر تمو 

ــــا ز مهــــر آل پیـــــمبر تـوانـگـرم          ا که گرچه تهیدست و ُمـفـلسمشکر خد  ام 

 خـدمت گـزار حضرت زهرای اطهـرم          شکر خدا که با همه ی روســـیاهی ام

 شکـــــر خدا کـه فاطمه گـردیده مادرم          او مــــادری نـمود و مرا انتخاب کـرد

 را نمی شودادری که حضرت زهم هر

 هر بانــــــویی کـــه ام  ابیـهـا نمی شود 

 تــــو آمـــــدی و ام  ابیـهـــا لـقـب شدی          ای بانویی که خــلقت ما را سبب شدی

 تو آمدی و الگــوی فضل و ادب شـدی           تو آمدی که بنده ی پاک خـــدا شـــوی

 روز ازل بــــرای نـبــی مـنـتَخـب شدی         بهـشت والیتی   تو سیــــب سرخ بــــاغ

 گاهی رطب شدی وگهی هم عنب شدی           در برخی از روایت اربـاب معرفـــت

 ای برگزیده مـژده که عالـی نسب شدی           «است نسلی که فاطمی نبَود نسل ابتر»

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:      ترکیب بند          قالب شعر: محمد فردوسی            شاعر:   
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 به لب شدی ض بی نهایت حـق لباز فی          همـــواره در نمـــاز شب خالصانه ات

 ازبس که غـرق طورمناجات رب شدی         بی اعتنا به پای ورم کــــرده بـوده ای 

 ضرب المثل برای عـجم تا عرب شدی        بس که به عالَم زبانزد اسـت ایثار تو ز

 بــــنیان گذار واسعـه ی مستحب شدی         مصداق »یطعمون علی حب ــه« تویــی

 جــامه ی نو هــدیه داده ای م زفاف اش

 آری،گـــره ز کــار دو عالَم گشاده ای

 پــرونـده ی سیـــاه بــشــر را قلم زدی          نازل شــدی و در دل شیعه حرم زدی

 طرحــــی بـرای بخشش کل اَُمـم زدی          هر شب برای اهل محل می کـنی دعا

 همـــــواره طعنه بر ُگل بـاغ ا رم زدی          ده اتخنـــبا عطر جانفـزای بهشتـــی 

 نازل شدی و سوره ی کـوثر رقم زدی          شأن نزول آیه ی تطهـیر فــاطمه است

 بر قل ــــه ی عـــــبادت عـالَـم علم زدی         پرچم به دوش قافله ی دین حــق تویی 

ــ ه         پشت و پناه حضرت خیبـرگـــشا شدی  در مسـیر والیت قـدم زدی موارهـــ

 تیشـــه به ریشه ی شجـر پُر ستـم زدی          با ذوالفقار نطــق و کالم حــماسی ات

 تو آمـــدی و ظلمت شب را بـهـم زدی         حق بودی از ازلحضرت فانوس نور 

  اساس و پایۀ توحید فاطمه است اصل و

 مهتاب خــانـوادۀ خورشید، فاطمه است
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 سالم بر تو و بر قدر و عزت وجاهت          ی جــمــادی دوم سالم بر مــاهتا تو

 همراهت بگرد ای هـمه دست خدا بــه           بگرد ای شده چـشـم ملک قــدمگاهت

 وان یکاد بخوان روی حق تماشا کن 

 کوثـر ثـنای زهرا کن وضـو بگیـر ز 

 سـول خـدا کــوثـرت مبـارک باد اال ر           خدای عزوجل مظهـرت مــبارک باد

 علی ولـی خــدا! همسرت مبارک باد          پرورت مبارک باد خدیجه! دخت پدر

 بخــشیدخدا بـه قلب رسـول خدا صفا 

 تمام هستی خود را به مصطفی بخشد

 نـمــاز آر که زهــرای اطهرت دادیم           اال محـمـد، امــروز کــوثـــرت دادیـم

 نکــوتـر از پـدران تـو دخترت دادیم           قدر بـهـتـرت دادیم در که ازقسم به ق

 پروراست یا احمد!  که پدر چه دختری 

 ت یا احمد! تمام نسل تو زین دختر اس

 به چشــم پاک محمد به ُحسن زهرایی           جـمـال غیـب الهـــی شــده تمـــاشایی

 سایی امیـن وحــی به خاکش کند جبین          هــزار مـرتبــه بــر او ســالم زیبایی

 خدا به ختم ُرُسل داد کـــوثر خود را 

 فقط نـه کوثـر، روح مطهـر خود را

 به خنده گفت که جان پدر به قـربانش           هم چنان جانش نبی گرفته در آغوش 

 یان مسلمـانش زمـــینـیــان و ســـمـاوات          خـدای عــزوجـــل آمــده ثنـــاخوانش

 ی فرقان و نورطلعـت او تمـام سوره

 به صنع خویش ببالد خدا ز خلـقت او 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            مربع ترکیبقالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 ـــــرمت قـــدم فاطــــمه قیـام کــنید بـه ح           پیمبران! همه در مکـه ازدحــام کنید

 به مادرش همه از جان و دل سـالم کنید           از ایـن والدت و مولـود احترام کنید

 مطهر آوردی! که روح زهی خدیجه

 تـو از دل صـدف نور! گوهر آوردی

 علـی ولی خــــدا رکن دیگرش خــوانده          کوثرش خواندهخداوند که  دختری چه 

 پیمبر از شرف و قــدر، مادرش خوانده           بهشت نیـز بهـشت پــمبـرش خوانـده

 عجیب نیست که مام نبوتش خــوانند

 ـجــتش خــوانـند هللا، حدوازده حجج 

 گــرفتـه چشـم خـدا نـور از تـماشایش           خوانده زهرایش ای که خداوندزهره چه 

 ســالم دائــم پیـغـمـبـــــران گـوارایـش           سیمایشدعــای نــور بــود آیـــتــی ز 

 اش سالم کندنبی به حجره ی نورانی 

 به پیش پـاش به امــر خــدا قیـــام کند 

 برنبی جان استبلکه   ی نبـوی نه بضعـه           ی نوراست وسین فرقان استصحیفه رخش 

 زبـان فـضـهٔ او هــم زبـان قـرآن است          استخدا گواست که مهرش تمام ایمان 

 ایـد به هـر خــــلوتـی و انجـــمنی شنیده

 نگفت فضه ی او جـز کالم حق سخنی 

 یـنه، طاهره، صدیقه، زهره، زهرایی امـ          مــام طاهاییاال که دخـتــر یــاسین و 

 قــــط نـه مــــادر ســادات، مـادر مایی ف          انـد همـه گــوهـر و تــو دریــاییائـمـه 

 که بر زنان جنان سروری کند جز تو؟ 

 ی تو مادری کند جز تو؟  که بهر شیعه

 و تو اختــیار قیــامت به دســــت داری ت          تو مـادر همـه خوبــان روزگاری تـو

 ــزاری تو تو در دل هــمگــان صاحب م           تو در وجـود رسـول خــدا قراری تو
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 تو جان ختم ُرُسل هستی و ابوالحسنی 

 تو مـادر همـه پیغمبـران، تو پنـج تنی 

 نه ی توستبهشت قرب خـداوندگار خا          تو مرغ حق ی و توحید آشـیانه ی توست

 سالم گـرم محـــمد بـه آستانه ی توست           ی توست نشانهی دل قبـربی    نشان کعبه

 به روح پاکت بــاددرود خــالـق هستی  

 ســرشک دائم »میثم« نثــار خاکت بـاد 

 

 

 کردمی  خود را متجال صورت عصمت            کردکبری می  چون خدا خلقت صدیقۀ

 کرد حق خلقت صدیقۀ کـبری می  ذات            هـمـتابُـَود بـی ی نَـعـظـم تا عـلـی آیت

 کرددریا می دوپیوند ای بود که  چشمه            ازدواج عـلـی و فـاطمه با آن برکـات 

 کردبا یکایک صفت فـاطمه معـنا می             صفات خود را ورازی از اعظم اسماء 

ا می            مانندش  کسیذات زهرا به اُمم نیست   کردنور زهـرا ز ُرُسل حل  معـم 

 کردالقدس انشاء می روح رازهایی است که            بود بر درامامان همه را که  اومصحف 

 کـردقـنـبـر خـانـۀ او کـار مـسیحا می            اش مرتـبـۀ مـریـم داشتفضۀ خادمـه

 کردسجـدۀ او حی   تعـالی می فخـر از            اندرکوع آمده   هستی به حضورش همه در

 کرد کآنچه میخواست خدا فاطمه اجرا می             چه عـالـم نـشود مجری فـرمودۀ او ز

 کرد عـزم دیدار حـرمخـانۀ زهـرا می             سـفــری پـیـغـمـبـر اول خـاتــمـۀ هـر

 کردروی پدرش وا می خانه به تا در              شد در  جـنات خـدا بر رویـشمی  بـاز

 کردمی  تماشازهراش رخ  بر زمان  هر            دیدخدا بود خـدا را می  مرتضی چشم

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل    میثم مومنی نژاد              شاعر:   
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 یزدان نهفته در صدفش گوهری چنین         چنیندر آســـــمان ندیده کسی أختری 

لقَت نکرده جلوه ی زیبـــاتری چنین         بعد از ظهور حضرت زهرا،دگر خدا  خ 

 هرگز نداشته پدری دخــــتـــری چنین         بهشتی است به دامــان مصطفیب سی

 مادری چنین  دیگر نبوده بــــهر پـــدر        جز فـاطمه که ) أم أبیها ( لقب گرفت

 دنـــــیا ندیده شوهری وهمسری چنین         مثل علی و فاطمه در زیرچرخ نیست

فایت است  ی خود یاوری چنین   علی به خانه دارد         یــک فاطمه برای والیت ک 

 داری سراغ بهر کسی زیوری چنـین؟         دو گوشواره اش حسنین اند،ای جهان

 از اوبه جلوه آمده بـرگ و بری چنین          امامــت ثمـــر نداشتزهرا نبود نخل 

 نین بی او نداشت اهل کسا مـحوری چ          زهرا شناس باش،حـــدیث کسا بخوان

 نشنیده ام کـه بــوده زن  دیگری چنین         بانوی بانوان جهـــان نیســــت غیر او 

 عالم بــه حیرت آمده از َمعبری چنین          پایش بــه روی بال فرشته نهاده است

 هستم دخیل چادری ومــعجـری چنین         با چادرش چــقدر مسلمان درست کرد

 سر نــهاد فقط بــر دری چنین باید که         ه بی جوابهرگز نماند سائل درمـــاند

 محشر به َوجد آمده از محشری چنین         محشر بدون فاطمه مـحشر نمــی شود

 سیــراب هست تشـه لب  کوثری چنین         های ساقی کوثر به روز حشر ا دستب

 دو جهان أفسری چنین باالتر است از          بگرفتــــــه ام ز درگــه او تــاج بندگی

 چنین  آخــریخوشبخت آنکه داشت دم         ما عاقبت به خیــر شویـم از مـــحب تش 

 هرگزنداشته است ســتــایشگری چنین         اند خوب بوده  همه که داشته استهرچه 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل              قالب شعر: صغر انصاریان            علی اشاعر:   
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 هـا  ـهدرانمــا  بــاغ از بـهــار مـن از از            هـا  ام بـنـویـسـم تـرانـه نـشـستـه امـشـب

 هـا  از ایـن دلـی که پــر زده از آشـیـانه            ها امـیـدم و تــسـبـیـح دانـه دست پُـر از

 سروری شدیم  سـرشکرش میان این همه 

 مانــنـد یــازده پــسرش مـادری شــدیـم 

 ر انـورش خــورشــیدی از تــمامی انوا             ای گــرفتــه خــدا در بـرابـرش  آیــینــه

 امشب پـدر رسیـده بــه دیــدار مـادرش             ـــشسته خـدا با پیـمبرشامــشب خــدا ن

 است واجب هست نه که بر به او تعظیم تو

 این دست واجب است  بوسه بر   ازاین به بعد

 کـمال رانــمـوده بــا تــو کـرامت  پــیدا            تــا مــه کــرده نــام شـما قیـل و قال را

 پـنــهان جــمال کــردی پیــدا جــالل را            شکـوهـت خیـال را پیـشعقل  گم کرده

 چند کار توست که پیغـمبــری کنی  هـر

 تو آمـــدی که پـــای علی حیـدری کنی 

 این موج موج کـوثر زهـراست یا علی             ایــن بــاغ ها مـعطر زهراست یا عـلی

 نـــام تــو نــام دیـگر زهراست یا عـلی             زهــراست یــا عــلـیبـاور آری تـمـام  

 آغـاز فـاطمه است آفــرینــش از آغــاز

 یعنی علی حقیــقت اعجاز فـاطمه است

ه            خورشید زیر پای تو خشت محقـریست  پـروریست کـار نگـاه چـشــم شمــا ذر 

 خـانم تمام حرف مـن این بیت آذریست             یستادرمــخاک حسیـنـیه شدنـم لـطف 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مربع ترکیب             قالب شعر: حسن لطفی            شاعر:   
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 بنیانــگذار مکتــب غــیرتــدی فـاطمه "
 

 "عبـاَس درس معـرفـت اُورگدی فاطمه

 شویم بــا بـوی نان تـازه نمک گیـر می            شویم می تو زنجیر عمریست تابه لطف

 شویم می کـنـار خـانه تو پیـر! رشـکشـ            شویم سیـر می  بــاز از تنـور روشن تو

 درروضـه بـاز چـایی دم کـردۀ تـو بود 

 این لطف لطف دست َورم کردۀ تو بود 

 پای ضریح وقت شفا نــام تو بس است             بس است خانم میان صحن رضا نام تو

 است بسبـرای دوا نـام تو دردی مگر             به جای دعـا نــام تو بس است پاییـن پا

 نــام تــو بــر لــبــم دم بـاب الجواد بود 

 مــن هــم زیاد بود  سـر فیض تو بود از

 مشمول هـر دعـای شما خوش بحال ما             آواره ایـم پــای شمــا خــوش بحــال ما 

 ما  بــحال مجنـون کربالی شمـا خــوش            پروانه ی عــزای شــما خوش بحال ما

 سیـنـۀ ما کـربـالیی است که بکش آهی

 است  تا یاد توست حـال دلــم مجــتـبایی

 نشد  شود مرهـم بـــرای زخـــم کـبوتــر            می خــواســـت حـــامی مادر شود نشد

 شود نشد پـرپـر  شـاید به جـای روی تو            تا مانع هـجــوم ستمگـــر شـــود نــشـد

 خورد  شست ضرب  برگ گلی  که  من وای ای

 خورد   دست ازپشت ای  ضربهو  زروی ضربی 
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 در بین نوکـران علی جـا شدن خـوش است          است خوش شدن موال   ی شیعه ایم وشیعه ما

 است  دریا شدن خوش قطره به قطره راهی          دریــا علـی و قــــطره تمامــــی کائــــنات

 شـدن خوش است بـــا مرتضی هر آینه معنا          ــیمما بــی علــی محـل ی از ا عراب نیستـــ

 یک یا علی بگو که مسیحا شدن خوش است          یک »یا علی« بگـو که مسیحـا دمت کـنند

 در روبـروی کعـبه فقط تا شدن خـوش است          قبــــله عــلــــی و قبــــله نمــا فاطمه بُـَود

 تنها گدای حضرت زهــرا شدن خـوش است          جهاناین  سوگند می خورم به علی که در

 است با نــــوکـــری فــاطـمـه آقا شدن خوش          سلمان شدن هـمـان و سلیمان شــدن همان

 تنـها گـلـی که سر سبد خلق عـالم اســــت  

 روح دو پـــهــــلوی نبـی هللا خـــاتم است 

 وهللا کوثر است  خیر کثیر ... نه ... نه .به         ستآمـــــد کسی کـــه خـیـر کثیـر پیمبر ا

 ست بی شک و شـبهه فـاطمه همتای حیدرا          بی فــاطمه که شیر خدا همسری نــداشت

 بــا این حساب فــاطمه هم مرد خـیبر است          وقتی عــلی و فاطــــمه آییـــــنه ی هم اند

 خدیجه و حـوا هم او سر است از مــریم و           نوشته اند حتی ابــونعیـــــم و سیوطـــــی 

 حشـراست باچادری که سایه ی صحـرای م          من مــانده ام که روز جزا او چه می کند

 روز جــــزا شـــفاعت او چیـز دیگر است          محشر مقام فــاطـــمه محـــــشر به پا کند

 به خـــــدا روز مادر است روز تولــــدش           ه استاو مـادر حسین و حسن...مادر هم

 وفاطر و نور وتبارک ست  اخالص و قدر

 مـــــیالد بــــا سعادت کـوثر مبارک است 

 خورشید، در مقـــــابل نــــورش غبار بود           ـــرا هــــمان که آیـنه ی کـردگـار بودزهـ

 پروردگـــار بـودوقتی کـــــه او مـــــقابل            سلمان چه دید؟ دیدکه مـی چــرخد آسیاب

 دچــار بودحیدر »خدای عشق«به عشقش            که از ازل .. آغاز بی زمــان  نُه سال نَه

 اصالً خـــــزان نداشت تــــــماماً بهار بود            هر چار فصل عـمـر علـی از وجـــود او

 ــــح او به ذکر »علی« در شمار بـود تسبی            ــح جای خودتکـبـیـر و حمد و گفتن تسبیـ

 خطبه اش دو جهان تار و مـار بود با تــیغ             زهـــــرا نـگــو بگـو اسـد شیر حق، علی 

فعول فاعالت مفاعیل فاعلنموزن شعر: ترکیب بند                قالب شعر: محمد فردوسی            شاعر:   
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 حیـــــدر بــــدون فـاطمه بی ذوالفـقار بود             پا قـرص مرتضاست  حامی محکم و پر و

 است  ر علی رام فــاطمهوقتی که ذوالفـقـا

 حتـمـاً »َو إن یکاد« علـی نام فاطمه است 

 ،عطایش زبانزد است مصداق هل اتی ست           است زبانزدکه ُضحایش   مصطفی  خورشید

 زیـــــرا شنیده طــعم غذایش زبانزد است            جبـریل هم ز سفره ی او رزق می گرفـت

 حرایش زبانزد است پیغمبــر است و غار            ــی بیتش شده محل عبـور و مـــــرور وح

 که حیـایش زبانزد است رفته به مــادرش            آیینه ای کــه پرتـــــو او را کســـی نـدیــد

 در بین خاص و عام دعــایـش زبانزد است           همســـایه از دعای شبش نور می گـرفـت

 طف خــدایش زبانزد است با این حــساب، ل          آمـده یک پنجم زمــــیـن به صــداقـش در

 ـایش زبـانزد است اصالً عجـــیب نیست بهـ          آری خـدا خدایی خـود را به پـاش ریخت

 مریم اگر دو وعـده غـذاش آسمانـی است 

 زهـــرا همیشه مائـده هاش آسمـانی است 

 دنـیا هـــــنوز محـــــو شـکوه مقام توست           ای مادری که خلقت عـالــم به نـــام توست

 خـتـم نام توست  این هم یکی ز معـجزه ی          آدم بـــــه اســــم اعظم تــــو ارتـقــا گرفت

 این تــازه گوشه ای زفیوضات عام توست            »یا فــاطـُر به فاطمه« ذکر گشــایش است

 هان مست جـام توست تنها نه او .که کل  ج          بَُودای کـوثــری که ساقــی تو مرتضــــی 

 ای تو در احتــرام توست بــــا پا شدن به پ           حت ی نبی که اوج مقــامش ُمبــــرهـن است

 یـک چشمه از سحاب ثواب صیــام توست           آیات هــل اتــی که نشانی ز بـنـدگـی است

 ن حساب رونــق ما از قـوام توست با ایــــ          ی استسه بارکارتوشمس الض حـایـروزی 

 ای امام تـوست... این ها هـمـان جهیـزیه ه           ی حصیــر یک قطعه  یک آسیاب دستی و 

 یعنــــی کـه سـادگـی و قناعت پیام توست            کـرامت است  ی زهـد و این ها نشان دهنده

 ن که دوعالم به کــام توست می آید آن زما          کشیده ایمــادر! اگـــر چه رنـج فـراوان 

 تــقاص مــدینه کالم توست مــــی آیــــی و          با پهلوی شکسته و کـودک به روی دست

 این بیت آخــر اســــت نوشــــتم برای تـو 

 هستی مـــــن فـــدای تـــو و بچـه های تو 
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 یعــــنی کـــه ابتدا تویی و انــــتها تویی           یهر کس هرآن چه دیده اگرهرکجا توی

 » آیینــــه تمــــام نمـــای خـــدا « تویی           در تو خـــدا تجـــلی هــر روزه می کند

 ای مــــادر پدر! غرض از روشنا توئی            میالد تو تولـــد توحیـــد و روشنی است

 تا چشم کــــار مــی کند ای آشنا ! تویی           نبوده ای چیزی ندیــــده ام که تو در آن

 سرچشمـــــه فــقــــاهت آل عبــــا تویی           نخل والیت از تــــو نشسته چنین به بار

 غیر از علی نــــدید کسی تــا کجا تویی           غـــیر از علی نَــــبَُود کسی همطراز تو

 نقش علی است در دل آیـــینه، یا تویی؟            ـی روح واحدیدـتو با علی و با تـــو علـ

 روح االمین روشــــن غـــار حـرا تویی           شوق شریـــف رابــطه های حریم وحی

 مکه تویی، مدینــه تویــــی، کربال تویی           ایمان خالصه در تو و مهر تو می شود

 مروه تویی ، قداســت قدسی ! صفاتویی           زمزم ظهــور زمزمه های زالل توست

 سوگند خورده است که خیرالنســـا تویی           بعد ازتوهرزنی که به پاکی زبانزداست

 ای کوثر کثیـــــر ! حدیــــث کـسا تویی            شوق تالوت تو شـــفا مــــی دهد مــــرا

 ت مادرم به تــضرع بیــا ! تویی فمی گ          آن منجی بزرگ که در هر ســحر به او

 می گفت صبــح زود به باد صــبا تویی           آن رازسربه مهرکه »حافظ«غریب وار

 تنهاتـــویــــی شفیعــــه روز جــزا تویی           هنگام حشر جز توشـفاعت کننده نیسـت

 ــمه انبیــا تــــویــــی ـراز رســــالـــت ه         در خانــــه تـــو گوهر بعثت نهفته است

 بی تو چه می کنند؟ تویی کیــمیا تویـی           آنان که خاک را به نظــر کیمیا کننـد« »

 یعنی که کاشف همـــــه آیـــه هــا تویی            قرآن ستوده است تورا روشـن و صریح 

 دو عـالــم! دوا تـــویی  آه ای دوای درد          درد مرا کــــه هیـــــچ طبــیبی دوا نکرد

 ای چلــچراغ سبــز اجابـت ! دعا تویی           من از خدابه غیر تو چـیزی نــــخواسـتم
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 دریابم ای کــــریمـه کـه دارالشفا تویی           پهلوشکسته ای توو من دل شکسته ام«»

 من رها تویی  سبی تاب و گـرم در نفـ           ذکر زکی ـــه تــو شب و روز با من است

 با من در ایـــن ســراچه بازیچه تا تویی           کی می کنی نگـــاه به این لعبتـــان کـور

 تنها صدا بمـاند اگــــر، آن صـدا تویـی           پیچـــــیده در سـراسر هستـــی نــدای تو

 ا« تویی ملطفت نمی گذاشت بگویم» ش          گفتم تو ای بزرگ! خطای مـــرا ببخـش

 بر مـا بتـــــاب، روشــنی چشم ما تویی           باری، کجاست بقعـــه قبــــر غریب تو؟

 

 

 جان مهدی را  دل و از تبریک بگو             در محفل عاشقان بخـوان مهدی را

 رب برسان مهدی را  گفت که یا می             والدتش دخت نبی سجده پس از در

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

 دارد دامـان خـدیـجـه عـطـر زهـرا            امشب که نـبـی خـنـده به لبهـا دارد

 تـمــاشـا دارد بــوســیــدن دسـت او             همه بیش  و ازبوسدش می   بوید ومی

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

 زده است  طوبی گل تسبیح به پیکر            زده است  کوثرجبریل به عرش نقش 

 آسمان سر زده است  زمین و خورشید            از خـانـۀ کـوچـک مـحـمـد امـشـب

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

 قـدس چـهـار مهمان دارداز عـالـم             امشب که خدیجه روی خندان دارد

 خـانه پنـهـان دارد خـورشیـد درون            دل شب یا در به دامنش و زهراست 

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

 درگـه لطـف ازلـی سجـده کـنـند  بر            جـلی سجـده کـنند امشب همه آیـات

 لی سجـده کنندعـ زهـرا و محـمد و            بعـد والدتش به شکـرانۀ دوست از
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 تا آن زمان کـه روز وشبی برقرار هست           تا آن زمان که گـردش این روزگار هست

 پیاده عشـق به هـر دل ســــوار هست پای           ان لطـــف حقته بـه میــــزکم یا زیاد بـس

 پس درتمام عمر به هــر لحظه کـار هسـت           وقتی گدا شدن بـه در دوست عاشقــیست

 امـا یــــقیــن کــه جلـوه ي آییــنه دار هست           مــــا ظــــاهـراً اگـر چه خدارا ندیـده ایم

 یـاس آمــده که همیشه بــهــارهــــست یک          المثل شکسترسید ومعنی ضرب گل یک 

 یک برگ یاس با همه عالم برابــر اسـت

 معــــنی یـاس یک کلمه هست ومـادراسـت 

 بـام بهشت نقـطه ي پـایـــین پـــای اوســت           اوستبرای  هرکس که مادراسـت دوعالم 

 گفته پدر هـم فـدای اوست  بردخــــتری که          لـم شـرافتـی استمادر شدن بـرای دو عا

 سوی بهشت بــــاغ گلــی که سـرای اوست           اوقبل خلقـت آمــده قبــــل از هـمـــه رود

 این میــــل باطـــنی عمـــیق خـدای اوسـت           شرط وشروط خلقــت دنیاســـت فـاطمــه

 اسم یک یک همسایه هـای اوست  همواره            ــه اشن قنــــوت شــبانآمد کسی که بــــی

 تصویر خالصانه ي ذکـر ودعــاسـت او 

 همــــسایه ي همیــشه ي قرب خــداست او 

 شــــرح خودش برای کسی موبه مــونکرد           زهرا فقــط بـرای خـــودش آرزو نــکرد

 ن خاک رو نکردـردم ایخــــود را برای م          بـــودچون پیرمرد کـور زمینــــی زیــاد 

 او جـــز هدایــت همــــگان جستجو نکرد           حتی انار را بـــه بهــــانه طــــلب نمـــود

 اما به غیر ســــاده مــــداری که خو نکرد            او دختر پیمـــــبر و یـــک مملکـــت مقام

 واهـش دل خود گفتگو نـکرداز بــــس زخ          عــــلی شرمگین شودیکـــبار هم نشد که 

 این گفته گفته ولــی هللا اعـــــظــــم است

 او مـثـل اسوه ي حسنه بـهر مــردم است 
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 وقتی که رفــت آمدنـــــش در حـــجاب بود          وقتی که بود خوبی او بــی حســــاب بود 

 دنـــــیا شــد ابـــر تیـــره و او آفــــتاب بود           زد و زود رفـتاو یک سری به عالم مـا 

 درک مقام او که خودش یک ســــراب بود           درک مقام فضه او هـــم نشــــد نــــصیب

 ام العــــبـادت او، و علــــی بوتـــــراب بود           ساییده عرش سربه زمین وقت سجده اش

 زهرا همیـــــشه اهل حســـاب و کتاب بود           خودش رسید و بــــه حق باغ فدک گرفت

 انفــــاق کـــــرد و اهــــل مسیر ثواب بود            او از شبی که زندگی اش ســاده پا گرفت

 درکمان به این همه معنا نمی رسد   مــــا 

 دستمان به رتـــــبه زهــــرا نمی رسد   ما

 وانجم است   نوراست ونوربخش سپهراست          م استه ي دریاترین خاوکوثراست وچشم

 در البه الی ثانــــیه هــــای زمان گم است           پیدا تر ازهمه شــد و بیــــن بزرگـــی اش

 هر دانه ای که برسر هر خوشه گندم است          از آب و خـــــاک مــهریه ي او جوانه زد

 زهـــــرا تمام مرتبــه؛ الگــوی مـردم است          ودش درمسیر حقمصـــرف نکرد غیر خ

 زهرا به پای دیــــن خـدا مثـــل اهرم است          از خـــــود گـــذشت تا که والیت علم شود

 دین خدا ز همت او جــــان گرفتــــه است

 گرفته است   زن بـا نــــگاه فاطمه عـــنوان

 زهراست آنـــکه مانــده در اذهان روزگار           اروزگایش تـــــابــــان رزیــــباترین نمـــــ

 براین زمیـــــن کــــرامت بــــاران روزگار           یک قطـــره از عنـــــایت زهرا نمی شود

 زهـــــرا بـــــود بـــزرگ بزرگان روزگار           این سالها کـه آمـــــد و رفته است همچنان

 باید ســــؤال کـــــرد ز دیـــوان روزگــــار          زهرا غریب ماندـــعنی چـــــرا بزرگی ـی

 از منـــــتــــــقم در آخـــــر و پایان روزگار           بایـــد سؤال کرد چرا درب خانه سوخت 

 بایـــــــد کــــــسی بــیاید و غم را دوا کند

 ـــي را بـــــپا کند با رمز نام فاطـــــمه قرنـ
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 فـروغ مـعـرفت ازمکــه پـیداست              زهـراسـت فــرخـنـدهٔ مـیـالد شـب

 دیـــدۀ خــاتــم زدوده از غــــبــار            خــدا امـشب در رحـمـت گـشـوده

 خـالیق در زمین تــوفیـق جـویان             گـویان مـالئک در سـمــا تـسبیــح

 پیام آور ز حق روح األمین است            للـعالــمین اســت ـمـةر رحـســرو

ــر  حـق را کـس نـداند  رسـانـد حبـیـبـا حــق ســالمت می            مـحـمـد! س 

 بـهــشـت آئـیـنـه رخـســار زهــرا            زهــرادیدار  روشن از چشمت دو

 حیــا و معـرفـت او را گــزیـنـش             آفــریـنـش چــه زهــرا شـاهکـــار

 چه زهـرا تـرجـمان حـق پـرستی             زهــرا جـلــوۀ جــذاب هـسـتی چه

 ل آسـمـان استعـروس بــی مثـا            جنان است زهرا آن که طاووسچه 

 است زنـان را بهـتـرین آمـوزگار            پـیـمـبـر یادگاراست چه زهــرا از

 مـــدال ســیـنــۀ خـــتــم رســالـت             چــه زهـــرا هـمـســرشـاه والیـت

 است  ارادتـمـنـد کـویش جـبـرئیـل            چه زهـرا کل هستی را دلیل است

 خــدا درهــای دوزخ را بــبــنــدد            لـحـظـه لبـهــایش بخـنـددیک  اگر

 خوار سفرۀ اوست که عـالم ریـزه            تدوس حضرتعجب گسترده خوانی 

 علی خود جرعه نوش جام زهراست             فام زهراست می گل از مستجهان 

 اوست معـنویـت زیور ف وعــفـا             نـگـیــن زهـد در انـگـشـتر اوست

 ش جـهـان ســیـراب از آب فـراتــ            خاطـراتش  ای از  فــدک دیـبــاچــه

 مـویش جـهـانـی بـسـتـهٔ یـک تـار             قــمــر شــرمـنـده از انوار رویش

 چـوب خـانـۀ اوست  وال در چــار            حــیــا در حـیـطــۀ کاشانه اوسـت

 عـلـی هــم سـاقــی میـخانۀ اوست            زالل اشــک در پـیـمــانــۀ اوست

 گـفــتـا سـلـونـی پـیـش زهــرا  نمی             ها ـنـیعـلــی با آن هــمــه دانـسـت
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 خـدا را کـی دگـر با او جـدائیست            خدائیست آموز خود؛خود که زهرا

 اوست شـفـاعــت اولـیـن بـرنـامـۀ            امـۀ اوستهـنـگـ قــائــم از  قــیــام

 تـش آتـش بـمـیـرد س حـرمـبـه پـا             چــو رو بــر آتش دوزخ بـگـیـرد

 تـو را ســوگـنـــد بـــرشـاه والیت            خـتــم رســــالــت اال ای دخـــتــر

 مـا بـه روز واپـسـیـن ای وای بر             ما مــا را نـبـخـشی وای بر  تو گر

 تمبـه امــیـد شـفـاعــت شــاد هـسـ             زاد هسـتم غــالم درگـهــت خوش

 

 

 

 اي فیض بخش عالم امکان خوش آمدي           آمدياي جلوه گاه رحمت یزدان خوش 

 آمدي اینک به جمع خاک نشینان خوش          است  میـالد تـو، طلیعه زیـبـاي خـلـقت

 عنــایت رحمان خـوش آمدي اي مظهر          یــزدان زخلقت تو به عــالــم دمید جان

 زجمله نسوان خـوش آمدي  اي برترین          وریحانه ی رسول زهــرایـي وبـتــولي

 اي نازنین شکوفه ی قرآن خوش آمدي           سـرمـدي به گـلـسـتــان احـمدي باحسن

 خوش آمدي سبحاناي مادح توحضرت           اتـي  درمــدح یک عطاي تو آیـات هــل

 رکن عـلــي عـالي عمران خوش آمـدي           ام ابي و مــادر سـبـطـیـن و زیـنــبـیـن

 آمـدي  خوش برهان به شأن تو اسماء تو          زهرا،رضیه ،راضیه ،مرضیه ،فاطمه 

 ماسوا به تو قربان خوش آمدي اي جان          فـرمـود مصطفـي به تو؛ جانم فداي تو

 آمدي ن خـوشاي مــادر تـبــار شـهـیـدا           شـهـر مـدیـنـه بوي خوش کربال گرفت

 با مـژده شفاعت و غـفران خوش آمدي              و قیـامت است مهرتــو راه توشه قـبـر

 آمدي خیـر فراوان خوش اي چشمه سار          زنسل توستوحضرت مهدي    کوثرتوئي

 اي جلوه گاه رحمت یزدان خوش آمدي         توعاجز استکمال  زمدح  »حسان« طبع 

یل فاعلنمفعول فاعالت مفاعوزن شعر: غزل                  قالب شعر: حبیب چایچیان              شاعر:   
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 به آب و تاب کنم وصف آیـۀ تطهـیر              تحــریر ر ومطه قلم مطهر و صفحه

 را کنم تفسیـر  تو  شود آخر چگونه می               تو کیستی که همه قاصرند از درکت

 گیر  اللیت ذات توست عـالـمز بس ج             مـقـابــل قــدمت جـبـریـیــل زانـو زد

 کـثیر  سالم حضرت کوثر؛ سالم خیر            به پیـشـگــاه شما از خــدا پیـام رسید

 خورد رقم تقـدیر  به باب میل شما می              قسم به لوح و قلم گــر اراده فـرمایید

 غـرق این تکبیر سماوات تمام ارض و              گوئـید میان خانه نشـستید و ذکــر می

 تمام خلق تو را در نـقاب دیـده و بس 

 بس یده و حجاب د فقط خدا رخ تو بی

 ما خـطـور کنی  کجا به کـوتهی فکـر              زمانه ظرف ندارد که تو ظهور کنی

 کنی به یک غمزه غرق نورتمام شهر               اگـر قـنــوت بـگـیــری میـان سجـاده

 سرای کوچک خـانه شبیه طـور کنی              دعای سحر حیدر! به یک لـیم خانـۀ کـ

 کنی  سرور از او را پُـر وجود خسـتۀ             به یک لبـخند وبهجت دل موالیی  تو

 ز هـر دیار اگر لحظه ای عبور کنی             سیب میگرددعطر  از پرفضای کوچه 

 تو دور کنی  ای  لحظه مرا مباد ز خود              کارممن گنه ای؛ گرچه  تو روح عاطفه

 سایۀ ســرم هـستی تو غـبـار راهـم و 

 هستی مادرممت تو روز قیا  چه غم به

 که گـاه زخــم زبـان قــریش سـر آمد              دگــر زمــان ســـرور پـیـامـبــر آمـد

 ات سحر آمد  شب تنهایی مخورکه غم                هـمـزبــان خدیجه شدی میان رحم تو

 هر آمدگـواو  مهر های پر از  دیــده ز             برزگ بـانوی کعبه چقدر تنها بود... 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 ترکیب بندقالب شعر: قاسم نعمتی            شاعر:   
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 نـگـار ماست غـریـبـانـه از سفـر آمد             شـمـیـم سیب بهشت از حجاز می آید

 بـهـتـرین سپـر آمـدبـرای شیـر خـدا                را علی خلق کرده است تو خدا برای

 تو بیرق عـلی برپاست به روی شانۀ

 پابرجاست دارد همیشه فاطمه علی که 

 دار زهـرا بود  جـمال حق علی...آینه              بود هــرادار ز کریم شهر علی سفره

 دار زهـرا بود  که در کنار علی خانه             سائلی نرود  این خانه ازدست خالی به 

 میان دست عـلی ذوالـفـقار زهرا بود              که همیشه پشت نداشت آن زرهی به قسم 

 زهـرا بود  نگـار  بر این مـلـیح زمانه            با نمک است  اگرچه نام علی هم ردیف

 مطاف روی علی در مدار زهرا بود              علیست  طواف روی همه زمین و زمان در

 همیشه محـور این اعـتـبار زهرا بود             گیرعالمیان دستحسین حسن کریم و 

 آمیخت  از آن زمان که گل ما به عشق می 

 خت را به پای زهرا ریخدا خدایی خود 

 کنیز خویش صدا کرده و مکرم کرد             را معظم کرد تووسعت عرشش  خدا به

 ها منظم کرد ی ذکر به این صدا همه               دای هــر تـپـش توست ذکـر عـلیص

 محکم کرد  تو ای ز نخ چادر به گوشه            محشر شـفاعت همه را میان عرصۀ

 ـمه مقـدم کرد گــروه فــاطمیون بر ه             سپـس گـشـود مـسیـر ورود جـنت را

 حسین گشت و به پا بیرق محرم کرد              عـلـی روزی و چـکـیـدۀ جــلوات تـو

 را مجسم کرد  میــان قــامت زینب تو             برای اینکه بمـاند هـمیـشه جـلــوۀ تو

 ضربه قامتت خم کرد ه به یک بین کوچ که             به هـرم آتش دوزخ بسوزد آن دستی

 خون تازه نشست دیوار و میان آن در

 شکست حرمت تو بودی و  بلند مرتبه
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 كرد با ناز خود درهاى رحمـت باز مى          كرد آن شب زمین مكه بر خـود ناز مى 

 تكبیر بــــالل از هر طـرف بـودگویاى            آن شب حرم سرتا قدم حـق راهدف بود

 كاشـت  آن رابه عشق یارهجده ساله مـى           كاشتباغ دلها الله مى  شفق درآن شب 

 كرد قامت به قد قامت، مود ت سـاز مــى            كـرد ى دل باز مى آن شب سحرسجاده 

 خواند اب مــى  شادى حدیث خو بهرغماز          خـواند آن شب فلق شعر گل مهتاب مـى

 كرد گرد مالل از روى احـمد پــــاك مى          كرد چاك مى  آن شب سپیده جامه برتن

 داد كلك قضــا لـــوح قــــدر را آب مــى           كردرا تـاب مى  و فلك   آن شب زمان چرخ

 ف بود ى صـــید صد غواص دل آمــــاده          آن شب زمین آبستن شـور و شـعف بود

 خواند  شــــب میــالد مى زیــبا سرود آن           خواند آن شب منا شعـر مباركبـــاد مــى 

 از بـــاردارى بــــود كــــارش بــیقرارى           آن شب خدیجــــه بـود و درد بـار دارى

 برد  ـج مى رنج شكــــوفایى بــــه پاى گنـ          بردآن شــب ز تنهایى روانش رنـج مى  

 ریدند و نكـــوهــش مشـــت كردنداز او ب         پـشت كردندآن شب زنان مكـــــه بر او 

 طفلى كه بودش دررحـم بـا اوسخن گفت         اى، بـحر كـــرم سفتآن شب در  ناسفته  

 ــود وقـــــت شــــكوفـایى نــــخـل آرزو ب         آن شب میان آن دو اســـرارى مگو بـود

 گفت ر نور مىاز مرگ ظلمت در دیــــا           گفتآن شب به مادرازبهشـت وحورمى 

 كرد  در را براى صبح صــــادق باز مى           كردآن شب سحر آهنگ شادى ساز مى  

 لطف خداى مهربــــان و سوز و سازش           آن شب خدیــجـــه بـــود و آه جانگدازش

ــ   ارى خـــــود قــــلب او را شاد كردندبا ی          ى بانــــوان امداد كردندآن شــب بهشتــ

 آن یك برایـــش سنــدس و استبرق و گل           آن یـــــك به دستش ساغرى آكنده از ُمل

 ریخت  لبخند از لــــب در، دیـار ناله مى         ریختآن یــــك به پایش با ترنم الله مى  

 كرد آن یك پریشان گیســـوانش شانه مى           كردرایش بــاده در پیمانه مى  آن یك بــــ

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: مثنوی            قالب شعر: ژولیده نیشابوری            شاعر:   
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 خواند  آسیه بهــــــرش داستــــان نیل مى         خواند مــــریم به گـــوشش آیه انجیل مى

 كرد او را مهیــــا بــــهر یــك مولود مى          كردســـارا برایش عود و عنبر دود مى  

 آهنگ فتح نور در شهــــر سـحر داشت            نــــاگه خـدا از راز هستى پرده برداشت

 شعر هجا در وصف پـــیغمبر نــــخوانند          تــــا مصــــطفى را ابــتران، ابترنخوانند

 كور گردیدچشم كج انـــــدیشان عالــــم           ام القــــرا آیــــینه دار نــــور گــــردیــــد

 برانـــــش دخــترى داد بر خــــاتم پیـــــغم         دكون ومكان را ذات حق زیب وفرى دا

 بلـــكه بر یتــــیم مكه، مــادر دخـــتر نه ؛          آن هــــم چه دخــــتر نازنین و ناز پرور

 اش بیستد نمره در امتــحان هـمسرى ش         بــــاالتر از او بـــین زنها دخترى نیست

 مــــحمــــداالئـــمــــه فــــاطــــمــــه ام  ام        ت كبراى سر مدآمــــد به دنــــیا عــصم

 گنجــــینه شــــرم و حیــــا و كان عصمت         آمــــد بــــه دنــــیا شــــاهكار كلك خلقت

 عراج احـــمد بــــود و منهــــاج على بود م        آمــــد به دنــــیا آنــكه نورش منجلى بود

 از مستى هــــستى بــــشر شد پاى بستش          آمــــد به دنیا آنكـــه هستى هست مستـش

 مشهـــــودى از آب و گــــل و آدم نبــودى         گــــر او نــــبودى هستـــــى عالم نبودى 

 ـدا بـــــود در پــــرده ابــــهام آیــــات خــــ         گــــر او نبــــودى زندگى بى محتوا بود

 او زینـــت آیـــــات قــــرآن مبـــــین است        او رحــــمتى بر رحمـــــة للعالمین است

 بر كشتــــى عــــدل عـلى نوح است زهرا         االنبیا روح است زهرا بـــــر جسـم ختم 

 ـر از مـــادر است اوبهر پدر دلســــوزتـــ        ـــر اسـت اوآئینــــه دار نــــهضت پیغمب

 ساقى علـــى هست و على را اوست كوثر        مظهر خدا هست و خدا را اوست مظهر

 درس نخــــستین برزنان حفظ حجاب است        شــــرمنده از نــــور جمالش آفتاب است

 ـد مستـــش پیمــــانه صــــبر علـــى گردیـــ        لب هاى ختــــم االنبــــیا بوسیـــد دستش

 قـــد قــــامت احمد بــــود از احـــترامـــش         از بس كـــه داده ذات حق قدر و مقامش

 فـــــرقى علــــى با حـــضرت زهـرا ندارد        بــــى فاطمه نــــام نــــبى مــــعنـا ندارد
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 ـده بـاران بـیـاورید قحـطی  عـشـق آم           یک تکه ابـر ســوی بـیـابان بـیـاورید

 بـیاورید   آرامشی به وسعـت طوفـان            جهل بر روح پر تـالطم انسان عصر

 ی پـیـمـبـر دوران بـیـاوریـد  تا خـانه             خدارا از آسمانیک چشمه از بهشت 

 قـرآن بـیـاورید  قـالب سه آیـه ی در           نــهـایت پــروردگـار را  الـطــاف بـی

 ای به کسـوت انـسان بیاورید حوریه            پس  و دهید را به پیمبریک سیب سرخ 

 شود پیـمـبر نـمـی  هرسیب سرخ سیب  

 شود هرسوره ای که سورۀ کوثر نمی 

 همه  از این كه نشسته این همه باالتر             زیـبــا نـزول كرده و زیبـا تـر ازهمه

 هـمه تـر از ریـا دریا به روي دامن د              سیـمخــوابــیــده است هـمره الالیي نـ

 همه از  تر  ای كه گشته شكوفا این غنچه             از باغ و باغبان گلش دل ربوده است

 همه از بیخود كه نیست آمده زهراتر            ی خـورشـید مكه است او ماه خانواده

 تر ازهمه؟ هست این زن حورا انسیه             با این همه لطافـتـش انـصاف را بگو

 ها چه کــار؟  ما را به مدح مادر آئینه

 کرده کردگار  جایی که مدح فاطمه را 

آمدنش آسمان شده  است شده امتحان خود  كه قبل خلقتاین زن            است روشن به نور 

 دنیاي پیربا نفس او جـوان شده است              عـطربـهـشت آمده هــمــراه مـقــدمش

 هنگام رستخیزحقوق زنان شده است           اي زنان زنده به گورزمان جهلن ها

 برخیزاي بـالل زمان اذان شده است           نـیـامده شــرعـي اگر چه وقت نــمـاز

فاعلن مفعول فاعالت مفاعیلبند         وزن شعر: قالب شعر: ترکیب             محسن عرب خالقیشاعر:   
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 آیینـه ی خـداي نما میهمان شده است           هـاي شهـر  آخــر میـان خــانـۀ آئـیـنـه

 لك نــداشتزهرا نبود ُزهره دگر نُه ف 

 زهرا نبود سفـرۀ خـلـقت نـمك نداشت

 است نسل شریف پیمبر بنـیـان گـذار           است خیر كثیر چـشمۀ جوشان كـوثـر

 نسلي كه فاطمي نبَُود نسل ابتر است           است به روشني  سورۀ كوثر و  حرف خدا

 است  محشر  قوم ترین  دهزن سبز این نسل             این خــانــواده را بركت میـدهــد خـدا

 است  شـناور یتتا كـشـتي نـجات وال              ما را غم از تالطم دریـاي كفر نیست

یــدمـان به آمدن از راه مادر           ما كودكان گمشده ی صبـح محـشـریم  است  ام 

 شود هر بانویي كه بانوي محـشر نمي

 شود هركس براي شیعه كه مادر نمي

 اند  باالتــر از تـمـام صفـاتي كه گفـته             انـد  ـفـتـه حـیـاتي كه گ تو چشمـۀ زالل

 اند بانو سالم  حـق، صلـواتي كه گفته           رسد به روح بلنـد تـو مي   پــدربعد از 

ـهـر شمـا وا نـمی   اند درروز حشر باب نجاتي كه گفـته            شود جز با كــلـیـد  م 

 اند شأن كنـیز توست ُرواتـي كه گفته            میني كجا رواستوصف تو با كالم ز

 اند   هاي نباتي كه گـفته ازشهد شاخــه            نــم اشكـهایـتان تــر از شـور    شیــرین

 اند  همراه خود كنار فــراتـي كه گفته             مـرا بانــو بـیــا و یـك شب جمعـه ببر

 انـد  كـشتـۀ عـبَـراتي كه گفـتهبر داغ             یـه میكنیبیش ازهـزار سال بُــَود گـر

 شـهـیــد دعـا كن بــراي من اي مـادر 

 یك شب بمیرم از غــم ارباب بي كفن 
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 اولـیـن فـاطـمـۀ صبـح وجـودي بـانـو              بین محراب ازل گـرم سـجــودي بـانو

«  تـو بـودی بـانو ت خـلـقـت افـالک  علـ              کرد روشن مراتکلیف که  «لوالکسر 

 بانو  عجب گفت وشنوديداشت  خدابا             عمریک جبریل نگاهت  کهندانست کس 

 بـال پـرواز تو نشناخت فـرودي بـانو            هر سحرگـاه تــو معـراج دمـادم داري

 نو ی با شهود آمده با کشف و ملک هر            تو سمت ملکوتجنـت االعالی  از بـاز

 ده پنجره اعـجاز گـشودي بانو  صد و           افتاد جریان عشق به و هم زدی پلک بر

 حسـن مطــلق شوی وال یتناهی باشی              آمــــدی آیــــنــۀ نـور الهـــی بــاشـــی 

 تـو  فـرسـتـد خـود هللا تـحـیـت بـرمـي               تو حضرت حق شد متجلي در عصمت

 با خدایـت چـــه کـلیـمانه تکــلم داری           ـاب  تبـســم داریمــزمـۀ نروي لـب ز

 تو یا قد وس است  جان و  بخش دل روشني              تسبیح لبت مأنوس است  آسمان با تو و

 آمـــدی ام ابـیــهــای مــحـمـد بـاشــی              بــاشـی  آمــدی آینــــۀ عــصمـت ایــزد

 با تمـاشای تو هر لحظه عبـادت دارد            ـو عـــــادت دارددیـدار تـــ نبي هللا بـه

هرتو گنجینة  ست طلب تشنه لبي در جهان سهم کوثری            ستاالسرار نبي  قلب پر م 

 آمدي فـاطمه چشمان عـلی روشن شد            روشـن شدآمدی فاطـمــه صبـح ازلي 

 لل  ال قــوة اال بــا  گـفـت: ال حــــول و           ای ماهنو رتو روشن  که شد ازچشم موال

 ست  یاد تو لحـظۀ اعجاز مفـاتیح علي           ست نام تو فاطمه یا فاطمه تسبیح عـلی

 خوانينادعلي مي جا دم به دم در همه              خـواني عـلـي مـی  عاشقانه تو که با یاد

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            مثنوی قالب شعر: غزلیوسف رحیمی            شاعر:   
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 شبت نغمۀ حیدر حیدر  روز و هر ذکر             ـدرشده تسبیح لـبـت نغـمــۀ حـیـدر حـی

 صبر ورضا معلوم است   دگر  در کنار تو            استحکم قضا معلوم با تو تکلیف قدر 

 پـارۀ قـلـب نـبـي، انـسـیـة الـحـورایي               تو که در بندگي و ُزهد و وفــا دریایی

 زهرا  زکی ه، صدیقه، مرضیه،  راضیه،             تـقـوا  صداقت،  لحظه هایت همه ایثـار،

 به ابد مقصد سرمنزل هاست ات تا  خانه              هاست حـق در دلحضرت حب تو موهبت 

 لبریزاست  دعا شورات از  قلب سجاده             وصفا لبریزاستخانۀ ساده ات ازصدق 

 مسایۀ توست یا فاطمه ه  که ُمقد م به تو             جود وسخا جلوه اي ازآیۀ توست رحمت و

 مشتاق شده   تو عرش أعلی به تماشای            خانه داري تو که شهـرۀ آفـــاق شــــده

 گویداز بـزرگي و کرامات حـسن مي             گویدباغ بهشت توسخن مي هر کس از

 چه حسیني داری  جان عالم به فدایت!             عیـنـي داری   ر دوش نبي نور دوبر س

 هر که خاک قدم حضرت زینب باشد             مـقـرب بـاشـد ـف تـودر کرمخـانـۀ لط

 ام کلثوم تو مـانند خودت مظلوم است            قدر یک گوهر یکدانۀ تو مکـتوم است

 آردکسي نـام تو را روي لبش مي  هر            بـاردخــدا مـي  از نگاه تـو فـقــط نــور

 است   دراین دایره سرگردان هرکسی نیست             تاز ایـمان اس ای چشمهنا خودآگاه دلش  

 گردد کون ومکان هم به تو برمي  گردش            گـرددبین دسـتان تـو دسـتـاس اگـر مي

 گـرهـي زد بـه پـر چـادر تو بـا نـی ت            این همه معصومی ت آسمان محــو تو و

 ببین سرت گرم طواف است دور  آسمان              چادرت مظهر تقوا و عفاف است ببین 

 چــادرت رایحـۀ یـاس بـهـشـتي دارد           هر کسي نزد تو احساس بهـشتـي دارد
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 مـسلمان تو و چادر تو عالمي گـشتـه              درخور تو بود فاطمه جان چه بگویم که

 رمن است اوصاف تو یا فاطمه کی کا  شرح              است من خاتمه کی کار بي اي سورۀ مدحت

 روزش تو  عالمي هست اگر،ماه شب و              ، شمس دل افروزش توجنتي هست اگر 

 یـابـدقـدمـت مـرتـبـۀ زر  خـاک زیـر              را دریـابـد کیست که رتـبـۀ واالي تــو

 تکـثـیر شده دل شیعه فقـط مهر تو  در            آب مهریۀ تو گـشـتـه و تـطهــیـر شـده

 باشد حـیدر که والي تو و در دل هـر            حـشـر باشدي عـرصـۀ محب تو روشن

 مادر  تو راهی،االعالی  جنت به سوی             شود با نظر لـطـفـت الـهــي، مـادرمي

 صبح هدایت داری نفست هر که در تو            داریشفاعــت اذن  جا  که همهاین تویي 

 شده مدیون تو و خون تو، قرآن مادر             ان مـادرشــده مـبــدأ ایـمـ انقالب تــــو

 ستباقيشهادت  راه ایثار و صبوری و              ستبا وفــاداري تــــو راه والیت باقي 

 دست علی و تو امامت کردی  بسته شد           سط کوچه قیامــت کردییک تنه در و

ت دادی شوکت و بار دگر دین   تو به            با قیامت به همه درس بصــیرت دادی  عز 

 امـتــداد ره تـو نـهضت عـاشـورا شد             نقش یا فاطـمه سر بـنـد مجــاهـدها شد

 ها داشت   ات اي عشق؛خمیني نسل نوراني               ها داشت تو الحق که حسیني مکتب سرخ 

 ـداري اسـالمي شدنـور تـو مــطلع بی            ماند نام تو و در کل جهـان نامـــي شد

 کاش ایـن جمعه شود با مدد  تو راهي            همه دنیا شده فـریـاد عــدالت خــواهي

 ّللاَّ اوست عـالـمي منتـظـر گفـتـن بسم             همره اوستصد قافله دل آن سفر کرده که 

 ارشکجا هست خدایا به سالمت د هر           آمد و بـودیـم کنـارش، یـارشکاش مي 
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 شده است وماحصلش این غزل شده استشیرین             عسل شده استامشب من  دنیا به کام تلخ

 این واژه ها اگر به تغزل بدل شده است            تـاثـیـر مهــر مــادریت بوده بـر زبــان

 شامل حال غزل شده است لطف خداست           حـضور نام تو در شعــرهای من مادر!

 میان من و عشق حل شده است مسأله این            ای هیچ کسی نیست در دلمتو ج غیراز

 آنچه نصیب زحل شده است  است و آهآه            سیــاره ای که زهــره نـشد آه می کـشد

 یزل شده است  ام ز روز ازل لم در سینه            زهــرایــی و تــأللـــو نـور مــحــبـتـت

 این مـثـنوی شده استبی اخـتـیار وارد             ه استغـزل معنوی شد با نام تو هوای

 آوری تنـهــا تـویــی که بر سر ذوقم می            هـرگز نبوده غـیــر تو مضمون بهتری 

 الهوت را شکوه تو مبهـوت کرده است             نامت مــرا مسافر الهــوت کـرده است

 وضـو گـرفتردن نــامت بایــد برای بـ            گرفتاز عــرش آمـدی و زمین آبــرو 

 غــرق خـداست شـعـب ابـی طالـب دلـم             نـور قــریـش! تا که تویـی صاحب دلـم

 حرفت چراغ راه و مفاتیح زندگی است           زندگی استتلمیح نفس همه عمرت نفس 

 بـایــد مــدام زنـدگــیـت را مـرور کـرد               از این شـکـوه، سـاده نباید عـبـور کرد

 شده است  پیش تجـمـالت، جهازت سپـر           شده استچون زندگیت ساده ترازمختصر 

 در هـر نـفـس برای پــدر مثـل مـادری            آیـیـنـه ای و سنگ صبــور پـیــمـبـری

 نـده کناب بهشت است، خـلبخندت آفـتـ               است، خنده کنبهشت اشک شما عذاب 

 هـجــده نفس زمیــن شده شرمآنـدۀ شـما           ــوده بـرازنــده ی شـمـادنــیــای ما نــب

 ام  حس می کـنــم مــزار تو را بین سینه            ام آیـیـنـه ای نــهــاده خــدا بـیـن سـیـنـه 

 ســادات پـر کشید  ـبــم به سوی مـادرقـل           کشید که به میـقـات پـر مانـنـد آن خسی

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل مثنوی           قالب شعر: حمیدرضا برقعی          شاعر:   
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 بریم كه پیـغمبرت كنیم  معــراج مي             پرواز مي دهیم كه بال و پرت كنیم

 ترت كنیم وقتش رسیده است مقرب            ات  خلوت چله نشینيدیگر بس است 

 یمكن دهیم كه تاج سرت مي دست تو            ازاین به بعد را قدیمي خودگل دست 

 تا صاحب زالل ترین كـوثرت كنیم            حاال نماز شكر بخوان فـدیه اي بـده

 مي خواستـیـم آینـه ی دیگـرت كنیم            خواستیم فــرق كني با پـیـمبـران می

 دخترت كنیم  وقتش شده است فاطمه را            برای خودت ببر  بگیر واین سیب را 

 از خــانـوادۀ پـسـري ابـتـرت كـنـیم             فـاطمه شدن ؛ با پدرشـایـسته است  

 نصب شود نسل تو زهرامیخواستیم  

 شود عرب  تا المثل براي عجم  ضرب

 فاطمه است هست بدهكار صبحي اگركه             خورشید، آفتابي انـوار فـاطمه است

 استتكرار فاطمه  علي همه و پیغمبر            داد ظهورخود را مرتبه اش سه   آئینه

 شدن فقط و فقط كار فاطمه است  زهرا            نمیشودجلوي نوري  ای كه هر جلوه

 شب ایثار فاطمه است اولیناین تازه             برد شــام زفــاف پـیـرهن كـهنه می

 هركسي كه گرفتار فاطمه استامروز             شود ست جـهـنـم نمـیفــردا اسیـر د

 ــود والیت نـداشتـیم گــر نـب زهــرا ا

 شــدیم و هـدایت نداشتیم  گمــراه مي

 بنده باشد و یا ربـنا كـند میخواست،            را بـنا كند  بنـا نداشت خودش زهـرا

 پـاي پُـر ورمش اعتـنا كند  اصال به            عـلـي عـروج نمازش امان نداد مثل

 خدا را صدا كند  ،قنوت كافي است در             تا كـه مدینه از گـل تـوحـید پر شود

 هـمسایه را كند  قبـل خودش سفارش            شب جمعه نشـسته تا طبق روال هر

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند           قالب شعر: یفیان            علی اکبر لطشاعر:   



  اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها، چهارمن وصال؛ جلد درآستا

 السالم  

99   
 

000
 زهرا دراز نیست  خانۀ پیشدستي كه 

 آنكس نماز نیست  در شرع بر جناز  

 سواركرد  عصمت، شكوفۀ هاي  برشاخه            آمد و خـزان زمین را بهـار كرداو 

 خود افتخاركرد؟ كردن سجده به شد  مي             بــدون مهــر منـاجــات فـاطـمـه  ـاآی

 بین علي و فاطمه ، تقسیم كار كرد            بعد وفتي شب زفاف، پیمبر رسید و

 كرد  دار وقتي رسول، فاطمه را خانه            معجرش احساس خوشحال شد تمامي

 حـادثه میل انـار كرد روزي اگر ز            شهر بودحاجت مسكین آن هم براي 

 از بسكه دست فاطمه در خانه كار كرد            استهمیشه زبانزد  هاش  پینهاخالص  

 كرد  خمیده كرد ولي ذوالفقارخود را             ها بي حماسه بود وقـتي تـمام قـاطبه 

 كرد ه را اخـتـیار آوري فــاطـمـ نـو             عوض كردن زمان  پس میشود براي

 شود فاطمه كه شیعه شكـوفا نـمي  بي

 شود  زهــرا نمی شیـعـه مرید دشمن

 درهواي فاطمه پرهاي این چنین جز             دنیا نـدیـده است سفـرهاي این چنین 

 چنین   دهند ثـمـرهای این امـروز می            د درختان بـدون سرشدن می دیــروز

 خوشیم به سرهاي این چنین  سرهمواره             كشیم نمي  دهیم و منت یاغي  سر مي

 پیچیده در زمانه خبرهاي این چنین             شود دارد بساط كفر زمین جـمع مي

 چنین و پسرهاي این چنین  مادری از            كـنــد به مـا اصال بـعـیـد نیسـت رو

 این چنین ظفرهاي عجیب نیست    آري            به جز نام فاطمهلبنان مگر چه داشت 

 فاطمه است پُر از یادهمیشه دلهاي ما  

 این سرزمین قلمرو اوالد فاطمه است
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 هـا شود  آئـــیـنـه آمـــده کــه مـادر او             ای ست که عـالم بنا شود زهرا بهانه 

 شود زمین جابه جا خدا بـه روی  نـور           او آفــریده گشت که یــک چند مدتی

 شود تا قـفـل پـلکهــای شـده بـسته وا            پیـــــغمبرخــدااو از خدا رسیـــد به 

 شود  ومصطفیزهرا شود؛علی شود            سخت  روزهایکه دراین آفریده شد او

 خـدا شود بایـد که ُکـفـو فاطـمه شیـر            او مادر تمامی  دلهــــای حیـدریـست

 آمــده که مــادر کـرب و بال شود  او           وم میشودرمعصماد کههرکس مگر 

ی کوثرعطا شود  صدها روایت از           زهـرا اگر نبود چگونــه بـه عالمی؟  م 

 و اوج فلک پیشوا شود خاک  برروی           فاطمه کسی اصالًاجازه داشت؟بی اذن 

 شـودَســوا   مـادری اوـخـــاب بـا انـت           ای خوش بحال آنکه درآن لحظه حساب

 شود   لعنت برآنکه منکر صـدق شـما           ظهورت مبارک است مادر سالم روز

 ما را گــدای خانه لطفت حساب کن

 ما را بــرای نوکــــریت انتخاب کن 

 هرجمله ی تو شامل صدها روایت است           نهایت است بیکه قدر شما   مادرتویی

 صالبت استصبر و و پایداری تفسیر            شــود یشما ذکر م کجا که نام درهر

 شب  اینجا ضیافت است هر سوگند خورده           توستملک ریزه خوار جبریل باهزار

 و جان حسن بی لیاقت است  جان حسین           هر کس مقـام نوکریت را فـروختــه

 والیت است لـی نـمـونه اصل رعـ بهـ           ات که این جان نثـاری کرده تاریخ ثبت 

 همه کارش ارادت است این است روزوشب           گرفت  رزق می  توسلمان زخاک خانه  

 خداوند عصمت است   تندیس عفت است؛           شاگـرد برتــرین تو وهللا  زینب است

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند           قالب شعر: مهدی نظری            شاعر:   
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 گرد چادرت همه عالم درست شد  از

 شدصدها هزار بیرق و پرچم درست 

 تــو   شـیریـنی همیــشه فـصل بـهـار،           شب  انــتظار، توخورشید سبز نیمه 

 دار تو  هر روزتا به شب نفس روزه           های شب ترین هوای تو سجاده  ابری

 تو روی سرم دوباره ز رحمت بـبار           ای رحمت تو شـامـل حال تمام خلق

 تو  اعتـبار،یـش خدا  ز حشر پتــا رو           ایم از تو ولطفت گرفتهماهرچه هست 

 هـر دم برای شیر خدا ذوالفـقار، تـو            ما باعـلی امام تو؛هم رأی می شویم

 تو  های بهشتی سـوار، بـر روی ناقه           انـد آن روز که تـمـامی مردم پیـــاده

 محشورمیشویم به نام پاک تو محشر

 میشویم اذن تو ز درب جنان دور  بی

 شوی  دوران ُگهر شکـسـتۀ سیـنۀ در            شوی دلهـــا قمره در شب توآمدی ک

 شوی  بَر  ونخل وال برگ  های شاخه بر           توآمــــدی که قـامت دیـن را بپا کنی 

 تو آمـدی برای عـلی بـال و پرشوی           تو آمدی که سوره کــوثر بــــیاوری

 تـو آمدی که مـادر کــل بـشـر شوی           توآمدی که مادری ات رانشان دهـی

 شوی آمـدی کـه باعـث فـخـر پدر تو           مـــــعنای اصــل ام ابیها فـقـط تویی 

 شوی  ور ای شعله  مثل کـتاب سـوخته           تـو آمدی که در دل دریای شعله هـا

 در شویمـیـخ  شـعـر بلـند مـادرم و           شب و روزتو آمدی که برلب سادات  

 تو آمدی که شاهـد مرگ پـسر شوی           شود تو آمدی که باطن شهری عـیان 

 من که برای مدح تو چیزی نـداشتـم 

 تنها قلــم بــــه صفحه قـلـبـم گـذاشتم
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 هـم به جایی که  بـاز مرا کشیده شعر              شود از آسمان صدایی که شنـیده می

 نــوشت نـام تو را، نــام آشـنایـی که             خدایی کـه  نبود هـیچ کسی جز خدا،

 پس از نـوشتن آن آسمان تبـسم کـرد

 گم کرد  پا شنیدنش افالک دست و از و

 نوشـت فاطمه هفت آسمان مزین شد            الکن شدشاعر زبانش  ،فاطمهنوشت 

 زمان معـین شد دلیـل خــلق زمین و            نوشت فاطمه تکلیف نور روشن شد

 نوشت فاطمه یعنی خدا غزل گفته اسـت 

 غزل قصیدۀ نابی که در ازل گفـته است 

 درک خـاک مـقــام فـراتـری دارد ز            دارد دیگـری نوشت فـاطـمه تعریف

 درون خـانـه بهـشت مـعـطـری دارد            حال پیمبر چه مادری دارد خوشا به

 داشت  می گر حضور کنارت پدرهمیشه 

 داشت  برای وصف تو ازعرش واژه برمی

 اوصاف این چنینی نیست  تووصف شأن  و            وزینی نیست واژۀ زمینروی چراکه 

 شرمگینی نیست ما غیر گفتن و شعر             زمینی نیست شاعر صحبت اینوجای 

 را  ها کشیده تو خدا فراتراز این واژه 

 را  اصال آفریده تو که تورا،کنم گمان 

رد چـادر تو آسمان طواف کنـد   و زیر سایـۀ آن کـعـبه اعـتکاف کند             که گ 

 که این شکوه جهان را پُرازعفاف کند             ملک بـبـیـنـد و آنگـاه اعـتـراف کـند

فعلنالتن مفاعلن اعلن فعمفوزن شعر:            مربع ترکیبقالب شعر: حمیدرضا برقعی            شاعر:   
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 ات را مرور باید کرد کـتاب زنـدگی 

 نور باید کرد   تطهیر و مرور کوثر و

 و وصف مردمش الهاکم التکاثر بود             خوربـودزروزگاردلا درآن زمان که دل

 بود پُـر  طالب از خدا  شبیه شعب ابی            درون خـانـۀ تو نـان فـقـر آجـر بـود

 بهـشـت عـالم باال برایت آمـاده است

 به پایت افتاده است  موال حصیرخانۀ

 هم از آن علی  تو  شد،علی از آن تو با            به حکم عشق بنا شد درآسمان عـلی

 نان علی  بهساختی به نان خشک علی             مهربان علی چه عاشـقـانه همه عمر

 خـواهم سـتاره میآسمان نگـاهت  از

 خـواهم اگر اجازه دهی با اشـاره می

 رکعت نشسته بنویسم  شعـر دو کنـار            به یاد آن دل از شهـر خـسته بنویسم

 بسته بنویسم پیش چشم تو با دست و            شکـسـته بنـویـسمتا ام  شکـسـتـه آمده

 افـتاده جان تازه بده نفـس از به شعر

 بده و این بار هم اجازه  و مادری کن

 قرار توأیم  است بی هم که هنوز هنوز             به افـتـخـار بـگـوئـیم از تـبار تـوأیـم

 توأیم کنار  حضرت معصومه در کنار            توأیم حسرت مزار اگرچه ماهمه در

 توست کرانۀ  ازعشق بی  سینه پرفضای 

 خانۀ توست که خانه آ فرود کرم نما و
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 پیـش از ظهـور، مـادر  بابای خود شده             خود شدهکیست، این که محو تماشای این  

 فــردای خـود شدهـن روشامـتـحـان   از             در بی زمان  مــانـده به میـالد، سر بلــند

ی خــود شـده            با سیــزده مـنــاره خــــــدا را صـدا زده  قد قـــامت بـلـنـد مــصـال 

 گــرم شـکــوه دیــدن ژرفـای خود شده             اند  نـهایت  منـظـومــه هــای شمسی او بی

ای خود شدهخ شـاسخود پـ             رسد ها که به جـایـی نمی  عــقــل فــرشته  ــگـفـت معم 

 ی تــأللــؤ هـمـتـای خــود شدهآئـیـنــه             حــاال عـلی بــرای علی جلوه کرده است

 حضرت زهرای خود شده این کیست این که            او شده خواست،  خدا هرآنچه که می  اصال

 اشـــراق آســمــانی راز تــبــارک اسـت 

 ت ر مبارک اسسـوره کـوث صبح نــزول 

 ها  شیــواتـرین عــزیــزتــریــن مادرانه            بری غزل غزل از این تــرانه ها دل می

 ها  غنچه جوانه شوند غـنـچه به گــل می             ات  با جذبه های چادر  خـورشیـــد دوزی

 ها  ن دانه دانه روند هـمـیــ مــعــراج می             ببین که باز و تسبیح را به دست بـگــیـر 

 ها  آن بی نـشـانه  ایــمــان بــیــاوریــم به              با آیـــه هـای سـوره قـــدر آمـدی که مـا

 ها  تـنهــا بــهــانــۀ پــدرت از بــهــانــه              هر صبح با ســالم پـیـمـبر طلوع توست

 ها  تو سر زد به خانه« ای نور  عد»نور              ن چه غـمتـن تـبدارما آتش گــرفت اگــر

 ها  شـویم از این جاودانه خــورشیــد می             نـور  نور یا نور، فــوق نور، علی نـور،

 ای کــاش زیـــر سـایـه ســادات جا کنیم

 نانــی خــوریــم و حـق نمک را ادا کنیم 

 لی پـروری کنی ه عـای ک اصال رسـیده           هــمـسری کنیسرو آمدی که پای  عـلی  

 شـــایــد زمـــان آن شده پیغـمبری کنی             ها شکفت ای از واژه ات حماسه با خطبه

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند                قالب شعر: حسن لطفی              شاعر:   
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 تا پــاســـداری از شـرف سنگری کنی              کنـی  تو از خـودت برای خـدا خــرج می

 ری کنی تا سایه ای بگیرد و حــق گست             دخور که ریــشــه والیت از آن آب مــی

 پیچیده تا که شرح علی محــوری کنـی            نهج البــالغــه خـوان مــدیـنـه، طنین تو

 تنها به دست توست که مرد آوری کنی             صبر  حـیـا و وقـار و شیـرازۀ عــفاف و

 ـنـی بیمار می شویم کمی مــــــادری کـ             ایم به این دلخوشیــم که مــا شیـعــه زاده

 بانـــو به قــول خواجــه هواخواه  خدمتیم

 جا مــانــدگـان قـــافــلـه های شــهـادتـیـم 

 شوریده های حضرت باران یکی یکی             یـــادش بــخــیــر یــاد شهیدان یکی یکی 

م شده است شهر به شهـر دیــــارمان   یکی   از خـون گرم و قامت ایشان یکی             خر 

 سرهای سرخ بر سر دامـان یکی یکی               ... ای ه بـوی تو را که گرفتهگرفـتجبهه 

ه و لبـنان یکی یــکی             شود کــم کــم پـیـامـشــان که فـراگیر می  گل می کنند غــز 

 انـقــالب پــیــر جـمـاران یکی یکی از             جستز خواب  وتونس وصنعا بحرین ومصر 

 یـکی   های سـنگی انسان یـکی طاغـوت            که بـشکـنـند شاست زمـانـ  اکنون رسیده

 هــای دانش دوران یکی یکی  بــر قــله             ...  بــا بــیــرق ولــی  زمــان می زنیـم پا

 آورد گریــه کـــرد  بر لب فـرشـته نام تو

اده درد   پای تو حـس کرد گـریه کردسج 

 زنـیم  موجیم و سر به ساحـل دیگر نمی           زنـیم ان پـر نمیجان می دهـیم و از درت

 زنـیم  ما دم ز غـیـــر تا دم آخــــر نـمی           است  والیـتمداری  وقتی که حرف، حرف  

 زنـیم  سـیـنـۀ بـاور نمیسنگ کـسـی به             وقتی که امر نایـبـتان فرض جان ماست

 زنـیم  ما سینه پــای بــیــرق دیگــر نمی            اند ت نـوشـتـهما را فـــقط به پـــای والی 

 ایـم  با ذوالـفـقـار  نام  عــلـــــــی پا گرفـته

 ایم ما درس خود ز مـکـتب زهرا گرفته
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 پـایـان ظـلـمت شـب یـلـدا رسـیـده است           صبح طلوع زهـرۀ زهـرا رسـیـده است

 یعنی برات وصل به امضا رسیده است            دن تـمـام شـدورۀ هـجـرا ای روزگــار،

 بــاغ گـل زمان تـمـاشـا رسیده استای            سوی فرشـتگان بگشای چــشم شـوق به

 ها رسیده است فصــــل گـل و تبـسم گل           وزد عطـر گـــل محــمـدی از مـكـه می

 ماهــــی بـه نــام ام ابـیـهـا رسـیده است           تــــا آن كه غرق نور شود آسمان وحی

 رسـیده است  هــا محـبوب ما حـبـیبـۀ دل           آمــد نـدا: »فَـَصــل   ل ـَرب  ك« حــبـیب مـا

 آیینــــۀ تـجـســـم طــــاها رســیـده است           انـد  بـــــر دفـتــر تــبسم كـوثــر نـوشـتـه 

 امشـب كـــلـیـد حـل مـعـما رسـیده است           بـاز شـدــــدسی  لـوالك قفــــل حـدیث قـ

 مام دو مـریم و دو مـسـیحا رسیده است            گفتگوش خدیجه   امشب سروش غیب به

 انسیه ای بــه جـلـوۀ حـورا رسیده است            سورۀ انسان مدیح اوست كهای  مرضیه

 از پـــرتـــو والیت زهـــرا رسیده است            مقام و رتبه هر كس رسیده است به هر

  رسیده است « َعلََّم االسما»  كم كم به علم            این طـریـق یعنــی كه آدم صـفـی هللا از

 بـه مـریم وحـوا رسیده است   فیضی اگر           است ازچشمه ی كرامت زهـرای اطهر

 اشراق او بـه سـیـنـۀ سـیـنا رسـیده است           ی طور راتـــــا بنـــــگرد كلــــیم تـجال

 نوری كه از ثَـــری به ثُریا رسیده است            ست از پـرتو عـفاف همین بضعة النـبی

 جبریـــــل با هـــزار تـمـنـا رسیده است            عـصمت او یک دعـا کـند چـتـر تا زیر

 روح بهــار وحـی به زهرا رسیده است            دای رای بهــشـت نـبـوت خـ  در ســایـه

 رسیده است  «رب ی االعلی»ه عرش نورش ب           سحر شب از دل محراب تا زهراكه هر

 اش به مسجداالقصی رسیـده است آوازه           خدا گذاشت  زهراكه سربه سجده ی شكر

 ـه عـالـم بـاال رسیده استاك او بپــــژو           زهراكه چون به خطبه صدایش بلند شد

فاعلنمفعول فاعالت مفاعیل وزن شعر:              قالب شعر: قصیده   محمدجواد غفورزاده            شاعر:   
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 بـنـدگی بــه قـلـۀ تـقـوا رسـیده استدر            زهرا كه »ا نَّ اَكَرَمُكم« ترجمـان اوست

 تا بی كران  صبر و مـدارا رسـیده است           مـقام رضا مجـتـبای او زهــــرا كـه در

 ربال به»لیلة االسری« رسیده است ك  از           مـقـام شهادت حسین او زهــــرا کـه در

 به رتـبه های تـجـال رسیده است ایمــان           جـبین درخـشان زینبش زهــــرا كـه در

 داغش به قـلب اللۀ صحـرا رسیده است            داشت واقـعه هجده بهار زهـرا كه روز

 رسیده استكه به دریا   ای قطره دریاست            دامان كـوثـریم مــا مثـل قـطره دست به

 انگـیـزه شــفـاعـت فــردا رسـیــده است           ای بدان اگر به فاطـمه دل بسـته امـروز

 عــــشق علی بـه داد  دل  ما رسیده است            فـاطـمه آرام جـان ماست تنــها نـه مهـر

 ین جا رسیده است عــشق به ا پایان كار            ای دل نــظر به پـنجـره هـای بـقـیع كن 

 م مدیــــنه بــــرد و دلش باز تنگ شد نـا            الله رنگ شد «شفق»دراین خجسته عید

 

 

 جـای نـدارد  پـر جـبــریـل سـر آورده و             جـای نـدارد بس فـرشـتـه است گـذر از

 جــای نـدارد خـتــر بـابـا کـه پـسـربـا د             نــدارد جــای دگــر آمـده ایـن راه  بــنــد

 باباست  مادر شب عشق است، شب امشب

 قـبلـۀ ما حضرت زهـراست  با قبـله بگو

 هستی  نگـفـتـند تو مدحی که نخواندند و            باالتر از آن خط کـــه نوشتند تو هستی

 هـــستــی  ــدی خــداونــد تــوآیــیــنــه ق            پـیــوند تو هـسـتیبا نـقـطـۀ با، نـقـطـۀ 

 خـداوند نداری  از نـور بـه جـز چـیـزی

 خـدا گـــفت که مانـنـد نداری  ســوگنـــد

 داری  ملکوتی که تو چه قدری قدراست            هبوطی که توداری  شگفت است بانوچه

 داری  آرامـش دریـاست سکـوتی که تو            داری که تو  است قنوتی رشته قنات صد

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            مربع ترکیبقالب شعر: حسن لطفی            شاعر:   
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 استعشق  ات طوفانی  غیرتدریای  علی 

 است  عشق ات رجزخوانی  مرد،  ترین مرد ای

 افتاد پشت سر از عقب رفته و به دشمن            افتاد عزم مـن و تـو جـزم شد و کارگر

 بـا آل  عــلی هـــرکه در افـتـاد َور افتاد             افـتـاد عــالم سپـر تـا پـای فــشردیــم از

 باد نـلـرزیم  مــا سـخـرۀ سخـتـیـم که از

 ما داد نلرزیم  ایـــن درس بــه مــا مادر

 َعلَم  ماست تیغ است شکوه برهرچه سه            هــرجـا که بلند است به زیر قدم ماست

 موجــیم کــه آســـودگی مـا َعـَدم ماست            ماستاین پهنه َکم   هربیش که دارند در

 محضر اسالم نـگـیریم  از جـزما درس 

 نـگـیـریم  آنـــیم کـه آرام زنــده بــه مـــا

 تـــوان داد بـــه بـرخاستن  ما  هــر تــیر            مـخـالف شده جـوشن به تن  ما بـاد   هــر

 در ســایــۀ زهـــراست تـمـام وطـن مـا             شــکن مامــاست همیشــه نفــس  بت  با

 دهنی کرد بد است اگر  م زبوناین خص

 کردشکنی  دشمن که زهراست سیرۀ وین

 بـــا نام شـــفا پرور تو درد محال است            است محال گرد ملک چشم کشد که  جایی

 تو همان درد محال است   ز ازرفتی و ج            یک مردمحال است جزشیرخدا گرد تو

 وندخدا تکیـــه کنــد شـــیر  با تیغ به تـو

 خداوند  ای خطبه ی تــو غیرت شمشیر

 عـلی بود  نَْبَضت،ضربـانت، نفـست نـاد            از روز ازل هــر تـپـشت یـاد علی بود

 عـلـی بود  فـریـادخانم هـمۀ حـــرف تو             هشـت فـلک فـاطمه آباد عـلی بود ایــن

 غـدیـریم میـالد تــو و بــاز نمــک گـیـر

 د تو درگـیـر غـدیـریم که مانن از توسـت
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 خورشیدترین! تو را به دنیا دادند          دادندبر عــالم ســرمــا زده گــرمــا 

 تا عــاقبت آن سیب خـدا را دادنــد          با سجده و سجاده چهل روز گذشت

 دادنـد  با تو به زمین معنی ومـعـنا         مــفــهــوم حــقــیــقـی حـیــاتی بـانو! 

 با نــام شـمــا به بـالـمــان پـا دادند          بپــریــمتا اینکه به ســوی آسمـانها 

 ای قـبـلـه ی لـبـهـای محـمـد زهــرا

 سر سبزی طـوبـای محمـد زهــرا

 سجـده به هو عـزو جل می کردی          تسبـیـح خـدا که از ازل می کـردی

 دیمی کریــاد همه ی اهـل محــل           در لحـظه ی ناب سحـر هر جـمعه

 تـلخـی زمانه را عـسـل می کردی          با شهـد نگــاه مهــربـانت هــر روز

 چشم علی چه زود حل میکردی در         لبخنـد که می زدی همه غــم ها را

 با دست دگــر بچه بـغـل می کردی         سنگی با دردآسیــاب یـک دست به 

 زهرا  ی عـلی یا خــانه زحمت کش

 انه ی عـلــی یا زهــرامهتــاب شبـ

 ی قــدسی تو بــاالتر نیست  از رتـبـه         کـوثـر نیست هستی وکسی توفاطمه 

 تو کسی هم نفس حیدر نیست  از غیر          تــا روز ابــد اگـــر بـمـانـــد دنــیــا

 معـرفت مهـر تو پـیـغـمـبر نیست بی          ای شــان نــزول هـمه ی آییـن هـا

 یعنـی احــدی از گـل من بهتـر نیست         ر روز می آیــد دم در بـابـایـت هــ

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:            ترکیب بند      قالب شعر: علیرضا لک                  شاعر:   
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 این مهر پدر به ناز یک دختر نیست         دسـتت عینی است ببـوسداین واجب 

 یعنی که تویی بــانی خلقت زهــرا

 یعنـی که تویی راه سعادت زهـرا

 ن که آسمان زیر پرتای حــور زمی         ته ها دورو برتای بال و پر فرش

 هـرگـز نـشود تـرک دعــای سـحـرت         بـا پــای ورم کــرده سـر سـجــاده

 ای روی دو پـهـلــوم فــدایـت پــدرت         صد بــارشنیده شد که پیغمبر گفت

 ـف دائـمـی پـشـت درتایــن مـعـتـکـ         خـرمـای بـهـشـتی تورا می خواهد

 غـمـنــامــه این زنــدگــی مخـتصرت         بمـانـد بـه دل دنـیـامــانتـا حـشـر 

 ای ناله ی جـانـسوز مدینـه زهــرا  

 خـاکستـر تو مانده به سیـنه زهـرا

 از داغ وغمت دوشنبه هـا دل سردند         ی باغچه هامان زردنـد بی تو همه

 این خــانــه بــال آوردنـد بر حــرمت          شکست ازوته بـ تا کسقیفه  روز از

 ای وای بـمـیــرم چه کـبـودت کـردند         شرم وحیـای یک غالف بی  با ضربه

 مارا به بـهـانــه ی غـمـت پــروردند         تـو رفتی و مـادران این داغ هنـوز

 عجل لـولیک تو بخــوان یا زهــرا

 را لـزمان یـا زهـای مادر صاحب ا
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:دومبخش   
مدح  اشعار  

سالم الله علیها   زهرا حضرت    
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 ستفاطمهبهترین کرسی عرش هللا جای              ستدست  دستهای فاطمه  استجابت زیر

 ست هم خودش اهل کسای فاطمه  چونکه حیدر            ستثنای فاطمه  حمد و «علی الفتی اال«

 ست مرتضی فـرمانده کل قـوای فـاطمه 

 است  پیشوای عرشیان است و امامش حیدر             است حیدرزهرا هم تمامش  نور حق زهراست،

 فاطمه ختم کالمش حیدر است  محشر روز            استاو یکی شد با علی یعنی که نامش حیدر  

 ست آن هم برای فاطمه  یک علی دارد خدا

 کار؟ خواهد چه می محبت عاشق محتاج  جز             کار؟خواهد چهعشق استعالج می  دردمند

 کار؟چهخواهد می نبی معراج   با وجود او             کار؟چهخواهد می   تاج  حیدرفاطمه که هست 

 ستفاطمهدولتسرای خدا  «قوسین  قاب «

 عـلی هـمراه بود نُه بهار دیگرش را با             رسالـت طی نمود نُه بهار زندگی را با 

 گشود روی خلق عالم می  باب رحمت را به            ستود  را چون خدا پیغمبرانه واجب است او

 ست رضای فاطمه  محض  خلقتی هم شد اگر

 عمران فاطمه  آل توحید و دخان و حمد و            کوثر اهل یقـین اعـجـاز یـزدان فـاطمه

 تک آیـات قـرآن فـاطـمه   محـتـوای تک            انسان فاطمه فجر وو  عادیات  ومرسالت 

 ست اسرار »طا«ی فاطمه ها  و طا و میم  وم ال

 پنج تن بار  کشد او کولهدوشش می  روی            بانـوی لـوالک شـد بنـیـانگـذار پـنج تن 

 پـنـج تـن  تـجـلـی وقــار شـد شـکــوه او            دار پنج تن  شود سرمـایهبا حسیـنش می 

 ست أتی چون هل أتای فاطمه هل هل أتی شد

 فقط این منصب صدیقه است« مادر بابا«            عـلی ذکر لب صدیـقـه است یا  ویاعلی 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                     مطمسقالب شعر: عماد بهرامی               شاعر:   
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 خوار زینب صدیقه است  کل هستی ریزه              استفضه سازی از علوم مکتب صدیقه 

 ست فاطمه هایش رونمای جلوهکه  زینبی

 نشست بنم می وسواس ش چه بادامانش روی              بست  دستش پینهدستاس  بانوی احساس با 

 که هست الـل ـهـی  أشهـُد أنَّ عـلـی اً ُحـَجـةُ             الـستتا قـیـام قـائـم و روز قـیـامت از 

 ست آن صوت رسای فاطمه  گمان مدیون  بی 

 معاش امرار با نان او یک عمرام کرده             تراش  رکاب حق نشسته این نگین خوش بر

ن وجبرائیل جان              باشده آما ما برای نـوکـری هستـیم در  جا فداش  جملگی یکها  ج 

 ست فدای فاطمه  جان فدای هرکسی که جان

 تک اوالد زهـرا جـلـوۀ پیـغـمـبرند تک            تـقـلـیدهای هـاجرند دخـتـرانش مـرجـع

 مـادرند وندانه عـشق هایی که خداکعـبه            های دیگرندکـعـبه هایشبچـه  هایخانـه 

 ستفاطمهالرضای  قبلۀ عالم علی موسی

 

 

 شود قطعأغالم حقله گوش تو ابوذر می            شود قطعأقدم هرجا گذاری خاک آن زر می 

 قطعأ  شودمی  باشی پیمبر  دخترش کسی که            ام زهـرابودنت فـهـمیده اُم   اَبیهـا من از  

 شود قطعأ بخواهی صبح محشر می  آنی  هر  تو           لافیاسر صورهستی  تو  نفخۀ صور وهستی  تو

ر می  ز نورش عالم امکان           ات فضهخانه خودت که جای خود داری کنیز   شود قطعأمنو 

 قطعأ  شودمی  حیدر   به حق مثل توئی هم کفو            الحورا زهره توئی زهرا توئی انسیة توئی

 شود قطعأ می  مطلب خودش تفسیر کوثر همین             ز نورتجاری احسن از تو حسین از تو امامت 

 شود قطعأمی  فضای عالم امکان معـطر           کویت  سر برگذارش  افتد نسیم آناگر یک 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:            قالب شعر: غزل   محسن صرامی            شاعر:   
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 زهـراست نامـوس کـبریا سـتـر            زهـراست مـاسـوا خـلـق عـلـت

 حـرا زهـراست دادنـد درآنچـه             بـر چـهــلـه نـشــیــنـی احــمــد

 تصدیق مرتضا زهراست ُمهـر            ُمرده تسبیحشدهد جان، به می

 اولـین، آخـرین دعـا زهـراست            آخــرت داریـم دنــیــا و خــیــر

 زهراستمروه و صفا  زمزم و            قـبـله در امـتـداد سـجـدۀ اوست

 نـشـیـنـیـم هرکجا زهـراست می             است  ما گدائـیم هرکجا روضـه

 زهراست جزا  چین  صف خوشه            حـشـر در او کـسـای او ــادرچ

 رب ـنـا زهـراست حـرف ما بعـد            خط   قـرآن است خط به نطق او 

 شب جمعه کـربال زهراست  هر            رسـد از عـرشآنکه با ناله می 

 زهراست صاحب حزن این صدا             لــرزیــد تــه گـودال، آســمــان

 ها زهراستاز دل تـیر و نیـزه            حـسین دیـد چـشم تـارکه می او

 زند نـالـه پا به پا زهـراست می             هـایش او که با دست و پـا زدن 

 
 

 ـان انداخته جه کـل چـادرش را بر سـر            روزها خـورشید را در آسـمان انداخته 

 چارچوب قـلعه را با یک تکان انداخته             با این حساببوده پس   حیدربازوبند  حرز

 اذان انداخـته  را ازین رو از نام کـوثـر             غیورخداوند چونکه ناموس خودش بوده 

 نداخته عـرشش نردبان ا  بام سمت ما از            اینکه خدا؟ زهراست یا چادرهای رشته

 زبـان انداخته  را بر تـسبـیـحات او ذکـر            ما خدا هر نماز بعد از ست و ُمهر تایید 

 المکان انداخته  پس مزارش را خدا در             فقطزهـرا خودش باشد  که تنها زائر تا

نفعل فاعالتن مفاعلنوزن شعر:                        غزلقالب شعر: رضا دین پرور                  شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                   غزلقالب شعر: امیرحسین آکار               شاعر:   
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 شعور و نویسم به خط   شعرمی             نام حـضرت نـور  نویسم بهمی

 رسانَد مرا به فـیض حضور  تا            بگـذارمعـشق دسـت  دست در

 ظـهـور وقـت رسد بهسخنم می             از تـو بـایـد سـرود پـس حــاال

 شور  پُر تا قـلم وصف تو كـند،            خـواهمسه خـطی نـگـاه می  دو

 بده دسـتـم كـمی شـراب طهور            شوم دارم كه مست عشق قصد

ا  مـریـم، نـه آسـیـه،ه تـو نـ   هر حور هر پری، جدایی ز   تو             حـو 

 مسـتور  جـلـوه كرده درون تو،            نام تو مـنـحـصر به نام خودت

 وادی  طـور  كـلـیـمی رسد به وَ             مسیح خواهد شد با تو عـیسی،

 به دور بالست او  باشی ازكه   تو             بــانــو ا ن یَـكــاد پــیــمــبــری، 

 كـه مـجـمــوعـۀ كـمــاالتـی  تـو

 مــهــربـــان ســـاداتــی  مـــادر

 مـسـلـمـانـم  دسـت شـمـا مـن به            اســاس ایــمــانــم ركـن دیـن و

 مــانــم مــی  تــا ابــد بــیــقــرار            از ازل بـــیــقـــرار تــو بــودم

 سـلـمانم  نـسـل پـاک  من هـم از            شــمــا بـــاشــم یــد از بــگــذار

 تـا دخـیـلـت شــدنــد دســتــانـم             پــر  پــرواز را بــه مـن دادنــد

 فــاطـمـه جـانـم  گـفـتـه بـابـات:            زهـرا تـو كه جـان پـیـمـبـری،

 دانممن كـجـا، مـدح تو... نـمی             مـدح تـو كـار احـمـد و حـیـدر

 ام بـیـن صـوت قــرآنــم گـفــتـه             جــزء  سـی را ورق زدم بـانـو

 قـدر فـاطـمه است لیـلـةُالـقـدر،

 فاطمه است  لََک َصدَرک به َصدر

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                        ترکیب بندقالب شعر: حمید رمی                  شاعر:   
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 زنمدر وصف مادر می ،قلم بهشتم؛ چون   در            زنمبا قلم، در می  مثل همیشه، شاعرم؛

 زنمآن نـام  با قـرآن برابـر می تا دم از            هر شب قدرم، پُر از تقدیر صبحی روشن است

 زنـم اکـبر میدم از هللا  مـن به یـاد تـو،            توستتسبیحات از شوق  ایمان من، مومنم؛

 زنملم، سر میبیشتر دارم به اعـماق  د             مثل توست مادرم دریای پاکی، تا شنیدم، 

 زنم با نام حیدر می  را مثل دل، نقش ُدر             خرم  تا به دست آرم دلت را، از نجف ُدر می

 زنممی  خاک محشر قدم بر یاعلی گویان،            کشان رسی دامن، تا می کشم از لحد پر می 

 زنم ثر می حوض کوکنار  روم چادرمی             چه کارمیخواهم  قصر من بهشتی هم که باشم،

 زنممی فـرجام ابتر طعـنه بر احـوال نا             هـمـراه فـرزنـدان تو  عاشـق سـاداتم و 

 زنممی سربندی که بر سر سربلندم کرد،            رومبا فاطـمیون می   شبـسـتان حرم،تا 

 زنم سنگر می  مثل تو، حتی میان کوچه،             رومحتی اگر تنها، به میدان می  مثل تو،

 زنم در میان صحن دختر می  روم قم،می              ام را، آه مـادر! سالهاستنالۀ دلـتـنگی 

 زنم من فقیری با وقارم، با قلم، در می            اسیرشاعرم، این است فرقم با یتیم و با 

 

 هراست زمزمه ز لب عش اق؛ هماره بر            دوای درد دل خـسـتـۀ هـمه زهـراست

 میان مـعـرکۀ روز محـکـمه زهراست              حـیـدر تـاب حـضـرتمـیـد شیـعـۀ بی ا

 "مـقـد مه "زهـراستمن بی  جواب آخر            کیست؟ سرپـناه تو :اگر دوباره بپرسند 

 زهراست  فاطمه،  صد یقه،  طاهره،  زکی ه،            کـوثر سی ده، شهیده، صابره، مظلـومه، 

 روضۀ آقای عـلـقـمه زهـراست جـواز             ستدست فاطمیه به   زق محرمهمیشه ر

 پرچم زهراست   شانه هر دوباره بر سر            سـادات دوبـاره روضۀ تـشـیـیـع مـادر

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                   غزللب شعر: قاقاسم صرافان                  شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:               قالب شعر: غزل     اسماعیل شبرنگ               شاعر:   
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 کند زهـرا سجاده تدریس عبادت می سر           زهرا کندمی هایش استقامت سجده  چنان در

 زهرا کندبرای زینـبش قرآن تالوت می            خانهشۀ که گوهمین  کند حـیدرتبسم می 

 زهرا کند کجا باشد زیارت می هر را خدا           خدا را در همانندش را در خداوندش، علی

 زهراکند گفتن ضیافت می علی   را با خدا           هنگام تسبیحش  نام علی، ازریزد می عسل 

 زهرا کندخالفت می حیدردارالحکمۀ به            حیدر دکنمی خالفت زهرادارالحکمۀ به 

 زهرا کندکفایت می کند حیدر،می  کفایت            جویندمی برای شمع و پروانه که راه عشق 

 زهرا  کندعلی باشد سرایت می به دل ُحب            شود روحم کارم معطر می به یادش یاس می 

 کند زهرامیکسالت  پاسخ داد احساس   و            دش تاریخ گریان ازسوالی داشتم پرسیدم 

 کند زهرادانم چگونه اسـتراحت مینمی           خوابندبا درد می  زدمبه مجروحان جنگی سر 

 زهرا کند میقیامت  یک آهش  قیامت را به          خون  دلی پُر بانشیند می به کرسی شفاعت  

 کند زهراتمام شیـعـیانش را شفاعت می           دکردن  اشپاره که گرگها صد  با پیراهنی و

 

 

 ستفـاطمهاحترام  کعبه بعد از احترام               ستبه نام  فاطمه صفا مشعر؛ سعی و مروه و

 ستفاطمه امام   چون أمیرالمؤمنین تنها            علی گوید:محراب می گلدسته و مسجد و

 ستقیام  فاطمهذوالفـقار  مرتضی محو             دهددر دفاع  از والیت محسنش را می 

ت   ست فاطمه ذکر مدام   »نادعلی« شب و روز            او دست بردهد می چرخش دستاس قو 

 ست خورشید از لحن سالم  فاطمه گرمی            های اوست منظومۀ شمسی تبـس م جذبۀ

 ست فاطمه تمام  شک بی  دیگر که نه!  مۀنی              علی عشقش که حس کردم در  شد آنقدر غرق

 !ستفاطمهمرام   شیعۀ حیدر دوستی با            ماستهم عنایت هم شفاعت سهم  در قیامت؛

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   علی حسنی            شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                   غزلقالب شعر: مرضیه عاطفی                  شاعر:   
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دَحـت   داریم به            را  طـوفـان  نجـف دل گـرمی   داریم به  را سلـطـان  نجف لب م 

 خـدا نان نجف را  فـقـط ُشکر  م خوردی            داریم به َسر سجـده به ایوان نجف را

 گـیر  غدیریم   ما نان  علی خورده نمک

 سوگند به زهرا همه درگـیر  غـدیـریم 

 بنـشـیـنـیـم را به تـمـاشا تا لطـف  خـدا            بـنـشـیـنـیـم خـانـۀ زهــرا  بـایـد بـه در  

ـل               تا در ُخـنک  سـایـۀ طـوبی بـنـشـیـنـیم  بـنـشـیـنـیـم یـامـت هـمه باالقـتـا ظ 

 واجب عینی است  بوسیدن  دستان  شما

 خدا واجب عینی است  شیر   بر تعظیم  تو

 آن دخترکی که شده مادر فقط این است             که زده بوسه پیمبر فقط این است دستی

 ن است یافقط  یاسی که شده قبلۀ قمصر             است فقط این  ُکفوی که شده معنی  حیدر

 ساخت  این سینه خدا در تو خانم حرمی از

 شـما یازده آئـیـنـه خـدا ساخت نور   از

 هستی مدحی که نخواندند و نگفتند تو            هستی آن خط که نوشتـند تو از باالتر

 هــســتـی آئـیـنـۀ قَــدی خــداونــد تــو             هـستی  با نـقـطـۀ با، نـقـطۀ پـیـونـد تو

 خـداوند نداری  یـزی ب ـُجـز از نـور  ـچ

 نـداری  مـانـنـد سـوگـنـد کـه ای آی ــنـه

 داری که توقدری ملکوتی است چه  قدر             داری که توُهبوتی است شگفت چه   بانو

 رشته قنات است قنوتی که داری صد             داری جـبروتی که تو یا جمع جالل و

 خـداوند نَد شـیـر  و تکـیه ُکـبا تـیغ به ت

 خـداوند  غـیرت  شـمـشیر ای خطبۀ تو

 نَفََست ناد  علی بود  ضربانت، نَْبَضت،            ازل هر تپـشـت یاد  عـلی بود روز   از

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            مربع ترکیب   قالب شعر: حسن لطفی            شاعر:   
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 فـریـاد  عـلی بود  خانم هـمۀ حـرف  تو            این هـشت فـلک فاطـمه آباد  علی بود

 ریشۀ شیعه است  اگر از ریشۀ آن چادر

نـده  زا  ات اندیشۀ شیعه استخطبۀ بُـرَّ

 داریم  تو  در دست اگر رأیت  منـصور              داریم تو در سینه اگر آتـشی از شـور  

 نور  علی نور  تو داریم  دردیم چه غم،            داریم تو ما چـشم فـقـط جانب  منـشور  

َشت ای ابر،  این باغ پُر از الله شد  از بار 

 باغ   اینه شد  تو چهل سالاز لطف  نگاه  

 َعلَم ماست شکوه  سه تیغ است هرچه  بر             قـدم ماست هرجا که بلـنداست به زیر  

 موجیم که آسودگی  ما عدم ماست« »             ماست  این پهنه کم در بیش که دارند هر

 مَحضر  اسالم نگیریم ما درس جز از

 آنـیـم که آرام نگیریم« » مـا زنـده به 

 اللـه تـوان داد به بـرخـاسـتـن  مـا  هـر            باد  مخـالـف شده جـوشن به تن  ما هر

 سـایــۀ زهــراسـت تـمـام  وطـن  ما   در            ما مـاست هـمیـشه نَـفَـس  بُت شکـن با

 ما شرح  جگر    صائب چه خوش آورد ز  

 مــا  سـفــر   نَـبُــَود درآسـایـش مــنـزل 

 از دشـمـن  اسـالم نـشـان هـیـچ نـمـانَد            این ظـلـم  گـران هیچ نـمانَد از یکروز

 جوان هیچ نمانَد  از حسرت  این پیر و            فـالن آل  فــالن هــیــچ نـمــانَــد آل   از

 بسازیم یکـروز از این دل پَـر  پـرواز

 حـرم باز بسازیم  ع چـار خاک  بـقـی در

 سبوی  غـم  پنهانی خویشم سرخوش ز               پـریـشانی  خویشمه: سرگـرم  گـفـتید ک

 خـراسـانـی خـویـشـم دلـبـسـتـۀ یـاران              گـران جـانی خویشم شرمندۀ جانان ز  

 بگـوشند ات امـروزیـاران  خـراسـانی 

 ند بکـنی پای  شـما مـرگ بنـوش لب تر
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 عـزیـزتـرین خـلـقت  خـدا یا فـاطـمه!             کـبــریـا ــواریـا فـاطــمـه! تـجـل ـی  ان

 فـاطـمی شدم نـبوده اگردست خـودم             خـدا برای تو من خـادمی شدم شکـر

 امَرسـتـه دردها به یُـمن دعـای تو از             امشکـسته پا  نُطقم شکـسته نیست اگر

 حد  وسـع  خویش برای تو شاعرم  در            مدر بیـن خـادمـان تو من دست  آخـر

 هاام بـین راهگـمـشـدهچه  اگر خـانـم!            هـاگـنـاه اَم ازبـانـو اگـر چه روسـیـه 

ا به غـیـر تو نـزدم رو  توست افـضل  اعـمال بـنـدگی  تسبـیح              به زنـدگـی   ام 

 رسیمیفریاد که به  همه تویی از بیش             چـادرت بچکـد خـضرها بسی ابر از

ی و ذات تو            سربـند انبـیاست «هذا محبُّ فاطـمه»  خداست پوشـیدۀ  راز سر 

 معـدن حـیـا  تویی   که کـنـدمعـلـوم می            هـاکـوچـه قـدم زدنـت بـیـن  کـیـفـی ـت

 نـور  نور  کند که تویی نور  معلوم می            پیـش چشم کور در کیفـی ت حجاب تو

مانصاحب َجـنَمت  بگیرد از الگو             اَت زبـانحـق  ثـنـاگـویـی کـم آَوَرد ز  الز 

 همه به وجود پیـمـبـری  تو اَقـَرب از             حـیدری تو منحصر به فـردترین یار

 ن ت االَعـلـٰی مـحـب ـتت باشد بـهـای جـ            رسـالـت نَـبـَـوی شـد مــود تـت مــزد

 وجودم برای توست  سرم گذار؛ پا بر              امیدم به پای توست است؛شکسته پایم 

 امشب شفای نوکر خود از خدا بگیر             در این روزها نصیر توام باشیای کاش 

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مثنوی                ب شعر: قالمحمدعلی نوری             شاعر:   
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 عـشـق است او دالور   هـمـسر              عشق است نام  زهرا که کوثر  

 عشق است که آخر  حسینش  به              ســاللــۀ بــارانبـی از مـجـتــ

 کـربـالیـش چـراغ  زیـنب شـد             که باغ  زینب شد دامـنـش گـر

ائشخـطـبه   کـوفـه سـیاق  زینب شد  شـام و            های نـفـیـس و قـر 

ـهـر  ج            آئـیــنـه ای تـو بــانــوی آب و  سـیـنه  رهـار  هـانت بـم 

 دیــریــنـه  الـفـت مـن به تـو ز            حــیــدر تـوالی هـمـسـرت  بـه

ده گــل تـو از پــدر داری              داری ثـمـر  بـاغ  دامن چـه پُـر  یـاز 

 داری  اســرار  آن خــبـر که ز             شـب  قــدر و نــزول  قـــرآنـی

 چه انـسانی و ولی حـوری  رگ            علی نـوری مصحف  نوری و

 عـالـم شهـاب  مـنـشوری به تو             یـاسـیـن  تـرجــمـان  تـبـارک و

 زهـرایـی  فـاطـمـه و فـاطـر و            ایی  تعـالی حـق اسـم  تـفـضـیـل  

ـر   اَسـرائـی  ـی دریــایـ تـبــار   دخــتــری از            لـیـلـة الــقـدر و س 

 شـمـع  او تـا ا لَـی االَبـد روشن             جوشن عـلی فـاطـمه یعـنی بر

 وصف  زیـبـاتـرین گـل  گـلشن             دل  حــیــدر فــاطــمـه مـرهــم  

 شـیـدایت آب و آئـینه مـست و            آسـمـان غـرق  در تـمـاشـایـت

 !نـام  زیـبـایت عـشق به  ۀقـرع            ترضای توس جن ت فـقـط اذن  

 

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                      چهارپارهقالب شعر: هستی محرابی                  شاعر:   
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 تـمام شـهـر، درون قـنوت او جا شد             شـبانه تـا که در  رحـمت  خـدا وا شد

 در  بهـشت خدا بود نیـمه شب وا شد            بـود، امـا نـهخـیـال کـردم، سـجـاده 

 تماشا شد  خدا غرق در بین عرش،   و            رفت سجـدۀ عـمیـقی دوباره آیـنه در

 شد سـاحـلی که محـل  نـزول  دریـا و            نم  بـاران به روی سجـاده چـکـید نـم

 آیــنـه هــویـدا شـد دوبـاره آیــنـه در            دید رامرتضی  سجده؛  که شد از بلند تا 

 ۀ بـا شـددوبـاره نـوبت  دیـدار  نـقـطـ            دوبـاره نـوبـت  دیـدار  سـورۀ کـوثـر

 برپـا شد میان کـوچه شـمـیم  بهـشت،            نـان را به شانۀ موال گـذاشت کـیـسۀ

 شد  اشـک  زهـرا دعـای بـدرقـۀ راه،            ریختپشت موال  ای از اشک،و باز کاسه

 شد زیبا بهارهجده  که  چه حیف  ولی            زیـبا بـماند این دنـیا  شد،هـمیـشه می

 

 

 شوندمسجد می داشتن مانندطهارت  در            شوندمی آن زمینهایی که به لطف تو واجد 

 شوندپس کـنـیزان تو دارای عـواید می              خانه بود مزد کار کیمیای دست فـضه؛

 شونداز قبال چادرت یک قوم عابد می            آوردمی دل گرو رفته ولی صد به گرو

 !شوندمی  زایدبی به آنهایی که رحم کن بی             !نریز صحن خانه را بیرون زاندا خاک  خاک 

 شوندنامساعدها به اذکارت مساعـد می             محـتاجـیم ما  در عـبودیت به تسبـیح تو

 !شـوندسـید می پس تـمـامی محـب ـان تو              مقام عشق از اصل و نسب گفتن خطاست در

 شوندمجاهد می   شأن همتو  هایکن  گریه            ست اد احیای امر فاطمههجمصادیق  از

 شوند پرچم همه دور از مفاسد می   زیر این            ستعلی مدیون ناموس پاکی ناموس ما 

 شوندشاهد می مسمار های خون بر لکه            جواب منکـران فاجعه روز محـشر در

فعلنمفاعلن اعلن فعالتن مفوزن شعر:            قالب شعر: غزل     امیرحسین فاضلی               شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                   غزلقالب شعر: سیدپوریا هاشمی             شاعر:   
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تی دارم مـداوم از  دعـای  فـاطـمـه  دولـتی پـایـنـده دارم از             فـاطـمهـای  عـط عـز 

 ز خـاک  پـای  فـاطـمـه آبـروهـا یـافـتـم ا            ام؟کـی سـزاوار  غـالمی  در  این خـانـه 

 گدای  فاطمه شرافـت داده ایزد بر چون            کندمی بزرگم بی بی شوم کوچک می تا که 

 من شـفـایم را گرفـتـم از دوای  فـاطـمه             ـام  دردهاست درمـان  تـمذکـر  یا زهـرا

 والی  فاطمه؟  گوهر بجز د ر  چیست آن             مثل  ماهدرخشد می سینه دارم   گوهری در

 جز خدا و جز نبی؛ قدر و بهای  فاطمه             داند کسینمی  مخفی القدراست در دنیا،

 ثـنـای  فـاطمه   کـل  قـرآن شد تـمـامـاً در            قـد یسۀ هـفت آسـمان زگـفتن ا ما کجا و

ـه  درونـقی دار            نیستمعنی کوثر بغیر از حضرت صدی قه   های  فـاطمه جهـان با بچ 

 از برای  فاطمه  هدیه کردما جان  خود ر             ها را وقف  آن بانو کنمشد لحظهکاش می 

ـید  وصال را یاد نامـش زنم فـرمی  صدای  فاطمه  من آخر  رسد بر گوش  می            به ام 

 

 ستعـدم فـاطـمه  کـسی که نـدارد            ستغـم فاطمه صبح ازل شرح ز

 ست آن قـسم فاطمه  به حـق عـلی،            است را فـقـط یک قـسم کافی خدا

 ستمـادرم فـاطمه آن، نوشـتـه بر            آفـریـد سـعـد چـه  طـالـعـم را خـدا

 ستبـازدم فـاطـمه دمـم یـا عـلـی،             هـای مـن آســمــانـی شـده نــفــس

 ست شخص هم فاطمه  آنکه  به قرآن             شـده مـثـل حـیـدر فـقـط یک نـفـر

 ستهمه قـطره هستند و یم فاطمه             زنـان بزرگ جـهـان روز حـشـر

 ست حـرم فاطمهبی  اگـر به ظاهـر            قـلـب مـا نـجــف دارد و حـرم در

 ستنـشـان خـدا در کـرم فـاطـمـه            رانـده است در کجـا سـائـلی را ز

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                  غزلقالب شعر: محسن راحت حق             شاعر:   

 

فعولن فعولن فعولن فعولوزن شعر: غزل                     شعر:  قالبحسن کردی                 شاعر:   
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 جاری  قـرآن الـسالم الـسـالم ای کـوثر              شـاه  شهـیـدان السالم الـسـالم ای مـادر  

 های ناب  بـاران السالمای زالل  قـطره            فـاطمه عـالـم ایاشـرف  زنهالسالم ای 

 السالم گـلـهای بهـاران ز ای شکـوفاتر            آب و آسـمـانت آیـنه هـایت شـعـر  چـشم

 خورشید تابان السالم  چون تو مهر   پرتو              نیاز و رازعشق  خدایی محو در  غرق در

ت هر  صفا و و عشق  مظهر    رضوان السالم  تسنیم و  کوثر و سل سبیل و            جهان دو عز 

 ای جان  جانان السالممعرفت  ای زالل              راه  تو ازل در مانده چـشم  ماه از روز  

 آبشار  لطف و احسان السالم  هر نگاهت            توست  یازده نجم  والیت تـشـنۀ آغـوش  

 ایمان السالم تفـسیر  ترین  فاطمه روشن            کهکـشان تا نش کهکشانای نگـین  آفری

 سبحان السالم آن حی    به توورزد می  فخر            تویی  تنها گـمان انگـیزۀ خلقـت فقـطبی 

 عقل و برهان السالم فهمت تمام   عاجز  از            زاده شد من ت تو ازل از روز   عشق در

 گوهر  دریای عـرفان السالمفاطمه ای             اتی طاها نزول  هل گل   کبری، عصمت  

 مسمار  سوزان السالم  در دیوار و کوچه و            اشک  چشم  توستتا قیامت دین  ما مدیون 

 تشنه کامان السالم   خوان  غربت  لبروضه            مقـتـل  کـربـبال ات صدسیـنه  السالم ای

 

 باشم غمت تر  مصیبات بین روضه ز             بـاشـم مــادر تـو عـزادار هكـ تـا آمـدم

 بـاشم تـا كه اذنـم بـدهی سـائل این در            خـانـۀ تـو مـنـتــظـرم آمـدم پـشـت در  

 باشم  نوكركه  این است من فقط حاجتم            دارد!؟بـانی مداح چه فـرقـی  خـادم و

 آدم دیـگـر بـاشـم  مـگــر تـو نـگــاه بـا            رویی نیست  بخداحتی  آبرویی كه نه،

 باشم معط ر دوستدارم كه ازاین عـطر            یاس توییكه مصداق گل  مگراین نیست

 بـاشم تر ایفـاطمـی ه، فـاطـمـه  خواستم            خواندم تو ازای سال اگرروضه  این طی

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                    غزلقالب شعر: هستی محرابی                شاعر:   

 

نفعالتن فعلفاعالتن فعالتن وزن شعر:               قالب شعر: غزل  محمدحسن بیات لو            شاعر:   
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 زهراالمکان تا انتها؛  آن در ، خواهد ماند  و           زهرا از ابتدا؛ کنار  خالقش بود از ازل؛

 زهرا »ان ما«بر خود  که بارد از زالل  رود              کرد را دریای اَطهر نزولش آیۀ تطهیر،

 »ما اَدراَک ما زهرا»  برای شأن او گفتند،          است لیلةالقدرشب  چادر نمازش در حقیقت 

 زهرا زیر یک عبا؛  را جا داد،تمام  عرش            که روی فرش کسا یعنی  حدیث  قدسی  اهل  

 با زهرااهل زمین و آسمان همسایه  شدند          « ثُمًّ الد ار اَلجار»  سار  رحمت  به شوق  سایه 

 دهد دست گدا زهرارا میاش بچه غذای           من تبی   مسجد کرد،  اش را نذر  چراغ  خانه 

 زهرامرحبا  ؛نمازش  هر بعد از ،گفت آن پس از          خودحبیب  را به درس بندگی  خدا آموخت،

 دعا و گفت، یا زهرا، بر صاحبْ توس ل کرد           کردالَجنان« قفل  دل ما را که وا می َمفاتیحُ «

 زهراگویند، آنجا یکصدا؛ نیز می   شفیعان           کارشان گیر است وقت  دستگیری، به روز حشر،

 !زهرا؟ کجا شاعرها؛های گوییگنگکجا این            استخداوند  اش کارنوشتن از مقام  قدسی 

 

 

 کار  چه میخواهد یار بودن تو مرتضی با           کار چه میخواهد هستی نبی دلدار تا شما

ان حـیدر           وجودبا این  مثل کوهی پشت موال هستی و ار تـیغ بُـر   کار  چه هدمیخوا کـر 

 کار  چه میخواهد اسرارراوی نص قرآن             روی زمینبودنت با   وخودت توحیدی  تو

 کار  چه میخواهد این نُه فلک معمار تو بعد            های چادرتهای نُه فلک از رشتهسازه

 کار  چه میخواهد شما گـفـتار سراالسرار           چه داشته خالصه کرده هر وجود تو در

 کار  چه میخواهد انوار شد، نور منبعی از           عـیسی شد کـنـیز خـانـۀ تو زان سبب م  اُ 

 کار  چه میخواهد دار چوب عشق تو  ُکشتۀ           فـروش رستگـار ارزانی   آن خـرما دار؛

 کار  چه سرایت نار میخواهد جن ت گرمی           کـنار مرتضی جن ت بـنا کـردی ولی در

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل  رضا قاسمی             شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                    غزلقالب شعر: محمد کیخسرو                شاعر:   
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 بود   دنیای حیدرعلی دنیای زهرا بود و او            بود  ی حیدراالوثق  هرا عروةبیح زنخ تس 

 1بود  حیدر سیمای   زهرا خیره برهم مثل   نبی             دهم زهرا فقط همتای حیدر بود گواهی می 

 گیرند می   زهرا نور نور زمین و آسمان از

 گیرند می زینبش دستور تمام کائنات از

 تماشا کرد را  خدا روز ازل با عشق زهرا           کرد شکوفا د اووجورا درخت آفرینش 

 خدا دختر تقاضا کرد ازداشت عمری  نبی حق           کردمسیحا صدها  از تر هایش مرا عیسی نفس

 تکرار چه باید گفت از زهرا از آن انسان بی

 کرار   بگو دار و ندار و حیدر نگو زهرا،

 را نشناخت موال فاطمه  خدا و از کسی غیر            زهرا راناخت مرتضی نش خدا و ازکسی غیر 

 ما را خرد محشر می زهرا روز یقین دارم که           راساخت دنیا   گل او  باقی خاک و خدا از

 اش بودند خانه طواف مالئک روز و شب گرم 

 اش بودند عـوالم میهمان سفـرۀ شاهـانه 

 

 شد  هرگز مثل تو پیدا نخواهد شب قدری تو!           شد خواهدکه تا روز جزا افشا ن آن رازی تو

ا و نه مریم؛  نه آسیه،  شد کسی هم رتبۀ صدیـقـۀ کـبرا نخواهد            تا قیامت هم نه حو 

 تو کسی تأویل اعطینا نخواهد شد  از به غیر           کثیری توخیر   ؛داده خدالقب  کوثررا  تو

 شد  رقیب دست بخشایشگرت دریا نخواهد           :گفتند یکصدا اسیران  و فقیران و یتیمان

 
ب  . 1 در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد   محتوايي و معنايي وجود ايراد يا ضعف   ا توجه بهبيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما 

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 

 سيماي حيدر بودخدا هم مثل زهرا خيره بر            دهم زهرا فقط همتاي حيدر بودگواهي مي                     .کنيد 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفعر: مربع ترکیب            وزن شعر: قالب شاحسان نرگسی           شاعر:   

 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                قالب شعر: غزل  علیرضا شفیعی          شاعر:   
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 شد  نخواهد بدون زهرۀ زهرا  زمین روشن           نه آیینهنه خورشید و نه مهتاب و نه فانوس و 

 شد   ها نخواهدمقهور ظلمت  تو که باشی جهان           ستاره موقع مغرب تو خورشیدی دم صبح و 

 شد  نخواهد معنا« فاطمه» بدون« یافاطر» که            «یا فاطر » ز ذکر گفتیم بعد ا« بحق فاطمه »

 نخواهد شد  همتاعلی با فاطمه  کسی غیر از           دانسترا برای تو که می  او آفریدخداوند 

 شد  علی که شعرمن بی نام او زیبا نخواهد           ست مرضیه زهرای  گفتم که نام دیگر علی

 نخواهد شد  چشمش هم به شعرم جا مدیح گوشه           یناً پسه ثناگویش یقـکه خالقـش بود علی

 درهای جـن ت وا نخواهد شد بدون نام او           است سماوات درعلی که نام او رمز ورود 

 امروز من فردا نخواهد شد  شان بدون عشق           دم به  بازدم زهراست دم من حیدر است ودم 

 شود تنها نخواهد شد  این دوعاشق که هرکس            این استتنها دلخوشیم گ مر به وقت کارزار

 کسی جز فاطمه مادر برای ما نخواهد شد            گونه ابوالشیعه پس این  اول شد  روز علی از

 

 مات است در حل معمایش عقل بشر   هنوز            ابیـهـایـش  که بود اُم    طبیب جـان پیغـمبر

 معنایش خوردهلوالک اینجا قدسی  حدیث             یعنی تیم اول به حق فاطمهاسخو را خدا

 زهرایش  دستان بوسه بر کند گلمی بلندش            داندحس کرده اما خوب می  را معراج پدر

 بابایش  زهرا فدایش جان فقط میگفت بر            هللا دارد دخــتـران دیـگـری امـا رسـول

 زند خورشید سیمایش را می  اهکه چشم چرا             خلق برگیرد ی ازاید که روچشم علی ب بجز

 آورده با تهلـیل زیـبایش را وجد می خـدا            ساق عرش خلقت زیر قبل اش در جمال نوری

 تـسبـیـح خـداونـد تعـاالیـش  دانـستنـمی            هرگز اشوجهه نورانی  بر  نظر قبل از ملک

 حورایش؟  آنکه یاانسیه یا  بشربخوانیمش             هفت آسمان باشد   بر  شهره اوشوکت  کهکسی 

 چشم بینایش  زهرا فرش تر ندید از که عرشی             دانستاش جبریل میمعراجی ست سقف خانه  چه

 یش شبیه قـبر مخفی از نظرها قـدر واال            است مجهول که چه زهرایی ما ادراک ما زهرا و

اعیلنمف اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                قالب شعر: غزل  حسن کردی          شاعر:   
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ت زهرادریاست بی  در گم گشته کشتی  والیت           زهرابی تنهاست   علی وناتمام است  نبو   

زهرابی همتاست آری علی یکتای بی علی             همتایی  و علی زهرا ندارد کفوکه بی   چنان  

رازهت بی ناپیداس  دو  هر کوثر  و قدر که قدر           حق خورم سوگند نزدمی   کوثر و قدر به قدر  

زهرابی عقبی را نخواهم خواست  را نه دنیا نه            حورا رانه جن ت را نه کوثر را نه غلمان را نه    

زهرابی بانگ وانفساست را   انبیا حتی که           نـاقـۀ او پا گـذارد دیر در محشرمـبـادا   

زهرامعناست بی نه هوم است ورا نه مف شفاعت           محشر خورم سوگند درشفاعت می  به آیات  

زهرابی   عذاب ماست جن ت دوزخ رنج و  که            جن ت این مصراع بنوشته اهلپیشانی به   

هـای بــوسـتـانـش را داده اللـه مـحـب ـت آب  

دوستانش را  ناز حـشر  کشد درشـفاعت می   

بادا به قربانش  پدرجان  گفت ایمی  آن از           بود جانش  جان عالم و زهرا جان محمد  

مهمانش  فرشند درانس  جن و عرش و ملک در           زهرا میزبان  و سرا  آسمان مهمان و زمین  

خوانش  احمد ثنا وذات حق ثناگو باشد   که           بانویی خلق آید وصف   کجا از  ،کی   ،چگونه  

ان زهـراست قـرآنشمحمد خاتم پیغمبر           گویم  گر نیست  جابی خورم سوگند می به قرآن  

خوانم مسلمانشمسلمان نیـستم بالل اگر            محشر درسلمان گذارد پای  او مهربی  اگر  

به دامانش  آفرین پرورده این مادر عیسی   دو           عیسی ای مادر عیسای خود بر  اینقدر مناز  

گردیده حیرانش  مومنینامیرالعلم کل  که            مبهوتشملک گشتند  وحوری   انس و و نه جن  

 ثناها گفته و خواندند در امکـان بسی او را 

نشناسد کسی او راکه خلقش کرده    آنکس جز به  

زهرا  هم مادری ،دختری هم هللا را رسول           زهرازهرایی تو زهرای محمد پروری  تو  

زهرا  همسری و وف ک  و رکن را امیرالمومنین           پهلـویی دو نـبی را پـارۀ تن روح مابین  

حیدری زهراهم   فاطمه،هم  هم مصطفی، که تو           حیدرروح احمد هستی  ایدهم می  گواهی  

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:              بندقالب شعر: ترکیب غالمرضا سازگار             شاعر:   
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زهرا  جاللت برتری او در از تو بینم گهی           تو  بود از گهی گویم امیرالمومنین برتر  

الضحایی کوثری زهرا  ایی وتا  هل ،نوری تو            تو والعصری ،والفجریتو  واللیلی، تو ،والشمسی تو  

زهرامرسل سری   احمد جز  انبیا از تو نه،            ساره  از تو ،حوا  از تو ،هاجر از تو مریم، از تو  

محـشری زهـرا دار و پناه انبـیا در گیر            داور لـلـعـالـمـین محـبـوبۀ امـیـد رحـمـة  

 تو سـر   نـاشـنـاس ذات پـاک حـق تـعـاالیـی 

که زهـرایی  دانم که هـستی آنـقـدر دانـمنمی   

بوسد همچون قرآنت  کند تعظیم و   که پیغمبر           جانت سالم هللا ای جان محمد، بر تن و  

دامانت  عصمت ز که جوشد تا قیامت گوهر            کوثر احمدی آن  تویی   و بحر سرمدی آن  تویی   

منی جـانم به قربانت حمد گـفت جانانم            را ابالغ سالمت محمد کرد خود بر خدا  

مهـمانت حشرند صف تمام آفـریـنـش تا            زهرامیزبان خلقتی  روز نخستین از تو  

انسانتکه  حوریه خوانم یا حیرتم در همه           االنسیه تویی حوراء الحورا، تویی انسیة  

داده مرجانت حق داده لؤلؤ ونی حماالر  تو           عـلٰی نورند اوالدت نـوراللهی و نورٌ  تو  

سبحانت  حی    سالم از امین آرد که جبریل           تعظیمت  به خواجۀ لوالک برخیزد نه تنها  

استی  پهلوی رسول   مابین دو روح روحی، تو  

استی  بتول ،استی  بتول ،استی بتول   ،استی بتول   

لـلعـالـمین استی  ـمام رحـمةتو سرتا پا ت            مام یازده عیسای عیسی آفرین استی تو  

زمین استی  الهی در تا شام ابد عرش  تو            ازل منصورۀ اهل سماواتیصبح  تو از  

استی  امیرالمومنیندست  یا فاطمه که تو           دارم یقین خدا بود و امیرالمومنین دست  

استی المتین  حبلمحکم  لبح تو یقین دارم            راالمتین باشد به قرآن حی   سرمد  علی حبل  

امین استی  خود استاد جبریل گویم تو چه می             هم سخن بودیجبرئیلت شنیدم بعد احمد   

استی  دین تو ،ایمانی  تو  ،قرآنی  تو ،توحیدی تو            مرضیه تو ،  راضیه تو  ،صدیقه تو منصوره، تو  

الیقین استی هم حق تو ،استی  الحیات عین هم  تو            استی المراد باب هم   تو  استی،الفؤاد  هم روح تو  
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 اگر چه در ثـنایت ُدر فـشاندم یا گهـر سفـتم

آنی من به قـدر فهـم خود گـفـتم از تو باالتر  

زهرا یاتوست  اختیار هم در عفو عذاب و            زهرا اقتدار توست یا قدر و قیامت روز  

زهرا توست یا قراربی  ببخشی  کرامت تا           کل دوستانت را حشر درکنی شفاعت می   

زهرا  یاتوست   انتظار چشم هللا هم رسول           عیسی موسی و  خلیل و  نوح و نه تنها آدم و  

زهرا  یاتوست   تفویض از پروردگاربه تو             حکم فرمودن  کردن،  عفو گرفتن،  کردن، رها  

زهرا توست یا  انحصار سوره فقط در این  که           احمد مرسل بودی و گشتی عطا بر  کوثر تو  

زهرا توست یا مزارها پنهان دیده  کجا از           مزارت گـشته گم آری تمام آفـرینش در  

زهرا توست یا  افتخار سینه ُمهر دست و  به            علی کردن میان دشمنان تنها حمایت از  

گردد  زبر و زیر نفرین تو مدینه خواست از  

زنده برگردد د که حیـدرت باعث شفـداکاری  

جان علی بودی  جانان محمد بودی و  تو           بودی علیوالیت شمع سوزان  بیت در تو  

علی بودی قرآن  تو  نقش زمین گشتی  چرا           کوثر سورۀ ای شد پامالحرمتت چگونه   

بودی علی  گلستان  وان بست  باغ و و  سرو تو             علی حق داشت گر از هجر تو سرو قدش خم شد  

بودی علی  پیمان و  عهد خلقتت در از پیش  تو           میالدت صبح روز نه ز  شام عروسی، نه در  

بودی  علی فراوان های غم شریک درد و           تنها که تو تنها شد،رفتی علی تنهای   تا تو  

علی بودی گریان ی چشم با اشک پیاپ   تو           بودی ای زهرا  حیدردست  با دست شکسته، تو  

بودی  علیشان  هم وبودی  علی همتای  تو           شأنی هم وهمتایی  تو حق بعد از ندارد شیر  

دیـد مـرآت الـهـی را بـه دیـدارت عـلـی مـی   

رخسارتجسارت شد به  او چشم پیش چگونه  

آتش  ا زدندان رسبح حی   ذات  بیت  شیاطین           آتش شگفتا اهل دوزخ باغ رضوان را زدند  

آتش  زدند هیزم جمع کرده کعبۀ جان را که           سوزد کـبریا قهـر نار الهی جسمشان در  
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بیت قرآن را زدند آتش  قرآن دم زدند و  ز           حمله سو چار دین از شمشیر با  به دین کردند  

زدند آتش  گلستان را  به غنچه حمله کردند و            چیدندکه نبی پرورد با ضرب لگد  را گلی  

آتش  ایمان را زدند خورم سوگندمی  ایمان  به           راخورم سوگند سوزاندند قرآن به قرآن می   

آتش مسلمان را زدند   این بیداد قلب هر  از           نامسلمانان کذب گویم، مسلمان نیستم گر  

زدند آتش  را مردان  ت شاهکه بی  قومی  همان            ور گشتند نامردان  به ناموس الهی حمله  

گـویم که تنها دخت احـمـد را زدند آنجا نمی   

زدنـد آنجـا  را محـمـد را، محـمـد محـمـد را،  

؟چهیعنی  بیت عصمت دادار  کاران و خطا           یعنی چه؟  های نارشعله  خدای من بهشت و  

چه؟  یعنی  خار نیش و  باغ وحی   و خاربی  گل            الحورا  انسیةصورت  و های دیو جسارت  

چه؟ یعنی  کرار حیدردست  وطناب خصم            زهـرا تـازیانه خوردن نگـاه شیر حق و  

یعنی چه؟  دیوار و یگانه حامیش بین در           امیرالمـومنین تـنها میان آن هـمه دشمن  

چه؟  یعنی  صدمۀ مسمار ومصطفی  بهشت           بودی  بهشت مصطفی  زهرا،سینۀ نه  مگر  

یعنی چه؟  الهی این چنین رفتار به ناموس            ماهه قتل طفل شش تیغ،غالف  در، فشار  

یعنی چه؟  تفـاوت بودن انصاربی  خـدایا           صدای نالۀ زهرا شد از رو  و مدینه زیر  

سوخـتـند از آتش کـین بیت مـوال را نه تنها   

را  قـسم کـشتـند زهـرا به پیـغـمـبر مسلمانان  

رویتچرا شد نیلگون   مرآت خدا بودی، تو           چرا بشکست پهلویت  بودی، علی طوبای  تو  

بازویت بشکست  چرا  بودی،مرتضی دست   تو             افتادی  در پشت چرا  بودی، مصطفی  روح تو  

گل کند بویت   چون  گیرد و بر  که در محمد کو             بغل چون جان شیرینتکه گیرد در   خدیجه کو  

مویت   هر کشید از تارمی  علی سر صدای یا           سینه فریادت شد درحبس  پس در، اگرچه در  

دعاگویت بسته شددست  امیرالمومنین با           نفرین کنی  دست شکسته لب گشودی تا با  تو  
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زانویت  گشتچنین خم  این سن جوانی  در که            تر سنگین بودها   آسمان های تو از  مصیبت  

ای قمر شرمنده از رویت  شد رخت  چه با مهر           قامت وقد  محمد در هم شکستی ای چرا در  

پیش آمد که با آن صبر بسیارت  چه شد با تو چه  

دادارتحی    مرگ خود از هماره کردی طلب  

جان حق والیت را ادا کردی با ایثار   تو            کردی را فداامیرالمومنین خود راه  در تو  

کردی  را رها کودک دشمن چار  حتی بین  تو             گشتی  سپرمعصومت  حفظ علی با طفل بر  تو  

کنیزت را صدا کردی که چون نقش زمین گشتی            آمد پیش چه خلقت ای بانوی زینب داشتی  تو  

دست حبل هللا وا کردی  ازطناب  که جان دادی           دهد آریمدال روی بازویت گواهی می   

کردی   خدا شیر یاری   دشمن، یک شهر در  تو            پراکندی  ها را روبه صفت  ،علی دور از تو  

بهر قـیام کـربال کردیدخـتر تربیت  تو           خانه را سوی امامتمسجد  برگرداندی از  تو  

تا صبح محشر آشنا کردی  علیرا با  ما تو            گفتی  علی از خواندی خطبهبا نطق رسایت  تو  

 والیت زنده از نطـق رسای توست یا زهرا

هـای توست یـا زهـرا دوم ما خـطـبه  غـدیـر  

یا ربت مادر  یا رب،  ذکر سالم مرغ شب بر           مادرتاب و تبت  گریه و  سالم ما به سوز و  

مادرتشییع شبت  کفن و ما به غسل و سالم           سالم ما به پایـان غـروب درد انگـیزت  

صدای زینبت مادر به اشک بی  سالم ما           علی پنهان به غمهایی که کردی ازا م سالم  

لبت مادر  برگشت جاری  که وقت دادن جان،            آخرین ذکرت  نگاه و به آن آخر سالم ما  

مادرمکتبت  ایمان گرفت از  که درس عصمت و           آن بـانـو  سـالم ما سـالم ما سـالم ما بـر  

آنان کوکبت مادر  که تو خود آسمان استی و           صف محشرفرزندان پاکت تا  ما بهسالم   

ابت مادر  اُم و و شوهر  ودخت  دو به سبطین و           میثم ـیر ازسالمی پاک همچون آیۀ تطه  

توست یا زهرا دیار و کنم شهر جا رو به هر  

توست یا زهرا  شیعه تا محـشر مزار دل هر  
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 است  فاطمه اصال برای  بشر جن و خلقت           است فاطمه نوای  عالم از  دوخوبان نای 

 ثنای فاطمه است  آیات قران درخط  به خط           اووصف ما نیاید حق سروده  از مدح او

 است بهای فاطمه  و  قدر شوکت و نشان از این           دستان او مصطفی شد بـوسه بر افتخـار

 عطای فاطمه است  از عنایات علی و از            سما سوی زمین ازگشت نازل  هرچه نعمت

 دعای فاطمه است  تاثیر  ولطف زهرا هست            خـیـل محـبـان عـلـی ما اگـر مـانـدیم در

 فاطمه است  خدایالطاف مخفی  هم از این           اندحک کرده خد امش اگر نام ما را جزو  

 های با سخای فاطمه است   دست بر چشم ما           اشیـخـانه نـسلیـم سائل بر در منسل در 

 است  رضای فاطمه  حضرت حق در رضای چون           است مادرجهان جلب رضای  در همت ما

 های فاطمه است ما با بچه محشر کار روز           کندچادرش فردا قیامت می  یک نخی از

 سر جدای فاطمه است  ،ساالر شهیدان دست           بیچـارگـان ما کارگـویم قـیامت فاش می 

 

 

 محابا! مبتالی حضرت صدیقه باش بی            باش صدیقه گدای حضرت توان داری  تا

 صدیقه باش  نفس داری ندای حضرت  تا              مدح این بانو بود األعمال عالم؛افضل 

 آشنای حضرت صدیقه باش سلمان؛ مثل            شوی محـرم کاشانۀ زهـرا سعی کن تا

 باش   صدیقه حضرت  پای  صالبت خاک  با             عزت دهند کوچک شوی  خانه اگر بین این

 های حضرت صدیقه باش بچه از الاقل            شیعیان شب بر  و روز هر کندها می مادری 

 باش  هیقصد  همین اشکت شفای حضرت  با             اوجانفرسای  وهای سخت روضه  درکن  گریه

 حضرت صدیقه باش  جدای پس غالم سر            پایان کندهای عـالم لطف بی حسینی  بر

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:         قالب شعر: غزل          مجتبی قاسمی              شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:       شعر: غزل          قالبمحسن راحت حق            شاعر:   
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 کندمی مثل سلمان عالمی رانگاهت یک            کندچادرت وقتی یهودی را مسلمان می 

 کندسلـیـمان می  ات کاربلکه مـور خـانه            نوکرانت جای خود آنها که صاحب منصبند

 کندگلستان می  را کویری پایت هر خاک           چشم خشک من گذار به روی پا انه مادر

 کندهایت در جهان تولید طوفان می اخـم           استمرتضی قلب نبی و آرامش ات خنده

 کندعـرفان می  تـدریس سواد کوی توبی            شوددریا می  رفت،قطره وقتی که به دریا 

ه را نور           ،عالم تاب شدمهتاب  یا هرکه شد خاک تو  کندرخت خورشید تابان می  ذر 

 کندما را پیشت آسان می  کار ُحب  حیدر           ایبه معیار علی سنجیده  کس را هر بار

 

 

 تمام سرها ای که خاک قدم توست،            مادرها تاج  شرفی روی سرکه  ای

 پیکـرها رتـبـۀ تو لحـظـۀ گـفـتـن  از            …لرزدمی نوشتن قلمم تو لحظۀ از

 » …الی آخرها  »در مقام تو نوشتند            است فقط مستلزم وحی   شأن تو گفتن از

 باورها   همه سوی آن در عرش، از جایی              هاستاَْدنـیٰ  اَوْ  جـایگـاه ملکـوتی تو

 پیغـمـبرها شدی مـادر وحی!،  دختر            بـرازنـدۀ تـو« اُم   ابـیـهـاسـت» لـقـب

 همه ابترهابغض   از کوری  چشم  پُر            کثیرت داده حق خیر عشقی و کوثر  

ـتهللا شـدی بـر هـمۀ  حجت  سـرورها را تـاج  سر نوشتـنـد تو و            هـاحج 

 دخـتـرها مۀهـ نـام زیـبای تو را بر            تـمام مـردم شد بگـذارنـد،کـاش می 

 نوکرها چشم  تر چشمۀ عشق تو در            ست قیامت جاری تا روز  آبی و مادر

 مـیـخ  تــمــام درهـا مـان آمـده ازبـد             به تو بد کرده  زمانی که شنیدیم، از

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                     قالب شعر: غزل ناشناس                شاعر:   

 

نفعالتن فعلفاعالتن فعالتن وزن شعر:               قالب شعر: غزل       رضا قاسمی               شاعر:   
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 خـزان ای بـهـار بـی ای گـل محـمدی،            جهان ای مـلیکـۀ ای بهـشت جـاودان،

 ُسبـحـۀ فـرشتـگـان  ات،اسـم آسـمـانـی              الُحـَجـج بـوتی، ُحَجـةٌ عـلیالنـ بضعـة

ه، حانـیه، َحـصان             مـعـلـمـه عـالـمـه، مـطـهـره، طاهـره،  وافیه، سماویه، ُحر 

 امیرمؤمنان جز کیست؟ کیست تو الیق            ای حبـیبـۀ خـدا، ای عزیز مـصطـفی 

 نگاه مهربان  آن ، ستبهشت مرتضی  هم            مهرآن نگاه غرق  ،ستمصطفی هم بهشت 

 سـرپــنـاه آسـمـان  ات،بـوریـای خـانـه              های چادرت، رشتۀ نجات خلقوصله

 های روشنت، چلچراغ عرشیان سجده            مغفرت دعای تو  رحمت و ای سحاب  

 نشان ماه بی   از تو ست،یاهر طرف نشانه             آفـتاب در حجاب ای قـنوت مستجاب،

 اماننـدبـۀ تو بی  خـطـبۀ تو با شکـوه،            ای قـیـام مـسـتـدام تـمـام، ای نـمـاز نـا 

 جنان  ووصف دوزخ  تو، مهر  و وصف قهر             ای رضایت خـدا، بـسته بر رضایـتت

 کرانبی و کـرانبی  سخـاوتت، وسعت            امـیـد روشـنـا، نـور،  آستـان رحـمتـت،

 جانغنچه غنچه باغ  لحظه آن به آن، لحظه            است شکفتهگل  گل به  تو، مهر نسیم از

 وزان « تنفقوا  » عطر ،اتبهشت خانه  از            از شمـیم یـاس تو شده مشام شهـر، پُر

 جاننیـمـه  این اسیـر قـرار،یتـیم بی آن             وارغـریب سـائـلی  دست خـالـی آمده،

 نان  آب و ازنیاز بی  ،اتروزه  روزۀ سه            داده گل« یطعمونَ  »  بهار لطف تو، در

 آیـه آیه تـرجـمان لحـظۀ تو را، لحـظه            ضحی  و  کوثر و  فجر أتی، هل قدر و و  نور

 ساحت تو همچـنان از گـمان ما،برتر             أتی کجا؟  هـل های ما کجا؟ قدر وبیت 

 بیان  ای رساتر از ای فراتر از سخن،            هـا چه ابتـرندواژه در مدیح تو هنوز،

مفاعلن نفاعلن مفاعلن فاعلوزن شعر:                     قالب شعر: غزل یوسف رحیمی                شاعر:   
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 یازده صورت منـظـوم خـدا هـمـراهش            ماهش که شد آینه گردان، آن نورکیست 

 ش نـقـطـۀ بـسم هللا آسـمـان گـم شـده در           سوی خـدا نازل شد ای بود که ازسوره

 اشباهش  ظفر ست که شد فتح و عادیاتی           آیات خـدا تـشبـیـهـش محکماتی ست بر

 ش ای بود به زهـرا و رسـول هللاهـدیـه            ُدخـان واقـعـۀ هـورایی علی آن َدهـر و

ل شده  که خـداوند از           با ترک خـوردگی کعـبـه ُمعـی ـن گـردید  هشخاطر خـوااو 

 شاهش  َحـب ذا خـانه که شد ساقـی کـوثـر           حضرت زهـرا جانش َحب ذا خانه که شد

سا»تفسیر و...«یوفونَ » شرح  سـورۀ کـوثـر و آیـات  کـم و کـوتـاهـش            شأنش در« ک 

 هش لـرزه افـتاده چنان عـرش خـدا از آ           غربت فـاطمه از چـادر خـاکی پیداست

 فـاطـمـه جـان عـلـی بود و دل آگـاهـش           چاه اندرشکست   علی بود و بغضفاطمه 

 چاهش  یک نفر مانده که سر باز کند از            دردش را یک نفـر مانده که تفـسیر کند

 

 

 شأنت را زیر و زبر عرشبلکه میکرد نه عالم            شأنت عالم اگر در اسرار هویدا میشد از

 شأنت  مگر سوزنی پیدا شود آنجا  قدر به            خواهد کردخالیق را خدا در صبح محشر جمع 

 شأنت  بانو با پدرسنجیده  شود اینگونه که            ابیها خواند ها اُم    تو را باالترین مخلـوق

 شأنت  رفناقل با یک  باشد اینجا ال برابر           عـلـی آمد به دنیا آینه دارت شود زهـرا

 شأنت  ست خیلی مختصر هم بیان گشسته آنجا  که           لوالک هم حرف بزرگی نیست برایم جملۀ

 شأنت بیشترهایش  بوسه  با حتی کمی نشد           هللا اعمالش همه عین عبادت بود رسول

 نت شأ با آن خدائیش سه آیه گفته در خدا           بنویسمچگونه من هزاران بیت در مدح تو 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل      علی کفشگر                    شاعر:   

 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:           ب شعر: غزل    قالمحمد رسولی            شاعر:   
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 است دیگری ما جور هوای گریۀ حال و            مادری است هوای روضۀ ما باز وقتی

 است همانا برادری که بین ماست، حس ی            هـمـۀ مـاست فـاطـمـه وقـتـی کـه مـادر

 است تمام ما در  این خـانه نـوکری کار              ریز  چای سخنران و و خوان روضه مداح و

 است عین سروری خدا خودش به نوکری  این            خورندبه ما غـبطه می  روزگارشاهان 

 است  شیعه مـادریعالم بداند اینکه دل             مـاست قـرار  ها نـشان دل بی این اشک

 مقامش پیمبری است زهراست آنکه شأن              است نگفتنی  شکوهشکه وصف  زهراست آن

 است  چه مادری همۀ ما، زهراست مادر            است احـمد ابیـهـایکه اُم    زهـراست آن

 است  حیدری شیعه اگر است، فاطمه لطف از            کرده اقـتدا که شیعه به او زهراست آن

 شهیده شد   بگـذاشت سر به پای والیت؛            خـمیده شد ره حـیدر آنکه در زهراست

 

 

 

 مسیحا شدنی نیست  تو  نفـسی بی هرگز           نیستشدنی ای وا زهـرا گـره نام تو   بی

 ابـیـهـا شـدنـی نیـست فـرزنـد کـسـی اُم             است معـراج رسـول دستان تو بوسیدن

 نیست  مـن ـا شدنی تو مهـر که بی فهـمید           نـبی بود  که مسلـمان شدۀ دست سلـمان

 نیست  شدنی  زهراکه زهره  هر تو مانند           باشی  جا که تو   خورشید زیادی ست به هر 

 تو فردوس فریبا شدنی نیست  عطر بی           ای نیست فاصلهچشم تو تا عرش خدا  از

 پیدا شدنی نیست  شأن تو چون جملۀ هم           بـایـد کـه خــدا بـر قـلـمـم واژه گــذارد

 خلقت ما نقش تو حاشا شدنی نیست   در           تو منحـصراً بـانـی این چـرخ کـبـودی

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

عیل فعولنمفعول مفاعیل مفاوزن شعر:                   قالب شعر: غزل     حسن کردی              شاعر:   
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 نیست   جلوت  روضه،ماست  خلوت            غیر خلوت نیست ،سلک عشاق

ـه محـضیـم ما هـمیـن  احتیاجى به کنج عـزلت نیست            جـا تـوج 

 مجـلس آفـتـاب خـلـوت نـیست            انـبـیـا حـتــى هـمـه هــسـتـنـد،

 نعـمت نیست نعـمتى قـد  شکـر             مریشک اىلحظه ،اشک اىلحظه

 نیست  کثرت   است، ما وحدت جمع            یک نـفـریـم هـمـه قـنـبـریم، ما

 نیست فرصت  است، کم وقت خیلى             اى جمع کن که باید رفتگریه

 نیستجاى استراحت   این جهان            است  من زدن تالش به صحرا لد

 آنکه سفـره نشین هـیأت نیست             بخورد هر شافـسوس می آه و

 نیست  رحمت هرکجا گریه نیست،            عـلت رحمت خـدا گـریـه ست

 نیـست در لـیـالـى قـبـر راحت             هر که نـاراحت از فـراق نشد

 نیست  شهادت شأن گریه کم از            خـون دل جاى خـون تن دادیم

 نیست   شرط خدمت زهرا به لطف            بخـشید ـنجـمـانرنـج نابـرده گ

 طاعتى بهتر از اطاعت نیست             در عـبــادت عـبـودیـت بــایــد

 غفلت نیست  عشاق خواب خواب            دیـدیمهم  را بیـن خـواب ما تو

 شـما که جن ت نیست  جـن ـت بى            که شما هـستـید جن ت آنجـاست

 محـبـت نیـست  انـدازۀ گـنـجـى            دار ُحـب  تـوأیـم رمـایهسـ همه

ت بـی  ت بی              خـواهـیمتـو را نمی عـز   غـیر ذل ـت نیست تـوعـز 

ت نیست             تو از غیر حجت است و  حرف تو  هیچ کس بر ائمه حج 

ت نیست  م ازخـانه دارى ک            تـو اگـر خـانـه دار این بـیـتـى  نبو 

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                   غزلقالب شعر: علی اکبر لطیفیان            شاعر:   
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 پـیـمبـر بـرابری زهـرا  که با عـلـی و            اینکه تو از انبیاء سری زهرافقط نه 

 مـادری زهـرا اصالـتاً به امـامـان تـو            حسنین تو اُم  احمد و کلثوم و زینب و

 ی زهـرامـظـهـر هللا اکـبـر  ظـهـور و            تان بزرگ لفظ حـقیریست در بزرگی

 گـواست مثـل پیـمبـر پـیمبـری زهـرا            کالم اتـبـش امیـرکه شد ک صحـیفۀ تو

 کوثـری زهرا قسم به چشمۀ زمزم تو            قسم به لیلة االسـری تو لیـلة الـقـدری

 چـادرت اسـالم پروری زهرا به نـور             کـیـستی که شبـی در قـبـیـلۀ کـفـار تو

 سخنگوی حـیدری زهـرا تو ذوالفـقار             است که دستان مرتضی بسته فتنه زمان

 دالوری زهـرا تو کـفـو شیـر خـدایی،            با دشمنمصاف  درای همه   تو یک تنه،

 که دست به معجـر بیاوری زهرا اگر             است اول حـشر درست آخـر دنیاست،

 

 

 1همه عـالـم شده دلبسته و رامت زهرا            زهرامت غال همه خوبان  جهان عبد و

 زهرا مقامت آن اوج   برغبطه میخوَرد             و منزلتی ای رتبه هرکه دارد به جهان 

 قلم خورده به نامت زهرا  کرسی و لوح و            تو علیشد نبی و بی علی خلق نمی بی 

ه   کرامت زهرا  به جنان حق ز   داده جایش            را تو مهر   ازای هرکه دارد به دلش ذر 

 هم مام  امامت زهرا حامی و زوجه و            مـادر  اوکوثر  جان  نبی...دختر و هم 

 ای امـیـد دو سـرا شـافـع  امت زهــرا            بَسجهان ما را  دو هر تو  چادر از نخی

 پـای امامت زهرا همه شد سهم تو در            بدنت آتـش و سیـلی مسمـار رد   پا بـر

 
با عنايت به اينکه کلمة دام داراي بار منفي بود و براي فريب و ... استفاده مي شود و شايستة حضرت زهرا نيست بيت زير تغيير  . 1

 سته به دامت زهراهمه عـالـم شده دلب            همه خوبانِ جهان عبد و غالمت زهرا                         داده شد

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل      امیر عظیمی                شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:               زل    قالب شعر: غداریوش جعفری               شاعر:   
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 مـحـن عـظمـایت  تا کـمی یاد کـنـم از             نـشینم وسط روضۀ روح افـزایت می

 الـزهـرایتپـرچـم مشـکی یا فـاطـمة               آرزویـم هـسـت بـمــیـرم زیـر  اولـیـن

 سودایت  سرشدارد به  کرده و ها گریه            کهآن عاشق  فکر بهشت از سر رود می

 هایت که به نـفـرین کسی وا نشده لب            رحمت هستی همان دخـتر پیغـمبر تو

 ها کرد سفـارش به هـمه بابـایت سـال            که روی منبر است فیض عظیمی  تو  مهر

 یت بر عـلی نـورفـشـانی بکـنـد سیـمـا             سه بار روز  ه دیدند که هریثرب هم اهل

 پـایت  بـارها دیـد ورم کـرده سـراسـر            را بین نـماز عـلـی حـال تو بارها دید

 موالیت نرود  سوی مسجد بسته، دست            لگـدها اما حاضری جـان بـدهـی زیر

 تـنهـایـت  شوهر خـسته دل غـم زده و            دل شب درهم سخن چاه شود   بعد تو،

 

 

 زهراست  که محورش  کسائی  است اهل علی            ست ق و گوهرش زهراعلی بود صدف عش

 همسرش زهراست  ابوالحسنین است و  علی            عظمت شرافت و بیتاست صاحب  علی

 زهراست محشرش دادرس روز که یقین،            کـند برای عـلـی کسی که سینه سپر می

 زهراست  کوثرش  کهحوضی  ساقی  است علی            که تشنه لب نشویم صاحب محشرقسم به 

 عـلی بُـَود پدر شیعه، مادرش زهراست           حاست همچون صب روشن شنـاسنامۀ ما

 که یاورش زهراست علی تا غمی ندارد           را داشتنبی تا که مرتضی  غمی نداشت

ار خیـبـر و احزاب  رش زهـراستمیان کوچه ببیند که حیـد           علی است حـیدر کر 

 بــگــفـت: أشــهــد أن  عــلــی ولـــی هللا             سیاهمدیــنه گـشت  کـشـیـد فـاطـمـه آه و

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل       مهدی علی قاسمی             شاعر:   

 

نفعلاعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:           قالب شعر: غزل      علی اصغر انصاریان            شاعر:   
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 است  فاطمه هایروضه  از زندگی  این برکت           است برای فاطمهاالعمال من گریه  افضل

 است فاطمه خدای هک آن خداییپرستم می             زین سبب ،توحیدم بَُود زهرا شناسی  درس

 عزای فاطمه است  یکسال  کشور در روزی           رهبرم گفته که  بشنو ها!روضه  این منکر

 ثنای فاطمه است  و  مدح  یک به  هایش یکآیه            دیـدم که قـرآن  خـدا چشم دل وا کردم و

 ه است ای فاطممهمانسر  ،هرکجا روضه بَود            مجلس روضه نرفت  پای خود درکس با  هیچ

 ولی دولتـسرای فاطمه است امکان عالم            گرچه باشد قـبـر او بین قـلـوب شیعـیان 

 حیای فاطمه است جای منکرین بی نار،           بُـود خـلـقـت جـن ـت برای شـیعـۀ حـیـدر

 است«  فاطمه گدای این  پیش خود گویند:»به به،           ام را بو کننددو ملک تا سیـنهبین قـبرم 

 است فاطمهشفاعت برکت  شال عزای  این            کنندمی شفاعت هایش سینه زن محشر روز

 من گریه برای فاطمه است  االعمال افضل           ذکر شریف فاطمه ذکری برتر ازنیست 

 

 اگریه زیـستم زهـر گواست که با  خدا            داغـت گـریـستم زهـرا تـمام عـمـر ز

 چو شمع سوخته جانی گـریستم زهرا            روز غـریبانۀ عـلی شب و به انزوای

ت  که توئی  تو ندانم که کـیستـم زهـرا وگـرنه بـی            عطا کردی  نامی مرا وعز 

 چـیستم زهـرا نه رهروم به طریق تو             من استعاشقم که بگویم مدینه عشق  نه

 فـردا بـایـستـم زهـرا پیـش تو چگـونه            ر معـصیت امروزز پـا فکـنده مرا با

 نیستم زهرا تو خواهی  اگرچه آنچه که            کنی اکـنون بخـوانمت مـادرمی قـبول

 حسین تو عمری گریستم زهرا که بر            حـشر بگیر دست وفـائی خسته را در

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:          قالب شعر: غزل    مهدی علی قاسمی            شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:              قالب شعر: غزل      سیدهاشم وفایی              شاعر:   

 



( سایت آستان وصال      astanevesal.ir  142                                                                                                                          جلسه آموزش مداحی نورالثقلین  ) همدان 

 
000

 

 باالست  این دست  به دامن شده محشر دست           باالست به کوثرشأن دستی که دخیل است 

 سختی عشق همینست رهش سرباالست           شدن یار  بی کس و بی آب شدن، سوختن،

 تـب سـاغـر بـاالست  رتبـۀ مـستی ما از           نـوشـم  ازل داد هـمـان مـی آنچـه سـاقـی   

 به همین مرتبه این سر باالستمت قیا تا           1قدمت شد شرفـش بخشیدند  خاک که هر

مـا فـقـط زیــر پَــر  پـرچـمـتـان آرامـیـم 
 حس وابـستگی طـفـل به مـادر بـاالست           2

 ست شلـوغی دم در باالست  خب طبیعی           بخـشنـد به گدا می هرچه دارند به خانه،

 مـیـل به آوردن دخـتـر بـاالست وبعـد تـ           بود  داشتـن دخـتر عـرب، قـبـل تو نـنگ  

 باالست   زهراست فقط شیعه سرش گر لطف           تمام دین استخطبه   عالمی گفت که این

 باالست پرچم حیدر زمین خوردن تو  از           ات را بـه امـامـت دادیهــمـۀ زنــدگـی 

 

 بخرند تو آبـرو های سحر از ستاره            سحرند نیازت همیشه در چشم رازو دو

 نان ببرند سفـرۀ تو  اند که از  نشسته             مالئکه هم بنام رازق نان و رطب:

 کبوتران دعایت هـمیشه در سفـرند            پشت تمام انسانهاست تو  خیردعای 

 هـنـرند ها در بَـر  تو بـی تـمام آیـنـه            تو آیـنه عـلـم نکـنـند   بگو که در بر  

 به کنج خانه برند  وبکشند آسمان  از            تابی  را که می مردم دنیا تو هونچگ

 میان شعـلۀ در با غـالف منـتظـرند            یاستکه برای شکستن   !شک نکن نه! 

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

 ستقيامت به همين مرتبه اين سر بال  تا           دچون که خاک قدمت شد شرفش بخشيدن                   جايگزين بيت زير کنيد 

کنيم به منظور  پيشنهاد مي وجود ضعف محتوايي در عدم رعايت شأن حضرت زهرا؛ بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به . 2

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

 حس وابـستگي طـفـل به مـادر بـالست            ــر پَــرِ چــادرتــان آرامـيـممـا فـقـط زي

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل     سید پوریا هاشمی            شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:              قالب شعر: غزل      رحمان نوازنی              شاعر:   
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 جـان تمام شیعـیـان گردد فـدای فـاطـمه            هستی بـنا شد از ازل تنها برای فـاطمه

 شد به پا اصال برای فاطمه شفاعت باب            دهدما را می حاجات اش بماند فضه  زهرا

 خاک عبای فاطمه ملک محتاج بر انس و           او چرخیدن تسبیح از چرخش فلک در چرخ

 العـزای فاطمه داُرالـشفـای ما بُـَود بیـتُ            روداعلی می  عرش نوا تا و مجلسش شور در

 زبان گویم ثنای فاطمه  هر با مکان هر  در           را چون مادرمنذر او کرده م روز تولد

 گدای فاطمهباشد  وصاحب دارد  که گوید           کندمی  بو را بین قبرم تا ملک این سینه در

لـٌم ل من سالَـَمکم، َحـرٌب ل ـمن حاَربَکم  فاطمه والی بغض من باشد  مبنای ُحب  و           س 

 عطای فاطمه  آسمان هست از رزق زمین و           رسدبه ما هم می روزی    چرخش دستاس او از

 مـأمن برای انـبـیـا بـاشد لـوای فـاطـمـه            رودمحشر هرکسی تحت لوایی می صحرای  

 

 

ر  ماه بی خورشید و            شودنمی  معطـر تو  حـتی بهـشت بی  شودنمی   تو منو 

 شودنمی محشر توبدون  بدان این را             نیـامدی که روز قـیامت  اگر  بی!  بی

 شود نـمی   قـطعـاً دعـای ویـژه مـادر            بـرای دل من دعا کـنـند عـالـم اگـر

 شود حـیـدر نمی  عـلی بدون تو حتی            شماستساقی  خدا شیر و تویی کوثر

 شود نمی   مقام فـاطمه کـوثرد خو  بی             استکتاب شیعه و سنی نوشته  این در

 شودنمی   کوچه برابرضرب دست با              سنگ و تیر وضربه شمشیر  هزارصدها 

 شود خانه فـاطـمه بهـتـر نمی  با کار             جای زخم میخسوختن پس در  آثار

 شود نمی  این تن دگر برای تو پیکر             است  خدا زخم بستر  این همه به از بدتر

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلنوزن شعر:       قالب شعر: غزل       مجتبی قاسمی         شاعر:   

 

ول فاعالت مفاعیل فاعلنمفعوزن شعر: غزل                   قالب شعر: دی نظری                  مهشاعر:   
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 اطهـراست وجود اقـدس زهـرای کـوثر           است کوثر  رسل چیست؟ ختمحق به  اعطای

 است عـلم غیب خـداوند اکبر مخفی چو           او زهـرا یـگـانـه لـیـلـۀ قـدری کـه قـدر

 هـای مــدام پــیـمـبـر اسـت  آثـار بـوسـه           جبین او به دست و  که نقطه نقطه زهرا

 است  حیدر چو  او،او  است چو که حیدر زهرا           خدا علی استنفس رسول   وکه کفزهرا 

 است از صد هـزار مریم ُعـذرا فـراتـر           جالل او جاه و عزت و زهرا که قدر و

 است سر نیست خاک درش خاک بر هرکس که           انس جن  و حور و ملک و  از که  ای انسیه

 مدح گستر استنبوی   را به مصحف  او           خـداوند ذوالجـاللای که ذات  ممـدوحه

 زهـرا همان بـتول، بـتـول مطهـر است           محـدثـه زهـره، طاهـره،  زهـرا عـلیـمه،

 بر شوهرش درود که ساقی کوثر است            بر مادرش سالم که حق گویـدش سـالم

 است اختر ساداتش که آن سپهر است این            انـد است آن گـلـی که گـالبـش ائـمه این

 است دختر اسالم پرور این دختر است،           کـل پـیـمــبـران است مــادر ایـن مــادر

ر است در            در دامن خـدیـجـه رسـول مجـس ـم است  بـوسۀ رسول بهـشـت مـصـو 

 است حـمـد معـطـربـوی او مـشـام م از            زنـد بر روی او نـگـاه عــلـی مـوج می

 خود بر هـزار نام خـداوند مظهـر است           آئـیــنــۀ تــمــام نــمــای خــداســت ایـن

 است  سر برکه سایۀ زهراش  کسی هر بر            در حـشـر؛ آفـتـاب شـود سـایـۀ بـهـشت

 است  منـبر  ر میانۀ محراب وکی گفته د           قبرش دل عـلی و دل شیعـۀ عـلی است

ق داور یـعـنی           عـلـی نـبی گـرفت شب دفـنـش از  دست  است که این امـانـت خـال 

 بـا سـرخـی ُعـذار مـحـمـد بـرابـر است           کـبـودی آن یـاس مـصطـفـی بـالل قـسم!

 است  ـرپـاک محـمد به پیککو را روان             را بـه رســول خــدا زدنــد آن تـازیـانـه

 است میثم هماره چشم امیدش به این در           گناهش بود به دوش با آنکه کوه جرم و

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: قصیده            قالب شعر: غالمرضا سازگار                  شاعر:   
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 محب ت دارد دست  لطف تو به هر چیز            برکـت دارد گـندم از دستۀ دستـاس تو

 ت دارداست قداس محض عصمت نام تو             زدن جایز نیست تو وضو دست به نام بی 

 کـرم حضرت صدیـقه قـیامت دارد  در            حـاتم برگشت این خانه و سائل آمد در

 روایت دارد حـرف ما نیست بگـویـیم،            ای تـو به نُـه سالـگـیـت اُم   ابـیـهـا شـده

 اردمـتــواتــر شـده از بـس سـنـدی ـت د            ماجـرای ورم پـای تـو در وقـت نـماز

 بـدانـنـد هـمه فـاطـمـه ُحـرمـت دارد تا            سوار ناقه همه بر پا و تو بر محشر روز

 انـدازه سـعـادت دارد واقعـاً فـض ه چـه            میکرد را شما کنیزی که بحالش خوش

 خاک بـوسی   درش حکـم عـبادت دارد            ایم شده زهرا ماست که مأنوس به با بُرد

 دارد  شکایت همسایه بی در و  تو بی از             َمـردم بُـرده شبت تـاب ز  و گریۀ روز

 بیت االخـزان خـراب تو مرا آتـش زد            مـرا آتـش زد غـصـه کـبـاب تو  دل از

 

 

ا ایسوره زهراست            ست   مادر را چو كه پدر دختری   زهرا ست  ست  به كوثر كه ُمسم 

 سـت  از خـشم او خـدای مـدب  ـر مكـد ر            رضای حقای كه رضایش عه بضزهراست 

 ست  آور اش به خدا معجزفض ه نیز او            ؟! ست به دوتا معجز آوری مگر پیغمبری

 ست حیدربه عالمین فقط شخص  كفوش            یـا ای هـا األنـام هـمتا نداشـت فـاطـمـه، 

 داور ستاسرار  مخزنكه  ایآن سینه              غـم شكست تهاجم طوفان افسـوس در

ت و  امروز جمع سرخ و كبود  مكسَّر ست              ...  دیـروز جـمع سـالم بیـت نـبـو 

 اش روز محشر ست درك مقام واقعی            نـداشت حـوصـلـۀ فـهـم شـأن او دنـیـا

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل       سیدپوریا هاشمی              شاعر:   
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 ست نبى را زهرا به معراج کشانده تا             فیض روح القـدس  عـالـم معـنا زهـرا

 رفت معـراج که آخر بـرسد تا زهـرا             بود فاطمهاش خواستن  خواسته  مصطفى 

 بفـرما زهرا دست بر سینه نبى گفت:             سـاده نـبـود  آمـدن زمـیـن آمـدنـش  بـه

 یا زهرا گفت نبى: ى،عل  گفت جبریل:            آوردن این سـوره کـوتـاه چـقـدر سـر

 اش این است: على با زهرا هر دو معنى            حق است اینکه على با على است، اینکه حق با

 زهرا ست به زهرا، رسیده سجاده  سر            زهرا برسندسجده به   قرب آن است که در

 زهـرا ه االنـیـست کسى فـاطـم بـخـدا            یکى   داشت هم فاطمه داشت خدا، على  یک

ـت اعـال زهـرا حجـت هللا عـلـی،             میزددستش مثل نبی بوسه به  مرتضی   حج 

 ذکرم امروز بود فـاطمه، فـردا زهرا            طیف عـرفـاى نجـفـى هستم که من ز

 کـار دل ما بـاشد اگـر با زهرا  سـر و            گـیرد کار و بار دل ما پیـش خـدا می

 بـنـویـسـنـد اگـر بر لـحـد ما " زهــرا            ها جـنت ما خواهد شدوخـته س ما قـبر

 

 

 شک مادری صدیقۀ اطهر نخواهد شد  و بی            نخواهد شد مادرمحب ت هیچ کس   یقینا در

 نخواهد شد  کوثر  یک آیه از هاتمام سوره            جان مادریارای تقابل نیست   کسی را با تو

 آورد کافر نخواهد شد  ایمان  هرآنکس با تو           است  جنس آیینه درت پیغمبری ازاچ غبار

 نخواهد شد  ما تا ابـد محـشر بدون مادر           قیامت چیست غیر جلوۀ زهرایی زهرا

 نخواهد شد  من که احوالت از این بهتر مگو با           برای خود پس از مردممادرم گاهی  دعا کن

 نخواهد شد  یقین دارم در این خانه دیگر در            ر معلوم است هم از دودۀ دیوارمامس هم از

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل      علی اکبر لطیفیان        شاعر:   
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 بالـید موالخلق می  با تو به خود بر             موالدر چـشمهـای تو خـدا را دیـد 

 بـوئـید موالبـوی خـدا را از تو می              بهشت است ای که خشت خشتش ازخانه  در

 نوشید موالهر روز جام عـشق می             ناب  ـرما ای کـوثچشمۀ فیض ش از

 خـنـدید موالایت زود میهبا خـنـده            سرازیر شد می  اشک اواشکهایت  با

 موال پیچیدخویش می  بر غیرتش از            رفتی ندیدی درپشت آن روز وقتی  

 لـرزیـد مـوالو می ازوی تدرد بـ از            غصه وقتی بار پشت خدا خم شد ز

 چـید موالوقـتی به قـبر تو لحـد می             خوانت مالئک روضه خیل با جبریل

 بـوسیـد مـوالاو را میـان گـریه می             راکرد زینب چادرت می  سرکه  وقتی

 نـالـیـد موالمـی  دیـروز بر قـبـر تو            ست مهدی  مزارت اشک خاک   بر  امروز

 

 

 زهراست  او بهار علی گل، ور            زهراست او قرار علی دل، گر

 مـایـۀ افــتـخـار او زهـراسـت            حق به  است خلقت خود فخر که او

 او زهـراسـت  جـلـوۀ کـردگـار            امـا گـاه خـداسـت خـود،جـلـوه

 فـقـار او زهراست ال ذوجـوهر              عـدوُکـش شد ذوالفـقـارش اگر

 دار او زهراستآنکه آیـیـنـه ز            توان خـدا را دیددر عـلـی می 

ـهــر  ندار  او زهـراست تا که دار و              او نــدارد بـه دار دنـیـا م 

ْیر  باغ و سیر،  باغ و بهار او زهراست گل و            گلزارست از س 

 او زهـراست تا به خـانه کـنار             دنـیـبـخـود مـیـان بـهـشت مـی 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل            قالب شعر: محسن عرب خالقی            شاعر:   
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 تا حـشـر افـتـخـار والیـت والی تو             کـالم مـحـمـد ثـنـای تـو ای گـوهـر

 ابـیـهـا ثـنـای تـو هـم آمـده اسـت ام              مصطفیهم دخت   خدایی و هم کوثر

ـد فـدای تو  با تو فـرمود            فـداش همه انبـیا که جان پـیغـمبری  جـان محـم 

 تو  وجه خدای جمال تو، پیداست در            دیـدنی آنکه نیـست روی خـداوند با

 دعـای تـو  دارنـد احـتـیـاج بـه ذکـر            انس و جن    حوری ه، ، مالئکه ،پیغمبران

 فـای تو آیـد اگـر مـسیـح به دارالـشـ            بود اش بیماریحسرت   صبح حشر تا

 الـوالی تو  گـر بنگـرد کـلـیم به دار            کـند هرگز نگـه به وادی سیـنا نمی

 تو  خاک پای از دمد بهشت می بوی             سر زده از خانۀ گـلین امـواج نـور

 به دور سرای تو  آرد ملک طواف،            ات الحرام  خواجۀ اسراست حجره بیت

 هـای تو  پـیـداست روی آبـلـۀ دست            انـبـیا  م خـتمهای پـشت هـ گـلـبـوسه

 تو؟نمای   رو چه بر  آدم نداد جان ز            بهشت در  را دید روی تو که  حیرتم در

 آشـنـای تو  بـیگـانـه با خـدا نـشـود،            خورم به خدا تا خدا خداست  سوگند می 

ا ـۀ درت امیـد داشت شـود حـو   هوای تو  برون در بهشت از آدم شد             فـض 

 در نفـس دلـربای تو  بوی خـداست،            خندۀ گلخانۀ بهشت تصویر توست،

ه خـدا و پیغـمبر و  مدیحـت سرای تو با ُحـسن اتـفـاق،            انـد رسول و ائـم 

 ای توذات الهی سـو کوثـر نداشت،            از ماسوا نبودروزها که صحبتی  آن

 آغوش  غیب  ذات  خـداوند، جای تو             بود هماره  ،عالم خلقت ظهور از پیش

 نیای تو  ام  و بـنات و ابنا و شوی و            زمیـن وهللا بـهـتـریـن  کـسـانـنـد در

 صفای تو؟  کی گفته گم شده حرم با            حرمت گـشته ناپدید وجود در ُملک

 تو  عطای ،الهی  عطای بر  است وصل            ات رحـمتتای عن محدود نیست بحر

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: قصیده                 قالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 انـتـهـای تـو  بــدو ابـتـدای تـو و از            ذات ذوالجالل از جز به کس نیست  آگاه

 گـدای تو زنـند بـوسه به خـاک باید             باز طایی شوند حاتم انس، جن  و گر

 گشای تو مشکلبه پنجۀ   گشا مشکل            ریسمانبازوش  زگشوده حق ا که شد 

 مسجـد مـدیـنه صـدای رسای تو  از            هم که آیـد هـنوز تاریخ شاهـد است

 لب جـانفـزای تو  وقت خطابه با دو            زند می خدا حرف رسولفقط  گویی

 انگار هیچ کسی نـشنـیده صدای تو            گریست  هفت آسمان توصدای  با آنکه از

 برای تو  نکرد گـریه کـسی از حتی            حتی یکی نگفت به زهـرا ستم شده

 سزای تو  این همه غربت، بالل نبود             وطن غریب کسی در نگشت چون تو هرگز

ـت، جـزای تـو             رسـالـت پـدرت خـوب شد ادا اجـر  گـردیـد تـازیـانـۀ ام 

 به جای تو  ها به تن مـا آن تـازیـانه             ودخورده ب کاش !نیلی نبوی  یاس ای

 اشک عزای تو  نگشت ز چشمی که تر             کاسۀ خون جگر شود حشر تا روز

 قـصیده بریـزد به پـای تو تا گوهـر            کنی عطامضمون   به میثمت ُدر باید

 

 

 ی انسانی خود راتا خلق کـند حور            قـدرت پنهانی خود راکرد خدا  رو

 خود را پیشانی  های تو خاک قدم بر            ابـلیـس بهـشتـی بشـود گـر بگـذارد

 مدیـون تو هستند مسلـمانی خود را            که سلمان و ابوذر هفتاد یهودی نه،

 آزاد مکـن یـوسف زنـدانی خود را             است  عزیزکه اسیر است   بند غمت هر در

 یک روز بـبـیـنـیم سلیمانی خود را            باشیم  تو خوان  خور  ریزه ر اگ مور چون

 در روضۀ تو لحظه پایانی خود را            که باشیماجل نیست به این شرط  زترسی 

 همه قربانی خود رایاد مبر این  از            ذبح نـمودیم دل را به منـای غـم تو

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            قالب شعر: غزل       علی ذوالقدر                 شاعر:   
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 را  شـاعـر شـود حـقـیـقـت نـورانـی تـو           را وعـرفـانی ت آن كه طی كـند شب كو

 انـد خـروشـانـی تو را تـحـسـیـن نـمـوده            انـدقـراریبی   كـه هـمـسـفـر رودهـا این

 پـای نـیـسـت عـطـر گلستـانی تو را هـم            با صد هـزار شاخـه گـل یـاس هم بهار

 را  بـرنـد چـراغــانـی تـوعـرش مـی   تـا           شـوییم نـور ای ازوقـت عـبـادت آیـه 

 را انـد جـلــوه ســبــحــانــی تـوتـا دیـده            فـرشـتـگـان را ــداانـد خكـرده تـسـبـیـح

 كـنـنـد مـتـن سـخـنــرانـی تـو را  بـر از            بـایـد فـرشـتـگـان پـی درك فـصاحـتـت

 را  صـفـحـه پیـشانی تو پُـرچـیـن نـكـرد           مـسـاحـتـش بـا آن ای تـوهـانــدوه رنـج 

 هجده گل از حیات جهان چـید دست تو

 مـسـت تـو هـای خـرم تـوحـیـد،ای بـاغ 

 طبع جـوان نداشت  ها بدون تودشت این            آب روان نداشت ها بدون تواین چـشمه 

 آسمان نداشت  بهتر ز دودمان تو هـفـت             دیدگـل نچـرخ  های تو نُه یـاس  ز بهـتـر

 نداشت  مهربان علی شهر  كه چون تو  آن ای            عـلـی با هـمۀ شهـر از تـرای مـهـربـان 

 نداشت  همزبان عـلی قلب تو جز سال نُه             نُه سال با تو چشم عـلـی روی غـم ندید

 نداشت باغـبـان  باغ علی تو نُه سال جز            نبود  یها كـسمـادر گـل  تـو سال جـز نُه

 خانه نان نداشت  بخشش این  با تنور جز           شـهـرتـان های فـقـیـرانسـفـره نُه سـال 

 قـبـرتـان نداشت  از چرا كسی خـبـر  اما           شما را گرفته بود بـانـو! مـدیـنـه عطـر

 است ـیبـاق تو  خـاك بـهـار ولـی ز باشد

 باقی است تو  مـزار بـاغ یـاس عطر در

 گـرفـته بود  جـهـاد مـكـرر تـصـمـیـم بر           گرفـته بود سـر زشـمـا مـبـارزه ا عـزم

 گـری در گـرفته بودوقتی شـرار فـتـنـه            خصم مصاف  در شما هایاشك شد لشكر

فاعلنمفعول فاعالت مفاعیل : ترکیب بند           وزن شعر: شعرلب قاجواد محمد زمانی            شاعر:   
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 گرفته بود به خیـبـر  حال و هوای حمله           دیـده بـود آب  تــیـغ خـطـبـۀ تـو آن روز

 گـرفته بود  دالور دل ز جوان و جان از           نـبـرد هـای شـجـاع تو درواژه آن روز

 گرفته بود مكـتب مـادر ز این درس را،           خواند حماسه سراسر هایخطبه  كه زینب

 بود گرفته  سنگر تو هایروضه پشت رد           ای مــادر شــلـمـچـه! امـیــد شـهــادتــم

 طراوت كـارونم آرزوست ام،دلخـسـتـه

 جزیره مـجـنـونم آرزوست لیـالی جان!

 را هـا آفــتــابپـنـجــره  حـس كـرد بـاز           برداشت دست حق ز رخ شب نقاب را

 بـیـنـند خواب رادیگر مگر به خواب بـ           آشـفـتـه دشمـناندل ایـم وبـیـدار گـشـتـه 

 این ره شتـاب را  بایـد فـزون نـمـود در            شت به فـردای پُـرغـروربـایـد امـیـد دا

 كـس كه دیـد رهبـر این انـقـالب را  هر           خـمـیـنی است  گـفـتـا به حق تجلی   نـور

 كـرانبـی  زنیـم در این شـورفـریـاد می 

ل علی ظهورَك یا صاحب ال»  «زمانعج 

 

 

 افـتـاده نـخ چـادر او دست نـسیـمی            برد از شهر شمیمی دارد دل و دین می 

 به یتیمی  اناریداده  دست خودش با            تسبیح دلم پاره شد آن دم که شنـیدم

 چه قرآن کریمی ،همسایهبخشیده به              دعا را ر وضعـی تـسبـیح وحتی اث

 گلیمی نیست  او چادر جز که به  آنجا            نـشیـنند اجمعـرهمه  خانۀ زهرا در

 حریمیموال چه  حریم دل سوختمی             که شنیدمای کاش در این بیت بسوزم  

 مقیمی نیست علی  قلب در فاطمه جز            رادلش  دیوار آتش مزن آتش در و

 شود آن اللۀ زخمی به نسیمی  رپرپ            حـاال نکـنـد پـنجـره را وا بگـذاریم

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:               قالب شعر: غزل    حمیدرضا برقعی            شاعر:   
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 کـوثـر وضو نتـوان خواند سورۀ که بی            مـادر مـدح توچگـونـه گـشـایم به   زبان

 زبان ما چه بگوید به مـدحـتـان دیگـر؟            را پـارۀ تن خود خواند تو  زبـان وحـی،

 « هو األبتر»  آن شمانکوری چرا به   تو            چـه شـاعـرانـه خـداونـد آفـریـده تـو را 

 تویی دخـتـر  اگر مـرتـبـه دخـتـر هـزار           ای کاش بودخدا به خواجۀ لوالک داده 

 سـپـرد پیغـمـبر تو را به دست خـدا مـی            چه دلنشین وقتی چه زیبـا، چه عاشقانه،

 علی حـیـدر  عـلی ،عـلـی قـیـام و قیامت            نبی  ست نفسعلی ست دست خدا وعلی 

 یـکـدیـگـر  دریــا کـنـار انـد دونـشـسـتـه            آبعـروسـی پـدر خـاک بـود و مــادر 

 رکـوع انگـشـتر  تو در چنان که هـمسر           ات پیرهن به سائل دادشـکـوه عـاطـفـه 

 ی تو زیـور چنان که وصـلـۀ چـادر برا            همیشه فقر برای تو فخـر بوده و هست

 تراز ایـن سـیـاهـی چـادر دلـیـل روشن            آری انـدیـهــودیــان مـسـلــمـان نــدیــده

 بَـر  ش تـا ابـد درمــادرانـه گـرفـتـی  تـو            پنـاهی بودروی زمین طفـل بی  حجاب،

 یـفـتـاد چـادرت از سـردر آن جـهــاد نـ           مـیـان کـوچـه که افـتـاد دشـمـنـت از پا 

 است این کشور سایه آن چـادر که زیـر           ابـرهـا خـبـر برسدکـنـون بـه تـیـرگـی 

 زند خنجرپشت می  باش که از هوش  به            بگذراین دست دوستی  از وباش  هوش به

 م گـوشـۀ سـنـگـرمـبـاد این که نـشـیـنـیـ           به این خـیـال که مرصـاد تیـغ آخر بود

 آن رکـاب نـبـاشـم سـیـاهـی لـشـگـر در            بـرگـردد ذوالـفـقـاربـدا بـه من که اگـر 

 منـکـر شهید امر به معـروف و نهی از           ستکه شده  آن  حال به  خوش و  من  حال  به بدا

 آن عـلـی رهـبـر  حکومتی که نباشد در           خـواهیمخدا گواه که چون فـاطـمـه نمی 

 رســد آخــرامـیـد فــاطــمـه از راه مـی            خـتام بیت حسنرسیده است قـصیده به 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:         قالب شعر: غزل         حمیدرضا برقعی               شاعر:   
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 داورمحـبـیـبـۀ خـدا مـنـم، حـبـاب نـور            عرش زیورم  ساق  به هللاُ  عصمت که منم

 ر بدی ُمطهرمکه مـن ولـیـة هللا و ز هـ           والی او من والی او رضای من رضای

 منم که بـضـعـة الـنبی و با علی برابرم           حقـیقت محمدی علی است نفس احمد و

 به تاج افـتـخارشان، یگانه است گوهرم             ام کنارشان  به تـخـت اقـتدارشان نشسته

 ه بـرتــرم ز انـبـیـا و اولـیـا خــدا نـمـود           ما بَُود یکی علی که نور حمد وم به جز

 آخـریـن کسی نبود هـمـسرم  ز اولیـن و           نبی چو گفت برمـال اگر نبود مـرتضی 

رمزمان   هرحیا به  وعصمت  به اوج           منم فروغ زهروی ثاقب و عـلـی شهاب  منو 

 شکوفه محـمـدی عطای رب و کـوثـرم           ُحسن سـرمدی دی بهـارعشق ایـز نهال

 افسرم  است محمد گردنم طوق است علی            زینـتـند گـوـوار ن مرا دوحسین با حس

 درین مقام مادرم منم که باب خویش را           خلقتیم اصل و اُم   من چو علی و و محمد

 حیدرم که مالکیت جنان به کف بَُود چو           دولتم پیشگاهبه   ای کند فـدک چه جـلـوه

 به دخترم  دهم نشان جهاد حق راه پُر که            ام ـیـام کردهق آن  علیه غـاصب فـدک از

 مـحـشرم  امـیـد بـرزخ من و پـنـاه روز           حسان بود مود ت رسول و آل مصطفی

 

 بـلـبـل غـزل سـرود و چمن بیـقرار شد             سینه پُر از عطر یار شد وباران گرفت 

 نـامـش بـهـار شـد عـطــر تـبـس ـم تـو و            خـاکـیـانطـبـیـعـت دنـیـای  پـیـچـیـد در

 هر قاصدک به دوش نسیـمی سوار شد           شـوق بـوسه زدن بر عـبـای تو تـنها به

 ای که بر سـر راهت غـبـار شد آن ذره           ای کـاش جایگـاه خودش را به من دهد

 که خاک پای تو شد شهریار شد  هر کس           هر شاعری فرزدق و دعـبـل نمی شود

اعلنمفاعلن مفاعلن مفاعلن مفوزن شعر:            قالب شعر: غزل    حبیب چایچیان                شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:               قالب شعر: غزل    حسین عالءالدین            شاعر:   
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 مـادر توحید و بـانــوي سماوات و زمینم           من کیم جان جهان ممدوحه جان آفـرینـم

 وجه رب  العالمین؛جان والیت؛رکن دینم            شمع جمع پنج تن، همسنگر حبـل المتینم

 وهل اتي و یا وسینم  تطهیر و قدر کوثر و

 المرسلینم  دخت ختم ؛هرزهراي اط من کیم

 دختر منم مـادر منم من  خاجه لوالک را،          کشتي توحید را سکان منم،لنـگر منم من

 طاها منم؛ کوثرمنم من   ،قدرمن مومنون من،        منمنم محورمنم گردون  چارده معصوم را  

 گـوهر عـین الحـیـاتـم؛ اختــر برج یقـینـم 

 رسلینم من کیم زهراي اطهردخت ختم الم

 فداکاري کمال از من گرفته  صبر و ایثار و          نخل سرسبز والیت،اعتدال از من گرفته

 گرفته از من خانه شیر خدا؛مجد و جالل           مریم عذرا بدان پاکي،مدال از من گرفته

 خشت خشت آن شده محو دعـاي دلنـشینم 

 من کیم زهراي اطهردخت ختم المرسلینم 

 حجابم نورم، عصمتم؛ صالتم،  من کیم؟صومم،         ام الکـتـابــم ؛ ام الـنـبـي؛من کیـم ام الوال

 اولین شخصیت عـالــم کند، مـادر خطابم          من کـیـم بیت امیــرالمـومـنـیـن را آفتابـم

 همنشینم  برترین موالي خلقت خوانده یار و

 من کیم زهراي اطهردخت ختم المرسلینم 

 که پیغمبر بود محو جمالش  شوهري دارم         سالمش هت حق فرستاددارم که ذا مادري

 احترامش  مام عیسي  اي دارم که گیرد فضه         دارم که نور وحي خیزد از کالمشدختري 

 یارش به روز واپسینم شیعه اي دارم که خود 

 المرسلینم  من کیم زهراي اطهردخت ختم

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              مربع ترکیب    قالب شعر: ناشناس                شاعر:   

 



  اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها، چهارمن وصال؛ جلد درآستا

 السالم  

155   
 

000
 مصحـفي دارم که مانند کـتــاب هللا مـاند           نددامـني دارم که ثــارهللا را مي پــرورا 

 منطقي دارم که فریاد علي را مي رساند          خواندحجره اي دارم که حتي کعبه آن را کعبه 

 آتشینم  هاي طبهخ  مسجد و ایناین  این من و

 من کیم زهراي اطهردخت ختم المرسلینم 

 را به سائل  علي انگشتر خود گلوبند ومن          و صدق و پاکي دل اخالصهردو بخشیدیم با 

 هر دو اواالمریم، کامل  امیرالمومنین، من،         اتي در شأن ما گردید نــازل و هل  ان ـمـا

 المومنینم آري آري اوست زهرا؛من امیر 

 من کیم زهراي اطهردخت ختم المرسلینم 

 کردم باز قلب پیمبر ه عقده ازمن به خند         کردم  باز نور داور  از من به روي خلق در

 من به امر رهـبـرم بر قاتلم در باز کردم          کردم  بازمن طناب خصم را از دست حیدر 

 من فقط تنهــا طـرفــدار،امام الـمـتـقـیـنـم 

 من کیم زهراي اطهردخت ختم المرسلینم 

 

 

 ای اطهریم هرز هر شب دخیل چادر            مادریم ما باده نوش جـام گوهـربار

 کوثریم حوض ای ازقطره  تشنگان ما            طهورمی  نکرده شراب و سیرابمان

 تـمـام اهـل سـمـا دلـربـاتـریـم  ما از            استآسمانی  ما جهت که مادر این از

 تان ما کـبـوتـریـم برکـت تـوسـل از             کـنیم با یک نگـاه فاطمه پرواز می

 ام حریمام ببین که بنا کرده سینه در             استقلب شیعه  درفاطمه  و سرای صحن

 بریم  نـمی  پـی  ما به مقـام اصلـی تو            استما یک اشاره  های ابتر جمله این

 هـمه فـدایی فـرمان رهـبریم پس ما            شد بـرای راه والیـت شهـیـد زهـرا

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: حبیب باقرزاده              شاعر:   
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 أحـسنـش  وجـه خـدا تَـبـاَرَک بـر گـفـتـه             ـریـدنـشزهـرا هـمـان که در سـحـر آف

 بـاغ سـوسنـش  پنج مـرتـبـه از روز هر             وزد زهـرا همان که عطـر خـداوند مي

 چکــد ز تمــاشاي گلشنش  مــعـراج مي            اوصبح در طواف مالئک به دور  هـر

 شوق دیـدنش  دهد از جـان دوبــاره مـي             داـخ دل پیـغــمـبر کــه بر هـمـان زهـرا

 علي را به گردنش  نـگــین عشــق دارد            همــان ازل از ابتــداي خلــقـت خود از

 باشد بزرگ کـرب و بـال طــفل دامنش             تر اي با شکـوه دیگـر از این چه مرتبه

َمـْت قََدَماَها»  هاي سحـرهاي روشـنش  عــاشـقانــه از             ستــتي حکـای« َحتَّي تَـَورَّ

 پنهان نـبود اگـر ز نظـر خـاک مدفـنش              محرمي نداشت مکه دگر شک منا و  بي

 خرمنش ازفیضاي  خوشه است بس را ما            ست تـوشـۀ ماعـشق فـاطمه روزحساب

 عبادت است عـین  شرح فـضائـلش همه

 است  و حـلم و شـهادتتکریم پایـداري 

 جهان نـور ناب را  بخـشد به چشــم تار            را کـــه روشنــي بــدهــد آفـــتـاب آمــد

 آب را  اش نـمــوده خــداونــد، مهــریــه            اوست نام دریا به و چشمۀ و  رود و باران

 ـفاعــت روز حـســاب را  داده بـه او شـ            اوست دست به  تمام جنت ودوزخ اصالً 

 ثــواب را  دهــند قــیـامت،  پــاداش مــي            بــا شــرط ُحـب  فـاطـــمه و آل فـاطـمه

 بـرداشـتـه خــدا ز ُمـحــب ـش عــذاب را              است نام فاطمه این نکته روشن سر   از 

 کــرد سـوره به سوره کتاب را تفــسیر             هاي روشــن عـمـر شریف خود بــا آیه

 مـقــابــل چــهره نـقــاب را  بــردارد از              حتي به پیش سـائـل اعـمــي محـال بود

 پا بـگـذارد حجاب را کس کـه زیـر هر             ست بي حرمتي به ساحت قدسي   فاطمه

 ماند  ایـن وقـار آري بــراي فــاطمـیـون

 ماند  یــادگـار  او با نــور چـادري که از

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند           قالب شعر: یوسف رحیمی            شاعر:   
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 شــود  دنـــیا نمی هر مـادری که مـــادر             شود هر دخـــتری کـــه اُم  أبـیــهـا نمـی

 شود  یک جلوه نور چـادر زهــرا نــمی            هم روی نــور تمــام عـالم امکـــان بــه

 شود  نـمیاطمـه بر پــا محــشر بدون فـ            وقتی که اختیار دوعالم به دست اوست

 شــود االعـلـی نمــی اذن ورود  جــنــت             هـــیچ طاعــتی  یعنی که بی والیــت او

 شود هر کـس دخیــل چادر زهرا نمــی             رسـد های سعـادت نمی فــردا بــه قلـــه

 شود ـار کــسی وا نمــیبی او گره ز ک              اوست المــتین شیــعه نــخ جـانماز حبل

 شــود هر کــس فــدائی  ره  مــوال نمــی            فاطمه افــتـد از نـگـاه پُــر از مـهـر می

 شـود  بــی انــقالب فــاطمــه احـــیا نمی              نبی که رفت سمت تـزلزل پس از دینی

 قیــام را  آغـاز کــرد یــک تنــه، تنهــا،

 حــرمـت خـون امام را  ـردمـعـلـــوم کـ

 در خـانه اسـت مسـجـد او اعـتکـاف او             او مطـاف وقتي که هست چهرۀ حـیـدر

 عفـاف او  معـنـا گرفــت روح عفاف از            آئـیـنه شد کـه جـلـوه کنـد عصـمت خدا

 کـالف او  سررشـتـۀ زمین و زمـان در            آسیاش مکان سنگ چـرخ تـمـام کون و

 بــوده بــه بوریــا و ســفـالي کــفاف او               بود پیش چشـمهاش چه دنـیا حـقــیر در

 اسـت پـیــرهـن دستــبـاف او  یعني بـس             چیزي نخواست فاطمه از ثروت جهان

 م زفـــاف او انــفــاق خــالـصــانــۀ شــا              جلوه گر نهایـــت ایــثـار فـــاطمـه ست

 یـک روز شـد مدیــنه محـل  مصاف او               نـدیـد که سـایـۀ او را کسـي بـانـویي آن

 طواف او  آمــد به کوچه جان بدهــد در            شا وقتي که دیـد بسته شـده دست کعـبه

 از چـشم اهل فتنه گرفته ست خواب را

 الخطاب را  معلــوم کـرد مــعني فــصل
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 ست روح نماز و مسجد وسجاده فاطمه             ست رق گل یــاد  فــاطمهضور غباغ ح

 ست فاطمه زاد سحر هاي زسجده روشن             وجـود عـالـم هـــمـۀ  تـنـهــا مـدیـنـه نـه،

 ایمان به پاي چادرش افتاده فاطمه ست              آنکس که در نهـایـت اخـالص و بندگي  

 ست درس وفـا به اهــل وال داده فاطمه            اش اسهـد نبــي با حــمآن بانـویي که بع

 تــا ابــد مـدیــنـۀ آباد فـاطـمه ست ــم،قـ              چــه شمــع و رواقي نداشته قبرش اگـر

 آه ایـن ضریح پنجره فـوالد فاطمه ست            اش بـــیا یــعني بــه پاي بوســي آئـیـنـه 

 ست اوالد فـاطمه خیـرالـعـــمل محــبت             ست نــوکري اهل بیــت اوـي   ماهــسـتـ

 شک امـام هدیـۀ مـیـالد فـاطمه ست بي               اي از انقالب اوست این انقـــالب جلوه

 حسیني است این انقالب فاطمي است و

 است  خمــیني با رهــبـري که آیــنه دار  

 

ــ  تا  تقـدیراشاره کرد بـه کم بـودن زمـان             کـنــارمــان ـشینیآمـدی کـمـی بن

 آن از  اشراق و بعد از گرفتی   وضو  رفتی             روی خاک با کمی اکراه پا شـدی از

 نشان  ذات بی  تر شدی به خودت، نزدیک            رکعتـش کشیدی ورکعت به هجده نفس

 بـردت به آسمان توحید غیرتی شد و            میخواستی جلـوه کنی بر زمـین ولی 

 آخرالزمان  درک ناقص این  دادت به            ازعصر جاهلیت آن ها تــورا گرفت

 اهـل زمــین به قسمت جذاب داستان             اند حاال هزار سال پس از تورســیده

 !هـربانوی مبانـاز سفـرۀ نگـاه تو،              رزق مـیـدهد به زمینجایی که آسمان

 مــوقع اذان شما شـود حضور حس می          ماشـهر  ساکت ومرطوب های درکوچه

 چشـم دیگــران که وا نـشد به دیـدن تو           ی بکــر خـالــقی  اما هـنــوز منظـره

 بـخـوان  صدای خــودتخـدا و با لهـجـۀ            ها و برای فرشـته را بگـیر این شعر
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 تو خـواهیم  مجـروح دالنـیـم دوا را ز            خواهیـم تو شـفـا را ز  ۀ درد؛ما طایـفـ

 یمتو خواه ای خاطرۀ سبز صفا را ز            افـسـرده شـدیـم از اثـر کثرت غـفـلت

 خواهیم تو   ای کوثر جوشنده بکا را ز            از فرط فراموشی مرگ اشک نداریم

 تو خواهیم  جان بخش بقا را ز ما بادۀ            محـبـانای خانه ی ذکر تو خـرابـات 

 تو خـواهیم  بـاران عنـایـات خـدا را ز            هم سخن ماست عطش بست کویریم پا

 خواهیم تو  پـرواز به سوی شهدا را ز            سوخته ای یـاس شهـیـدهبـال و پر ما 

 ا ز تو خواهیمجان دادن در کرببال ر            عـالـم نظری کن  جـانـبـازتـرین مـادر

 اهلیت و ایمان و وال را ز تو خواهیم            دنـیـا چه بـهـا دارد اگـر اهـل نباشیم؟ 

 خواهیم تو این اُنس به اوالد شما را ز            استظیمی فیض ع یقینهمراهی سادات 

 یگـر فـرج آل عـبـا را ز تو خـواهیمد            مـا مـنـتــظـر آمـدن مـصـلـح ُکــل ــیــم

 تو خواهیم  عزا را ز و درد غم و پایان             از جـلـوۀ آن مـنـتـقـم چـهــرۀ نـیــلــی

 

 شـودهـر مـادری که مـادر دنـیـا نمی            شـودأبـیـهـا نـمـی  هـر دخـتـری که اُم  

 ودشنمی زهـرا یک جلوه نـور چـادر             نـور تـمـام عـالـم امکـان به روی هم

 شودپا نمی مـحـشـر بدون فـاطـمه بر            اوست دست  به عالم دو اختیار که وقتی

 شـوداذن ورود  جـنـت االعـلـی نـمـی            والیت او هـیـچ طاعتییعـنـی که بـی 

 شودزهـرا نمی دریل چـاکس دخـ هر             رسدهای سـعـادت نـمی فـردا بـه قـلـه 

 شودبی او گـره ز کـار کـسی وا نمی            اوست المتـیـن شیعه نخ جـانمازحـبـل

 شـودکـس فـدائـی  ره مـوال نـمـی هـر            فـاطـمـه مهـر افـتـد از نگـاه پر ازمی
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 خــنــدان تــو قـلـب احـمـد در لـب            ای خــالیــق خـاک فـرزنــدان تـو

 ُخـلـد مـشـتــاق بـالل و قــنــبــرت            راسـتـی بــوسـیــده پــای بــوذرت

 شـده ات نــازل فـضــه مــائــده بـر            1هبـیـت تو سـائـل شـد عـالـمــی بـر

 ین االم شاخه یک روح گلش بر هر            بـوسـتـانـت فــادخــلــوهـا آمـنـیــن

 روح پـیــغــمـبـردر آغــوش تـنـت            دسـت خــیــل انـبــیــا بــر دامـنـت

 دستت از سوی پدر بوسیدنی است            استروی تو با چشم حیدر دیدنی 

 ای تــا خــدا دارد خــدایــی، زنــده             ای ای امـا خـــدایــی بــنــده بــنــده

 باقی است، چون وجه خداست   ووجه ت            ُحـسـن ابـتـداستُحـسـن تو مـرآت 

 تان تو یک مـریـم استهر گـل بس            مـشـتـی از خـاکت وجود آدم است

 تو شدی مـیـزان حـق تـا حـق شده             نـام خــدا مـشـتــق شــده نـامـت از

 ـاک و بـاد و آتـش از ازلآب و خ            مـهـرت از ســوی خـدای لـم یـزل

 آب بهـشـت شـسـت با را پـیـکـرت             سـرشـت  در والدت مـریـم نـیـکــو 

 را بـه انـدام تو شـسـت آب کـوثــر             دست عـصـمـت مریم درستبلکه 

 خداست نـور تو تا وسـعـت مـلـک            روی تو خورشید پیش از ابتداست

 غـرق گـشـتـم در تـحـی ـر بـیـشـتـر            شـترر ثـنـایـت پـیـهـرچـه رفـتـم د

 سـوخـتــه  بــراق مـعـرفـت پــر از            عـروجت دوخـته چـشـم خود تا بر

 بر مـحـمـد هم "َو ما ادراک" گفت            پـاک گـفـت لـیـلـةالـقـدری که حـی   

 
اما  . 1 زير سروده اصلي شاعر محترم است  بيت   بيت  مهمترين وظيفه هر مداح است؛  بيت که  اهل  بيشتر حرمت  منظور حفظ  به 

 .جايگزين بيت زير کنيداصالح شده که در متن شعر آمده را 

 مــائــده بـر فـضــه ات نــازل شـده             رت سـائـل شـده عـالـمــي پـشـت د

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            مثنوی        قالب شعر: غالمرضا سازگار                 شاعر:   
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 یـسـتیآنـکـه خـلـقـت کـرد دانـد کـ            گـرچـه در بـیـن خـالیـق زیـسـتـی 

 ســـتــــاس تــــورزق آدم، دانــۀ د            روح حــوا، مــرغ بــاغ یــاس تـو

 هـای چـادرت زلـف حـورا رشـتـه            چـشـم کــل خـلـق بـر دسـت پُـرت

 مین شد هـم سـخـنبا تو جـبـریـل ا             تا بـگـیـرد از تو درس خـویـشـتـن

 فـارغ الـتـحـصـیـل دانشگاه توست            که واقف از جالل و جاه توست او

 ز نابیـنا گرفت کی به جـز تو رو،            گرفت حجابت پا از که عصمت ای

 ات سجـاده بُـرده سـجـده بر سـجـده            ات دعـا دلـداده حـمـد و تـکـبـیـر و

 نــمــاز نــمــاز تـوسـت پــرواز از            نـیــاز تبـه درگـاهـدعـا بـرده  ای

 قـنــوت کـز دهـانـت بـشـنـود ذکـر            سکـوت آسـمـان بر لب زنـد ُمـهـر 

 بـر سـالمـت از سـوی داور سـالم            کـالمت خـلـق را خـیـرالـکـالم هر

 تو ـبـیـرکرده حـق فـخـریـه بر تـک            قــل هــوهللا است دامـنــگـیــر تــو

 قـیـام ت کـرده پـیـغـمـبـرپـیـش پـای            تا کند در مـحـضرت عرض سالم

 تـوست لـیـلـة الـقـدر خـدا تـفـسـیـر            توست عصمت تشنۀ تـطـهیر روح

 ـدس کبـریـاستنـور قات از  جامه            چــادر تــو ســایــبــان انـبــیـاسـت

 مــنــزلـتقـاب قــوسـیــن الــهــی             گـلـت قـلب هستی خـانـۀ خـشـت و

 بـاغ جـنـت عـاشـق سلـمان توست            آسـمـان لـبـریـز از احسـان توست

 چـشــم بــد از آسـتــانـت دور دور            وصــف تــو در آیـــۀ هللا و نـــور

 پـای نــگــذارنــد بــی اذن دخــول            دخت رسـول ر بـیـتـت اییـا دانـبـ 

 زائـر هـر روز آن پـیـغـمـبر است            تو حـی   داور استصاحـب الـبیت 

 قـلـب خـتـم االنـبـیـا را سـوخـتـنــد            حـیـف بـیـت کـبـریـا را سـوخـتـند
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 پـــیــمــبـــر   پــیــکــر پـــارۀ  ای             حـیـدرروح خــدا بـه چـشـم ای 

 داور  حــــی    لـــیـــلـــۀ قــــدر ای            دخـتـر وحـی وحـی و ای مـادر

 اول به تـو بـعـد از آن به مــادر             مـسـیـح کرده تعـظـیـم عـیـسـای

 ـدیـحـۀ تـو کـوثـر یـک سـطـر م             قـرآنیک دفتر وصف تو است  

 ــحــمـــد اسـت رویـتقـــرآن م

 است هـمـاره گـفـتـگـویت وحـی

 سحاب است  بذل تو خشکی و ما            اسـت آب  والیـت تـو مـا تـشـنـه،

 است  بـهـشت هم سـراب  گـلـزار            گــواه اسـت سـایـۀ تـو خــدا بـی

 است  مـثـل آفـتـاب چـشـم تـو در            خـلـقـت ه تـریـن رمــوزپـوشـیـد

 است زخرمنت حجابخوشه  یک            است عصمت باغ تو  یک الله ز

 بـانـو  جـبـریـل بـه مـحـضـر تـو 

 اسـت زانـو  عـرض ادب زده بـا

 اعــتــبــار داردخــلـقـت ز تــو             خــالــق بـه تـو افــتــخــار دارد

ــ             تـت مــحــمــدبــا دیــدن صــور  نــه دلــش قـــرار دارد در ســی

 دارد روح از نــفـسـت بـــهـــار            شـود روح تـن بـا نـگـه تـو مـی 

 دارد  خــشــم نــار کــی بــیــم ز            خرسند  است تو  مهر به  که کس هر

 طـلــق الــهــی ای عــصـمـت مـ 

 ادشـاهـی در حـشـر تو راست پـ

 ای مـــادر شـیـعــه تـا قـیــامـت            فـضـه ات کــرامـت ای ســائـل

مفعول مفاعلن فعولنوزن شعر:                  ترکیب بندقالب شعر: غالمرضا سازگار                 شاعر:   

 



  اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها، چهارمن وصال؛ جلد درآستا

 السالم  

163   
 

000
 امــامـت  نـبــوت و  تــوحــیــد و            ای تــمـام ایــمــان نــازد بـه تـو

 دیــنــه ات اقــامـت دارد بــه مــ            دل مـــا دل مـــایـــی و تـــو در

 ایـمـان ز تـو یــافـتــه ســالمـت            مـتــکـی هـمــاره قــرآن بـه تـو

 رهــیـــن زیــنــبـیــنــت  اســـالم

 حـسـیـنت  دین یـافـت حـیـات از

 خـورشـیـد  بـار نـور با مـهـر تو             خورشید در کـوی تو رهـسـپـار 

 خـورشیـد چـهـار لبه بـغـ  داری            ـارده مــاهچـه مـنـظـومـه ای از

 خــورشـیــد  هـر ذرۀ تـو هــزار            هــر قــطــرۀ تـو هـــزار دریــا

 خــورشـیــد قــلــۀ روزگــار بـر            نـور تو خـلـق شـد که تـابـیـد از

 آفــــتـــاب زهـــــرا  ای مـــــادر

 مـا بـتــاب زهــرابـه  حـشـر در

 خـــدا نـیــافــریــده  چـون تـو زن            سـت آفـــریـــدهتــا بـــوده و هــ

 بـــوی نــفــس تــو را شــنــیــده             لحـظه بـهـشـت لـحـظه احـمـد ز

 ه دیــــد در روی نــــدیــــدۀ تـــو             الــحــق کـه نـبــی نـدیـده هـا را

 نـه خـبـر به مـا رسـیـدهایـن گـو             مـحـمـد اسـتـی احـمــد تـو و تـو

 ذکـر تـو چـراغ مـحـفـل مـاست

 دیــوار تــو کــعــبـۀ دل مـاسـت

 ای وقـت عـروج بـر عـلـی بـال             ای دخـت رســـول و مـــادر آل

 چـگـونـه پـامـال  حـرمت توشـد             مـصـحــف سـیــنـۀ مـحــمــد ای

 دردا که ز کــوه غــم شـدی دال            ـف صـحــیـــفـۀ نــورقــامـت الـ

 حـال  با آن همه شـور رفـتـی از            آسـتـانـۀ وحـی چـون شـد که در
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 گـلـشـن وحــی ای یــاس کـبــود

 گـردیـده خـزان بـه دامـن وحـی

 تـرانــه  دی ازچـون شـد که فـتـا            ـــانــه ای طـایـــر عـــرش آشــی

 حــوریــه کــجـــا و تـــازیــانــه             گــلــزار جــنــان کـجــا و آتـش 

 بــر اللــۀ عـارضـت نــشـــانــه             از اجــر رســالـت نــبـی مــانــد

 ـنــۀ مـا کــشــد زبــانــه از ســیـ             آن شعله که سوخت خانه ات را

 ـتـگــان ایـن شـراریـممـا ســوخ

 ور بـی قــراریـمتـا صبـح ظـهــ

 مـانـنـد کــمــان قـدت خــمــیــده             بـس تـیـر غـمـت به دل رسـیـده

 چـون اشـک کـه اوفـتـد ز دیـده             حبسدرون شدی  در که ناله چون

 شـاخـه چـیـده کـی بـا لـگـدت ز            بـهـشـت قــرب احـمــدای یـاس  

 رنـگ از رخ مـهـدیـت پــریــده            ـوبـــا یـــاد کــــبــــودی رخ تـــ

 است  دل زخمی زخـم سـیـنـۀ تو

 شـهـر دل مـا مـدیــنـۀ تـو اسـت

 گـنـاهـت طـفــل بـی سـوگـنـد به            سـوگـنـد بـه آخـریـن نــگــاهـت

 سـیـاهـت  ســوگـنــد بـه بــازوی             ــهسـوگـنـد به پـهـلـوی شـکـسـت

 سـوگـنـد بـه اشـک شـامـگـاهـت             سـوگـنـد به صـبـح درد خـیـزت

 در سـیـنـۀ مـاسـت سـوز و آهت            سـیـلی  صـورت مـاسـت درد در

 اتــم تــو ســرشـک مــ مـایـیــم و

 اشــک مـیـثــم تــو  تــقــدیـــم تـو 
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 ســــجـاده اى به گوشه ایوان فاطمه است        جنت كه خود به نام شبستان فاطمه است

 خـاك گلین حجــره طفــــالن فاطمه است        فرشتـــــگان خـــــدا غـــرق حسرت  بال 

 روحى كه هست درتنم ازآن فاطمه است        فرموده مصــــطفی كـــه فدایش شود پدر

 نـام على خودش ز نمكدان فاطمه است          ى شـــده بـه عدد با نمك یكی نــــام عـــــل 

 چشمــان حیدر آینه گردان فاطمه است          اه رخش مهــــر و ماه شدتنها نه جلوه گـ

 خوان حسن، نتیجه احسان فاطمه است          مشهور شد حسن به كرامت در اهل بیت

 اما حسین بى سرو سامان فاطمه است          كربالست عالم تمــــام بـــى سر وسامـان

 فاطمه است باهردودست دست به دامان           ـــد آنكه به او همه شهدا غبطــــه میخورن

 تفسیــــر آیه آیـــه ی قرآن فاطمه است           تیغ كالم و خطبه زینب به شـــهر شــــام

 ایران میان این همه استان فاطمه است          استعالــــم تمام، ملـــــك عــلى شیر الفت

 یعنى رضـا نگین خراسان فاطمه است          در آستـــان قدس رضا، نور مادرى است

 ایـــن اقتدار ما، ز شهیدان فاطمه است          ما سربلنــد و ســــینه ستبـــــر و سرآمدیم

 پــــایین پــــاى مرقد پنهان فاطمه است           با این حســــاب قبـــــر شهیــدان بى پالك

 فانــى در بـال شدن عرفان فاطمه است           عارف كسى شده است كه زهراست قطـــب او

 این اشكها ز غربت  برهان  فاطمه است          حجت تمام كرد بـــه آیــــات و محكـــمات

 در، مشتعل زسینه سوزان فاطمه است           عشق على چنـــــان زده آتــــش به جان او

 چشمان قدسیان همه گریان فاطمه است           در بارگــــاه قدس كـــــه جاى مالل نیست

 قلـب خداى صبر، پریشان فاطمه است          مانده است ذوالفقار على، در نــــیام صـبر

 ــــدا همیشه نگهبان فاطمه استشیر خ          شرمنـــــده شد علـــى ز پیمبر كه گفته بود

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر:               محمود کریمیشاعر:   
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 و جان مصطفی محبوب جانان فاطمه روح              گاه عصمت و معـیار ایـمان فاطمه جلوه

 یزدان فاطمهغضب مرآت  در رضای و در              الجـالل مظهر اوصاف ذات کردگار ذو

 و خیر فراوان فاطمه  هست او را کوثر            احـمـد مـخـتــار آمـد عـطـا از کــردگار

 مهرتابان فاطمه  عـذرا، صدیقه، حـانـیـه،               نام او باشد بتول  طاهره، روح و زکـی ه،

 ن فاطمه مرضیه باشد نزد جاناسبب زین             رضای کبریا راضیه هــم بر قضا و بر 

 ـان فــاطـمـه امـاممـام  سیــده، مـحـدثـه،            بودمریم کبری   حورا،  منصوره،نـوریه،  

 عرشیان را اختر و شمس فروزان فاطمه            درخشیـده به هنگام نماز نــور زهرا می

 آن دو چون قمـر خورشید تابان فاطمه  لیک              مــریـم و آسیــه فـخـر بـانـوان عـالـمـند

 ن فـاطمه م و قرآره اسال  هـم مجاهـد در             اُسوه صبر و شهامت، عـزت و آزادگی

 چشمان فاطمه   هم مونس و هم نور رامام            نمود با خـدیجه گفتگو قبل از والدت می

 رزم آن یعسوب ایمان فاطمه  هم یاور و            نَـبُـد  گر نبودی مرتضی کـفوی برای او

 و ریحان فاطمه  مصطفی را، روح تن پارۀ             فـدای او بـود بــابـای او گفت پـیـغـمـبـر

 و هم جسم لرزان فاطمهخاشع  روح پاکش             سرشت در بر معـبود یکـتـا آن ُدر نیکو

یـه خیـرالـبـشـر پــارســا و   ا بر زاهدان و پـارسـایان فــاطـمـه مـقتد              زاهــد آن ذر 

 محب ان فاطمه  افع بردر قـیامت هست ش             غـمـگسـار مستمـدان را بُـدی او دلنـواز

 بـیـنوایان فـاطـمه  داد آن را در ره حق،            را مصطفی بهر زفاف رخت نو پوشید او

 کـرد انفاق، اُسوه نیکی و احسان فاطمه           بوددخت گرام حمزه  زیوری کان هدیه از 

 ن فاطـمه فـضـایل وارث ختم رسوال در             بتول  سخن گفتن چو پیغمبر نبودی جزدر 

 یـاور آن شهـسـوار دین و ایـمان فاطمه              افزون داشت او برهمسر خود مرتضی  مهر

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                      قصیدهقالب شعر: ناشناس                  شاعر:   
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 های جاودان فــاطمـه  باشد این از گـفـته             وعفت استزنان حفظ حجاب  وصف بهترین

 طمه کرد پنهان فا ها می از علی هم رنج              نظـیر آن پاکدل  در حیا و شرم بودی بی

ای زهــرا بر کـمال او گـواه  را مــاه تـابان فـاطمه  آسـمــان معرفت            خطبـۀ غـر 

 غــایت آن طـاعت حق در بـیان فاطـمه             آفــرینش جملگی صنع خدای قادر است

 هست تأویل خلوص و متن ایمان فاطمه              جملۀ توحـید را تأویل نَـبُود جز خلوص

 رساند تا به رضوان فاطمه را می پیروان           ساطع وشرع خدا را ناطق استرآن نورق

 جمله خوبان فاطمه  از تر محبوبنزد او             روی احترام زد ز دستش پیمبر بر بــوسه 

 پیغمبر به دوران فاطمه   دید بعد از مرگ            شـمـار آه از بــیــداد هـا و ظـلـم هـا بـی 

 کرد پنهان فاطمه   میچهره ازهمسر همی             از سـیلی ناپاک شد را کبودصورت زه

 نـاالن فاطـمه   و دیــوار درمیــان آن در           ز ضرب در شکستپهلویش مقتول و  محسنش

 معشوق و جانان فاطمه  ره شد شهید اندر           دنـیای فانی بست او در جوانـی دیـده از

 پیروی کن از مـرام فخر نسوان فـاطمه              دلست رای بتولت برعاشقـا گر ُحب  زه

 

 

 آمـد نــدا حــبــیــبــۀ داور بـخـوانـمـت            بخـوانمت گفتم چگـونـه از همه بـرتـر

 بخوانمت  ُدخت پیـمـبـر گـفـتـم کم است            است خـوانده  أبـیـهـات اُم   دیـدم رسـول؛

 بخوانمت حیدر که جاست به عجب گفتم            آیـنـه، آیـیــنـه عــلـیهـر  دیـدم تـویـی

 گفتم رواست بـانـوی محـشر بخوانمت            دیــدم قـیــامـت اسـت در  خـانــۀ شـمـا 

 بخوانمت  سـوره کـوثـر  جـبـریـل گـفت            ُمجـمـلش کنم  گفتم مفصل است سخـن،

 بخوانمت؟ هست که مادر هم اجازه  من            زیـنـبـین!مام  ای مادر حسین و حسن!

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنزن شعر: و                   غزلقالب شعر: جواد هاشمی                  شاعر:   
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 بود   ذات حق مستور  قبل ازخلقتش در نور            فاطمه روزی که خلقت شد سراسر نور بود

 او تسبیح  سبحان، قبل  هر دستور بود کار            هو وجه خـدا مستغرق اندر ذات نوری از 

 ؛ سوی ما مامور بود ربوبی یعنی از لطف            م، زاده شدبـرای مـادری کردن بر عالاو 

 آسمان مشهور بود  نام او منصوره و در            بانوی عصمت که یاری  والیت شـأن اوست

 مشکور بود  خلقت امتحان داد و بحققبل            میان تحان آمد ز حکـمت درامـ  پـایتا که 

 در طاعتش مذکوربود  چرا بسکه بی چون و            ک شدامر خـدا لبی پـــاسخ زهـرا به هـر 

 و پا محشور بود دست  روزی که زیر آمد آن           الــقدر عـلی، بـدر  تــمام مصطفی لیــــلة

 بود  رنجور بود و خصم او مسرور  حوریه            سـیة الـحوری کجا و مـیــخ درای خـدا انـ

 جور بود بساطش  ابلیس  دون آنجا ای عجب           نستخـواصدای ا هیزم و آتش، لگد، نعـره، 

 کفو  حضرت منصور بود  این چنین منصوره            ثقـــل کـبری بر زمین و ثقل اکبر در طناب

 به قـتـل صبر خود مأمور بود  فاتح خیبر             صبر هم صبرعلی این صبر هم دستور بود

 بود  سیلی و وضعیتی ناجور گوشوار و             نور و دل سنگ و قتال  نار وچه ای تنگ و"ک

 خدا منحور بود پیش چشم زینبش خون            سم  اسـب رفت  امتحان  فـــاطـمه تـا زیر 

 بر مال با معجـر پاره ولی در نـور بود             ســر  مکـنـون خـدا در کوفه و شـام بـال

 مهجور بود این چنین قــرآن ناطق تا کنون               راه را گم میکند هرکس که دور از نـور شد

 آنچه را مقدور بود  گذشتن،باید از هستی               فتنه را مانند زهرا و عـلی بـاید شناخت

 در قـیام او حمایت از عـلی منظور بود             در ره زهـرا تـوال و تـبـــرا تـوأم اسـت

 انقالب فاطـمی تا کربال تا دور ... بود            ابدعبرت از این ره جهاد است و شهادت تا 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   محمود ژولیده            شاعر:   
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 زهــرا کی فرصت جلوه دارد ایـنجـا،            ای  و، دریـا زهـرا دنیاست چو قـطـره

 هـنگـامـه کـنـد ولـیـک فــردا، زهــرا            نهـان چون دیـروز قـدرش بود امروز

 لـم چـو الـفـبـا شد و مـعـنـا، زهـراعـا             فـرمـودکتاب خـلـقت انـشا  خـالـق چو

 شـدی آفــریــده، لـوال، زهـرا کـی می            لـوالک  احمد که خدا گفت به مدحـش:

 آن بـرزخ مـا بـیـن دو دریــا زهــرا و            عـلـی دو بـیـکـران دریـایـنـد  طـاهـا و

 خیـر دو سرا، درخت طـوبـی، زهـرا             است ر نـبـیاو سـر  خـدا و لـیـلـة الـقد

 بـر مـسـنــد افــتـخـار، یـکــتـا، زهـرا              بـر تـخـت جــالل، از هــمــه واالتـــر

تهـاسـت در  زهــرا  مـابـیـن اَب و بَـعـل و بـنـیـهـا،            آل کـسـا مـحـور شخـصیــ 

 رچـشـمـۀ نـور چـشـم طاهـا، زهـراس            ـوثــر نـسـل پـیــمـبـر کـسـر سـلـسـلـۀ 

 اُم  ابــیــهــا، زهـــرا فـــرمـود نــبــی:            تنها نه همیـن مـادر سبـطـیـن است او

 زهـــرا امــروز نـگـهـداشـتـه بـر پــا،             پــیـمـبــر بـنـهــاد آن پـایـه که دیـروز

 زهـرا از مجـمـعشان شـود چو منـهـا،            چه بـاقـی مـانـداز احـمـد و مـرتضی 

 یـک زن نــبــود ســـواره؛ اال زهـــرا             حرمت بنگر که در صفـوف مـحـشـر

 کافی است برای شیعـه، تـنـها، زهـرا            هنگـام شـفـاعـت چو رسـد روز جـزا

 ه که ورد اوست: زهرا، زهراآن شیع            آتش سوزد )حسانا( که در حیف است 

 

 ت زهرا فقط شبیه خودت هستی! فقط شبیه خود         نه مثل ساره ای و مریم! نه مثل آسیه و حوا

 شبیه آیـه ی تطهیری شبیه سوره ی » اعطیـنا«          اگر شبیه کسی باشی، شبیه نیمه شب قدری

 سالم ما به تو ای باران، سالم ما به تو ای دریا          ورشناسنامه ی تو صبح است، پدر تبسم و مادر ن

 تو فردا به گل نشستنامروز، به خون نشستن تو         کــبــود شعله ور آبی ، سپیده طلعت مهتـابی 

 نمازعشق بخوان فردا، به سمت قبله ی عاشورا       امشب بگیر آب و وضویی کن، ز چشمه سارفدک

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:                   غزلقالب شعر: حبیب چایچیان               شاعر:   

 

مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتنوزن شعر:              قالب شعر: غزل                       علیرضا قزوه شاعر:   
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 چند نوشتـیم، به مـوال شـدنی نیست  هر           نشا شدنی نیستا که  وصف تو چنان است،

 امال شدنی نیست  وصف تو ،غزل و  با شعر            «به قرآن » مجید است، به قرآن مدح تو

 تو »ما« شدنی نیست  در   جز»من« این وحدۀ            استپوچ« »هیچ وَ  صفتم»وحده ضمیرم«   من

 جا شدنی نیست  ،به دل عشق،  این ظرفیت           است گبزر عشق تو وظرف دل من کوچک 

 نفس هوی تو احیا شدنی نیست از غیر           پـــا را دل مــــردۀ آلــــودۀ افــتـــاده ز

 جز خـانۀ تو گـردن من تا شدنی نیست           ت به ضریح ملکـوتی تعـظـیـم کـنم رو

 یا شدنی نیست ،تو سخت بود  این حاجت           خودنـگـفـتی به گـدای حـرم  تو هرگـز

 که زیبا شدنی نیست آنقـدر شود زشت،           است  ترین  زشت ،بکنی  رد ش  تو  که کس هر

 نیست شدنی  حضرت زهرا،مرحمت   بی           1بـشود شیعۀ حـیـدر  که بخواهـد کس هر

 مـرب ـا شـدنـی نیـست ون تو،تـلـخـی   بـد            عـسلگـون بود شهـد    شیـرینی عـشق تو

 که حاشا شدنی نیست ،عشق ماهیت این           جنونیم ما شهره به دیوانگی و عشق و

 شدنی نیست « َشهـیدا » تو بخـدا لفـظ  بی            َشهـیدا  مـاتَ   َمن ماَت َعـلی ُحب  عـلی،

 شـدنی نیست بـخـدا پـا امـتقـیـ تا روز            کـه وزیـده هـر بـر بـاد نـفـس تــیـغ تـو 

 

 

 
 بيت زير به جهت پرهيز از شبهه و امکان فساد در معنا تغيير داده شد  . 1

 بي مرحمت حضرت زهرا، شدني نيست            هر کس که بخـواهـد بـشود بندة حـيـدر

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:              قالب شعر: غزل     رضا قاسمی                   شاعر:   
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شهادت  اشعار  

سالم الله علیها   زهرا حضرت    

مکوچه بنی هاش حضرت و حمله به خانه بخش سوم : اشعار اولقسمت   
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 دلـم را با خـدا کرد  خـیرش قـبول  حق،             مـرا بـا داغ زهــرا آشـنـا کـردهـر که 

 مـبـتال کرد   هرکس مرا ایـنگـونه بر او            محشر روز شوم تامن دسـتـبوسـش می 

 ما عجب لـطـفی به ما کرد پـروردگـار            شد؟چه می  اوکن بی  با خود فکرلحظه یک 

 صدا کرد  مادر شودمهرش می را به   او            حــتـی اگــر ذریــۀ زهـــرا نــبــاشــیـم

 فـدا کرد پـای دفـاع از مـذهب  شـیـعـه،            را گرفته هرکه خود قـلب زهـرا جا در

 فدای مرتضی کرد  به پشت در خود را            که امرش بر امامش بود واجب زهـرا،

 ها کردکوچه با زهرای مرضیه چه در            اش بغض علی بودسینه که در آن فرقه

 بـپـا کـرد خـانـۀ حــیـدر چـه آتـشـی در            نـشـناس  کـافـر مـلـعـون  نـامـرد  نـمـک

 رحـمـانه وا کردبی  شـهـر، پـیـر   روبـاه            خــانــه  راه ورود نــانـجــیــبــان را بـه

 کرد با سـیـنۀ زخـمی کـنـیزش را صدا            یک لحـظه مادر در ازدحـام و همهمه،

 را جـدا کرد در از سـیـنـۀ مـجـروح او            فـضه با مکـافـات روی زهـرا بود، در

 وفـا کرد با اوها عجب  شهـر دو رویی            بـیـند، بـمـیـرمچـشـمان حـیـدر تـار می 

 آهی کـشـید و ذوالفـقـارش را رها کرد            نـدارش بـین آتش سـوخـت مردم و دار

 

 کند یک لشگر تالفی می  و با چهل همدست             کندهای پیـغـمـبر تالفی می جای خـوبی 

 کـنـدتـالفی می   سـورۀ کـوثـر حـیا بـابی              آنکه یک آیه برای فـضل او نـازل نشد

 کندبغض خود را با فشار در تالفی می             هاکـیـنه دارد از احـادیث عـلـی و بـاب 

 کـند تـالفی می  دل حـیـدر مـابـقی را در            فـاطـمه افـتـاد، در افـتاد، آنهـا رد شدند

 کندمی تالفی  چه دارد عقده از خیبر هر            کشیدمرتضی را می   پابرهنه، دست بسته، 

 کندمیرسد با ذوالفـقـار آخـر تالفی می            یقین دارم کسی امامرتضی  صبر کرده

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                  قالب شعر: اقری                   پوریا بشاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل    محسن صرامی                شاعر:   
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 است نفرهزاران جلوی یک زن مظلومه              است خانه شرر در بر  خانه تاریک شد و

 است  داخل بشود دردسربه  بازر اگ در            کاش لـوالی در از سمت دگر باز شود

 جگر است  حرمتش را تو نگه دار! ببین خون            فاطمه است دم در نرو باال! در از آتش! 

 است براه پسر  علی چشم کن صبر صبر            1آه مسـمار حیا کن! سوی پهـلـوش مرو

 من در خطر است   یهمه هست !کمکش کن             برسـان فاطـمه افتاد زمین فـضه چـادر

 !است؟ سپربیهیچ نگفتی چقدر  با خودت            یک زن بود که زدی  اینقنفذ اینقدر نخند! 

 بر است  این دورو زند فاطمه را هرکه درمی            دخـت پیـغـمـبرتان است! مراعات کنید

 

 هوا پرپر بی  لحظه شد آننشکفته گل   یک             هوابی  درآنکه باز شد سمت شما  بعد از

 هوا بی  زمین خورده همان لحظه پیمبرپس              پـارۀ تن خوانده پیـغـمـبر شما را بارها

 هوابی  تا به اینجا که زمین افـتاد حـیدر            و بگذریماینجای روضه بگذریم باید از 

 اهوبی  بـازویش آخر با غـالف افتاد بر             کمربند عـلی زهـرا نبود از بردار دست

 هـوابی  بـارها در پـا شـدن افـتـاد مـادر             ابیـهـا بـسـتری شد چـند ماه حضرت اُم   

 هوا فرس در پیش خواهر بی شاه افتاد از            بیت هـوا افتادنش را ارث بردند اهلبی 

 

در هيچ مقتل معتبري نيامده است » البته اين موضوع بدان   آندن  موضوع وجود ميخ در و سرخ شدن و وارد سينة حضرت ش  . 1

مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربة در و آتش    علیهااهللسالممعنا نيست که در اين حمله و جسارت سينه و پهلوي حضرت زهرا  

ه اولً از بازگو کردن آن به  در اين زمينه وجود دارد« لذا توصية ما اين است کحضرت به شدت مجروح شدند و تصريح تاريخي  

هاي سخت خوداري فرمائيد؛ ثانيا اگر  دليل مستند نبودن و همچنين به جهت رعايت توصية علما و مراجع از پرهيز از خواندن روضه

ح شود  نحال يا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرقصد اشارة گذرا به اين موضوع را هم داريد لزم است حتماً در قالب زبا

 صبر کن صبر علي چشم براه پسر است             آه مسـمار حيا کن! سوي پهـلـوش مرو               !نه قطعيت تاريخي 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل       سیدپوریا هاشمی               شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل    محسن صرامی                شاعر:   
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 معـلی درست کرد  رش نـوری میان عـ             درست کرد قلم را لوح و دو وقتی خدا

 را گـدای “اُم اَبـیـهـا” درسـت کـرد  مـا             بعد فاطمه به جهان جان دمید و نور با

 خاک پای حضرت زهرا درست کرد   از             انـتـهـای خودما را شـبـیـه خـلـقـت بی 

 دریا درست کرد های فـاطـمه با گـریه             مــا آب آفــریــد هـای مـــادراز اشـک 

 الَمـتـین برای گـداها درست کرد  َحـبـلُ             نخی گرفت پـود چـادر مـادر  و از تار

 فـاطـمه دلـیـل خـلـقـت دنـیاست،اصالً 

 فـاطمه  نـور خـدا و زهـرۀ زهـراست،

 شبت گالب های اشک  نـماز  ای قـطره            بـانــوی آفـتــاب بــانـوی آب و آیــنـه، 

 خـداست نـشـسته مـیان قاب  این خـنـدۀ            کـنـدمی نـبـی فـکـر زنی ولـبخـنـد می 

سول هم بَضعَـةُ  خـدایی و هم کـوثر  هـم ذوالـفـقـار و ذکـر قـیـام ابـوتـراب              الرَّ

 ب مستجااین خانه  عالم از حاجات اهل            رسدرزق تـمـام عـالم از این خانه می 

 لحظه که به یاد تو بودم شده ثواب هر             1تو کشیدم تبـاه بود نفـس که بی  من هر

 چـادر تـو، سـایـۀ روی سـر هـمـهای 

 یا فـاطـمه، فـقـط تو شـدی مـادر هـمه

 زهـرا شـناخـتـیم های چـادروصـله  از             سـفـرۀ مـوال شـنـاخـتـیم حـق را کـنـار

 را شـبـیه به دریـا شـنـاخـتـیم مـادر تو            ایمرسیده ثـراشک به کـو های قـطره  با

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

 .يدآمده را جايگزين بيت زير کن

 هر لحظه که به ياد تو بودم شده ثواب            تو کشيدم گـناه بودمن هر نفـس که بي 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند           قالب شعر: احمد ایرانی نسب            شاعر:   
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 خود را شـنـاخـتـیم، تو را تا شناخـتـیم             ایمدیده «َمْن َعَرَف نَْفَسه» در روضۀ تو

 نـاخـتـیـم بـا مـهــر  مــادری  تـو امـا شـ             ما بـنـدۀ » فَـقَـْد َعـَرَف َربَه« نـیـستـیم

 ـیم را شناخـت تا اینکه بـین روضه خـدا            زحمت ما را کشیده است زهـرا چقدر

 انـد مـسـلـمـان فـاطـمـه مـا را نـوشـتـه 

 ایـمـان ماست، بـسـته به ایـمان فاطمه 

 ست فـاطمه  بـانـوی استـقـامت و ایـثـار            ستست، علمدار فاطمهحق را علم علی 

 سـتفـاطـمـهذکـر قـیـام حـیـدر کـرار             ستای که واژۀ برخواستن علی نهاخ در

 ست فاطمه  ده بار و صدتسبیح مرتضی             ستتسبیح فاطمه صد و ده بار یا علی 

 ست انگار فاطمه  ست، نه!علی  پشت در در             ستعلی  فاطمهست فاطمه و اصالً علی 

 ست فاطمهدار   با تن تب هاش،در سجده            رودحـال می ه که ازآن بانـوی رشـیـد

 هـوا زدندرا بی  مـقـتل نـوشـته بـود تو

 زدند؟  ما را چرا مـقـتل بگـو که مـادر

 آری هـجـوم چـند نفـر بود و یک نفـر             یک نفر بود و  آتش به روی قـامت در

 کوچه پر از اراذل  شر بود و یک نفر             ستا پ دست و زیر  قرآن به روی نیزه که نه،

 و یک نفر  سپر بود ها به سمت این هجمه             سـپـر نـمـوده فـدای ولـی شـودسـیـنـه 

 یک نفـر   بود و  اوج خطـر مـوج بال و            است عـلی را صدا کند فرصت نکرده

 ک نفـر فـضه گـواه داغ پـسر بـود و ی            به دامـان خـویشـتن  زهـرا نشـسته بود

 ها نشستشعلهپروانه سوخت و وسط 

 نــمـای خــدا شـکـسـت   آئــیــنــۀ تـمـام
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 آتـش بـه بـیـت اُم   ابــیـهــا روا نـبــود            نبود گـیـرم كه خانه خـانۀ وحـی خـدا

 د ش تـهـاجم اعـدا سزا نبوادر كـوچـه            اش سزاستقرآنی حرمت كه  بانویی آن 

 عـزا نـبود  آل رسـول تـازه مـگـر در            چـیست در آسـتان خـانـۀ او دود بهـر

 نبود « هل اتا»  اهل همین ز زهرا مگر            بـارهـا نـداد سـالم به او احـمـد مـگـر

 ا نبود بـهــی عـلـی ب پس بـیـعـت والی             چه زودرسالت عجب  پرداخت شد بهای

 حـیـدر مـگـر خـلـیـفـۀ دین خـدا نـبود             است وقت مجلس شورای رهبر حاال چه

 به غـسل رسـول خـدا نبود  موال مگر            برای چیست ازعجله  همه ای قوم این 

 نبود چرا  چون و وقت شبهه و كه حاال            چیست همه رأی خالف خیر این  كار در

 جـفـا نبـود  دین سـزای غـالف  بازوی            چه روست ازهمایش نامردی  تاندر شهر

 هـوا نـبـود؟ تـان بـی آیا هـجـوم سـیـلی              هوا زدناست ضربه به گل بی  نامردی

 غـیـر زادۀ قــوم دغـا نـبـود  ایـن كـار            بـقـیع رفت  تان تاحـتی صدای سـیـلی 

 النـسا نبود  كـوثـر مگـر شـناسۀ خـیـر            ستۀ زهرا شناسی ااین ماجرا حماس

 

 را که ُکـشتـند حسودان پسرت ای وای            را شکـستـند سرت خـستـند پـرت را و

 چـیـد حـرامی ثمرت را با ضرب لگـد             شد هاچه گویم که چه  آن خانه پشت در

 پرت را  بال و سازد شرر   چهاشک جز             تفریاد زدی فضه بیا بال و پرم سوخ

 را ورتخون غـوطه غمنامۀ پهلوی به            بـرسـانمبایـد که به گـوش هـمه عـالـم 

 را یـغـمـا هـمـه ارث پـدرت  بـردنـد به             اوج شـقاوت  ای مـادر غـم دیده که در

 را  کـه بــیـابـنـد خـالیـق اثـرت حــاشـا            پـنهـان شدی از ظلمت این عالم خاکی

 را که ُکـشتند حـسودان پسرت ای وای            غـمت اشک بریزم زنها به مردانه چو

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                 قالب شعر: ولیده                محمود ژشاعر:   
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 نـمایـد کـوثـرش را باران تـالوت می             کشد خاک درش رامی چشمش کعبه به 

 را دارند نـام اطـهـرشوقـتی به لـب             اوست هاقـد یـسه رسان خلـوت روزی

 نور یعنی معجرش را  اند ازریـسیـده            مـمـسـوسـۀ ذات خـداونـد است بـانـو 

 ها بال و پرش رااز کوچه وقت عبور            پـایش گـسـترانـد زیـرای می حـوریـه

 1ار سخت مادرش دیده داغ کوچه زین             امامی  ؛خواندمی کوچه دو رکعت روضه 

 بوسۀ پیـغـمبرش را  چون باغـبان گل            چیدکه می  را دستهایی در دست دارد 

 نـشناس بسته مـعـبرش را  مردی خدا            شد ها نـیـلـگـونناگـاه رنـگ آسـمـان 

 راشوهرش  شک لگد کرده غروربی             حـیا هرگز نبـردهمردی که بویی از 

 برش را  و برد برگمی   داسی به یغما            ده استم خورگل زخ از ترریحانۀ نازک 

 راپرورش بسته است سیلی چشم مریم              کردمی  حیدر باز کار گره ازچشمش 

 را  خاک بردارد چگـونه گوهـرش از             امـامیریـزد از چـشـم نجـف مـی  در  

 بـنـدد سـرش را درد با دسـتار می  از             این رود اما پس ازمادر به خـانه می 

 
فاجعه    . 1 در  حسن  امام  همراهي  موضوع  شد.  داده  تغيير  معتبر  روايات  با  مغايرت  و  نبودن  مستند  دليل  به  زير  بيت 

چ يک از منابع معتبر ما نيامده است؛ در اين و بازپس گيري قبالة فدک در هي علیها اهلل سالمجسارت عمر به حضرت زهرا 

اند جسارت عمر در  خصوص دو روايت وجود دارد اولين روايت که تمامي منابع دسته اول تاريخي آن را مطرح کرده

کتاب األختصاص جلوگيري از اعطاي قبالة فدک در همان مجلس و نزد ابوبکر است و دومين روايت که شيخ مفيد در  

ميک  مطرح  را  هيچ  آن  هم  روايت  اين  در  که  است  خانه  به  حضرت  بازگشت  هنگام  در  و  کوچه  در  عمر  جسارت  ند 

 . نشده است علیهااهلل سالماي به همراهي امام مجتبي با حضرت زهرا اشاره 

 هاي مـادرش را در دسـت دارد دست            خواند؛ اماميکوچه دو رکعت روضه مي

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فععر: وزن شغزل                    قالب شعر: محسن حنیفی              شاعر:   
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 الـعـزا آمـد بـانـگ حـی عـلـی             1ها آمدروضهحق فصل  شکر

 آمد  جـا بـیـن روضـه  حـال ما            نـام زهــرا کـه بـیـن مــا آمـد

 خواهداهل درد می  اش،روضه

 خواهدقصه مرد می شرح این 

 پــنــاه پــیــغـمــبـر  ابـد در تـا             ماه پیـغـمبر فـاطـمه کـیـست؟

 راه پـیـغـمـبـر  هـسـت، راه او            گـاه پـیـغـمـبراو بـوسـه دست

 مصطفی زهراستقلب بهجت 

 الـقـدر انـبـیا زهـراسـتلـیـلـة 

ـت  سـلـمـان است آمـوزگـار آنکه            امـامان است فـاطـمـه حـج 

 مسلمان است  شرط اسالم هر            قـرآن اسـتآیـه، تـمـام  با سـه 

 باخـدا هـماهـنگ است  او راز

 زدن ننگ استنفس   والیش،بی

ی کـرد هـم تـول ـی و            فـدای مـوال کرد تـنه جانیک   هـم تـبـر 

 کرد  هـمیشه رسوا  دشمنان را            کرد  اش انـقـالب برپاخـطـبـه 

 ت بـودمـقـصـد راه او شـهـاد

 ـی والیـت بـودفـاطــمـه حـام

 نیست   مقـامـش کـسی برابر با            نیست میسر وصف اوصاف او

 جلوتر نیست  پشت موالست، نه،             حرف حیدر نیست غیر حرف او

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

 .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 دالـعـزا آمـبـانـگ حـی عـلـی             هـا آمدباز هـم فـصل روضـه 

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                     ترکیب  مربع  قالب شعر:محمد زوار                  شاعر:   
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 زهراست  مرتضی لبهای ذکر

 الگـوی زنـدگی  ما زهـراست 

 مادری هستیم  و یمهـست  شیـعه            جـام کـوثـری هستیم مست از

 فـدایان رهـبری هـسـتـیم جـان             حیدری هستیم که همچو زهرا

 شـهــیــدانــیـم تـا ابــد پــیــرو

 مـانـیـموالیت هـمـیـشه مـی  با

 شیعه تنها نیست  تا علی هست،             ستپیمانی   عهد و و بین ما عشق 

 ستسلیـمانی  ما، ک نمونه زی             ستطوفانی شیعه همیشه رزم 

 رنگـیمهـمیـشه یک  ودلیم یک 

 جـنـگـیمپـای این انـقـالب می 

 قـرآنـیـم  بـیـت و عـاشـق اهـل            سلـمان که اهل ایـرانیم همچو

 خوانیم می اهل اشکیم و روضه             غـم فـاطـمـه پــریـشــانـیـم از

 است  مثال اکـسیر بزم زهـرا،

 است  گیرـس فاطمه نـفروضۀ 

 کردند پـاای بـه هـم فـتـنـه بـاز             کـردند جـفـا ـرب به اواهل یث

 کردند  خانه وا پای خود را به             پـشت در، آتـشـی بـنـا کـردند

 تـا هــجــوم آورنـد بـر مــوال

 واویـال  دست زهـرا شکـست،

 افتاد  دخـترش تا زمین خورد،             پـای تا سـرش افتاد شـعـله از

 افـتـاد  بـسـتـرش فـاطـمـه بـین            زمـانی که هـمـسرش افتاد از

 را کـف امـانـش  درد بــرده ز

 را گـرفـته جـانش  زخـم بـازو
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 شکست رسید و پهلوی مادر ضربۀ پایی             شکست یک درحادثه باال گرفت و عاقبت  

 میان  خاک با یک ناله پیغمبر شکست  در             ادا شد با لگد مزد  حضرت خاتم اجر و

 شکست؟  یک دختردانی چگونه قلب  می هیچ              شددستپاچه پا  دست و  را دید زیر  مادرش 

 ناگهانی سر شکست  زینبچشمان  پیش  دو              نشدخواست تا بیرون کشد از آن هیاهو که 

 شکست   پر های دیگری آمد که بال وضربه              ده روی فاطمهیک طرف سوزان  ها ازشعله

 شکست  دید تا محشرهایی صحنه خادمه یک            رسیدُخـذینی می  کـشاکش نالۀ فـض ه در

 شکست  روی زمین حیدرفاطمه را دید بر             ای افتاده بودحیاط  خانه مـوال گوشه  در

 شکست  بازوی یک همسر  با غالمی پهلو و            یش  او بسته شد در پمرتضایش دستهای 

 

 

 بـلـنـد شد ای وای  من که نـالـۀ مـادر            بلند شد در  آتـشی از هـیـزم رسـیـد و

 بلند شد سـو اسـتـفـاده کـرد سـتـمگـر            از سکوت او مامور شد به صبر علی،

 بـلـند شد ُکـشـتـن  مـادرایـش بـرای  پـ             ریخت واوباش  ارازل و از جمعی با 

 بلـند شد  وای  پـیمـبر طـوری که وای            شکستکمر  شیعه را  در را شکست او،

 طـوری زدنـد نـالـۀ حـیـدر بـلـنـد شد            جمع شد خاطرشان جمع طوری زدند 

 لـند شدبـ  ررا گـرفـت از آن د دیـوار            رفتکوچه علی بین همینکه همه   با این

 بـلـند شد بـس قـالف تـیـغ مـکـرر از            ولی شکست دامن موال دستـش رسید

 بـلـنـد شـد زینب گـریـست داد  بـرادر            را آه مـیـخ  زیـنـب شـنـیـد گـریـۀ در؛

 بـلـند شد ـۀ دخـتـروقـتی دوبـاره گری             است ُکنج خرابه هم چـقـدر یاد مـادر

 بلـند شد سر اینگـونه بود شیـعـه اگر             دهیمولی  بر این راه فاطمه است که سر

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل    محسن راحت حق            شاعر:   
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 زهـرا شده است  وسط هـمهـمه گم نـالۀ            غوغا شده است افتاده ومادری از نفس  

 ده است حـرم وا ش ها بهترین  پای آلوده            فـی بـیـوت اذن الـلـه فـرامــوش شـد و

 دریـا شـده اسـت  بـانی سـوخـتـن  خـانـۀ             که همه جا آب زمیـنش زده است آتشی

 شده است  دعوا چه ریحانه کشتنبر سر             غالف و مسمار   آتش و و بین این چل نفر 

 ستشده ابابا  مـاهه فـدای سر یل شـش            زد فـضه خـذیـنی پسرم را کـشتـند ناله

 شرم عـلی تا شده است قامت فاطمه از            خـدا رحم کند  شکن و بند؟  دست خـیـبر

 تـنـهـا شده استاسـدهللا، درین معـرکه             کـن مـسـلـمـانی ای یـهـودی مـدیـنـه تو

 ه است درین حادثه رسوا شد همۀ شهـر            یا که سه تنتن  دو غیر ،َعلَم فتنه قد کرده 

 علی وا شده استدست  ازمعجزه بند با               1غـوغا کرد  دگر غیرت فـاطمه یک بار

 شده است کـبری  وقت دلـواپـسی زینب            شکـست ولی حرمت سادات شد باز بند

 

ه            استتمام عـشق خطی از کـتاب فاطمه  !استای از آفـتـاب فـاطـمه و نـور ذر 

 استفاطمه بهشت هشت درش جمله باب             یـانـات سـیـزده مـعـصـومـاد بـ اسـتـن به

 !استخودش چگونه سراپا خراب فاطمه            ولی ببـین سـاقی  کـوثر ست ساقیعـلی 

 استانـقـالب فاطـمه از مـیان کـوچه و            شـروع نهـضت سـرخ مدافـعـان حـرم

 استالخطاب فاطمه  شکست خوردۀ فصل            کفر در آن که   ایوچه ک  همانکدام کوچه؟ 

ه            حساب من به روزام و چشم خوشم که شیعه  استحـساب فاطـمهپروری بی  به ذر 

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

 .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 بند با معجزه از دست علي وا شده است             معجر فـاطمه يک بار دگر غـوغا کرد

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلقالب شعر: غزل           وزن شعر: محمدحسین رحیمیان            شاعر:   

 

نعالتن فاعالتن فاعلفاعالتن فاوزن شعر:            قالب شعر: غزل    محسن راحت حق            شاعر:   
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 َگرد ماتم بود گردون  رخسار بر فضا تاریک و           بود خانۀ غم دلها مدینه غرق ماتم بود و

 الم خم بود  بار ازمسلمین را قامت  سراسر           توأم بود رسکـوت آفرینـش با قـیام حـش

 پیوسته  گـفـتنددلی بشکسته می  خالیق با

 رخت بر بسته جاودانی  محمد در سرای 

 بود افغان فریاد و آفرینش پاره از گلوی           بودمسلمان که خون جاری ز چشم هر  در آن روزی

 یزدان بود پاک  مشغول غسل آن سفیر علی            بودطوفان   سینهدرون  سپهر نیلگون را در

 داشت به نقش دوستی دشمن سرکین آفریدن

 داشت  مکیدن ز جسم زنده قرآن هوای خون

 بود  پایگاه خصم  سرسخت پیـمبر  سقـیفه            بود ستمگرشورای افرادی  سقـیفه مرکز

 بود  پیمبر و اسالم  با قرآن وجنگ ه بلکنه            بود حق حیدر در  ستم، غارتکشی حق   جنایت،

 تن اوباش شورا شد چند  در آنجا با حضور

 شد امضاء  رفتهتا قیامت   که در او جنایاتی

 رهبر  راای اسالم گم کرده گردید ره نمی            آور  ننگشورای این گردید نمی اگر برپا  

 آذر  خسی سرای فاطمه دست زد برنمی           داماد پیغمبر شد غصب حق ابن عم  ونمی 

 محصول همین شورا هایش بود   ظلم  یزید و

 بر این شورا آزادگان لعنت  ها ریخت ازکه خون 

 تا شد  ،شرف با آن قامت عدل وشورایی که چه            آن وا شد آغاز  ازشورایی که باب فتنه چه 

 شد زهراخون با   استحکام آنشورایی که چه            اسالم پیدا شد با آن رخنه درشورایی که چه 

 طغیان بود این شورا  آشوب و فتنه و نفاق و

 شورابود این  قرآن ستم در حق  اهل بیت و

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفشاعر: غالمرضا سازگار            قالب شعر: مربع ترکیب            وزن شعر:   
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 مرگ پیغمبر   یکی در روز شورا و یکی در           بر شد دراندوه  غم واسالم را رخت   روزدو 

 حیدردامن  ازخلق   شورا گشت کوته دستبه            رهبربی اسالم به مرگ مصطفی شد عالم 

 شد سـلـونی بود تـنهـا قـول که قائل کسی

 موال شد   گفت،خسی که از اقیلونی سخن می 

 دین در دهان پر زهر دندان داشت به قصد پیکر           داشت قرآنآغوش  که عمری النه در سیه ماری

 داشت پنهان ا در درون سینه هصمد گوی و صنم           داشت  ایمانظاهر هزاران رنگ  باطن کفر و دربه 

 رهبر پس از مرگ نبی اسالم را پنداشت بی 

 محراب پیغمبر   حلقه در زد به مسجد آمد و

 یکسو  گشوده چنگ بر نابودی اسالم از            یکسو ازشده چوپان مردم گرگ خون آشام 

ام ازا آن امیرالمـؤمنین تـنها در            یکـسو مسلـمانان بسان مـردگان آرام از  یکسو یـ 

 الم خاری  رنج و نازنینش بود از به چشم

 وفـاداری  از فاطمه یار را بغـیر نبود او 

 یاری دین بود نامش   با قرآن واصلش جنگ که             آن شورای ننگین بودمحصول ها همه این رنج

 سخت شیرین بود  مشکا  عدو مست خالفت بود و             بودبین اشک خونین  خداچشم  لی را جاری ازع

 پا زد چنان مست ریاست شد که بر احکام دین 

 زد زهرا به بیت خدا سیلی   درافروخت  شرار

 بود  چهرۀ اسالم پیدا برکسی سرشک بی            خلق بر پا بود پیغمبر فغان مرگ   هنوز از

 ها بود نتسکوت خلق امیرمؤمنان هم در             موج فضا آتش بلند از بیت زهرا بود درکه 

 را  کردن حق موال غصب کجا یک تن تواند 

 ُکشت زهرا را  سکوت خلق و همراهی  دشمن،

 بیت والیت سست بنیادی  در افروخت شرر             ها دست بیدادیبرون شد ز آستین حق کشی 

 بود فریادیهایش شعله تو گویی در درون              انسان آزادی قلب هر اش ازشعله  که سرزد
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 بود  دل دخت پیمبرعمق  زفریاد اکه آن 

 بود   ولی افسوس گوش ام ت از بشنیدنش کر

 دارد جگر  دیده جاری شیعه خوناب از هنوز            دارد شرر دلها درآتش سوزنده آن  هنوز

 چهره بردارد   که فرزندش نقاب از روزی مگر          داردبیشتر  اشکفریاد و   به هر صبح و مسا،

 را خسار دلجوفلک ر  خورشید محو  نماید

 را پهـلـو بشـکـسـته بگـیرد انتـقـام مـادر

ـت مـعـبـودولی              ای مهـدی موعـود ادرکنی امام منـتظـر   ادرکـنی  هللا اعـظـم حـج 

 ادرکنی  دل قـبـلـۀ مـقـصود اال ای کعـبه           مشهود ادرکنی  و روی حق را شاهد  فروزان

 را  زیبا یق رویخلق ای پشت حقا مپوش از

 افتاده از پا را   »میثم« اجابت کن دعـای

 

 

 را مــادرم گـنـاهبـی  طـفــل ُکـشـتـنـد            را راه مـادرم کـوچه سـد کـردند در

 انـد امــا گــواه مــادرم رارد کــرده            1گرچه برای حق خود چندین سند داشت 

 را آه مــــادرم نــیــاوردنــدطــاقـت              ـتادافیاد حـق می  هایش شهـربا نالـه 

 پـنـاه مادرم را بُـردند چون پـشت و            زمین افـتاد زهـرا حـیدر پـشت سـر

 را پـوشـانـده ابـری روی ماه مادرم            دارم ها هوای گریهدلگیرم این شب 

 نـگــاه مــادرم رادارم   نــظــر  یـر ز            رساندخود را می ها منـظوربا چشم

 بــایـد بـبــیـنـد قــتـلـگـاه مـــادرم را             خانه بیرون از رودوقت بابا می  هر

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

 !آمده را جايگزين بيت زير کنيد. فراموش نکنيم که فدک حق مسلم آن حضرت بود نه ادعاي ايشان

 انـد امــا گــواه مــادرم را رد کــرده            گرچه براي ادعـاي خود سند داشت 

مستفعلن فعمستفعلن مستفعلن وزن شعر: غزل                    قالب شعر: آرش براری                شاعر:   
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 داشت  توسل گل مریم،  گل نرگس،دامانش به             داشت  تفضل هم جود وخاشاک  که بر یاسی گل

 هم حال تغزل داشت هنگام نزولش عرش که             که سورۀ کوثر به شأن او شده نازل همان

 استالم سنگ دستاسش تمایل داشت  حجر بر             های چادرش شد پردۀ کعـبهدخیل ریشه

 داشت آسمان حس  تذلل  خانۀ او به خشت           بردارد سرمهپایش خاک  که حوریه از  کسی 

ت درن             بود همان بانو که از القاب او "اُم  ابیها"  نام او قطعا تکامل داشت  کنار بو 

 تمثل داشت او همان آئینه که نور علی در           تاللو کرد او از که آیات نورفانوس همان 

 ای که نور با ظلمت تقابل داشت کوچه میان           تابخورشید عالم  تیره بر هجوم آورد ابر

 داشت  این عالم تنازل زهرا در  ای عرش که: بگو            های سرخ آتش شدحوریه سهم شعله پر

 تحمل داشت  کاش قدری در  ها ایمیان شعله            افتاد علی  ومیان حادثه مادر زمین خورد 

 غنچه گل داشت  روز حال و  فقط فضه خبر از           محرم نیست و دیوارکسی جز فضه، ما بین در 

 

 کـیـنه خاکـستر شدن را آتـشـی از  در            شدن را فهمد غم پرپرجز ُگل که می

 شدن را هـستـنـد پیـغـمـبر مـدیـون او             عیسی زهراست آنکه نوح و ابراهیم و

 شدن را زهرا به فرزندان خود حیدر            لحظه با تمام عـشق آموخت لحظه به

 شدن را  تـر  افـتـخـارد روضه دار در            چـشـمـم نـاالیــقـم امـا خـدا را شکـر،

 را شدن نوکر او ازطلب کردیم ما هم             خواست  خدا که چیزی از هر عالم زر در

 پـیـدا کـنـم شـایـسـتـگـی   زر شـدن را             شوم تاپـای زهـرا می خـاک   با شوق، 

 را شدن رلشکبی داغ  حس کرد حیدر            میان کـوچه افتاد وقـتی که زهـرا در

 بـگــیــرم لـذت مــادر شـدن را از او            بایدگفت  میزد به خود  می  با کینه در

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفقالب شعر: غزل            وزن شعر:    شاعر: محسن حنیفی           

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                    قالب شعر: احسان نرگسی            شاعر:   
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 یـادگـار کـهـن از دورۀ سـخـتـی بــودم              بودمدرخـتی  این شهر ها پیـش درسال

 بخـتی بودم ناز پـروده چه اقـبال و چه              لـرزیـدمهـمـهـمـۀ بـاد نـمـی از هـرگـز

 کـمـتـر  بـرومـنـدی من بود درخـتـی به

 ترام محکـمشد تـنهمی  کـردم ومی رشد

 بـه آئـیـن بـودم ای سـبــزبـاغ را آیــنـه             بین بودم  خوش  وروشن من به آیندۀ خود 

 همه شب هم نفس زهره و پروین بودم             خـورشید صحـبـتی  باهـم  روزها تـشـنۀ

 به فلک  ریشه در قلب زمین داشتم و سر

 لب مثل ملَک  هایم گـل تسبـیـح بهبرگ 

ـر  و             مراخدا برگ و بری بود  راستی شکر  َسـری بـود مرا  با درخـتان  دگر س 

نوبر سرو و دل بازتر از دست و  ثمری بود مرا  شهد و سایه و  چتری از            بودم ص 

 رازوی خودمچشم من بود به شاهـین ت 

 به بازوی خودم عـمر تکـیه کردم هـمۀ

 گردی بیـابـان   طـوفـان باغ شد صحـنـۀ             سردیبـاد  ناگـهـان پـیک خـزان آمد و

 نـرم و آهـسـته ولی با تـبـر آمد مـردی            کردمهمان حال که احساس خطر می در

 ریشه جـدا کرد مرا تا به خـود آمدم از

ه بهیش مـتـوهـاضربه   مرا خـدا کـرد  ج 

 از خــدا عـاقـبـت خـیــر تـمـن ــا کــردم             کردمحـالـتی رفت که صد بـار خـدایـا 

 ای وا کردماز سعادت به ُرخم پـنـجـره             زخـم  تـبر روی زمین افتادم گر چه از

 شد ساخته پری  دل بال وسوخته من  از

 دری ساخته شد  وزچوب من آن ر کم از  کم

 آن کوچه نگاهم کردند  بود در چه در هر             کـردنـد خـانـۀ مـاهـمحـرم وقـف دیـوار  

 چشم به راهم کردند  همه شب تا به سحر            که سیـمای عـلی را دیدم همان روز از

نالتن فعالتن فعلوزن شعر: فاعالتن فع          قالب شعر: مربع ترکیب  محمدجواد غفورزاده           شاعر:   
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 من  دیـدمتـشـنـۀ سیـراب نمی  مثل خـود

 دیـدم منخـواب نمی  این سعادت را در

 بودم شب سـاقـی کـوثـر َمحـرم روز و            بـودم بـارهـا شـاهـد ُرخــسـار پـیـمـبـر

 ها سـر بـودمبـه خـدا از هـمـۀ پـنـجـره             افکـندمی عـلی پنجه به این حلـقۀ در تا

 کردگوشه که نازم می  جگر دوهای دست 

 کردنیازم می   راز و وزمزمه  غرق در

 االمین  پر روح خورده بر سینۀ من بال و             زمین رویدری من نیست ی سرافرازبه 

 همین است همین خـدا عـاقـبت خـیر  به            نـبـوت به سـرم بوده مدام وحی و سایۀ

 چرخـیـدمزمانی که روی پاشنه می هر

 دیـدمجـلـوۀ روشـنـی از نـور خـدا مـی

 آیـنه نـور  زد به دلـم آیـنـه درمـوج می            عبورکرد  که ز  من فاطمه می گاهی گاه

 دور روی تو َچشم بد از قل هوهللا احد،            گـفـتـندمی  سرش فلک پشت سبزپوشان

 جـلـوۀ طـاهـا داری  ســورۀ کـوثـری و

 !چه خوبان همه دارند تو تنها داری آن

 ا های بـهـشتی و گل یاسش رـطر گلع             جـلـوۀ احساسـش را دیدم از روزن  در

 را  گردش دسـتـاسـش ام فـاطـمه ودیـده            کـه فـرسـتـاده خـدا ای راام مـائـدهدیـده

 آمده بود فرودزیر آن سقف گلین عرش 

 درود آمده بود روح هـمـراه مالئک به

 زدمی راد به من سافتپای می  هرکه از            زدمی  این در غمی حلقه بر گرفتار هر

 زد می  شانه در شـانۀ جـبـریل امـین پر            این کـوچه مـدام در آیۀ روشن تطـهـیر

 بودم  طرف شاهـد نجـوای یتـیـمان یک

 شکـوفایی ایـمان بودم  طرف محـو یک

ل که خطر من ندانستم از  راه است  دردلخوشی زودگذر این  عمر            راه است در او 
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 هللا است  شب تـنـهـایی ریـحـان رسـول            در پی هجرانشب    مبارک، ین روزدارد ا

 آیـنـه را آه گرفت؟ که چرا مانـده بـودم

 یا پس از هجرت خورشید چرا ماه گرفت؟

 گـشـته  بـاغ نـبـوت گل پـرپـر مانـده از            برگـشتهدیدم که ورق  رفت پیـغـمبر و

 حرم سرگشته   مسجد و منبر و محراب و            جدا جـبـریل و  وحی جـدا گـرید مهـبـط

 مالل هست در آیـنـۀ بـاغ خـزان دیـده؛

 انگیز بالل دلصوت  اذان نیست هنگام 

 صحـن حـرم دوخـتـنم را دیدند  دیده بر            دیـدند زده افـروخـتـنـم راهـمه حـیـرت

 دیـدند  سـوخـتـنـم را خـبـرانخـدا بی  از            وفـایـان هـمه آن روز تـماشا کـردندبی 

 حـسد آتش بـیـداد و سوخـتـم تا مگر از

 نرسدیاسین  گوشۀ  جگر بهزخمی چشم 

 اگر بود جهان سوز نشد  سوز شعله جان            نشدآتش به جهان این همه جانسوز   هیچ

 نشد  امروز  لستان شد وـگ آتش آن روز            عهـد خلـیل هللا است  رسم آتش زدن از

 هرگزاین شعله که خاموش نگردد  آه از

 هـرگـز  بـاغ فـراموش نـگـردد  داغ این

 اوست  همۀ هستی  این علی است و در پشت            پوست ریشه و  رگ و آتش  بیداد  سوخت در

ار حیف آن روز            با خود گفتم آمد وخویش یادم از غفلت   دوست  ای نگفتم  به نج 

 دیدی  رارضا   و قامت من صبر که در تو

 سر وسیـنـۀ من مـیخ چرا کوبـیدی؟  بر

 ای افـروخـتـهآتش   دفـتـری خـاطـره از            ایهمه رفـتند و به جا ماند در  سوخـته

 ای دوخته در  بهچشم  کوچۀ ما  هست در            هنوز روی گـلـبرگ شـقـایق بنـویـسـید

 آیـدن خـانه کـسـی می یا تـا بگـویـند در

 آیدمـژده ای دل که مسیـحـا نـفـسی می 
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 سوخت  جگر که پای این مصیبت از باید            سوخت در که  آن وقتیسوخت  پیمبر قلب

 سوخت  ها درون بستر خود تا سحر شب            او تا نـَود روز ریحـانـۀ احـمـد پس از

 سوخت  ستاره با قـمرسوز آن آتش   از            دخـورشید حـیدر آتـشی بر جانـش افتا

 سوخت  پشت در در فاطمه  با عشق حیدر            یا مرتضی بود ذکر لبـش در پشت در

 سوخت  آری ولی در گـوشۀ خانه پـدر            درون آتـش نــمـرودیــان رفـت مــادر

 سوخت  تا موی سر جانش شعله زد آتش به            روی زهـرا بـر  با یک لـگـد افـتـاد در

 سوخت آتش اگر جان است درپروانه بی              دیـگــر نـبـایـد زد بـه بـالَـش تـازیـانـه

 سوخت ثمر  درپشت فضه فقط دیده که              داشت ثـمر این شاخۀ طوبـای پـیغـمبر

 سوخت  پیش پسر رمادر درون خانه د            اجـر رسالـت را ادا کـرده اسـت امـت

 یک نفر سوخت  :که کسی گفته قطعاً غلط            بـیت آتـش گـرفـتـنـد روز کـل اهـلآن 

 

 

 بیان فاطمه است  ُخدا کردهمدح  آن زن که            استدهان فاطمه به َکس که نُگنجد وصف  آن 

یران هستندکه َخالئ ق همه  َمحشر روز    نگران فاطمه است  دل  ماست فقط آنکه بَر           ح 

 هم به اذان فاطمه است اَشَهُد اَنَّ َعلی؛           داندمی َصالت است ُخـدا فاطمه روح  

 است همه َمردان  جهان فاطمه از َمردتر           هنوز  حرف  خودش مانده َسر  چهارده قرن 

 مه است کمان فاط به همان قَد    حیدر  یار              رفت عـلی باال دستش اُفتاد ولی دست  

 دوستدار  همۀ سیـنه زنان فاطمه است           زهرا بود این ُحـسـینی ُشدن  ما نـظـر  

 نام و نشان فاطمه است ل  بی مادر  هر گُ             عـالـم دارنـد بـه مـادران  ُشـهـدا فَـخـر

 است مان فاطمه ار هَ ا نگ زینب  فاطمه،           آئـیـنـۀ اوست پَـرورش یافـتۀ داَمـنَـش

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل              قالب شعر: محمدعلی قاسمی             شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل       رضا رسول زاده                 شاعر:   
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 هــدف  آفــریــنــش را دلـیــلــی و             شرف مجـد و ای سراپا شوکت و

 الل گردیده  تو من در وصف   نطق            جالل عـز  و عصمت و ای سپهـر

 دارهللا را تـویـی آئـیـنه  عـصـمـت            ای شکوه محض و ای کوه وقـار

 ـوسـتمـاسـوهللا دسـت ت اخـتـیـار            توست« هست همه از عالم »هستی

 رخ تـابـان تـو  خـورشـیـد از نـور             ای مـالئـک جـمـلـگـی دربـان تو

 نـاسـوتـیـان هــمـه گـرد کـوی تـو            افــالکــیـان هــمـه خـاک پـای تـو

ـه  بـرد از شیـعـیانرت غـم می قـنـبـ            قـیـامـت جـاودان ات شـد تافـض 

 کـندصد یهـودی را مـسلـمـان می             کـنـدقــرآن مـی  اعـجـازچــادرت 

 پـروردهم حـسین هم مجـتـبی می             پــرورددامـنـت خــون خــدا مــی 

 اته ابـیـهـا خــوانـد مـصـطـفـی اُم               اتعـالـم و آدم هــمــه درمــانــده

 سـالم کـنـد بـر تـو خـاشـعـانـه می             مصطـفی با آن هـمه شأن و مقـام

ت مـی              روی تو  مصطفی بـیـنـد عـلی در  بــوی تـو  کــنـد ازیـاد جـنـ 

 باشد هـمان بـوی بهـشت  بـوی تو              سرشت زهـرا فـاطـمـه ای ُزهـره

 بــادا فــدای زیـنـبـت عـــالـــمــی             ابـت بــرپـیـغـمـ ای خـدیـجـه اُمُّ و

 فــتــی  اهـل جـودی مـثـل شــاه ال             اتـی« شـأن نــزول»هـل نــان تـو

 الـمـتـقـیـن  کـاشـف الـکـرب امــام            امـیــرالــمـؤمـنـیـن  ای عـلــمــدار

 تو به وصف و شرح  ای»الم نشرح«             گـفـتـه به قـرآن مـدح تـو ای خـدا

 الـهـدی  مصـبـاح سـورۀ نـوری و            خــدا ای عــروس خــانــۀ شــیــر

 ســوره قــدری و قـــرآن عـــلــی             کـوثـر و تطـهـیر و فـرقـان عـلی 

 اصول  ُحب  تو در دین ما اصل و            پـهـلـوی رسـول روح ما بـیـن دو

 استپایه  مذهب را اساس و دین و            ُحـب  تو بـاالتـرین سـرمـایه است

 وما ادراک ما«  » »لیله القدری«             بـاالتـر از ادراک ما کـیـستی تو؟ 

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            مثنوی           قالب شعر:   محمد رستمی                   شاعر:   
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 طاهـره مـرضـیـه راضـیـه بـتـول            فـــاطــمــه اُم   ابــیــهــای رســول

 دسـت فـاطـمـه  زنـد بـوسـه بـهمی             خـاتـمـهپـیـغـمـبـران را   آنکه شـد

 دست او مشکـل گـشای انبـیـاست            خـداست فاطمه دست زانکه دست

 حـجـت الـلـه امــامــان ُهــداســت             قـبـولـی دعــاسـت فـاطــمـه رمـز

 است را مـادر اخـدفـاطـمه خـون             است خدا را هـمـسر فـاطمه شیـر

 است فاطمه خـاتـون روز محـشر            فـاطـمه آل کـسـا را مـحـور است

 اسـت در و  او شهـیـد بـیـن دیـوار            فاطمه روز نـبـرد با حـیـدر است

 شـده مـحـسـنـش قـربـانـی حــیـدر            شده اش پـرپـرغـنـچـه نـشـکـفـتـه 

 نفـر چـل کـشیدن مـرتـضی را می             خـطر در ـدرحـیدیده زهـرا جان 

 الـمـتـین ریـسمان بر گردن حـبـل            بسـته بودن کافـران و خـصم دین

 همان حالـش دویـد سـوی عـلی با            کـف کـوی عـلـی فـاطـمه جان بر

 ا حــیـا قــوم پـلــیـد و بـی گـفـت بـ             الـــورا فــاطــمــه آئـیــنــه خــیــر 

 حـامـیـم  را مـن امـیـرالـمـؤمـنـیـن            امای جـمـاعت مصـطـفـای ثـانـی 

 کـنـم جـان خـود وقـف والیـت می             کـنـممـشـق ایـثـار و شـهـادت می

 ی ن فـدای گـرد نـعــلـیـن عـلـجــا            عـالـم کسی عـین عـلـی نیست در

 است  حکـم خـدای عـالـم حـکـم او            خاتم است مرتضی نـفـس رسـول

 عـلی  فـاطـمـه بـگـرفت کـمـربـنـد            حـمـایت از ولی خـروشـید درمی

 سـاکـتـی اکـنون چرا؟  ای مـغـیره            صــدا آن مــیــانــه زد دومــی در

 علی  دستـش را جدا کن از   و خیز            خـیـرالـنـسـا بـاشـد ولی اوگـرچه 

 امـان زدنـد زهـرای او را بـی مـی             دست حـیـدر بسته بود و دشـمنان

 بـازوی خـیــرالـنـسـا   زنـد بـرمـی             حـیـابـی   غـالف تـیــغ خـود آن  بـا

 ـورد اُمُّ الـحـسـیـنختـازیـانـه مـی             حـنـیـن   و پـیـش چـشـم فـاتـح بـدر

 زین مـصیبت گـریـه کردن انـبـیا             آل مصـطـفی  بس کن ای»مداح«
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 زهـراست  دلـدار دل دلـبـر و دلـداده و            زهراست پـرگـارآفـریـنـش نـقـطه  در

 زهراست  االسرار المعانی مخزن روح            نـاد عـلـی احـمـد مـخـتــار زهـراسـت

 زهراست  االنهار ات و تجری تحتهانج

ت هم امـامت  الیـت صـبــر پـیـمـبـر داشـتـن نــور و             جـمع اند در او هـم نـبـو 

 بـین زنـان دارد شـجـاعت مـردانـه در            ریـزد ازو در هـر روایتاعـجـاز می 

ار زهــراسـت ار مـثل حـیـدر کــر   کـر 

 جلوه دارد که مکـرر زهراست خیری            اکـبـر جـلـوه دارداش الـلـه در سـجـده

 جلوه دارد  به محشرشأنش  گوشه از یک              کـوثـر جلـوه دارد در سـورۀ انـسان و

 زهراست نار میزان ما زهراست نور و

 سلمان چادرش صدها چو خاک هستند            در شأن او پیـغـمـبران مانـدند حـیران

 پنـهـان  رسد پیدا وخیرش به مردم می             ست قومی را مسلمان کرداش خطبه یک  

 زهـراست  حاتم بیا!صاحب کرم بسیار

 باشد لطف و کرم خوب است دامنگیر            بـاشـد ن شـبـش را داد سـائـل سـیـرنـا

 ی پـیـر باشدخواست در اوج جـوانمی             باشد طاقـت نـدارد کس از او دلـگـیـر

 یار زهراست   پایگشته به  سروی که خم

 رفت  فـاطمه تا پشت در را زدند و  در            رفت درآغـوش خطر پای علی ماند و

 رفت  درد کـمـر تا پـای زخـم سـیـنه و            بلکه به سر رفت  این راه را با پا که نه!

 زهـراست  بـین شـلـوغی بـا تن تـبـدار

 افتاد شـالق خـورد و بـازویش از کار            افـتـاد ش از کارما پـهـلویـدر وا شـد ا

 افتاد  کـار  نـقـش زمین شد زانـویش از             افـتاد کـار دست حـفـاظ گـیـسـویش از

 دیـوار زهـراست  حاال میان یک در و

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: مسمط            قالب شعر: سیدپوریا هاشمی            شاعر:   
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 شدن نیست   اجوری زمین خورده توان پ            بر لبـش تاب سخـن نیست فهمید دیگر

 نیست تن زد فضه بیا روحی به فـریاد            بدن نیست تـمام این یک جای سالم در

 زهراست مسمارکج بودن  ازمحسن  بی

 نیـمه جان شد  بسـترش افـتاد دیگـر در             بعد این هجـمه قـد زهـرا کـمان شد از

 وهـر زبان شد میان این زن و ش گریه            استخوان شد چند  یک پوست با شد و الغر

 بیدار زهراست  ها تا سحردرد شب از

 

 زهرا  آن دلی که نشد جای حضرت  بد             زهرامن ت  خوش آن سری که رود زیر

 سـوزن محـب ت زهـرا یک سر به قـدر             برای اینکه بهشتی شود کسی کافیست

 هم به حـرمت زهرا  عـلی خـریـد مـرا            چـه نـوکـر خـوبـی نـبـوده ام امـا اگـر

 قـسم دهـید خـدا را به عـصمت زهـرا            بـــرای آمــدن تــکــســوار آل عــلــی

 سـرشـته است خـداونـد رعـیت زهـرا            مرتبه شکرش که از ازل ما را هـزار

 ما گـشت رحـمت زهرا  امـلکه ش اگر            اش بودطاف مـادریفـقط به خاطـر ال

 که هـیـچ نـدارد مــود ت زهــرا کـسـی            آتش محـشر رواست اینکه بـسوزد در

 عـنایت زهـرا مگر به لـطـف عـلـی و            قـلـم مرسلی نشد مرسل قسم به نون و

 راــزه  اگـر نـبـود سـخـن از رسـالـت            ُمردبدون شک بغل مصطفی علی می 

 غـریـبـی به نـی ـت زهـرا اشـک بـریـز            عـرب برای غـربت و مظـلـومی امیر

 زهرا  صورت همینکه خورد به دیوار            اسـدهللا را زمــیـن انـداخـت در کــنـار

 ا نـظـرش بـر جـراحـت زهـرافـتـاد تـ            کشید آه جگـر سوزی از جگـر حـیدر

 خـریـد جـان عـلـی را شـهـادت زهـرا            کـشـمکش آخره جنجال و میان آن هم

فعلنتن مفاعلن اعلن فعالمفوزن شعر:               قالب شعر: غزل      ابراهیم اللی                  شاعر:   
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 زنندبهر مستی از شراب ناب کوثر می             زنندمی  عرشیان دور سر زهرا فقط پر

 زنند این باده ساغر می از نیز عیسی  و خضر             ستمعنی آب حیات آب وضوی فاطـمه 

 زنندمی  پای کـوثر جا با توس ل بوسه بر            کـبـریـا ذات بهمـوقـع سـجـده  آسمـانـهـا

 زنند می خـیـرالنسا سر خیرهای عالم از            ستفاطمههرچه خیرات است در عالم ز خیر 

 زنند همیشه با وضو در میها سلمان چون که            فاطمه عرض ادب بر مثل سلمان باش در

 زنـند می  ریـشۀ یـاس پـیـمـبر با تـبـر بر            ولی نشناخـتـند مدیـنه شأن زهـرا را در

 زنند می  عرش داور  شعله با این کارها بر           سوخت بین شعلهیاس  آتش زدند و باغ را 

 زنندمی وضوها با لگد دربی  ها،ادببی            پشت در بـیـنـند زهـرا آمده درتا که می 

 زنند خانمی را پیش چشم خیس شوهر می           شد  به شد ت باز ی که دراین موقع از بدتر

 زنند می   بدتر بغض، حضرت صدیقه را از           استبارم شیشه  نامرد!گوید نزن هرچه می 

 زنند می نشینند و فقـط طعنه به حیدرمی            فاطمه  اینهمه ظلم و جـفا بر تازه بعد از

 زنند می  سر و  بر سینه غمش  اهل عالم در            خـانـه و رود ازمـیســادات دارد  مادر

 

 آتش  ورشعله شد  پا بگذاشت و حیا را زیر           آتش  مشت زد بر روی در جسارت کرد شعله،

 آتش  تر بارانی وندارد رحم بر چشمان             ولی این بار آتش اثر دارد  آب بر همیشه

 داشت یعنی حضرت حوریه بر آتش  والیت           ابراهیم برلستان شد به یمن فاطمه آتش گ

 آتش  کرد هر خاموش خواهدخاکسترش ولی              سـوزدقـقـنـوس می  میان آتـش کـیـنه پر

  یکن بیشتر آتشول  هم دست با شیطان؛  همه             کـیـنه  از  مغیره، خالد و قنفذ همه لبـریز

 آتش  قالف و تازیانه، ضرب در، ،غم سیلی           سوزی جگرب داغ عالم عج نشسته بر دل 

 آتش بخوان مرثیه خوان! از روضۀ خولی و سر؛           کند روشن فتنه را شیطان همیشه می  تنور

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل         مهدی نظری                شاعر:   

 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:            قالب شعر: غزل    محسن حنیفی            شاعر:   
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 با او حدیث عـاشـقی تفـسیر خواهد شد             عـالـَم بدون فـاطـمه دلگـیـر خواهد شد

 خواهد شد   با نام زهرا اشک هم اکسیر            ستآن روضه به روضهاین  دارالشفای ما از

 خواهد شد   تحـقـیر نـام اوهم بی  عـالمه            اوستشأن عظیم منـبر از فـیض کالم 

 خواهد شد معرکه شمشیر گاهی زبان در             او خطبه خواند و ذوالفقارش خوب ثابت کرد

 خواهد شد   خود شـیـر کـنار مـادر بچـه             داشتواهم خنبا او قیامت ترسی از آتش  

 یعنی گـدا هرچه بـیاید سـیر خواهد شد             ائلسافطار  خود را هر سه شب بخشید بر 

 خـواهـد شـد دیـر فـردا بـرای یـاری او            امروز بـاید در کـنـار فـاطـمـه بـاشـیـم

 شد  خواهد آئـیـنه وقـتی بشکـنـد تکـثـیر            موالست گرلش و باز تنها،دستش شکست

 در جوانی پیر خواهد شد  گل بین آتش،            افسوس پژمرده شد یاس جوان مرتضی،

 

 کردچهدانم نمی   دخت پیغمبر جان  غم به            کرددانم چهگی با جلوۀ داور نمی تیره 

 کرد دانم چهنمی  غـنچۀ پرپر اباغبان ب             از بیت خدا باال گرفتشعلۀ آتش چو 

 کرد دانم چهنمی کوثر ساقی با این صدا            صدای نـالۀ زهـرا مدیـنـه گـفت آه از

 کرد دانم چهنمی   چنین آئـینه میخ در با             نـبی آئـیـنۀ وحی خـداست  سیـنۀ دخت

 کرد دانم چهنمی  فاتح خـیبر این ستم با            چهل نامرد ریخت تنها،یک بانوی    سر بر

 کردچه دانمنمی   دخترنفس  از افتاد مادر            دنبال وی زینب از حیدر فاطمه دنبال

 کرد دانم چههای بستۀ حیدر نمی  دست            دست قنفذ رفت باال بازوی زهرا شکست

ـۀ بی با نـگـاه دو  کرددانم چهآذر نمی  میان دشمنان،   در            پر بـال و کـبـوتر بچ 

 کرد دانم چهنمی   یاوربی  تنها و  کس وبی             فاطمهخـانۀ بی  علی در «سالها »میثم

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

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل     غالمرضا سازگار              شاعر:   
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 است آب هستی بدون حضرتش نقشی بر            زهـرا شبـیه یک سراب استدنیای بی 

 د، در اضطراب است زهرا شوکس که بی هر              اصالً بدون فـاطـمه بودن، عذاب است

 تنها  فـاطمه تنهـاست،هرکس که شد بی 

 زهرا  سرمایۀ هـسـتی فـقـط زهراست،

 ای وای  زهـرا کجا و در کجا، دیـوار،            ای وای  هـمـه آزار،زهـرا کـجـا و آن 

 ای ای و حـورا کجا و ضـربۀ مسـمار،            ای وای انـســیـۀ احـمـد کـجــا و نــار،

 بـیـن در و دیـوار و آتـش بــود زهــرا 

 کـشاکـش بود زهـرا  دشـمنان هـم در با

 گـذشـتـند با ضـربۀ مشت و لگـد از او            دافـسوس مشـتی دیو و دد از او گذشتن

 از او گـذشـتـند  «بـابـا مـدد!» فریاد زد:            از او گـذشـتـند بر دست او شـالق زد،

 ـنش افـتاد و افتاد یـاد محـسیک لحـظه 

 افتاد  داد و عمق جگر سر یک صیحه از

 

 

 زندعلی به کسی رو نمی  جز شیعه به             زندعـشـق تـکـیه به دارو نمی  بیـمـار

 زندنمی   یعـنـی بـهـشت با نجـفـش مـو             اش شودکـرد که هـمـسایه   آدم هـبـوط

 زندست حرف ترازو نمی هر جا علی             خدا سپست در همه احوال حق با علی 

 زنداو نـمی که بـی  گـواست خـدا قـلـبـم            شام و  ظهر کنم به نجف صبح وتعظیم می 

 زنـد نـمـی حــادثـه زانـو  تــنـگـنـای از            مرتضاستغیرت هر کس که  دارآیینه 

 زندنمی  پیـش مرد لـطـمه به بـانـو در             ها کسیوسط کوچه تن نگفت دریک  

 زندشانه به گـیـسو نمی  از درد شـانه،            مرتضیمجروح این روزها پرستوی  

مستفعلن فعمستفعلن مستفعلن وزن شعر: مربع ترکیب            قالب شعر: امیر عظیمی            شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: حسن کردی                  شاعر:   
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 پیـش چشم خانواده، مادری آتش گرفت             بری آتش گرفت برگ و سروی افتاد از نفس،

 پـیغـمبـری آتش گرفت خـتر  مدیـنه د در            بغض غدیر سقیفه زد جرقه آتش از در

 آتش گرفت  آوری یک زن آتش دیده و نام             چیست؟  قصه بگوید را، خیبر  هست آنکه یادش 

 دری آتش گرفت در میان لشکر هـیزم،            در میـان لشکـر دشـمن زنی از پا فـتاد

 پری آتش گرفتپر  یاس پای شعله، زیر            شد چارچوبش پرت شکست از لوال تا در ز

 گرفت آتش همسری به روی  همسری تا رو            کشیدخجالت می  دریا سوخت وآسمان می 

 آتش گرفت  پری بال و ایاز چنین حوریه             برگ گـل دارد برای صـورتش آزارها

 معجری آتش گرفت  ناگهان در آن شلوغی            بین در هوا ازبی ولیکن  گرفت آتش  ُگر

 خواب و بستری آتش گرفت رخت ، دید فضه            که تب دارد ز درد خویش شبها سوخته  بس

 کربال هم اصغری آتش گرفت  عطش در از            محسنی اینجا کنار مادرش آهسته سوخت

 دختری آتش گرفت  معجری آتش گرفت و             خیمه زدند های پشت در را عصر برشعله

 گرفت   روسری آتش روسری آتش گرفت و            ورهای شعلهر خیمه داد میزد دختری د

 

 آخـرین تکـه از این آیـنـۀ نـاب شکـست             ستـم چهـرۀ مهـتاب شکست بـاران   زیـر  

 کـست آداب ش بعد نـبی حرمت و ظاهراً             مـردم؟ مشـقات  پـیـمبر شد اجـر   پس چه

 نگه مضطربش خواب شکست  آن در بعد از            تنگ   کوچۀ  فدک، غصب زخم زبان، و طعنه

 یـل  غـزوۀ احـزاب شکست  بـارولی این             ست علی  جن و بشر ضرب  برتر از بندگی  

 همان باب شکستپشت  تاب  علی دل  بی            مظهـر نامـوس خـدا را ُکـشتند پشت  در

 گفته علی گوشۀ محراب شکست؟کسی  چه           علی بسته به عمر زهراست شیشۀ عمر  

 با رفتن او رشتۀ اسباب شکست رفت و            ارض و سماست سبب  متصل   زهرا نام

نفاعالتن فاعلفاعالتن فاعالتن وزن شعر:              قالب شعر: غزل     علیرضا وفایی              شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            ر: غزل      قالب شععادل حسین قربان            شاعر:   
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 دیده است  خلقت تو شاهكار دست خود در           سنجیده است حق مالك عشق را با عشق تو

 دست هر صاحب قلم لرزیده است  پاي  مدحت            وصف تو ای از گوشه « ال اُحصي ثنائُك »ذكر

 خدا پیچیده است  فرش   عرش تا بوی  سیب از            عـلـی های تو ای آرامـش جـان با نـفَـس 

 بسكه ای حوریه با گریه تو را بوسیده است             جای لبهای نبی  مانـده روی صورت تو 

 است گریده تو م دور  علی ه سینه  دست بر           عـلت خـلـقـت تـویی آل كـسـا و مـحـور

 فاطمه یك گوشه لب وا كرده و خندیده است            شنید هاتـفـی از خلقـت جـن ات پـرسید و

 وقتی گیسوی زینب به هم تابیده است  چند           دخـترها برس  شانه بـردار و به داد ناز

 چرخیده است  هوابی  تو  به سوی پهلوی در            زمینت بد خوردی از شكاف پهلویت پیداس 

 است  ات پاشیدهسینه  خون   دیوار و در بر            پیكرت را جمع كرد خوب شد فضه رسید و

 ترسیده است  اگر بی دخترت حق دارد ای بی            زدندمی جمعی   حیاها دست  پیش زینب بی 

 و خندیده است  تیدس كشیده غالف خود  بر           1رو  به  روكجا که با علی گشته مغیره  هر

 

 آتش به جان  من افتاد  ضعف کردی و  تو            بـه داد تو نـرسـیـدم اگـر در آن بـیـداد

 داد   افتادی حیدرت جان همینکه پشت در            تمام درد تو را من به سینه حس کردم

 کرد امداد   تو دادم که بر رسید فضه به            که بر هـمـه عـالـم مـدد شـدم امـا مـنی

 دفـاع، این تعـداد؟ کجا به قـتل زنی بی             های قـلـب  عـلیشـده عـدد  زخـم چهل،

 خـدا دست  نحـس  بد بنـیاد  شکـسته باد،            کوچه مانده هنوز صدای سرخی  رویت به

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

 .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 بر غالف خود کشيده دستي و خنديده است            هرکجايي با علي تا شد مغيره رو به رو

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل     علیرضا وفایی              شاعر:   

 

فعلنمفاعلن  اعلن فعالتنمفوزن شعر:                قالب شعر: غزل     حامد آقایی                    شاعر:   

 



  اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها، چهارمن وصال؛ جلد درآستا

 السالم  

199   
 

000
 

 کردمی  هسجـاده هـنگـام دعایت گـری            کردمی  هایت گریهحال چـشم دریا به 

 1کردبرایت گریه می آن روز میخ در            چـادرت بود آن روز آتش شـرمـسار

 کرد می رب ـنایت گـریـه  افـالک با هر            رفتنـمی  بـاال وقـت قـنوتت دست تو

 کردپـایت گریه می  به جبـریل آنجا پا            کشاندندمی  مسجدسوی  را وقتی علی

 کردمی  جایت گریه زینب غریبانه به            گــودال امـا بـود در  لـیخـا جـای تـو

 کرد گریه می  سرایت  صحن و  حسرت  در            ای روی مـزارت عـاشـقـانـهپـروانـه 

 

 شد شروع   اش مـصائب حـیدربا گـریه             شروع شد غصه سورۀ کوثر با درد و

 شـروع شد   َدر بر اینگونه شد که آتـش             شدبعـد از نـبی غـدیـر فـراموش خلق 

 که ضربۀ در و مـادر شروع شد  وقتی            کشید خانه پَر  اول شهـید چون گـلی از

 گونه شد مصائب بسـتر شروع شد  این             شکسته بود با این حساب پهلوی مـادر 

 ها زدن سـر شـروع شدنیـزهحـکـم به              فدک را گذاشتندکه حکم غصب  جایی

 در کـربـال هم آتـش معجـر شروع شد             دیـدنـد معـجـر تو مسلـمان گرفته است

 ای که ظلم ستمگر شروع شد آن لحظه            شد تـمـامـی عـالـم گـرفـتـه آسـایـش از

 ـمبـر شروع شد جـایی که تـازه داغ پـی            گرفته است پایان  تو اوج روضه شعر در

 
موضوع بدان  موضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامده است » البته این . 1

مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربۀ در و آتش   عليهااهللسالم معنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا  

از بازگو کردن آن به  حضرت به شدت مجروح شدند و تصریح تا ریخی در این زمینه وجود دارد« لذا توصیۀ ما این است که اوالً 

های سخت خوداری فرمائید؛ ثانیا اگر همچنین به جهت رعایت توصیۀ علما و مراجع از پرهیز از خواندن روضه دلیل مستند نبودن و  

ب زبانحال یا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود  قصد اشارۀ گذرا به این موضوع را هم دارید الزم است حتماً در قال

 کردآن روز میخ در برایت گریه می            روز آتش شـرمـسار چـادرت بود آن.                       نه قطعیت تاریخی

مستفعلن مستفعلن فعمستفعلن وزن شعر: غزل                 قالب شعر: احسان نرگسی               شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                 قالب شعر: علی اصغر یزدی               شاعر:   
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 اش تا ابد بود مسـتورکه شـأن فـاطمه             قـسم به خالق نور به نام خالق نـور و

 عبورنکرده آن  درک ملک هم از که سیر            1منزلتش کی به درک ما برسد؟ مقام و

 ر؟ حو آیا که بود بود فاطمه انسان؟  که             خوانند اش که زهره نوری که بود فاطمه

 ست از همۀ رجس و از پلیدی دور   شده            تـطـهـیـر بـرهـان آیـۀ  آنـکه به که بود

 کور  گرفت از  خانه رو همان که پشت در             فاطمه آن کس که اوج حجب و حیاستکه بود 

ر جهاننورش  زکه  چه بانویی  قـبـیـلۀ نـور  چه بانـویی که بـود مـادر            شد منو 

 حیدر ورا بود منظور خلـق احمد و  ز            روایات است  درعجب حدیث عجیبی که 

 منصورمنصوره حضرت  که هست در خور            خدا زهـرا به غیر شیـرنبود در خور 

ـۀ درگـاه او اگر            شود آتش به صبح روز جزا خموش می   دهـد دسـتـور که فـض 

 صبـور  ست آینۀ آن یگـانه سنگ عـلی            جفصحن ن  برو به فاطمه خواهی  مزار

 که رسیده ست نزد او به حضور  هر آن زمان            رفتغم از دل عـلی می   تمام غصه و

 مهجور  او های که شد از خنده  شد ولی چه            دلش خوش است به لبخند فاطمه هر روز 

 ضرب یک مزدور   شکست سینۀ زهرا به            علی چـشم لحظۀ تلخی که پیـش رسید

 سینه غرور  شکن ز خیبر  یل شکست از            شکـست سیـنه و با آن شکـستن سیـنه

 به ُسـم ستور  شکست سینۀ خـون خـدا            کربـبال شکست و مـدیـنه سیـنۀ زهـرا

 ظهور  قیام و زا پس  دست یوسف زهرا به            گـیـردکه خـدا انـتـقـام می بـدون شک

 
به  . 1 توجه  با  اما  است  محترم  شاعر  اصلي  سروده  زير  ايراد   بيت  موجود  محتوايي وجود  پيشنهاد  و سکت  بيت؛  اول  مصرع  در 

ده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيم به منظور رفع ايراد موجود و همچنين انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شمي 

 نکرده عبورکه سير درک ملک هم از آن             ي پـي درک مـقـام او نـرود سککه بگـو                    .کنيد 

 .حذف شد و مغايرت با روايات معتبر بيت زير به دليل مستند نبودن داستان تنور خولي ضمناً 

 گهي به نيزه و گاهي به تشت و گاه تنور             کجاها رفت شکست سينه و تن ماند و سر 

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:               عر: غزل    قالب شناصر شهریاری                 شاعر:   
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 را اعـتبارش تو از گرفته است جهان            را کند بهـارشگم می  بـدون تو زمین

 را آفـــریــدگـارش نــبــرده اسـت دل             تو هیچ کسی موقـع مناجـاتش به جز

 اخـتیارش را  سپرد به دست تو سپس            خلـق کرد دنـیا را  تو خـدا به خـاطـر

 را شاهکـارش  عـیان نمود فقـط با تو             ولی ها که خـدا آفـریده استبنـده  هچ

 را بارشاست  بسته ما، به قول مرشد             ستکردهرا   هر آنکه نوکری  نوکر تو

 را  ذوالفقارش حفظ کند بغض چگونه            ب ینمانده است در این تو را زدند و علی 

 را نگـارش  کسی مـیان شـعـله نبـیـنـد            این دیگر از بعد   کاشولی   علی که دید،

 را روزگارشکرده است وقف علی  خوش             صحبت علی شده است چاه که هم خوش است

 راشمارش چگونه وصف کند ُحسن بی             قلم فـرض کل درخـتان قـلم شوند، به

 هزاران ملک مزارش را احاطه کرده            کهتـی وقـ برای آدمـیـان جـا نـمـانـده،

 

آن  از بعد کـبوتر آشیانه سوخت در آتش،           ازآن  بعد در ،اشتنهایی  از شعله زد دیوار  

ازآن  معجر بعد اول سمت چادر رفت،  شعله           سرگرم صحبت بود اما ناگهان  پشت در  

آن ازخواهد خورد مادر بعد  کودک اول ضربه            بـاردار شدت چـرخـیدن در باشد و زن،  

آن  بعـد از معـبر  اتـفـاقـات مـالل انگـیـز           پیش روست اماماجرای خانه جانسوزست   

ازآن  بعد حیدر   روی خاک افتاد، فاطمه بر           آن نامـردها دست سنگـیـنی از رفت باال  

بعد ازآن با سر سینۀ دیوار، رخورد بمی           مشکلست وقتی ناهوا،حفظ تعادل ضربه  

آن  زند موی برادر بعد ازبه سفـیدی می             اتفـاق کوچه زینب دیده است خـبر ازبی   

ازآن  بعد نمازش سهم دختر میشود چادر           مادری را که جراحتها جوانمرگش کنند  

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:               قالب شعر: غزل    احسان نرگسی                 شاعر:   

 

نفاعل اعالتنفاعالتن فاعالتن فوزن شعر:                قالب شعر: غزل     عالیه رجبی                 شاعر:   

 



( سایت آستان وصال      astanevesal.ir  202                                                                                                                          جلسه آموزش مداحی نورالثقلین  ) همدان 

 
000

 

 ـر آنـجـا اول راه والیـت شـد پـسشـهـید            آنجا حق پدر قدم برداشت محض خاطر 

 1اصلي را رسانده میخ در آنجا  ولی آسیب          در بیش از شكایت دارم از دل سنگی دیوار

 قـمر آنجا دانم چـرا افـتاده پشت درنـمی            آنها اگر چه روز روشن بود هتك حرمت 

 آنجا  های چل نفرده با دست گلي چیده ش           واقع ست در برای چیدن گل یك نفر كافی

 آنجا  كرده مرا با چشم تر غزل تنها رها           گذشتم دیگر از آنچه كه آنجا اتفاق افتاد 

 مغـیره آمد و قـنفـذ به پا كردند شر آنجا            این ازكشیده میشود روضه میان كوچه بعد 

 آنجا علی رفع خطر  زهرا از شده با دست           تن وحشي نامرد یك سو فاطمه یك سو   چهل

 كمر آنجا او از غیر پهلویش یقین  شكسته           كوچه  افتاده پس از كار  از دگردستش ولي 

 با جان شده زهرا سپر آنجا  دیناصل  برای           اسالمی نبود امروز  اگر زهرا نبود آنجا

 

 زندنمی   پَـر ـوق دگراینجا که مـرغ ش            زندنمیجز غم کسی به خانۀ من سر 

 زنـد نـمی  در خـانه غـریب کـسی سـر            با درد آشنا   در شـهـر خـود غـریـبم و

 زنـد نـمـی  سـفـارشـات پـیــمـبـر دم از            زان هـمه یکی و من دخـتـر پـیـامـبـر

 زندنـمی   هـرکـسی مقـابـل شـو زن را            او نگفتزد مرا مغیره و یک کس به می 

 زند مـادر، کـسی مـقـابـل دخـتـر نـمی            خودم به حالت زینب دلم بسوخت بیش از

 
موضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامده است » البته این موضوع بدان  . 1

است بلکه بر اثر ضربۀ در و آتش مجروح نشده    عليهااهللسالم معنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا  

از بازگو کردن آن به  حضرت به شدت مجروح شدند و تصریح تا ریخی در این زمینه وجود دارد« لذا توصیۀ ما این است که اوالً 

ر های سخت خوداری فرمائید؛ ثانیا اگدلیل مستند نبودن و همچنین به جهت رعایت توصیۀ علما و مراجع از پرهیز از خواندن روضه 

ب زبانحال یا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود  قصد اشارۀ گذرا به این موضوع را هم دارید الزم است حتماً در قال

 ولی آسیب اصلی را رسانده میخ در آنجا          شکایت دارم از دل سنگی دیوار بیش از در.               نه قطعیت تاریخی

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:            قالب شعر: غزل    محسن صرامی            شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: سیدرضا مؤید                شاعر:   
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به احـتـرام عـلـی ایـستاده باید ُمرد             عش اق ساده باید ُمـرد رسم فـرقۀ به  

ُمرد خانـواده باید برای غـربت این             اراده و چه با اراده باید ُمردچه بی   

کردند خدا ادا چه خوب حق رسول  

هـیزم آوردند درب حـرم کـوه کنار  

فاطمه مشغـول داغ احمد بود هنوز            بودمیان مسلک کـف ار این عمل بد   

ُمقـید بود ولی به حرمت حفظ علی            بودحد هاش بی غصه  اگرچه بعد نبی  

خواندند  حرامیان نعره علی را به داد و  

نبی را به شعله سوزاندندحریم در    

شـانـه به شـانۀ آتشبود فـاطـمـه  و            آتـش  زبـانـۀ رسـیـد ایـن طـرف در  

رویش نشانۀ آتش  سر و نشـست بر            حـوریـه و تـازیــانـۀ آتـش  امــان ز  

کرد همۀ خلق نان عطا می  کسی که بر  

کرد جان فدا می  کرار به پای حیدر  

رو در زدند فـاطـمه را تازیـانه رو            هـوا این سوافـتاد بی  در ند،لگـد زد  

او دارد حرمت کعبه که بار قسم به             حجـره زمین خورد آه با پهلومیان   

نـزنید آهای مردم نامـرد حـرف بـد  

لگد نزنید  که خورده زمین را دگر زنی   

دیـوار ماند آثارش در و به خـانه و            مـانـد آثـارش  اشـرار  هجـوم لشگـر  

 به جـسم فـاطمه انگـار ماند آثارش            فـشار و تیـزی مسمار مانـد آثارش1

زهرا را برای غصب خالفت زدند  

جنایت زدند زهـرا را بدون جرم و  

 
 ) تصریح نشده( ه است و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامدموضوع وجود میخ در  . 1

فعلن اعلن فعالتن مفاعلنمفعر: مربع ترکیب           وزن شعر: قالب ش  محمدجواد شیرازی          شاعر:   
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 ست مصـطفی فاطمه  امین  راز            ستفاطمه مونس خـدا  انیس و

 1ستدلیل خلـق دو سرا فـاطمه            بریممان می ـگ اش کجابه رتبه 

ـیــه   ـْن أَخ   ستفاطمه َوال منجی  آن حول و            یَـْوَم یَـف ـرُّ اْلــَمـْرُء م 

ـرد نگـنجد  ستجـزا فاطمه روز شـفـیـعـهٔ             سفرهٔ مهـرش به خ 

الشـهـیـ            را فـاطمه پـایـنـده کرد غـدیـر  سـت فــاطـمـه  دهٔ راه  و 

 ست فاطمه کنز حیا خوانمش چه            هم حـجـاب گـیـرد به بَر  کـور

 ست های ما فاطمه جواز گـریه             تـر  بــدون  اذنـش نـشـود دیـده

 ست مرتضی فاطمه  نزن که جان               دل سنگ اش،شیشه نزن به بار  

 ست فـاطمه یا فـاطمه یا فاطمه             لب ـنه به قـتـلگـه نـدای آن تـش

 

 بنام دخـت پـیـمـبر دلـیـل خـلـقت دنـیا              بـنام حـضرت زهـرا بنام نـامى مـادر

 آخر؟  شودخداى من چه بگویم،چگونه می             بنام نـامى عـشق و بنام هـمسر حـیدر

 که شعـله بیـفـتد به آیه آیۀ کـوثـر  ببین            دوباره قصۀ آن در دوباره قصۀ مادر

 طاها روى عصمت  شکسته بیفتد به  در              باب خانۀ موال که شعله بیـفـتد به ببین

 همه آتـش فـداى راه ولى شد مـیان آن            سپر براى على شددشمن همه میان آن 

 پرچم زهـرا اهل بکاء شد لـوا و  َمالذ              شرح ماتم زهـرا چگونه نویسد ز قـلم

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

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

 ست دلـيـل خـلـقت خـدا فـاطمه             بريماش کجا گـمان مي به رتبه                              .کنيد 

 ست خوانمش کنز حيا فاطمه  چه            رفته به پيش کور هم پشتِ ابر

مفتعلن مفتعلن فاعلنوزن شعر:                       غزلقالب شعر: حامد آقایی                       شاعر:   

 

نتفعالاعلن اعلن فعالتن مفمفوزن شعر:                قالب شعر: غزل  کمیل باقری                  شاعر:   
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اصالً تو را برای مباهـاتـش آفـرید            آنکه تو را جدا شده از آتـش آفـرید  

جالل خود حوری ه خلق کرد ز نور            خالق برای زینت  چشم  جـمال خود  

 عرش خدا بدون تو گنجینه ای نداشت1             بی روی تو بهشت  حق آئینهای نداشت 

انـدآفــریـده  نـام تـو را بـرای نـیـاز             اندآفـریده جـنـس نـماز ناز تو را ز  

ست  سجاده،غرق راز و نیاز تو فاطمه            ست محو روح نماز تو فاطمه  محراب،  

کمان قامتی  شد شد که سهم  تو  مادر،چه             اَمان عرش را  بود قامت تواینکه با   

حرمت  نامت دریده شد که اما چه شد            تو آتـش بُـریـده شد  بد زتا اَ  فـرمود  

نخیتی از ازل نبود با نار و نور، غـیر  روشـنی  لَـم یزل نبود نـور تو            س   

رب   جلی شوی پرتو بار روزی سه            شویبیت علی زهرۀ که زهرا شدی   

اَت یـاری امــامتـوان  فـاطـمـی  آمـد             امای قیآری برای یاری  دین، کرده  

حرف حق زدی ات،روز  دفاع از علی             حرف حق زدی ،اتولیاز حمایت با  تو   

فاطمه باشد جزای حق؟ به  زدن سیلی             رضای حقوقتی رضای فاطمه باشد   

کسی زنـد رۀ دخترسیلی بسا به چه            زند کسی صورت مادر  به سیلی اگر  

شود  پـسرخـدا نکـند بی  یا پشت در             نکـند پـشت در رود ای خـداحوری ه  

ُسـم اسب  تن پسرش زیر  حتماً رود            فشار درب بدنش ازمادر که ل ه شود   

ای نشست سینه  شمر روی باید شنید،            جفا پهلویی شکست اگر زلگد  زیر  

بال تا گلو رود های کرب وسرنیزه            فرو رود مـادر یـنهبه س اگر مسمار  

 
کردن قدرت خداوند است و شايد بتوان ايي در مصرع اول تغيير داده شد زيرا به نوعي محدود  بيت زير به دليل ايراد محتو  . 1

 گفت شرک خفي محسوب ميشود

 اي نداشت روي تو بهشتِ حق آئينه بي             اي نداشتفاطمه خداي تو گنجينه بي 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مثنوی                 قالب شعر: محمود ژولیده               شاعر:   
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 یا در آمـیـخـته با غـصۀ حـیـدر بـاشد              باشد مادر رخ این روضه گریان شاید

 ام در باشد آه سخـت است اگـر قـافـیـه            بـاشـد پـرپـر یـا تـنـش مـثـل گـل اللـۀ

 دارد  متحر  های تو چادرت مثل نفس

 فـاطـمه بودن تو روضـۀ غربت دارد

 سوزدپشت دربود چرا تاج سرش می            سوزدمی  پرش  وپری بال  بال ویاس بی 

 سوزد نظرش می  در خجل گشت علی  و             سوزدهـمسفرش می  باهمان حال خـدا

 خـانه فـقـط آه کشید  مانـد در پـشت در

 کـشیدآه از جـور همین مـردم گـمـراه 

 تـمـامی امـامـان تو امـامت کـردی بر             قـیـامت کردی همان قـامت خود بازبا

 روایت کردی غربت بیت عـلی را تو             رسـوالن خـدا را تـو هـدایت کردی و

 ایآئـیـنـۀ اجـالل نــمـایـان شـده  تـا در

 ایشرک تمامی خـدایان شده  طعنه بر 

 براین دلها کرد یک نظر تا ابـدالـدهر            سلیـمان وا کرد راک نام زهـرا گره از

 آتـشی در دل آشـوب عـلـی برپـا کرد             چنان غـوغا کرد باهمان پهلوی بیمار

 مـالئـک به بهـشـتی مـادر  راه پـرواز

 این خانه نوشتی مادر  چه به روی در

 که احکام شریعت برپاست  طمه بودفا            فـاطمه بود اگرصبح قیـامت برپـاست

 که معـنای والیت برپاست  فـاطمه بود            برپاستغیرت  دم وفاطمه بود که روح 

 او سـرآغـاز مسـیر مکـتـب خـاتم بود 

 مسـلـمـان شـدن آدم بود  فـاطـمه رمـز

نوزن شعر: فاعالتن فعالتن فعالتن فعل           مربع ترکیبقالب شعر: محمدحسین بناریان            شاعر:   
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 اشدشمـیـمت ب و  وتسـالی عـلی عـطر            امین فـرش حـریمت باشد بال جبـریل

 روزی ما همه از دست کـریمت باشد            نوکری کردنم از لطف رحـیمت باشد

 این راه فـقط گرد مدارت هستیم در ما

 دنـبـال مزارت هستیم غـصه داریم به

 تا ابـد خـانه به دوش غـم حـیدر هستم             هستـیم تا ابـد گریه کن روضۀ کـوثـر

 تا ابد پـیـرو هـر امر ز رهـبـر هستیم            ـمـبر هستیمسـلـمـان پـیتا ابـد شـیـعـۀ 

 ایم جـان نـثـاریـم گـدایـان شه عـلـقـمـه 

 ایمما فـقـط مـنـتـظـر مـنـتـقـم فـاطـمـه 

 

خـانه شـبـانه  رفـتـنـد ازآهـسـته می             بـانـویی یگـانه یگـانه بود و مـردی  

شانه به شانه  پا به پا،  پهلو به پهلو،             ریـبهـغ هـمـراه هـم بـودند مثـل دو  

خانه   زدند انصار را خانه بهمی در            کوچه به  کوچهرا  زدند انصارمی  سر  

وای از دست زمانه  وای از زمانه،            در را وا نکردند مظلومشان دیدند،  

خـانـه  دون یــار بـرگـشـتـنـدامـا بــ            هم را گشتند با چهل شب تمام شهر  

زبـانه   کـشید آتـشدرب خانه می  از            هللا بــودنـد وقـتـی عــزادار رسـول  

دخـت نــبـی افــتــاد بـیـن آسـتــانـه             بود زهرا پشت درشد وقتی که  باز در  

هم با تـازیـانه  هم با غـالف تـیغ…            و دستی هم شکستهست  کرده ورمدستی   

عـارفـانه  عـلی بود عاشـقـانه،  محـو            نینداختپهلویش حتی نگاهی هم به    

در کـربـال دامـان چـندیـن نـازدانـه             سوخت می داشت   اما سوخت،می  دامان در  

نــه کـربــال افــتــاد امـا دانــه دا  در            گـوشواره افـتاد یک دانـه از آن دو  

 ... های مـادرانـه با نالـه، آنهم نـالـه              گودال جمعه فـاطمه باالی هایشب

عـینم کشته شد ای داد بیداد دو نور             بیداد حـسینم ُکـشته شد ای داد گوید  

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل              شعر:  قالبعلی اکبر لطیفیان            شاعر:   
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ده مــانـهـمه ای ـام سـراسـر  در او نــام              مـانـده هرکه جانـانه به پای غـم دلـبر  

مانـده تـر بـادۀ او آنچـنـانی که لـب از            شـد تـر کـوثـرلـبـمـان با قـدح سـاقـی   

ر            ؟است خورشید از ترکه درخشنده زهرا کیست  مانده مـاه از شـمس رخ اوست منـو   

ه مـانـد فـراتـر  بـاز آنچه گـفـتـند هـمه،            وصف مقامش اما از شد ها گـفته قرن  

ش زهـرایـی او درمـانده از شـیـر            غوغا میکردوسط معرکه در اش خطبه  غر   

دلی سخت مکد ر مانده که عدو بود و            دل داشت؛ بغض علی در قدر دشمن اوآن  

            این تـالفـی  اُحـد، کـیـنـۀ خـیـبـر مـانده
 با لگد زد به در و نعره زنان گویا گفت1

 میخ از دیدن این واقعه خون می بارید 2            شاهدم لختۀ خونی ست که بر در مانده

کـمر صبر هم از غـصه مکس ر مانده            وایای  آتش، فاطمه، لگد، ،مسمار ،دود  

مانده مادر خیره به حسن، طرف چشم  این            آشفته  غالف  دست در و طرف قنفذ آن ! 

مانـده فـاطـمـه پـای عـلـی تـا دم آخـر            هـرگـز وال نکـشد اودست از دامن مـ  

مانده «سر »  دست من نیست اگر قافیه            شعـر به گـودال تـمایل دارد چه کنم؟!  

پیکر ماندهجای آن نیزه و شمشیر به             پـیـُرهــنـی را بُـردنـد تـه گـودال اگـر  

حرم نیز معطر مانده  از همان لحظه،            افتادعطری   شۀشی سر ضربه زد شمر و  

 
 بيت در متن جايگزين بيت زير شود.پيشنهاد مي شود  بيت زير به جهت انطباق بيشتر با واقعيت تغيير داده شد . 1

 اين تـالفـيِ اُحـد، کـيـنـة خـيـبـر مـانده              زنان گفت: علي؛با لگد زد به در و نعره

موضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامده است » البته این موضوع بدان  . 2

مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربۀ در و آتش   عليهااهللسالم ن حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا  نا نیست که در ایمع

از بازگو کردن آن به   حضرت به شدت مجروح شدند و تصریح تاریخی در این زمینه وجود دارد« لذا توصیۀ ما این است که اوالً 

ید؛ ثانیا اگر های سخت خوداری فرمائ و مراجع از پرهیز از خواندن روضه   دلیل مستند نبودن و همچنین به جهت رعایت توصیۀ علما

قصد اشارۀ گذرا به این موضوع را هم دارید الزم است حتماً در قالب زبانحال یا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود  

 ست که بر در ماندهشاهدم لختة خوني             باريدميخ از ديدن اين واقعه خون مي .               نه قطعیت تاریخی

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل      محمد زوار                    شاعر:   
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مـم ای آرزوی ناب بخـواب  بخواب شب مهتاب من در نورانیماه              پـسر سـو 

 بخواب خواب دل  آرامش این در طفلکم!            ذکر رؤیایی  رؤیای شبم “الالیی”ست

 ا عراب بخواب  شدی سورۀ کوثر که در  ای            !جـان آیـۀ کـوچک قـرآن مـنـی مـادر

 َدَهـمت تاب بخواببـغـلم می مـثال در            من آرام بگـیر درد از بین آغـوش پُـر

 بخواب رویایی  جذاب این لحظۀ از بعد            بوسمرا می خودم روی توخیاالت  در

 من گوشۀ محراب بخواب سجادۀروی             … حاال لحـظـۀ ناب نـمـاز شـبـم آمـد؛

 تاب! بخواب علت گـریۀ این مـادر بی             بارید بسکه برایت از زخم شد چشم من 

 آه، قـربانی  این مـردم قـصاب بخواب            دود ووسط آتش  در را که ُکشتند تو ای

 بخواب ب القـ رحمی  زخـمی  بی  ماهی            ام!ای جگـر سـوخـته  پـسر مـادر آب؛

 کمی در بغل آب بخواب تو ولی امشب            خاک را داد به  تو دستهای پدر خاک،

 

 آنـقـدر زد آنقـدر زد آخـر در افـتاد             ور افتادای شعـلهجان خانه کینه  بر

 افـتاد  روی مـادر در وا نـشد افـتاد،            اما لـوال در، چـرخید ازکاش می ای

 افتاد اما هرچه کرد او آخر  خواست…می              پیش نامحرم نیفتد در ااست تخومی

 هللا او پیـغـمـبر افـتـاد  بـا یـا رسـول            خورد زمین  موال  ولی یاعلی پا شد با

 افتاد  شاخه سـیب نـوبر آنقدر زد از             شیشه دارد فهـمیده بود این باغ بار

 افتاد  یک آیه هم در قتلگاه از کوثر             زهر آیه با  یک  و میخ در آیه با یک

 چشمان تیز خنجری بر حنجر افتاد            گـوشۀ گـودال مـادر بود وقـتـی در

 افتاد  چـشم طـمع بر حـلـقۀ انگـشتر            آمـد آستـین دست شـقـاوت تـا در از

 افتاد  هجده سر هانیزه  از خورد سنگ یک            هدف یعنی که زینببا هجده   یک تیر

نعالتن فعالتن فعلفاعالتن فوزن شعر:                  قالب شعر: غزل       رضا قاسمی                  شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل             قالب شعر: محسن عرب خالقی           شاعر:   
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 شود در همه جا جوشن حیدر مادرمی             مادرجمعیت آنطرف و این طرف در 

 مـادر پـا گـرفـتـه هـمه جـا نـالـۀ مـادر            مـادر حـملۀ لـشکـر، هـیزم جـمع شده،

 نـا که نـدارد اصـالً  شعـلـه بـاال نـرود!

 1صـالً تـش که نـدارد احـوریـه طاقـت آ 

 همه دلخوشی ماست نزن  خشت خشتش            نزنست عـرش معـلی  این خانه در در  

 نزن حیا پیش رویت حضرت زهراست بی             نزن عظماست اینکه لرزیده تنـش آیت

 زدی و زلـزلـه در عـالـم بــاال افــتــاد 

 پا افتاد  بشـکـند پـای تو که فـاطـمـه از

 شد نامرد این فـاجعه بد  سر حال مـوال            عدد شد نامرد حد وبی  تو بغص  ه وکین

 فاطمه رد شد نامرد  روی آمد ز هرکس            لـگـد شد نـامرد شهـر سهم قـدیـسۀ این

 بـه شــالق نـدارد عــادت سـورۀ نــور

 داغ نـدارد عادت  یـاس به مـیـخ کـج و

 کـجـایی فضه تـه مـادر آب است سوخـ            یی فـضهخـانه وحی خـراب است کجا

 است کجایی فضه به طناب دست حیدر            کجایی فضهاست   گالبگل دگر نیست 

 نـکـنـد روی زمـیـن مـاه بـیـفـتـد فـوراً 

 کـمـک فـاطـمـه کـن راه بـیـفـتـد فـوراً 

 
کنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر  مي  روده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهادبيت زير س   . 1

 آمده را جايگزين بيت زير کنيد. 

 مـا که ندارد اصالًحـوريـه طاقـت گـر            شعـلـه بـال نـرود! نـا که نـدارد اصـالً

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                     مربع ترکیبقالب شعر: ناشناس               شاعر:   
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 گفت علی  خورد وبا درد کمر تک هی ک            سر  مسـتـور خـدا بین گـذر گـفت علی

 گـفت عـلی  عـار اگربین این مـردم بی              کـشـید و چـقـدر گفت علیچـقـدر ناله 

 عشق حمایت بکند  قصدش این است که از

 هرچه دارد همه را خـرج والیت بکند 

 

ه و جرعه غم چشید جرعه ه آبذر   تـاب شدآسمان شرمـنده از قـد  خـم مهـ            شد ذر 

 خواب شد بی  امت فقطاش گریه  از صدای            حیف ؛شود بیدارام ت  تاکرد  ها می گریه

 ارث دریا بود آنچه قـسمت مرداب شد             گوش عـالم بشنود پشت در آمد بگوید،

 آداب شدها این کـار بی به گـواه شـعـله            داشتاش آداب آمدن در خانه  تا پدر بود

 شد  کشیدن باب آتش آتش کشید؛  باب را            اینجا کشاند که پای شعله را بشکند دستی

 تاب شد از طـناب دور دستان عـلی بی            1ه حضرت صد یقه از گستاخی مسمار ن

 شد « دریاب  فضه مرا»  «مرتضایم را نبر »            داند چرامی *نَعُل السیف دانـیم،  ما نمی 

 شد پرتابای  تشنهسمت  با شتاب اینبار            با انـشعـاب بیـشـتر در مسـمار کـربـال

 صدای آب شد سیلی و مسمار و آتش و            بعـد مـادر عـلت مـرگ تـمام عـاشـقان 
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مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربۀ در و آتش   عليهااهللسالم معنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا  

از بازگو کردن آن به  حضرت به شد ت مجروح شدند و تصریح تاریخی در این زمینه وجود دارد« لذا توصیۀ ما این است که اوالً 

ید؛ ثانیا اگر های سخت خوداری فرمائ دلیل مستند نبودن و همچنین به جهت رعایت توصیۀ علما و مراجع از پرهیز از خواندن روضه 

د الزم است حتماً در قالب زبانحال یا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود  قصد اشارۀ گذرا به این موضوع را هم داری

 کردآن روز میخ در برایت گریه می            آن روز آتش شـرمـسار چـادرت بود.                       نه قطعیت تاریخی

السَ * ي اينکه وقتي شمشير از غالف بيرون کشيده مي شود ،  آهني است که در انتهاي غالف شمشير وجود دارد برا : يفنَعلُ 

 .غالف تعادل خود را دور کمر شخص حفظ کند 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعللب شعر: غزل           وزن شعر: قامرضیه نعیم امینی            شاعر:   
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 پای گیسو را گرفتمحابا بی دست شعله            گرفت پهلو را مسمار واشد و ناگهان در

 را گرفت جان بانومروت بی یک غالف            صورت نیـلی جدا وزخمی جـدا  پهلوی

 را گـرفـت  بـسـتـۀ او  انـتــقـام دسـتـهـای           مسجد رفت دنبال علی به حالش  همانبا 

 سو را گرفت   چشمان او  دستی که از وای از            دلها پاره شد بند زد، دست نامحرم چنان

 ها رو را گرفت اهـل خانه ماه فاطمه از           تـلخ داشت بیغـرو آفـتاب خـانۀ حـیـدر

 گرفت  آمد و مو راسپیدی نیمۀ یک شب            سـیاهـی  مـدیـنه چـشم او که تـار شد در

 زخم بازو را گرفت  خون روی زینب آمد           که بانو ناله زدچشم علی هر شب  دور از

 فضه جارو را گرفت دستهای پاشد و از            یـلهـمان حالـش برای قـوت قـلـب ع با

 موقع برخـاستن پهلـو و زانـو را گرفت           آن حیدر سابق نشد دگر آن حیدر بعد از

 

 ست عالم فاطمه برترین بانوی  و بهترین           ست فاطمه اسم اعظم علی و اسم اعظم یا

 ست  کوثر و فرقان و الرحمن و مریم فاطمه           ست یا فاطمه یا علی،بگردی قرآن  هرچه در

 ست  عالم بهترین دم فاطمه گویم در  فاش می            اندشهیدان که بپـرسی نام او را برده  از

 ست اولین بانی شبـهـای مـحـرم فـاطـمه            خداست کرببال گرچهاول  خوان   روضه

 ست زینت انگـشتری دست خـاتم فاطمه           اوستکه مخصوص   نگینی هست دست پیغمبر

 ست زمزم فاطمه روز هرجوشیدن علت            ست حـیات آب وضوی فاطمه آب معنی

 ست   نگین روی پرچم فاطمه عوض نقش در           است زینت سجـاده زهـرا عـبای حـیـدر

 ست خـاتم فاطمه به  پـرچم تـوحـید آدم تا           کـندمسلـمان می  کـافـر چـادر خـاکـی او

 ست  تا ابد تصویری از یک قامت خم فاطمه           افـتاد تا حـیـدر نیـفـتد بر زمین پشت در

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل       مهدی نظری                  شاعر:   

 

ناعالتن فاعلفاعالتن فاعالتن فوزن شعر:                قالب شعر: غزل    مهدی نظری                شاعر:   
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 اسـت  پـیــمـبــر  آئـیـنـۀ تــمــام نــمـای            اسـت اکـبـر  زهـرا مـحـل  جـلـوۀ الـلـه

 کـوثـر است اَبـیها و اُم   ه،زهـرا عـطـی              کوثر عطی ه ایست خدا داده بر رسول

 است مقامش فراتر ظرف عقل قدر از             بـرداش پی نمی کسی به مرتـبه  هرگز

 است بشود نامکرر زبان مدحش به هر            به شعر  یاروایات  حدیث و با وحی و  با

 است راصالً والی فـاطمه تـوحـیـد آو            غیر شرک نیست توحید بی والیت او

ُرالص الت،  است ذات نـماز مشـتـق  انـوار حـیـدر            پس  و هست صد یقه  حضرت س  

 است  همۀ انبـیـا سر حـتـماً مقامـش از            زهرا که انـبـیـاء متـوس ـل به او شوند

 است در  حلقه بر او در برجبرییل وحی             گـرفتاذن مـی  احـمـد بـرای دیـدن او

 این ابـتـدای قـائـلـۀ روز محـشر است              قـیـامت است قـیامـش کـنـار درمـثـل 

 است شناور دیدهاشک مردم  خون و  در            ور شده او شعـلـه آتـشی که بـر در از

 1است بدترتیزی مسمار  درب، ضرب از             کرد  رویش خراب را شکست دشمن و در

 زخم پرور است  بس که رد  ضربۀ آن، از            تنش گرفت  از جانکه تقصیر میخ بود 

 است  دیگر جورغمش  حسین جنس  اما            شودداغ فـاطـمـه دل سنگ آب می از

 است  سپیدی حنجرکه روی  ایدشنه آن               در قـتـلگـاه تـیزی مـسـمار دشـنـه شد

 مادر استفتاده است  هدر قتلگاه این ک            مـادر ما را کـمک بـدهزیـنـب بـیـا و 
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مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربۀ در و آتش   عليهااهللسالم   معنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا

از بازگو کردن آن به  حضرت به شدت مجروح شدند و تصریح تا ریخی در این زمینه وجود دارد« لذا توصیۀ ما این است که اوالً 

سخت خوداری فرمائید؛ ثانیا اگر های  دلیل مستند نبودن و همچنین به جهت رعایت توصیۀ علما و مراجع از پرهیز از خواندن روضه 

ب زبانحال یا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود  قصد اشارۀ گذرا به این موضوع را هم دارید الزم است حتماً در قال

 از ضرب درب، تيزي مسمار بدتر است          در را شکست دشمن و رويش خراب کرد.               نه قطعیت تاریخی

 پرور است از بس که ردّ ضربة آن، زخم           تقصير ميخ بود که جان از تنش گرفت                       

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر:      امیر عظیمی              شاعر:   
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یـتـنـاهی ال  بــدل و ای بـی تـو فـاطـمـه              ای جـلــوۀ انـوار الـهـیتــو فـاطــمــه   

به نگاهی   روشن، تو عالم شده با نـور            ها همه تا کوی تو راهی دل قبله و، تو  

مبهوت  کار تو دنیا شده در زهرایی و  

عالم الهوت  عرش، سما، ه فقط، دنیا ن  

را سـورۀ کـوثـر  تو کـنـد قـدر تفـسـیر             درک بـشـر منـزلت تـوست فـراتر از  

همه هستی حیدر  جان  تو، ست بهبسته             جان پیـمـبر دل و ح وای روتو فاطمه   

 جـان تو شده بسـته به جان عـلی آری 

ضلی آری هـمگـان افـ از یـاری او در  

کــاشـانـۀ مــوال  آتـش زده نــمـرود به            عـزاخـانـۀ مـوال حـاال شـده این شهـر  

این حـال غـریـبـانـۀ مـوال  ای وای از            پـروانـۀ مـوال شـعـلـه شـدی آه تـو در  

جــان عـلـی آرام نــداری  جــان تـو و  

نــداری  ولـی آرام شـکـسـتـه پـهـلـوت  

وسط کوچه شدی جوشن حـیدر  در تو            تـنه از بُردن حـیـدر  ای یکنـع شدهام  

غـیرت تو دشمن حیدر حیران شده از            حیدر؟ دامن از دست تو گشت جدا کی  

که بـا تو نـبـَرد راه به جـایی  پس دیـد  

به سوی علی آیی گونه این که تو  وقتی  

پـیکـار  تن همه آمـادۀ کـوچه چهـل در            بار  آن همه بر کشتـنت این بستند کمر  

تو دیدۀ مسمار  غم از غرق به خون  شد            ـار یبی  دلخسته و تو  طوفان بـال بود و  

تمام است گـفـتـند که با کـشتن تو کار  

قیام است این مرحله آغاز گفتی که نه  

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            مربع ترکیبقالب شعر: یوسف رحیمی           شاعر:   
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کــرار گـرفـتـی گـه مـدد از حـیـدرنـا             گـرفـتی قـامت خـم دست بـه دیـوار با  

ستـمکـار گرفتیآرامش از آن خـصم             گـرفتی رشـتۀ پیکـار که سر دست در  

عـلی گفت سینۀ تو آه جگـر سوز، در  

علی گفت  خون تو آن روز از پُرچشمان   

ت سالم ات ماندجان ولی  جان دادی و            نـمـودی وسـط کـوچه قـیامت پـای بـر  

به سرانـجـام رسد اشک مـدامت آخـر            امـامت اسـالم و احـیاگـر خـون تو  ای  

 از راهرسد سحر منتقمت می  یک جمعه

 »عـلـی اً ولی هللا«  بـر پـرچـم او نـقـش

 

 پناهت رفتی سپـر باشی! خـدا پشت و            گاهت تمام تکیه حرف از عـلی بود و 

غارت رفت حـال  روبراهت کم کم به            هـیـزم ردنــدوآ بـرگـشـت وامـا ورق   

وقاهت با محکم لگد زد! در؛ محکم به            خـیـبر های کهنه از صفـین وبا کـیـنه  ! 

یک آن سیـاهی رفت چـشمان سیاهت            نامـرد مردی آمـد و دست  بزن داشت  

گناهت  داد طفل  بی  نخوردی زمین! جا            روز  بـد دیدبین در و دیـوار چـشمت    

هـای مـادرانـه در نگـاهـت بـغـض از             ات فضه خبر داشتاصلی دردهای از   

نـفــس هـمــراه  آهـت آمــدنــمـی  بــاال             هابه آن پهـلو شدن ای وای ازین پهلو  

شامگـاهت  شد پنـهـانی سحـر با اشک              جای  سـیـلی  غـالف و سرخی  جای از  

 !پشت  در شد قـتلگـاهت در بین آتـش؛             ای وای مـادر شمشـیر نه! گـودال نه!

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                قالب شعر:مرضیه عاطفی                شاعر:   
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 نهـانـش امتحان داد که در بـانـویى آن            جـاودانـش امتحان دادقـبل از ظهـور 

 پیغـمـبرانش امتحان داد چون بهتر از            االنــبــیــا شــد اُمُّ االئــمــه بـــود و اُمُّ 

 جـاى شیـعـیـانش امـتحان داد  به مـادر            مـادرى کرد  وقـتى بـال تـقـسیـم شد او

 نانـش امتحان داد؟  با بخشـش خرما و            شب هنگام افطار سه او کسی چون آیا

 خـانـدانش امـتحان داد این دخـترت با             1به به خـدیـجـه  کـورى چـشم دشمنش،

لى را خوب ادب کرد خطبۀ خود با  احـقـاق حـق را با زبـانش امتحان داد             او 

 مـدیـنـه قـهـرمـانش امتحان داد شـهـر            تـنـه آورد خـانـه عـلـى را یک  وقـتـى

 ـش امـتـحـان داد ـانکـم پـاى عـلـی قـد               ایـسـتاد و زهـرا سـراپـا، پـاى حـیـدر

 اشک روانش امتحان داد ساکـت نشد،            شد رو هـاى او مدیـنـه زیر وبا گـریه 

 مـزار بى نـشانـش امتحانش داد  آرى،             وقـف على کرد ى نجف،وقف شـلـوغ

 توانـش امتحان داد  نـاموسـش افـتـاد و             شد سخت امتحان هاکوچه اما على در

 ش امـتحان داد   مغـیـره تـازیـانـه حـتى            امتحان داد آه مـسـمار امتحـان داد، در

 استخوانش امتحان داد هم هم پهلویش،            2کـه دهـدشـهـادت مـیخـانـه  مـیـخ در

 زنانـش امتـحان داد جـاى هـمه سیـنـه             اش آسیب دید وهـمان جا سیـنـه  مـادر

 پیـش چشم خواهـرانش امتحان داد  در            تـشـنـه سـیـنـش گـوشـۀ گـودال،حـ اما

 
هاي علما و مراجع در پرهيز از اختالف افکني که موجب سوء استفاده دشمنان است تغيير داده بيت زير به دليل رعايت توصيه   . 1

 اين دخـترت با خـانـدانش امـتحان داد             ، به به خـديـجـهکـورى چـشم عـايـشه                         . شد

موضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامده است » البته این موضوع بدان  . 2

نشده است بلکه بر اثر ضربۀ در و آتش مجروح    عليهااهللسالم معنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا  

 حضرت به شدت مجروح شدند و تصریح تاریخی در این زمینه وجود دارد« 

 هم پهلويش، هم استخوانش امتحان داد             دهـد کـهمـيـخ در خـانـه شـهـادت مـي 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل               قالب شعر: محمدجواد پرچمی          شاعر:   
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تش شأن  بُرده باال حتی که            عزیزش رافاطمه نام  چنان بخشیده حق بر  را  کنیزشعز 

 را مستفیضش   زهرای اطهر کندمقرب می           استرضای فاطمه بند  بربساط فیض عالم 

 خواهد پشیزش رااین دنیا برای خود نمی  از            است ارزاق گردون  ش محورآسیاب چه اگر

 را ریزش  سینه او بربرگرداند  خنده  خدا با           فقیری سیر وقرضی ادا گشت  غالمی ُحر شد و

 ستیزش را دشمن حنجر اصال سکوت ندید           او شد پیکرش اما کسی از رو و اگرچه زیر

 را  دورخیزش در این از ملعون کند  کمتر بگو            ریزدآرام میای ضربهه با سوخت که دری

 1تیزش را  مسمار  عقب،  خانه نگه دارد  در            کاش پس الاقل ایحیا بی آن  اگرفهمد نمی 

 قاتل محسن عذاب رستخـیزش را برای             کرد واجب  خویش بر خدا افتاد و  شاخه از ثمر

 ریزش را  بهارانش خزان برگ  نبیند در            ر بستر هـمسرردی در کـناالهی هیـچ م

 

 دور مرا گرفت  آتـش کـشیـد شعـلـه و             گرفتسر وجـود مـرا غـم فـرا  تا سر

 مـرتضی گرفت امکان دیدن رخـم از              خـدا که دود به داد عـلی رسـید شکـر

 جای پـا گرفت ر ازبرروی چـادرم اث            ـلی برخـواسـتم زجا به هـواخـواهی ع

 گرفت مصطفی  لب ضرب قالف جای             زود چهمعرفت بی نفرین به این زمانۀ  

 حـیا گـرفتتـنگ مـرا بـی  راه عـبـور            تا دید بـین کوچه عـلی نیست هـمرهم

 هـوا گـرفت ـدگـان مـرا بـی ید نـور دو            الله گوشم شکاف خورد  زد دویک ضربه 

 
بری نیامده است » البته این موضوع بدان موضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معت . 1

مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربۀ در و آتش   عليهااهللسالم معنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا  

تا تصریح  و  مجروح شدند  به شدت  دارد«  حضرت  زمینه وجود  این  در  حتماً  لذا  ریخی  است  .....  الزم  و  میخ در  قابحث  لب در 

 . زبانحال یا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود نه قطعیت تاریخی

 درِ خانه نگه دارد عقب، مسمار تيزش را           حيا پس لاقل اي کاشفهمد اگر آن بي نمي 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:         قالب شعر: غزل    محمد جواد شیرازی       شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                       قالب شعر: قاسم نعمتی                  شاعر:   
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 است فاطمه گرفتار، چه مشکل گشای هر           استفاطمه  دلدار، و است دلبرفاطمه دل 

 کانـون  مـهـربانی  بـسـیار، فـاطمه است           کائناتزهراست  مرهون لطف حضرت

 فاطمه است   شب تار،  ماه خورشید  روز و           تـنـهـا نـه بــوتـراب کـه کـل وجــود را

 فاطمه است ایثار، نجابت و  وفا، بخشش،            بایـد که پـای درس مقـامـات  او نشـست

 فاطمه است گهـربـار، مـوال شناخت ُدر              عـلی باز هم علیست  تر ز گوهـر شناس

 فاطمه است  صد بار،   دو بار نه، نه، یک بار            آنکه گرفته است دست ما مشکالت، در

 فاطمه است بگو که حـیدر کرار، یا نه،            علیستفاطمه   تو بگو یک روح در دو تن،

 فاطمه است بانی ابالحسن شد و معمار،           تاست امـامت ازین دو  تحکـیم ساخـتـار

 است فاطمه ،که مختار یقین بدان تو محشر           که جهـنم نصیب کـیست اینکه بهشت یا

 فاطمه است چه گنهکار، مید  هرا محشر           کـند نگاهما را به دیـد  لطف خودش می

ل، در مواقـع دشـوار، فاطمه است           است المسائل تنه حل  یک  ،ذکرش شفاست  حـال 

 هم گـزیدۀ اخبار، فاطمه است، هم شرح           غرب جنوب و  شمال و شرق و   ظهور، روز

 فاطمه است در حفظ این مقوله علمدار،           شرح ـای والیت بدونجـان داده است پ

 فـاطـمه است عـزادار،  اما برای حـیـدر            عــزادار  مـادرنـد  در فـاطـمــی ـه خـلـق،

 است  فاطمه کفار، مجروح  ضرب  سیلی             هـاهوای از دل امـام حـسن بـیـن کـوچـ

 1فاطمه است  به مسمار،  دو  آن از تر نزدیک            دیـوار یک طـرفسـنگـیـنی  در و غـم  

 فـاطمه است حائـل مـیـانۀ در و دیـوار،           بـایـد خـدا بـه داد  دل  مــرتــضـی رسـد

 فاطمه است   نه انگار،پشت درب  خانه    در           کنیکه شک   آن در لگد زدند برطوری 

 مضمون  ناب  اکـثر  اشعار، فاطمه است           اندو نـوشـتـه عـرصۀ ادب هـمه از ا  در

 
ته این موضوع بدان موضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامده است » الب . 1

مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربۀ در و آتش   عليهااهللسالم معنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا  

 ریخی در این زمینه وجود دارد« حضرت به شدت مجروح شدند و تصریح تا

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: قصیده                 قالب شعر: مهدی مقیمی                 شاعر:   
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 مــحـرم بــود  غــلـط نـکــنـم اول اگـر            ماتم بود غروبش طلوعکه  ایدوشنبه 

 بالی مدیـنـه اعـظم بود  عـظـیم بود و            بـال وبـنا به نص روایت بـالی کـرب

 مـدیـنـه تـوأم بود  کـنـی با حـساب اگر             خدات وق تاریخ آن بهچه کربالست که 

 خـدا مسل م بود از که به غیر برای هر             اذن خواستنشحریمی که  دری شکست و

 های محکم بودکه از آیه شکست دری             فال تـدخـلـوا بـیـوت نبی« »  بدون اذن

 سـوخـتـۀ آتـش جـهـنــم بــود  بـهـشـت             ابـلـیـس  لگـدهای لـشکـر فـرشـته زیر

 1مـقـد م بـود  زخـم زدن مـیـخ در بـرای             چهکو اند که قـبل از قـالف درنوشـته 

 بود مبهمای که چهره  علی گرفت رو ز            آن  مقصر آتش در بود اگر که بعد از

 خم بودشرم قامتش  میخ هم از هک دمی            افسوس رسیـدم کـنـار در دیـر چـقـدر

م بود  که باغ خـانۀ ما سبـز بود و             روزیستماندن تو زنده ماندن بمان که    خـر 

 هـم کـم بود بـاز بـرای زنـدگـی  بـا تو             رفتهم می  هـزاران بهار نه نُه بهار،

 
ر هیچ مقتل معتبری نیامده است »  موضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت شدن این میخ د  . 1

مجروح   عليهااهللسالمالبته این موضوع بدان معنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا  

حضرت به شدت مجروح شدند و تصریح تاریخی در این زمینه وجود   نشده است بلکه بر اثر ضربۀ در و آتش 

از بازگو کردن آن به دلیل مستند نبودن و همچنین به جهت رعایت توصیۀ علما و    لذا توصیۀ ما این است که اوالً  دارد«

را هم دارید الزم   های سخت خوداری فرمائید؛ ثانیا اگر قصد اشارۀ گذرا به این موضوعمراجع از پرهیز از خواندن روضه 

                 .ه قطعیت تاریخیاست حتماً در قالب زبانحال یا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود ن 

 بـراي زخـم زدن مـيـخ در مـقـدّم بـود            اند که قـبل از قـالف در کوچهنوشـته                     

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:           قالب شعر: غزل       محمد علی بیابانی            شاعر:   
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 دیـده شد  خلق  خـداوند  وجـود   پیـش از            زهـرا برای حـضرت حق آفـریده شد

 نفس حق دمیده شد  به احمد ازروحش             سیب بهـشت، آمـدنـش را بـهـانه بـود

 چـیده شد  شاخسار قـدس ثمر داد و  از            جاللی  تحت عرش نور زهرا که بود؟

د حـمـ            احـمـد که گـفت اُم   ابیـهـاست فـاطـمـه  یده شدیعنی فضائـلش چو محـم 

 سـمت عـلـی   عـالـی  اعـال وزیـده شـد            چـندی گـذشت تا که نـسیـم وصـال او

 وجودش تکیده شد  باد خزان گرفت و             داد ناگـهـان طوبـای فـاطـمه که ثـمـر

 رنگش پریده شد  خورد حوریه، سیلی که            حیف ساقۀ او را لگـد زدند گـل بود و

 قد خمیده شد  ،سرششکست روی  را  در            اشخـانه  د سقـیـفـه بهجـوم بروقـتی ه

 ای شهـید برای شهـیـده شد شش ماهـه             1کردرا شهید   او میخ در ماهه داشت،  شش

 بریـده شد اصغـر حـرمـلـه سر با تیـر             بگو حسین محسن،هرجا رسید روضه به 

 

 پایی از راه رسید و جـلویت پا انداخت             جا انداختبه رخت  ودستی از راه رسید 

 در را انداخت  خانه و زد به درای ضربه              بغض علی میجوشید یکنفر که دلش از

 در سوخـته دعـوا انداخت  و بین دیـوار            خــانــۀ آب آورد و را بــه در آتـــشــی 

 تقال  انداخت سه ماهی ز بازویت را دو            ـای غـالف هادبـی بی   ضربۀ پـای در و

 دنیا انداخت  ریسـمان گردن مـوالی دو            آن که گـره انداخـت به کار هـمه دنـیا؛

 کوچه تو را بین تماشا انداخت  آنکه در            افـتـددر قـیامت جـلـوی چـشم هـمه می

 
موضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامده است » البته این موضوع بدان  . 1

مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربۀ در و آتش   عليهااهللسالم یست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا  معنا ن

تا تصریح  و  مجروح شدند  به شدت  دارد«  حضرت  زمینه وجود  این  در  حتماً  لذا  ریخی  است  .....  الزم  و  میخ در  قالب بحث  در 

 . باشد مطرح شود نه قطعیت تاریخیزبانحال یا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده 

مفاعیل فاعلنمفعول فاعالت وزن شعر: غزل                  قالب شعر: امیر عظیمی                 شاعر:   

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل    محمدحسن بیات لو            شاعر:   
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 به قیامت غـمت تا نهان مانـد ـتی ورف            ودهمـاهـۀ دیـده نگـش ای محـسن شش

 مقامت  عیان است  ای سر نهان گشته،            دو دنیاست دخـیلت ای قـبلۀ حاجـات،

 امامت تویی نور  که بسهمین  مدح تو            که تویی زادۀ زهرا همین بس مدح تو

 ه هـویـداست عـلـی بین جـمالتنـادیـد             جلوه نکردی... دل فاطمه گر نورای 

 خصالت جمع گونه بَُود شک نبوی   بی            پـیـمبر غـنـچـۀ نـشـکـفـتـۀ گـلـزار ای

 دل فـاطـمه طاقت مـاه ربودی ز شش             همدم مونس و رافاطمه ماه شدی  شش

 قامت قد وشوی خوش  این که بیایی و تا            عـلـی بود همیشهدر خـاطر زهـرا و 

 والیـت ای روضــۀ نــاگــفــتــنــی آل             ای روضـۀ سـربـسـتـه اوالد پـیـمـبـر

 من از آن شرح جسارت بگویم آقا چه             علی کشتبغض را   تو  بگویم که آقا چه

 یت بـایـد که کـند فـاطـمـه داغ تـو روا             ـم تـوغ هـیـچ نـگـویـم ز دگـر بـگـذار

 

ُجل لَیَهُجر« ا نَّ   » واقعهشروع   از ظلمت و تنف ـر بود دهان طعنه پُر            بود الرَّ

 تـکـبـ ر بود  که العـالج ترین درد او            حق رانداشت در سر خود چشم دیدن 

 اش تمسخر بود جاهلیت میوه  و شرک و            حـسـد در دل خـدانـشـناس نبود غـیر

 بود خور درگفتۀ او مثل وحی  که کسی              هـامـسـتحـق نــاسـزا شـنـیـدن  نـبــود

 بود انصاف سست عنصر ای که درسقیفه            عـناصراالبـرار  دلی ازشکـسته بود 

 بود تشکربهترین  هبل  الت وزعم  به            رسالت زدند فـاطمه را به پاس مـزد

 بود حـیا پُـرغـالف قـنفـذ وحـشی بی             شیرا شمکه ب اگرزیادی  نداشت فرق 

ر            جـرعـۀ سم  نبود عـلت قـتل حسن دو  بود که قـاتـل پـسرش روضـۀ تحـیـ 

مفاعیل فعولن مفعول مفاعیلوزن شعر:              قالب شعر: غزل     شهریاری                ناصرشاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:              قالب شعر: غزل    علیرضا خاکساری            شاعر:   
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 چـشم امیـد تمام انـبـیاء بر این سراست            خـانـۀ صدیـقـۀ اطـهـر پـنـاه اولـیـاسـت

 حیف!  شیرمردان بود...دلبستگی   فاطمه            یاستاالنب  ختم  این خانه رفتن کار در بر

 پناهان بود... حیف! خانۀ زهـرا پناه بی 

 ورشعـله میـان قـبر شد قـلب پـیـمبر در            ورآتش دنیاپرستان شد از این در شعله

 رفتشعله  کوثری در هتک حرمت شد به قرآن،            ورشد دل شیر خدا از داغ همسر شعله

 رفت شعله  درچشم اهل خانه مادری   پیش

 کـنـدقـراری می مـادر مـا داغ دیـده بـی             کندخـصم پای درب خانه پافـشاری می 

 پهلوی زهرا شکست  جابجا شد، لگد در  با            1کندمی مداری  کج هم مسمار  دروسط  این

 دشمنش آنرا شکست  ،مادرداشت  شیشه بار

 بیا  فـضه های مرتضی بسته شده، دست            فـضه بـیا ده،، پیـوسته شداغ روی داغ

 اش را باخته  درب زهرا هستی فشار  از             فـضـه بـیا  بـازوان فـاطمه خـستـه شده،

 آتش غـنچه را انداخـته  میان دود وگـل 

 ایماهـه  تن شـشفـآش تـابی وبی  وای از            ایماهه رفتن شش آتش گرفت از ها سینه

 شد دیوار و بین در حقیقت هرچه شد در            ایدر قلب بابا خفـتن شش ماهه کـربال،

 ریشۀ تیـر سه شعـبه، تیـزی مسمار شد

 

موضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامده است » البته این موضوع بدان  . 1

ش مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربۀ در و آت  عليهااهللسالم معنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا  

از بازگو کردن آن به  حضرت به شدت مجروح شدند و تصریح تا ریخی در این زمینه وجود دارد« لذا توصیۀ ما این است که اوالً 

های سخت خوداری فرمائید؛ ثانیا اگر دلیل مستند نبودن و همچنین به جهت رعایت توصیۀ علما و مراجع از پرهیز از خواندن روضه 

ب زبانحال یا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود  ع را هم دارید الزم است حتماً در قالقصد اشارۀ گذرا به این موضو

 با لگد در جابجا شد، پهلوي زهرا شکست             کنداين وسط مسمارِ در هم کج مداري مي .               نه قطعیت تاریخی

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلعر: وزن ش           مخمس      قالب شعر: امیر عظیمی              شاعر:   
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 نداردتقدیری  سوختن این چوب  جز            گویم که تـقصیری نداردنـمی  در از

 تعـمـیری نـدارددل بشکـند انـگـار              تـراشـدمی نـو بشکـنـد نجـار از در

 در تا شروع روضه تاخیری ندارد            شود کهمحکم می لگـد آنقـدرگاهی 

 از شکـستن فعل تعبیری ندارد غیر            قـد  حـیدر  پهلـوی مـادر، قـانون در،

 شیری ندارداما عـلـی ایـنـبـار شـمـ            است شر مرز میان خیر و در جنگ است و

 جـز آیـۀ بـازوش تـفـسـیـری نـدارد            هراز و کردمی   را سپر کسی خود باید

 که زنجـیری ندارد دیـوانه را وقتی            باید ادب کرد یاغی است پس اگردشمن 

 تیری ندارد خود زهدان میخ در جز            دشمن ای اینجاست،کربال شش ماهه از

 این پـرده را نقـاش تصویری ندارد            ودرد را ای این  واژه شاعـر ندارد 

 

 های بسیارش غصه  مدینه بود و غم و             مدینه بود و ستم بود و ظلم و آزارش

 غمبارش غروب    وسکوت مدینه بود و             عزا  بود ومدینه بود و بال بود و درد 

 دلی گرفـتارش  غـربـتی که شده هر  و            اقفن و ُکفر تیرگی و   از پر  و مدینه بود

 بیـمـارش  حال کـسی نکـرد مـراعـات            مـدیـنـه بــود ولـی از تـمـام مـردم آن

 نشد اما کسی طرفـدارش به یک نفر؛            آوردندهـجـوم  تن چهـل مـدیـنه بود و

 ُهرم شعله مسمارش   از که سرخ شد دری            هـیزم از ای پُـرخـانه  مدیـنه بود و در

 که خـدا هم شده عـزادارش مصیـبـتی            چه کنم؟ شود به زبان هم بیاورم؛نمی 

 آثارش   بخوان زمفصل خود حدیث  تو            میان کوچه چگونه؟ چه شد؟ نمیگویم

  دیـوارش سنگـی  سخت   که آب شد دل            گل روییای!چه شتابی!عجب چه ضربه 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                   قالب شعر: محسن ناصحی            شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:               قالب شعر: غزل   محمدحسن بیات لو            شاعر:   
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ـار ثُـمَّ الـد ار شـد رمـز   لـرزید آهـسته صـدایتکه می دیـدم            دعـایتاَلـج 

 آتش به پایت هـیزم و ریزد آخرمی             کینه بغض و شهری که میسوزد خودش از

 نهایترا ای بی  فـهـمد تونمی جاهل            1نـور ایداند فقط می را موال  تو قدر

 میشد فـقـیری بین سفـره هم غذایت            ها نمک همان نان و ازگذشتی ی  تح

 کـه دلـیـل خـلـق دنـیـا ابـتـدایـت ای            انـتـهـایـی وفـا بـی  مـهـربـانـی و در

 شـور رب ـنایت گردش دستـاس و  از            خانۀ تو نور برداشت خدا از عرش

 بالیت و آن خانه شد کـرب افـتاد بر            آتـش مـبـربـجـای بـوسۀ پـیـغـ آخـر

 که هـمه هستی   عـالم شد فـدایت ای            زهرا تورا میگفتوصف موال فقط 

 انـتـهـایـتبـی  مــاتــم نــدارد پـایـان             بگوییمات غریبی  اگر ما از عمر یک

 

 جا  ماند بهمی پنجه روی گل بسیار جای           جا  ماند بهمی آثار خوردسیلی می  که رو

ار می زیـر           صورتی  روی چرخید اگرسنگینی دست   جا  مـاند بهپـاها یک خـط دو 

 جا  به ماندمی اسرار  پیچ کوچه این پشت           اشگـم شد صدای ضـربه  البالی ناسـزا

 جا  مـانـد به بیـت وحـی را آزار می  ـلاه           دنیا رود از کفر به مکر  چون که پیغمبر

 جا  مـانـد به می دیـوار  و فـاطـمه بـین در           ولی خانه بیرون فاتح خیـبر،  رود ازمی

 جا  بهماند می  ولی مسمار سوزد!که می در            زنـد این خانه رازخم سیـنه آتش می  یاد

 جا  مـاند بهمی همین مقـدار یل خـیـبر از            غـم را بغل کرده علی بعد زهرا زانوی

 
  و حفظ بيشتر شان حضرت زهرا   معناي شعرکنيم به منظور انتقال بهتر  مي  بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد  . 1

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

 نهايت فـهـمد تو را اي بي جاهل نمي             داند اي عشققدر تو را مول فقط مي 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل              قالب شعر:           امیرحسین خوشرو  شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلقالب شعر: غزل           وزن شعر: سیدمسعود طباطبایی         شاعر:   
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 بلند  دستهای ما لطـف دستـانت زیاد و             دنیـا بـلند  مهـرت به روی مردم سایـۀ

 اعال بلند عـالی جایگـاهت چون عـلی               باالتـرین  مقـام قـرب حق باالیی و در

 در مقدمت بابا بلند از روی ادب شد می             شنـیدپیغـمبرحق می تا صدای پای تو 

 زهرا بلند شما را حضرت  برند اسممی             تنگناکه جای خود امامان هم به وقت  ما

 که آمـد نـالـۀ دلـهـا بـلـند  زهـرا تا  نـام            کندمینامتان با عشق و احساسات بازی 

 جا بلند شود ازکه نتواند  دارم گمان  من            اد طوری که دگرافت ما پشت در مادر

 شد به روی صورت انسیۀ حورا بلند             و تنگتاریک  کوچۀ آن دربشکند دستی که 

 وا اماه بـلند  صدای نالـۀ جـانـسوز شد            سرای فاطمه دربعد از آن کوچه بمیرم 

 غـمت اما بلند  هم برگـرییم ما نیز می             آهـسته کنندامر موال بود آنشب گریه  

 تا کـند تـابـوت آن صدیـقۀ کـبری بلند             لحظه که خواست آنزانوی خیبر شکن لرزید 

 بلند طفالن را یک تن تا کند از قبر نیست           1د کنن علی دفـنش باندارد  محرم نفریک 

 

 شكست ن سر می ي آنجا زمیاز شرمندگ باید            شكست می  در آن كه  وقتي  شد سنگ دنیا قلب

 شكست می  حیدر مردم قلب بهت كمال در           كوچه دید وقتيخورد می تازه رقم  فاجعه 

 شكست هیبت اسطورۀ سردار خیـبر می           داشتگریه  خون علي  ذولفقاری    هاي چشم

 شكست می قـامت رعنایي بانوی كـوثـر            روي زمین افتاده بود اش سوره  اي ازآیه 

 شكست می  ور گردید و پرپر هایش شعله  بال           كارگـر واقع نشد در نیـروی پـروانه بر

 شكست دیـوار مـادر می از تالقـي  در و            رسید تا پهلو وچرخید   هاروي شعله به در

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

منظور رفع ايراد موجود و حفظ حرمت حضرت زهرا که مهمترين وظيفه هر مداح است؛ بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را  

 بلندتن تا کند از قبر طفالن را نيست يک             يک نفر محرم ندارد با علي خاکش کنند        .جايگزين بيت زير کنيد 

نفاعالتن فاعلفاعالتن فاعالتن وزن شعر:            قالب شعر: غزل     اسماعیل روستایی         شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل      حسن کردی                  شاعر:   
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ً شــلــوغــی گـــذرهــا   در  رد شدن سخـت خـواهـد بود تـنـهـا            غــالــبــا

 1زن  سوی یک! نامردها طرف یک             وای اگـر دعـوا نـبـاشـد تـن به تـن 

 ست  عصمتی بی  عصمت و جنگ جنگ

 ست اسم حـیـدر غـیرتی فـاطـمه بر

 کـافـرها نـزدسازش به  حـرفـی از            نـزد رفـت زهـــرا جـا بـاال شـعـلـه

 به خون این حکم را امضا نزد جز            پـشـت پــا بـر غــربـت مــوال نـزد

 اینچـنین  کرد با خـون  حکـم صـادر

 امـیـرالـمـومنـین  هست عـلـی تـنهـا

 کـمر بر فـاطـمـه بـسته است چـادر            دست آمـد اگـر اهـرمـن هــیـزم بـه

 ــیـنــه سـپــرکـنــد سامــا مـی  بــاز            گـرفــتـه بـیـن آتـش مـــیخ در گــر

 هزاران میخ پیـش او کـم است  صد

 محکـم است  راه حـیـدر فـاطـمه در

 بـلـنـد  نـالــۀ کــوثــر گـشـت دیـگـر            بـلـنـد در  که دود شـعـلـه شـد از تـا

 زیــر پــا افــتــاده امــا ســربـلــنــد            ـکـر بلندزمـیـن دیـگـر نـشـد پـی  از

 صاحب لواست او جان هم باز هنیم

 مـشکـل گـشـاست  چـادر خـاکـی او

 
موضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت  .ضمناً بيت زير به دليل مستند نبودن عدد سيصد نفر تغيير داده شد  . 1

پهلوی   و  این حمله و جسارت سینه  در  که  نیست  بدان معنا  این موضوع  البته   « است  نیامده  معتبری  مقتل  هیچ  میخ در  این  شدن 

ریخی در  مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربۀ در و آتش حضرت به شدت مجروح شدند و تصریح تا  عليهااهللسالم زهرا    حضرت

در قالب زبانحال یا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود بحث میخ در و ..... الزم است حتماً لذا  این زمینه وجود دارد« 

 مانـده بـاشد بين سيـصـد مـرد! زن             واي اگـر دعـوا نـبـاشـد تـن به تـن              .نه قطعیت تاریخی

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مربع ترکیبقالب شعر: سیدپوریا هاشمی            شاعر:   
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 رسد می حرف دیگرروضه  روضه             رسدمی روضه مـکـرر گرچه هـر

 رسـددخـتـر مـی ارث مـادر تـا بـه             رسـدمـی این حـمـاسـه کی به آخـر

 خـیـمه زینب است کـربـال زهـرای

 است  روز دشمـن از وقـار او شب

 شـودزمیـن پـا می  افـتـدگـرچـه می             شــودگـوشــۀ گــودال تــنـهــا مــی 

ار دنـــیـــا مــی   شـوداحـیـا می  صبـرش بـاز  دین ز            شـــودزیـنـب کـــر 

 کـنـدمـی  رفــرازیاسـیــری ســ در

 کـنـدصـبـر او با مـرگ بـازی مـی 

 

 بـبـیـند مـریـم مـادری حـیـا و  درس            حـاتـم بـبـیند درس کرامت پیـش او

 بــنـی آدم بـبـیـنـد   ُکـنـه کـمـالـش را            استقطعاً محال الحوراست و  إنسیة

 دارد همه عـالـم ببـیـند سپـر حـیـدر             زهـرا امـامش ماند پای جان پای تا

 هـجـوم چـنـد نـامـحـرم ببـیـند   حـاال            ذشت آن بی اذن نگ که پیغمبر از آن در

 بـبـیـنـد حـضرت خـاتـم بـایـد بـیـاید           1ت رسال داده شد اجـرآتش  با میخ و

 ضرب سیلی مادرش مبهـم ببیند  از            ناگه که کن  طفلی را تصور کوچه در

 ـی و قـدی خـم ببـیندنـیل  صورتی با             همیشه را مادرخواب  حسن در دیگر

 که زینب پیکـری َدرهم ببـیند  جایی            پیداستاز غربت کوچه غم گودال 

 هم ببـیند  کن که مـادر حـاال تـصور            ها سر عمامه دعواست بین حرامی 

 
موضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامده است » البته این موضوع بدان  . 1

مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربۀ در و آتش   عليهااهللسالم معنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا  

تا تصریح  و  مجروح شدند  به شدت  دارد«  حضرت  زمینه وجود  این  در  حتماً  لذا  ریخی  است  .....  الزم  و  میخ در  قالب بحث  در 

 . زبانحال یا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود نه قطعیت تاریخی

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل            لب شعر: قامرضیه نعیم امینی            شاعر:   
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 زنده است علی خانه نشین نیست فاطمه   تا            دین نیستغم  راهیچ کسی  اگر شهر در

 را جایگزین نیست افالک تو افالک در           دستاس چرخاندن  از پینه ز ای دست پُر

 زانوی اشتر به جبین نیست  چون پینۀ جز           ما در در کوچۀ مسجد تو زمین خوردی و

 چنین نیست   واست  چنان بهانه که کردند           نکـردندهـم از خـطـبۀ تو شـرم  انصار

 یک تک ه زمین نیست  که دعوا سر پیداست            نبـاشد بود که نـام تو  غـصب فـدک این

 به حبلی که متین نیست   چنگ تا کی بزنم            کـو دامن مـوال چـادر خـاکـی شده، کـو

 نیـزه که قـرآن مبـین نـیست قـرآن سـر           استهست معاویه چکاره جایی که علی 

 نگین نیست نام توأش نقش   که بجز زیرا           رکوعش هببرسانم کاش که خود را   ای

 جـز این نیست  الـمن ة ّلل  که این است و           خلقت زهراستجهان  دومقصود خدا از 

 

 انتـقـام بـدر را از فـاتـح خـیـبـر گـرفت           گرفت اطهر صدیقۀ راه بر دون تا خصم

 گرفت  حیدر ازرا میان کوچه جان حیدر            گویم کـه ضرب دست آن بیدادگر آنقدر

 ای از سـورۀ نـورانی کوثـر گـرفتآیـه           که بر پهلوی قرآن زد لگد بشکند دستی

 خود یکباره پیغمبر گرفت  پهلوی بر دست           جنان گویم در  آنقدر چه شد،گویم نمی  من

 گرفت  را گه به کوچه گاه پشت درجان او            آن بیـدادگـر زهـرا را وبارهـا ُکـشتـنـد 

 گرفت   منبر جای بر  شکست و قرآن را رکن           نمودمسلمانی  دعوی که آن کافر از وای

 گرفت دست خود بر روی چشم آن نازنین دختر            زنداش را می دیـد زینـب مـادر مظلومه 

 گرفت؟  غنچۀ پرپر گالب از با فشار در            که آن بیدادگراین مصیبت را  که گویم با

 های آل عصمت سرگرفت خیمه  اش ازشعله           آن آتش که شد از خانۀ زهـرا بلند میثم!

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                    غزلقالب شعر: مهدی جهاندار              شاعر:   

 

نفاعلفاعالتن فاعالتن فاعالتن وزن شعر:            قالب شعر: غزل    غالمرضا سازگار             شاعر:   
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 یك سنگریـزه جـانب احمد روانه كرد            ست كه روزی ابولهب نقل َزَمخَشری

 انه كردكین، نبی خـدا را نشاز روی             گرفت َكفَش در عرض نخود، به طول و ریگی،

 فـوراً لـهـیب خـشـم الهـی زبـانـه كرد            آسـمـان رسیـد تـب ـت یـدا أبی لهـب از

 آنكه این عـمل ظالمانه كرد  نفـرین بر             بادبریده  تن دست وی از دو هر فرمود:

 كرد دگر هم كمانهخـدا به دست  خشم            یك دست او فقط به كمین نـبی نشست

 این آستانه كرد؟  حمله بر كهكسی  حق             سقیفه چیست؟ اهل  كیفر با این حساب،

 دل اهل خانه كرد  وصف آنكه خون به  در            نوشت؟آمد چه میهنوز می  قرآن اگر

 با فـاطـمه هرآنچه كه اهل زمانه كرد             آنجـا ابـولـهب با مـصطـفـى نكـرد در

 بهـانـه كرد  بـاغ فـدك را عـلـی و كـار            گرفت هبل را ازو الت وتقاص   ،دشمن

 هـدف تــازیــانـه كـرد  را جـان بـتـول            ُكشت وكشید  و شكست  وبست  ،دست دو  هر  با

 كرداین آشیانه  شعله در كه آن بر نفرین            زنند" آتـش به آشیـانـۀ مـرغـی نـمی "

 

 تن او حـداکـثر مانـده بود  استخـوانی از           مانده بود مادر ما روز آخـر ای ازسایه 

 بود  مانده  پشت معجر در اشزخمی  چشمهای           رازهـایی داشت با بابا ولی ناگـفته ماند

 د ه بوماند نابرابرنبردی    در پشت این در،           زدندمی  را نفر نامرد اینجا یک نفر چل

 مانده بود  این در زیر او  چادر ای ازگوشه           هم نداشتمیسوخت و راه گریزی  در زیر

 مانده بود  یک دانه دختر  نبی تنها همین از            جـای شکـر دارد روز تـلخ حـادثـه بـاز

 ه بود ماندتَر   روی بسترش،اما خون    آه؛            شودمی ام کمچندین ماه گـفـتم گـریه  بعد

 مانده بود  الغر جسمیک  فقط خیبر یل از             هم شوند معشوق مثل  وواجب این است عاشق 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                 قالب شعر: محسن رضوانی               شاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل    جعفر ابوالفتحی             شاعر:   
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 سر  بامش جبریل  ای که نرسد بر خانه            جبریلُشده خاک  سه امامش  که ایخانه 

 ل بود سالمش جبری که به درش ایخانه            جبریلقیامش بود سویش  که به ای خانه 

 کرد خواهش می بسته که  درکهنه  در   از

 کرد می سفارش اهل آن را به در خانه 

 حال است گریه کمی بی روزی ست که از  چند            احوال استنَفَس  خانه مریض   گفت با در

 استافسوس که بداقبال  در ولی با گفت            ناله است وآه  سهمش غم و وپدرش رفته 

 بود پُرکه غربت   روز نآ  ،ناگهان دید در

 بود  پُرکوچه جماعت سمت جبریل سر 

 را  ها همه خـواهش تـازه دانست دلیـل             ها را سفـارش تازه فـهـمید همان روز

شاکش   آن در آن دید بعد از            ها را آتش دید در یک طرفش هیزم و  ها را  بین ک 

 غوغا کرد  چقدرنشکند آتش  خواست تا

 ای آن را واکردود ضربه ا وا نش خواست ت

 درد صدایش اُفتاد از مادری خم شد و            اُفتادجایش  ز  خورد   چند ضربه که به در

 پـایش اُفـتـاد   و زده روی سر آتـش در            شانه عـبایـش اُفـتـاد پـدری آب شد از

 تـاب نـیاورد کسی رحـم بر آن تن  بـی 

 کسی  یاوردآب نـ  و ورچـادرش شعـله

 دستـش  جـدایش بکـند گـفت بزن بر  تا             دستش علی در بند   کوچه کمر در رفت

 همه بدتر دستـش  از ُخرد شد قامت او            دخترش داد زد ای وای برادر دستش

 که آیینه ترک خورد عـلی را بردند  تا

 که کتک خورد علی را بردند دختر پیش

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                مربع ترکیب قالب شعر: حسن لطفی            شاعر:   
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 ماندند  این جمع پریشان و وقت  غارت شد             طفالن ماندند  در آتش زده شد... خیمه و

 سامان ماندند  و َسربی  سپر وبی  عموبی              ماندند انوسط  حـلـقۀ دزد دخـتران در

 های حرم از آتش شـامی پُر شدخـیمه

 جمع  حرامی پُر شد  دور  طفالن چقدر

 

 این خانه روح کعبۀ  بیتُ الحـرام است1            این خـانه ای که قـبـلۀ داُرالـس الم است

کالم است هممالئک خلوت خود با    در            ست که حت ی کنیزش جایی این آستان،  

دل و صاحْب دم و صاحْب مقام است  صاحبْ              همقنبرش که ای عرش است صحن خانه  

ظام اساین خا            حق تعالیٰ  اش دارد نشان ازگوشه هر تنه اصـالً بیت آیات ع   

لک اهل دل  در            و رد شد این خانه را بوسید هرکس در   احترام استسزایش س   

حرام استن دیوارش نظر کرد حت ی به            طهارت بی مثل سلمان، شخصی دید   از  

مام است دارُ  م،الکر دارُ  االمان، دارُ             که بیـتـش خـلـقـت فـدای نـام بـانـویـی اال   

تا دورش همیشه ازدحام است او دور             از بس برآورده شده حاجت به دستش   

یرچشمش که هرکس  عام است  ُشهره بین خاص و مرامی بی  در،            بست  او را به روی خ   

پایـان کـالم است این صحنۀ پُـر درد،            ست کافییک جمله ،کنممصیبت می   ذکر  

کارش تمام است با نیشخـندی گفت:او             غـالف آهنـیـنش را که برداشت قـنفذ،  

 
لَا تَتَجَاوَزُوا فرمودند:    السالمعلیهفراموش نکنيم که حضرت علي  محتوايي در مصرع اول تغيير داده شد،  بيت زير به دليل ايراد    . 1

الْغُلُوَّ کَغُلُوِّ النَّصَارَى   إِيَّاکُمْ وَ  تَبْلُغُوا وَ  لَنْ  ثُمَّ قُولُوا فِينَا مَا شِئْتُمْ وَ  الْغَالِيرِي فَإِنِّي بَبِنَا الْعُبُودِيَّةَ  ما را از مرز عبوديت خارج   نَ.ءٌ مِنَ 

خواهيد در فضيلت ما بگوييد، ليکن بدانيد که حق ثناگويي ما را ادا نخواهيد  نکنيد و به سرحدّ ربوبيت نرسانيد، آن گاه هرچه مي  

بپرهيزيد و همانند نصاري که درباره عيسي   نباشيد، که من از غ  السالمعلیه کرد. از غلوّ کردن درباره ما  کنندگان غلو کردند  لوّ 

 ۳۹۱ص   ۵، اثبات الهداه ج ۲۷۴ص   ۲۵، بحاراالنوار ج ۴۳۸ص   ۲االحتجاج ج بيزارم. 

 اي که قـبـلة دارُالـساّلم است اين خـانه             الحرام است صدبار قدرش برتر از بيتُ 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                   قالب شعر: محمد قاسمی               شاعر:   
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 هوای  شعـر مرا کـوثـری کنی  حال و            ام یــاوری کـنــی ســرپــنـاه آمــده  بـی 

 کـنـی  کـه گـدا پـروری مـحـتـاج آمـدم            ببین که باز شامل حالم؛هست  تو لطف

 روشنگـری کـنی بـود که  اصال قـرار            تو را بنـدگی کند نور، شدی که زهرا

 کنی جنگاوری رفته که  چون ذوٱلفقار،            هـاشد بـیـن  شعـله مـیـدان  رزمگـاه  تو

 که پـیغـمـبری کنی  رسیده بود وقـتـش            هجوم در و  غالف و ترسی نداشتی ز

 نـی مـادری کــ بــرای مـادرمـان بـایـد             زودتر ا فـضه!کـشید؛ بی ماهه پر شش

 باید که بر زنان  جهـان سـروری کنی              عـاشـقـانه بود طـرز  دفـاع  تـو چـقـدر

 معجری کنی!  حال  پیرهن و فکری به            غرق  اشک بخوانی و روضه رسیدهوقتش 

 

 علی است  بلکه با جانش نگهبان            است دشمن فاطمه جان علی دید

 عـلی دخت پـیـمبـر را گرفت از            گـفت باید جان حـیـدر را گرفت

 است  تر امـام خـویش هم تنهـا از            است مرتضی پشت در جان دیـد

 بود  کـیـنۀ دیـریـنه هـایـش کـیـنـه             خشم و کینه بود بغض و  پای تا سر 

 آئینه داشت  جنگ با بود و  سنگ            سینه داشت در ور شعله درحی بغض

 دانـم چـه شد  آهـن و سیـنـه نـمی            دانم چه شد!؟ آئـینه نمی سنگ و

 قـرآن جدا هللا گـشت از  ل هــوقـ            الـوال آنـقـدر گـویـم که در بـیـت 

 هـم مادر آنجا کشتـه شد  هم پسر            آنجـا ُکـشـتـه شـد حـیـدر آرزوی

 ساخـتنـد  غـنچه را با الله پـرپـر             گــلـسـتـان والیـت تـاخــتـنـد بـر

 افـتـاده بود نـفـس  هـم از باغـبان             خس افـتاده بود خـار و  الله زیر

 این چـنیـن مـزد رسالت داده شد             ظلـم و طغیان تا قیامت زاده شد

فاعالت مفاعیل فاعلنمفعول وزن شعر: غزل                  قالب شعر: مرضیه عاطفی              شاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                     مثنویقالب شعر: غالمرضا سازگار                   : شاعر  
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 صـدیـقۀ اطهـر به زهـراداده لـقب             داده ست نام فاطمه، داور به زهرا

 زهرا به  کوثر وصف شد  به کوثر  جن ت             زهراست  همان توصیف اجمالى  جن ت

 باید بگـویـند انـبـیـا مـادر به زهـرا             اش اُم  االنـبـیـایـى ستاُم  ابـیـهـایـی 

 زهرا به سراینگونه شد بخشید تاج             هاى خـدا بود امـتحـان  او سـربـلـنـد 

 به زهرا اى دیگرکه داده جلوه  صبرى             خلقت حتى قبل صبرش زبانزد بود

 به زهرا محـشر آنانکه محتاجند در            دارنـد چـادرش امـی ـد هاىبه رشتـه 

 به زهرا؟ که بگویم رفته پیغـمبر یا             مانـدم بگـویم رفته زهـرا به پیـمبر

 به زهرا حیدرمیرسد   حیدر زهرا به            معـراجى خود در آخر راهسیر  در

 به زهرا  میکند قنبرخدمت  اصل در             زهراست به همان خدمت  هم موال به خدمت

 به زهـرا هـبرکند رمی وقتى توس ل            یعـنى همه محـتاج زهـراى بتـولـیم

 زهرا به است این کشور  خیلى بدهکار            کرد براى ما هـمیشه مـادرى زهرا

 به زهرا صبح پیغمبر هر میزند سر            دامان معـراجش بچـیـند تا فیض از

 کرد حتى در، به زهراعرض ادب می             مدیـنه شهـر وقـتى پـیـمـبـر بود در

 ـه را از دســت داده ـلال تــازه رســول

 پـایـش ایـسـتـاده اما چو کـوهـى روى  

 است نقاب   مصطفاى دیگرى زیر  یک             زهرا آفتاب است ماه، زهرا ستاره،

 است  کتابصاحب   ولى  نیست پیغمبر  او            شود با وحى بر او جبریل نازل می 

 تـشنه فقط دنبال آب است  دنیاى لب            زنـدگـانى   است آب اش آبمـهـریـه

 است   هم جواب سوالش مرضیه زهراى            اعتراضش جنس ست زهرا حکیمانه 

 آبروى خود گذشتیم آن حساب است از             والیـت به مـا آمـوخـتـه پـاى زهـرا

وزن شعر: مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع            ترکیب بندقالب شعر: علی اکبر لطیفیان            شاعر:   
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 است حجاب نوعى  بیشترآبروها  این            دین نـیاید؟! چه آبرویى! گر به کار

 است دوست خواب اما  است بیگانه بیدار             زدم پـاسخ نـدادند ـانه درخانه به خ

 است با شتاب  قرآنقرآن راه  به نص            حاصل چهبودن  کندرو قرآن راه در

 الخطاب است فصل  "على"  دین ما حرف در             حرف مردم نه نه حرف تو، نه حرف من،

 هللا باشد فتح باب است   جا که حزب هر             زیرا نیست، جائز هللا حزب تضعیف 

 جدید انـقالب است  رویش نـسل این            ست خمینى عکس ما اطفال سینۀ در

 استهاى بوتراب بچه دست به پرچم            جا  همه در ...فلسطین ،لبنان ،یمن ،ایران

 است  ستجابکه دعایت مرا دعا کن  ما             دعـا کن بـاز با دست شکسته ما را

 که در این خیـمه نـشسته کار دارد  هر

 بـا مــادر پـهـلــو شـکـسـتـه کـار دارد

 باشد  بـیـنـش مقـداد یک مـقـدار هـم            بـاشد هـم ابـوذر وار بایـد طریـقـت

 معـیـار باشد  باید فـقط "معیار  حق"            اریم ند دین  در یا آن طرفطرف  این  ما

ـار بـاشـد             کرد بیان  مأذنه حق را به روى  باید  بـایـد بـالل شـهـر هم عـم 

ــار بـاشـد بـایــد زبــان  مـیــثــم             دوست على منبر، یا نخلفرقى ندارد   تــم 

 حـتى اگر منـصـور  روى دار باشد             حقیقت حق و ازلحظه دم میزند هر 

 باشد  است که بیدار انصار آنکس ز            رسم است ونبودن اسم انصار بودن یا 

 باشد   دار دنـیـا دیـنـدار اى واى اگـر            فـروشدمی به دنیا دنیـاطلب دین را

 باشد کار گرى در وقت اشرافى هر            جمعى  به رنجش میرسد  فردى به  گنجش

ار سلک ما " گر            خوابد گرسنه طفـل مردمدیگر نمی   ثُـمَّ الد ار" باشد  الجَّ

 دیـوار بـاشد  حـتـى اگـر بـیـن در و            زهرا گشت نخواهد خسته حق حرف از

 اش مسـمار باشدبیـن سیـنه چند  هر            را  مرتضى کتمان نخواهد کرد حق   

 باشد  خار کنار ـلروزى گ گیرم دو            است خار خار و است همیشه گل گل مردم!
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 بـاشـد سـاالر وقـتـى والیـت قـافـلـه            این قـافـله ترسى ز گـمراهى ندارد

 باشد  سـرداردشمن غـلط کـرده پى             جنگند سردار یک به یک زن ما  مرد و

 هرگز هاى دشـمن بـیم! از یـاوه گـویى

 هرگز وقتى شهـادت هست پس تسلـیم!

 خـانـه شبـانـه  رفـتـند ازآهـستـه می             یگـانـه  بانـویى د ومـردى یگـانه بو

 شانه به شانه  پا به پا، پهلو به پهلو،            1فـرشـتـه هـم بـودند مـثـل دو هـمراه

 خانه   را خانه به  زدند انصارمی در            کوچه به کوچه را زدند انصارمی  سر

 واى از دست زمانه  واى از زمانه،            نکردندرا وا  در مظلـومشان دیدند،

 امـا بـدون یــار بـرگـشـتـنـد خــانـه              هم را گشتند با  چهل شب تمام شهر

 کـشید آتش زبـانه از درب خانه می             هللا بـودنـد وقــتـى عــزادار رسـول

 د بـیـن آسـتــانـه ـت نــبــى افـتــاُدخ            بود در که زهرا پشت  وقتى  شد باز در

 هم با تازیانه....  غالف تیغ...  هم با            شکسته هم  دستى  و ست   ورم کردهدستى 

 عـارفـانه  محو عـلـى بود عـاشقانه،             هم به پهلویش نینداختنگاهى حتى 

 نه چـندین نـازداکـربال دامان  ...در            میسوخت داشت  اما میسوخت،   در دامان

 دانــه  در کــربــال افــتـاد امـا دانــه            گـوشواره افـتاد یک دانـه از آن دو

 هاى مـادرانـه... با نـالـه، آنهم نـالـه              گودالهاى جمعه فاطمه باالى  شب

 گـویـد حسیـنم کـشتـه شد اى داد بـیداد

 ادعـیـنم کـشتـه شد اى داد بید نـور دو

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

 .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 پهلو به پهلو، پا به پا، شانه به شانه            هـمراه هـم بـودند مـثـل دو غـريـبـه 
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 حق دخـت پیغمبر نبود این همه آزار،            شعلـۀ آذر نبود پـاداش رسالت،و  اجر

 فاطمـه آخر مگـر محبوبۀ داور نبود؟             ضرب دست دیو الحورا و چهرۀ انسیة

 نبود  جعفر  حمزه و جناب آنجا  حیف! حیف!            آه!گفت  موال وزمین گردید  نقشفاطمه 

 نبود  سرش مادرخواند و باالی میفضه را             درهم شکست  اعضای اوهمه  در فشار از

 نبود  کـس را توان یاری حیدر او غیر             بشکست اما دست موال را گشود دست او

 نبود   را یاورمظلومه  فضه آن کس جز هیچ            پـس در اوفتاد  فاطمـه تنهـای تنهـا در

 کس از قنفذ کافر نبود تر هیچ دلسنگ            زدند راهرا که ز  میان آن همه دشمن در

 نبود  گوهر مگر آخرمیان آن صدف   در            شکستمی را  پا صدف  با  بیدادگر قاتل

 بهتر نبود! گل دسته هیزم گوییا اینجا ز            برندعزا ُگل میتسالی دل صاحب  بر

 تـازیانــه احتـرام ســورۀ کـوثــر نبود              وحی ت بی  براین مصراع را ترسیم کن   میثم!

 

 تا سر شکـوه سر کـبری،به نام زینب              به نام سـورۀ کـوثر به عصمت مـادر

 مردی به سختی حـیدر  هـیبت شکست            درست آنجا که شروع شد غـم کوچه،

 ز آسـتـانـۀ در  هـمـسرش آمـد،صدای             صالبت تا...  قامت آن کوه پرشکست 

 کـبوتری مضطر خسته، صدای مـادر            ای به گوش آمد صدای له شدن غنچه

 صـدا بـلـنـد مکـن در حـریم پـیـغـمبر             حـیا بس کن  نگـفت که نامرد بییکی 

 ین پرپر نچ غـنچۀ نشکـفته را مکن تو            هللا مـزن لـگـد بـه در خــانـۀ رســول

 این بدتر  را مکن ازخودت عذاب  دگر             به قدر کافی از این قافله عقب ماندی

 کرکس نیست   شغال و والیت، حریف شیر            نیستجای هرکس  که حیدر خانۀ حریم

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل    غالمرضا سازگار             شاعر:   
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 نبود مثـل باغـبان تنها  باغ، هیچ کس در           آوا نبود بـلـبـل را دگر  هـا پـژمـرد؛اللـه

 نبود کبری   زینب جز کس خانه بانوی آن            فـاطمهیک خانۀ بی   مدیـنه دشمن ویک 

 این دنیا نبود  مردی درتر   علی مظلوم از            دهدمی شهادت  خورده زهرا روی سیلی

 یا نبود؟  مسلمان بود زهرا،مسلمانان ای            نـیـست جـایـز خانۀ کـفـار را آتش زدن

 پـاداش رسالت ُکشتن زهـرا نبود  و اجر           رویت سیاه ای بیدادگر، کار،ای جنایت 

 القربی نبود  حیا سیلی زدن اجز ذویبی            زدی سیلی  تو خواست  مود ت  تو  مصطفی از

 مـوال نبود  غـافـل از بارها از پـا فـتاد و             والیت را ببین  زهرا، سر ریخت دشمن بر

 سیـل دشمن بود پیدا فـاطـمـه پـیـدا نبود           علی چشم شد گویند در هچ گویمنمی  من

 دامن صحرا نبود  خـدا در جای نامـوس            غـیـرت چرا آبت نکـرد مدیـنه آتـش ای

 عـاشـورا نبود  سـقـیـفـه اتـفـاق افـتاد، در           کـربال یکسر گذشت آنچه برآل علی در

 

 محـتـاج دعـای سحـر حضرت زهـرا            زهراحضرت   درنفسان خاک  صاحب

ه و  چون  حضرت زهرا سـر جبـریل امین دور            است گرم طوافشب   اسما همه فض 

 حضرت زهـرا آنجا که بـیـفـتـد نـظـر            است عرش الهی ازای معتقدم شعبه  من

 کـربـبال هـمـسـفـر حضرت زهـرا در            کاش که باشیم فقط یک شب جمعه ای

 زهراحضرت  است سر خاکی تا چادر            ـد والیتوال ض دارد به دلش هـول و

 حضرت زهرا کرد مغیره جگر خون            حسنـیـنش چشمان عـلی و پیش دو در

 حـضرت زهـرا آتـش زدن بـال و پَـر            سـر و پـا مـتـهـمان   هـستـنـد چهـل بی

 ز خجالت کـمر حضرت زهرا تا شد،             شد؟ نشین علی خانهاین که  از غم بیشتر 

نفاعل فاعالتن فاعالتن فاعالتنوزن شعر:              قالب شعر: غزل    غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 غم روْی خراشیده هنوز  خورشید ز مانده            هنوز نالۀ نـشنـیده از مانـده پُـر هاسیـنه 

 بـدن خـتـم رسـل دفـن نگـردیـده هنـوز              هنوز دیده چکد ازمی  خونین همه را اشک

 چــرْخ آبستـن بــیــداد ز بــیــداد شـــده 

 داد شده شرف و عدل و مرکز حمله بر

 بـیدادگـری کرده شروع  برآورده و سر            خلـف شـوم سـقـیـفـه، َحـکـم  نـامشروع

 کرده خضوع   او محضر  توزان همه درکینه             تـا ابـدالـدهـر شـیـوع  یــافـتــه فـتـنـۀ او

 غـدیـر یـاد هـمه خاطـرۀ روز از رفـته

 هـوا گـشتـه اسیـر  سلـسلـۀ دیـو همه در

 بــبــرد یــزلــی رامــیـان آیــنــۀ لــم  از             تـیـرگـی آمـده انــوار جــلــی را بـبـرد

 رد بـبــ حـق عــلـی را آمـده تـا بـاطـلـی             تــوالی ولــی را بــبــرداز دل خـلـق، 

 هم آغـوش شده  شهر با این خلف شوم،

 فـرامـوش شده بیگـانه و توحیـد، وحی،

 ساقـی کوثـر ببرند  هجوم عـطش از  در            پیمـبر ببُرند که گمان داشت که ام ت ز

 قـبله را روی به قـبله ز جفا سـر ببرند            ببرند صدیـقـۀ اطهـر و ز تطهیـر دل ز

 دشت به مـوال بکـننیـار دشمن شده و پ

 بیـت خـداونـد تـعـالی بکـنـنـد  حمله بـر

 »هل اتی« در گـرو قرصۀ نانش باشد            جانـشین نـبی آن است که جانـش بـاشد

 آنـش بـاشد  از خـیبـر اُحد و فـتح بـدر و            شدآیـۀ »بل  غ« و »تطهیر« به شأنش با

 است  این نکته بسی اقرار بر خصم را نیز 

 است  غار نه یار  ،استیار  یاور  علی که

 نورزید علی است شرک خداآن به   آنکه یک            است علی  دید خدا و  دید آنکه پیوسته خدا

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:           مربع ترکیبقالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 است علیدرخشید  درخشیـد و که آفتابی             است یکسره گردید علی  سرش حق دور آنکه

 بـالـد آدم بـه عـلی مـی   نه فـقـط عـالـم و

 بـالـد ت خـدا هم به عـلـی می دا ذابه خـ

 کـجــا  نــار  خـانـۀ وحـی کجـا و شــرر            حــرم یــار کــجــا پـای اغـیـار کجـا و

 حـیـدر کـرار کجـا بـازوی بـستـه کجا،             دیـوار کجـا و  در کـجـا وسـیـنـۀ حـور 

 بــود   آتـش شــرر حــرم امـن خـــدا در

 آتش بود  زهـرا سپـر رتصو پشت در

 محسن  شاخـه جـدا شد میـوۀ نـورس  از            محسن فدا شد گشت و پامال خزان  باغ،

 محسن  شد  اداضرب لگد سخت   حقش از            محـسنسپـر سیـنـۀ نامـوس خــدا شــد 

 کشتند  گران را آن ُدر   صدف  فقط در نه

 کـشتـند  بلکه یک سوم سادات جهان را

 عـلـی شد آغـاز  تــا ابـــد کـشـتـن اوالد             باز شد  صف محشر   تا  دست عدوم ست زین

 سرکشیـد آتـش این فتنه ز دامان حجاز            نــوازبــه خــدایــی خــدای اَحــد بـنــده 

 الـنـُّجـبـا را ســوزانـد نه فـقـط خـانـه ام

 بال را سـوزانـد  حـرم محـتـرم کـرب و

 علـی قـانون شد آن کـشتن اوالد پس از            چون شد ویم کـه به اوالد پیـمبرگب چـه

 شد خون محیط  خاک، ،فشاناشک  آسمان،            همگـان گلگون شد خـون ز دهـر دامـن

 گـوش  هـمۀ امت اسالم به بـشنـویـد ای

 نـگـردد خـامـوش نالۀ فـاطمه تـا حـشر

 است  زنده سرخ علوی تا صف محشر خط            زنده است با چنین کشته شدن آل پیمبر

 ـر زنـده استکوث و کافراننـد همه ابتـر            زنده است  گونه که حیدرهمان شیعه زنده است،

 صلوات تنتان باد درود و ای به جان و

 خون شما یافت حیات نظم میثم همه از
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 عـشـق  پـی اجـرای امـر نــور در            عشق مقیم طورچون که شد موسی 

 مـقــام رهـبــری او را نــهــاد  در            نـهـاد امت را بـه هـارون وا امـر

 دیـدن حـق کـور شـد چـشـمهـا از            شد دورامت   یک دو روزی چون ز

 خــدا  شـد رهـــزن دیـن  سـامــری            سـسـت شـد دلـهـا بـه آیـیـن خــدا

 از چه با هـارون کنید بیعـت آخر            کنید چونمردم بعـد موسی  فتـگ

 ای طــال گــوسـالــه  تـا بـسـازم از             ایآیـیـد هـمـچـون هـالـه  من گـرد

 هللا شــد  فــتــنـه در قـــوم کــلـیــم            شـد هـمـه گـمـراه الـغـرض دلـهـا

 جـای پـیـمـان خـدا بـیعـت نشست             ت نـشـسـتجای آئـیـن خـدا بـدعـ

 جای حـق خواندند آن گـوساله را             مـردمـان رانـدنـد یاس و اللـه را

 یــادم آمــد گـفــتـۀ خــیــرالــوری             مال موسی بر هـارون و گـفـتم از

 هارون علی  وباشم  سیمو  من چو            مـضمـون جـلی بارها گـفـتـا بدین 

 بـنـگـریــد  ایـن مــدعــا را شـاهـد            بـنگـرید  عـمـق عـزا را  شیـعـیـان

 عشق رفت نـور  چو دل یـثرب از             عشق رفت  چون که احمد سوی طور

 امامت رنگ باخت  یک شبه امـر            ساختگوساله  حق شهر سامری در

 قـوم احـمـد دشـمـن عـترت شـدند             شـدنـدت قـوم مـوسی بـانـی بـدعـ

 کـرد  قـوم احـمـد مـشرکـی آغــاز            کرد قوم موسی بـت پـرستی ساز

 احـمـد طـرح قـتـل یـاس کرد قوم            ای احـساس کردقوم موسی فـتـنه 

 یـنـه کـیـستـند؟ کـطرح  مـجـریـان            ســامــریـان مـدیــنـه کـیـسـتــنـد؟ 

 زند نامـوس حـق پـرپـر چرا؟ می             چرا؟ کوثر از جاری شد خون نیل

 گردیده کیست؟ ور خون غوطه این که در             ازدحــام کـــوی آل هللا چـیـسـت؟

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                   مثنویقالب شعر: سیدمحمد میرهاشمی              شاعر:   
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 هللا زد؟ شـعــلـه بـر جــان کـلـیــم            کـی شـرر بـر بـاب بـیت هللا زد؟

 خـسته شد  دست مـردم  فـاطـمه از            مـدیـنـه بـستـه شـد رونهـادسـت 

 !پـا افـتـاده است  یـاس احـمـد زیر            سما افتاده است ارض و لـرزه بر

 حـامی هـارون یـثـرب کـشتـه شد             کـشته شد دست مـکـذ ب صـدق با

 

 دار زهرا بود  آییـنه حق عـلی، جمال             ظهور عصمت پروردگار زهرا بود

 بود  زهرا دار قسم به شاه نجف سفره            اگر تـجـل ی اسم هـوالکـریـم علیـست

 زهـرا بود  نـسـیـم بـهـار  تر ز لطیـف            بُرد ها می چـهـره غـم ز تبـسم لب او

 دار زهرا بود کنار علی خانه که در            سائلی نرود خانهاین  به دست خالی از

 میان دست علی ذوالفـقار، زهرا بود             پشت نداشت که همیشه به آن زرهی  قسم

 این مـلیح زمـانه نگـار زهـرا بود  بر            است که نام علی هم ردیف با نمک اگر

 به این مطاف معـظم مدار زهرا بود             علیست  روی مطاف  همه زمین و زمان در

 همیـشه علت این اعـتـبـار زهرا بود             عـالمیان ین دستگـیرریم حسحسن کـ

ت ایـل و تـمـا             کردند می به مـادرشان افـتـخـار  همه  تـبـار زهـرا بود  م عـز 

 سخن ز بانوی ناقـه سوار زهرا بود             میان آمد که درشفاعت حرف  همیشه

 زهرا بود  شمار غمی بی یر درد واس            خانواده پشت در حرمت این شکست

 بود زهرا دار و  آن گیر ضربه در به زیر            خانه به وقت حـمله همه ریخـتـند در

 غـبار زهـرا بود  گـرد و میان آتش و            او ادبی پا به روی چادر گـذاشت بی

 بود  زهـرا وبال بـیـقـرار ای کرببـر            تـمـام دلـنـگـرانـی او حـسـیــن شــده

 تکان مده سر او نیزه دار زهـرا بود              همه راه زیر لب میگفت که در کسی

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:           شعر: غزل        قالب قاسم نعمتی                   شاعر:   
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 دستانش از بس ساده است است در رونق عشق            است افتاده حصیر مثل او  پای  زیر عرش

 است العاده  فوق دنیاست سر دستش بر اینكه            او دستاس گردش  است از گردش در فلک نُه

 آماده است اش سفره  خوردن  نان به نرخ روز             خلقنشکستند  ها که  چه بیعت بعد پیغمبر

 سجاده است   هم با هر مشقت بر سر باز             جای زخم پهلو بهروی دستانش ورم دارد 

 دستش داده است  زهرا کار عشق  بحالش، خوش            ایست هوایش روضه  هرکسی این روزها حال و

روزی   اشک مـا رسـیـد  فـاطـمـی ـه آمـد و
1 

 چکید ماهای  چشم از ؛دلش خون  حق شکر

 کندمی عبادت   ریزد،اشک می  دل سیر یک             کندخلوت می  تب هر روز اندوه و با غم و

 2کندمی  شکایت بابا رب روز غمش هر  از           ساخته االحزان بیت ها، خسته از زخم زبان

 کندمی خرج والیت  هم شده، خود را جان            ای بر دین کسی وارد کندتا مبادا خدشه

 كند آید جـسارت میهر كسی از راه می             است؟ کوثر اونامردها است این  رفته یادشان

 كندمی اشك قسمت ا ب  جهان را با غربتش            اندوه اوست از  باردزمین می  بر هرچه باران

 كندزحمت میتن او رفع  ازروح  الجرم            شدهروح سربارش  حتی  و  اوجان محض است 

 روزی   اشک مـا رسـیـد  فـاطـمـی ـه آمـد و

 چکید ماهای  چشم از ؛دلش خون  حق شکر

 
قد اين بيت غزل بايد داراي يک بيت برگردان باشد؛ و شعر فوق فابا توجه به اينکه شعر ترکيب بند يا ترجيع بند در پايان هر    . 1

 بود؛ لذا براي رفع نقص بيت زير اضافه شد 

 شکر حق خون دلش؛ از چشم هاي ما چکيد          فـاطـمـيّـه آمـد و روزيِّ اشک مـا رسـيـد
کنيم  در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد مي  سکت موجودوجود ايراد وزني و   بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به  . 2

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

 کند از غمش هر روز با پيغمبر شکايت مي             خسته از زخم زبان ها، بيت الحزان ساخته 

نوزن شعر: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعل           ترجیع بندقالب شعر: نوید اسماعیل زاده            شاعر:   
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 به در آخر رسدمی  كه زهرا وقتی  آن از وای            به در  های تر چشمرسد با می  اما روضه

 تر به در  كوبند محکممی  دشمنان هربار            شودمی كمتر  بار هر پشت در درطاقتش 

 به در  سر از شعله را فكركردند می  كاش            یاس تا پرپر شود آیا لـگـد كـافـی نبود؟

 به در  گرای دیضربه  قنفـذ با لگد زد آه،            را جدا سازد ولی  دراش سینه  خواست تا از

 به در  تر كوچك مسمار یككوبید می  كاش            که خوردحسرت  عمر یک علی  وفاطمه رفت 

 در هوای مدفن زهراست دنیا در به در             حشرگردد جهان تا روز مداری گیج می   بر

 روزی   اشک مـا رسـیـد  فـاطـمـی ـه آمـد و

 چکید ماهای  چشم از ؛دلش خون  حق شکر

 

 سـرها سایـۀ بـاال مـادر اهل یـقـیـن،            هـمه بـاورها ز تو فـراتـر قـامای م

 نوکرها  این سر از ات کم نشود سایه            مـادر هـسـتـند الهی همه مدیـون تو

 رویش درها تا به ابد بسته به نشود            یاد گرفت رایا فاطمه واژۀ کسی  هر

 احـترامی که گـرفـتـند همه مـادرها            بانو دارد تو حرمت بسیار در ریشه

کت داد به نـسل تو خـدای عـالـم  چـشم همـۀ ابتـرها تا شود کـور دو             بر 

 علی اکبرها عباس و الگوی قاسم و            بـنـیـنـی و ربـاب و زیـنب  قـبـلـۀ اُم

 پیـغـمبـرها تو دارند ارادت همه به             نفسان همه صاحب خاک پای حسنینت

 یـاورها  فـاطمه هست فـقط یاور بی            فهمیدم علی من ازین سوختنت پای

 سپرت جای همه لشکرها  شد محسنت            ردیکبری ک  محشر  تنه تو یک در پشت

 آب شد تا به ابد قلب عـلی محورها            پرت را سوزاند  هبل بال و  آتش الت و

 تا که مسمار ببـیـنـیم به روی درها             ـود آگـاه شـود نـالـۀ ما وا امـاهخ نا

 باز هم لرزه نشسته به همه پیکرها             آمد نفس بند باز شد و حرف مسمار

 خیره سرها  و خولی  و شده  الگوی شمر            نکشیدخجالت این قوم  مادر آنکه از

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:         قالب شعر: غزل     محمدحسین رحیمیان            شاعر:   
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 دارد خـبر کار او ست که از فـقط خدا            دارد شتربی هست  جهان دو آنچه در از

 دارد چه لشکـر دشمن چهـل نفـر اگر            بود همه آن یکی ویکی برای علی ماند 

 شود جگر دارد علی می  کسی که کفو            ایعقیق سرخ از آتش نداشت واهـمه

 دارد کـمـر دست بر اگـر میان کـوچه            بـستـهعـلـی   به یـاری تـنهـایـی کـمـر

ت ولــی             این سردرد از چه باکبه سالمت  علی  سر  دارد الــلــه درد ســر مــحـبــ 

 !به نفـرین قـوم بردارد؟ دست چگونه            سفـرۀ قـنوتش بود کسی که شهـر سر

 دارد  گوش کر که این شهر دریغولی             هللا" " اشـهـد انَّ عـلـی ولی صـدا زد:

 احادیـث معـتـبر دارد سقـیـفـه است و            اوالدش زمـان خـوردن حـق عـلـی و

 دارد که برایـش عـلـی ضرر سیاستی            خـالفـت بود  شیطانی  سقـیـفـه مکـتـب

 ردزر دا سیـم و سقیفه را بنگـر فکـر            کردمی بیت عـلـی خاک را طال  کنیز  

 ولـی والیـت او بـیـشـتـر ثــمــر دارد            داشت نعمت فراوان  چه باغ فدک اگر

 در آن محـله که بـسیار رهگـذر دارد            کوچه راهـزنی گرفت راه زنی را به

 زمـان جـنـگ بـیـایـد اگـر هـنـر دارد            مرام ما این نیست به دشمن موال بگو

 دارد مـاجـرا خـبـر تر از  حسن دقـیـق            دانممن نمی   زد و رفت، بُرد، کـشید و

 دارد  کـار بـا بـشـر هــنـوز چــادر او            بود؟ چه وقت دخیل بستن  به شعله: بگو

 دارد دست بر این کار غالف کاش از             نکنخراب که این کعبه را  به میخ: بگو

 دارد پـیـامـبـر وصـیـتـی که عـلـی از            بـنـددعجـیـب می راتـیـغ دودم  دهـان

 پـسـر دارد  مــادرم، سـپـر نـدارد اگـر            که زد فریاداش ماهه شش محسن فدای

 دارد پر بال و هست، حسن هست،  حسین            اما نه بال مادر، و به شعله سوخت پر

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قصیده      قالب شعر: مجید تال                  شاعر:   
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 دارد قـمـر آسـمان غـمـش هـاله بر در            ـات استنـماز آی  اگر خمیده عـلـی از

 دارد  مـاه الـفـت دیـریـنـه با سـحـر  که            تـشیـیع هابه دست ستاره شبانه گـشت

 که آه سـوخـتـگـان بـیـشـتـر اثـر دارد             بودمیان شعله دعـایش ظهـور مهدی 

 

 شـدفـاطـمـه مـادر دلـسـوز محـمـد مـی           شدمیحد مرحله بی  زمان سختی هر هر

 شد خواندن خطبه خود احمد می گاه در           زبان یک تـنه حـیـدر بود وگـاه با تیغ 

 شد می مـردد این بیت حـامـل وحـی در           یا زهـرا؟ یا به عـلی، بـرسانـد به نـبی،

 شد آمد می که می هرکرمش  مند از بهره           مسکین و فقیر چه و چه اسیر چه یتیم و

 شـدالابــالـی در  ایـن خـانـه مـقـیـد مـی           ساختمسلمان می  گـبر فاطمه از چادر

 شد؟می کسی رد دود به اذن چه  آتش و           گرفت  اذن الموت سه بار ملک این در پشت

 شدبد میحال دلش  ،شد اگرمی  حرف در           علی  که در؟ پس این  در مگرگذشته است  چه

 شدپدرش رد می کوچۀ شهر روزی از           1سـنــد بــاغ فــدک جـان نــبـی بـا  پـارۀ

 شدوسط کـوچه هـمان شد که نـباید می            شکست ناگهان شیشۀ عمر پسر افتاد و

 شد!می زد؟...اینگونه نمی  گرشد انمی وا           ؟چه گره داشت مگر  آخر دشمنش ام!مانده

 شـدگـنـبـد مـی بـانـی سـاخـتن مـرقـد و           یـان سـتـمآمـد و با کـنـدن بـنـ کـاش می 

 
ه در هيچ کتاب معتبري نياده است و معتبر نيست بيت زير  عنايت به اينکه همراهي امام حسن با حضرت زهرا در واقعة کوچبا    . 1

و بازپس گيري قبالة فدک در هيچ   علیهااهللسالمموضوع همراهي امام حسن در فاجعه جسارت عمر به حضرت زهرا   .تغيير داده شد

ع دسته اول تاريخي آن را يک از منابع معتبر ما نيامده است؛ در اين خصوص دو روايت وجود دارد اولين روايت که تمامي مناب

اند جسارت عمر در جلوگيري از اعطاي قبالة فدک در همان مجلس و نزد ابوبکر است و دومين روايت که شيخ مفيد  مطرح کرده

کتاب األختصاص آن را مطرح ميکند جسارت عمر در کوچه و در هنگام بازگشت حضرت به خانه است که در اين روايت هم  در  

 .نشده است  علیهااهللسالمهمراهي امام مجتبي با حضرت زهرا اي به هيچ اشاره

 شد روزي از کوچة شهر پدرش رد مي            پـارة جـان نـبي داشت به هـمـراه پـسر

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   داوود رحیمی                شاعر:   
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 ایمفـاطـمـه دعـای  هـمیشه ملـتـمسـیـن            ایمچه افـتخار بزرگی، گـدای فـاطـمه 

ـه  ره ـدانمـقـل              ایمچه خوب شد که غالم وفای فاطمه   ایـم هـای فــاطـمــهفــض 

 پـرچـم او  نـشـسـتـیم زیـر  تـمام عـمـر

 لب ماست اسم اعـظم او  همیشه روی

 ایمان  زهرا شدیم با به لطف حضرت             داده است ما را جان خدا به خاطر او

 دری اآلن نـبــودیـم حــیـ اگـر نــبــود،            آن خیر کثیرش به جمع ما هررسیده 

 را هـمیشه دارد او حـیـدریـون  هـوای

 گـذارد اونـمـی  رویـم سـمت جـهـنـم؟!

 تـر   ای والیـیایـم از او شـیـعــه نـدیـده            تـر  ایـم زنـی را از او خــدایـینـدیــده 

 تر  ز فـاطمه احـدی نیست مـرتـضایی             تر  وال از او فـدایـیبرای حـضرت مـ

 داد  علی علی سر اینکه شعار جرمبه 

 وفـا افـتـاد میـان شـعـلـۀ یک عـده بـی

 ریحانه زحـمت بسیار  کشیده حضرت            یـاراینکه نگـویند عـلی شده بـی  برای

 غـریب بود مـیان چـهـل نـفـر اشـرار            دیوار بین آن در و شکست حرمت او

 کرده گـفـتن این مـاجـرا حـیا  زبـان ز

 فـدا کـرده  مـوال پـسـر برای حـضرت

 هـوا زدنـد او را علی بی  به پیش چشم            ها زدنـد او رااند که بـد کـیـنه نـوشتـه 

 را حـیـا زدنـد او هـای  بــدونمـغـیـره            خـدا زدنـد او را بـرای کـشـتـن شـیـر

 او گـفـتـه آمـده سـر روضـه نـا هـزار

 او  ۀ خـون بود کـار بـستره گریسه ما

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            مربع ترکیبقالب شعر: محمدحسین رحیمیان           شاعر:   
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 سه ماه گرفـتۀ آن دست بسته بود  عزا            بود سه ماه  رحم خستهازین زمانه بی 

 سته بود سه ماهایم که پهلـو شکشنـیده            برای دیدن مرگش نشسته بود سه ماه

 خدا طلب نکند شبی نبود که مرگ از

 دسـوار تـب نکـن بـرای غـربـت ُدلـُدل

 

 کند؟می  چه خـانـۀ مـوال آتـش به گـرد            کند؟شیطان به بیت حی   تعالی چه می

 کند؟ سیلی اعدا چه می روی حور،  بر            بـلـنـد؟  شود  می بـاغ ُخـلـد دود چرا از

 کـند؟ چه می قـنـفـذ کـنـار خـانـۀ مـوال            شکسته باددستش  رویش سیاه گردد و

 کند؟ چه می  آنجا مغیره در من، وای  ای            زیـارۀ نــبــی و آســتــان وحــیالـدار

 کند؟ چه می سیـنـۀ شکـسـتۀ زهـرا  در            1گیرم رواست سوختن خـانه، میـخ در 

 کند؟ آثار خون به قامت طوبی چه می            بهـشت باید ز تـازیـانه بـپـرسم که در

 کـند؟ چه میتن تـنـهـا  با دست بسته و             مـرد غـریب اوخانه و مـیـان  زن در

 کند؟ چه می که طاهالحظه بنگرید یک             پا یاسین به زیرحرمت    در بیت وحی،

 کند؟ چه می پا فـتاده به صحرا شمع ز            فسرده و پـروانه منتظر  غم ها ز گـل

 کندمین به فـاطـمه دنیا چه )میثم( ببی            ته منعبا بودن دو داغ بر او گریه گش
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مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربۀ در و آتش   عليهااهللسالم ست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا  معنا نی

از بازگو کردن آن به   حضرت به شدت مجروح شدند و تصریح تاریخی در این زمینه وجود دارد« لذا توصیۀ ما این است که اوالً 

ید؛ ثانیا اگر های سخت خوداری فرمائ توصیۀ علما و مراجع از پرهیز از خواندن روضه   دلیل مستند نبودن و همچنین به جهت رعایت

قصد اشارۀ گذرا به این موضوع را هم دارید الزم است حتماً در قالب زبانحال یا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود  

ـ             در گيرم رواست سوختن خـانه، ميـخ .               نه قطعیت تاریخی  کند؟ زهـرا چه مي  هشکـسـت هدر سيـن

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: غالمرضا سازگار              شاعر:   
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 شدداشت جهنم می  آتش و خون کوچه در           شدغم می  از دل کوچه پُرشعله  در شعله

 شد آنچه شنیدم می  ازتر مکشوف روضه ...           "گل را بهار و  باید آتش بزنم باغ و"

 شدعـالم و آدم می  جان به لب از غم او           دادبین دیوار و در انگار زنی جان می 

 شـد کـم می بـلـکـه از آتـش پـیـراهـن او           سـوختالاقـل کـاش دل ابر بـرایش می 

 شد داشت قدش خم مینشده  سالشبیست            دیده است؟رنجی  زخم چه این برزخ پر  زن در

 شد می مبهم که صد قسمت  ای بود شیشه           "چیزی نیست علی " کرد  صدا  خورد  زمین تا

 شد؟هم می  غربت او تر ازسوز  روضه جان           است فریاد چقدرسکوتش طرف مرد  آن

 1شدمی مصمم  این عزم لحظه در میخ هر"           مـیـخ کـوتـاه بیا هـمـسـرم از پا افـتاد"

 "شدابـا شـدنم داشت مـسل ـم میـ ب حیف،           غنچه دارد گل من تیغ نزن بی انصاف 

 شد کـربـال بود که در ذهـن مـجـسـ م می           ناگـهـان چـشـم قـلم تار شد و بعد از آن 

 شـدیـر دمـادم میبـارش نـیـزه و شـمـش           آمد آن گـاه کوچه در هـیـأت گـودال در

 شد این فاجعه توأم می  ند دراشک و لبخ           اشک خواهـر وسط هلهله طوفـانی بود

 شد می درهمجهان یکسره اوضاع  داشت           سیب سرخی به سر شاخۀ نیزه گل کرد

 شـدمی  شـبـنـمواژۀ  از دفـتـر شـعـر پُـر            که قلم از نفس افتاد، نگـاهـش خون شد

 شدرم میمقتل خونین مق روضه خوان،           کاش همراه غزل محـفـل اشکی هم بود
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ر اثر ضربۀ در و آتش مجروح نشده است بلکه ب  سالم اهلل عليهامعنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا  

از بازگو کردن آن به  حضرت به شدت مجروح شدند و تصریح تا ریخی در این زمینه وجود دارد« لذا توصیۀ ما این است که اوالً 

دلیل مستند نبودن و همچنین به جهت رعایت توصیۀ علما و مراجع از پرهیز از خواندن روضه های سخت خوداری فرمائید؛ ثانیا اگر 

ب زبانحال یا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود  ۀ گذرا به این موضوع را هم دارید الزم است حتماً در قالقصد اشار

 شدمیخ هر لحظه در این عزم مصمم می           "مـیـخ کـوتـاه بیا هـمـسـرم از پا افـتاد                نه قطعیت تاریخی

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل     مسیح شاهچراغی               شاعر:   
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 تـازیـانه بر تن کـوثـر زدند با جسارت            المؤمنین ساغر زدند می  بغض امیر از

 زند جنایت پیشگان سیلی به پیغـمبر  آن           شاهـدم قـول من آذاهـا فـقـد آذانی است

 دتا لگد بر پهـلـوی صدیـقـۀ اطهـر زدن           گرفت مصطفی در باغ جنت دست بر پهلو

 زدند پردورش  واربسمل  وحی طایران           قامت انسیة الحورا چو شد نقـش زمین

 زدند اصغر علیحلق  گفتم تیر بر راست           دید لگد آسیب ضرب که ازمحسن سینۀ  

 گـردن سـادات را تا دامن محـشر زدند           اسالم وقـتـی غصب شد پیـغـمـبر منـبر

 زدند  مظلومه را پیش روی حیدر آن دیگر           عـلی آخر چرا از  بود جـرم او حـمایت

 تر زدند یادشان افتاد محکم حیدر بغض            به رحم سنگشان آید از خواست قلب سخت تر

 زدند سر سینه و بر خود بر کودک دست چار            دنبال سرش بود و  فـاطمه دنبال حـیـدر

 شد آغـازتـا قـیـامـت کـشـتـن آل عـلـی             شد یت بازدست ناپاک سـقـیـفـه بر جنا

 

 ذره کوچکتر از آن است که حائل باشد           بــا آیــنـه وقـتـی مـتـقــابـل بـاشـد نــور

 که در این بین فقط عاطل و باطل باشد            کجاستذره  علی،آئینه  و زهراست نور،

 که عـلـی نـیـز بـه زهـرا متـوسـل باشد           ست اگرعجب نیدنیاست،  خلقت برترین

 قبـلـه بـایـست به سمـتـش متـمـایل باشد            خدایا! غلط است  به قبله ست همه عمر، رو

 تـرس دارم که نـمـاز همه بـاطل بـاشـد             خواندمی  است که او نماز این طرز اگر

 خـدا فـاصـلـه قـائـل بـاشد بیـن زهـرا و            دخواهمی  عقل دلش محال است ولی دل

 هم ای کاش که سائل باشد  باز پشت در            کـوبـدآمده در را به لـگـد می یک نـفـر

 ماه، دیگر به دلش نیست که کامل باشد           استشود، انگـار عـلی آمده رخ می  نیم

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:        قالب شعر: غزل       غالمرضا سازگار              شاعر:   
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 شـد دامـن مــوال نـمی  جــدا ازدسـتـش              که بـیـن کـوچـه دسـتم به دامـان کـسی

 شد او را زدنـد و بـاز مـشـتـش وا نمی              مـرتضی در مشت او بودجـان عـلـی 

 نیلی دلخوش از اینکه زد به رویش رنگ             دست نـاپـاک او آیـۀ تـطـهـیـر بـود و،

 د جـای سـیـلی ر چـنـد قطعا درد داره                هیچ است یک سنگریزه پیش اقیـانوس

 ارتباط است  در نظم جهان با نبـض او             ـم تـنـد میزداو را زدنـد و نـبـض عــال 

 مالیات است  دیگر معاف ازاش  با ضربه            پرداخت کوچه خویش را درقنفذ خراج 

 کرد  رو و  را زیرها  کوچه هایش با ناله             پـیـراهن پیـغـمـبرش را برسر انداخت

 مهـتـاب ابـر تـیـره را بـی آبــرو کـرد              داردخسوفی سرخ  چند بر رویش، هر

 مرتضی بود  اش تصویر نور چهره در              آیـیـنـه بـود و بـا تــرکـهـای وجــودش

 مرتضی بود  او بـیـشتر فـکـر غــرور            بی اعـتـنـا بر زخـمهـای پیکـر خویش

 مـوالی مـا را او به خـانـه باز گـرداند              یک مو نشد کم از سـر مـوالی عـالـم

 امــا ورق را تـازیــانـه بـازگـردانـد...               میخواست تا پیش عـلـی باشد هـمیـشه

 

 باش زخـم ما به جـای نمک الـتیام  بر             کام باش صباحـی بهچند  ای روزگار

فـاق شهـر جـمـعـیـتی رسـید ز  االمـیـن مراقـب دارالس ـالم باش  روح            دارالـنـ 

 است طـاهـره با احترام باش  پشت در             خـمـوش نامحـترم طهـارت فـریاد بـی 

 ای در مسـوز مثـل دلـم، با دوام باش             ه استکدام جهـنم رسید این هـیـزم از

 یا نـار بهر فـاطمه "بـرداً سالم" باش              است مانده شعله وسط  در" یلهلخ"  اینجا

 مـحـل بوسـۀ خـیـراالنـام باش  از دور            ای ای آهـنی که کورۀ هـیـزم چـشیـده

 هم غزلی ناتـمام باش  پس تو ای شعر            نـاتـمـام مـانـدکه داسـتـان فـدک  حـاال

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: چهارپاره            قالب شعر: محسن حنیفی            شاعر:   
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 به دستم بود   قمر غیبت شمس و و ظهور            به دستم بود شام و سحـرمنم که گردش 

 کسی که ملک قضا و قـدر به دستم بود            زهـرا حـبـیـبـۀ حـق بضعـة النـبـی،منم 

 به دستم بود  آن جـفـا سـنـدی معـتـبـر از           سوخت ام را هستیکه  من رسید جفایی  به

 به دستـم بود  خون جگـر دلی شکـسته و           گـرفـتـن آن ن وفـدک مگـوی که از داد

 به دسـتـم بـود  پـدر  هـنـوز جـای لـبـان            زمان که به سیـلی نوازشـم دادنددر آن 

 به دستم بود  وقت مرگ هنوز آن اثر  که           ضرب تازیانه شکست مغیره بازویم از

 آن میانه عـلـی را نظـر به دستم بود  در           ولی به دست عـلـی دوخـتند خلق   نـظـر

 به دستم بود   توان و قدرت از این بیشتر           چهل نـفـر ای کاش و تن ضعـیـف کجـا 

 به دسـتـم بـود  دوبــاره دامـن مـوال اگـر           نمی گـذاشتـم او را کـشـان کـشان ببرند

 حـیـات بـشـر به دستـم بود  از آنکه امـر           اشتعلی نگذ  کـشـیـدم آه به نفـرین ولی

 به دستـم بود  اگر چه امـر قـضـا و قـدر           دستاس فـتاد دیگر ازشکسته دست من ا

 نـگـاه دخـتـر من تا سـحر به دستـم بود            که زینب من پیـش بـستـرم خـوابید شبی

 به دستم بود  چـشم پسر که مـادرم من و           همیشه دست 'موید' گـرفـتـه ام از لطف

 

 سخـنـت بود که قـرآن آورد هم آنـقـدر            آورد جانکه خواندی پدرت را پدرت  تا

 ران آوردفضه با گـفـتن یا فـاطـمه بـا            بردن نام تو آنقدر که اعظم بوده ست

 شبه هـفـتاد مسلمان آورد  چادرت یک            ات باکی نیستمعجزه  است اگر  وصلهدار

 که به ایمان تو ایمان آورد آن یهـودی            کرد می جامعه را رو پنهانی یک کفر  

 که به میدان آورد  راخود  فاطمه محسن            لـرزید خـیـبـر شبـیـه در دیـوار، در و

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            قالب شعر: غزل       رضا مؤید                   سیدشاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل          مجید تال                      شاعر:   
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 زدنـد با لگـد بیت خـدا را در روز روشن        بت پـرستان کـعـبـۀ تـوحـیـد را آذر زدند

 جای گل با شاخه هیزم به زهرا سر زدند        نشددر مدینه هر چه گـردیدند، گـل پـیـدا 

 این جنایْت پیشگان، سیلی به پیغمبر زدند         روی ناموس خدا ودست شیطان وای من

 نیـم بسمل پر زدندچار کودک مثل مـرغ         دست بابا بسته، مادر بر زمین افـتاده بود

 زدند تر محکم ضربه  او، همسر ستد روی        روبهان دیدند شیر حق بود مـأمور صبـر

 مـادر سـادات را در خـانـۀ حــیـدر زدنـد          کاش بـیـرون مـدیـنـه یا میـان کـوچه بود

 زدند ضربه هایی را که روی شانه مادر         نشست می دختر زار دردش به قلب بیشتر

 پهلوی صـدیـقه اطهر زدند  ضـربـه تا بر         انـبـیا از درد پیچـیدند در جن ت به خویش

 در حریم وحی سیلی بر رخ کـوثـر زدند          تـفسیـر شد  سورۀ کـوثـر به قتل فـاطـمه

 علی خنجرزدند  سوخت برقلب  قلب زهرا         "میثم"، بدان قصه مسمار را با کس مگو

 

 ندارد! رازنگهدار یک َمحرم و یک             ندارد یار  دل  من، که جوید؟ ز یاری

 با داغ دل اللـه، کـسـی کـار نـدارد            باغ چمن و دل  من در با دیدن سوز  

 خریدار ندارد ،این شهر در یوسف که             بیـفـتدکارش طرف چـاه  و باید سر

 دلدار ندارد پیداست که دل دارد و،            هادل شب از گریۀ پنهان عـلـی در

 پـرپـر شدن غـنچـه که انکار ندارد             زدۀ عصمت و ایـثاردر گلشن آتش 

 پـرسـتـار نــدارد ـر بـیـمـار، نـیـلـوف             این باغ که در فضه بگویید بیاید، با

 تاب فـشار در و دیـوار نداردگـل،             حاشیـۀ برگ شقـایـق بـنـویـسید:  بر

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل   غالمرضا سازگار               شاعر:   

 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنقالب شعر: غزل           وزن شعر: محمدجواد غفورزاده            شاعر:   
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 علی  روی  چون نوح سمت  موج بال می           علی  روی می  به هر قضای  خدا راضی

 علی؟  روی با دستهـای بـسـتـه کجـا می            کـنـم دارم به فـتـح  خـیـبـر تو فـکـر می

 علی؟  روی می  مسجـد چرا بـدون عـبـا           1ی عل چه رخ داده یا سرشناس شهر، ای

 علی  روی  می خودت،به هول و وال قدر             نـبـاش  حــال  فـاطـمـۀ پـشت  در آشـفـتـه

 علی؟  روی  می چرا تر تو من شکسته  از           هـا مـنــم آیـیـنـۀ شـکـسـتــۀ این کـوچـه

 !ی لـعـ روی  داری چه زود کـربـبال می           است! عجب شمرگونه رحمی  مغیره بی

 عـلـی  روی  ها مـی داری میان حـرمـلـه            رسد این کوچه، آخـرش تـه گـودال می

 

 گـرفتی  آه ای فـرشـتـه بین شعـلـه پَـر             گـرفـتی گـل بودی اما بـوی خـاکستـر

 مـوی این دختر گرفتی امشب گره از            آتش سرانگشتی که تاول زد در این با

 گرفتی سر چشمت به من افتاده چـادر            خانه وقـتی کنی در ریبی می با من غـ

 گرفتی های محـکـم این در از ضربـه            دیدم چه زخمی مردم نمی کاش می ای

 هایی که بر این بـستـر گـرفـتی  با الله            مسـوزانها را با تـب و تابت  پروانـه

 گـرفـتی جـان مرا ای جـان من دیگـر             ور ســر خـودبـا دسـتــمـال بـســتـۀ د

 حاال که ای گـل بـوی خاکستر گرفتی            ام من هـایت مـانـده گـلـبـرگ دلـواپـس

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

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

 .جايگزين بيت زير کنيد 

 مسجـد چرا بـدون عـبـا مي روي علي؟            !اي سرشناس شهر، براي توخوب نيست

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

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: رضا لک                 علیشاعر:   
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 1کردند زهرا و حضرت  علی  قلب به خون            تـمـاشـا کـردنـد جـسـورانـه ایـستـادنـد؛

 ای در سرشان نی ـت دعـوا کردند   عـده            اند زدهخود  لبسکوتی به  ای ُمهر عده

 کردند   هم شعـله ُمـهـی ـا هـیـزم آورده و            که بیت زهراست نه انگار  اصال انگار

 بعد پـیـغـمـبـرشـان آه چه بـد تـا کردند              نـبـی با خـوشان این مردم با وصایـای

 که این قائله برپا کردند  نیست جهت   بی            د و خیبر بودعـلـی و از اُحُ   انـتـقـام از

ـا کـردنـد              لشگـر کـیـنـه حریف گـل  ریحـانه نشد  یـا غـالف آمـده و حـل   ُمـعـم 

 جـا کـردند  میـخ را در وسط سـیـنـۀ او            اند به تـالفی ز عـلی همسر او را زده

 

 بـی اطـالع آمـده و بی هـوا زدنـد             را صدا زدنـد رد و زدند بردر با پا

 زدند  دستش طناب بسته به او پشت پـا           حریف نبـردش نمیشونددیدند چون 

 !!لب تشنـه آمدند ولی آب را زدند            جاهل متجاهر به فسق همیک عده 

 کـفایـتی کیـمـیـا زدندبی به  تهـمت            اند  ندیدههم  رنگ طال مس که یکدسته 

 سیلی به روی مـادر آیینه ها زدند           با جمع نا منـظمشان سنگریـزه ها

 !زدند  رضای خدا را برای  حتی تو            ظاهر خدا پرستشیطان پرست های به 

 زدند به جا  را نا بس که حرفهای تو از           تحریف کرده اند تو را تازیانه ها

 را چرا زدند؟ پرسیدن همین که شما            اگر آن سالها نشده میشود حاال ک 

 
کنيم  در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد مي  وجود ايراد وزني و سکت موجود زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه بهت  ابيا  . 1

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

دنايـستـادند؛ جـسـورانـه تـمـاشـا کـرد  خون به قلب علي حضرت زهرا کردند             

  جهت نيست که اين قائله برپا کردند بي             انـتـقـام از عـلـي از احد و خيبر بود

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل     یاسر مسافر                     شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:              غزل          قالب شعر: رضا جعفری                 شاعر:   
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 سـر بگـیـرد  گـلـخـانه را انـدوه سـرتـا             بگیرد وقتـی که جنگ داس با گـل در

 بگیرد نگذاشت یـاس خـانه برگ و بر             های تـنـد و تـیـز داس لعنت بـر طعنه 

 بگـیرد  مـادر خواست از بنچاق را می              مـیـزدد مشتش گره کرده سرش فـریـا

 بگیرد  خاکستر اش،میخواست با ضربه           جــای گـالب از آن گـل آتـش گـرفـتـه

 امکـان ندارد عهـد خود از سر بگیرد             گوش بشکست با را عهد گوشواره یک

 بگـیـرد  تـقـاص از رنگ نـیـلـوفر یدبا             اش برخـورد بـانـو  بر غـیـرت پـوشیه 

 باید که طفـل خویش را در بر بگیـرد             خـاک چـادر بـاز پـاشـد بی اعـتـنـا بر

 بـگـیـرد  تا رنگ الله پـهـلـوی بـسـتـر             رفت خـانـه بـاغـبــان تـنـهـا نـمـاندمی

 ه جـام از سـاقـی کوثر بگیرد ونایـنـگـ            پاک میکرد  اشک چشم مرتضی را او

 

 آیۀ تـطـهـیـر بر روی زمیـن افـتـاده بود           حـلـقـه انـگـشتـر دین را نگین افتاده بود

 آفرین افتاده بود  هستی هست آن در پشت          بر فـلکرفت آتش   از در  بیت الوال می

 افتـاده بود نـان امیرالـمـؤمنـیـن یا که جـا          خاک پهلوی نبی شد نقش  دو بین روح ما

 آیـه ای از قلب قــرآن مبـیـن افـتـاده بود          بضعه ای از بضعۀ ختم رسالت شد جدا

 یا ز پیکر شهـپـر روح االمین افتاده بود            کـبـریـا خـاکـی شدهنـامـوس ذات  چـادر

 ـم حبـل المتـیـن افـتاده بود محـکگاه  تکیه          آستـان وحـی بر روی زمین  وای من در

 المرسلین افتاده بود  جان ختم اش بر شعله          آتش و دودی که شد از خانه زهــرا بلند

 افتاده بود  نازنین این غم به جسم لرزه از          عالمی قـربانشان چار کودک را که جان

 غای روز واپسین افتاده بود درجهان غو          که ناموس خدا را میزدند میثم آن روزی

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                   قالب شعر: محسن حنیفی               شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل     غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 حـامــیـان قـاتـل زهــرا خــمــوش            منکران قـتل زهــرا گـوش گـوش

 گل و پـروانه نـیـست قصۀ شمع و            قتل دخت مصطفی افـسـانه نیـست

 پیش ما روشن تر است از آفـتـاب            آتـش افــروزی به بـیـت بـوتـراب

ــ دارم از اهـ  چـل سند جـمـلـه صحیح و مستـنـد            نـدن چــل ســـل تـسـن

 نـفـس پـیـغـمـبـر امـیـرالـمـؤمنـیـن            فـالنی گـفـت با حـبـل الـمـتـیـن که

 خـلـیـفـه دست بیـعـت کن دراز بر             علی بیرون بیـا از خـانـه بـاز کای

 ور نـیـایـی جـانب مـسـجـد کـنـون            ونبـرگر ز خـانـه پــای نگـذاری 

 خـانـه را بـا اهـلـش آتـش می زنـم            بـه خـداونـدی که جـان داد و تـنـم

 بیان  این تو سر زد جرأت از با چه            آن میـان  پاسـخـش گـفـتـا یکـی در

 1حسن و حسین است هست و  زینبش            انـجـمـنهیـچ می دانی که در این  

 بـایــدم ایـن خــانــه را آتــش زدن            گـفت حـتـی با حـسیـن و با حـسـن

 عـلی نـامـد بـرون او قسم خورد و            او بـرون اسـتـاده مــوال در درون

 2آتــشـش افـکـنـد بـر بـیـت عــلــی            عـلـی بـیـرون نـیـامد آن َدن ی  چون

 حـمـلـه بـر بـیـت الـوال آغـاز شــد            ـجــوم دشـمــنـان در بـاز شـده از

 
 اصالح  بيت عناي شعر و پرهيز از تکرار،کنيم به منظور انتقال بهتر مبيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد مي   . 1

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

 زينبش است و حسين است و حسن            هيـچ مي داني که در اين انـجـمـن

ن کار را بکند و به  بيت زير داراي ايراد محتوايي است زيرا کلمه لجرم اين معنا را متبادر مي کند که آن ملعون مجبور شد اي  . 2

 جنايت او باشد لذا بيت زير تغيير داده شدنوعي ميتواند توجيه  

 ـــرم ح زان بــال رفـت آتــش دود            چون عـلـي بـيـرون نـيـامد لجـرم

نفاعلفاعالتن فاعالتن وزن شعر:                      مثنویقالب شعر: غالمرضا سازگار                   عر: شا  
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 بـی تــفـاوت بـود در بـیـن هــمـه؟             حـال مـی پـرسـم کـه آیـا فـاطــمـه

 1غـافل شود از رهــبــرش فـاطـمـه            نیست هرگز یک مسلمان بـاورش

 عــلـی را وانـهــد حـفـظ جـان؛  هرب             نـهــا نـهـدبـیـن دشـمـن یـــار را تـ

 بـر دفـاع شـیــر حــق آمــاده بــود            او از اول پـشـت در اسـتـاده بــود

 فــت بـــــاال؛ آه آهتــــازیـــانــــه ر            دیـد دشـمـن گشته زهــرا ســد  راه

 بـیـت خـــدا بـگـذاشـتــنــد پـای در             ــنــدســـد  راه خـویـش را بـرداشـت

 زان غالف تیغ دستش را شکـست            به دسـت دامن حـیـدر داشت زهرا

 باز هـم ایــن بـیـت را تکـرار کـن             میثم" اینجا دیده را خـونـبـار کـن"

 و گـل و پـروانه نیست قصه شـمع            قـتـل نـامــوس خـدا افـسانه نـیست

 

 سـورۀ چـشـم تـرت آتـش گرفت         آیــه آیــه کوثــرت آتش گـرفت 

 در نـگـــــاه پرپرت آتش گرفت          لخته بغض های بـی کسی لخته 

 نــاگهان بال و پرت آتش گرفت           همنفس با شعله ها ققنــوس وار 

 های معجرت آتش گرفت  گوشه         گوشوارت درهجوم غم شکست 

 یــــاس های بسترت آتش گرفت         الله اللــه پُــر شــد اقـلـیـم تـنت  

 لحظــــه های آخرت آتش گرفت          یه کردی غربت لب تشنه را گر

 سـوره ی چشم ترت آتش گرفت           شعله از بغض نگاهت می چکید 

 
رش بدانيم حضرت بيت زير به دليل ايراد محتوايي تغيير داده شد زيرا اين ظلم به حضرت است که کار او را فقط دفاع از شوه   . 1

 نمود لذا بيت زير تغيير داده شددفاع از امام زمانش 

 فـاطـمـه غـافل شود از شــوهـرش             نيست هرگز يک مسلمان بـاورش

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل     یوسف رحیمی                   شاعر:   

 



( سایت آستان وصال      astanevesal.ir  258                                                                                                                          جلسه آموزش مداحی نورالثقلین  ) همدان 

 
000

 

 ـوان بر علی جفا کردندفزون ز حـد ت            وفـا کردندعجب به عـهـد رسول خدا 

 کـردند کبریـا  به نـامـوس شراره هدیه            به جای الله و گـل؛ بار هیـزم آوردند

 کـردند که قـصد سـوخـتـن خـانـۀ خـدا            هـزار مـرتـبه خـشـم خـدا بر آن امت

 پیـغـمبرش حیا کـردند دا نه زنه از خ            به جای مـزد رسـالت زدند فـاطمه را

 چگونه فاطمه را از عـلـی جدا کردند            غـالف تیغ گـواهـی دهد که سنگدالن

 به مادر و پدر از سوز دل دعا کردند             دل دشـمـن کـودک معصوم در  چهـار

 ا کـردنـدبـازوی مـوال طناب و اگر ز            بـودبیم آه فـاطـمـه  خدا گواست که از

 چه شد که محسن شش ماهه را فدا کردند             چه اتفاق عظیمی به پشت در رخ داد

 شیـطان دون رهـا کـردند پی رضایت            علی ولی خدا را که جـان احـمـد بـود

 ها کردند چهدهد با علی  اینکه شرح از            خـدا گواست قـلـم شـرم می کـنـد میثم

 

 شود دسـت سیــاه فـتـنــه پــدیــدار می               شود مان و زمیـن تـار میکه آسوقتی 

 شـود در حـلــقـه طنــاب گـرفـتـار می             یـتـعلـمـدار الفین چگــونه ـبـ یارب ب

 شـود کــوثـر کـتـیـبـۀ در و دیـوار می              ست مصطفی  ترحیمای که مجلس  درخانه

 شود  خون جوهر و قلم نوک مسمار می            عــۀ غـربـت عـلیـبـت واقــهـنـگـام ث

 شود بــا یک غــالف تـیغ عـزادار می             رمبربازویم نوشته که در کوچه شوه

 شود با سیـنـه شکـسـتـه چه دشوار می             سوی حیدر؛نفس زدن  میدوم وقتی که  

 شود در کـربـال بــرای تو تـکـرار می             ها زینب مـریز اشک که این تـازیـانه

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:              زل      قالب شعر: غغالمرضا سازگار               شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: علی صالحی                 شاعر:   
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 پس هـزاران بار جان ما فدای فاطـــمه           اطـــمه  ـنـهــا بـرای فـ رینش شـد بــنا تـآف

 فـاطمه نیست راهی جز شود؛اول فنـای         خواهد فنای حضرت  دلبر شود  هرکه می

 فاطمه شده جلب رضایی حق پس رضا          است  کوثر رضای رضایم در گفت پیغمبر

 من پـرستش می کنم تنها خــدای فاطمه           هر کسی آخربه دین مالک  خود می شود 

 یا که حیدر آمد اصال پا به پــای فاطمه           در عبادت یـار حیدر بود زهرای بـتـول

 پُـر بهای فاطمه   ذره ای از خـاک پــای             هرآن کس که شود احترامش می کندموال

 هـر که آمد بر در دولتسرای فــــاطمـه          روزمحشرچون همه حیران شوندآسوده است 

 خسته ی مشکل گشای فاطمهدست های          تا قیامت روزی ما بسته بردستان اوست 

 *"پیـر کن ما را خدایا در عزای فاطمه           ا حق او با گـــریه ی تنها نمی گـردد اد"

 پای فاطمه  بردست و مانده رد گرگ ها          بی هوا دررا شکستند وبه جانش ریختند 

 سوخت قلب حق تعالی هم برای فاطمه            آسمان بغضش گرفتُخذینی ناله زدفضه  

 نــه؛ حال و روز مجتبای فاطمه بین خا          خانه درهـم گشته اما بیشتـر مبهـم شــده 

 گریه های فاطمه  ی همسایگان بر طعنه         ودرگشته است  کوچههای   سخت ترازروضه

 

 فتنه خیزاست  است هم شهر فتنه بار هم دهر           است غوغای رستخیز مدینه، روزها این

 ستـیز است در یکسو تمام ظلمت با نور            یکسو همه عـدالت با ظلم در نبرد است

 است  غصه اشک ریز والیت از ریحانۀ            تگـلخانـۀ نبوت در معـرض خـزان اس

 دامن کـنـیز است  یـاس کـبـود یاسین در           استپنجۀ غالم   داس تقـاص گـلچین در

 است  عزیز کودک  یک  خاک   فتاده بر جان  بی             درد بـانـوی ناتـوانی  مـدهـوش گشته از

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:        قالب شعر: غزل      محمد جواد شیرازی           شاعر:   

 

نمفعول فاعالت نمفعول فاعالتوزن شعر: غزل                   قالب شعر: سیدرضا مؤید               شاعر:   
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 ندسمت یک خانه دویدند خـدا رحم ک             رحـم کـنـد جدیدنـد خـداهایی که  فتنه

 رحم کند نـقـشـۀ حـمـله کـشـیدنـد خدا            آمده استمیان به  سخن ازقنفذ ملعون

 حـرمـت عـشق دریدنـد خدا رحم کند            پـای آتـش به گـلـسـتان والیت وا شد

 ندیـدنـد خـدا رحم کنـاله اش را نـشـن             وزدس ای در وسط شعـلۀ غـم می الله

 ریـسمـانی که خریدند...خدا رحم کند            ست موالمانده خیره به دست یداللهی 

 دل از انـصاف بریدند...خدارحم کند            مادری خورد زمین تا پدری پا بشود

 سـرخی که ندیدند خدارحم کندسیـب             سیلی و"ساحت پروانه"و"سقط غنچه

 رحم کند  چیدند خدا ست که سینی  هفت             سوخـتن سـاقۀ یاس تـبـر؛ سایۀ شـوم

 مقـصـد مرثـیه گودال حسین بن علی             کوچۀ غم هاست ولیروضۀ ما مبدأ 

 

 پـرید در کوچه  ای می و پلک فــاجعه             وزید در کوچه می غروب بود وغمی 

ا رسید درغروب           هوا گرفته زمین تیره آسمان ها تــار  کوچه  بود و شب ام 

 کشید در کوچه ای پر خود می  فـرشته           در امتداد دو دیـوار سنگی نــزدیک

 دویـد در کوچه مـادر خود می کــنـار             وکودکی که پرچادری به دستش بود

 ید در کوچهچگــونه راه به پایان رس            دید می مسیرخانه همین بود وچشم او

 چهل نفر همه از سنگ دید در کوچه             در امتداد دو دیوار سنگی نــزدیـک

 گزید درکوچه میزغضب لب همانکه            فـشرد نامردی می خودبه خشم پنجۀ 

 کوچه شنید در  صدای مــادر خود می            ؟سیلیبا رسید زد،چه به روزش  کهچه شد، 

 و کودکی شده مـویش سپید در کوچه           شکست شواره وگمثل  بود ودلی غروب 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل  اسماعیل شبرنگ            شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                   قالب شعر: غزل حسن لطفی                    شاعر:   
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 بــاید آماده شـود شیعه بــــرای ُمــــردن             چون رسد لحـظه بـا زور علی را بُردن

 وسیلی خوردن  جز رفتن نیست به ای چاره            من نیست تنهایی موال که کسی جز روز

 آن است همان سوخـتن و پژمردن  بهتـر             اربنـا نیست همیشه برسد غـنچه به ب گر

 ورنـه حــساس شود دشـمنـش از آزردن              آن است که مظلومه سـفارش نشود بهتر

 تر اینکـه علی را به ولی نشمردن  سخت            سخت است امامش هتک  ناموس خداپیش

 پردن ار، تن فـاطـمـه را بسـجز بـه دیـو             کجاست نرسدچاره زیک شهر وفاییچون 

 جز غیر خدا نسپردن  ای نـیست به  چاره           رمود پیـمـبـر، این شدـآن هـمه توصیه ف

 بود فقـط غـم خوردن ورنـه بی فایده می             پـا تـا عـلـی از جـا خـیـزد   بایـد افـتـاد ز

 بُردن  شدن و سر سر نـوبت بی  می رسد             مروز عـلـی را به طـنـابی بُـردنـد آری ا

 غـم افـسـردن که مــرام شهـدا نـیـست ز              تنه بایـد از این راه چو زهرا برویم یک

 

 راهـت را به آسـمـان بـزنـم تـا غـبـار            ام که به دست آورم نگـاهت رانشسته

 را سیـاهت تاریک روسپـیـد کن شب             افتدسیاهی من شب به شـرم می رو ز

 نبینم من اشک و آهت رابمیرم اینکه               ای مـادرچـقـدر گـریـه بـرایـم نـمـوده

 را بخواهت دل  کدام روضۀ محبوب و            گـریه کنیم باز  کدام روضه بخوانیم و

 ریسمان زده بودند دست ماهت را  که            روز آنخورشیدیَت شکست  غیرت چقدر

 را بـمـیرم اینکه عـلـی دید قـتـلگـاهت            زدنـد ای مـادررا می  یـان کوچه توـم

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل   محمود ژولیده                شاعر:   

 

لنفعاعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل      رحمان نوازنی                 شاعر:   
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 بــنـاي عـشـــق بـود    از ازل ایـنـجـا            ســـراي عشـــق بــود   خــانـه حـیـدر

 جـانـانــه است  منـي مأ  فـرشـیان را            معراجشان این خـانـه اسـت  عرشیـان

 این خانه فـرود چـون بـر روزي آیـد            یل در عــرش بــود  ـرئار جـبـا فـتخـ

 پـروانه است خـانه شمـع وهـسـتیـش             همیـن یـك خانــــه است عـالم هستي

 استمصطفي   این نه خانه؛ بل بهشت             مرتـضي است  سراي روح بـرعـالـم

 انـه سـالم ـاین خ بـر اهـــل دتـا كـنـــ             ـــداموهللا  ُمـ  بــود   احـمــــدعــشـق 

 فـلك  سقـف آن عشـق است، بـر بـام             فـــــرش ایـن خـانـه بـود بـــال ملـك 

 بـود ـهـستـي   هـر بـود و ن عـرض آن            طـول آن چون طول تـاریـخ وجـــود

 ستایـن نـه خـانـه جـایگاه هـل اتي ا            وعرض آن حریـم كبـریـاستطـول 

 صـاحب ایـن خـا نـه قـرآن را روان              مـكــان آیـه ي تـطـهـیـر را ظـــرف

 زدود  از قـلــوب ُمــرده زنـگـــاري            خشت خـشتـش آیـه هـاي نــور بــود 

 افـالك و زمـیـن   شــقپـایــــگــاه عـ           و دین  هـر حـصـارش انتـهــاي عـلم

 خــداونـد ، این سـرا  مخـزن عـلــــم            بـاب آن بـــاب عـفـاف است و حـیـا  

ـرد  او             صبـر  با عـلم است صاحب خـانه را  ایـوب هـا  كـي رســـد بـــر گ 

 واستفـضه اش فخر زنـان در ماسـ             قـنـبــــرایـن خـانه محبـوب خـداست 

 بـي وجـودش عـشق را معـنـي نبـود              ایــن ســرا دار و نـدار عـشـق بــود

ــجــر قــربـانـي بـود در ایـن مـنـا             بـر طـواف ایـن سـرا كـعبــه ُمحــرم  ح 

 بـدینجـا دوخـتـه   وه چـشمش رامـــر             صفـــا آمـوخـتـه بـــین صفــا زینـجا

 بـو   عـود وعـنـبر زین سـرا بـگرفته           سـازد وضـو این خـانه مي م اززمـز

 بـر روي آن  این خـانـه بـود شـد کـه            فـخر خـاكــش بـرهـمه كون و مكـان 

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            مثنوی       قالب شعر: ناصر زارعی                      شاعر:   
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 لنجاتبـاب ا   چــون بـود مـهـریه ي           عامـل بر حیـات آب زان رو گشـتـه

 ر ایـن ســراي جــاودانبــ  تــا رود           ـهان بـاد زان رو مي وزد در ایـن ج

 شـوقــشـان در گـردشـنـد  دائـــمـاً از           مـاه و خـورشید و ستـاره دلخـوشنـد 

 بیـننـد و رونــد  روي صــاحـبـخـانـه          تـاكـه فـرصـت آیـد و هـوئي كـشـنـد 

 ــهاو در زمـزم   جـملـگـــي بــا یــاد             محـــور ایــــن خـــانـه نـام فـاطـمـه

 حــامـــي و امــی ـد و جـان مـرتـضي           اوست گـرمي بخش و ركن این سرا 

 بـــود و نـبـود خـانه است  یـــــاد او            نـام زهــــرا تـار و پـود خـانـه است

 ـــتـه بـــر آرامـش او جــانـشـانبـسـ            ـــرا آب و خـواب و نا نـشانیـاد زه

 بـا وجــــودش روح حـیــدر مـنجـلي            عـشـق او روح است بـر جـان علـي 

 سـزد    مشـكـل از عـلي او را   حـــل           كـعـبــــه آل نـبــــي مــــــادر بـــــود 

 ش از ایـن حیاتجمـع شـد خـاكستـر          با ایـن صـفـات وامصـیبت این سـرا  

 شعـله ور از كـیـنـه آخـر شد چـسان           داري نشـان ایـــن چـنـین خانه كجـا

 مـانـده مـــدتـهاسـت در دلـهــایـشـان           كـینـــــه بشــــكسـتـن بـتـهـا یــشـان 

 خـوك ي چـودر دل مســلم نــــما هـا            ،تـبوك  كیـنــــه بَـدر و اُحـــد خنـدق

 شـمع و گـل؛ پروانه را هـم سـوختند             شـعـــله ور شــــد آتـشي افـرخـتـنـد 

 ایـن مـوال كـه هست   هـیــچ میـدانـید          هـاي اي بـوجهـل هــاي بت پـرست 

 نـامـوس خـداست    یــن حـریــم امـنا           مي دانیـد این خـانـه كـجـاست  هیچ

 كـــارتـان وهللا كــفـر و پسـتـي است           است  هستي   خانه صاحب  احبـص این نه

 بـي اجـازت هـیـچ گـه نــگـذاشت پـا             هـم در ایــن سرا    قــابـض األرواح

 حـــامـي حــیــدر بُـَودیـگـــا نـه    او          صـاحب خــانـه بـه پـشت در بـُـــَود 

 قـــوم نـامرد و منـافـق، پسـت پسـت            بـت پـرست   ن گفت كـاي نـا بخـردا
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  دشمنش با دین و قـرآن دشـمن است            اسالم و مـن است  این عـلي هـستي

 شــط خــون بــایـد رفـت   وز مـیــان           ز من بایـد گـذشت  گرعلي خـواهید؛

 در رخ شـــمــع والیــت فــــــانـــیــم            عـلـي را نـه، ولـي را حـامـیــم  نمـ

 او بُــود شـمـع و منـش پـــروانـــه ام          گـرمـي دل و كــاشـــانـه ام    اوسـت

 خـانــه ام مـن چـسـان بـي او روم در           رهـبـــر فــرزانـه ام  هــــم ولــي و 

 جمـله بـر جانم كـشـیـد  هـــاتان تـیـغ           ل تن نـه، چـهارصد كـافر شوید چهـ

 سـیـنـــه ام را بـاز مـیـخ در نــهــیـــد             آن یـكي دست مـرا هــم بــشـكـنـیــد

 در عــوض دســت ولـیــ م وا كـنـــیـد           بـا لـگد در را بـه پـهـلـویـــم زنـیــد 

 تــنـــهـــائــــي او آبـــــم كـــنـــد   داغ             بـــت او آتـشــم بــر جــان زنــد غـر

 نـي امـیـد مـن كــه جـان عـالــم است            این عـلـي شـمـع و روان عـالم است

 ظـلـم هــــا بــا سـاكنـان او چـراست؟          قـبله گــاه عشـق احـمد این سـراست 

 محشر ولیـ ت درعزاست چـون كه تـا          )سائال( گر خون بگـري تو رواست

 فــــاطـمـه چـشـم انــــتـظـار تـو بـود           مـهـــــدیـا دل بـیـقــرار تـــــو بــــود

 

 

 همه ی زندگی  شــــیر خــــــدا ریخـت بهم       مادری خورد زمین و همه جا ریخت بهم 

 زجا عـرش خدا ریخت بهم  تا كه برخاست       داغـــی و تیزی  مـسـمــار اذی ـــت میكرد 

 با ریـخت بهم تا کـــه زد سلـــسـله ی آل ع       بشکند پای کسی کـه لگــــدش سنگین بود 

 نسل سادات به یك ضربه ی پا ریخت بهم        ثلث سادات میــــان در و دیـــــوار افتـــاد 

ــ       بــس كن   ای در؛ ُگر گرفته بدن  فــاطــمـه،  ن زمــزمه ها ریخت بهم وسط شعله ببیــ

 یخت بهمگــیـسـوان  پسرش كـرب و بال ر        پشت  در سینه ی  سنگین شده هم ارثی شد

نفعالتن فعالتن فعلفاعالتن وزن شعر:               قالب شعر: غزل     قاسم نعمتی                   شاعر:   
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 پشت در جان علی مرتضی افتاده بود               بودجدا افتاده وگل بود  گشته  پرپرغنچه  

 افتـاده بود سورۀ کـوثــر جدا ای از آیه              دست موال بسته و بیت والیـت سوخته

 افتاده بود دانم کجـاگـوشـواره من نمی              گل همچون برگ گوش ناموس خداشد پاره

 بود افتاده  باز شد زهرا زپا دشمن پای              شکستباال بازوی زهرا دست قنفذ رفت  

 ود د کربـال افتاده بلـرزه بر جان شهـی              باخته آن میانه رنگ خود را مجتبی در 

 ها افتاده بود کـل قـرآن در میان کوچه               فاتح خیبر برای حفظ قرآن در سکوت

 زهرا چرا افتاده بود صورت تو بر  هُرم            کاش ای آتش بسوزی درشرار قهرحق

 افتاده بود  پا  زیردست و دخترمعصومه            به خود پیچید پشت درمادرمظلومه می

 بود   افتاده هاچه  داند که پشت درنمی  کس            در غیر  یر آتشمحسن غ  زهراغیر غیر

 االنبـیا افتـاده بود فاطـمه نه بلکه خـتـم            آه آه فاطمه نـقـش زمین گـردیــد مـیـثم

 

 چـشم تنگ حسد آستانه را سوزاند            فـتـنــۀ ابـلـیـس خانه را آتش کـشـید

 پـیــدا کنند بهـر تعـرض، بهانه را            که در زدند،دنبال یک بهانه به هر 

 د شـنـیــد درد  دل تــازیانه رابـایــ            باید غالْف روضه بخواند برای مـا 

 بــاال نـبــرد از اثــر درد شـانه را           بعد ازآن ما را کهطوری زدند مادر

 دیدی ندید کشتی داغـش کـرانه را           دیدی که کاردست علی داد،کینه ها

 رادانه   دیگرنخورد با دل خوش آب و            چه نقش بستدر خاطر کبوتر زخمی 

 رامختصر و عامیانه   این چند بیت            کنم تقــدیــم روح مــادر سادات می

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             غزل     قالب شعر:غالمرضا سازگار             شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل               قالب شعر: محسن عرب خالقی            شاعر:   
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 دوشباید به پشت در بـروم، دیـر می          دارد غـریـبی تـو نـفـس گـیـر می شـود

 بـاد خـزان چگونه سـرازیر می شود         در بـاغ خـرم من و تــو، یا علـی ببـین

 اینجا برای شیـر خـدا، شیـر می شود        این دشمن حرامی و روبه صفت، چـرا

 این سوره پیش چشم تو تفسیرمی شود        دربین شعله، سوره ی تکویر خواندنی ست

 1می شود من، تیر ۀ سینبه  ها، این میخ        بینو ب جنگمدرپشت در، به راه تو می 

 شود ای ببرش، پیرمی او را به حجره         استدرشکست و دختر من هول کرده  این

 با ضـرب در، ز فاطمه تقدیرمی شود        اجـــر رســـالت پـدرم را گـرفــتــــه ام

ـن یجیب    ی شودای فـاطـمـه درگیـر م دارد دعـ        نیستزین پس دگر نیاز به امَّ

 

 دیگر مجــال ســوز آهــی نیست زهرا            عرش راهی نیست زهرا ات تا ازخانه

 بهتر از اینجا تکیه گاهی نیست زهـرا           دیــوار بــرخیزاز تنگ نای این در و 

 ا هرز نیستسنگین تراز این ماه ماهی             پیچیده در گــوشم صدای ضرب سیلی

 بر ضربه های او پناهی نیست زهــرا            دستشسنگین است سردسته ی این قوم 

 اینجا قـتـلگــاهـی نیست زهــرا یا مثـل           برگـردیا که رهــا کن دامنش را زود 

 
موضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامده است » البته این موضوع بدان  . 1

مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربۀ در و آتش   سالم اهلل عليهالوی حضرت زهرا  ت که در این حمله و جسارت سینه و پهمعنا نیس

از بازگو کردن آن به   حضرت به شدت مجروح شدند و تصریح تاریخی در این زمینه وجود دارد« لذا توصیۀ ما این است که اوالً 

ندن روضه های سخت خوداری فرمائید؛ ثانیا اگر توصیۀ علما و مراجع از پرهیز از خوادلیل مستند نبودن و همچنین به جهت رعایت 

قصد اشارۀ گذرا به این موضوع را هم دارید الزم است حتماً در قالب زبانحال یا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود  

 مي شود من، تير ه ي به سين  اين ميخ ها،        ببيندرپشت در، به راه تو مي جنگم و                 تاريخي نه قطعیت 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                 قالب شعر: مجتبی شکریان               شاعر:   

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                  قالب شعر: قاسم نعمتی              شاعر:   
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 1خانه از حج برترست  صاحبحفظ            میـقـات من پـشت َدَرست یــافـتم

 اصحاب فیل تــا بگـیرم کـعـبه از             ـر جلیلَرمی شیطان کردم از ام

 رهسپــر کردم به مسجد گام خود            بسته بودم پشت در احــرام خود

 از صـفـا تــا مـروه کردم هـرَوله          ســعــی کــردم تــا نـماند فاصله 

 امخـانه  لی درعــبــر نـگــردم بی            امپروانه  من  شمع است وگفتم او 

 است علی گردیدن طوف من دور          حیدر دیدن است رخسار حج  من 

ــم، تمام          الـحـرام ای قـبـلــۀ بـیـت  آنــقــدر  دور تـو گشتم که شد حج 

 

 

 رفـتـن تـو  فـدای مـخـفــیـانـه جـانـم             غـیـبت کـبراست بانو مـدفـن تو در

 آیـد از پـیـراهـن تـو بـوی خـدا مـی             2ای بـاغ بهـشتی  ب،ماجـرای سیـ از

 تو وقـت آسـیا چـرخـانـدن روز هر            بـوسـی آیـد برای دستجـبـریل می 

 گلشن تو ازای جلوه یک   این هم بود            مانند گلهای بنفشه است رنگت اگر

 دامـن تـو  از ریـزد مـگـرلـه مـیآال            است خیز  اللهنمازت   تا به پای جا سر

 
بيت زير به دليل عدم توصيه مراجع و علمل تغيير داده شد فراموش نکنيم که اهل بيت سگ درگاه نمي خواهند بلکه شيعة  .  1

 ست م و هردَم تمنايم علي کلب اين درگاه             صحن ايوان نجف، دربارِ سلطان من است            واقعي و پيرو راه مي خواهند

کنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر مي  بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد.   2

 آمده را جايگزين بيت زير کنيد 

 آيـد از پـيـراهـن تـو بـوي خـدا مـي             اي ماجـراي سيب، اي بـاغ بهـشتي 

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                         مثنویقالب شعر: علی انسانی                      شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر:               غزلقالب شعر: علی اکبر لطیفیان            شاعر:   
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 عزای فاطمه  مزد   نیست ُمزدی بهتر از            نیست کاری بهتر از خدمت برای فاطمه

 فاطمه های روضه قطره اشک  ریخته در            االعـمال ما تـمام  نوکری شد اَفـضل از

باز             را بس است محشر جملگی ما ازل تا روز   از  َمنصب  عبد و گدای فاطمه ، َمناص 

 فاطمه  هرکسی پشت  سرش بوده دعای            سربلند روسپید وقیامت روز   هست در

 فاطمههم فدای  هم به قربان  علی جان،             زهـرا و بـابـایم شده شـاه  نـجـف مادرم

 پای فاطمه  الست قـطعاً زیر جنت االعـ            پای مادران زیرهست تا وقتی که جن ت 

 عـلی در ربـنای فاطمه نیست جز ذکـر             خواسته اش هرچه حیدرخواسته در زندگی 

 فاطمه گـلوی مـرتضای اسـتخـوانی در            خواری به چشم  غصب  فدک، مانده ازظلم وجفا،

 کوچه صدای فاطـمه  از ررسد انگـامی            کـن در را دوبـاره فـاطـمـیـه آمـده بـاز

 رسـد دسـتم بـرات  کـربالی فـاطـمه می            خودشدهد زهرا می  کنان را گریه روزی

 

 زمینم تمام در مردترین غریب که من             بیـقـرارتـرینم تو بیـقـراری و من نـیز

 کمینم  به فراق تو واین س است ازنشسته             مدینه تیغ به رویم   آن سو کشیده است از 

 جبینم  مانده رویچه سازم این عرقی را که             تو گیرم که اشک شرم نبارم  به حال و روز

 من گریه کن که خانه نشینم  هم به خاطر  تو             علی به خاطر بسـترنـشینی تو بگـرید

 که حصن حصینم  که کهف امانم منی  منی             بـمانی به چادرت مـتوسل شدم که باز

 یـنم سرخ بچـ هایز باغ پیـرهـنت الله             برای سنگ مزارم پس از فراق تو بگذار

 عجینم  با شکست که من بعد شکست چنان             مرا شکستن بازو شکـسـتن پهـلـو مرا

 بـینمرا به چشم ن خدا کند که فـراق تو            دیدم  خدا خواست من ببینم و را زدند و تو

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلقالب شعر: غزل           وزن شعر: مهدی شریف زاده            شاعر:   

 

فعلنمفاعلن  اعلن فعالتنمفوزن شعر:              قالب شعر: غزل    محمدعلی بیابانی            شاعر:   

 

سالم اهلل علیها قسمت دوم بخش سوم : اشعار بستر شهادت حضرت زهرا  
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 مـرد دی سـلـمان چرا به گریه فـتادی،            مـن ای احـمدی سلمان تویی که یاور و

 که سری هم به ما زدی سلمان چه خوب شد            خوش آمدی سلمان بیا به داخل خـانه،

 خـانۀ عـلی اینجـاست ای!درست آمـده

 این گرفته رو زهراست  ای!آمده درست 

 خـواهدما را کسی نـمی که خاطـر بـیا             خواهدکسی نمی  صاحب عزا را عزای

 خواهد نمی مریض هست و شفا را کسی               خـواهـدعـلـی ولی خـدا را کسی نـمی

 نیست شـان ارزنی ارادتدرون سیـنه 

 کسی نیـتـش عـیادت نیست خـداوکیل،

 چراگرفته  خون  ،بار  این  امخانه کهمگو              چرا خون گرفته  ه چشم  من  زار،مگو ک

 خون گرفته چرا مگو که بستر بیمار،            خون گرفته چرا دیوار،  مگو که این در و

 سئوال کن که چه دیدند فضه و اسماء 

 خود زهرا از سئوال کن ولی از من نه؛

 گیدنج به پای والی من  زمین نخورد و            پای من جنگید مرد،یک   غایتبه قدر 

 جای من جنگید   چو صبر دست مرا بست،            فـراتر برای من جـنگـید ز ذوالفـقـار،

 زهـرا تـصور نداشت دشـمـن حـیـدر،

 زهــرا بـبـین پـنـاه گـرفـتـم بـه چــادر

 گمان کنم که هوایی شده رود الهـوت            مسـکـوت گـذاشتم ام رافـاطـمه  دعـای

 که بسازم چگـونه یک تابـوت  بیا بگو            ام مبهوتکه مانده دیشب، شدهوصیتی 

 گـویـمدلـم را به چـاه مـی بـیـا که راز

 قـبـله بانـویم  به بـبـین چگـونه شده رو

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:              مربع ترکیبقالب شعر: ضا دین پرور            رشاعر:   
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 کرد می خود سرشار  افالک را از نور            کردنام علی را هر نـفـس تکـرار می

 کرد می منـزل او کار روح االمین در            عهده رزق عالم الهـوت را داشت بر

 کـردمی آیـنـه دیـدار  تا خـویش را در            رفتمانند نـبـی مـعـراج می روز هر

 کردمی حـسین خویش را اظهار  نـور            آئـیــنـه بـود و در تــجــلـی کـمــالـش 

 کرد می  و اصـرار به غـبـار راه اپس              خواستمی  نور درگاه قدس از مقدم او  

 کردچـادرش پیـکـار میآتش چـرا با             سخت استخورشید   درکش برای خاطر 

 کـردمی شـرمـانۀ مـسـمارترغـیب بی             آتــش در رواق خــانــه آمــد اذن،بـی 

 کـرد یــدر کــرار مـی از او تـمـنــا حـ            1تا مـیـخ در راه دگـر را پـیـش گـیـرد

 کرددیـوار می و در خـیـلی گـالیـه از             سوختاو سخت می تب  دستار زهرا در

 کرد می مهربان رفـتار  دست زهـرا با             خـو بود کـاش قـدری تـازیـانه نرم ای

 د کرمی اش را تارجلوه رنگ کبودی،             غـمش را قاب کردند با چارچوب در

 ردکـیـاد از رخ نـیـلی او بـسـیـار می            گلهای بنـفـشه است باغ فـدک گـلـزار

 
ع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامده است » البته این  موضو.   1

مجروح نشده است بلکه    سالم اهلل عليهاموضوع بدان معنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا  

در این زمینه وجود دارد« لذا توصیۀ ما این    بر اثر ضربۀ در و آتش حضرت به شدت مجروح شدند و تصریح تاریخی

است که اوالً از بازگو کردن آن به دلیل مستند نبودن و همچنین به جهت رعایت توصیۀ علما و مراجع از پرهیز از خواندن  

فرمائ های سخت خوداری  قالب  روضه  در  حتماً  است  الزم  دارید  هم  را  موضوع  این  به  گذرا  اشارۀ  قصد  اگر  ثانیا  ید؛ 

                 تاريخيانحال یا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود نه قطعیت زب

 کـرد از او تـمـنــا حـيــدر کــرار مـي               تا مـيـخ در راه دگـر را پـيـش گـيـرد

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                 قالب شعر: محسن حنیفی                شاعر:   
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 تـوانش را  دست داد همه طاقـت و ز            چو دید نقش زمین همسر جوانش را

 جانش را مرتـبه دشـمن گرفت  هزار            چون زدند زهـرا را به پیـش دیدۀ او

 دیده پـاک کـند اشک دیـدگـانش را  ز            داشت یارایی حـیف که یارش ن هزار

 غـصۀ نهانش را  نگفت درد و غـم و             زینب حسین نه حسن نه علی نه با نه

 نـشانش را کجا نـشان بـدهـم قـبـر بی             آرم مـدیـنه رو به حـیـرتم که اگر در

 جـوانش را  هـمسر گرفت عـدو کزاو            نگردد علی به فصل شباب  چگونه پیر

 را؟  آشـیـانـش که ظـالـمانـه بـسـوزند            پـریشکـسته قـفس طایر که دیده بین 

 را  غـنچـه نـشکـفـتۀ خـزانش که دیده            زهـرایش به باغ امـید عـلی و به جز

 ـش را ــان بـرد اذانبـالل بـه پـای اگـر            دست مظلومه را دهد از حسین مادر

 را  که ریخـتـند بسی خـون شیعـیانش            ها که ستم بر علی شده میثمچه قـرن

 

 به جز تو مـادر بابا نـبود، بود؟ نـبود             عرصه وجود نبودکسی شبـیه تو در 

 د نبوبرت اینهمه حسود  اگر که دور و            کردیمی سال عمر صد تو چراغ خانه، 

 نـبـود  زن عـنـود چـهـل آتـش  نبـرد بـا            تو باغ یاس تو ریحانه بودی و حـق ت

 خاک و خون و دود نبود  آن نبود حق تو            مـانـدن آنگـونه پـشت در نبود حق تو

 عود نبود   تنت جز گالب و  که عطر تویی             آیـدجـای جـای تـنت بـوی دود مـی ز

 که وقت کفـن بازویت کـبود نبود   اگر            افـتـادنمی  پـا  ز ـبـرـاتـح خـیبدان که ف

 اگر که دست عدو نیزه و عـمود نبود             آوردمی آبمشک   سوی خیمه عمو به

 گذشـتن از وسـط کـوچه یـهـود نـبـود             برای زیـنب کـبـری مـصیـبـتی مـثـل

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:              قالب شعر: غزل    غالمرضا سازگار                 شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                قالب شعر: غزل    محمود یوسفی                 شاعر:   
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 بـا رفـتـنـت ســیـاه َشـَود روزگـار  مـن            من نـدار   و رروی َهـمه دااز دست می

 من  ای ای ذوالفـقـار  حاال چرا شکـسـته            من هـستی کـنار   گفـتی که تا همیشه تو

 شـوم ای لشکـرم مرو تکـیه گـاه می بی 

 شـوم ای هـمسرم مرو خـراب می  خانه

 ایگرفته های مخـفـی  خود خوبا گـریه             ایگرفـته از حـیـدرت سه مـاه شده رو

 ایکـبـودی  بـازو گرفـته یک دسـت بر             ایگرفـته جـراحت  پهـلـو یک دست بر

 شـود ز  غـم تـو دل  عـلی صد پـاره می 

 ای قـاتل  عـلی این ُسـکـوت  خود ُشده با

ـَشد ز  آه  تو،شُعـ            َمک شنفس  ای استخـوان شکستۀ حیدر ش  له ک   دیگر نفـس َمک 

ش  بدتـر شـود زخـم  تو آخـر،   نفس َمک ش   بستر، خون تو رنگین شده ز              1نفـس َمک 

 َسرت َخم ُشده چرا؟  ها توبعد  کوچه از

 َکـمرت َخم ُشده چـرا؟ من بگو زهرای

 کـشد مراحـیـف و الغـر  تو میجـسم  نَ            کـشـد مـرامی تو  پـیـکـر   بنـفـشـه  بـانـو،

 کـشد مرامی تو  هـای ُدخـتـر  نـالـه  شـب            کشد مرامی تو های َمعجـر  خـون لَخـته 

 َهمه ُعضوت رسیده است درد بر تاثیر  

 َرنگت پریده است؟ که  توای چگونه زهرا 

 به روی تو؟  اوَرد نگَ می که خوب  وقتی            تو؟ روبروی  عـلی چه ُکـند ب گـو امشب

 
کنيم  در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد مي  وجود ايراد وزني و سکت موجود بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به  . 1

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

 رنگين شده زِ خون تو بستر، نفس مَکِش             نفـس مَکِشاين زخمِ سيـنه گردد بدتر، 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مربع ترکیب           قالب شعر: رضا رسول زاده         شاعر:   
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ه   روی مـانـده بـه دل  آرزوی تـو مـی تـو             تو؟  ُشـست ـشوی ات چگونه َدَهدبا ف ـض 

 چَکـد پـیُرَهـنَت اللـه می  زهـرای من ز  

ـنگـام  ُغـسل از  چَکـد َکـفَـنَـت الله می  ه 

 َهـوا زدنـدرا بی  که تـورَود یـادم نـمـی             زدند!؟  را…را یا مَ  نامردهای َشهر تو

َکست،            1بگو که تو را زدند زهـرا سـوال دارم، را زدند!؟  بار  تو که ش   دوباره چ 

 این ُممتََحن ُکنی  ب مان که َرحم به زهرا

 جای خـیـز َعلی را َکـفَـن ُکنی  اصالً ز  

 

 است  به بیـمار بسترچـشمان اهل بیت              است گسترای که بال َملک سایهدر خانه 

 است کوثر گویا شب جدایی اخالص و            آه فاطمه است نگاه علی، از ترمحزون

 است  حـیدر  به  آری شب وصی ت زهرا            لـب سخـنـانی کـنـد بـیـان انـگـار زیـر 

ن بعـد زیـنب آیـنـۀ روی مـادر            ات خـرابکه شده خـانه آرام جان من!  ت سا م 

 است  دار اشک پدر چشم دخترشب زنده             جـان زیـنـبـم  و فـردا به بـعـد جـان تـو

 این آخرین سفـارش بانـوی پرپر است            غـسل شبانه نمانده است  غیرراهی به  

 است داور مخـفی من امـر طرح مزار             را سـرزنش کـند تا مـدیـنـه تـو بگـذار

 است رهبر بغض تو  سر اعتنایی از بی            دهـنـدنـمی  جـواب سـالمـت َمردم اگـر

 است  از بس دلـم ز اهل مدیـنـه مکـد ر             نگـذرم مکارجـفـای سـتـ  از تا محـشـر

 اسـت  ادامــۀ داغ پـیـمـبـر ایـن داغ در            دست رود زدیگر تو می  رکنبا اینکه 

 
کنيم به منظور رفع در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد مي  وجود ضعف معنايي  عر محترم است اما با توجه بهبيت زير سروده اصلي شا  . 1

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

 ، دوباره چِرا زدند!؟ بارِ تو که شِکَست            زهـرا سـوال دارم، اَگر که تو را زدند

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                 قالب شعر: ه                 محمود ژولیدشاعر:   



( سایت آستان وصال      astanevesal.ir  274                                                                                                                          جلسه آموزش مداحی نورالثقلین  ) همدان 

 
000

 

 زهرا  ماندم که رب بنویسمش یا بنده؛            زهــرا ـانـنـدد کـسـی مآیـنـمـی  دیـگـر

د بود و            تـرین آئـیـنـه مـهــر خــدا بــود کـامـل  گاهی مرتضی بود  گاهی محم 

 بـریمش شب با توسل می نامی که هر            خـریمشجان می که با قربان آن نامی 

 خـاک پـایـش آفـریـدنـد ـاک مـرا ازخ            ا خـریـدندعـالـم ذر گـریه کـردم تدر 

 زهـرا با کـسی کـاری نداریم  ما غـیر            در محشر کـبری که دشـواری نداریم

 از حق و والیت یاوری کرد پشت در             زهـرا برای شـیـعـیـانش مـادری کرد

 آن زهرا غریب است  به دنیا که در لعنت            است سیب باردرخت طـیـبه با  زهـرا

 بود جهـان زهـرا قـنوتـش روزی اهل            را روح و جان بودمرتضی زهرا قنوتش 

 1اش با میخ حک کردسینه  عـلی بر  نام             نمک کردرا بی اوفراوان دست لطف 

 ا هم زمین زدشد عـلی ربا فاطمه می            زدرا آخـرش هم غم زمین  موالی ما

 

 کندات عـلی جـگـرم درد میغـصه   از            کندیاسم ولـیک، بـرگ و برم درد می

 کـنـد هـای تـرم درد میبا آنـکـه چـشـم            کنمگریه می هر شب برای غـربت تو  

 کندمی ورم دردلحـظه قـلب شعـلـه هر            درد خویش با تو نگـفـتم سخن ولی از

 کـنـد کـمـرم درد می از ضـربت لـگـد،            علیخورم مییک دو قدم نرفته زمین 

 کـندغـم پـسرم درد می وین سـیـنـه از            امزخم سینه از چکد خون جای شیر می 

 کندسـرم درد می گوشم کـبـود گـشـته،            صورتم به دیوارای که خورد از لحظه

 
موضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامده است » البته این موضوع بدان  . 1

مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربۀ در و آتش   سالم اهلل عليهامعنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا  

 ریخی در این زمینه وجود دارد« شدت مجروح شدند و تصریح تاحضرت به 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: مثنوی                 قالب شعر: رسول عسکری             شاعر:   

 

فعول فاعالت مفاعیل فاعلنموزن شعر: غزل                  قالب شعر: محمود اسدی                شاعر:   
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 الـسالم کرد خود را بـدین روی ـه عـلیه             نت را قـیـام کـردـیـشه آمـداحـمـد هـم

 را احـتـرام کرد آیـه به آیـه وحـی تـو            خــدا آیـه بـه آیـه صـحـبـت یـکـتـایـی

 خـلـق امـام کـرددامـن تو بـود که   در            کردگارریخت می  به پای تو هستی خود

 روز با سخـنت همکالم کرد  را دو  او            را که مقـام دهد جـبـرئـیل خواستمی

 جام کرد می بهعوض  درسراب آری              قومی خـمار را طـمع شـیخ خـام کرد

 الحرام کرد  را به جعل والی بیت خود            ابلـیس بر قـداست منـبر که پا گذاشت

 ازدحام کرد  سران وقتی که جهل خیره            تاخـطـابه  دخـیل  شـسته عـقلن خلوت

 هـای کالمت قـیـام کردکه واژه  وقـتی            از پا نشـست خـنجر طغـیـانگـر سـپاه

 التـیـام کرد وقتی شکـاف را دل کـفـر             شکافتزخم تن کعبه را  خطبه باز این

ـت سخـنـش را  با             گـریه خـدایـش نـیـافـریـدرا بـرای  او  تـمـام کرد  گریه حج 

 

 

 ام  آرمـیـدهیــاسم كه جـای بـاغ به در            ام اشــكــم ولي ز چـشــم مدینه چكیـده

 ام هـواي عـلـي پَـر كشیده چون آه در           ام چون ابرپشت پاي علي اشك ریخته

 ام هـقـار خـستـه ولي آب دیدمن ذوالـف            كنید مــردهای مـدیـنه چـه مي اي شبه

 م ا هگزیداز دعا كشیدم و عزلت   دست          گفتي صالح نیست كه نفـرینشان كني

 ام هاي مدیـنه وزیده شب به كوچه  هر          هایشان ام خـانه م در زدههمچون نـسـی

 ام رسیده و سر ام گذشتهچون فرصتي           شـوم در جـلـوه ام دوباره مكــرر نمی

 ام هرچه بـالی توست به جانم خریده          عــلـی مرتضی نـفـسـي فدا لنـفـسك یا

مفاعیل فاعلنمفعول فاعالت وزن شعر: غزل                  قالب شعر: محمدرضا رضایی             شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: رضا جعفری                 شاعر:   
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 ان ـا شده و فـکـر فـتـحـنـا داریـم دو هـر            دل دریا داریم ما دو تا در دل طـوفان،

 زهـرا داریم من و تـشـابه،چـقـدر وجه             غـصۀ فـردا داریم روزمان شب نـشده،

 است  زخون رنگین دو هر بستر او، من، لد

 نیست  به میدان بد بزنی باز تـنه گریک             بد نیست نم باران،های کویری زمین بر 

 نیست نان بد  بخوری گر  بدنت آب شده،            بـنـشیـنی جلـوی دیـده طفـالن بد نیست

 این است حیدرخواهش   شود، قبول تو گر

 زهرا  آشـوب به پاکن رفـتن بزن حرف            زهـرا ـر شـفـا کن،باشد اما نـفـسی فـک

 هم در حق هـمسایه دعـا کن زهـرا  باز            باز مرا صاحب عـزا کن زهرا بـرو و

 نفرین است دعا، بهر این قوم ستم پیشه، 

 فـشا شدنهـان ا راز  بخـت شد یار من و             شـدگـونـه تـو پـیـدا  خـواب بـودی ورم

 شـد دیـده من دریـا بـغـضـم آوار شـد و            ناگهان پلک جریح تو به زحمت وا شد

 است دستش عجب سنگین  گفتم این نحس لعین،

 ریخت نیلوفر  دور تو نفسی ژرف زدی،             ریخت بستر در نازل شد و عرق سرد تو

 ریخت  دل حـیدر مـرگ نمودی وطلب              ریخت سر ازات حوصلهطاقتت طاق شد و 

 خودش آمین است   توکه دعای    شک ندارم

 حال قعود است چرا در  سرو تو قد چون            است چراتنت بال گشود   مرغ روحت ز

 کبود است چراوای من گوشه چشم تو             نـمود است چرا  دهـن بـاز های توزخـم

 دیده حیدربین است  غرق در خون زچه رو

 اسـتخـاره نکـن این قـدر بر این قـرآنـم            پیـمانم دار نکـن، هـمـسر و همدلـ دل ز

دم در جانم             کـوچکی طـفالنم بر رحـم کن بر من و  نـفـسی پـلـک بـزن، روح بـ 

 تسکـین است  درد مرا کردن تو چشم وا

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            مسمط       قالب شعر:        سعید توفیقی           شاعر:   
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 ای که بر یاری من سـینه سپـر استادی             هــــرا، ب ــــفَــــداَک اَنــَـا و اوالدی آه ز

 سلـیـقه دادی  روزی است که تغـیر چند            خـون افتادی  بستر چه شده با تو که در

 چرا پیـرهـنت تـزئـین است  با گل ریـز

 علت اینگونه سخن گفـتن چیست بگویا             کردن چیستهمه پیراهن عوض  علت این

 چیست  قـصه پیـراهن ماجـرای کـفـن و            من چیستنت بید ز شب و پر  صحبت از نیمه

 دخترکت غمگین است  حرف از سر نزنی،

 نـمائی کـردیقـبـله  به قـبـله شدی و رو            خـدائی کردی شد کـار نـفـست معـجـزه

 مرا نیزهوایی کردی  خواندی و روضه            کـربـبـالیی کـردیهـمـه را  شـب آخـر

 سنگین است  روضه تو سمت گودال نرو،

 

 شدنت را لـگـدهـای مـکـررپـامـال              شدنت را دیـدم وسـط باغـچـه پرپـر 

 شدنت را همه دیـدند معـطر زهـرا،            گرفتند بین در و دیوار گالب از تو

 شـدنت را از چـهـرۀ تو لـذ ت مـادر            با کـشتن یک سوم سادات، گرفـتـند

 حـیدر شدنت راتـنها، سپـر غـربت              فض ه شنـیدم یا ُمـْنَهـَدةَ الُرْکْن من از

ـْسم چه آمد به سر تو؟ ـلَـةَ اْلج   را الغر شدنتروضۀ  بخوان آهسته             یا ناح 

 شدنت را؟ یک طفـل برابر با پیکـر            من چه تشبـیه کنم رشیده به زهرای

ـیَةَ اْلعَـْین زبـایا    امکـدر شدنت ر و ای تارچون آیـنه             دیـدم چـشـمان تو ک 

 را شدنت زهـرا هـمه دیـدیـم پیـمـبر            بین نمازت  ای وبه سر بسـته  دستار

 را شدنت من خواسته بهتر وقتی دل            هیچ نگفتی! وام حاجت خود گفته  من

 شدنت را تراین  کن تقدیم به پهلوش            فکر شفا باش ای چشم صبوری نکن و

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:         قالب شعر: غزل         احمد ایرانی نسب            شاعر:   
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 من  است که هـستی کـنار یکروز دیگر            !هم قطار من  همسر من! صبحت بخیر! 

 بـهــار مـن!   پـیـراهـن جـدیــد مـبـارک!            !بهـتری شکـر خـدا! گـمان کـنم امروز

 ای که سر بـرسد انـتظار من نان پخـتـه              !ددهمزه می پـزی چـقـدرمی که تو نان

 من آتـش بـد است با من و بـا روزگـار            !آتـش تـنـور کـمـی فـاصـلـه بـگـیـر از

 قـرار منبی دسـتی بـکـش به روی دل              صـدام کن «عـلـی جـان»  مثل قـدیم بـاز

 !من دارآب شدی روزهاست روزه بس             !برات لـقـمه گرفـتـم! قـبـول کن زهرا!

 من  زار رحـمـی بکـن به گـریه اطـفـال            !به پات! بـمان! جـان من بـمان امافتاده

 من  مرگ من است لحـظۀ مـرگ نگـار            برای خـانه دو تابـوت الزم است اسما!

 مـن  عـــرش رفـت آه دل ذولـفــقــار تـا              !کـسی به تو با تـازیانه زد؟ بودم و من

 من وقتی که خورده است به مقتل گذار            روز دهـم قــرار من و تـو دم غــروب

 بـرد مـقـابـل چـشـمـان تـار من سر مـی            رفـته روی سیـنه حسین که شمـر وقتی

 سـوار مـننـاقـهاز غـرور دخـتـر وای             زینبند  سنان دور شمر و خولی و زجر و

 

 باشم یک شبی  یار  مرهمی بهرت بیارم،            نشد بیدارباشم یک شبی   پای این بستر

 شبی  تا که منم غمخوار باشم یک ناله کن،             اضطراباست ناله سرکند بی  حق بیمار

 کار باشم یک شبی  شد پُردانی ن  میهیچ             کند علی کاری خواهشا!چیزی طلب کن تا

 تا محرم اسرار باشم یک شبی  صحبتی،             اختفا؟ سکوت وتا کی  !منبستری بیمار 

 باشم یک شبی  هم کشتۀ مسمار کاش من             شودمی   رسم حالم دگرگونکه می   در پشت

 شبی  کپای این بستر نشد بیدارباشم ی             میان خـلوتت درد بسیاری کـشیدی در

فاعالت مفاعیل فاعلن مفعولوزن شعر: غزل                 قالب شعر: سیدپوریا هاشمی               شاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل    محسن راحت حق            شاعر:   
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 اینگونه  زهرا پرپر مثل توای پروانه نزد             بینمت در بستر اینگونهکشم میمی چه زجری

 اینگونه  درخودت پشت  دیگر نیا جان علی              نیست برخیزی خانه نیازیمن آمدم  اگر

 اینگونه  با سر جوابم را نده بانوی خوبم             دار نامرد قنفذ کرده این شهر پُر ازجوابم 

 اینگونه  پیکر  داری فاطمه در یقیناً زخم             بود خون لکۀرویش که  رالباست خودم دیدم 

 اینگونه  همسر چشمی پیش الهی که نیفتد            دیدمهیچ مردی آنچه من  الهی که نبیند

 1اینگونه  خ دریم تنی   برکه نگیرد  الهی            سوخت پیکری هم و حتی دری آتش گرفت اگر

 اینگونه  بر  غریبی مرا یکجا گرفـتی در             سهم خودم باشد تا ابدغربت  بود، این قرار

 اینگونه پشت در  افتاد درام  چه شد که هستی            آن را کندم از قلعه درمنی که یک تنه می 

 اینگونه  غم خواهر د ازسوزشبیه مادرش می             سوخت حسینم  خیمۀ عمر آتش گرفت و دری

 اینگونه  شود خاکستر می  میان خیمه معجر            ها میسوختشعله  در شبیه چادری که پشت در،

 

خدا فاطـمه؛            پـا را دریـاب  مـن  دلـواپـس افـتـاده ز  را دریاب  جان  حسن شیر 

 نـوا را دریاب   آه و  پُـربا نگـاهـی دل              غـص ه و اندوه نفـس بـند آمد غم و از

 این محـو  دعا را دریاب  بگو آمینی و            زهراجانخدا  مرگ  خودرا طلبیدم ز

 را دریاب هاای کن دل  این آیـنه خـنده            ببـین زینب  تو پژمـرده بگردان و رو

 ا را دریاب دص نَفَس و سوز   این گرفته             گـریدمی زده؛ حسنت مشت به دیـوار

 کـربـبال را دریاب  صحـبـتی کن ثـمر              پیچدمی  به خود دیده کفن را و کفن( )بی

 پـا را دریـاب مـن  دلـواپـس افـتـاده ز            ؟بینیمیغمت  است بمیرم ز  عنقریب

 
موضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامده است » البته این موضوع بدان  . 1

بلکه بر اثر ضربۀ در و آتش مجروح نشده است    سالم اهلل عليهامعنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا  

 هریخی در این زمینه وجود دارد« حضرت به شدت مجروح شدند و تصریح تا

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل    عماد بهرامی            شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             شعر: غزل       قالب محسن راحت حق            شاعر:   
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 کرد  مه رخـسارم ابر سیـهی بر جا چو            دستان ستـم تارم کردزهـره که  منم آن

 ایـن دارم کرد آسـوده از تا اجـل آمـد و           نکرد  بیـمار کس عیادت زمن خـسته و 

 یارم کرد بی شوهرکسی بی خون به دل             چه از داغ پـدر سوخـتم اما به خـدا   گر

 خـانه انـصارم کرد به در غـربـتـش در            عـلـی را گـیرمحـق  همه تا رو زدم بر

 همه آزارم کرد  اینگنهی به چه جرم و             دشـمـن آخر پـاک نـبـی بـودم و عه بضـ

 دیوارم کرد بشکـند پاش چنین دست به            شکست زد که پهلوم در لگـد آنگونه به

 کرد  که نـاچـارم غـریـبی عـلی بود این            هرگـزخانه بـرون پا نـنـهـادم  منکه از

 کـرد  آمـد وسـط راه گــرفـتــارم قــنـفـذ            کنم عـلـی بـاز رگـره از کـارفـته بودم 

 یارم کرد زده از دست بشکسته خجالت            افتاد کار دست او باز نشد دست من از

 

 1انگیزی غماینچنین  فرط درد و محن  ز            شـبـیـه برگ درخـتان رو به پـائـیـزى

 بـپرهـیزى اینکه چهـره نشانـم دهى از            بپوشانى؟ من  دلخسته روکه گـفـته از 

 غـصه لبـریـزى  هاى تو گـویـد زنگـاه             اى اما پر از صدایى توسکـوت کـرده

 چـقدر گـریه کنم تا دوباره برخـیـزى؟             جان على بس است چقدر خیره به سقفى؟

 ریزىکه بر سر سجاده اشک می  همتو               ریزدمی  اى آرام اشکحسن به گـوشه

 انگیزى  با خنده هم غم  بخند! گرچه تو             پـنـهـانـت هـاىدلـم گـریـه شـده عـذاب

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

ا که مهمترين وظيفه هر مداح است؛ بيت اصالح شده که در  کنيم به منظور رفع ايراد موجود و حفظ بيشتر حرمت حضرت زهرمي 

 .شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيدمتن 

 بخند! گرچه تو با خنده هم غم انگيزى             شـبـيـه برگ درخـتان رو به پـائـيـزى

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:         قالب شعر: غزل      عبدالحسین میرزایی            شاعر:   

 

فعلناعلن اعلن فعالتن مفمفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل     آرمان صائمی               شاعر:   
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ه ه ذر   جمع کرد  کنار شمع پروانه پرش را از             کردرا جمع خاکسترش   وسوخت ذر 

 بسترش را جمع کرد که  اگر دم آخراین             آئیـنه بود محض رضای خاطـر بیـشتر

 را جمع کرد پیکرش  ریخته برهای الله            دلـواپـس یـار غـریـبـش بـود کـه آنقـدر

 جمع کرد  رامعجرش  پرش را   هایش راناله            فکر رفتن بود که این روزهای آخـری

 برش را جمع کرد  و دور  نه را جارو زد واخ             حال بدشبا همان دست شکسته با همان 

 جمع کرد  همسرش را های همسرانه اشک            دلش را پهن کرد سفرۀ درد وهمسرانه 

 دستمال خونی زیر سرش را جمع کرد             آمده نفهمد چه به روزش  هممردش که    تا

 جمع کرد  م ترش رامرتضی چش  پیش چشم            گرفته بود بغض  راگلویش با وجودی که 

 جمع کرد  راهای آخرش   عاشقانه حرف              پهلو نزد حرفی از سینه نگفت و حرفی از

 

 عـلی  ماه  آسـمان   فـروغ شدیچه بی            جان  علی   یار  نیمه  ؛ا ی  قامتیشکسته 

 علی   ن  تَوا توچشمان    گرفته سوسوی            هـاللی  تو  به خـاک نـشانـده قَـد   مـرا

ه ه آب َشوی نَفَس نَفَس َزنی و ذَر   علی   جوان   ُشدی همسر   چه زود پیر            ذَر 

 علی ماه شد که ندادی ُرَخت نشان   سه            گوییعلی نمی   سه ماه شد که ُسخن با

 علی  بـوسـتان  زدۀ ُسرخ   ُگـل  َخـزان            است الله پُر  های  برگ ازهمیشه بسترت 

 "به "جان  علی مدینه مرگ ُکند آرزو،             گیردعلی نمی  راغ  تو را ازی سُ َکس

 کران  علی داغ  بی  که تاب آَوَرد این؛            غریبی دو زانویم به بَغَل ام ز  گرفته

تارگان  علی این  من و بَر ب تاب بَر            ماه  َمنی چه ب ین  ُخـسوفی هـنوز اگر  س 

ل خوشی َدم آَخر بیا و این  ب َخـند جان  عـلی  که نَـمـُرَدم، بَخند تا             امبَرای د 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل    ابراهیم آلیی               شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:           قالب شعر: غزل        رضا رسول زاده                 شاعر:   
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 هر بـار بـاال بُرد بـازو را به سخـتی            سختیرا به  شانه زد موبرایش  مادر

 زیبا برایش بافت گیـسو را به سختی             چند سنگین شد نفسهایش ولی باز هر

 کند او را به سختیمادر نـوازش می             آغـوشـش نشـسته زینب به آرامی در 

 به سختی  را گوشه جارو کشد هری هی م            خـانه  کار   به دنـبـال خـودش در دارد

 پهـلـو را به سخـتی شال بسته دور   با             تر از قبل چـرخاند  دسداس را آهـسته

 1به سختی   را زانو دو دستی گرفته هر            دیـوار مـادر برای پـا شدن دسـتی به 

 پوشاند از او رو را به سختی روسری با              مادر تا که فهـمید بابا رسید از راه و

 را به سختی داد ابـرو تکـان می   آخـر            رسـیده به چـشـم او شـاید کـبـودی تـا 

 در مانده، چون دیدست بانو را به سختی             قـلعۀ خـیـبر درآورد از مردی که در

 به سختی  را سو هر روز، هر او پنهان از            گـردم پی آن گـوشـوارهکوچه می در

 

 ارغوان شدم رنگ گل ولی به  یاسم            طعـم بهار را نچـشـیدم خـزان شدم

 م کـمان شدم ـیدخـم مثـل هـالل ماه،            شده یکیرکوعم قیام و  این روزها،

 استخوان شدم که پوست  بر ببین گفتم            طلحه به دیـدنم آمد به خـانه دخـتـر

 ام و ناتـوان شدم نیـرو ز دست داده             شودنخورم شب نمی زمین  یک روز اگر

 دوباره جوان شدم ببـیـندم که حـیدر            کنمبازویم شکسته ولی کار میمن 

 جان شدم ضربه زد به بازوی من نیمهبس             مغیره شد  مقصر  ،و جبیرهگیرم وض

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

 دستي گرفته چفـت زانو را به سختي         مـادر براي پـا شدن دسـتي به ديـوار          .زير کنيدآمده را جايگزين بيت 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: سعید خرازی                  شاعر:   

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل              ب شعر: قالسیدحسن رستگار              شاعر:   
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 کـشیده آتـش به درب خـانـۀ حـیـدر             کشیده آورده هـیزم کـافـری لشکـر

 کشیده عـمیـقی مـیخ روی در  زخـم            پهلـوی یاس  با ضربۀ سنگین پا بر

 کـشیده نـقـش رکاب چـند انـگـشـتر             حیاییبر ماه رویش ضرب دست بی 

 کشیده  های سرخی بر روی بستر گل             وبه پهلو تا شده با خـون پهـل پـهـلو

 کشیده جانب دیگر خود را به بستر            سینه هربار آید صدای استخوان از

 کشیده پرگوید به خود مـادر مـبادا             حـسیـنـش  قـلب چشم بسته ریخته تا

 روی سرش معجر کشیده خوابیده بر            روی زردش را نبـیـنـد زینب او تا

 کشیده که ناله روی تل خواهر آنجا            هاشب و این روزکربال خوان  شد روضه

 کشیده حـجـنر بار قـاتل تـیغ بر  هر            نـبُّـرید دیگر های فـاطـمهبـوسـه  از

 سر کشیده پشت اینبار خـنجر را به             کرد و رو  زیرنش را آخر کالفه شد ت 

 

 شود می ام بین  گلو رو های  زخمیبغض             شودمی  هیاهوآید  می که  مادر ازصحبت 

 شود می  طاق  ابرونصیب   سیلی،  لطمه و            هاکوچهروضه وقتی روضۀ ناموسی است و 

 شودمی  ُکن  او کسی َمحرم شود گریه هر           است هرکسنه جای    کبرا؛ روضۀ صد یقه

 شود و چنان جو می چشمسازد از می زمزمی             های  فـاطـمیایـنـقـدر تأثـیـر دارد اشک 

 شودمی خیال  من تداعی زخـم  پهـلـو در            امزنم بر سینهمی  )در( خواند ازروضه خوان می

 شود انـدوه  بازو می در دلم غـوغایی از             موی  خواهـرم  شانه بهزند می  مـادرم تا

 شودمی  هیاهوآید  می  صحبت از مادرکه             ساکت نشستن یک خطاست ای کز کردن وگوشه

لن فعمستفعلن مستفعلن مستفعوزن شعر: غزل                 قالب شعر: محمد داوری                شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:         قالب شعر: غزل       محسن راحت حق            شاعر:   
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 بر غـریـبی عـلی و داغ بـابـا گریه کرد            وشب را گریه کرد  روز پیمبر فاطمه بعد از

 کرد  گریه زهرا کن باز  گریه کمگفتند هرچه            داشت سینه خود غص ه اندرده  غمدی  بسکه آن

 گریه کرد  صحرا  بین دشت ورفت میپس چرا            خانه نداشت مگر تو ای مدینه فاطمه در

 چشم عـلی تنهای تنها گریه کرد  از دور           خوابی نداشت  تا سحر درد پهلو فشار از

 تا که بابا گفت بابا گریه کرد  پشت آن در           شد فی مسرورت بابا مصطکه هردم گف او

 مسمار گویا گریه کرد اش سینه شرار از            آلود شد خون استخوان سینه را بشکست و

 گریه کرد  خاک چون افتاد موال بر فاطمه           دیده بستتازیـانه تا که باال رفت زینب 

 

 مسیحـا نیست  تو  برای من احدی غـیر            که گیرا نیست نگو دعا کن  نفس بزن وَ 

 نیست امید فـردا  پـا را  که این فـتـاده ز            زحـمـتت بـودم اسـبـاب اگرحـالل کن 

 نیست فـایـده وقـتی بـالل اینجا  ولی چه            خـواهـددلـم دو جـرعـه اذان بـالل می

 نیست  خبر ز»من ا«  یکی دو هفته گذشت و            گـیـردس نمی هـیچ ک  حـال مـرا سـراغ

 نیست  زهـرا فـاطمه مانند قـبـل ببخـش             است خانه دلگیر که شب و روزحالل کن  

 نیست این مدیـنه کسی مرهم دل ما  در            هـا گـلـه دارم تــمـامـی فـامـیـل مـن از

پا نیستهمسرت این روزها  ببخش             اوستداری  غرور زن به تکاپوی خانه   سر 

 عـشـا نـیـست دوام پـیـرهـنـم تـا نـمـاز            ن عـوض بکنمپیـره نماز مغـرب اگر

 مـاه شده بـین ما مـساوا نیست یکی دو             فـضه آب شدم من از خجـالـت اسما و

 نیست خـرده ولی مـوقـع تـماشا نگـیـر            آیدکـنون که الغـری من به چـشـم می

ــا  رفـیـق نــیــمــۀ راه تـو  دنیا نیست  عمر من به  ؟ عمو چه کنم پسر            نــیـســتـم ام 

 ست  شبم شب یلداست بسکه طوالنی  که هر            مـیـرمبه صبح تا بـرسـم چـند بـار می

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:         قالب شعر: غزل    عبدالحسین میرزایی            شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                     قالب شعر: غزلسعید توفیقی                  شاعر:   
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 ای پـدرم آمـده جـانـم بـه لـبـم  ـد تـوبـع            تبم تاب و در  و من بر ها گشته رواظلم

 عجبم جفاکاریشان در و همه جور زین            افتادم خاک به  کوچه در صورتم نیلی و

 نـسـبم  یـاد هـمه اصل و نکـنـد رفـته ز             سفارش به نگهداری عـترت کردی تو

 فـضه بـیا در تـعـبم فـریـاد زدم،سخت             در انداخت در بودم و ضرب لگدی،پشت 

 تا به بیعـت بـرود حـیـدر عـالی نـسـبم            بستند را حمله کردند به ما دست عـلی

 ادبـماین طـایـفـۀ بی  سخت رنجـیـده از            زمین افتادم رفت زدست چون بهمحسنم 

 ـبمر لـبـم آید همۀ روز و شاین دعـا بـ            خواهمحق می  مرگ ز  زندگیم،خسته از 

 نـگــران عــلــی و مـردم دنـیـا طـلـبـم             فـصل هجـران من و تو دگر آخـر آمد

 غـضبم  شکـایت بهر آورم پـیـش تو از            سخـت از مردم شـهر تو پـدر دلگـیرم

 

 این دنیا  روم ازی قـسم به هر تب  تو م            زهرامصطفی  ات ای جان به نیمه جانی 

 باال  دست را به سختی عزیزم دو  مبر            خواهندرا اهل شر نمی  تو  دعای خیر

 هامـاتـم تو جـوشنی به غـم  این امـیـر             ســالم  گــرم تـو بـوده امـیـد زنـدگـیـم

 کمی بگـشا  بخـاطرت َحسنت دیـده را            بیا و حداقـل ایی ز عـلـی رو،گرفـتـه

 پیدا هوای علی نیست چـشم تو  که در            چه آمده زهـرا به مـاه  چـشمانت بگـو

ن را  را به خانه کسی زد تو  خـم باال چو دیـد دست مرا در غـدیـر             که گفت بَخ  

 ام حـاالتو را به قـبـر، امانت سـپـرده             بــبـخـش شـرمـنـده امـانـتـی  پـیـمـبــر

 ماه امان ز نـیـمه شب و تشنگی و یا اُ              همیشه گشته به دستت حسین سیراب آه 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل   اسماعیل تقوایی                شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:               قالب شعر: غزل      حامد آقایی                شاعر:   
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 اُمـیـد بـه من مـاجـرای در بـسـتـه َدر              در هایشعـله مرا  شمعـم که آب کرده

 ر های دمن تخته خورده بر سر بد جور            مانـند دردسـر شـده این درد  سـر مرا

 الی در خورده غالف پیکرم از ال به             یـادگاری است از ام پُریاسم که سـاقه

 بـا صـدای در با یـاد داغ مـحـسـنـم و            پرمدرد می  پُر  خواب ناخوش و شبها ز

 جای در  جای  غم از شرار من بودم و            ازدحام لگد بود و شعله بود و بود و  در

 ا زای در این در شـد انـتـقـام بـدی در            که کنده شد  داشت به دل در دهعق خیبر از

 1شده روی بـنـای در  آن مـیـخ تـعـبـیـه            امشـد باعـث تـمامی این زخـم کـاری

 در دمای  تاول است تنم از ز چون پُر            داد علی برس وقت غسل به یارب به

 ُعــمـر کـم مـرا بـنــویـسـیـد پــای در            است مـادری زیـنب من گـردن دربی 

 

ا و و هـاجـر             ساخته اعظم عرشمعجزات چشم زهرا   مـریـم ساخـته   آسـیه و حـو 

 کعبه را تسبیح زهرا قرص و محکم ساخته              الفاطمه است بیت االحرام کعبه،  از ازل بیت

 خاتم ساخته   نور  زهرا مصطفی را نور             است بودن پـیغـمبری بابای زهـرا آخـر

 تـوأم ساخته   حق والیت را میان این دو            مرتضاست علی  فاطمه حق و مع الحقش  

 
حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامده است » البته این    هموضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سین .   1

مجروح نشده است بلکه    سالم اهلل عليهادان معنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا  موضوع ب

ما این  بر اثر ضربۀ در و آتش حضرت به شدت مجروح شدند و تصریح تاریخی در این زمینه وجود دارد« لذا توصیۀ  

ه جهت رعایت توصیۀ علما و مراجع از پرهیز از خواندن  است که اوالً از بازگو کردن آن به دلیل مستند نبودن و همچنین ب

قالب   در  حتماً  است  الزم  دارید  هم  را  موضوع  این  به  گذرا  اشارۀ  قصد  اگر  ثانیا  فرمائید؛  های سخت خوداری  روضه 

                 تاريخياده باشد مطرح شود نه قطعیت زبانحال یا آنچه که ممکن است اتفاق افت

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: مجتبی صمدی                  شاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلقالب شعر: غزل           وزن شعر: محمدجواد پرچمی            شاعر:   
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 ساخته  را خم که شمشیر علتش این بوده            فرود آورده است زهرا ذوالفقارش سر پیش

 خویش درهم ساخته  لشگری را با جالل            1طرهـبرش آمد وس ه پایفاطمه وقتی ک

 ساخته  هم ها هم سوخته،شعله فاطمه در            شودهمسرش غمگین  مبادا زد تادم نمی 

 محرم ساخته  سلمان   عجمیک  از آخرش            نه ابوذر داشت؛ و عمار  مقداد و گرچه او

 قـلبم ساخته بین   یک حسینیه خودش در            بوده است ها زن سینه معمار خلقفاطمه 

 پـرچم ساخته ها امـروزبرای روضه   تا            داشته زحمت دیروزهای چادرش وصله

 را فــراهـم سـاخـتـه  مـایـۀ آســایـش مـا             های چادری که سوختهمحشر ریشه  روز

 فـیض دمادم ساخته  از را پُـر  کـیـسه ما            کنیممی ها مادر صدایش روضه  زمان در هر

 

 پا به پایت بیش از اینها  هستم هم با تو            اینها  ازدارم برایت بیش  دل و هم درد

 پس بوده زهـرا آشنایت بیش از اینها             منَمحـرم  بـودم و تو  من َمـحـرم تـو

 اینها  با جان خریـدارم بالیت بیش از             من شرمنده باشی ندارم پیـش راضی

 با اینكه هـستم مبـتالیت بیش از اینها             رفتن ندارم  است،اما چاره جز سخت

 از اینها  بیشصدایت   با چون خو گرفتم            مزارم بر این  حتی پس از  بخوان قرآن

 اینها  عایت بیش ازد محتاج من هم كه            خواهم برایتخدایت صبر می  من از

 اینها  خدایت بیش از چون دوستت دارد             بـگـذار یك بـار دگـر دورت بـگـردم

 بیش از اینها   فدایت شد ،میشد كاش ای            جان دادن برایت این كمترین كار است،

 
ت انتقال بهتر معناي شعر تغيير داده شد، فراموش نکنيم دفاع حضرت زهرا از امام خود بود نه از شوهرش که اگر  بيت زير به جه  . 1

 !!کسي جز اميرالمومنين امام بود حضرت زهرا از او دفاع ميکرد

 لشگري را با جالل خويش درهم ساخته             آمد وسطفاطمه وقتي که پاي شوهرش 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر:         غزل          قالب شعر: محسن صرامی              شاعر:   
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 است دار رمـقـش تببین بـسـتر بدن بی             است چند روزی شده که مادر ما بیمار

 است بیدار کمر از درد شب تا سحر سر             که خودم دیدم  ،نیست پلک ترش  در خواب

 است  حالش زار غصه و  از پُر روی زرد است و            به جز آن جای کبود رنگ در چهره ندارد،

 منـتظـر دیدار است طاقـتـش طاق شده،            دارد "عجـل"  در دعای سحرش روضۀ

 دیـوار است  و مقـتـل مـادر مـا بـیـن در            افـتادهحالی خود در بـسـتـر بی گـر چه 

 است  هزاران بار  چنین لطف،  شکر   بر لبش،             شکـر خدا خـدا، ام شـد سپـر شیـرسیـنه 

 است بـه روی بـازوی او هـم اثـر آزار            فهـمددر آن غـسل عـلی می  آخـر کـار،

 

 بهـتـر شـدی انگـار یک مقـدار مادر             ر خـدا بهـتـر شدی انگـار مـادرشکـ

 مـادر  بـسـتر افـتادی شدم بـیـمـار  در            بودی خوب بودمکه خوب  روزها آن

 شدی بـیـدار مادراز درد، شـبهـا می             نیامد این چند روزه خواب در چشمت

 چه کردند آن در و دیوار مادر؟  تو  با            ه کردندماتمت خون گری دیوارها در

 مــادر از پـا درآمــد حــیـدر کــرار              وشکست  خیبر یلپیش چشمان  « در«

 افـتاده است از کـار مادر دسـتان تو             دیگرکه  رکت«ح»دستاس بی  فهمیدم از

 سر روی پای دخـترت بگـذار مـادر            دردهایت شود سـر بـوسمت بهـترمی

 مادر خوار،دختر شدم تا که شوم غم             هـات باشمسـفـرۀ غـمشدم هـم دخـتـر

 هـایی تـار مـادرتبـدیـل شـد بر سایـه             توصورت   تـصویـر شفـاف خـدا در

 مادر کـنی اصـراربـر رفـتـن  اما تو            کـنم بـر مـانـدن تومن پـافـشاری می 

 مـادر بـازار   از کــربـال تـا کــوفـه و            روم منمیفردا  روی امروز ومی  تو

 مادر  یـادی کن از ما وقـت اسـتغـفار            کـن نـوکـرانـت را دعـا فـرزنـدهـا و

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل    وحید محمدی                  شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                    قالب شعر: آرش براری               شاعر:   
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 مه استعلت خـلق دو عـالـم عـلم فـاط             قـدم فاطمه است نه فقـط عرش حصیر  

 چه دادند به ما از کرم فاطمه است هر            1سجـاده به جایی نرسیم والیـش سر  بی

 یاعـلـی ذکـر دم و بـازدم فـاطـمه است             نقش است به سربند علیفاطمه یا  ذکر

 خـطـبۀ فـاطـمه تیغ دو دم فاطـمه است            همۀ اهل جهـنـم به سخن بُـریـد از سـر

 استجـابت به خـدا در قـسم فاطمه است            کـرم حـس ـاسند ی نـامـش همـۀ اهـلرو

 نـامـۀ مـا با قـلـم فـاطـمه است تـا امـان             آتش دوزخ چه هراسی داریم؟ از دیگر

 دل هر شیعه ضریح حـرم فاطمه است            باطن ست ولی در ظاهراً خلوت و خاکی

 

 بـاران نـشـسـته کنج نگـاه نـمـور تو             بـسـاط عـزای طهـور توبـرپـا شـده 

 تو طور بگیرد ز نشسته فیض  موسی            طـوبای سوخـته ای شاخۀ شکسته و

 تو  ها رفت نوروقتی که زیر پـوشیه             کندمی تو را گریه  خورشید پشت ابر، 

 تو تصویری است از وجنات غرور            آئـیـنــه تـرک تـرک روی طـاقــچـه

 تو  شده سنگ صبور این روزها که او            ریختی غصه در دل دستاس  !گندم نه

 دارد حـیـات از نفـحـات حـضور تو             تابانو مرو! بمان که مسیحای خانه 

 ــنـور تـو بـا گـرمـی دوبـارۀ قـلـب ت            شودعـلی گرم می قـطعاً دوباره قلب

 تو دست طـنـاب بـسـتـۀ مـرد غـیور            پاک کرد عرق شرم  جبین؛ درکوچه از

 شرح عبور تو  هنگـام شعر کوچه و            شوندهمه دق مرگ می   سادات واژه ها!

 
در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد   وجود ايراد يا ضعف محتوايي و معنايي  لي شاعر محترم است اما با توجه بهبيت زير سروده اص  . 1

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

 هر چه دادند به ما از کرم فاطمه است            ه است کسي سر سجاده به جايي نرسيد                    .کنيد 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل     مجتبی خرسندی               شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                 قالب شعر: محسن حنیفی                 شاعر:   
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 1کنی فقط گریه میشب به یک بهانه هر             کـنیفـقـط گـریه می با سـوز  مـادرانه 

 کنی شب ز  درد  شانه فقط گریه می یک             کشیفقـط آه می درد  سینه  یک شب ز  

 کنی می وقـتی مـیان  خـانه فـقـط گـریه             سـالۀ تو َکـم بـیاورد تـرَسم این سهمی

 کـنی َشـبانه فـقـط گـریه می روزانـه و            ایبه جـان  عـلـی آب َرفـتـه ام،َحـن انـه 

ـَشد            دل  تَـنور پُخت  نان که َکمی ازام  هـنگ  کـنـیگـریه می  َزبـانه فـقـط آتَش ک 

 کـنی می  درد  تـازیـانـه فـقـط گـریـه از            را زدند ام که چگـونه تومن که ندیـده 

 کنیریه می گـَمـخـفـیـانـه فـقـط  و آرام            زنیَغـریـبَت نـمی  َعـلـی   که با َحـرفی

ـزار  کنیفـقـط گـریـه می  نـشانه،بانـوی بی             ُغـربت  َعلی  بر  سـال تو بعد از ه 

 

 بخشم ثروت عالم نمی  کل به که عشقت را           بخشمنمی دوایم تا ابـد مرهـم به درد بـی 

 بخشم نمی بریشم ا  به صدها شال ردایم را           جامۀ لیال یک نخ بود از پوشم اگر به تن

 بخشم نمی زمزم  صد به راهایم چشممن اشک            فرزندتحلق  گفتم ای بانو قسم بر   به هاجر

 بخشم چون نگـین کهـنۀ خاتم نمی  دلم را           آخر سختی شکست که با را روزگاری همانا

 بخشم رم را خـم نمی میان کـوچه قـد  ماد           لگد کرده که با مشت و آبرویی رامن آن بی 

 بخشم لگد محکم نمی  به درب خانۀ ما با            اش روزیچکمه باچشم و رویی را که زد  من آن بی

 
تنها جنبة عاطفي از فراق پيامبر نبود بلکه بيشتر جنبة مبارزاتي داشت زيرا بر   سالم اهلل علیهاموضوع گريه هاي حضرت زهرا    . 1

لب درد و دل با پدر بزرگوارشان از بي  به کنار مرقد پيامبر رفته و آنجا در قا  سالم اهلل علیهااساس روايات معتبر حضرت زهرا  

ماندن احکام قرآني شکوه مي کردند وبه اين طريق اقدام   وفائي امت، خيانت به سفارشات پيامبر، به مسند رسيدن نااهالن و زمين

رت به روشنگري و افشاگري مي کردند!! لذا آنچه عامل شد که سران مدينه لب به اعتراض بگشايند بخاطر افشاگري هاي حض

بي برنامه و زنانه    هگريحضرت را به ناله و    هبود نه عزاداري ايشان!!!! پس شايسته نيست اين اقدام شجاعان  سالم اهلل علیها زهرا  

 کني فقط گريه مي هر شب به يک بهانه             کـني فـقـط گـريه مي با سـوزِ مـادرانه                  !!!.تبديل کرد

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:    غزل                قالب شعر: رضا رسول زاده              شاعر:   

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفشعر: غزل            وزن شعر: قالب محمدصادق باقی زاده          شاعر:   
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 سادات کند مـادر از رزق گـریه طلب            گـاه که با اشک مـالقـات کند دیـده آن

 اشارات کند مرحله تحصیل  صد گرچه            معرفتش کامل نیست  گریه هرکس نکند

 نـوکـر فـاطـمه آن روز مـبـاهـات کند             که همه دیده گریان دارند محشر روز

 سماوات کند سیـنه زنی سیـر  هرکه با            قـفـس عـالم خـاکی بیـرون از زنـدمی

 دعـبـادات کـن  بـرود تـوبـه کـند تـرک            :با منکر زهـرا گـفـتم یا علی گـفـتم و

 کرامات کند  این کشف و که جهان حیرت از            ستبضعة من ی جاری ست که دراین چه سری 

 تو اثـبات کند  که خـدای تو فـقـط قـدر            است حد  زبان بشر وصف نور تو نه در

 مراعات کند خوب ا ر حرمت اشک تو            افسوس که این قوم نشد بعد رسول آه و

 این عمق جراحات کند  سالها گریه بر            با قلب علی کاری کرد توزخم پهلوی  

 شب تا به سحر گرچه مناجات کند  همه             تو زد هیزم دوزخ باشد آنکه سیلی به 

 

 

 اما در اینجا سـوختم منم، صاحب جن ت            من كه ازعشق علی چون شمع شیدا سوختم

 تا بماند رهـبرم، من بی مهـابـا سوختم           عـلی سوختم تا یك سر مویی نسوزد از

 محسنم شد كشته، نالیدم كه بابا سوختم           بی گـنــه بــودم ولی در آتـشــم انداختند  

 در بین اعـدا سوخـتم از پـریـشــانی او         دیــد آتش زائـر رویــم شده  زیـنـبــم می 

 گویم چه شد تنهای تنها سوختم من نمی            بود سرخمسمار، یارب   ،مجتبی مثل چشم

 بسكه نامردی بود در این تماشا سوختم            بوداستاده   برده بود ه نان ازسفرۀ ماهرك

 پـای تا سر یا عـلـی با این تمنا سوختم          سـوخـتـم تا شعـلۀ عـشقت بماند جاودان 

نفاعالتن فاعالتن فاعلفاعالتن وزن شعر:             قالب شعر: غزل     دری               جواد حیشاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل    عباس احمدی                شاعر:   
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 یعنی فـاطمه نُه فـلـك را نقـطۀ پرگـار            پس دلدار یعنی فاطمهگوییم می دل كه 

 غـار یعنی فاطمه  گـوییم یارما كه می            نیستغار  رفتن شبی در شدن، پیغمر یار

 یعنی فاطمه  مقـدار،هـرکجا گـفـتند بی             میرسدکرم هرکس به مقداری توانش  در

 افطار یعنی فاطمه  آنکه بخشیدست از             دستش علیست  انگشتر  آنکه بخشیدست از

ا تحب ون" است  ـار ثُـمَّ الـد ار"            مصداقش علی"تنفقوا مم   یعنی فـاطمه  معـنی "الج 

 یعنی فاطمه  اش در عـالم اظهارجلـوه            کرامات خدا  شنیدیم از یم وهرچه گـفت

 یعنی فاطمه اسفار  منطق و  صرف و و  حون             هفتاد سال اینگونه گفت از شیخ را دیدم پس

 معـمـار یعـنی فـاطمه  خـانۀ اسـالم را            علی  گرچه آن خشت  هر و احمد اگرچه پ ی 

 صدا زد یار یعنی فاطمه  در مدینه "در"            و حیدریعنی  گفت درب خیبرگفتم  یار

 دیـوار یعنی فـاطمه م در وکجا نـا هر            یعنی علی  نام چاه آمد اگر،بین روضه 

 یعنی فاطمه   کجا پیـراهـنی گـلـدار  هر            حسین هرکجا گفتند دشتی الله گون یعنی 

 

 

 شودبا تـو درد عـشق مـداوا نـمی  جز            شودپـیـدا نـمی  همدم کـسی به مثل تو

 شود نمی   دریـا یـده چونبود دمـی که د             مراای خوانده   در پس درای که از لحظه

 شودنمی   وادیده دگر  چشمی که کوچه            گفتم مگـر که دیـدۀ خـود واکـنی ولی

 شـودنـمی  تـا  حتی هـالل چـون قـد تو            از بس نظر به قد تو کردم کمان شدم

 ودشپوست تماشا نمی جز استخوان و            تر شدمدیدم تو را به بستر و شرمنده

 شودشـود اما نـمی شایـد که مـرهـمی            ز دیده اشک فـشاند به بازویتزینب 

 شودزهـرا دگر بـرای تو زهـرا نـمی            با اشاره گفت توعیادت   از  پس دشمن

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلقالب شعر: غزل           وزن شعر: حمید رضا محسنات            شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنشعر: وزن غزل                   قالب شعر: محمود اسدی                 شاعر:   
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 ست؟ات را دیدهکسی مرتبه  به امروز تا             ست؟را فهمیده  تو کسی قدر قدر!ای شب 

 ست ات نامیده جهت نیست خدا فاطمه  بی            عـرفت شأن تو عـاجز مانـدندخلـق از م

 ست سنجیده جا  خودش را همه هم با تو نور              دیـدم خـواستـم ذات تو را نـور بخـوانم،

 ست حـرا تابـیـده  غـار ست که تاآفـتـابـی              جـلـوۀ تو  چـشـمان پیـمـبـر تویی و نـور

 ستدست تو را بوسیده بارها خم شده و             پدرت تـش چیست که ای اُم  ابیهـا!حکـم

 ست ی جوشیده قلب عل  در عشق تو از چشمه            چقدر ،سیراب  نام تو  تشنه شد از نخل لب

 ستانگشتر خود را به گـدا بخـشیده اگر             !علی  الشمس   شرف ای بود دست تو در دست

 ستهـرآئیـنه به خود بالـیده ملک وحی،             صحـبت  صـد یـقـه شدن بود اگرهـم سـر  

 ست اذنت چیده چیده به  عرش اگر سیبی از            دانست االمین می روح بانی رزق تویی،

 ست دست ملک چرخیده  با  دستاس تو چرخ            سلمان از نقل به   که شدی خسته،  زمانی  هر

 ست پـوشیده را  سائلی رخت عروسی تو             وقـتی در شهر انفـاق تو، چه بگـوئیم از

 ستپیچیدهجا   وصفش همه نان افطار تو              به فقیر و به یتیم و به اسیر احسان کرد

 »ستگـدا نشنـیده  :گوش این طایفه آواز            «نوشت افتاد و توکرامات به  صائب چشم 

 ستاز گریۀ تو رنجیدهات همسایه چه  از             !خیـر کـثـیر کـرم! آه بـاران عـطا! رود

 ست لرزیدهترس به خود   از نفرین تو سر             خشت  به که خشتناحیه این  درمسجدی هست 

 ست ناگاه به خون غلتیده  چشمت از ضربۀ            بشکـند دست کسانی که شکـستـند تو را 

 ست برت روئیده  اینهمه الله چرا دور و             بانـوی بهـشتشده  زخـمت نکـند وا سر

 ست شیده هم پا  چندیست ز تو روی مصحف              نـرمی بشمار  پلک آرام بزن، صفحه به

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل    مسعود یوسف پور            شاعر:   
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 هـای در گـرفتهُهـرم شعـله آتـش ز            یـاس سپـیـدی بوی خاکـستر گرفته

 گـرفته  بـسـتـرکه از  هـایی راآاللـه             شماردهر روز فـض ه دانه دانه می

 یک دختر گرفته موی امشب گره از            های نـاتـوانش ای در دستبا شـانـه 

 گرفته سر خانه چادر در پیش علی،            اش را نـبـیـنـدنـیـمـۀ نـیـلـوفـری   تـا

 یـاس را دیگـر گرفتهتـوان   تـاب و             شـکـسـته هـایدرد مـدام اسـتخـوان

 در بین شعله یک فـرشته پر گرفته            ضربۀ پـا آه از چهـل نامرد و ازآه 

 گـرفته کـنج خـانه روضۀ مـادر در            ای تنگحسن با یاد داغ کوچه حاال

 1در شد زهرا شهـید را حـیـدر پشت

 جگر شد  تا روز محـشر بانی سوز

 کرد پاک می  ضا چشم قََدر رادست ق            کردی مپاک را  سحرچشمان مهتاب 

 کرد می  پاک   را روی ُگَهر خود اشک با            ظلـمت شب مـرد تـنهای قـبـیـله در

 کردچندین نفر را پاک می  از جامانده            اش رد  عـبـور  از جـسم یـاس نـیـلی 

 کرد پاک می ز ذهن او یاد پسر را  ا             شود شایـد خـداوند کـمـتر داغ او تا

 :کردمی را پاک  بوم دنیا این خبر یا             شدمی چیدهها   قاصدک بال کاش ای

 کرد را پاک می  رد خون روی در حاال             از قـلعۀ خـیـبر گرفته که در مردی

 در شد زهرا شهـید را حـیـدر پشت

 جگر شد  تا روز محـشر بانی سوز

 
ر و سرخ شدن و وارد سينة حضرت شدن اين ميخ در هيچ مقتل معتبري نيامده است » البته اين موضوع بدان معنا نيست  موضوع وجود ميخ د  . 1

مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربة در و آتش حضرت به شدت مجروح   سالم اهلل علیهاکه در اين حمله و جسارت سينه و پهلوي حضرت زهرا 

ه وجود دارد« لذا توصية ما اين است که اولً از بازگو کردن آن به دليل مستند نبودن و همچنين به جهت  ريخي در اين زمينشدند و تصريح تا 

رعايت توصية علما و مراجع از پرهيز از خواندن روضه هاي سخت خوداري فرمائيد؛ ثانيا اگر قصد اشارة گذرا به اين موضوع را هم داريد  

 ه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود نه قطعيت تاريخي؛ لذا بيت زير تغيير داده شد.  ب زبانحال يا آنچلزم است حتماً در قال

 تا روز محـشر باني سوز جگر شد           پهلـوي مـادر ميـزبـان ميـخ در شد

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: ترجیع بند            قالب شعر: بردیا محمدی            شاعر:   
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 فاطمه غم طـفالن خوریم با غـم می            فـاطمه پـریـشان یـدریم وتاب حـبی 

 فاطمهرحمت باران  چـشم انـتـظار            ایممثـل کـویـر تـشـنۀ بـاران نـدیـده 

 داران فـاطمه مـاه آیـنه  خـورشـید و            او جـلـوۀ تـمـام قَـد  نور خالق است

، نزول شأن            کرد نزولکوثر   فقط به خاطر قرآن  « فـاطـمه »خاکی  قـرآن 

 فـاطـمـه مـالئـکه مـهـمـان بـاقـی  با             شودروز می  االمین سه مرتبه در روح

 قربان فاطمه  شام به و ظهر صبح و  هر             رودسول خدایی که می قربان  آن ر

 پاک اگر شده ایران فاطمه خاکاین             به مادر است توسل رهبربرکت   از

 را خـدا نوشـتـه مسلـمان فـاطمه ما            در ازل طبق حدیث قُـدسی لوالک،

 جـز نـان  فاطمه ایم بهنانی نخـورده            ایمشکـستهپهـلو  های مـادرما بچـه 

 ـاطمهکـنـیـزان ف هـای ما کـنـیز  زن             کـنـدمی فـض ه برای مـادرمـان کار

 «فاطمه» ایمان   همه «مرتضی»  تسبیح               «مرتضی»ایمان   همه «فاطمه»تسبیح  

” مرتضی شده از“             آن اوست هستی از  گرچه تمام هستی    آن فاطمه هستی  

 کن اگر شده گریان فاطمه گریه هر            استنموده   موال غم اصل گریه بر  در

 جان  فاطمه من..، قدری بخند حیدر            َکَشف لوزانوی غم بغل نکن ای شاه 

 درمـان فاطمه شده،دردت زیاد تر             شده این ولی دردمشکسته پهلوی من 

 کـامی  عـطشان فاطمه قـربان تـشنه            که گریه کرده لبش خشک شد حسین بس از

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر:        بردیا محمدی         شاعر:   
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 سراب کویر   ه کور  تشنه شبیه است درب             !جهان بدون تو ای آفـتـاب عـالـم تاب

 چون گیاه به آب  محتاج، تو بشر به خیر            از ابتدای حـیات تو کوثر آمد  لـطـفی، 

 رسـد مـگـر انـدیـشـۀ اولـواالبـاب نمی              !ای سـریـرۀ قـدر به آستـانـۀ فـهـم تـو

 ذهن  مضمون یاب  شأن، واژۀ در نیافت             بود به دنبال وصف ذات تو تمام عمر

 این باب  هست از رفته، به باب کثرت اگر             لفـظ کـثیر دری خدا به مقامت گشود،

 بار  وصفت از القاب  شکسته است کمر،            هرچند تو را به اسم نشاید صدا زدن،

 به خوابزگار رورا چشم  شبی شبیه تو            زمان ندیده هیچ قدری، مثل شب در تو

 انـد هـنوزت به جهـد  اسطـرالبندیـده            زدگان شب که چشم آن ستارۀ صبحی تو

م آمـده چـه ُمـهـرها  مـحـراب به پای تو بنـشانـند بوسه در             انـدکه به نـام تـور 

 قاب اند بهه جنان را گرفت باغ عکس که              دستدو  آن دو دست تو گلبوسه زد رسول، بر

 ایجـاب  کند چـنینسیـرۀ نـبـوی می   که            قـد برخواست احـتـرام تو باید تـمام به

 ها به جواب این سوالنرسد  ؟تو کیستی            هم حورا ای وکه هم انسیه  تو کیستی؟

 ب ایست که او را صدا زنند: حجا مسیحه            نفـس چـادرت مسلـمان شد یهـودی از

 انـد خـطابرا “أَمـهُ هللا” کـرده تو اگر            از این روست به دست توست تمام امور،

 ُکنُت تراب   به؛ هفت آسمانگشودن  زبان              محشر ست درخاک رهت دیدنی  قسم به

 ست رکاب را شده که آفتاب  قیامت تو            گویی رسی،نـور می   ای ازنـاقه سوار

ـرط  دخـیل ب  های آن جلباب دمد از رشتهبهشت می            ایمفـاطـمه   ـسـتۀ أهـداب  م 

 شـرار کـیـنۀ ابـلـیـسیان گرفـته شـتاب             بهـشـت گـفـتم و دیـدم بر آستان درش

 لحظه شراب  دل ریخت لحظه آتش ملک بر             آنجا که توست،  جانسوز روضۀ بهشت،

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            قصیده     قالب شعر: مسعود یوسف پور            شاعر:   
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 مهـتاب اتدفـن شبـانه  خـمـیده شد سر            آن قََدر که سنگین بود ای شب  قدر! غم تو

 سحاب   شام   زند اینگونه صبح وکه چرخ می            اند تو رابگـو کجای فـلک دفـن کـرده

 عذاب دیده عذاب  دل من است که پیش از             ش غـممرا ز ُهـرم جـهـنم رهـانـده آتـ

 بیت را دریـاب  بهـشت سـوخـتـۀ اهـل            پی  بهشت خدا !سرخوشطاعت  مگرد 

 

 نگـیرد ریزی بسیار پهلـوی تو خـون             !خار نگیرد؟آخر چه کنم تا به پرت 

 نـگـیـرد  پـیـرهـنت حـالـت گـلـدار تـا            !را نفست کن این یک چند نفس پخش در

 نـگـیـرد دست ورم کـردۀ تو کـار از            به فکر خودت باش که این دسته دستاس

 تـاری بـسیار نگیرد  پس گـریه نکن!            نداردخون مردگی چشم تو درمان که  

ه تکان خوردن تو  پهـلـویت این بـار نگـیرد آرام بـمان!             است  فاجعه ساز یک ذر 

 نگـیـرد   دست به دیـوار من که مـادر            این بوددیشب سر سجاده دعای حسن 

 کاش کسی حـسرت دیـدار نگـیردای             تو گرفـتـند  لگد ازمادر شدنت را به 

 1نگـیرد  و مسـمار عمر مرا این در تا             مـیـخ بـسـازدنـجـار بـنـا بـود که بـی 

 نـخـنـدنـد   به سـوخـتـن پیـکـر پروانه            خانه نخندند به این  که یک شهر   برخیز

 
اين موضوع   موضوع وجود ميخ در و سرخ شدن و وارد سينة حضرت شدن اين ميخ در هيچ مقتل معتبري نيامده است » البته  . 1

مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربة در و   سالم اهلل علیهابدان معنا نيست که در اين حمله و جسارت سينه و پهلوي حضرت زهرا  

ريخي در اين زمينه وجود دارد« لذا توصية ما اين است که اولً از بازگو کردن  آتش حضرت به شدت مجروح شدند و تصريح تا

ن و همچنين به جهت رعايت توصية علما و مراجع از پرهيز از خواندن روضه هاي سخت خوداري فرمائيد؛ آن به دليل مستند نبود

ب زبانحال يا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد ثانيا اگر قصد اشارة گذرا به اين موضوع را هم داريد لزم است حتماً در قال

 مطرح شود نه قطعيت تاريخي؛ 

 تا عمر مرا اين در و مسـمار نگـيرد             مـيـخ بـسـازده بـي نـجـار بـنـا بـود ک

اعیل مفاعیل فعولنمفعول مفوزن شعر:                قالب شعر: غزل  سیدپوریا هاشمی             شاعر:   
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 فاطمه  ُخدای اعمال ما باشد راضی از            تـسلیـم  رضای فـاطمه  تا که تسلیـمـیم،

 برای فـاطـمهآفـریـده شـاه مـردان را             ُخدا این رو  ازبانوی دوعالم اوست  شاه

د هم فـد گـفته وقتی            شویماش شأن اوست اینکه ما فدائی  کسر  ای فاطمه که محـم 

 خـاک پای فاطمه  کیـمـیا را یافـتـم در            گفت که موقع جارو زدن می فض ۀ او

 رود تا عـرش وقـتی رب نای فاطمه می             شودباعث فخـر خدا پیـش  مالئک می 

 که رواج  دین بنای فـاطمه بوده وقـتی             ها مسـلمان ساختهدر او از یهـودی چا

 دعای فاطمه  ازدوباره  یافت یک ُعمر            مرگکه میان حجله شد تسلیم   نوعروسی 

ه             دهدبین می  زاد را چشم ُخدا  مادر کور  تُـربت داُرالش ـفـای  فـاطـمـه  ای ازذر 

 کسی از ابـتـدا شـد آشـنای فـاطمه  هر            با مردم دنیا نداشتبیگانگی  ترسی از

ـوای فاطمه  خاکـسـار            غیرت مداراینکه شیعۀ  بعیدات است از  مـادری باشـد س 

 عـزای فاطمه  ام را تر نسازد درگونه            چشم من مرگ من بُود روزی که اشک روز

 لرزد صدای فاطمه سخت می صحبت  وقت            تب ضعف و دارد درد و زخم وبسکه این ای ام 

 اگر باشـد عـصای فاطمه  های اوشانه            رسدینب می پیـشتر از کربال پیـری ز 

 

 

 رسید ما به موالساحت  ادب به  عرض               رسید به ما زهرا رحمت  سائل شدیم و 

 دنیا به ما رسید!  الحـق تـمام  خـیـر  دو            ست همه خیرات  فاطمه ،ندارمان و دار

 !تـولـیـت حــریـم  ُمـعَـال بـه ما رسـیـد             ش بوداحرم  مخـفـی  در قلب  شیعـیان،

تُ              استخریده را  ماچشمان  حیدر است که   !االعـال به ما رسید یکجـا تمام  َجـنَـّ

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                 قالب شعر: حسین رحمانی                 شاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   محمد قاسمی            شاعر:   
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 !عـالـم باال به ما رسید این موهـبت ز              اشروضه هـوایی  اسـرار   سـرهای ما

 !رسید به ما ب عََزاَها()َحی   َعلَی البَُکاء              …شریممحـ  کنان  روضۀ بانـوی  گریه

 !تاب  ما رسیددلش به سیـنۀ بی  »آه  «            ناله زد و خوردشعله زمین  وقتی میان  

 !رسید  مصیبت  عظمی به ما  افسوس  این             «گرفت ما را ز حادثه او آمدیم و دیر»

 فـاطـمـیـه اوج  بـالهـا به ما رسـید در               فاطمهسیـنـۀ مـجـروح   روی کـبـود و

 !رسید آقا به ما سـر  گـریه به جـسم  بی             بـال شدیموجا مـانده از مدیـنه و کرب

 

 هایت غم نخور سخت دلتنگم برای خـنده          نخورتنه دارم درین غوغا هوایت غم  یک

 نخور گشایت غم در دل آتش شدم مشکل           1رهبرم  ازدفاع  پیـمبـر در  من به دستور

 نخور حسینم هم فدایت غم ؛ زینب  ؛ مجتبی           علی  محسنم را یا کردم  موی تو  یک  نذر

 نخور  افتم به پایت غمبا تنی مجروح می           نه حال و روزت قاتل زهرا شده مسمار

 قلب زهرا هست جایت غم نخور در میان          حیلۀ شیطان فروخت را بر که تو  جای قومی 

 نبود من عصایت غم نخوردر  شود اومی           2حـسن  هـا من کارها یـادکوچه ام درداده

 نخور  ای شاه والیت غم زیر تابـوت من           در شب تدفـین من خـم به ابرویت نیاور

 
تکليف ديني دفاع از وليت بود نه  بيت زير به دليل ايراد محتوايي يا معنايي تعيير داده شد؛ کار ارزشمند حضرت زهرا بر حسب  . 1

اينگونه تعابير ممکن است کار خدائي حضرت زهرا را  دفاع از شوهر و يا بدهکار بودنش نسبت به اميرالمومنين در دفاع از پيامبر؛  

 در دل آتش شدم مشکل گشايت غم نخور            من بجاي آن همه مشکل گشائيت از رسول      کمرنگ کند.

 جهت انتقال بهتر معناي شعر تغيير داده شد. بيت زير به  

 نخور  غم فدايت نم حسينِ زينب مجتبي            نذر يک موي تو کردم محسنم را يا علي 
موضوع وجود ميخ در و سرخ شدن و وارد سينة حضرت شدن اين ميخ در هيچ مقتل معتبري نيامده است » البته اين موضوع بدان معنا نيست  .  2

جروح  مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربة در و آتش حضرت به شدت م سالم اهلل علیهاله و جسارت سينه و پهلوي حضرت زهرا که در اين حم 

 لذا اين موضوع حتما بايد در قالب زبانحال باشد.شدند و تصريح تاريخي در اين زمينه وجود دارد« 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:         شعر: غزل    قالبمحمدحسین رحیمیان         شاعر:   
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 آور استدار گریههای کودکی تبه گری           است آورمادری بیمار گریه روز حال و

 است  آوردیدن  اشک غریب انگار گریه            کشندمی هم خجالت  روی ز گاهیعاشقان 

 آور است افتد چرا هربار گریه تا که می             همسری پیش  نگاه همسری روی زمین 

 است  آورگریه چـشم تار راه رفتن با دو           دهداسما گـواهی می  های فـضه واشک

 است  آورگریه  اش بر قـامت دیوارتکـیه             زمین گیرد نـیفـتد بر می دست بر دیوار

 است آورگریه ،شود بیدارمی هانیمه شب           1مسمار خورده فاطمه  که اززخمی  ازهرشب 

 است  آورگریه  بسیار پزدنان که زهرا می            کشدمی کار افتاده زحمت  دست  ز دارد از

 آور است زیـر چـادر گریـۀ دلـدار گریه            کندمیاش را از علی هر روز پنهان چهره 

 آور است های حـیدر کـرار گـریه ُغـصه           کندمی  تا چه بد انصاف با حیدربی شهر  

 

 ستفاطمه بركت ذكر سجود  ما از رزق           ستگـوهـر یكدانه عـالـم وجـود  فـاطمه

 ست فاطمه  عمود   محور كار دست حیدر و           آسمان تا به زمیناز  كران، از كران تا بى 

 ستنبود فاطمه و علت َخلق جهـان بود            عالم است رواى فرمان فاطمهحقیقت  در

 ست فاطمه  پود و تار  مهربان در پس خداى           نور زهـرا انحـصاراً از خدا نازل شده

ه            مسكین كرده بود وقفتماماً  هستى  خود را  ست فاطمه  جود ولطف  اى از این كرامت ذر 

 ستفاطمه شنود تسبیح ملك گفت و ذكر            بپاستمـدار آسمان روضه  فـاطمیه در

 ستكـبود فاطمه روى علت این ماجـرا           گرفتمی «رو  » على  مرتب از آخر این دم  

 
موضوع وجود ميخ در و سرخ شدن و وارد سينة حضرت شدن اين ميخ در هيچ مقتل معتبري نيامده است » البته اين موضوع   . 1

مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربة در و   سالم اهلل علیهاضرت زهرا  بدان معنا نيست که در اين حمله و جسارت سينه و پهلوي ح

 ريخي در اين زمينه وجود دارد«  آتش حضرت به شدت مجروح شدند و تصريح تا

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل      رضا باقریان               شاعر:   

 

نفاعالتن فاعل فاعالتن فاعالتنوزن شعر:          قالب شعر: غزل       حبیب باقرزاده               شاعر:   
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صن َحصینی بی تند که تو گـفـ  بیمانـنــد عـلـی تــو بهـترینــی بی             بیح 

 بـیبـی   قـلـب تـپــنـدۀ زمـیـنـی پـس              ضــربان قـلـب عـالـم نزنــد تــوبی 

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

 ئــــاتــی زهــراَهــیَــبـانــی   تــمـام             سر منـشاء خـیـر و برکاتــی زهرا

 تو بـرگ بــرات عــتـبـاتـی زهــرا             با دسـت تو کـربـالی ما امـضا شد

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

 آیــداز جـادۀ روشــن ســحـــر مـی             آیددر ظلمت شب قـرص قـمـر می

 آیـد زده نــفـر مـی صد و سیـبــا سیـ             بی به خـدا منتـقـمت یک جـمعهبی 

 

 آه ای مـرگ بـیـا نـوبـت  دیـدار رسـیـد           رسید روزگاریست که جان بر لب  خونبار

 دخـترکی زار رسید وقت  شرمندگی از           شدم زحمت  خانه شدم بسکه زمین گیر

 رسـیـد پـرسـتـاربـا پـیـرهـن  تـازه   بـاز             هـم پـیـرهـن تـازۀ من خـونـین شد بـاز

 جانب  بـستـر من دست به دیـوار رسید           خوابی  من ولی از بسکه نخوابید ز  بی

 رسید  شبی تـار زخـمی   مرا نیـمه چـشم             گرچه دلتـنـگ  تمـاشـای حسیـنم اما…

 رسید ام آزارهمان روز که بر سینه   از           بـیـنـم الی نَـفَـسم لـخـتـۀ خـون می  البـه

 رسید  ستمکار وهمان روز که در بود   از           از همان روز که آتـش به سـراغـم آمد

 ای تا که زدم خـنـدۀ انـظـار رسیدنـالـه           من را سوزاند چادرزد و حلقه ای شعله

 سیدر انگـار محسن ولی نرسد زخـم به            جـمع نمودم شاید خویش را در پَس  در

 رسید  مسمار  ضربۀ او  به من خورد و به در            خـویش را در پَس  در جـمع نـمودم اما

 مریز  بهم را علی  ، مریض ترین غمگین            مریزسرم  برخراب مکن  این خانه را 

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:                  رباعیقالب شعر: روح اهلل نوروزی               شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل       حسن لطفی                   شاعر:   
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 مده تکان کافی است سرت را پلک  تو            قـدر وقت  شانه پَـرت را تکان مده این

 عوض شده است صدایت   سرفه تقصیر            هوایت عوض شده و  حالر امشب چقد

 عـلـی را بهـم مریز خـانوم من عـزیز            سنگ  غـم، مـریز آئیـنۀ ترک ترک از 

 هم زدند دیـدم تو را چگـونه همه پشت              ام را بـهـم زدنددیـدی چگـونه زنـدگی 

 کشدمی این چند وقـت پشت  عـلی تـیر             کـشدمی  رقـلـبم کـنـار  تـوست ولی تـیـ

 است عـزیزم تکـان مـده گهواره خالی            باشد قـبول چـهـرۀ خـود را نـشان مده

 ای سـرفۀ غـلـیـظ عـلـی را بهـم مریز            قدم مریز هر  ای خـون تازه اینهمه در

 

 

 هـم ریـخـتـه بـر آسـایـش دوران مـرا            دردی که گـلستان مـرا ریخـته برهـم

 هـم ریـخـتـه بـر آبـادی کــنـعـان مـرا            که این طورزهراست   یوسف  هجران رخ

 هم گـریبان مرا ریخـته بر یک عمر،             درد فـراقی که چـشـیـدم بیـچـارگی و

 لگـرمی چـشـمان مرا ریخـته بر همد            گـناهـم دلـگـرمی  من چـشم تـرم بود،

 هم  آن قـدر که بـنـیـان مرا ریخـته بر            همه تاریکی نفـسم این خـسته شدم از

 هـم این فاجـعـه ایـمان مرا ریخـته بر            چقدر حیف  هم، ن همه بادرهم شده نا

 هـم مرا ریخـته بر پـرونـده عـصیـان            که دعـایش   فـاطمه هـستم مدیـون گـل

 هـم آرامـش مـژگـان مـرا ریخـتـه بر            غـم زهـرا عـلی و  داغ غـم جانـسـوز

 هم  اوضاع تـو ارکـان مرا ریخـته بر            یۀ منفـرمود عـلی فاطمه جان، حور

 احـوال پـریـشان مـرا ریـخـتـه بـرهم            مبهم شدنت، جان علی بیشتر از قـبل

 نامـرد چـه قـرآن مـرا ریخـته بر هـم              را زد کوچه تووسط که لعنت به کسی 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مثنوی                 قالب شعر: حسن لطفی                  شاعر:   

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:         قالب شعر: غزل      محمدجواد شیرازی            شاعر:   
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 کـشـد مراداری حـسـنـت می  این راز            کـشد مرازهـرا نفـس نفـس زدنت می

 کـبـود تو   فـدای چـهـرۀ زرد و حـیـدر            چه کـنم با نبود تو خودت بگـو زهـرا

 مرو  محض رضای حسن من گذشته؛  از            مرو ۀ کم سوی من!چراغ خان چشم و

 زدی که فـدای ســر عـلـی فـریـاد مـی             بـازویت ولی  جای غـالف مـانـده سر

 ایکه تو پهلو گرفته ام مگر،من ُمرده            ای؟رو گرفته ای کـشتی نجات عـلی،

 مگیر خودپهلوی به   حسین دست پیش              سر به زیر  ها همه پیش تو ای سربلند

 شد شهـیـد شـعـلۀ آتـش مـحـسن مـیـان             این سه ماه حسابی سپید شد مویت در

 نـماز مـرگ مرا از خدا بخواه هر  در            شود تباه می  فاطمه جان! عمرم پس از تو،

 ـلی بـدون تو زار است فاطـمهع کـار            فـاطـمهدنـیا بـدون نـور تو تـار است 

 شودتو خیره می وقتی به خاک  چـادر            شودتو روزگار حسن تیره می  بعد از

 کنم تو را های خویش کفن می  با دست            صـدابـی  کـنم که نـهـانـی ونـمی   بـاور

 ها گذشت من چه که بعد تو بر    زهرا ببین            ما گـذشت آن روزهای خاطره انگـیز  

 شد سفید  من نیزمحاسن  چون موی تو            های علی را کسی ندیدتو خنده بعد از

 است  گذرد صبح محشرمی  توشب که بی هر             است حیدرهای چاه محرم غم  تو بعد از

 کشم هنوزنفس می  توام که بی شرمنده            سوزکـنم بـدون تو با آه  سیـنه سر می

 

 علی سرتخون نشست فدای  محسن به            عـلی پهلـویم شکـست فـدای سرت گر

 علی هستی هرآنچه هست فدای سرت            دهمعـالـم نمی   به دو موی تو یک تـار

 حاال که نـیـلی است فـدای سرت علی             نـدیـد را که سایۀ خـورشـید مـاه  رخـم

 علی سرت کوچه بست فدای راهـم به            عدو حق،غصه مخور اگر پی احقاق 

 ضرب شصت فدای سرت علی  جای ین ا            ای به برم" شملةالجنین"از چه نشسته 

فاعلن مفعول فاعالت مفاعیلوزن شعر: مثنوی                 قالب شعر: احسان نرگسی              شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: حسین رضایی                 شاعر:   
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 جز جان به قدوم تو سـزاوار ندارم            ندارم پندار امروز که جز عشق تو

 اى شیـر خـدا کـار ندارم تو با غیر             نـدارم اى دلـبـر من غـیر تو دلـدار

 ندارم  ام واهـمـه از نارمن فـاطـمـه 

 با حکم نـبى فرصت گـفـتار ندارى            ندارى  چون که تو دستار به سر امروز

 نداری  دلدار و اینکه غریب استى یا            که یک یـار ندارى مپـندار لیکن تو

 مـانـع گـفـتـار نـدارم ام من فـاطـمـه 

 ام امروز خـدایـا وطـنـم راگم کرده            من بوالحـسنم را اد که بردند زفریـ

 به نفـرین دهنم را کنم امروزوا می             پـامـال نـمــودنـد الـهـى چـمــنـم را

 1ندارم  گـفتن حق عـار در راه تو از

 بهتر افروخته محفل من شمع تو در            بهتر اندوخته تو داغ دلم از در خون

 کارم نخورد سوخته بهتر  که به  مویى            بهتردوخته  تومحرم که شد  آن سینه 

 من حـوصلـۀ این هـمه آزار نـدارم

 گردست دهد در وسط کوچه بمیرم            آید به میان ماد ۀ شیرم چون پاى تو

 بگـویم که مجـیرم  با نام تو در نـار            سیرمعالم همه فـهمید به عشق تو ا

 ندارم  من خود شررم واهمه از نار

 بماند  اى یار جان نقش تو  صفحۀ بر             دهـم امروز که دلدار بماندجان می 

 

ع کنیم به منظور رفپیشنهاد می وجود ایراد محتوایی در عدم رعایت شأن حضرت زهرا؛ بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما با توجه به.  ۱

  زیر بیت جایگزین را آمده شعر متن در که شده اصالح  بیت است؛ مداح  هر وظیفه مهمترین که بیت اهل ایراد موجود و حفظ بیشتر حرمت و شأن

 در راه تو از نعره زدن عـار ندارم                   د؛ کلمه نعره زدن به هیچ وجه شایسته حضرت نیستکنی

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                   مخمسقالب شعر: محمد سهرابی            شاعر:   

 



  اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها، چهارمن وصال؛ جلد درآستا

 السالم  

305   
 

000
 بماند  لبـاسم نوک مسـمـار قـدرى ز            بـمـاند  زهـراى تو بین در و دیـوار

 ندارم لطمۀ مسـمار من وحـشتى از

 غـم عـشقت بـدن من بیـمار شده از             تو تن من تب و تاب  تبـدار شده در

 شده پیرهن من اینگونه مبین سـرخ            من سخنجان  لحظه علىاین  در تو بشنو

 ـدار نـدارمو ّللاَّ کـه مـن جـامـۀ گـل 

 که زهراى تو بنشست  اینگونه مپندار            توبستیداللهى  دست اکنون که عدو

 ستون استچه  خدا هر جاى درآرد به  از            ات دستبنهد فاطمه گر خود معجر بر

 صد حیف که من رخصت پیکار ندارم

 تکـذیب شده فـاطمه از فـرقـۀ کـینه              به سینهاست درد  هاشم و رفتند بنى

ـیـد مـدد در            حزینه و ن زارم شده محزون چو   حیدر  مـدیـنــه هـمـۀ شـهـر  ام 

 جز حمزه و جز جعـفر طیار ندارم 

 

 

 شک داشت  خورشید به خود  پیشگاه او  در            داشت فـلک  نـوری میان دستهـایش تا

 داشت جای فدک آسمان پیش خدا هفت             نمیخواستچیزی از این دنیا برای خود 

 ریا نمک داشت که یک د حرمت دستی   از            آسان نـمک خـوردند آسانـتر گـذشتـند

 که ترک داشت ولی گـلدان یاسی حاال            گل بوداش چون باغ بین صحرا خانه  در

 دست کمک داشت اش همسایهکاش یک  ای            گـفـتبـود مـی ثـم الـدار را او الـجـار

 اش رد کتک داشت بوسه  روی اکنون به            بـوسید بابا صورتـش را می  یک عمر

 تابوتش ملک داشت  جای مردم پشت  او            گریه میکردکوه حتی   ربتش یکغ بر

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: ل                  غزقالب شعر: لیال علیزاده                   شاعر:   
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 حتی بیشتر  عزیزی مثل جانم یا نه؛ پس            شما را بیشتر   دارم؛دوست می مادرم را

 پس روزی ما بیشتر  هرچه آنها ریزتر؛           نان سفـرۀ تو رزق میکـائـیل شدُخـرده 

 در میان این همه نور اسم زهـرا بیشتر            انداب شما نـورانی کـل  الـقـ مثـل قـرآن،

 بیـشـتر  شـود گـرم تـمـاشامی  خـالـق تـو           روینمازت میمحراب که به  هایی لحظه

 در میـان پـیـروان  دیـن مـوسـی بیـشـتر            نبی شهر در ،ست جاری  چادرتمعجزات 

 بیشتر  آنجا  در حرف  آن؛ زمین پیچید در           فرش کردهایش ریشهکه عرش را با   چادری

 خورد پا بیشتر پس می  پهن شد؛ که چادری           امـا بـا تـنت افـتـاد، بـر روی زمیـن آه،

 بیشتر   تنها، گشتمی اتپروانه  طرف  آن            شد بیـشترچه شمع  پیکـر تو آب می هر

 شد اما بغض موال بیشتر کـنارت می   در           شب و یت روزگلو شد درگرچه بغضت حبس می

 آنها بیشتر حق طرف کردی دعا در این            گریه کن گفتند کمتر هاطرف همسایه  آن

 فردا بیشتر  رو به قبله؛ شدی امروز،می           قبل  روز  یک از بدتر شدمی   روز، هر  تو حال

 

 

 نـشـود مـوالدل  باعـث رنـجـش زخـم            ا نشودگرفـتی که کـبـودی تو پـیـد رو

 نـشـود کـسی کاش نصیب دل بـابـا بی             سـجـاده دعـا کـرده حـسن آهـستـه سر

 نشود بسکه وخـیم است مـداوا حال او            شـنـیـده زیـنب هـمـسـایـه دهـان زن ز

 نشود  پا ضربه شدید است که او  آنقدر            گفتمی  که به قنفذ دست مغیره بشکند

 نـشـود عـقـدۀ او وا به گـمانـم که دگـر             غصب فـدکش غم کوچه و  پسرش دید

 سمت گـذرها نشود  دگر گـذرش کـاش            خواهدخدا می  زآمده مرگش  سرش چه

 ری خـود پا نشودبیـما  بـسـتر از دیگر            خراب است بمیرم ای وای حال او زار و

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل       رضا قاسمی                  شاعر:   

 

نالتن فعلفاعالتن فعالتن فعوزن شعر:               قالب شعر: غزل     علی بهرامی نیا               شاعر:   
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 قنوتش برکت بارش نداشتلطف بی  ابر           نداشتروی ماهش رخصت تابش   ماه پیش 

 نداشت گردش  اذن اوباطناً دور فلک بی            ظاهراً گـردانده زهـرا دسـتۀ دستاس را

 اشت ندگنجایش  اینقدرکسی  ازل عمر  از           وصی با  نیمی ست،نبی بوده  عمرش با نیم  

 اگر رنجش نداشت مانده مخفی نمی  مدفنش            ستاعتراض فاطمه نشان  خودنشانی بی

 آرامش نداشت  ریحانه پدر  از ای بعدلحظه           شد شام تاردید میمی  اگر را روز رنج او 

 مدینه یاغی سرکش نداشت  شهر کاش که           امکجا که کـوچۀ بـاریک دیدم گـفـته  هر

 دست اگر لرزش نداشت   آمد،باال می دست اگر           کشیدمی پریشان طفالن  گیسوی  بر   شانه

 این خواهش نداشت  کوتاهش جز تمام عمر  در            خواست تابوت علی خواهش کند، رفت یکبار از

 

 

 هـنوز هم که تو داری هـوای همسایه            نخوردی برای همسایه کهها غصه  چه

 ز گـریـۀ تو در آمد صدای هـمـسـایـه             کردیهمسایه را دعا  کردی و ناله   تو

ً  همین شده            برسد که مرگت سریعتر توست دعای  هـمسایه  دعای  است دقـیـقـا

 !غـذای هـمسایه؟  به فکـر نـان شبی و            کمر به قـتـل تو بـستـنـد، بـاز هم بانو

 هـمـسایه  دسـتت گـدای گـرفـته بـود ز            را کهنمک   پاشید آن به زخم دست تو

 شود اینگـونه پای همسایه به خـانه وا            کـردمگـمان نمی  اند وبه خانه ریخـتـه 

 سـالمـمـان نـدهـد با کـنـایـه هـمـسایـه             ها را، کـاشنخـواستـیـم جـواب سـالم 

 عـزای همسایه داغ مـرگ عزیز و ز            باشد خبربی چه غربتی است که همسایه  

 بـرام رنـگ نــدارد حـنـای هـمـسـایـه              قسم به سرخی خونهای چادرت دیگر

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:          قالب شعر: غزل      مرضیه نعیم امینی            شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:               قالب شعر: غزل      محمد رسولی                 شاعر:   
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 گفت: سجادۀ من را تو بیـانداز امشب            زینب؟کجایی   گفت: مادرمان شد و شب

 نــیــازم بــروم  بـه آرامـگـه راز و تـا              کمکم کن که به محـراب نـمازم بروم

 عزیز  است تمام کارسجده برسم  به  من            عزیزدل عشاق حرام است  خواب گفت

 چـند بـاری وسط راه نشـست و پا شد            شد به محـراب بـیاید دل من غـوغا تا

 جـگــرم را آزرد آه کـشـیـد و آن قـدر            خورد رافقط غصۀ مردم  خود صبح تا

 خواندمفراوان کمی خوب شود ذکر  تا            کـنارش چـقـدر آیـۀ قـرآن خـواندم در

 برد  خـوابـم دعـابـین   ما وسط گـریه و            برد رجا خوابم وسط معـرکۀ خوف و

 این رایحـه بیدارم کرد  نان آمد و بوی             نگاهی به دعای دل غمبارم کرد حق،

 شده  خوب  من  گریه نکن مادر فضه جان            تـرش جمع شده مطمئـناً خوب شدهبس

 گـیـرد میبغـلـش   مـادرم بـاز مـرا در            مـیردماتم مان می  که غـم و شاد بودم

 شعفی باز دویدم سویش  با چه شور و            تـشـنـۀ مــاه رویـش  تـشـنـۀ دیــدن او؛ 

 تـنـورش افتاد   دل خـونی دستاس و بر             صبورش افتاد  و رخ رنجور نظرم بر

 که نگاهش کردم  تا به همریخت دل من             کردمکه نگاهش  غم ریخت سرم تا خاک

 پختخودش نان می ولی باز رخش زرد شد             پختخودش نان می  ولی بازکرد میسرفه 

 لـرزید می  بـدنـش برداشـتن نـان  وقـت            لـرزیدچـقـدر در وسـط دود تنـش می 

 بست  را روی دست خودش دستۀ جارو  به             را بست بازو  بزند پا شد و  که جارو تا

 افتاد وسط کار نگاهـش سوی مسـمار            افتاد کار یش اززدنش بازو  بین جارو

 د که بـشویم حسنـیـنم را من بایـ گـفت:            من باعزیزم ای دست مدارا کن   گفت:

 شست می  حسنش را حسین وریخت میآب             شستمی  کفنش رابی  حسن، ریختآب می 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:               مثنویشعر: قالب محمدجواد شیرازی            شاعر:   
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 خدا رحم کند  ریخت، پرش آب بر بال و             کندخدا رحم  برش ریخت،  و ها دورالله

 ش گـرفت مرا مـادرم آغـو  آخرین بار            روی دوش گرفت را به خودش  پرواز  بار

 زخمی خود شانه به گـیسویم زد با پر             گیسویم زد حنانه به  حضرت بوسه را

 رفت  به سوی بسترزدۀ خود  غم با دل            رفت شدۀ کوثرغمگین چهرۀ  از رنگ

 کرد پُر عظیمی دل ما را  جانسوز داغ             کرد ناگهـان نالۀ اسما هـمه جا را پُـر

 خدا احوال دل شیر این وای بر از بعد             روا تان گشت  دا حاجتخ بهاهل یثرب 

 

ه از لطافـت تو  شد  سارچشمه یک  وضوی تو قطره از هر            صـد بهـار شد  یک ذر 

 شد « وقار» که اسمش  واژه مثل کوه، یک            طـرز  راه رفـتن تو واژه ساخـتـنـد از

َمـتـش بـرکـنار شد بهشت، عطـر            مت عرشات رفت سنافله عطر  وقت، هر  از س 

ل است و کاه دیوار    آن استـوار شد بـر امـا ستـون  عـرش،            خانۀ تو اگر چه گ 

 دار شـداش سـتــارۀ دنــبـالـههــر ذره            آسـمـان غـبار چـادر تو رفت، َگـرد و

 صاحب یک اعتبار شد تا بین عرش،            جبرئیل کردادب   عرض ساحت تو بر

 بـوسیـدنـت بــرای نـبـی افــتـخـار شد            این جهـان  بین کـارهای نـبـوت در از

 اخـتـیـار شـد ابـرت دچـار بــارش  بـی             زخم کردگریه   را توچشم   بابا که رفت،

 ار خویش، بعد  نـبی توبه کار شداز ک            به حیدر امیر گفت  غدیر، هرکس که در

 خودش ذوالفـقار شد خط  خطبۀ تو  هر             علی در نـیام رفت وقتی که ذوالفـقـار  

« لـبت بی  ذکر            شدند از عـلی جدا وقتی که کل  شهر،  شـمار شد »عـلی عـلی 

ه   شد ـمیـقی دچارهای عجسمت به زخم            عـلیبر  ای نـرسد زخـم،تا اینکه ذر 

 شد گـلـبرگ  نازکت هـدف نیـش  خـار            یاس  سپـیـد، بودی و رنگت کـبود شد

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: رضا قاسمی                  شاعر:   
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 کـنی  مثـل قـدیم، هـمسر خود را صدا            کنی حرف وا سر تو شایسته است اگر

 ـی ام بـرای وفـاتـت دعــا کـندر خانـه             1با وفـای من  شود ایاینگـونه که نـمی 

 کـنـی؟  شود که طبـیـبی صدانمی  بـابـا            من سوال کرد زینبت ازدوباره دیشب 

 بـایـد دوبــاره آرزویــم را روا کــنـی             امگرفتهحاجت  روی توضریح از  من

 خـدا کـنـی  آرزوی خـوب شدن از تـو             رسـول ام ای دخـتـرمن آرزو نـمـوده

 تا کنی؟  چه قدت را دو ازرکوع وقت             نماز چو رکوع است در قیام تو طرز

 به حـال گـدا کنی  وقـتـش رسیده فکـر            تو را گرفت  سائـل سـراغ نـان تـنـور

 خون به دل مرتضی کنی  ها توکاسه  زین             از گـودی دو چـشم تو روزم سیاه شد

 ما کنی؟  آیا شود که گـوشه چـشمی به            نی؟کـ خود حـذر آیا شود که از سـفـر

 

 دعای همسایه؟ است نهان دررازی چه             هـمـسـایـه گـرم دعـایـی بـرای چـقـدر

 جـفـای هـمسایه که بود پاسخ مهـرت،            وفـا بودند مردم این کـوچـه بی چـقـدر

 پـای هـمـسـایـه  رد تـو، به روی چـادر             ست جا ماندهکه  خدا چگونه گم شده راه 

 تـمـام قـوای هـمـسـایه  صف شـدنـد  به             برای کـندن یک شاخـه یاس از ریشه

 یهبـالی هـمسا مـانـد عـلـی از به دور             قـوۀ بازوی زخـمی زهـرا به حـول و

 هـای هـمـسـایهشـدن بـچـه بـزرگــتـر              عـاشورا به غـیر نداشت حاصل دیگر

 
م  . 1 شاعر  اصلي  سروده  زير  بهابيات  توجه  با  اما  است  شأن   حترم  رعايت  عدم  در  محتوايي  ايراد  زهراوجود  پيشنهاد  ؛حضرت 

کنيم به منظور حفظ حرمت اهل بيت که مهمترين وظيفه هر مداح است؛ بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت  مي 

 کـنـي  دعــا فـاتـتو بـراي  امخانـه در            شود اي با وفا عروساينگونه که نمي                 .زير کنيد 

 شود که طبـيبي صدا کني؟بابا چه مي             ديشب دوباره زينبت از من سوال کرد 

 ي نبـايـد دوبـاره آرزويــم را روا کـ            اممن از ضريح زلف تو حاجت گرفته 

اعیل فاعلنمفعول فاعالت مفوزن شعر: غزل                     قالب شعر: محمد سهرابی               شاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                     قالب شعر: غزل     علی حقیقی                شاعر:   
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 حیثی ت داد   توغالمان  اشک  روضه به             به گـدا قـیـمت داد شال  مشکـی   غم  تو

یت داد            َوهللا مادر  کرب و بال، مـادر  گریه…  فاطمـی ه به حرم ُحرمت و ُحـر  

 اگـر داد به این نـیـت داد مـادرم شیـر            است بیشتر من مادر   از تو های  مادری

 عـُبـودی ـت داد فـاطـمـی ـه بـه غـالم  تـو            حیـدر باشم  نـوکـر  نـی ـتـش بود که من  

 مـادر به دل  سـاده صمـیـمی ت داد ذکر              دانــمام مــیآمــده  اگــر حـسـیـنـیـه بـه

ـُر یـا فـاطـمـۀ؛  شخصی ت داد هویت داد به این نوکر و             فـاطـمـی ه  ذکـر  یـا فـاط 

 داد نـدبـه صالحی ت روضۀ فـاطمه بر             بیـنندوز  َرجعت که بیاید همگان می ر

 پـوسخـنـدی به عـلـی نـامۀ تسلی ت داد             زمینخدا خورد  تو زمین گیر شدی شیر  

 کیفیت داد  داد به این گریه و سو و سمت            آخـر  ایـن روضـه دم  الـعـجـلـم اول و

 

 

 لحن غـم انگـیـز صدایت فرق کرده             فرق کردههوایت   این روزها حال و

 شـایـد نـگـاه من بـرایت فـرق کرده             آخر نگـاهت را چرا از من گرفـتی

 فرق کرده؟ت حضور من دعای  که در             مانـدن خود ای ازخـسته  بانـو آنقـدر

 هایت فرق کرده  رنگ عـقـیق چـشم            از محـرم خود رو گرفـتی تا نـبـینم 

 فرق کرده عصایت کوچه  خانه و در            های مجـتـبایتو گـاهی شانه  دیـوار

 رسـایت فرق کرده  ایـنگـونه این قـد               ندارمسن هـجـده سالـگـی بـاور  در

 هـوای مرتضایت فرق کرده  حال و            فهمید یک شهرن  زانوی ملرزش  از

 زهرای من حاال حکایت فرق کرده             مدیـنه مثل سابق باخـدا نیست دیگر

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل       حسین ایمانی                 شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                  شعر:  قالبحسن کردی               : شاعر  

 



( سایت آستان وصال      astanevesal.ir  312                                                                                                                          جلسه آموزش مداحی نورالثقلین  ) همدان 

 
000

 

 شویمی حاجت همسایه برای  گریان            شویبهر نزول رحمت حق آیه می

 شویمی سایه  وشوی ی خیال مداری              کنی می  است این همه گریه که بس بانو

 مفـاتـیح مرتضی شدی چـقـدر پرپر            آسـمـانـی  تـسـبـیح مـرتـضی اذکـار  

 اند به تـقـبـیح مـرتضی دیدم نـشسته            زدم کجای مدینه که سر دیروز هر

هـی  کنند شأن و مقـامم نمی  قدری حیا ز            کـنندبه کـالمـم نمی  مـردم تـوج 

 کـنندسالمـم نمی حـاال که کل شهـر             بـدهجـواب مـرا  ای هـمـه بـیـا وجـ

 ایمانده  مبهوت فاطمهدوشنبه   آن از            ایمانده مسکوت مبهم و هفتاد روز

 ای؟! مانده روکش  تابوت  فکرحاال به             صد امید گـفتی و گهـواره ساختم با

 است  مانده  فاطمه حساس وضعت هنوز            است مانده یاسای  اتچهره بهخزان   رد

 است  مانده  دستاس که روی دستۀ خونی             مراُکشد می بدان   ...شکسته دلم خیلی

 ام گـرفـتبا آه آه  روی لـبت گـریـه             ام گرفتشبت گریه نماز دیشب سر

 گرفت  امگریه  های با ادبت دست بر            ماند کاره  نیمه  نیمه شبت قنوت وقتی

 کنی  عسل را جگرم  که مانده بر  زهری            که حل کنیچه کنم تا  زهرا غم مرا

 بغـل کنی شود حسنت رانمی قدری            را سپید کردبغضی نهفته موی حسن 

 نکرد امن یجـیـب  دخـترمان هم اثر            هم اثر نکرددعای مضطرمان  دیدی

 نکـرد حـتی امـیـد آخـرمان هم اثـر            با برادرشگرفته حسن ر رآن به سق

 کنی عالم نمی  دو رحمی به حال و روز            کـنینمی   غـربت  حـالم فکری برای

 کنی؟! حاللم نمی  زهـرا مرا ببخش،             تازه جوان من چقدر قدکمان شدی!

 ات را شکافـتی سیاه سوخـتـه  چـادر             تینیـافـ حـسیـنت  کـفـن برای وقـتی

 پـیـراهنی بـراش غـریـبـانـه بـافـتی             درهمت  وزخمی  بود با پر طور هر

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:            چهارپاره    قالب شعر: محمدجواد شیرازی            شاعر:   
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 ام با تن  تو با چه کـنم با چه کنممانـده            غـم اما چه کنم  بـمیرم ز  کـاش  زودتر

ـریَـم به کـنـار  باب ریَم به تو اما چه کنم            اخـواسـتـم تا که نَـگ   خواستم تا که نَگ 

رید گریه سخت است به َمرد  تو ولی می   اش این شده زهرا چه کنم زیر لب زمزمه             گ 

 خون به جای  نَفَست آمده حاال چه کنم            به لبتمویم  شانه به سر  شب که زدی از

 ام ای وای که بابا چه کنمبارها گـفـته              تو پیرهن  تازۀ چکد ازخون می  بسکه

 آن همهمه تنها چه کنم  در که مانده بودم            آتش درَسَرت چه آمد به  دیدم آن روز

 کنم  شنـیدم نَفَـست را که خـدایا چهمی             نمود ُخرد را  تو و به هم خورد دیوار و در

 چه کنمقدمها که در زیر  گفت نمی َکس             تو  همه ُکـشتن   فکر   من به دنبـال  تو و

 بگـو با دل  دلـتـنگ  تـمـاشا چه کنم تو             وا نشود مگراست  قرار سرخ  تو پلک  

 

 

 صد یـقه به یک مو  دیگر رسیده صبر            یا من ُهـَو الهـو یا قـاهـر و  یا قـادر و

ـل وفاتیشب  رو از خنجربسته  این روزها که درد            ها فـقـط ذکرش شده عج 

 تـشدید خـواهـد شد دوبـاره درد بـازو             دستـش زینب زند بـوسه به حتی اگـر

 دارو کارش گذشته دیگر از درمان و            هـایـشکـاری شـده دیگـر تـمـام زخـم

 ا گـرفت از محـرمش روالحـورانسیة             حرفهمین   اوج مصیبت شد خالصه در

 به دیوار است و آن دستش به پهلو  دستی            ولی در راه رفـتن عـلی که نـه،پیـش 

 هـای مـادرش سـودیگـر نـدارد چـشم            کوچه دیوار و داند و این را حسن می

 ته گــیسوآشـفـته دل، آشفـته سر، آشفـ            دارم بنـا یک عـمـر از این داغ باشـم

نفعالتن فعل فاعالتن فعالتنوزن شعر:              قالب شعر: غزل       حسن لطفی                   شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                   قالب شعر: محسن صرامی              شاعر:   
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 دستی را به زحمت دستی گـرفته زیر              آورده دستی را کـمی بـاال به زحـمت

 ... به زحمت  بلکه نیفتد مادرش زهرا            دست  دعـای  دخـتـری هـم رفـتـه بـاال

 ُکـبری به زحمت پنهـان ُکـند صد یـقـۀ             عزیزش است درد  بازویش را از سخت

 شود حاال به زحمتمویت ُمـرت ب می             گونه گیسو را پریشان نکن این  زینب

 خوابیده در بستر اگر شبها به زحمت            جای  خود حتماً به سختی برخاسته از

 که روی  پـا به زحمت ایستد وقـتیمی             اُفـتدپهلـویش می زخـم  از خون  جگـر

ق ـت راه رفـته یـا به زحـمت              شـود کهمی تـاول  پـایش ُمـشخـص از  یا بـا مـش 

 به زحمت  دهد موال شب که ُغسلش می  آن            خـواهـد زد برایش  پیـراهـنش هم زار

 الـحـورا به زحـمت بـا رفـتـن  انـسـی ـة             اهد اُفتاداالن خو مظلـوم  عالم بیش از

 این دنیا به زحمت افـتاد اگر سائل در            اوستدر آخرت آسایش و آرامش از 

 

 

 ای که حضرت زهراست مادرش بنده  هر            خـداوند یاورشهست دست  عمر یک

ت دنیاکه خواست هرکس   آخـرش زهرا شده است دلخوشی اول             آخرت و  عز 

 است نوکرش  عجزه کردهآنکه م  زهراست            استاش آسمانی خادمه که  زهراست آن

 دخترشکبراست  زینب آنکه زهراست            مجتبی چراغ راه حسین است و زهرا

 پس قاتلش شده است غریبی رهـبرش            رسدنـمی  ها که به زهـرامغـیـره زور

ه کم نگشت ارادت به حیدرش  یک             گـیر شد ولی زمین پیـر، پهلو شکسته،  ذر 

 سرش ها که نیاورد برچه در دیوار و            کشیدمی سه ماه فقط درد سحر شب تا

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                   قالب شعر: سمی               محمد قاشاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل           عر: قالب شمحمدحسین رحیمیان            شاعر:   



  اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها، چهارمن وصال؛ جلد درآستا

 السالم  

315   
 

000
 

 روی خاک بیابان رها شود عریان به             پـسـرش بـوریـا شـود  با اینکـه پـیکـر  

 فاطمه داشت  و کمردست با اینکه درد               داشت فـاطمه با اینکه از قـضی ه خـبر

 گرفت  گلو  بغض  بدی در آهی کشید و            وضو گـرفتمهـمی  پا شد برای امـر  

 کرد  حجاز وشام  وکوفه  نفرین به اهل            کرد کفن را که باز صندوقچۀ لباس و

 ا بـن سـعـد در قـتـلـگــاه آمـده سـربـاز            سال بـعـد فـاطـمه شده پنـجـاه دیـدمـی

 کـشـد بـرای پـیـرهـن شـاه مـی  نـقـشـه             ـشدکشـاه می  اش به روی تـننـیـزه  با

 گـریه پیـرهـنی دوخت عاقـبت  با آه و            زهرا که دید واقعه را سوخت عاقبت

 چشم نیـم بستۀ خود… روز  آخریبا              روز  آخری …با بازوی شکستۀ خود

 پـاره کـرد  بـدن پـاره ـرای آن گـریـه ب             کرد خودش را قـواره حـسین پیـراهن

 اش نشستای وسط سیـنه دید نیـزهمی             شکست دلش  دستش  به  رفت که  سوزنی  هر

 پـنجـۀ قـاتـل به مـو رسیدقـتـلگـاه   در            رسید گـلو پیـراهـنش همینکه به زیـر

 ش سیاه رفت فاطمه چشمرسید و  خولی            سپاه رفت پـسرش یک تا روی پیکـر

 

 این غنچه وا نشد لبالب و خون دل شد ز            نـشـددل بـه زبــان آشـنـا   اظهـار درد

 جـدا نشد  سر زانـو یک دم سر من از             استآنجا از آن زمان که جدا از تنم شده 

 نشد دستـم رهـا دیـدی که دامـن تـو ز            با آن که دست دشمن دون بازویم شکست

 دست تو وا نشد  دستم شکست و بند ز            نـتـیـجه ماندام، حمایت من بی شرمنده

 تـا نشد  من به جـوانی دو اما یکی چو            انـدخـمـیده که پـیـران  انـددیـده  بـسیـار

 ددر این مـیانـه درد ز پهـلـو جـدا نـش            تراز مـا کـسی سـراغ نـدارد غـریـب 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مثنوی                   قالب شعر: رضا قربانی                 شاعر:   

اعلنمفعول فاعالت مفاعیل فوزن شعر: غزل                       قالب شعر: علی انسانی                 شاعر:   
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 امخـمیـده قـد بـرد سـرومی مـالل  بـار             امکشیده خون نخل به وحی را  باغ بهشت

 امخورد خون ز سرشک دیدهمی  حجاز خاک            امزند ناله به پای نـاله شهـر مدینه می 

 ام ریـده هـمه بـودم آشنا از همه دل ب با             ام جـفاهمه دیده ام وفا ازبا همه کرده

 امرسیده  میوۀ نا جدا شد وشکست  شاخه            آن پهلویم کز خورد به تیشۀ فتنۀ خزان،

 امشنیده نفس ناله او  هر لب خود به از            امست سیـنه   ام چاه عـلیراز دل مدینه 

 امجان خریده دل و من ت تازیانه را بر            رادوست  بالی  خود بار ببرم بدوش تا

 ام چه نفس کشیده  گشته علی علی علی هر            حیدرم درد کشد به بسترم باز به فکر

ـلم مجو که در زیر            تربتم وجـود  محیط غـربتم ُملک دهر،  امبـاغ دل آرمیده گ 

 امام ناله کنان دویـدهاشک فشان ستاده              ره یاری علی  شدم ولی درزمین  نقش

 خون به دل آفریده ام داده به دیده اشک            را را خـستـۀ داغـدار قـراربـی   )میثم(

 

 خود را به من نشان بدهی  دوباره صورت            توان بدهی  به زانوی منشود که  می چه 

 بدهی را کمی تکان  دوباره بازوی خود          شود که زمان قـنوت نیمه شبت چه می

 کنار سفره خودت نان به دستمان بدهی          روزهای قدیم چه می شود که دگرمثل 

 و روح خـسـته خود را به آسمان بدهی           خاک افتیآنکه شوی پرپر و به به جای 

 کـه باز عطر بهشتی به بـاغـبـان بدهی           ـ گل شکسته ی من پا بگیر دراین باغ

 به چشم خویش ببینم چگونه جان بدهی            ت مخـواه بنـشینمتو را به جـان عـزیز

 شود تو اگر جان در این میان بدهی  چه می           این استکودکان نفس تومیکشی وحال 

مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلنوزن شعر:                   غزلقالب شعر: غالمرضا سازگار             شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:           قالب شعر: غزل     محسن عرب خالقی              شاعر:   
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ـسَوت گرفته  هر            زن شـوکت گرفته سینه اتنـوکـری  با  چه گرفته از همین ک 

 ن نیت گرفتهعاشق وضویش را به ای             شرکـت، میـان مجـلست دارد قـداست

 که معـصیت گـرفـته بـکـایـی را حـال            گـردد بـی دعـا کن تا دوبـاره بـازبـی 

 ات ایـمان ما برکـت گرفتهروضـه  از            از فاطمیه استرویم می ما هرچه باال  

 گرفته راحت مرتضی خود از حاجات            کس تـوسل کرد بر خاک قـدومت هر

 ات نـوبت گرفتهحـاتـم به پشت خـانـه             ـر و باز افـطارت عطا کنروزه بگـی

 من ت گـرفتهبـی  َرخت عـروسی از تو             ـاسـت آمـد امـاپـی  کـهــنـه لـب سـائـل،

 کـبـودی و ورم پـایـت گـرفـته وصف            شرح  نـماز تو هـمین بس که نوشتـنـد 

ـت گـرفــتـه             د هرکه امروزخـیالش تخت باش فـردا  دنـبــالـۀ کــار تـو بـا هـم 

 والیت خط گرفته کس که از خـط   هر            فـرق دارد...نـوع اراداتـش به مـادر 

 گـاه فـاطـمه حاجت گـرفـته خـیـمه در            رهبر خودش فرمود ها اوج سختی در

 نـشـسته قـصد قـد قـامت گـرفـته مادر            عالم بر سرم آخر چه شد که خاک دو

 این بابت گـرفـتـه پهـلـویش از ـگـاران            وای آهسته ولی  خم شد رکوعش وقت

 

 

 شود هاى دلت کم نمی چیزى ز غـصه             شودمـرهـم نمی  ها براى تو اشک این

 شود محرم نمی  تو رازبه  على کس جز            راکوچه  با من بـگـو عـزیز دلـم راز

 شودپهلو شکسته این همه که خم نمی            نیستخوب   براى تو  جارو نزن به خانه؛

 شود هـمه مـاتم نمی  زینب حـریف  این            زهـرا بـیـا و غـصـۀ ما را تـمـام کـن 

 شودهم نمیتنها کـفن نه؛ که سیـراب             پاست  ودست  دهم حسین تنش زیر ظهر

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر:           غزل  قالب شعر: محمدجواد شیرازی            شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: آرمان صائمی                شاعر:   
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 آبشار فاطمه است  و وحی از  حامل وحی است             فاطمه است ـنـبـر تـوحیـد ذاتا وامـدارم

 است  فاطمه انحصار  در  رب اوصاف بهترین            فاطمه است مدار درامامت  هم نبوت هم

 الفـتی تصدیـق اال ذوالـفـقـار فـاطـمه است 

 نام زهـــرا آمد و هللا اکـبــر جلـوه کرد            كردتا نوشتیم از خدا آیات كـوثر جلوه 

 کرد جلوه مادر گاه جلوه کرد و دختر  گاه           جلوه کرد پیمبر شب قدر زهرا عصمت

 ای از شاهکار فاطمه است نور خاتم جلوه

 بلند  شد زر،  عاقبت فضه، کرد خاکبوسی           شد بلند  این در، شهپر جبریل با رخصت از

 رتبـۀ ایـمـان سلمـان صد برابر شد بلند            شد بلند پای حضرت صدیقه با سر  به  ات

 گذار فـاطـمه استاین مـقـام ویـژۀ خـدمـتـ

 فاطمه است عرش معالی عـلی  جانماز           علی  "قاب قوسین  "مصالی زهرا هست

 ـد زهـرا نام زیبای عـلـی روی گـردنبـن           علی  زهرای علی  فاطمه است و اوست، این

 نگار فاطمه است علی نقش و  روی سربند

 جیفه سازی" استاز تن سرزندۀ اسالم "           نوعی لطیفه سازی است فاطمهبدون  دین،

 است سازی سقیفه شیوۀ شورا با رهبری           استننگ بر فکری که دنبال خلیفه سازی 

 است زهـرایـی ما افـتخار فـاطـمـه رهـبـر

 شد ژۀ تـدبـیــرواژۀ تـکـلـیـف، ذبــح  وا           شد درد ما این است دین بازیچه تزویر

 شـد  آقـا پـیـر آی حزب هللا بـرخـیـزیـد،            شد دامن گیر  دیدی آخـر غـفـلـت بسیار

 ولی بودن شعـار فـاطمه است  تحت فرمان

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            مسمطقالب شعر: محمدجواد پرچمی            شاعر:   
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 ها اروپا دوست طرز اسالم ایم از  خسته           ها دوست خالی  دنیا ُزهد تو ایم از خسته

 ها از خطاب تندرو گفتن، به آقا دوست           ها دوستبا  دون، استکبار لبخند وای از

 ها انکـسار فاطمه است این میانه رو شدن

 یمن، دست توُسل بایدت  سوریه، لبنان،           لشکـر اسالم در خـیـبـر، تـوُکـل بایدت

ـل بایدت            بایدت  ها تکـاُمل ر ریاضتاربعـینی د  تا چهـل ساله شدن قدری تحـمُّ

 اربـعـیـن انـقـالب ما بـهـار فـاطـمـه اسـت 

 ها آفـتاب آتش گرفت هجـوم تیـرگی  در           آتش گرفت  دربا شتاب در،  پشت زهرا رفت

 آتش گرفت  بوتراب اما میسوخت فاطمه           گرفت آتش ها باال که میرفـتند آب شعله

 است  فاطمه خونی اشکبار وسط مسمار این

 کـاشـانـه را انداخـتـند  پـا در   ای بـا  عـده           افـروزان پر پـروانه را انـداخـتـندآتش 

 پیش مـادر نیز مرد خانه را انـداخـتـنـد            مـادری ریحانه را انداخـتـند پیش دختر

 قرار فاطمه استمرتضی با دست بسته بی

 فـاطـمـه کم کم برای پَـر زدن آماده شد           عـاقـبـت تـابـوت تـشـیـیع بدن آماده شد

 آماده شد بود این پیرهن هرطور عاقبت           زیـنـبـش با دیـدن آن سه کـفن آماده شد

 کـربـال دعوا سر این یـادگار فـاطمه است

 ایستد آید و نبض جهـان می مادرش می           تدایس  زمان می رسد باالی گودال و می

 ایستد  جان می   نیمه  جسمی  روى  بر  دون  شمر            ایستد  تل سینه زنان می  باالی خواهرش

 آید آه  غـصه دار فـاطـمـه است ای می ناله
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 با ناخوش احوالی گمانم خو گرفتی             گـرفتی عـلی پهلـو ای کـشتی صبر

 در بین بستر دست بر پهلـو گرفتی            جایی جابه از دیدم که بعددیشب خودم 

 1بـار پیـشت رو گرفـتی  من آمدم هر            سه ماه است خانم را؟ دوحسابش  داری

 گرفتی زانـو  دست بر گـفتی علی و             صبح سر  جا شنیدم از  برخاستی از

 گرفـتی فضه اما پـا شدی جـارو از            گـفـتم ضرر دارد برایت کـار خانه

 گرفـتی  بسکه سـراغ شانه را از او             باالی بستر بغض کرده دخترت از

 گرفتی  و روچونکه پشت  را سنجاق سر            است چشمان تو تار فهمیده است انگار

 ی گرفت تنـش الگو  کردی صدا و از            دیدم که حسین راروز پیش  دویکی 

 !گرفتی بـازو خـیلی برایش کار از            کـشیدی برای پیـرهن زحمت  خیلی

 کاش که به راحـتی از تن درآید ای            گـلویش را نساید  کاش پیـراهن، ای

 

 گرفته مصیبت خو غمها و درد و با             گرفته آسمانش رو چندیست مـاه از

 آهـسته آهـستـه ولـی بـازو گـرفـتـه             میزدسختی شانه را به گیسوی زینب 

 هنگـام قـد قـامت چرا زانـو گرفـته             رفت اما او می عمر غزل ازهجده 

 گرفته؟  ابرو که تا خسوفی را  رنگ            سـر در میـان چـاه دارد تـا نـبـیـنـد

 ست خود جارو گرفتهد مادر که  وقتی            است شریک زینب شادی در هم  جبریل

 جـا کـشتی پهـلـو گـرفته برخـیز از             انگـار آید کـم صدای منـتـقـم می کم

 
کنيم  در مصرع دوم بيت؛ پيشنهاد مي  موجودود ايراد وزني و سکت  وج بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به  . 1

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

 هر دفـعـه آمـدم کـنارت رو گرفـتي             داري حسابش را؟ دو سه ماه است خانم

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                 قالب شعر: مد کیخسرو               محشاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                  قالب شعر: مجید قاسمی                 شاعر:   
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 گریه خبری آب شدی ازخودت بی   از            گریه مثـل شـمع سحـری آب شدی از

 را گریه نکن  تونفس انداخت  ها ازناله              گریه نکنبسترت خیس شد از اشک بیا 

 است  راه مادریم دراینکه شب بی  مثل            ات آگـاه استنفـس سوخـته  من از دل

 گرند  جلوهست ولی  مخفی گرچه که ها  زخم            سخت به تو میگذرند  از تر  ها سختلحظه

 هـوشی؟  من یا نکـند بی مـادر ساکـتی            ـیدر چه شده خاموشی؟زهـرۀ خانۀ ح

 خود فکر سفر تنهایی  سر دور کن از            تـنـهـایـی بـابـا چـقـدرمـثـل تـنـهـایـی  

 باقـی مانده  تن مجـروح تو ای ازسایه            ماندهباقی  چون کوه تو قامت طرحی از

 نزن گریه نکن   چنین نالۀ جانسوز این             حسن گریه نکنچشم هراسان  از دور

 ایهمان لحـظۀ تاریک بهم ریخـته   از            ایآن کوچه باریک بهم ریخته  بعد از

 

 

 بــمـیـــرم بـــاز مـــادر درد دارد             درد دارد دوبــاره شـب شــد و ســر 

 عـزیـزم زخـــم بـسـتـر درد دارد             ازغم یک سخن گفت پس ازفصل پُر

ــ             نــبـاید دست زد بــر عـضـوهــایــش   ه آیــه کـــوثــــر درد داردکه آی

 خــدایــا مـــرگ کـمـتر درد دارد           یر لب گـفتشبی آهــی کــشــیـد و ز 

 ی تــر درد دارد که زخــــم دیــده           من از گــودی چـشـمـانــش گــرفـتـم

 اردنـزن سـیـلـی سـتـمـگـر درد د            حـسن تب دارد و در خــواب گــویـد

 دیــگـر دست مـادر درد دارد کـه           پـریــشان باش ای گـیـسـو چو بـخـتم

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   مثنویقالب شعر: حسن کردی                    شاعر:   

 

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل    محسن عرب خالقی              شاعر:   

 



( سایت آستان وصال      astanevesal.ir  322                                                                                                                          جلسه آموزش مداحی نورالثقلین  ) همدان 

 
000

 

 چرا؟ نمیداری   بر از رو پیش  رویم چادر            چرا؟ بیداریدیدم که  کردم نظر هر زمان

 قفل  غم به لب داری چرا؟ تواین غمها  بین            جواب سالمم؛کس نمیگوید نمیگوید کس

 اجباری چرا؟  لبخـند   خانه پس چرا؟ کار             دهدمی سارت خبر از روزگارت رنگ  رخ

 چرا؟ نمیداری پهلو بَر دستت ز بگو پس            گفتی بهترم حالت زود چه پرسیدم ز هر

 مسماری چرا؟  سوی سو  چشمان کم  خیره با           ولی بینم؛زمین   روی رد   خونی پشت  در

 چرا؟  دیواری سمتخمیده  بر زانو دست           هاست  ساله صدچنان   رنگت امساله  هجده یار  

 عـمر بیـزاری چرا؟  ام ازنـوبهـار  خـانه            طلب میکردیشنیدم مرگ   رادعایت  این

 چرا؟  من دست برداری؟ که از قصد  این داری           ای؟عزم رفتن کردهپناهم  ای همه پشت و

 چرا؟ بیداریدیدم که  کردم نظر هر زمان           نه نیمۀ شب گرم  آهصبح تا شب کار  خا 

 

 دهم است گوهری که به دریا نمی این            دهم اشکـی بود مـرا که به دنـیـا نـمی 

 دهم گـوارا نمی آن لـحـظه را به عمر         ای وصال حبیبم شود نصیب  گرلحظه

 دهم گــوشه را به وسعت دنیا نمی این           عـــــمری بود که گوشه نشیـن محبتم  

 دهم این سینه را به سـینـۀ سـیـنـا نمی          بسته است ام جمال عـلی نقش  درسینه

 دهـم دامـان او ز دســـت تــمـنـا نـمـی         کـشم  ام ز درگه او پـا نمی  تــــا زنــده

 دهم دین خویش را به دودنیـا نمیمن            من  مـحـبت زهـراسـت دین سـرمـایـۀ

 دهم محبــت زهرا نمی یــــک ذره از           گر مهر وماه را به دو دستم نهد قضا 

 دهـم ایـن نـقـد را به نـسـیـۀ فـردا نمی         امــروز بزم ماتم زهرا بهشت ماست 

 دهم وبـی نمیطـ این سایه را به سایـۀ           سـایـۀ رضـایـم و هـمـسـایـۀ رضا  در

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: ا مؤید                سیدرضشاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل       داریوش جعفری            شاعر:   
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 اش   روی کـبود و نیـمـۀ چـشـمان بستـه            محراب بود و مـاه و نـمـاز نشسته اش 

 اش شکـستهدست   چادر نـمـاز  خاکی و            سجاده بود و سـجـدۀ طـوالنی و قـنوت

 اش خجستهطلوع نزدیک صبح و وقت              چه شد تکیه گـاه سـرو دیوار کاگـلی ز

 اش هم گسستهاست گیسوی از سری درد            حناست از شقایق معجر پر از تر پربس

ه            ایـنـهـا هـمــه دمـار عــلـی را در آَوَرد  اش  کـز پـا فـتـاده فــاطمـۀ سـَرو جـُـثـ 

 اش  غم دسته دسته مشگل گشا و درد و            َمرد  نبرد و خانه نشینی و اشک صبـر

 اش خستهگریست به احوال  خون که باید             زنـد ـوشـه ای حـسـنـش زار میآرام گ

 اش خواهر کجاست مرهم قـلب شکسته            حـاال حسین تـازه بـهـانـه گـرفـته است

 اش  نشکفته یاس و غنچۀ از بـاغ َرسته             استکه این شرح کافی  ازمحسنش مپرس

 اش  دستان بسته  ز  مرتـضی بپـرس و از             مرتضاست ه آلاین خـانـه نیست قـتـلگ

 حـکـم کـنـی انـتـقـام را  مـهـدی بـیـا که            عام را بیا که شرح دهی خاص و فضه

 

 

 گرفته است خو علی بغض سکوت با شب           شمـع وجود فـاطمـه سوسو گرفتـه است

 گـرفـته است ولی خـدا رو وقـتـی که از           آه عــلــی با شــرار آتـش گـرفـت جــان 

 گرفته است چندم است كه جارو  این بار            در دست نــاتـوان خـودش بـعـد مـاجـرا

 یک جا برای غربت بـانو گـرفـتـه است           فرش و عرش  و سماوات و ارض تمام قلب

 است گرفته  مشام از گل شب بو  عطر و           حـتـی وجـود مـیـخ و در و تـازیـانـه ها

 کـشـتـی   عمر فـاطـمـه پهلـو گرفته است           بـا ازدحـام مـوج مــخـالـف بـیـا بـبــیـن

 سر در بغل گرفتـه و زانو گـرفـته است           حماسه ساخت  خندق و  و خیبر مردی که بدر 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: محمود ژولیده                شاعر:   
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 جهان و جـان  هستی  عمرای              ای زیـنـت آســمـان هـسـتــی

 هـسـتـی  بـوسـتـان ای رونــق            1عـصـمت  نوگل جان فدای ای

 گــران  کــان  هـسـتــی  ای ُدر              ای آیــنـــۀ جـــمــال یـــزدان

 ای قــائـمــۀ جـهـان هـسـتــی             نـمای تـوحـیـد قـبـلـۀ حـقای 

 هـسـتـی کــاروان هـستـی  ای            مـدبـهـای احـ  ای جـان گـران

 مـهـربـان هـسـتــی  ای مــادر            ای صبح امیـد تـیـره بـخـتـان

 نهایت  ای چـشـمـۀ فـیـض بی

 یـتنــبـــوت و وال   پــیـــونــد

 چـهــرۀ دلـگـشـای قــرآن  ای            ای جــلــوۀ آیــه هـای قــرآن

 زیرا که تـویـی لـقـای قــرآن             محـمـد زد بـوسه به دست تو

 صوت تو بود صـدای قــرآن             نــور لبـخد تو آیـتـی است از

 نـــمــای قــرآن  ــه قـــد آئــیــن            دردانــۀ نــازنــیــن احـــمـــد

 ای گـوهـر پُـر بـهـای قــرآن             بـخش طوبـی  ای شاخۀ نــور

 شکایت مصطفی  به چو کردی

 به چـهـره اشکـهـایت لـغـزیـد

 نـیـسـت  رحـمت خــدا آگـاه ز            مهرت آشنا نیست  کس که به هر

 نیست صفا را روح تو مهر بی            تاریکقلب هاست  تو  نور بی 

 نـقـش محـبت شما نیـست جز            هر مـنـظـری از بهشت  زیـبا 

 
 ايراد محتوايي است زيرا کلمة شرمگين بيشتر براي حضرت ذم است تا مدح لذا تغيير داده شديت زير داراي ب . 1

 اي رونــق بـوسـتـان هـسـتـي            اي نوگـل شرمگين عـصـمت
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 هـمـتای عـلی مرتضی نیست            ه آیـت جـمـالیغـیـر از تو ک

 عـلی کس آشنـا نیست با قـلب             ای مـلـیـکـۀ ُحـسن مـانـنـد تو

 نیست ستم روا گلی  چون تو  با             ـدانستافسوس که دشمـنـت ن

 صدایت چون ناله به برخاست

 بـرایـت عـالـم بـگـریـسـت از

 افسوس که خاطر تو خستـنـد             ـندافسوس که حرمتت شکـست

 افـسـوس کـه بـاب علم بستـند             نـفــاق شـد بـاز ره افــســوس

 ها نشـستـند  یک عده به خـانه             حــریـمـت هـنـگــام دفــاع از

 ضد خــدای عـهد بـسـتـنـد  بر             یک عــده دیـگـر از ره کیـن

 شـکـسـتـنـد  خــدا  بــاب حــرم            ـو هـجـوم بُـردنـدبـر خـانـۀ ت 

 مـسـتـنـد ُحـب جـاه  که ز آنان            آداب حـــرم چـگـونـه دانــنـد

 سـرایـت آتـش چـو زدنــد بـر

 کردی تو خود ازعلی حمایت

 ای تـخـت نـشـیـن کـاخ انوار             اســـرار بــارگــاه ای شـاهــد

 نـشیـن؛ جـمال دادار  ای پـرده            راز حــریـم لـن تــرانــیای 

 ـیـر االبـرار سـایۀ لطف خ در            عـزیـز بــودی تـا بـود پــدر،

 عـدوی مکـار  گستـاخ شـد آن            افسوس پس از رسـول اکـرم

 ار اشـر بـا دست  جـمـاعـتی ز             آتش افروخت  خانه وحی، در

 دیـوار  مـقـتـول میـان درب و            مـحـسـن چـنـد مـاهـۀ تـو شـد

 هایت ای وای شـکـست دنـده

 جنـایتشد این  ای کاش نمی

 هـوس تـبـاه کـردیم  عمری به              افـسوس که بس گـنـاه کردیـم

 سـیـاه کردیم نـامه خـود چون             پیش تو جمله شـرمسـاریم در
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 تـو چـراغ راه کـردیـم مـهــر            هـمـه روسیـاهـی امـا یـنبـا ا 

 مـع نگـاه کـردیـمبا چـشـم طـ             چـون گـدایـان سـوی کـرم تو

 هـر چـنـد بـسـی گـنـاه کردیم             هرگـز نـشـویم از تو نـومـیـد

 تـبـاه کـردیـم جـبـران هـر اشـ            زیــرا ز مــود ت حــســیـنـت

 ای جـان حـسـان شود فـدایت

 بـنـمـای بـه بـنـدگـان عـنـایت

 

 

 که بشکست مـداوا شدنی نیست آن سینه          نیست آن غنچه که پژمرد شکـوفا شدنی

 درد دل بـی تـاب شـکـیـبـا شـدنی نیست           که نمک خورد تحمل نتوان کرد زخمی

 ای کـور شود وا شدنی نیست وقتی گره          نیست دنیش حل بشود چندان دو که مشکل

 نیست  شدنی  حاشا   که خورده   زمین خون این           جـو رفـتـه دگـر بــاز نـگـردد آبی که ز 

 نیست  شدنی پا  دگر خورد زمین که حرفی          است درد ترین غصه و حرمت شکنی سخت 

 امضا شدنی نیست وقتی سندی پـاره شد          دستـش رفـت زتا روز قـیـامت فـدکـش 

 نیست  هویدا شدنی آن رخ که وای از  ای           نیست شدنیغصه که عنوان  آن از  وای ای

 که امحا شدنی نیست سوز این داغ جگر          نگوید یاس  این هیچ کس از گیرم پس از 

 نیست زهرا شدنیشده  ای دل تو زهرای          گفتاز روزنۀ چشم کـبـودش به عـلـی 

 نیست شدنی صحرا دل در که روم خواهم          اشـکـم تا آنکه به تو ُخـرده نـگـیـرنـد ز

 این خـواسـتـۀ قـلـبـی ام اما شدنی نیست          آیی  غربت به در از خویش گذشتم که ز

 نیست دنیکه پیدا ش هست ای این گم شده          در چـهــرۀ زردم گــل لبـخـنـد مجـویـید

 نیست احـیـای تو حتی به مسیـحـا شدنی          کس که مرا دید چنین زخم زبان زد هر

 ام، مـانـدنـم آقا شدنی نیست  مـن رفـتـنی          ای رهـبــر مـظـلـوم دگـر یــار نــداری 
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 اسـتایــام کـامــرانـی ما فــاطـمـیـه             مشـق زنـدگـانی ما فـاطمیه است سر

 فـاطـمـیـه اسـتما  مـیـثـاق آسـمـانـی            بس  زدیم و موی والیت به را گره دل

 است ما فـاطـمـیـه پـیـداتـرین نـشـانی            غم ُگم نمیشویم  هیاهوی در لحظه  یک

 لـوحـۀ مـبـانـی ما فـاطـمـیه است سر            ما بـخـواه برنـامـۀ تکـامـل انـسـان ز 

 ه استمـنـشـور جـاودانـی ما فـاطمیـ            است گرفته  ریخ هم به محفل ما خوتا

 است هـنـگـام ُدر فـشـانی ما فـاطـمیه            این اشک ناب ماست بیان حـیـات ما

 غـم نـهـانـی مـا فـاطـمـیـه اسـت دور            توان نمی نشسته که گفتن به دل داغی

 مبنای روضه خوانی ما فاطمیه است            ایم ۀ داغ مـدیـنـههای زنـد مـا روضه

 ما فـاطـمـیـه است  شـرح قـد کـمـانـی            ایم گان ز غـربت خـمیده شکستهپهلو 

 

 شود می  فـاطـمـه بـیـداروقـتـی ز درد             شود یک کوه غم به سینه تـلـمـبار می

 شــود مــی وقـت قــیــام دیــدۀ او تــار            ستاین روزها نـماز شب او نشسته ا

 شود  می اش به شـانـۀ دیـوار  یا تـکـیـه            کند حسن تکـیه می های گاهی به شانه

 شود که گـلـدار می نـگـذشته سـاعـتـی            پـیـراهن سفـیـد تنش تـازه شـستـه بود

 شـود مـی آیـا کـسـی بـرای عـلـی یـار            می کند گـاهـی مـیـان عـزم سـفر فکر

 شـود  می با تـن بـیـمـار مـشـغـول کـار            که هست حتی برای دلخوشی مرتـضا

 شـود روی سـر عـلــی هـمـه آوار می            غم رفت وسبکبال  که آب گشته شمعی

 شود ه نیست خـانه دآلزار میزهـرا ک            خانه بدون فاطمه غمخـانه بیش نیست

 !شود بـازو بـرای سیـنـه پـرسـتـار می            که داشته دردی ز خواب به رفته او کی
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 دلـتـنگ پیـغـمـبـر شدی این چند ماهه            از غصه سرتاسر شدی این چند ماهه

 ند ماههیک پارچه حـیدر شدی این چ            وقتی شنیدی دست من را صبـر بسته

 ههدیـگـر شـدی این چند ما پـیـغـمـبـر              هایت هرکجا فـتنه به پا شد با خـطـبـه

 سینه سپـر، لشکر شدی این چند ماهه           ام، زهـرا برایم… دیدی که تنها مانده

 شدی این چند ماهه این بستر خسته از           اصال خنده روی لب نداری  داری حق

 شدی این چند ماهه یـاس  علی! پـرپـر           صورتت رانپوشان دارم؛  رمن که خب

 این قدر که الغـر شدی این چند ماهه           از این مصیبتکند  دارد عـلی دق می

 خـاکی سر  معـبـر شدی این چند ماهه           ام زهرا در این کوچه؛در این راه شرمنده

 تر شدی این چنـد ماهه من خـمـیـده از           نگـارا  داغت قـد من را شکست اما تو

 ماهه این چند شدی این معجر در پنهان           ها، حـق داشتی که فهـمیدم از این الله

 از سایه هم کـمـتر شدی این چند ماهه           ای از تو نمانده غیـر از خیال و سایـه

 

 نیست  تو که جای تن خانه کنج به اینجا            نیست بزن سکوت دوای تن تو  حرفی

 نیست که این لبـاس برای تن تو شایـد            کنممی خـیلی تنـت ضعـیف شده فکـر

 تن تو نیست قدم که عصای  ای وای از            کردن در میخـوری زمین هنگـام بـاز

 نیست  تو  تن ایمیخورم که سز سوگند            حـریر یـاس  حوریۀ بهشت به غیر از

 نیست من حاجتم به غیر شفـای تن تو            نماز کـنم امشب سرروزه می  من نذر

 نیست  تغـییر کرده این که نمای تن تو            ایخسته و تبدار قـد خمیده و زخمی و
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 هـای سـرخ زیـبـا را شکـسـتـند آاللـه            را شکستـند  ها غارتگران گـلبرگ گل

 گـنـجـیـنـۀ عشق و تـمـنـا را شکـستند            مـدیـنه حسرت یک شبـی اندر ا آه وب

 یعنی بهـار عشق مـوال را شـکـسـتـند              والیـتسـبـز  گـویـا تـمــام وسعـت...

 شـکـسـتـنـد  آیـیـنــۀ پــاک مـصـفــا را             عصمت این گـوهـر یـکـدانـۀ دریــای

 در پهلـوی زهـرا را شکستند سوز  از            ی را بی سببب از او گـرفتندحق عـلـ

 شکـستند آن گـوهـر پـاک مهـیـا را...            عصمت گنج آن وسعت از صدف  در تا

 زیبای عـنـقـا را شـکـسـتـنـد  پر بال و             چـراغ بـانـوان جـمـله عـالـم چـشـم و

 1را شکستـند ها؛ آن یاس زیبا شعـله  در            حـسـرت یـاس کبود حضرت موال به

 شکستند جن ت قلب طاها را  زین غم به             را گـل نـازک ترت  خستند؛ بازوی ز

 قـلـب تــمـام اهـل دنـیــا را شکـسـتند            زهــرۀ زهـرای اطـهـر تنهـا نه قـلـب

 

 زنی میاین خانه  ازرفتن  حرف که وقتی           ی زنـبـسـاط شادی کـاشـانـه مـی برهـم 

 زنی گـلخانه می  خـزان به چهـرۀ رنگ           کبودشود برگ رخت می  کم که برگ کم

 زنـی آتـش به بال کـوچک پـروانـه می            شویمی ذوب سحرشمع  نفس چو  هر با

 زنـی م تـبـس ـمـی کـه غـریـبـانـه میدید           اتبـابـا بـه چـهـرهتـنهـا زمـان دیــدن 

 زنیدیـدم دوبـاره مـوی مرا شـانـه می            ربودای لحظه  مراخواب چشم  که دیشب

 
موضوع ايراد   در اين غزل عبارت » را شکـسـتند« رديف است اما در دو بيت زير قافيه به درستي رعايت نشده است و اين  . 1

 بزرگي است لذا ابيات زير به جهت رفع نقص تغيير داده شد 

 در شعـله ها؛ آن للـة زيـبـا شکـسـتـند             يـاس کبود حضرت مول به حـسـرت

 در سينه قلب شيعه را يک جا شکستند             خستند؛ بازوي ز گـل نـازک ترت را

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل           قالب شعر: محمدرضا هاشمی زاده         شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:                     غزل قالب شعر: حسن لطفی                   شاعر:   
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 اش  مهـمان قـلب مـاست غـم جـاودانـه            اش  زهـرا كه بود بـار مصیبت به شانه

 اش  تـكـیـه زده بر كـرانـهفُـلـك نجـات              سببآن  از ،حریمشرحمت ست  دریاى

 اى مـن فــداى راز و نـیـاز شبـانه اش              هاى او به ذكر مناجـات شد سحـر شب

 اش  از زمانهكه فاطمه دید  آن حق ُكشى            ا شهـادت تـاریخ، كـس نـدیـدبـاّللَّ كه ب

 اش  لبـۀ احـزان، بهـانهدلگیـر بود و كـ            دیگـران خواست تا كـناره بگیرد ز مى

ـت بى مهـر سر كـوه ها ز ام   اش  روانـه  دیـدنـد سوى قـبـر پـیـمـبـر،            كـنـد تا ش 

 اش  كآمد برون ز سیـنـۀ زهــرا زبـانـه            افـروخــتــنـد آتـش بــیــداد آن چــنــان

 اش  سـت آسـتــانـه غــم ر هــزاریـــادآو             َمحرمشكه روح االمین بود  اى آن خانه 

 !شا جوانه  شد كه جدا اى شاخه بشكست            آن گـلـبن عـفـاف گـلـچـیـن روزگار از

 !دستى كه ماند بر رخ زهرا نشانه اش            شكست مىاى كاش  گفتنش، شرم آیدم ز

 ود استوانه اش درهم شكست چرخ وجـ            عـلـى تنها نشد شكسته دل از مـاتـمش،

 

 کشممـاه می با اشـک شعـله بر جگـر            کشمشب که آه تا به سحر گاه می هـر

کـوه نگـویـند بس کـنم تا بـاز  کـشـمآه می کـنـم وآهـسـتـه گـریـه می             هم به ش 

 کـشماه میجـانکـغـم  فهـمـیـده زیـنـبم            تاب من پیچ و  از و رنگ سرخ بستر از

 کشمره کوتاه می را به خاک این خود            به لـبخـند وا کـنم  بـروی شـوی، تا در

 کـشـمچــاه مـی آب وضـوی آخـرم از            بــازو اگـر مـدد کـنـدم دور از هــمـه

 کـشم ـاه میام نـفـسـی گبـا درد سـیـنـه             کـنمصبح می   جـانیم شب خود نیـمه با

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل           قالب شعر: محمدجواد غفورزاده            شاعر:   

مفاعیل فاعلنمفعول فاعالت وزن شعر: غزل                      قالب شعر: حسن لطفی                  شاعر:   
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 شودنمی  ها دگر تن زهـرااین جامه            شودنمی  کهـنه مـداوا  های این زخـم

 شـودتـبــس ـم او وا نـمی دیـگـر گـل             طـراوتش بـوران درد لطمه زده بر

 شودکـنـد امـا نمی هـرچه تـالش می             جا به خاطر من پا شود ز خواهد اومی 

 شودنـمی  من جا عظیم غـربت حجم            اشآسیب دیـده ـستـه ودر سیـنۀ شک

 شودمینـ فـاطمه پـیدا شبـیه شکبی             ابــتـدای قــصـۀ عــشـاق تـا ابــد از

 شود معـنـا نـمی  دلـدادگـی بـدون تـو            ای مونس غروب غم انگیز روزها

 شودشکـوفه شکـوفـا نمی اذن توبی             من های مدیـنه بهـار کوچـه بـاغ در

 شوداین محله فـاطمه دعـوا نمی  در            آسیـاب دیگر بمـان که آب فـتـاده ز

 

 است بهتر  پَر معراج است،از بال اشکهایم          است بهتر زر سرخ از که عقیق درمقامی

 است بهتر کبوتر این روزها باشد رنامه ب           زنم دل فـقط حـرف خودم را می با زبان

 چند ثـانـیـه نـشستن پـای منبر بهتر است           برد سجـده مـقـام بـنـده را  گرچه بـاال می

 است برادربهتر بسوزانش مسجد همان در          نیست موال گرم  مهر با را که دلش منبری

 است  بهتر یادم داده کـوثـر آنکه از آغـاز          آورم اخالص حمدش را به جا می  سر از

 بارها فرموده پیغمبر که مادر بهتر است           ولی گرچه فرقی نیست بین ساقی وکوثر

 مستور خـدا در پرده آخـر بهتر است  سر          سینۀ معصوم نیست از غیر مصحف زهرا به

 است بهتر خـیـبر از همه عـالم برای مرد         وقـت بـاال بـردن در؛ حـرز نـام فـاطـمـه

 بهتر است   نگاه مرد مرگ از اشک همسر در         بو برده از غیرت شهادت میدهدهرکسی 

 است  بهتر  در است،اصالً خانه بی  این من حس         زمانی که شنـیدم در به پهلویت گرفت از

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلقالب شعر: غزل           وزن شعر: محسن عرب خالقی            شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: وحید قاسمی                   عر: شا  
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 زهـراست طبیب تب طـوفـانی حـیـدر             زهـراست چـراغ شب ظلمانی حـیـدر

 معـرکه قربانی حیدر  زهراست به هر            پـریـشان  پـریـشـانی حـیـدر زهـراست

 جمله بَُود ذکر لب حضرت زهرا یک

 َمن ماَت عـلـی ُحب  علی مـاَت شهـیدا

 1تو دگـر رهبـر دلـخـواه نـدارد دل جـز            مـاه نـداردتو را  عـلـی نـور گـویـد به

 تـو بـمـانـم بـه خـدا راه نـدارد مـن بی             ک کاه نداردبی تو دو جهان ارزش ی 

 آنجا  در هست هم فاطمه هرجا که تویی 

 َمن ماَت عـلـی ُحب  علی مـاَت شهـیدا

 همه کارست عـلی بعد پـیـامـبر  مردم؛            مضطرهمان حالت  همیشه به گفتمی

 حـیـدر همۀ دین من و دین همه حـیدر            ام این جـمـله مکررمن گـفـتـه  وهللا که

 با خون شده حک روی در  خانۀ موال 

 َمن ماَت عـلـی ُحب  علی مـاَت شهـیدا

 آتش درچیست  حس کند این سوخته کی   دل            علی گشته ندانم که خطر چیست  من محو

 ر چیستضربۀ د  حـفظ امامم چنین در             هست دگر داغ پسر چیست حاال که علی

 در پشت  در ایـن است کـالم من شیـدا

 َمن ماَت عـلـی ُحب  علی مـاَت شهـیدا

 به زورشننازید   خودش بود و عهد  بر             قلب صبورش جانـم به فـدای عـلـی و

 
در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد  وجود ايراد يا ضعف محتوايي و معنايي  با توجه بهرم است اما  ابيات زير سروده اصلي شاعر محت  . 1

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 

 شوهرش  حضرت زهرا از امام و رهبرش دفاع کند نه کنيد فراموش نکنيد که

 دل جـز تو دگـر دلـبـر دلـخـواه نـدارد             گـويـد به عـلـي نـور تو را مـاه نـدارد

 ام ضربه به سر چيست سرگشتة عشقش شده             حال که علي هست دگر داغ پسر چيست

فعولنمفعول مفاعیل مفاعیل وزن شعر:            مربع ترکیبقالب شعر: مجتبی شکریان            شاعر:   
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 کـوچه شکـستند تـمـامی غـرورش  در            آن کوچه غـریبـانه عـبـورش دادند از

 و خـنـدۀ اعداء جـانم به لب آمد عـلـی 

 َمن ماَت عـلـی ُحب  علی مـاَت شهـیدا

 

 کند چـادرش حتی یهودی را هدایت می           کند می جمله کفایت همین مدح زهرا را

 کند  میکرسی زده بر ما حکومت  بر تکیه            ظاهرا روی زمین آمد و اال بین عرش 

 کند روزی قیامت می او عاقبت هم نور           نور زهـرا ابتـدائا خلق عالم کرده است

 کند می شفاعتیک به یک زهرا  انبیا را           کند را شفاعت می گروهییک  انبیا هر

 کند همه اتـمام حجت می این روایت بر           است من جان  که زهرا پارۀ پیغمبر گفت

 کند ابش عبادت میساعتی که بین محر           شود هـفت آسمان محو نـورانیت او می

 کند یتیم و بنده قسمت می بین مسکین و           رانه اما طعام خا  سه روز گیرد می روزه

 کند می کرامت صاحبْ  فاطمه را سائلش           بـاطنـا  دست گـدا و دهد ظاهرا نـان می

 کند می بهجـت مجتـهد مانند خلق  صدها           هایش نه همین خاک به روی چادرش  چشم

 کند  هرچه دارد فاطمه خرج والیت می           دهد که وسط باشد هزینه می پای حـیدر

 1کند  روایت می حسن آن را بغض پنهان             استبیانش مشکل   مادر و ماجرای کوچه

 کند  می داللت صحبت این   بر کوچه تنگی              خورد  دیوار  بر بدجور سرش  و خورد  ای  ضربه

 
فاجعه جسارت عمر به حضرت زهرا    . 1 بازپس    علیهااهللسالمموضوع همراهي امام حسن در  قبالة فدک در هيچ يک از و  گيري 

منابع معتبر ما نيامده است؛ در اين خصوص دو روايت وجود دارد اولين روايت که تمامي منابع دسته اول تاريخي آن را مطرح  

ابوبکر است و دومين روايت که شيخ مفيد در کرده نزد  قبالة فدک در همان مجلس و  اند جسارت عمر در جلوگيري از اعطاي 

ختصاص آن را مطرح ميکند جسارت عمر در کوچه و در هنگام بازگشت حضرت به خانه است که در اين روايت هم هيچ  کتاب األ

 نشده است؛   علیهااهللسالماي به همراهي امام مجتبي با حضرت زهرا اشاره

 حسن آن را روايت مي کند  پنهانِ بغض           ماجراي کوچه و مادر بيانش مشکل است

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلقالب شعر: غزل           وزن شعر: محمدجواد شیرازی            شاعر:   
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 خـبـر دارد فقط خدا ست که از کار او            در دوجهان هست بیشتر دارد از آنچه

 نـفـر دارداگر چه لشکر دشمن چـهـل             بود همه یکی  آن  علی ماند و برای  یکی

 کسی که کفو علی می شود جگر دارد            ای عقیق سـرخ از آتش نداشت واهـمه

 کـمـر دارد میان کـوچـه اگـر دست بر            ـی بـستـه کـمـر به یـاری تـنـهـایـی عـل

 ســــر داردمــحــبــت ولــــی هللا درد             این سردرد سرعلی به سالمت چه باک از

 !چگونه دست به نفـرین قـوم بـردارد؟            کسی که شهر سر سـفـرۀ قـنـوتش بود

 ولی دریغ که این شهر گوش کر دارد            ""اشـهـد انَّ عـلـی ولـی هللا صــدا زد:

 سـقـیـفـه است و احـادیث معـتـبر دارد             زمـان خـوردن حـق عــلـی و اوالدش

 دارد سیـاستـی که برایش عـلـی ضرر            مکتب شیـطـانی خـالفـت بود ـقـیـفـهس

 ـیـفه را بنگر فـکر سیـم و زر داردسق            کرد کنیز  بیت عـلی خـاک را طال می

 ولــی والیت او بـیـشـتــر ثــمــر دارد            اگر چه باغ فدک نعمت فراوان داشت

 در آن مـحـلـه که بسیار رهـگذر دارد             کوچه راهـزنی را به گرفت راه زنـی 

 ـایـد اگـر هـنــر دارد زمـان جـنـگ بـی            به دشمن مـوال مرام ما این نیست بگو

 دارد مـاجـرا خبر تـر از حـسـن دقـیـق            دانم من نمی زد و رفـت، بـرد، کشید و

 هـنــوز چــادر او کــار بـا بـشـر دارد            بود؟  دخیل بستنچه وقت   به شعله: بگو

 کار دست بر دارد غالف کاش از این             نکنبگو به میخ : که این کعبه را خراب 

 پـیـامـبـر دارد وصـیـتـی کـه عـلـی از            بـندد دهـان تــیـغ دودم را عجـیـب می

 سـر نــدارد اگـر مــادرم، پــسـر دارد            فریاد اش که زد ماههشش  محسن فدای

 دارد رپ وبال  حسن هست، هست، حسین            اما نه به شعله سوخت پرو بال مـادر،

 آسمان غـمـش هـالـه بر قـمـر دارد در             اگر خـمـیـده عـلـی از نماز آیات است

 که مـاه الـفـت دیـریـنـه با سـحـر دارد            تـشیـیعها  به دست ستـاره شبانه گشت

 د کـه آه سـوخـتـگـان بـیـشتـر اثــر دار            میان شعله دعـایش ظهـور مهـدی بود

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                قصیده       قالب شعر: مجید تال                   شاعر:   
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 کرده است   دردا چه با تو بـازی تـقـدیـر           کرده است زهرای من که غصه تو را پیر

 دو را زمانه زمینگیر کرده است  ما هر           صبرمن سینه سوز دردی و سینه سوز تو

 بس مالل تو تـاثـیر کرده است  درمن ز           آیات درد بر سر و رویـم نـشـسته است

 غم را به خانـۀ تو سـرازیـر کرده است            لـنـد والیت جـفـای خـلقـربـنـخـل س ای

 کرده است!   مردم این همه تغیـیر رفـتار           عـزت گـذشـتـه کـجـا این ستـم کـجـا  آن

 کرده است  کمتر بگو که مرگ چرا دیر           شیـریـنی حیات عـلـی؛ تـرک من مـگـو

 کرده است  تغییر   روی تو رنگ و اینقدر           ه روی دادبر چعشق عـلـی، بهشت پیم

 سـاخـته تـعـبـیـر کرده است  تابوت پیش            میکنی سفـر خواب تو را که سـوی پدر

 کرده است  این بضعة النبی است چه تقصیر           را هیچ کـس نگـفت زدند تو آنجا که می

 برنفـع خود،عـلـیه تو تفسیـر کرده است             ی راوحــفریاد از این گـروه که آیــات 

 

 که دست مـرتـضی بـاال بمـاند  وقـتی            ها بمـاند بغـضی مـیـان قـلـب دشمـن

 مـعـنـا بـمـانـد  تا پـیـروی از ظلم بـی             رسد وقـت امـامت نـبـوت می  بعد از

 عـلـی تنـهـا بمـاند  فـکـرش شـده شاید           در بین بستر..مضطرب، پیـغـمبر ما 

 این که عـلـی تـنهـاتـرین مـوال بمـاند            عـاقبت قسمت برایش همین شد آری؛

 اشـبـاح الرجال آیا بماند...؟  شـهـر در           ـوفـههـای ک مـانـده مـیـان بی وفـایـی

 در کـنـارش هـمسرش زهـرا بماند تا            غـم ندارد اش او با این همـه تنـهـایـی 

 در پشت در، بـر بـیـعـتش حتی بماند            میخواند او را زهـرا امـیـرالمـومنـین

 چه شد اما…بماند  در پـشت در با او           آه…میسوختدر آتش بغض سقـیـفه  

 ـا بـماند چـرا حـیـدر در این دنی بی تو            ای مـعـنـی زیـبـایی دنـیـای مـوال…

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: ا مؤید                  سیدرضشاعر:   

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل            قالب شعر: احمدجواد نوآبادی           شاعر:   
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 گام فاطمه است  ُمرص ع زیر فرشی نُه فلک،           است فاطمه مقام باشد اگر را اوجی  عرش

 است فاطمه مرام الحق مادری، رسم و راه           احترام فـاطمه است حرمت دین خـدا در

 اشـک ما، در فـاطـمـیـه خود داللـت داشتـه

 شـتـه لفظ "مـادر" گـفـتـن شیـعـه اصـالت دا

 کند  می بر اش را شیـعـۀ بیـدار از خـطبه           کند می را معـطرها  ذکر صد یـقه، دهان

ر نور او؛  کند  رنـج هـایـش دیــدۀ ایــوب را تر می           کند می قـبـر و قیـامت را مـنـو 

 های مـادر است نـالـۀ کـروبـیـان از غـصـه

 گریۀ صاحب زمان امشب برای مادر است 

 شد بعد هجـده سال از این زندگـانی سیر           شد ـی پیـرمادرم از داغ حیدر در جـوان

 قبضۀ شمشیر شد او پاسخ زد، حق حرف           درگیر شد با چـل نفـر  عـلی، در دفاع  از

 ای خدا، آه ای خـدا، آه ای خـدا، آه ای خـدا 

 چـشـم مرتضی  مـادرم را زد مـغـیـره پیـش

 های زینـب مضطـر مرا آتش زده  گـریه           آتـش زدهـلـومـیـت حـیـدر مـرا داغ مـظ

 مـرا آتـش زده نـالـۀ وامحـسـنت؛ مـادر،            آتـش  افــتــاده پـشـت در مــرا آتـش زده

 دست رفت  جسمت توان از  از تکانی خورد و در

 یک سوم سـاداتـمان از دست رفت  با لـگـد،

 آورم هــیــزم جـامــانــدۀ کــفــار را مـی           آورم ز آن مسمار را میمادرم! یک رو

 آورم  ذوالــفــقــار حــیــدر کـرار را می           آورم چــادر گــلـدار را مـی گـوشـوار و

 کـشـانم عاقبت  آن دو را از قـبـر بیرون می

 ستـانـم عــاقـبـت  ات را مـی انـتـقــام سـیـلـی

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            مربع ترکیبقالب شعر: امیرعظیمی            شاعر:   
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 به چاه گذارد سر می کشد آه فـراق و می           علی چون شب سیاه شد روز مه! رفتی وفاط

 همین که آمدی در قـتـلگاه  عاشورا، روز          تا تو را کشتند شد خـون عزیزانت مباح

 دیدی آنجا، روی صحرا دست و پا میـزد حسین 

 از حـرم تا قـتـلگه، زینب صدا میزد حسین 

 

 شدی مختصرشدی شکسته شدی خسته            شدی پر که تو بی بال و کنم باور نمی

 مقابل دشمن سپـر شدی روزی که در            ای ام بخاطر من زخـم خورده شرمنده

 شدی غـم محـتـضر ای به بستر افـتاده            آمدهنـفـسـت بـند  –افـتـادی از نـفـس 

 شدی مجروح دود آتش و زخـمـی در            های مـدیـنـه که آمدند هـیـزم به دست

 شدی پـسـر  صدا زدنـت بی فهمیـدم از            بود آتش زبـانـه مـیـزد و در نیـمه باز

 شدی مـدینه نظر چـشـم های شـور  از            نـداشتـند این شـهـر چـشـم دیـدن ما را

 1شدی سـر  بـرای دشمن دون درد تیوق             کـنـند هـمـسایه ها رعـایت حـالت نمی

 

 گـلـزار روی پـیـرهنت می کـشـد مرا           کشد مرا شـدنت میروی زمیـن رهـا 

 کـشـد مرا آن لـحـظـۀ صـدا زدنت می           صدا زدی خود را پشت درْب فضۀ از

 ا کشد مر  این گوشه گیـریه حـسنت می           جای خود ولی منهرشب های  دلشوره

 زهــرا کـبـودی بـدنت مـی کـشـد مـرا           نیستدلـواپـسی و گـریـۀ من بی دلیل 

 کـشـد مـرا داغ شـهـیـد بی کـفـنـت می           جـای کـفـن قـواره کـنـی پیرهن ولی..

 
 دوم بيت زير به نوعي بي حرمتي به حضرت زهرا و ذمّ ايشان ست لذا تغيير داده شدمصرع  . 1

 آري دگـر بـراي هـمـه درد سـر شدي             هـمـسايه ها رعـايت حـالت نمي کـنـند 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر:     محمدحسن بیات لو        شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل               قالب شعر: هاشم محمدی آرا               شاعر:   
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 ـم هـدایـت این است خـط  مـشـی جهـاد و            والیــتــم راه  اولــیــن شــهــیـــدۀ مــن

 بنـوشته روی تـربـت مـخـفـی روایـتـم              هـای حـیـدرممـن راوی مـصـائب غـم 

 نهـایـتـم بـی غـم  مـخـفـی بـود ز خـلـق،             ام تا قـیـام حـشـرمـانـنـد قـبـر گـم شـده

 حــمـایـتـم   تـازیـانـه کــرد مـغــیــره  بـا             1مـظلـوم خـود شـدم  حـق رهـبـر حـامی

 در روز حشر چادرخاکی است رایـتـم             است علی شانۀ بر که حمد لوای همچون

 بـازو حکـایـتـم بنـوشت روی سیـنـه و              شــرح غـمـم ولـی تاریخ شاهد است ز

 والیــتــمایــن بـــود احــتــرام مـــقــام             الــوالی مـنآتـش زدنــد بــر در  بـیـت 

 موی سفید و صورت نیـلی است آیـتـم             حـیـدرم قـرآن و من مصحف والیت و

ت و ل            جـنـین و فـشـار درداغ رسول؛ سـقـط   ـطف و عـنایـتـمشد پـاسخ مـحـبـ 

 به دست بیاری رضایتـم  خـواهی اگــر            ! هـمـیـشـه یـاور آل رسـول بـاشمیـثم

 

 کند آخرکه چند سالش بود؟ چه فرق می           بودزل بـرای ابـد ُمـلـک الیــزالـــش  ا

 تـمام وسـعـت عـالـم بــه زیر بـالش بود           حریم عرش خدا بود سـقـف پـروازش

 بزرگ  کرب و بال طفـل خردسالش بود            وجودخون خدا را به شیرخود پرورد

 شــب قامت هاللش بود چراغ  کوچه ی           ه خانه گرفتپس ازغروب که خورشید را 

 ها مجالش بودتر ازآن خطبه اگر فزون          کردمی  زده را رشک آسمان شب زمین

 
يت؛ پيشنهاد  رع اول بدر مص وجود ايراد يا ضعف محتوايي و معنايي  بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به  . 1

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

اين ظلم به حضرت است که کار او را فقط دفاع از شوهرش بدانيم حضرت دفاع از امام زمانش نمود لذا بيت زير تغيير داده  .کنيد 

 بـا تـازيـانـه کــرد مـغــيــره حــمـايـتـم             حـامي حـق شـوهر مـظلـوم خـود شـدم                       شد

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر:        غالمرضا سازگار       شاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:               قالب شعر: غزل     امید مهدی نژاد                شاعر:   

 



  اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها، چهارمن وصال؛ جلد درآستا

 السالم  

339   
 

000
 

 آمــاده بـاش تـا کــه پـدر پـروری کـنـی            کـنیمـادری زیـنب! مبـاد شکـوه ز بـی

 بسـوزی و روشنگـری کـنی   بایـد بر او           شودعلی تیره می  با مرگ من چو روز

 بـایـد تــو از بـرای عـلـی مـادری کـنی             مـادری کـند که مـادرت به نـبـی آنسـان

 حـیـدری کـنی  بایـد تـو بـا زبـان عـلـی،           دهـان تـوست  ام زبان عـلـی درمن دیده

 کوثـری کنی  آری تو را سزد کـه بر او           1  عـلـی! من کـوثـر پـیـمـبـر و تـو کـوثـر

 سـاغـری کنی  او بیـدار بـاش تـا کـه بر           تا حسین َرَود تشنه لب به خواب مگذار

 آوری کـنی پـیــام  بایــد تــو بـر حـسیـن،            مـجـلـس یـزیـداز قـتـلـگـه گـرفـته الـی 

 گـستـری کنی سخـن وقتی به شهر شـام،           کنم جـلـوسمن پای کرسی سخـنـت می

 کنی  خـدا دلـبـری رسـول کـه از آنسـان            سخن بگو! فریـاد زن، خــروش برآور،

 خواهـی اگــر بـرای عـلی شاعری کنی            ـمـه»میثم« بگـیـر درس والیت ز فـاط

 

 عـدو را مردی که نـامش خـم کند پشت           بـایـد چـگـونـه بـشـکـنـد بغض گـلـو را

 رو را  هفته  چندین کرده است او نهان  از           که زهرا غم را اینپیداست  اش چهره در

 حـاال کـه فـهـمـیـدست اســرار مگـو را           غـریـبی گـریـه میکرد سـر روی دیوار

 که مو را ن وقتی هق صدای گریه آ هق            هق هق صدای گریه وقت شستن دست

 عـلـی با اشـکـهـایـش شـست او را آری           بشویند"را  با آب بی معنی است کوثر"

 دیگر نـیـازی نـیـست تا بغضی گـلو را            شکن را داغ پهـلـویـی شـکـسته خـیـبـر

 
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

 .کنيدآمده را جايگزين بيت زير 

 آري تو را سزد کـه بر او کوثـري کني           !ثـر محـمّـد و تـو کـوثــر عـلـي مـن کـو

فعول فاعالت مفاعیل فاعلنموزن شعر: غزل                  قالب شعر: غالمرضا سازگار               شاعر:   

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل               قالب شعر: سیدحسن رستگار            شاعر:   
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 کـاشت  بـذر آمـیـن در آسـمـان می            داشت  خود که برمیبه دعا دست 

 پـنداشت   نــردبــانـی ز نــــور می            ـــه تمــاشـا، مـلــک نـمـازش راب

 بُـرد او را و نـــردبـان بـرداشـت             به قـبـۀ عـرش چه نـمازی؟ که تا

 بـُرد و بـر بـام آسـمـان افـراشـت            پــــرچم دیــــن ز بام کعبه گرفت

 انگـاشت  نـاشـــنـــاس می  شبـحـی             را ـب اوبس کـه کاهـیـده بـود، ش

 هیـــچ در حـق او فــرو نگـذاشت            خصــــم بیـــدادگر ز جور و ستم

 مگـر برداشـت دسـت از جـان او             تـــا نینــــداخـــتش به بستر مرگ

 دانــد قــصـــه را تـــازیـــانـه مـی

 دانـــد  مـی ـانـــهدر و دیـــوار خــ

 اندیشه است  چه کند بعد ازاین در            جفا پیشه استفزون از حد دشمن 

 خصـم بدخواه تـو پدر پیـشه است             نـســل در نســل او حـرامـی بـود 

 ریـشـه است چه کنم دشـمن تو بی            کـندم بـیـخ میاش را ز  ریشـــــه  

 ازاین که شیر در بیشه است  غافـل            جــنگـل مـوالستکه  به گـمـانـش

 طرف شیشه است طرف سنگ و یک یک            طرف ظلمت ویک نورطرف یک 

 تیشه است  خورد می ریشه بر وان چه             خون ز دست گلچین است دل گل؛ 

 دانــد قــصـــه را تـــازیـــانـه مـی

 دانـــد  مـی در و دیـــوار خـــانـــه

 کـاه است قـصـۀ درد او چـه جان            آه است درد وصحبت از سخن از

 نرفت، گمراه است هر که زین ره            راه حق، جز طریق فاطمه نیست

 دل خواه است  خزف جلوه کرد، گر            درمحیـطی که موج گوهر نیسـت

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                   ترجیع بندقالب شعر: محمدعلی مجاهدی            شاعر:   
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 بسط گه گاه است ورنه این قبض و            داشت  ای می عــر دل کاش ادامه 

 تا به مقــصود، یک قدم راه است            تـازد  در مسـیـری کـه عـشـق می

 استها هــمیشه کوتاه  عــمر گـل            در بـهـاران، خــزان این گـل بود

 ـــتتـا ابــد در مـســـــیـر هللا اسـ            دلـی که بـیـعـت کـرد بـا غــم تو، 

 غم فـقط بـا دل تــو هــمـراه است            به نـیـمـۀ ره مـانــد هر کـس آمد،

 هــای دل عـلی، چـاه اسـت  نــالـه             که در گوش جان اومانده است آن

 کند هــنوز، آه است  دل گمـان می            جان علی است که برلب رسیده این

 حـق ز حــــال دل تـو آگـاه اسـت            ختبیرون ریتو  خون شداز سیـنۀ

 با خـسوف آشتی کــنــد، ماه است            آن کـه بعـــد از کـبــودی رخ تـو

 دانــد قــصـــه را تـــازیـــانـه مـی

 دانـــد  مـی دیـــوار خـــانـــهدر و 

 داشـت ای مـی  ــانــه آتـش دل، زبــ            داشـت  ای مـی  غـم گر تـرانـه ساز

 داشت ای مـی  کـوه غــم گـر بهانـه            چــــون زبـان دل آتش افشان بود

 داشـت ای مـی تـرانـه الــفـتـی بـــا             کــاش مــرغ غـریب این گـلـشـن

 داشت ای می اگر انـصاف، خــانـه             بـــــا تو بـود هـمـسـایـه یـا عـلی! 

 داشت  ای مـی  حـــق اگـر آشـیــانـه            شد  بــــا تـو عمری هـم آشیان می

 داشت ای مـی آســــتانـه گـر ادب،             آسـتــــان تـــو بـــود یــــا زهـــرا

 داشت ای می گـر صداقت، زمـانـه            کرد در زمــــان تــــو زندگی می

 داشت  ای مـی نشــــانی نشـانـه   بـی            نـشـانـه نـبـودتـــو بی  گـر مـزار 

 داشت  مـی ای  ایــن تــرازو زبـانـه            گـر که مـیزان حـق زبـان تو بود 

 داشت  ای می  گر گل خون، خزانـه            ســینـۀ خـون فـشـان فـاطـمـه بود
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 داشـت  ای مـی  جـــوانـه گـلـبـن او،            دسوخت گـلـشن توحـی  گــــر نـمی 

 داشت  ای می  فسـانـه گر حقیــقـت،            ی زنـــــدگــانی او بــود قــصـــه

 داشت ای مـی های شبــــانـه  گریـه             ت دیــده، در غـم اوشب اگر داش

 داشت  ای مـی مــا هــم کرانـه غــم             کـرانـه نـبـود گر غـمـش بـحر بی 

 داشت ای می کـاش دشـمــن بـهانـه            بـهـر قـتـلش بــه جـز دفـاع عـلی

 داشت  ای می تــازیـانـه  شرم اگــر،            زد  به ســر و روی دشمــنـش می

 داشت  ای می  او اگر دست و شانـه            کـرد زلـف زیـنـب را  شـانـه مــی 

 دانــد قــصـــه را تـــازیـــانـه مـی

 دانـــد  مـی در و دیـــوار خـــانـــه

 ـــــه تــازیـانـه کشیدکـار زهـرا ب            آتش کـیـــنه چــون زبـانه کـشـیـد

 کشـید نـــقــش بی مــهـری زمـانه            دشـمـن دل سیـه، بـه رنگ کـبود

 خانـه کشید شعله را به پــای صـد            سـوزش  خـانمانآتــــش خـــــشـم 

 جان او زبــانـه کـشید شــــعـله از            امان سوزد هـم چو شمعی که بی 

 پــای حـق را چــو در میانه کشید            مـیـانـش گـرفـت شـعـلۀ کـیـندر 

 بـه سـوی هــم آشـیـانـه کشید پــر             خــون دل او در میـــــان آتــش و

 هـا بـه النـه کشید  ایـــن شعله کـار            حــرم ســوخـت بــال کـبـــوتـران

 شـعـلــه ســر ازدل جـوانـه کشـید             ســوخـت از آتـشدامـن گــل کـه 

 یـد به کجــا کار ایـــن خزانـه کــش             اش مخـزن گـل خـون شد ســـینه 

 بـس کـه بـار محـن به شـانه کشید             قـامـتـش حــــالت کـمـانـی یـافـت

 کـشید  ـه نـقـش هـزار دانـهبـس ک            کرد  سبحه، مشق سرشـک او می

 ی فـسـانــه کشیـــد  نـتـوان پــرده            بـر رخ ایــن حـقـیـقـت مـعــصوم
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 دانــد مـی قــصـــه را تـــازیـــانـه

 دانـــد  مـی در و دیـــوار خـــانـــه

 ست مانده رنـگ و بـوی وفـای او            ست صفای اومانده گل خزان شد،

 ست مـانـده  نـــــالــۀ ای خــدای او            ولی بـه گـوش عـلی رفت زهـرا،

 ست وای او مــانــده  نـــــالــۀ وای            ست االحـزان در دل او کـــه بیت

 ست ایـن خـدایـی نــدای او مـانـده            جـان داد یـا عـلی گـفت و گفت تا

 ست  نـقـش یــا مـرتضای او مانده             ست ـم وحیبـــر لب او کــــه خات

 ست ی او، صـدای او،مانده نــالـه             ایـن نه رواق گـنـبـد چـرخ زیـــر

 سـت  هــای دعـای او مـانـده  مـزه             ــت و، زیــر زبـان لیل و نهاررف

 ست  مـشکـل گـشای او مـانده کف             گر چه دستش ز دسـت رفته ولی 

 ست گر چـه در مبـتـدای او مانـده             او دهـــد به ناله ازدل خـبــر می  

 ست نـیـنـوایی نــوای او مـــــانـده            ست در دل مـــا کـــه کربالی غم

 ست  مانـده در دلــــم جـای پای او             ی دل نهـــد به خـانه که قـــدم می

 ست چه کـنـد؟ ایـن برای او مانده            نـیـمــه جـانی عــلـی به لـب دارد

 دانــد قــصـــه را تـــازیـــانـه مـی

 دانـــد  مـی ر خـــانـــهدر و دیـــوا

 ست هـایـی ز خـون من باقی  رگـه             ست تا عـــقیق ست و تا یمن باقی

 ست و هم قرن باقی هم اویس ست             مـدیـنـۀ عـشـق استشهـر مـن تا 

 ست در دل لعـل، مــوج زن بـاقی             خـون من، این زالل جاری سرخ

 ست  بچــه شیری ز شـیـرزن باقی            که زهرا رفتمانـــد زینـب،اگـر 

 ست  ن باقیجای پایش در ایـن چم            چـه آهـسته چون نسـیم گذشت گر

 ست  شکن باقیتـا تـبر هست، بت             تا که نمـرود هـسـت، آزر هـست



( سایت آستان وصال      astanevesal.ir  344                                                                                                                          جلسه آموزش مداحی نورالثقلین  ) همدان 

 
000

 ست باقی بوالحسن ذوالفـقارست و            جـنـبـد تـا سـر کـفـر و شـرک می

 ست  گریـــۀ شـمــع انـجـمـن بـاقی            دل شــــعـله ســـوخت پـروانه در

 ست عــلی نـقـش پـیـرهـن باقی  از            فانوسشسوخت شمع وبه جاست 

 ست اثــــر دسـت اهـرمـــن بـاقـی             ی معـصـوم بر رخ آن فرشـــتــه 

 دانــد ـیقــصـــه را تـــازیـــانـه م

 دانـــد  مـی در و دیـــوار خـــانـــه

 مـانـد  ــو، مکـتـب تـو میخـــط تـ             مـانـد تـو می زیــــنب رفتــــی و  

 مـانـد مـی رشـتـــۀ مطلــــب تــــو            بر کـف زینب، ایـن زبــان عـلـی

 مـانـد  ن اَب، زینــب تـو مـیزیــــ            تـا حـسـیـنی و کـربـالیـی هـسـت

 مـانـد  یتــا ابــد بـــــر لــب تــو م            نـــام عـلی از عــــلی دم زدی و،

 مــانـد نــــالــۀ یــا رب تـــــو مـی             تـا ابــــد در صــوامــع مـلـکـوت

 مـانـد  ــب تــــو میهـم نـمــاز شــ            هم نماز نـشـســــتـۀ تــو بـه روز

 مـانـد بـهـر تـو، مــنصب تــو می             منصب تو، حکومــت دل هـاست

 مـانـد  پــــرتـو کـوکــــب تــو مـی            و ایـثــار سپـــهـــر شـهـــامتدر 

 مـانـد  تــــا ابـد مـذهــــب تــو مـی            ستی دیـن   خــون تــــو پشتوانه 

 مـانـد شــور تــاب و تـب تـو مـی             طـــپد به ســـینه هنـوزل تو می  د

 دانــد زیـــانـه مـیقــصـــه را تـــا

 دانـــد  مـی در و دیـــوار خـــانـــه

 جان عـلی کـشد ز  شعـله سـر مـی            بـی تــــو ای یــار مـهـربـان علی

 نـــاتـمــام اسـت داســـتــان عـلـی             شـقتو ای قـهـرمـان قصـۀ عـ بی

 ز نــــردبــــان عــــلــی  دم آخـر،            عـــیـسـی ار چـار پــله بـاال رفت

 سـر بــــه پـای تــو،آسـمان عـلـی             سود در عـــروج تــو از ادب می
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 ار شـمـشـیر خـون فشـــان عـلیک            خـطــبـۀ نــــاتــمـام زهـــرا کـرد

 بــــه جــان عـلی داد مــوال قـسـم             کـه زهـرا را خواست نفرین کند،

 صبـر کن صـبـر، مهـربـان عـلی             ســوزد  قـهـر تـو مـــاسـوا کـــه ز

 عـلی کـرد کـاری بـــه دشـمــنـان             ذوالـــفــقــار بـــرهـنـۀ ســخـنـش

 سـتـان عـلی از دم تـــیـــغ جـــان             کـــه دگــر تـــا ابـد بــــزنهـــارند

 ساخت عمری به قرص نـان علی             با وجـودی کـه قـاسـم رزق است

 خرد سنان عـلی   بـه سـه نــان می            پنداشت  بعد او،خصـم دون که می 

 امــتــحـــان عـلـی دورۀ صـبـر و            آید ربود غـافـل کـه چــون بــه س

 ای تـیـغ بـــی امـان عـلی لحـظـه              ـد داددشمـــنــان را امـان نــخواه

 ای بـه کــام عــلـی، زبــان عـلـی             ای خـطـبـۀ حماسی عـشق زینب!

 فــتـه در بـیـــان عـلــی آتــــش خـ            ات زبانه کشدبـــاش کـز خـطـبه  

 نهــــاده بــــر آستـــــان علی سـر             دیدم انصاف را به کوچـۀ عـشـق

 رسـانـــد بـه دودمـان عـلی  مـــی             نـســب خـویـش را جــوانــمـردی

 بـــه خــانـدان عــلـی  بـه عــلی و            عشــق، چـــون من ارادتــی دارد

 ـی پـــی او روان، روان عــــل وز            فـت زهـــرا و اشـک از دنــبالر

 مـان عـلی  رفـت بـر بـــاد خان و             خرمـن او اگر در آتـــش سـوخت

 غــم و دردسـت، مـیـهـمـان عـلی             ست ســـفــرۀ دل او بـازمـــانـــده 

 زبـان علی رفــتـه از دســت، هـم            دگــویراز دل را بــــه چــاه مـی  

 سـوخـت تا مـغـز استخـوان علی            راآن شـراری کـه سوخت زهـرا 

 دانــد  قــصـــه را تـــازیـــانـه مـی

 دانـــد  مـی در و دیـــوار خـــانـــه
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 و از یـمـیـنـم رسـد ظلم از یـسـار             زمـیــنـمنـقــش   دشـمـن کـنـد اگـر

 طـرفــدار امــیــرالــمــؤمــنـیــنــم             به قـرآن تـا نـفـس دارم به سـیـنـه 

یْن است و دیـنم             اگر چه کس نکرد از من حـمایت  حمایت از عـلی د 

 ــزاران بــار طــفــل نـازنـیــنــمه            شــود قـــربـان یـک مـوی امـامـم

 که مـظـلـومـی حـیــدر را نـبـیـنـم             ـاهـم را بگـیر ای ابـر سـیـلـینـگ

 فـقط دیــوار شـد یــار و مـعـیـنــم            همه دشـمـن، نه یــاری نه معـینی 

 بـزن قـنـفـذ بـزن قـنـفـذ من ایــنـم             تـازیـانــه تـنــم مـجــروح شــد از

 الـمـرسـلـیـنم بزن من دخـت خـتـم             ـد دسـتـت مـغـیـرهالـهــی بــشـکـن

ـــیـــنـــم              طلب کردم ز داور مرگ خود را  بــــود در راه مــــرغ آم 

 که در طبع تو مـضـمـون آفـریـنم            تو بـایـد میـثم از زهــرا بـگـویـی

 

 ای  برگـو چرا تو دست به پهـلو گرفته           ای ای کشتی شکسته که پهـلو گرفتـه

 ای  گرفته ای گل چرا به غصه وغم خو           گل را خدا برای سرور ٰآفریده اسـت

 ای  گاهـی ز درد دست به بـازو گرفته             کشی دل آه مـی گاهی ز درد شانه ز

 ای  گرفته رو محرم خود اکنون چرا ز             بگو  از ماجرای کوچه نگفتی به من،

 ای  ـو گرفتهبـیـنم که دست بـر سر زان           دیوار گشته اسـت عصای تو باز هم

 ای  گرفتهدیدم که دست خویش به بازو              دیــشب نـمـاز نـافـلـۀ تو نـشـسته بود

 ای  نیرو گرفتهشوم که تو  خوشحال می           کنی علی بازمیبه روی  درهرگه که 

 ای  باغ وال بـو گرفته ها ز چـون اللــه                 توستوفائی به شعر  غ گرکهرنگی زدا

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل       غالمرضا سازگار             شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                 قالب شعر: سیدهاشم وفایی               شاعر:   
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 است علی  صبح هم در نظرم شام غریبان            است علی  و دلم سر به گریبان جگرم خون

 است علی غصۀ پنهان خبر ازهـم بی  چاه          گرچـه بــا چـاه کنـد درد دل خــود ابراز

 است  علی سینۀ سوزان سنـد غربـت من،           الست رخ نـیـلـی  مــن سنــد غربـت مــو

 است  علی به دامان  بشکستۀ من باز دست          بـارهـا دشـمـن اگـر آیـد و دستـم شـکـنـد

 است  علی قرآنحمله به  خدا قصد شما به             کافـران در حــرم وحــی نیــارید هجـوم

 است علیدگری فاطمه مهمان  سه روز دو           من خسته شدید؟ گریۀیثرب ز چه از  اهل

 است سنـد مـسـتـنـد سـوخـتـن جـان عـلی           نــالــۀ مـظـلـومــی مــن آتــش زده و در  

 است  عـلی فـاطـمه زندانبی به خدا خانۀ            سوزدرفـتـم امــا جگــرم بهـر عـلـی می 

 است  علی پریشان که جانی  سوخته آن حال          ر پـریـشان نشـودحـش دارم امـیـد کـه در

 است علی ایمان رضا پایۀ و ازل صبر کز          عصر، گـواهی میثـم داده تـاریخ بـه هـر

 

 تــقــدیر تست سوختن و ساختن، علی            ی انجمن عــلـیای شمع سینه سوخته 

 ای آشــنــای درد، غریب وطن عــلی           ات کرده جهل خلقکه منزوی   ای رهبری

 به من علی   تو،  وکنم گریه می  من برتو         ایدل شکسته یم شکسته و تومن پهلو

 به کس دم مزن علی  تو  گفتم و من با تو         سینه سوخته  تو  من سینه ُخرد گشته و

 خیبرشکن علی  گو کجاست بازوی بر         دست روی دست، بازویم سیه شده تو من 

 اخــتــیار من نَبَُود دست من عــلی  در         توسربسته به، که بعد حـمایت ز حق  

 از تن نــمـانده هیــچ برای کـفـن علی           دفن کن ولیکشب کن و شب کفن به  گفتم 

نالتن فعالتن فعلفاعالتن فعوزن شعر:                قالب شعر: غزل    غالمرضا سازگار               شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: علی انسانی                    شاعر:   
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 سوزد  پر یا که درنُه فلک ازخیل ملک             زهـرا دل حـیـدر سـوزداز غـم فرقت 

 سـوزد که هنوز عالمی از آتش آن در،             اهرمن آتش کین زد بـه در خانه وحی 

 که از آن شعله کین، قلب پیمبر سـوزد           خانۀ زهـرای بتول از ستم سوخـت در  

 سـوزد  که دل اهل وال تا صف محشر،            ای و دیوار شکـست آیـنه  از فـشـار در

 دفترسوزد   وخامه که چه شد بگویم چه             عـدو بستاند زباغ فدک را  خـواست تا

 سوزد  دل حیدر که از آن واقعه جان و             کرد پنهان ز عـلی پیرهــن خـونین را

 ن قصۀ پُرغصه، مکرر سوزددل از آ            شرح خونابه ی پهلو، نتوان کرد بیـان

 صفدر سوزد  شب جان ودل حیدر وز ور              غمش سوزعلی فاطمه کز دسترفت از

 سوزد که هنوز از محنش چاه چو اختر،             کفنش کردعلـی دردل شب غسل داد و

 غـم صـدیـقـۀ اطهــر سوزد عـالـمی از            زیرا از دل سوخـته آهی کشد »آهی« 

 

 دلجـوی من  تقـام بود پیش قامتـش خـم           بوی من اللۀ َوحیَم که پیغمبر شکفت از

 خدا بین سوی من  شوق تا چشم گشود ازمی             شد رسولمیخدا   محو دیدار پای تا سر

 من   لگد پهلوی ضرب  از بشکست دین خصم           بوددو پهلو چون مرا فرموده  بین روح ما

 ی من بـند بر بازو  بست بازو آن قنفـذ از           خداست  که این دست  پیغمبر بوسید من دست

 جـواني موی من ایام  آخر در شد سفـیـد           نشست جانب به رخسارم  هر  غم زگرد  که  بس

 من  باید بـبـیـند گـشته نیلي روی منـتـقـم           نگشایم به کسبه مهدي روي سیلي خورده   جز

 من پیش چشم شوی   در زد مرا سیلي آنکه           صورتش   سیه گردد به محشر بشکند دستش،

 مـن  گــدای کــوی کـه هـسـتي از در تـا             کوبي به عرششود میثم لواي سلطنت می 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل           غالمرضا سازگار      شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل    علی آهی                       شاعر:   
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 این قـامت کـمـانی!  این مـوسم جـوانـی،            در مـوسم جـوانی دردا که پـیـر گـشـتم،

 نـی ابــر سـیـاه سیـلـی، بر ُحـسـن آسـمـا            نبیندگردون به خون نشیـند، چشم کسی 

 آتش زدن نـدارد، بـاغـی که شد خـزانی            وقتی که باغ میسوخت،بلبل به گریه میگفت

 هــیـزم بـه خــانـۀ مـا، آورد ارمـغــانـی            امـت به جـای اللـه ما داغـدیـده بـودیـم،

 فشانی بر من مدال دادند، در عین جـان            ماند بازویم روی بر  غالف شمشیر، جای

 خـوب از امـانـت تو، کـردند قـدر دانـی            با دخترت چه کردند تو،  بابا ببین پس از

 تـنـهـا امـانـتـت را کـشـتـنـد در جـوانـی             این بود؟رسالت  اجر رسم وفا چنین بود؟

 قهرمانی یست این ن  زن، یک  به  زدن سیلی          1بـر اعـالم کن به امـت بـرخـیـز یـا پـیـمـ

 حشـر گویم با من چه کرد ثانی  در روز           شب تا سـحـر نخـفـتم، امروز اگر نگفتم

 زیرا که داغ زهرا داغی است جاودانی            سـوز درون "میثم" هرگز مباد خـاموش

 

 باد بـال قـد خـمـیـده بود دیـگـر ز تـنـد            رشیده بود زمانی  که طوبای مرتضی 

 بود رسیده  قطره به آخر قطره شمعی که            نفسبی  ومجروح   و خستهسکوت  غرق

 بـریده بود ها نفـسش راطوفـان شعـله            نداشت توان  هم زدن حرف برای حتی

 کار عـلـی به خانه نشینی کشیده بود؟             تـنـهـا شـرارۀ دلـش این بـود که چـرا

 خریده بود  را جان علیخویش با جان              وض لیلة المبـیتعـ در جـای رسـول،

 دیـوار دیـده بود  جسارت در و بعد از             سرخ به خاک درد غنچه خود را آن روز

 بود کشیده شب دفـنش به شانه در تنها             الـجـسم را عـلـی داغ  عـظـیـم  نـاحـلـة
 

کنيم به منظور حفظ بيشتر حرمت پيامبر بيت اصالح شده که در متن بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد مي   . 1

 سيلي زدن به يک زن، اين نيست قهرماني            مـت بـرخـيـز يـا مـحـمـد اعـالم کـن به ا     کنيدشعر آمده را جايگزين 

فعول فاعالت مفاعیل فاعلنموزن شعر: غزل                      قالب شعر: حسن کردی                  شاعر:   

نمفعول فاعالت نمفعول فاعالتوزن شعر: غزل               قالب شعر: غالمرضا سازگار               شاعر:   
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 فیض محضرتو  بگیرد ز که نور مگر          تو  در هزار مرحـلـه سائل نشسته بـر

 تو  روی دفـتر که مشق شب بنویسد ز            شبیه جبرائیل بی!  گدا چومن که نه بی

 تو  حـجـاب دختر رسد به نخی از نمی          حیــــای مریم و سارا و هاجر و حوا 

 ـمـانم همـیشه قـنــبر تو خـدا کـند که ب           خـدا سـرشـتـه تو را تا کنیز او باشی

 تو  نشست خاک کف کوچه روی معجر          کردی ای گذر کوچه خبررسیده که از

 تو   حیدر  که کسی بسته دست تر سخت و           ار افتاده ک خبــر رســیـده که دستت ز

 تو به چشم همسرکه مقابل   تر و سخت          خبر رسیده که چشمان تو ورم کـرده

 تو نای و حنجر چکید لخته به لخته ز           نفس میکـشیدی اما خـون   خبر رسیده

 غـیر کبودی به روی پیکر تونمانـده           چقدر زرد شدی یـاس ارغـوان عـلی

 اند غــریبــانه دور بـستـر تو  نـشـستـه          هایی که  ای گل به غنچه رحم کنبمان و 

 1تو  ببـین شکسـته دل مـرتضی بـرابـر          ـانـوی آخـر نـگـاه کن ببـرای لحـظـه 

 

 وضعیت هـوا و همین یک گزارش است            حـال بـارش است ابر کـبود پـلک تو در

 به کاهش است   رو  هم تصویر تو در آیـنه          ات کجاست؟ نگـاهـی به خود کـنی آئـینه

 نه یک امر؛خواهش است  بخواب ام ردهمن م           جـارو مکن که سرفه بگـیرد تو را مگر

 هر روز پنج ثـانـیـه محـتـاج تـابش اسـت             رشد این گیاهدر به عـرش که تو جلوه کن 

 یـا فـاطـمـه مـقـابـل خود در نیایش است؟           وقــت نـماز بـــا تو خـدا حـرف مـیزند؟ 

 
شاعر    . 1 اصلي  سروده  زير  بهبيت  توجه  با  اما  است  منفي   محترم  معنايي  بار  داراي  غرور  کلمه   ( محتوايي  ايراد  وجود 

اح است؛ بيت مهمترين وظيفه هر مد  که  بيت  اهل کنيم به منظور رفع ايراد موجود و حفظ بيشتر حرمت و شأنپيشنهاد مي  است(؛

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

 ببـين شکـسـته غــرور عـلي بـرابـر تو          ي آخـر نـگـاه کن بـانـوبـراي لحـظـه 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل    یاسر حوتی                     شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: رضا جعفری                   شاعر:   
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 کجا شد حرف از بانو، به نیکی یاد شدهر           شد را میداد ازدستی که رزق خلق صحبت 

 القـدس ایــــجاد شد از پر سجاده اش روح           گردش تسبیح او افالک را تـدبــــیر کـــرد

 ُحر هم از یمـــن ادب بــــر نام او آزاد شد          او که جای خود، گلوبنـدش اسیر آزاد کرد

 گــــل ســــرخ لبـــاس او، فدک آباد شد  از           حضرت صدیقه استرضوان رضای  روضه

 ــرسـتویی اسیر باد شد وقــــت پروازش پـــ          مــــعنی نازک برای روضه اش آورده ام

 دســــت او روزی رســــان خانه صیاد شد           بــــا پر زخمــی دعاگوی شب همسایه بود

 ایـــــن در آتـــــش گـرفته، پنجره فوالد شد          ایــــن در آتــش گرفته نیز حاجت می دهد

 ان کوچه صورت مقداد شدتا مصـــیبت خو          روضه مظلومه،بعد ازرفتنش مکشوفه شد

 لحظــــه ای با دیــدن تابوت، زهرا شاد شد            بعــــد پیــــغمبر اگــــرچه با تبسم قهر بود

 گریــــه هــــای آخــــرش موقوفه اوالد شد          گوید حسن، گاهی حسیناشکهایش گـاه می 

 او کاف وهاء ویاء وعین و صاد شد  روضه          مــــریم آمــد تا شریک گریه ی کوثر شود

 

 آه بود درد و از بس فضای خانه پُر از            شان بـا نگـاه بود این روزها صحبت

 ماه بود  نور  ،که سرزده شب تنها کسی          رود   این جا کسی عـیادت زهـرا نمی

 یـاری اهــل بیـت پـیـمـبـر گـنـاه بود              شهر پیمبر است مــــدینه ولی در آن

 هـای دیــن مدیـنـه تـبــاه بـود  شالـوده           از سنت رسول به غیر از اذان نماند 

 ب مردم یـثـرب سیاه بودقـلکه   وقتی           عجیـب نیست که هیزم بیاورند  اصالً 

 تنهـا جواب فاطمه هم یک دو آه بود            گفت با نگاه: بمان فاطمه، نرو...  می

ـل وفاتی(  ازلب جدا نمی  چشمش به راه بود  و در انتظار مانده             اش شود)عج 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل             محسن حنیفی      شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: حسین ایزدی                   شاعر:   
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 قـب گرفتآه تو تـوفـان ل چـشم تو ابر و؛            نم و باران لقـب گرفت اشکـت چکـیـد نم

 تو غنچه سر به گریبان لقب گرفت  بعـد از           بـیـدها  پـیـش از تـو سـر بـزیـر نـبـودنـد

 ای که کلبۀ احزان لقب گرفت ایـن گوشه           خانه ی تو نیستبانــوی آب های جهان 

 لقـب گرفت   بـا دیـده ای كه ابــر بهـاران           بــــانو چــــقدردرد عـــلی را گـــریستی

 ای كه روضۀ رضوان لقب گرفت  گوشه  شش           حسین توسـت ضریح گوشه ی بهشتشش 

 ؛ علی االنسان لقب گرفت هل اتی این سوره           دهر«تو دائم نشسته  برخوان »یطعـمون

 که قلـب عـالـم امکـان لقب گرفت نـوری          از خانـۀ » لیذهـب عـنکم« طـلـوع كرد

 ایـن بـــود آتشی که گـلستان لقب گرفت؟            سوخت پشت دری که..خدای من پروانه

 کس تو را نداشت پشیمان لقب گرفت هر          بــانـو! فقط کلید شفاعت به دست تـوست

 لقب گرفت  «پنهان » تنها مزار توست که           كـــه مـیـان مـزارها نــــامــوس خلـقـتـی

 

 

 تـن تو وضو گرفت  از چشمـۀ طـهـور         وضو گرفتکـفن تو  با خـون پاک تو 

 پس زود رفت پیرهن تـو وضو گرفت           نداشت اما وضو اش  بپوشی میخواستی  

  !!گرفت دیـدم که آب با بـدن تو وضـو         ام که تو از آب بهتری  کردهکشف من 

 گـرفت   تـو تن تـو وضـوبـی  از روح آ         سرخ سفید و  وزرد  :روزانه پنج مرتبه

 یعنی که با من تو من تو وضو گرفت           خودت چیزی نبود پـاکـتر از تو بجـز

 گـرفت  دنـیـا بـــرای آمـدن تـو وضــو          قبـل از تولد تو که باران گـرفـته بـود

 !رفتگ تو هستی تو زن تو وضو  عشق         خون نیامده است باش علی که بازوی او خوش

فعول فاعالت مفاعیل فاعلنموزن شعر: غزل                  قالب شعر: عباس شاه زیدی            شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: رضا جعفری                   شاعر:   
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 غـم سالم اشک و گریه، سالم ناله و            سـالم فـاطـمـیـه، ســالم مــاه مــاتــم

 دم سالم نـوحـه وسالم بزم روضه،             سـالم ای کـتـیـبـه  سـالم ای سیـاهـی،

 سالم سوز سینه، سـالم اشک نـم نـم             ها سالم سینه زن ها، سالم گریه کن

 سالم زخـم مـرهـم  سالم آتـش و در،            سؤال َکـیَف حـالـک؟ در ما،سالم مـا

 ســالم ای رشـیـده، سالم قـامت خــم            سـالم عـصـمت هللا، سالم عـف ـت هللا

 همدم  وکجاست یار   تو، غنچۀ کجاست            سؤال! محسنت کو؟ الم لطمه دیده،س

 سالم مـسجد غــم سالم خاک کـوچه،            شـانـه سـالم بی نـشـانـه، سـالم درد

 مبهم سالم روی  مجروح، سالم دست            سـالم دست رافـع سـالم ای مـدافـع،

 سالم شیـر خـیـبـر، سالم مرد عـالـم             بـستهسالم دست  سـالم دل شکـسته،

 سـالم چـشـم محـرم  د خانه،سالم مـر            سالم چـشم گـریان سالم شاه مردان،

1سالم، روح قـرآن؛ بگو کوثرت کو؟ 
 کو؟  که همسرت بگو  ،سالم غیرت هللا            

 

ا به كوثرست  زهراست سوره          مادرست زهراست دختری كه پدر را چو  ای كه ُمسم 

 سـت از خـشـم او خــدای مـدب  ــر مـكــد ر        حق رضای  رضایشای كه  بضعه زهراست 

ه           ست؟! به دوتا معجز آوری پیـغمبری مگر  ست  اش به خـدا معـجز آور او نیز فـض 

 ست عالمین فـقـط شخص حیدر كفوش به         األنـام یـا ای ـهـا هــمـتـا نــداشـت فـاطـمـه، 

 ست  كه مخـزن اسرار داور ای  آن سـیـنه          شـكـسـتافسوس در تـهـاجم طـوفـان غـم 

ت و...   ست  امروز جمـع سـرخ و كـبـود  مـكـسَّر          دیـروز جـمـــع ســالم بـیـت نـبــو 

 اش روز مـحـشر ست  درك مـقـام واقعـی         دنــیـا نـداشــت حــوصـلـۀ فـهـم شــأن او

 
 تغيير داده شدجهت رفع اين نقص مهم بيت زير در بيت زير قافيه که رکن اصلي شعر است رعايت نشده بود لذا  . 1

 ، بگو که همسرت کو؟اهلل غيرت سالم            کوثرت کو؟ کجاست ياور تو؟ سالم،

مفاعلن فعولن مفاعلن فعولنوزن شعر:             قالب شعر: غزل      سعید توفیقی                شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر:          مجید لشگری          شاعر:   
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 صحـرا شــروع شد تکبیرهای جنگل و          بـاران گرفت و قصـۀ دریـا شـروع شد 

 شدشروع همانجا گرفت وعشق بغضش              که رفت دخـتـر خـود را بغـل کند بـابـا

 تـمــاشا شـروع شد  پرده کــنار رفـت و           صف بسته بود جمع مالئک در انتظار 

 سـرور عـالـم بـاال شـروع شد جـشـن و          خروش کرد رضوان  کوثربه جوش آمد و

 لـبخــنـــدهـای اُم   ابـیــهـا شــــروع شــد             زآنبعد ا وپدرخورد   چشمش به چشمهای

 هـمـراه او بـمـانــد و پـیــغـمـبـری کـنـد            مـادری کـنـد  تا سـالـهــــا بــرای پــدر،

 بـــابــا بـــرای او شــود و او بـرای او            تا عشـق را نـفـس بکشــد در هـوای او

 ای شود  دسـتش بـرای مــوی پدر شانـه           ای شـود و پـروانه چـرخـداو ب هی دور

 بـوی بهــشـت هـدیـه کـنـد با نگـاه خود          صورت او تا به مـاه خـود  خیره شود به 

 شـمـایـلـش  ای مـقـابـل شـکــل و آئـیـنـه           مـیــــوۀ دلـــش  تـا پــارۀ تـنـش بـشـود،

 بــــابــا بــرای او شــود و او بــرای او          ن بــشـود مـاجــرای او سـالـها هـمـیـتا 

 صحرا تـمام شد احساس خوب جنگل و          خـنـدۀ دریـا تمــام شــــد   بـادی وزیـد و

 گـرما تمام شد  و   یـخ بـسـت قـلـب عالم         را بغـل گرفت اوغروب خودش  خورشید

 آئـــیــن مــهــربـانـی دنــیـــا تــمـام شـد          انعکاس کـرد ی شکست و غـمی ا  آئیـنه

 راهی شــد و بــهانه ی زهـرا تـمام شد          تـنـهـا بهــــانه بــــود بـــرای وجـود او 

 !باور نکرد؛ کیست، لگد میـزند به در؟           در  زند به بد میچه ؟کیستاین کار، کار  

 را جـدا کـند دسـت شـمـا یـا بــا طـنـاب         پـا کند   که آتـش بهمشعـل گرفـتـه است 

 !از پـشت در صدا بـزنی یا عـلـی نـرو           عـلـی شوی و او بـدون تو شاید تو بـی 

 نـامــش نـیـفـتـد از دهـنت تـا به انـتـهـا             ها بریزی به کوچهکه قطره قطره یعنی 

 یعنی بـه او نـشان بده تـنها نمانـده است             اشـا نمانـده استوقت تـم یعـنی بجنگ!

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل مثنوی           قالب شعر: حسن اسحاقی            شاعر:   
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 !کنی؟ تنها ترین نـشانه ی پـاکی چه می          کنی چه می چادر خاکی! ؟!اینجا کجاست 

 !آیـا تـویی که دست به زانو گرفته ای؟             ای؟ گرفته چرا رو اینجا غـریبه نیست،

 !چرا؟ خوری بانوی قد خمیده!زمین می          ها  کـوچه دیر آمدم بگـو که چه کردنــد

 کم از کربال نداشت  که خانه دست روزی          نداشترا  حق دارد اوکه طاقت این روز

 یکباره بـسته شد  چشمهای توروزی که          شد خسته  شهر  که ازصدای غمتروزی 

 نداشت صدا  های تودیگر ریهگ که روزی          دوا نداشت  عمیقت های روزی که زخم

 های عـالـم باال شـروع شد خـون گـریـه           آن شب یلـدا شروع شد توفـان گرفت و

 

 ها  ســار ماتم  رسید فاطمـیه چـشـمه              ها رسـیـد فـاطـمـیـه مــادر مـحــرم

 ها  ی غـمرسید مبـدا تاریــخ هجــر             رسـید فـاطـمـیه شـد تـولـد روضـه

 ها ای تو فـرش مقدمبرای بزم عـز            خدا که باشد اوبه فرش آمده عرش 

 ها زمزمبجوشد از دل هرسنگ آب               برای داغ تو ای کـوثـر عـلی حتی

 ها دم  شـده کـالم خــدا گــوشــوارۀ            را چرا کشتند بدون جرم گناهی تو

 ها  اشک عالم صبح است شبیه شبنم             علی  بـه پیش گریه خورشید آسمان

 ها  مرهم جای تمام بهنمک زد است                علیروی زخم محبت فقط به عشق  به

 ها شد وفـای محرم رو زهم گرفتن             اوتوهم به خاطرخجالت فرط  علی ز

 ها همدم غریبـی به چشمفتاده بغض            میکردند  به محض دیدن هم هردوگریه

 هـا وداع روز دهـــم آتـش مـحــرم            حسیندوعاشق به زینب وبه  رسید ارث

 ها که جای نـدارد مـــیان آدم  یـقـین            روضۀ تو آنکه گریه نکرده برای هر

فعلنن مفاعلن اعلن فعالتمفوزن شعر:              قالب شعر: غزل    موسی علیمرادی                شاعر:   
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 های تو  ای رایت سپـیـده دمـان چـــشـم             شب خوشه چین  چـشم تو و آشنای تـو

 از البـه الی خـلـوت تــو بـا خـدای تو             شهرخوشی درفضای عطر  پیچیده است

 تمامی برای تو  چاک؛ سرخ اند و سینه           تو طعـم روشن  سـحـری کـــه انـارهـا

 پای تو  و زمین پیش آسمانُخرد است             سپـیـد قـامت هـم سنگ  مرتـضی یـاس 

 های تو  سجده نماز شب و جاری است از             فـلک بی شک دلـیل برتـری خـاک بر

 تـنش از ماجـرای تو  افـتــاده لرزه بـر            شـود بـسرایـد غـم تو را  شـاعـــر نـمی

 انـتــهـای تو  بـمـیــرد از غـم بی  شاعر             1گـزد نـبی که نـبـیـند غـم تو را  لب می

 هـوای تو   دل پـاره کرد کـل جهـان در           2جگـر آسـمان نشست وقـتی که میخ بر

 های تو  پیـچـید در فــضای جـهان های             زمان خاکسار شد ودرسوگ تو زمین  

 سزای تو  در اوای   نیست ضجههرچند             گریست درد دلش را درون چاه شاعر

 ــاهــــا دعــای تـو ای غـایت تـمـام دع             شـود را بـال می دارد دوبـاره مهـر تو

 تـا بــاز هـم دوبـاره بمـیـرد بـرای تـو             لـطـفی بکن کــه زنـده شود با محب ـتت

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

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

 اي توانتــــه بي  غـم از بميــرد شاعر          لب مي گزد خـدا که نبيند غـم تو را                       .کنيد 
وع موضوع وجود ميخ در و سرخ شدن و وارد سينة حضرت شدن اين ميخ در هيچ مقتل معتبري نيامده است » البته اين موض  . 2

مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربة در و    علیهااهللسالمبدان معنا نيست که در اين حمله و جسارت سينه و پهلوي حضرت زهرا  

وح شدند و تصريح تاريخي در اين زمينه وجود دارد« لذا توصية ما اين است که اولً از بازگو کردن  آتش حضرت به شدت مجر

هاي سخت خوداري فرمائيد؛  ين به جهت رعايت توصية علما و مراجع از پرهيز از خواندن روضهآن به دليل مستند نبودن و همچن

م است حتماً در قالب زبانحال يا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد ثانيا اگر قصد اشارة گذرا به اين موضوع را هم داريد لز

 مطرح شود نه قطعيت تاريخي؛ 

 دل پــــاره کـرد کـل جهـان در هــواي تو         ست وقتي که ميخ بر جگر آسمان نش

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                 قالب شعر: مهدی نژادهاشمی            شاعر:   



  اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها، چهارمن وصال؛ جلد درآستا

 السالم  

357   
 

000
 

 نگاهیام را کن   خسته  چشمان خیس و          بـازت گـاه گــاهی  هـای نـیـمه با چـشم

 کم رو براهی گـفـتـم خـدا را شکر کم           خانـه روشـن شـد برایت  وقـتی تـنـور

 گـناهی   نگـاهت بی  دستـاس فهـمیـد از          خون شد  را چرخاندی اما رنگدستاس 

 مثـل کاهی چیزی نمـانده از وجودت؛         هـایت آب رفـتی  بس به پـای گـریه از

 های پیکـرت خواهی نخواهی  از زخم          چکد خـون  پهلو به پهلو میشوی و می

 آهـی ـیند کنـج لـبهـایت زنش خـون می          می افـتد ز دستت  از درد شانه، شانـه

 ات را در پـگـاهی  شایـــد ببیـنم چهره         کردم  خواب بودی چادرت را بـاز در

 زخـم عـمـیـق پـنـج انگـشـت سیـاهـی           چشمان تو پیداست  تر ز دیدم که پائین 

 پـنـاهی   بی جـدایـی؛  از سـر گـذشتم از            خواندی سرنوشتم روضه چندشب از این

 گاهی  سوزم میان خیـمه گـفـتی که می            پـیچد به بـالم   گفتـی غروبـی شعله می

 گـاهی هرجا که می گردم نـدارم تکیه          داران   در حـلـقـۀ نـامحـرمـان و نـیـزه

 

 هـر نـمـاز تـمـنـای مـرگ را  دارم بـه            بیمارم و به سر زده سـودای مرگ را

م آمـیـن که زیـنـبـم لـب بـسـت از  ام شنـیـد تـقـاضای مرگ را  در گـریـه            تـرنـ 

 های مرگ را  در هر نفس صدای قـدم            نـوممن میزنم نفس نفس از درد و بـش

 ن امضای مرگ را دفـتـر حـیـات م بر              سیـلـی و تـازیـانه و ضرب لگد، زدند

 مرگ را خویش مداوای  خواهم به درد            عـلـی برایم ولی سخت است دوری تو

 آن مـیـانـه تـمـاشای مرگ را  کردم در            بارهاعشق تو زنـده داشت مرا ورنـه 

 های مرگ را  شیرین نما تو تلخی غـم            یارب به حق فـاطـمـه در کـام شیعیان

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                    قالب شعر: حسن لطفی                شاعر:   
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 خــزان  نــخــل بــارآور بـبـیـنــد            بــهـاران بــاغــبـــانى درـادا  مـبـ

 ببیـند   بر که نخلى، چیـده برگ و           مـبــــادا در بــهــــار زنــدگــانى  

 بـــرق فـتــنـه در آذر بـبـیــنـد  ز          مـبادا عــنـدلـیـبـى النــه خـویـش 

 النـه مـشـتـى پَـر بـبـیند   بـجـا در          از جفت  غى کهمرچه حالى دارد آن 

 که جـاى النــه، خـاکستـر ببـیـند           وزآن جانسوزتر احوال مرغى است 

 بـبـیـند  ســیـلى صـورت مـادر ز             که نـیـلـى نـدارد کــودکى طاقـت

 ـلوفـر ببـیـند و نـیرخ خـود را چـ             کى تـواند  گـل سـرخ ست مـادر،

 که سیــلى خـوردن هـمـسر ببیند              هزاران بار اجل بـرمرد خوشتر

 اگراین صحنه را، حـیـدر ببیند؟            چــه حـالى مى کند پـیـدا خـدایـا!

 رخـش را، سـاقـى کـوثـر ببـیـند           مگـو رو کرده پــنـهـان تا مـبـادا

 رخ مـحــبـــوبــۀ داور بـــبـیـنــد             نـگـاهـى بى تـوانـد آن کـه مـوال

 نخـواهـد خــصم بد اخـتـر ببـیـند             سـت خسوف مــه، کسوف آفتاب

 رب قاتـلـش کـیـفــر ببـیـند  که یـا            مــیان شعلــه، در از درد نـالـیـد

 خـون انـدر ببیند  ش به مسمارکه              ولــى از روى مــوال شـرم دارد

 دخـت پـیــغـمـبر ببـیـند؟  تهـى از           پس خانۀ خویش  ازینموالسان  چه

ــاده اش را    مـــبــادا زیـنب مـضـطر بـبـیـنـد            نهان کـن چادر و سج 

 مگـر ایـن صحنه را کمـتر ببیند            بــرو دیوار و در را شستشو کن

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قطعه    قالب شعر: محمد علی مجاهدی               شاعر:   
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 مانده به سینه با نفس، ذکر خدا خدای من          صدای من گریه بی تو،   ای همه شب به گوش

 ازبرای من گریه کن  توسکوت کشته مرا         گلو   مانده در توبغض   ،ازبصر اشک تو ریزد 

 زمزمه دعای من  گشته علی علی علـــی           کشم، آه تو خـیزد از دلم هر نفـسی کـه می 

 های من  گلوگریۀ های  حبس شده است در          شوم گریـه می  عقده به سیـنه دارم و منع ز

 دوای من این مرگ بود  که بعد از  برو عْمر            عمر کم کوه فراق و قــد  خم، موی سفید و

 گشای من  غیـر اجل دگر کسی نیست گره         کـنـد بــاز ز کـار من گـره گـریه دگـر نمی 

 سرموی تو اگر کم شود از تو وای من  یک          من  دست ای به فدات هست من گو شکند دو

 دود از قـفای من  ات می زینب چارساله           دوم از قـفای تو  من بـه کـفـم گرفـتـه جان می

 به پای من  خون جگر ای آن فشانده میثم از             ام  داده  تو سوزام من به  داده  اشک تو من به 

 

 

 کنی گـلـشن ایــثار می اشکی نـثـار           نیک بیـمار مـن که دیده گهـربار می

 کنی این نـسیـم درد خــبردار می با         یک خزان زود رسی گـلشن مرا  از

 کنی می  اسرار هرگه نظر به دفـتر           سینه را   نگاه علی راز خوانی از می

 کنی می  ربا یک نگاه گـرم سبکـبـا           گـرانـی ولی مـرا  دارم به دوش بار

 کنی می مهرخویشتن اظهار توبرمن             زنی و لبخـند می سرتابه پای دردی 

 کنی بیـــماری و طـبابت بیـمار می             ای همدم و امید و مسیــحا دم عـلی

 کنی میچرا توتکیه به دیوار  ای گل            گل کس ندیده تکیه به دیوارغم دهد

 کنی میشـب تار  غصه؛  مرا ز روز           وشخم ای چلچراغ زندگیم گرشوی

 کنی می و درد گرفتار  دل رابه داغ          مگو   دگر« وفائی »زین شرح سینه سوز

مفاعلنمفتعلن مفاعلن مفتعلن وزن شعر:                   غزلقالب شعر: رضا سازگار            غالمشاعر:   
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( سایت آستان وصال      astanevesal.ir  360                                                                                                                          جلسه آموزش مداحی نورالثقلین  ) همدان 

 
000

 

 شود مداوا نمی  اشک، زخم جگـر به           شودبا گریه عـقده از دل من وا نمی 

 شود نـــمی بند ستم ز دست علــی وا            تا دست من ورم نکند از غالف تیغ 

 شوددســـت شکسته حامی موال نمی             1ام ز رهـبر مظلوم خود علی شرمنده

دت زهـرا نمی            بــــر روی قبر من بنویسید دوستان  شودسـیـلی زدن مــو 

 شود مثـــل امــــام فاطمــــه تنها نمی          ام بنویسید رهبری بـــاب خــانه بـــر 

 شود دیـدم کـنار زینـــب کـبـری نمی           ـبس دل کـنم آزاد ناله را گـفــتم ز ح

 شود ای فــــدایی بـابا نمی مـــاههشش            علی گشت پشت درکه یارجزطفل من 

 شود زهرا چرا ز روی زمین پا نمی            دم یکی نگفت پای فتا ز من پشت در

 شود ابیـــها نمـــی ایـــن احـــتـــرام ام            و سیلی و ضرب غالف تیغ  جنینسقط  

 شودکتاب توامضا نمی  یک بیــت از         عنایات فاطمـه  میثـم بـــدون لطف و 

 

 سرخ میشود حسنـت تو آه میكشی و            پیرهنت  راه میروی وخون چكد ز تو

 بدنـت میشودنه آب میـخوری و آب           پزی و سفـرۀ شبم خالیست  تونان نمی 

 كه مانده زخم عمیقی به دست شانه زنـت          ز گیسوان پریشـان زیـــنبم پیداســـت 

 خون شده امشب مسیر آمدنتكه غرق          ای تنها  چگـونه در به رخـم باز كرده

 نفـس زدنت  بلـنـدتر شده این روزهـا؛         پرده ببـینم چه آمـده بـه ســـرت  بگیر

 بـرای زخـم نـگـاهت برای زخـم تنت          به سینه میكوبم  میكنی و من  تو گریه

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

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

 ، فراموش نکنيم دفاع حضرت زهرا دفاع از وليت و امام خود بود نه دفاع از شوهر .کنيد 

 شوددســـت شکسته حامي مول نمي           خود علي ام ز شوهر مظلوم شرمنده 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: غالمرضا سازگار               شاعر:   
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 ام  دانه سرشک دیـده و ناله شده تــرانه              ام مرغ بهشت وحیـم و سوخـته آشـیانـه 

 ام  دود بــه آسمــان رود از در آسـتانــه          نور به چشم قدسیان ام  حجره  دمد ز منکه

 ام  غـربت علی گشته محـیط خانه محفل             ثبــت شده به صـورتمرسالت نبی   اجر

 ام  خزان برگـل رو نشانه  مانـده زسیلی             و بهار حیدرم  احمد و باغ  من که بهشت

 ام  النه  دل مرا کشته کـنار قــاتـل سنگ              ام ـسته ام طایر پَـر شکستهسرو زپا نش

ل تو شد محـسـن نـاز           ش یا علیحمایت از ولـی گواه با من و  ام  دانـه  شـهـیـد او 

 ام  اوفتد باز و ودست وشانه کار گرچه ز            را کنم تو  هرچه عدو زند مرا؛رها نمی

 ام  زمـــزمۀ شبـانــه و گــریۀ عــاشقانه             مراکشد ولی نیست به غیر یاعلی درد،

 ام  گـاه به تربت پـدر گه به اُحـد روانـه           متکه بگریم ازغهمدمت تا منم همیشه 

 ام  زده ازدرون او شـعـلۀ جـاودانه سـر              ما زسوز دل ساز کند غـم مرا »میثم« 

 

 

 سـیـنـۀ خـورشـیـد را آه تو آتـشنـاک کرد           دل افالک کرد در ات خون ناله ای که سوز

 افـالک کرد سحرگه سیر دربا مالئک تا         ـهار آن هجـده بـ ها دعای تو در نیمۀ شب

 پاک کرد  لوح دل را تو با گریه بر میشود        گـرچـه از گــرد گـنه آئـیـنـۀ دل تیره شد 

 کرد گریبان چاک بزم عزای تو  هرکه در        دربهشت آرزو چون غنچه ازهم وا شود 

 ادراک کرد ا آه ر وهرکه اینجا فیض اشک        گـناه  را پاک سازد ازدامنش ابـر رحمت 

 خون نشاند و دیده را نمناک کرد   در سینه را          یــاد عـمــر کـوتــه تو ای گـل نیلـوفـری

 را درخاک کردتوجان خویش همره جسم          مدفون نمود را  توشب چون علی جسم  دردل

 ادراک کرد؟  را کس کجا های علی غم کوه        گوید وفائی غـیر تو  با غـمـی جـانکاه می

مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلنوزن شعر:                   غزلقالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 گــرد و خـاک قـدم زهـرائـیــم               ما بــه زیـرعـلــم زهـــرائـیـــم

 نـــــوکـران عــجـم زهـرائــیـم             افـتـخــارهـمـۀ مـــا ایــن اسـت

 م خـوار ن عَــم زهــرائـیـــ ریـزه            پهن است به قـیامت اش تا سـفره

 زنــده از فـیـض دم زهـرائـیـم             نفَـســــش حـکـم مسـیــحـا دارد

 چـون که ما محـتـشم زهـرائیم              هـای لب ماست مدح او زمزمه

 های غـم زهـرائیـم   گـریــه کن           ه ی کـوثـر داریمما دو تا چشم

 ـــرم زهـرائـیــم در طــواف ح          بین هیـأت همه احـسـاس کنیــم 

 راوی قـــد  خـــم زهــرائــیـــم             »الف قــامت« او »دال« شـده

 است  جلوه گر زخـم پهلویش اگر

 همــه اش زیر سر میخ دراست 

 قمـــرش افتـــاده  بیـــن بـسـتـر           ، سپـرش افـتاده یــــبرمـــرد خ

 بـــه روی شــانه سرش افـتاده           چـــه قـَدر فـاطمه بی حال شده

 آتـشـــی بر جــگــرش افـتــاده            بـه کجا خیـره شده کـاین گونـه

 ای را کـه درش افـتـاده خــانـه             خـانــه را می نــگـرد بـا دق ـت

 بــاز هــــم در نـظرش افـتـاده              ای عکـس دیـوار و در سوختـه

 یـــــاد پـســـرش افـتـاده  بــــاز            اوحـلــقــه زده اشـک در دیــدۀ

 ثلثی از بـرگ و بــرش افتـاده           شـجــر طی ـــبـه ی بـــاغ خـــدا

 زخـم گـل یــاس شکفتتـا گـل 

 مرد خیبر کمرش تا شد و گفت

ــه را بر سرم آوار نـکن             فــاطــمه! حـال مـرا زار نکـن   غـص 

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                     ترکیب بندقالب شعر: محمد فردوسی                 شاعر:   
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 باشد این گونه تو اصرار نکن             گفــتـه ای تـا که حـاللت بکـنـم

 دیگر امــروز غــذا بـار نکـن              فض ه و زینبت این جـا هـسـتـند

 قـَدر جان عـلی کـار نکــن  این             زخـم پهلــوی تو سر وا کــرده

 ر نوک مسمـار نکن هی نظر ب           هم خـاطره ها زنــده شــده بـاز

 تکـیـه بر قـامت دیـــوار نکـن             الاقــــل پیش دو چـشــم حسنت 

 عـلـمـدار نکن گـریه بر دسـت              ایــن قــدر آه نکش پیش حسین

 دگـر این همه تکـرار نکن   را            جــمله ی » آه غـریب مــادر«

 نخوان این قدرروضه ی گودال

 ز تن پــامال نخوانایـن قــدر ا

 

هر او زیباتر از فصــل بــهارم می          كند فاطمه شـب زنده دارم میهای  سجده  كند  م 

 كند  با دعـایش لطف زهـرا را نثـارم می           هرچه دارم از دعای مـادرم دارم كه او 

 كند  ر تبــارم میفیض  ُحبُّ الفاطمه کوثــ          من همانم كه نبودم شـیئ مــذكوری ولی 

 كند  با قـیـام خویش یــار ذوالـفـقــارم می          اوست تنها مادری كه در مســیر بـندگی 

 كند  شكارم می   همچون دانه درمحشر اوست         از فاطمه   غیركیست جن ت طاووس  مادر  

 كند  ا وقارم میزهـرا ب مصـطفی فرمود:          تــــا قیـامت هـست كار انـبـیا تقـدیس او 

 كند  با حـمایت از والیـت حق مـدارم می         دهـد  اش درس تـوال  می  خطــــبۀ مـردانه

 كند  می احتـرام اوســت صاحب اقـتـدارم          گفت رهبر: احترام مادر ما واجب است 

 كند  می ه بــــر سینـه مدال افـتخارمآنـــك          حماسی هست سال فاطمی  این سال رمز  

 كند  انتظـار  یــار پُـر صبـر و قـرارم می          آید به فـصل انـتـقـام  مـی دولــــت دلــدار

 كند  عاقبــت روزی بـكامم روزگـارم می           پیـماید او تا كربال   كعبه را یك روزه می

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل      محمود ژولیده               شاعر:   

 



( سایت آستان وصال      astanevesal.ir  364                                                                                                                          جلسه آموزش مداحی نورالثقلین  ) همدان 

 
000

 

 خـدا نبـود ورخـلـقـت اگر نبـود ظهـ            بـقـا نبود نبود نشــان از  زهـرا اگـر

 نبود او صفات ذات خدا بـر مال   بی             آیـیـنه ی تـجـلی وحـــدانــیـت بـــود

 بی این عمود خیمۀ هستی بـپـا نبود             بر محــورمحبت او شد جهـان بـنــا 

 نبود  شمس الضحی  سورۀدیگر مجال              نـوریه اش عـیـانمی شد اگر حقیقت 

 های چادر خیـرالـنسا نبود  گر رشته            فقط قصه بود و بسن عشق المتیحبل 

 اتی نبود  هـل قدری نبود، کـوثری و            کتاب وحی  از شد اگر مدحش گرفته می 

 روزی نبـود مـوقف اهل ســما نبود             بیت معظمش که بــود مرکـز فلـک

 زهـرا اگر شـفـیعـۀ روز جـزا نبود             الی االبد به درازا کشیده بود محشر

 اش اگرنبود حـرم راصفا نبود  سعی            اوجهاد است به یمن طراوت حج با 

 اش مقـتدا نبود  فاطمه آن دل که مهر            تا صبح محشر است گمراه و راه گمشده

 را بقا نبود فاطمه حـریم و حـرم بی             کعبه محتـرم و اوست مفتخر قبله از

 ؟ حضرت خیـرالنسا نبـود کثـیر  خیر            نداشتفاطمه اگر  عالمخیری نداشت 

 اَب است و مـادر آل عـبـا نـبـود؟   اُم               انـد؟ ام االئـمه الـنجـبایـــش نگـفـتــه 

 ؟بـدرالـدجی نبود زهـرا مگر ساللۀ            عنایت خاص خـدا نبود؟  مگر زهـرا

 ا مگـر تجـس م راه وال نبــود؟زهــر            دعـا نبـود؟  طراوت روحهرا مگر ز

 دار معـرفــت کبــریـــا نـبود؟  آئـیـنه             دین وعشق وعرفان  تجلی زهرا مگر

 زهـرا مگـرعفیفـه و اُمُّ الحـیا نبود؟            شریفه زکیه حدیثه نیست مگر زهرا

 !جـایـی برای رفـتن راه خـطـا نبود            مصطفی بار   نگرا  با آن سفـارشات

 کــربال نبود  بی فاطمیه صحـبتی از            زهـرا اگـر نبود، حـسینی بجا نبـود

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: قصیده               قالب شعر: محمد میرهاشمی            شاعر:   
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 بی فــاطمیه جلـوه نـما نینـــوا نبـود            فاطمیه نور شهـادت عیـان نبـود بی

 بکـا نبود حسیـنـیان نمکش از ـورش            بی فاطمیه اشک جهــاد آفـرین نبود

 جز بـوریا نبود که سهم حـسین وای              بهشت بـود زهــرا لباس آخرتش از

 غـربت فـدا نبودبه ماهۀ ربـاب   شش            نشست مدینه به خون گر نمی  ماهۀ  شش

 نبودپا    شاخـه گل حسن ز جفـا زیر            عـلـی نبـود گل عشق پامال کینه گر

 دستی کـنار عـلقـمه از تن جـدا نبود              شکست نمی والیت   اگر به پایدستش 

 تکـذیب آن وجـود خـدایی سزا نبود             همه مقام و با این جاللت با این همه 

 نبود قدسـش روا  ساحت  بهناروا این             شد آیات نورعصمت توهین به شأن 

 آنـــجا کسی مقـیـم حدیث کـسا نبود             ر وال نشــدذکــشهر مـدینه حـاصل 

 امانت خـیـرالوری نبود گیرم که او             با هیچ امانتی نشود اینچـنیـن عـمـل

 نبود   گدا بیخانه ای که شبی بردرب             روز دست آمـدند شعله به وار؛ دیوانه 

 غمزده یک غنچه وا نبود  خزانآن  در               بودشکفته رویش  به شقایقی که  از غیر

 وعدل خدا نبود گیرم معاد و محشر            مسمار و تازیانه و سیـلی و فاطمـه

 فـریـاد غـربت بـشریت رسـا نــبود            مخفی اگر نـــبود مــزار شـریف او

 ا دوتا نبود پـشتی که جز مقابل یکـت             ماندرویت خسوف هاللش هالل  از

 از قاتالن محسن خود او رضا نبود             ز قاتل پسرش کی رضا شود؟ مادر

 این ماجرا نبود دل  رحم دریک ذره              بیان نماگفتا مـراثی اش به عطوفت 

 قعه بابا چرا نــبود  در پیچ و تاب وا            غرق طفل   مادر کنارساحل خون بود و

 از حنا نبود  های عـدو سـرخی پنجه            مهدیا بگـو ای سبزپوش صبح فرج
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 دارمخودم دست بر نمی من از امام             این بیت وحی صدبارم ُکشند در اگر

 شعـلۀ نارم که چهـره بسوزد ز بگو            امبرای دفاع عـلی سپر شــده من از

 اش دارمک دیگربه یاری کـود چهار         هـزار شکر که من مادر شهید شـدم 

 بارمدیده می  زدواتواشک برای   علی،           بازو  نهسینه  نه پهلو نه به  پسر نه بر 

 بگذارم را مـیانـۀ دشمـن چگونـه تو         چـه مـرا کـنار زدند  تـازیـانه اگربه 

 ـارم ی به سن جـوانـی شهیــدۀ که من           ام این حدیث بنویـسید گمشده به قـبـر

 تا به صبح بـیدارمنفس زده شب  نفس            هنوز نرفته دیوارو در قصۀ ز دو مه؛

 درد بسیارمازآن ضربه  اگرچه باشد          کنم بسیارعلی گـریه می  به دردهای

 محسن خود رابه روی دست آرم به حشر            آنکه کنم ظلـم خصــم را ثابت برای

 خـدا کـند کـــه شـود جـاودانه آثـارم             ز دل میـثـمشـرار آه شـــما خـیـزد ا

 

 

 آه میکـشی  آهـسـتـه با دو دیـدۀ تـر          هر شب زدرد تا به سحرآه میکشی

 که تو زعمق جگرآه میکشی  وقتی              شونـد آیـات زلـزلت همه تـأویل می

 دگر آه میکشی زنی و  ه نمـیضجـ            انـد را بریـده نفـستها   با اینکه درد

 از غربت من است اگر آه میکشی          این آه آه توهمه از دست درد نیست 

 داری بــرای چند نفر؛ آه میکشی؟          زینب وعلی  یا  و حسین،  محسن،حسن،

 بـرای پاره جـگر آه میکشی؟ آیـــا            شود  وقتی نگاه توبه حسن خیره می

 ام چقدر آه میکشی؟ بانـوی خستــه          کـشـد مـرا  خـدا می  ایـن آه آه تـو به
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 شـوم آمـادۀ گـریه بــرای فـاطـمـه  می             رسد بوی عزای فـاطمه بر مشامم می

 فـاطمـی ه آمده، مـــاه عـزای فــاطـمـه              دهد امشب نـدا هاتفی از آسمان ها می

 کـنید امشب سرای فاطمه خانۀ دل را           ون غـیـورای فـاطـمیـ  فـاطـمـی ه آمـده؛

 عطای فاطمه ام باشد  یاین لباس مشک            در عزایش بر تنم دارم لباس نوکـری  

 فاطمه لطف خـدای اشک چشمانم بَُود          بزم عزای اوکجا؟  گریه در من کجا و

 فاطمه های  روضه میان  یدهرکسی گر           بر جراحات عـمیق فـاطمه مرهم نهـد 

 شود ایمن ز غم تحت لوای فاطمه   می           بام خانه پـرچم زهـرا زند  هرکسی بر

هر زهرا را   افتخارم این بُـَود هسـتم گـدای فاطمه            خدا با طینتم کرده عجین م 

 ای فاطمهها جـان مـن گردد فد بـاراله            در قـنوت هر نـمازم بر لبـم دارم دعا 

 رضای فاطمه  هستی درپی کسبکه  ای            بازبان است وعمل   نمودن یاری زهرا

 ذکـر تعـجیل فرج باشـد دعای فاطمه            پشت در  هنوز ازدی یا مه  رسد آوای می 

 مهـدی زهـرا بیا، ای دلـربای فـاطمه            آیی تا بگیری انتـقام مـادرت؟  کی می

 

 

 در چشم کبودش رمق بودن من داشت         ای پر از بـال زدن داشتآنکه نفسهبا 

 ناله سخن داشت  با اشک وغم و من که نه! با         گــلــدوزی پــیــراهــن او تا شب آخـر

 زخم به تن داشت  گفت ولی آتش صد  می           می گفت: ببین پینه ی دستم شده بهتــر

 چه دردی به بدن داشت گفت  اینکه نمییا           جراحتنیست یکی دو سه  میگفت: مهم

 خوب شدن داشت؟!  سر   ما مگر این زخم،ا         از آرزوی خــوب شدن گـفـتــم و گفتم

 یک زن غمدیده زدن داشت؟مگر شهر!  ای         نوشتیم: و دراین کوچه  یک عمرنشستیم

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل       محمد فردوسی            شاعر:   
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 دال غـم یـار مانده استبـازویش م بر             دست نوازشش دگراز کار مانده است

 چون کوه پشت حیدرکرار مانده است           با اینکه نا ندارد و قــامت کـمان شـده

 مانده است  و بیدار تا صبح گریه کرده             برای غـربت و مظلومی علی هرشب

 غـصه زیاد خورده که بیمار مانده است            جوشهاوخیم تر شده از حرص و حالش 

 است  مانده این مریضه پرستار کار در          نشد  آن همه خونریزی اش ب حریفزین

 ضرب دیدۀ او تار مانده است چشمان            زنـم از نحــوۀ قـدم زدنـش حــدس می

 بر پـیکرش جراحت بسیار مانده است             کـمـتــر شده تــورم پلکش ولی هنــوز

 میان در انگـار مانده است  جور در بد            شود ـد می هر ثـانــیــه تـنــفــس او کنـ

 ین جای پای کیست به دیوار مانده است؟ ا             اقــل تو جــواب مــرا بده ای فـضه ال

 

 

 کندبلبل به خسته جانی من گریه می            کندبر من و جوانی من گـریه می  گل،

 کندمهمان به میزبانی من گــریه می             نیستکه هست غم به دلم، جای آه   ازبس

 کندبـازو به نــاتــوانـی من گریه می            از پــا فـتـاده پا و ز کار اوفتاده دست

 کندشبنم به بــاغـبــانی من گریه می           اندهای من هنوز شکــوفـا نگـشته گــل

 کند گریه می  براین جوانی من  پیری،           نشـینم و خیزم میان راه در هــر قــدم

 کندبــر قــامت کـمـانی من گریه می             ابرها گردون، که خود کمان شده، با چشم

 کندچـهـرۀ خـزانی من گـریه می  بـر            چشم کوه ریزد، کهنیست که آبشار   این

 کندگ نـاگهانی من گریه میبـر مـر           امگــریـه  نـشـنود آوایفــردا مــدیـنــه  
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 گوید می به حسن   به حسین و  که مخفی؛ یا            گـویدگفتم از درد نهان؛ یـار به من می 

 گوید نه بمن می  نه به فض ه؛ به زینب    نه           نه حسین و نه حسن رازغمش داد خبر

 گویدتن می  ـلو نه زنه ز بـازو نه ز په             نه زدل نه زسینه نه زصورت زمحسن نه 

 گوید هایش به من از ضعف بدن می چشم            شنــودگوش او ناله ی جانسوز مرا می

 گویددیـوار سـخـن می  عـوض او در و             پـرسماز پیکـــرآزرده ی او می هر گه 

ه             او پیـش دو چـشم ترمن نقش هرغـصۀ  د گویغـم و اندوه و محن می ها ازقص 

 گویدکـفن می  شـب غسـل بــدنش خـون            به من وفض ه نگـفت وحسنین  آنچه را با

 گویدطایـفــۀ عـهــد شکـن می  لعن بــر          و زبان»میثم«   ُشد غصب زهرا همه حق

 

 

 

 شود دردت غریبی است مـداوا نمی           شود  در میزنی که وا بشود؛ وا نمی

 شود پهلو شکستــه مثل تو پـیدا نمی          ی روی مرکبی حالت بد است بازول

 شود اینجا کسی به خاطر تو پا نمی           رسد  بیعت گرفـتن تو به جایــی نمی

 شود گـریـه نکن که حـل مـعـما نمی          گـریه نکن که گوش ندارند بشـنوند  

 شود ه جز اگر،اما نمیکه پاسخت ب           قُلت میزنند   به حرف تو ا نها  شکاک

 شود کسی مـدافـع مــوال نمی  دیگـر           باز رو نزن  پس میزنند روی تو را؛ 

 شود اینها نمی  سعیت نتیجه بخش به           برگـرد خانـه بستــری خـانـۀ عـلـی  

 شـود ا نمی قـدی بـه پــای آمـدنت پـ          ها  دیـگر گـذشـتــه دورۀ آن احـتـرام

نتن فعلفاعالتن فعالتن فعالوزن شعر:          قالب شعر: غزل        غالمرضا سازگار                شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: پوریا هاشمی                 شاعر:   
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 اسیر خلـق نیكوی تو مادرجان  منم زینب        روی تو مادرجان دیدن  تنگ است بهر دلم 

 باردیگر بنگرم روي تو مادرجان كه شاید          را بـجای فـضه آوردم بَـرت آب وضویت

 نباید چونكه بیند روي و گیسوي تو مادرجان             نامحرمهم گشته دخترت  چارساله مگراین 

 مادرجان  توزانوی را به  نهم سرخواهد  دلم             دلتنگ آغوشم بر دگر؟گیری مرا در  نمی

 معطركي شود زلف من از بوی تو مادرجان             شانه با دستتنگر چندیست گیسویم نگشته 

 مادرجان  توپهلوی   سر از خبر  شوم كی با          نبودطاقتي براین دلم  دلم خون است ودیگر

 مادرجان دلجوی تو  تا كه شوم هم درد و  بگو          چادرخاكی گشتن از گوئی به زینب ر نمی

 ناگوی تو مادرجان  س ر از دارد مگر خبر           حسن چندیست محزون و به خود از درد میپیچد

 دركوي تو مادرجان چه بُد جرمش كه پرپرگشته            گرددبود، محسن آید و هم بازیم   خوشدلم 

 مادرجان سوي تو رو چو مگردان رو ز او آید            پرسد احوال تو می  حال و پدر با چشم مضطر

 با خوی تو مادرجان  بسوزد قلب او اینگونه         باشی  می تسالیش تو نگر بابا غریب است و

 مادرجان  دعا كن تا بمیرد دخت دلجوي تو            حاللم كن اگر بهرت عصائي ناتوان بودم

 ش كوی تومادرجان كن شود قربان گه   قبولش           خواندعقده كه روزي مادرت  این بود بر سا ئل

 

 

 این فـاطمه آن فاطمۀ حیـدر نیست  یا نه!           نـیـست فــاطـمـۀ دورۀ پـیـغـمبر فـاطـمـه،

 من کجا خوبم اگر حال شما بهـتر نیست            خوبی؟جان  علی   پرسی؟  ست که می  چه سوالی 

 بستری بودنت آن قدر عذاب آور نیست            درد  حجابی که گرفتی از من غیر از این

 زینبت گـفـت نـمـی آیم اگـر مادر نیست           ست فـضـه می گـفـت بـیـایـیـد غــذا آمـاده

 نیست دیگر این خانه که دارای در وای از          مراستآور شده این آمد و رفتی که  گریه

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                قالب شعر: غزل   ناصر زارعی            شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                شعر: غزل    قالب حسین رستمی                  شاعر:   
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 است مقام  و این شأن  همگی خیره بر عالم            کالم است و فـراتر ززهرایی و مدح ت

 اظهار نظر بر من بیچـاره حـرام است            بایـد بـزنـد دم اوصـاف تو معـصـوم ز

 است فـاطـمـه ذکـر لب آیـات عـظـام یا            سحرگاه وشام  در غصه و شادی و در در

 لطف تو مـدام است  مانند خـدا هستی و            ـجـزه دیـدیـمهـر روز در  خـانـۀ تو مع

 شود مرد قیام است که غالم تو  کس هر            توست پسرمرد شهادت کس که شده  هر

 استاش حفظ امام فقط دغدغه که هرکس            کارش و افـتد سر فـردای قـیامت به تو

 ماهه تو عرض سالم است  شش محسن  بر            که بَُود در طلـب فـیض شهـادت هر از

 تمام است تو هـمه گـفـتند که کار هازن            یکپـایـان پـرستـاری زیـنـب شده نـزد

 

 

 ای ای بحر عشق از چه به غم خو گرفته          ای ای فُلك عاشقی ز چه پهـلو گرفته

 ای  دلت رو گرفته زیزع ست از  چندی         بی طلوع توتاریك شد دو چشم علی 

 ای ای همسری كه دست به زانو گرفته         بهـر سـؤال نه، ز مدد یا علـی بگــو

 ای  غالف به بازو گرفتهزخمی كه از          ترسم بگیرد از من دل سوخته تو را 

 ای خویش به پهلو گرفتهای آن كه دست          بگیر  از دست من دیوار را رها كن و

 ای  آن چشم را كه در َخم ابرو گرفته         شته ولی باز كن به من گرچه كبود گ

 ای سر او گرفته شانه را ز زان دم كه         آشفته است چون دل من موی زینبت

 ای؟  از چیست چهره در پس گیسو گرفته         تونیست؟محرم است وعلی موی تومحرم 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنقالب شعر: غزل           وزن شعر: محمدحسین رحیمیان            شاعر:   

 

لنمفعول فاعالت مفاعیل فاعوزن شعر: غزل                   قالب شعر: محمد سهرابی               شاعر:   
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 آتش از آب دو چشمم ننـشانم چه کنم؟             چه کنم؟ آتشی افتاده به جانم، چه کنم؟

 ؟ چه کنم   بمانم، تومن بی  نمانی تو و  گر            است نشینی سهل به من خانه  تو،   حضور با

 »نگرانم چه کنم؟ ای همیشه نگرانم،«            رخم باز کنی فقط در به این شهر،  در تو

هم پشت ندارد،  با خصم گرانم چه کنم؟  سپر بعد توبی            به تو پشتم گرم است  زر 

 به میانم چه کنم؟  شش سمت گرفته غم ز            گوشۀ تو من و چار جگر گوشۀ خانه،

 کنم؟ ورد زبانم چه  همان موقع شده  از            خوردممیخانه به زمین  در ره مسجد و

 کنم؟  ه کارم که ندانم چهبخورده ای  گره             من خواست  ای داشت کمک از من که هرکس گره 

 چه کنم؟  نیست گمانم،تو بر ماندن خود بی              علیروی از دست علی می  زود ای عمر

 

 

 

 چشمش ابری شد،به حال و روزگارم گریه کرد         گریه کرد آمد کنارم،روزها این کسی  هر

 ن انتظـارم گریه کردای  االرواح از قابض         به سر که مرغ روح من شوق سفر داردبس  

 سوگوارم گریه کرد  درب خانه شد سیاه و            زخـم نهـانم خـون گریست با سینۀ دیـوار

 قـرارم گریه کرد مرتـضایم بـی در هوای          هـمچـنان آسمان تا دیـد بـا بـال شکـسـته،

 گریه کرد  گذارم می  سرپاهای حسن روی           مرتضی امروز وقتی دید با هر زحمـتی 

 کرد گـوشـوارم گـریه نـاگهـان افـتـاد یـاد           کشیدموهایم خود را روی مجتبی انگشت 

 خواهم برایت خون ببارم، گریه کرد   گفت می           گذاشتسرروی دامانم  شبی دخترم زینب

 د دارم گریه کر رعشهبس  دستانم از دید در         که بردم سمت لبهای حـسین کاسه آبی را 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل     انسانی                  علیشاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            غزل       قالب شعر: امیر عظیمی                   شاعر:   
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 یک جـویـبـار شمع غـریـبانه سـوخته            امشب هـزار قافـله پـروانه سـوخـتـه

 سوخته  خانهاست دراین  هرکس که بوده         شود معلوم میسوخته ازاین دری که 

 صد یوسفش به حسرت پیمانه سوخته            آتش گرفته بیت کریمی کـه در طلب

 خانه سوخته در   بام و ستون و وسقف                ست عـلی  امشب دل  دارالوالی فاطـمه 

 پروانه سوخته شمع سوخته، گل رفته،            خاکسترغم است به گیسوی مرتضی 

 طوفان گذشته است، ولی النه سوخته          کند؟ بعد از تو این کبوتر تنها چه می

 ت  دل دیـوانه سـوختهسنگ از حـرار           به خاک اوخفته ومجنون لیلی به خاک 

 سوختهافسانه به شمع  شب رفته است و            چه زود تو بودنم آغــاز شد،تقویم بی 

 هـر کس به یاد خانه و کاشانه سوخته           دل را به داغ بانوی تطهیر خون کند 

 

 

 حـادثـه بر هـیچ کجای تو نگیرداین            پروانه شـدم شعله به پای تـو نگیرد

 اینکه در این شهر صدای تو نگیرد تا          بین نـفس سینه ی من فاصله افــتـاد

 کـاش مرا از تو خدای تو نگیـرد ای         ات فـایــده دارد تـا این سـپـر تا شده

 تـو نگیـردتا مـوقع رفـتن به عـبـای               پهـلـو زدم آنقـدر که مسمـار بـیـفـتد 

 آری خـبـری نیست برای تـو نگیـرد           صدا کردچه کو افتادن من در وسط  

 تا سنگ سر کوچه به پای تو نگیرد            برایت کنم امروز می من شیشه سپر

 من خواستم اینـبار دعـای تـو نگیرد           تو خـواستی ایـنـبار فـدایم شوی اما

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل             شعر: قالب محمدسعید میرزایی             شاعر:   

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            قالب شعر: غزل   علی اکبر لطیفیان             شاعر:   
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 مـادر سـادات، فـاطمه، زهــرا درود،            سالم سـورۀ کـوثـر، سالم "أَعـَطیـنـا"

 ــوراحدیثه، طاهره، قدسی ه، انسیه، ح           صفی ه، ام  ابیهــــا، جـــلیــله، راضــی ه 

 که ضیائت گرفته دنیا را  ای، زهره تو          ساید به پات می  عرش سرش راکه  تویی 

ل   خیـال نابـیـنا  ـالـت، بــــرای درک خـی          بــرای فـهـم مقامت، عــقول پا در گ 

 گــواه، سـورۀ رحـمان و سورۀ طـاها          عروس قرآنی   تویی کـه دختر وحی و

 نبـــــود غـــیر والیت برای تو هـمـتا           پرور  تــــو، فـلک علیبرای همسری 

 تو مـــادر پدرت هم شدی، ولی بخـدا         تویی که فخر ائمه شـده است مادریت 

ـــه شیـعـهتو مـاد  فــــدای مـــادری تـو، تـمـام مـادرهـا           ها هـستی  ر هـمۀ بچ 

 فـدای نـام عـزیــز حـسـن، هـمه دنـیا            امی عــالـم فـدای نــام حـسـیـنـت، تـمـ 

 چرا  افـتم، بـیاد کـوچه، بـیاد کوچه می         همیشه نام حسن را که می برم، مادر

 کبود شد زهرادشمن سیلی ضرب بـه          کوچه ن در عبور ازاین که صورتتا چرا

 شما هـنوز مانده درآن کوچه گوشوار         بی  است چادرت بی  خاکی  هنوزخاکی

 که روضه بخـوانی برای کـرببال  اگر          کنـــار چادر خاکی که ارث زینب شد 

 دا کنـد، نکند خصم خیمه را یغـمـا خـ           بگو «َعلَیُکنَّ ب االف رار» پس از حـسین 

 سق ـا؟   کجایی ای به خیمه  رسیده شمر           حجاب فاطمه استزینب کبری،حجاب 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:              قالب شعر: غزل     امیر عظیمی                شاعر:   

 

علیها اهلل سالم شهادت حضرت زهرا و روز شبوم بخش سوم : اشعار سقسمت   
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 ست کافی  در عزای تو، بدهم همینکه جان            ستکافی همینکه زود بمیرم ب جای تو،

 ستکافی وای  تو نفـس  من هـ برای هر             بودتـپـش  من تـبـسـمی بس  هـر بـرای

 ستکافی  تـو  هـایم هـجایبـرای نـافـلـه             قسم به نقطۀ فاء  تو کار  من گـیر است

 ست های  تو کافی اگر های  چه غم که گفته            شهـر  دیگـری برویم مدیـنه سـیر شده؛

 ستانـزوای تو کـافی بـرای سـوخـتـنم            بـمـان   غـم  مـدیـنـه بـرای سـاخـتـنـم بـا 

 ستکافی تو مرتضای  کسی  بمان که بی              بـمـانـد تـوان به زانـویم  تو  بمـان که با

 ستالی  تو کافی برای محسنم این الی            خــیـال  قــنـداقـه آه بـکـش بـا بــمـان و 

 ست است جای  تو کافی تو کافی لباس  سرخ               سـرت آمـده به بفـهـمـم چهبـرای آنکه 

 ست کافی تو صدای  به شب نشینی  ما این              وای  دهـی ایمـی  صـدای آیــنـۀ ُخــرد

 ست کافی ات از وای وای  تو سینه  که وضع              نَـفَس زدنت خـجـالـتـم نـده با این نَـفَس 

 ستکافی  ُکـشتـن  من ماجرای تو برای             فـهـمیـدند رسـید به من زورشان ونمی 

 ستحال  عزای تو کافی کسی نگفت که             هم بس بود سنگریزه یک   شیشه بودی و تو

 ست ضرب  پای  تو کافی  کسی نگفت مزن            کسی نگفت که نامرد آتشت بس نیست

 ستو کافینگفت که برگی برای ت  کسی            تازیـانه مکـوب مغـیره به  نگـفت کسی

 ست های تو کافی نزن نزن این ضربه نزن             کسی نگفت که قـنـفـذ غالف را بردار

 ست کافی گشای تو خیبر که گفت غربت              از یهودی  این شهر کسی نگفت به غیر

 سترا زدن همین هفت جای  تو کافی تو             ین خوردممن زمرا زدند و شکستی و  تو

 ستکافیتو برای خدای تو  که آهی از            زدنـد و لـب  تو نـکـرد نـفـریـنی  تو را

 ستحـسین داغ تو واغـربتای تو کافی            زنـد نزنـید دخـتـر  تو داد می تو  پس از

 ستهـزارو نهصد پنجاه جای تو کافی            رنـدبرای آنکه سـپـاهی غـنـیـمـتت بـبـ

 ستکافی یکی اگر که شود بوریای  تو             زیرانداز ه عـبایی، حـصیر،گـلـیم، پار

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                   قصیدهقالب شعر: حسن لطفی                 شاعر:   
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 نکن  این بدتر  را ازروزگارم پس بمان و             نکن اما بشنو و باور است،حال من خوب 

 نکن  هایت ترچشمان مرا با گریه  یا نه؛            یا به دست  ناتـوانت اینـقـَدر زحمت نده

 خاکستر نکن   ای که سوخت را با داغ،خانه             بمان د باغم را؛ بهشتش کن؛گرچه سوزاندن

 نکن   در بردیگر نظر  ؛آن نرو روبروی             آه  دود آلــودۀ آئـــیــنــۀ دق را نــبــیــن 

 را دست  نوازشگر نکن  ،حسرت  دستاس            نـان بپـز  با تـنور  خانۀ خود آشـتی کن؛

 نکن  همسر از محروم، این ازبیش  همسرت را            شودمی چند وقتی ؛نخوردمت را  پختدست

 کنارم چادرت را سر نکن  ای َمحرم ! آه،            پشت  ابر  روبندت نرو ای خورشید! آه،

ل َوفاتی«  جای این  مرغ  بـاغ  آرزوهـای مـرا پـرپـر نـکـن             ها شفایت را بخواه »َعج 

 مادر نکن بی  زود،ام را خانه ؛کن مادری            رحم کن را ببین وکودکانت سال  و سن  

 مدیون  پیغمبر نکن  مرا خوب شو دیگر!            !دخـترعمو امام شرمـندهداری امـانت از

 

 

 ای کـند از روزن بهشتجـلـوه نور تو             بهـشتتن   لبخـنـد نـور جـان بـدمـد در

 دامن بهـشت گرد و غـبـاره راه تو بـر            نشست چون گرفت روضۀ رضوانه، قیمت

 خـرمـن بهـشـت  در شعله کـشـیده آه تو            کــشـی!؟آه مـی حــنـانـۀ رسـول خــدا!

 بـهـشـت  هـیـأت خــدا بـرود شـیــون  تا            رونـدمـیبـا مـد آه تـو هـمـه مـعــراج 

 دل پـیـراهن بهـشت گل کـرده اللـه در            استنفس کشیدن زخمی چه سری  این در

 دوزخ اراده کـرده شود دشـمن بهـشت            دوزخ شـراره زد بـه در خـانـۀ عــلـی 

 روست علت جان دادن بهشت  این رنگ و            است به رخت رنگ نیلی  حوریه علی!

 بنـفـشه شده گـلـشن بهشت از  یعنی پُـر            ن کـبـودت روی کـبـود و کـبود و شعـر

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:                 غزل   قالب شعر: محسن حنیفی                شاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             غزل       قالب شعر: رضا قاسمی                   شاعر:   
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 ندارد   غمخواری  و یار غمدیده هست و            که دلـداری ندارد تو  حـیـدر به غـیر

 نـدارد مـاه شـب تـاری روی تـو بـی            عـلـی پهلـو گرفـتی ای کـشتی عـمر

 دیـواری ندارد حاال که مـوال جز تو            جان فاطمه را خالی مکن پشت علی

 ندارد  جـاری عـالـم شـبـیهت چـشـمۀ             عـشق کـوثر ،ای چـشمۀ جاری موال

 ندارد عـلی یاری بـیـنیکه می وقـتی             رفتنت باش فکر به من کمترزهرای 

 ـاری نداردبـرایت فـاطـمه ک مـانـدن            الدعـوه کاری کن برایم ای مستجاب

 دسـتـت قـدرت یـاری نـدارد و بـازو              توشـانه به مـوی زینبت بـانـو مزن 

 رخـساری ندارد شب هم به مانند تو            را نیـلـوفـری من مپـوشان چهـرۀ از

 ندارد کاریگـل  یـاس من اینـقـدر ای            جـنـان هم مـثـل این پیـراهن تو  بـاغ

 

 

 روی؟ مع ال می  تا عرش   ای از خاک وکنده             روی؟به دریا میها خوبی رم بانوی  ب از

 ؟رویمی دنیا  دار   ازدلبستگی  فارغ از            های  آخر است پنهان نکن رخسار  خودلحظه

 ؟یرومیریحان  من تا سمت  طاها  روح  من،            حالم را گرفت تلخ  تو بدجورهای  خنده 

 روی؟ جان  زهرا می  من به سرعت، کنار    از            کند؟ دانی پس از تو مرتضی دق میهیچ می

 روی؟ می  هاغم  ز  پُر وکبود با تنی غرق               پیشم زدند کن که درحاللم  عالم!  بیبی 

 روی؟ می  بانو تو آیا  زینبت حسین وبی             اندخورده اند سرافتاده  ببینکودکانت را  

 روی؟ تاریک  شبها می دل   هیاهو دربی             چیست؟ تعجیل  تو از بهر   تر؛  اندکی آرام 

 روی؟باال می  زنان باال و از برم پرپر             پر  پـرواز  تو دیـدم مـردم نمیکاش می 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                  قالب شعر: میالد یعقوبی                شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           غزل       قالب شعر: محسن راحت حق           شاعر:   
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 قرار ندارد دل  تـوبی  تو قرارم هستی و            انتظار صبر و و استکار من این روزها صبر 

 غالف ذوالفقار  چکد روی زمین اشک ازمی             کرد گریه من خون مثل مانده تاب مثل من بی

 ام گم شد بهارهای خانه ال به الی بغض              خزان  بعد از  بعد از خزانهی خزان بعد از خزان 

 ای از آن وقـار سایه  رمانده تنها بین بست           تو بسترهای از زخم بسترت هم زخم شد 

 ها ببار این غـم  زا از الاقل ای ابر باران             فـشار درد سر ای دائم سرت را ازبسته 

 زار  الله چند ماهی هست شد پیراهن تو             ساده بود ساده بود و پیراهن تو  قـبل  این

 به کار آید نمی را جان  مرتضی   دیگرتو بی            مرگت میشدم زهرای من   کاش میشد پیش

 اخـتـیار بی  بـریـده گـریـۀ  چون امانـم را           من نباش روز حال و  فکر کن اینقدر گریه

 من هم برایت جانثار  ،ایمظلومه خودت تو             امشرمنده هایم را به پهلو میکشی،اشک

 

 

قَـَدر زود می ای کـوثر  رویلی چقدر زود می عـ بال و پَـر            رویعلی چ 

 رویسنگـر عـلی چقدر زود می  هم            خوش بود فاطمه نبی دلم به تو از بعد 

 رویای لشکـر علی چقدر زود می             غـریب تکـیه گاه زنـدگی حـیدرای 

 رویعـلی چـقدر زود می  ای یـاور            اتزخمیپهلوی  هستم و  شرمندۀ تو

 رویپرور عـلی چقدر زود می  غـم             نگفتیش به حیدر  و به سینه بوددردت 

 رویعلی چقدر زود می  ای هـمسر            مگر ایتو بدی دیده  نه سال از علی

 رویعـلی چـقـدر زود می  ای دلبـر            جـور زندگی علی را به هم زدند بد

 رویعـلی چقدر زود می  ثرای کـو            منزندگی   در خیری که نیست بعد تو

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             غزل       قالب شعر: محسن صرامی               اعر: ش  

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: وحید محمدی                  شاعر:   
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 مادر از روی  سرم، بال  وفا جمع نکن            از سـرم سـایۀ الطـاف  خـدا جـمع نکن

 نکنمعجـر  خاکی  خود را ز حیا جمع             بده بر زینب  خود چادرت را بتکـان و

 گل  ما جمع نکن بار و اسباب  سفـر را              نگـری؟می اطـراف چـرا ناامـیـدانه به

 مـوج  بـقـا جمع نکن نفـسی تـازه کن و             هم َدم و هم بازَدمش مثل  مسیح نَفَست؛

 نـکـن جـمـع شـیـرخـداسـفـرۀ زنـدگـی              نَـفَـست بـسـته شـده نَفَـس  شـیـرخـدا بر

 وی  کـربـبال جـمع نکنها در گـلعـقـده             این حسین است که بوسه بزند بر کف  پا

 نـوا جـمع نکن دل  این پـسرت آه و در             موی  سفید حسن هیچ نمانده بجز از از

 بال جمع نکن نکـن درد و حفـظ  اسرار            همه کس دل نگرانم به حسن بیشتر از

 ـمع نکناز سـرم سـایۀ الطـاف  خـدا ج            این شده است آخرین خواستۀ زینب  تو

 

 

 رودسـورۀ اخـالص و کـوثـر می             رودمی گوهـر یاقـوت و جـذبه از

 رودپــیــمـبـر مـی  مـحـض  دیـدار            غرق شوق؛ اما ست زجـرها دیـده

 رودمی  «در »  هر زمان که جانب              افـتـد به جـان  مـرتـضیلـرزه می

 رود مـی  دانـد کـه آخـرمـیخـوب             جـیب یُ  گرچه خوانده مجـتـبی أمن

ل وفاتی»  نیمه شب  رودآغـوش بـسـتـر می  دیـگـر از            خوانده و « عج 

 رودمی  بشکـسته پیکر مضـطر و            با چه حـالی حـضـرت دارالـش ـفـا

 ودرمی که زینب سمت  معـجـر تا            شوددو چشمش اشک جاری می  از

 !رود می  آغــوش مـادر تـشـنـه در             وقتی حسینشود پا می  روضه بر

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل     محسن راحت حق            شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                     غزل       قالب شعر: مرضیه عاطفی                    شاعر:   
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 شـنـوم آن نـوای گـرمت را علی بگـو             خـانۀ حـیـدر صدای گـرمت را ز مبر

 را  دعای گرمت و بخوان دوباره نماز             های گرمت راخندهز چشم من مبری 

 ست شائی شـبانت عجب تـما قـیام نیـمه

 ست غوغائی  و قنوت تو شور  آسمان ز   در

 من زهـرا بـمـان برای هـمیـشه کـنـار            بـتـاب در دل شبهـای تـار مـن زهـرا

 ام غـمگـسـار من زهـراانیـس بیکسی             بـبـیـن به حـال دل بیـقـرار من زهـرا

 من بودی*  طاعت حق هم تو یار برای

 1دیبو من هم کنار غم و غصه اوج در

 افـــتـاده  مــدار تــمــام خــانــۀ مـن از            افتاده کار آن زمان که دو دستت ز از

 افـتاده خـسـته کـنـار تو زار غـریب و            افـتـاده حـسـن ز داغ رخـت بـیـقــرار

 سپارمت به خداروم و میکه می مگو

 دا خ بهروز ابد دوست دارمت  که تا به

 درد جدایی مزن به من زهرا سخن ز            مرا دوباره صدا کن اباالحـسن! زهرا

 به پیـش چشم غـریبم نفـس نزن زهرا            زهـرامگـو که دخـتـر تو آورد کـفـن 

 
در مصرع اول بیت؛ پیشنهاد  و معناییوجود ایراد یا ضعف محتوایی   ابیات زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما با توجه به  . 1

بیت اصالح شده که در متن کنیم به منظور رفع ایراد موجود و همچنین انتقال بهتر معنای شعر و حفظ بیشتر شأن حضرت زهرا  می

 .شعر آمده را جایگزین بیت زیر کنید

 ندیدر اوج غصه و غم همزبان من ما            به پای سفـرۀ خالی ز نـان من مـاندی

 به زخم گوشۀ ابروی اطهـرت سوگند             به پـارگیِ لب کهـنه معـجرت سوگـند 

درباره حضرت فاطمه    عليه الساّلم از امیرالمؤمنین علی   صلّى اللّه عليه وآله وسلّم پیامبر اکرم   *من بودی طاعت حق هم تو یار برای

خوب یاوری در راه اطاعت و   [سالم اهلل عليها ]فاطمه    ;عون علی طاعۀ اهلل پرسیدند، حضرت پاسخ دادند: »نعم السالم اهلل عليها  زهرا  

 «11۷ص  4۳بحاراألنوار ج »بندگی خداست 

نفعلاعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            مربع ترکیبقالب شعر: مجتبی روشن روان            شاعر:   
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 غـم تـو آبـم کـرد  تن تـکـیـده ز درد و

 خـواندن نـیـمه شبت کـبـابم کرد نـماز

 سوگند  اشک دخترت از به بغض چشم پُر             سـوگـند مطـهـرت به خسـتگی وجـود

 اطهـرت سوگند به زخم گوشۀ ابروی             سوگند محسن آن گل نشکفته پرپرت به

 عـلـی نرود   خاطر از که خـاطرات تو 

 عــلـی نـرود خـاطــر از  تـوس ـالت تو

 

 

 سنگین است   سحر شب وشام و و ام روز گریه           است سنگین پر  ملک سوختهات ای  غصه

 درد کمرسنگین است   که کمر، بشکند چون         کس زمن بــعــد  تو بر صبــر توقع نکند

 بـا علیمثل همه فـاطـمه سرسنـگین است            با عـلی حرف بزن تا که نگویند به هــم

 سنـگین است نـتـوانـی بــزنی بال که پر            رابدهی جسمت  حرکتکه  رمقی نیست

 راهزن پر شـده و بار سـفر سنگین است          تـک و تـنـهــا وسـط راه رهـایــم نکـنی

 

 

 پیش چشمم دست بر پهلو بگیر؛ اما بمان          اما بمان دست بر بازو بگیر؛ درد داری،

 بمان باشد اصالً دست بر زانو بگیر؛ اما          رفتن مشکل است برایت راه دانم می من که 

 اما بمان  خود جارو بگیر؛ فضه را بنشان و         کن کارکشی در خانه، باشد گرچه سختی می 

 اما بمان  مثل شمعی نیمه جان سوسو بگیر؛         ام تاریک شد، لطفاً نروبا غـروبت خـانه 

 اما بـمان  با غـم تـنـهـایی من خـو بگـیـر؛         اتشانه است رویمن گرچه سنگین  غربت

 بگیر اما بمان  شب از من رو  هر !جان حیدر        گرچه دلخونم ولی  از من،پوشانی می چهره 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل  غالمرضا حق پرست            شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             غزل       قالب شعر: محسن ناصحی               شاعر:   
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 هم خوشحال با من من با تو خوشحال و تو             نُه سال با پـیـغـمـبر و نُه سـال با من

 ن عـشـق مـاالمـال بـا م از  دنـیـای تو            دنیـای من از عـشـق مـاالمـال بـا تو

 از آن سال با من  عهـد وفـا بسـتی تو             کردی آغازعشق  یا علی گفتی و  یک

 این جـنجـال با من  هستی دلیـرانه در            بـاکـی نـدارم  از ذوالـفــقـارم دورم و

 پــامــال بـا مـن گـریـه بـرای چــادر             های بـسـتـه با تـو گـریـه بـرای دست

 بـال با من  میـل پـریـدن با تو زهـرا،            بگـیـریم تا با هم دوبـاره پـر  برخـیـز

 من  گـویی زبـانم الل بـامـرگ می  از             تعـبـیر شد رویای تلـخ این سه ماهـم

ـل وفـاتـی  تـو ـن             تـر ازشد مـقـبـول عـج   ـر  اطـفـال با من یُجـیُب المـضط اَم 

 ات گـودال با من قـرار بـعـدی  بـاشد،            مـانی کـنـارمنـمی  دیگـر تو  حـاال که

ـه بـرای غـارت خـلخـال بـا من             تـو زخـمـی گـودال بـا شـیـون بـرای  ضج 

 

 

 برخـیز ای بهـارعـلی ای جـوان من             تـوان من  آرمـیـده امـیـد و بـسـتـر بر

 فصل خزان من  گویا رسیده فـاطمه؛            امپایان گرفته توعـمر   من زودتـر ز

 غـم فـتاده به این زانوان من  لـرزه ز            مبه روی پـا نـتـوانـم بـایـسـتـ دیـگـر

 من کودکان اشک دیدۀ این   رحمی به             حسین  بسترت حسن وزینب و  به خیره

 همسرغـریب خودت مهـربان من  از             یاهم شـبـیه مـدیـنـه بـریـده  شاید تـو

 من  هـمـزبان تـنهـا تـویی مـیان هـمه             دهدنـمی سالمـم  کـسی جـواب دیگـر

 این آشیان من  شـود بـدون تو ویـران            تـویی دل مـرتـضی قـرار آرامـش و

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر:                غزل    قالب شعر: محسن همتی                اعر: ش  

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: سجاد زارع                  شاعر:   
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 زهرا  کارم گـره افـتاده به رخوب بنگـ            یارم زهرا کس وگیری و من بی تو زمین 

 حـق بـده تـاب نـدارد دل زارم زهــرا            شـدی خــانـم هـجـده سـاله چـقدر پـیـر

 این خانه گذارم زهرا؟ پای در چه رو  با             من شاهد قـتل بوده و ام مقـتل توخـانه 

 دیارم زهرا  این شهر و  از که آزرده بس            هـم صحبت نخـلسـتانم چـاهـم و هـمدم

 کاش منـم جان بـسپـارم زهـرا بعـد تو            افـتاده زمین جلوی بسترت مرد خـیبر

 ولـی انــدازۀ تـو زخــم نــدارم زهــرا            رفتم غزوه به میدان هر من صف اول

 ـارم زهـرابـب   بـرای تو یـک دل سـیـر             میخواهدچه دلت دل سیر بگو هر   یک

 خـجـل از قـد تـو بـا دیـدۀ تـارم زهـرا            خطا؟شده یا چشم علی دید  تو قدت خم

 آورده عـزای تـو دمـارم زهـرا که در            نکـن جـلوی چـشم عـلی باز کـفنت را

 … باالی مـزارم زهرا قـبر تو نه سر            ست،خصوصی اماختمیشب مجلس   شب به

 

 گرفـتی  دیـدم که زینب را سـر زانـو            گرفـتی ـگـار با این دردهـایت خـوان

 گرفتی ذکـر یاعـلی یاهـو یک دست،            هـایتهـمـسـایـه  حـاجـت بـرای دیـدم

 گرفتی جـارو دست خود بار دگر  در            امروزخانه مرتب کردی  نان پختی و

 گرفتی پهلو  تا پشت در هی دست بر            پیش از چه مرا شرمنده کردی بیش از

 گرفتی من رو اشکـم درآمد بسکه از            دوبـارهالـحـورا نگـاهـم کـن  انـسـیـة

 گرفتی بـازو  چـادر دست بر زیر  در            داری اما نگـفـتی درد رنـگـت پـریـد

 گرفـتی انـگـار بـا این دردهـایت خو            هـایتآیـد صـدای گـریـه دیـگـر نـمی 

نلفاعالتن فعالتن فعالتن فعوزن شعر:              قالب شعر: غزل     علیرضا وفایی                  شاعر:   
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 روی بهاری می  باغ من ای عطر از داری          1رویرود جاری می  ای  ،کوثر قرآن من

 رویمرا گوشه کناری می بینی میکه   تا            کنیمن غریبی می  شود باماهی می  چند

 رویمی برایم ذوالفقاری  دانیگرچه می           من است صبر تقدیر  غالف و  درذوالفقارم 

 روی می  ،زخم کاریدلم یک  بر گذاریمی            زخـم داری بر جگـر اما نرو، بارفـتنت

 روی می  ،گذاریمی چه تنها  خود را از یار            انداخـتی زانـوی من یـاریم کن لـرزه بر

 روی می  شماری،می عمر خود را  روزهای           کنیمی پای هر نفـس داری تکلم   به  پای

 روی می  سپاری،به زینب می  هایت رابچه           دلم  را برخود  داغ  هایت را به دوشم، غصه

 روی زود داری می  که نداری؛ سن وسالی           !امای جوان خـانه  !هـجده بهـارم ای گـل

 

 

 شام کنی؟  تر زتیره  ز چیست روز مرا،            کنی؟ نیلفام روی چه رو، من ز  زنهان 

 تـمـام کنی؟ شود نگـه نـیـمه را  چه می            بـنـدی در  بهـشت کـنی بـاز و زود می

 بخند؛ ورنه به من خنده را حـرام کنی              بخند از آن لبی که ز من خواهشی نکرده،

 !ک سالم کنی ی  تو  گر جهان؟ کار با دو   چه            ای که جـواب سـالم من نـدهـندشنـیـده

 همه قـیام کنی این   به حرمت من، چرا            ولی قـیام نداشت نافـله خـواندی، نـماز

 مـیـل روی بـام کـنی؟  چو آفـتاب چـرا            سترخ تو آیـنـۀ صبح و آفـتاب عـلـی 

 کـنـی مـن گـریـۀ مــدام  نـصـیـب دیـدۀ             زین پس به شوق دیدن تو دیده خواستم؛

 
کنیم به منظور انتقال بهتر معنای شعر بیت اصالح شده که در متن شعر  می سروده اصلی شاعر محترم است اما پیشنهادبیت زیر    . 1

 آمده را جایگزین بیت زیر کنید.

 رویداری از باغ من ای عطر بهاری می            رویمن، باران من، ای رود جاری می ابر 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             غزل      قالب شعر:هادی ملک پور               شاعر:   
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 نرو! بمان  و چراغ  خانهٔ حـیدر، چشم            نـرو! بـمان  ای نـیـمـهٔ وجـود  پیـمـبر،

 بمان  نرو! کـوثـر، شأن نـزول  مریم و            ناطـقت شـدم ای سـورهٔ نجـیـب قـرآن

 ! بمان نرو  نان از تـنـور  خـانه بیـاور،            هم بازسر  سفـره  ای بـرکت  هـمـیشه!

 بمان  نرو! بهتر، حال  تو که هست حاال            روب شدی خانم گـلم مشغـول  ُرفت و

 نرو! بمان  تو »مضطر«، حال  هست چند   هر             هـای  مرا مستجـاب کن «أمن یُجـیب»

 بمان  !نرو ،پیکر دو میان   یک روح در            ایمکـردهسال عـاشقانه به هم تکـیه  نُه

 نرو! بمان   این دو برادر، محض  قرار              بغض  حسن را نگاه کن وک  حسین اش

 بمان  کند بدون  تو دخـتر، نرو!دق می            سکوت کن کمتر وچیزی بگو به زینب 

 بمان نرو!  معجر،  خنجر و و گودال و تل              بـال...راوی  غـم  وکـرب خـوان   مرثـیه

 

 

 تـمـاشـای رفـتـنتپـشـتـم خـمـیـد پای              ز چشم ترم پای رفتـنترود خون می

 خانه هـنـوز نـیـست مهـیـای رفـتـنـت             ای با شتاب عزم سفر کرده صبر کن

 رفـتـنت  فردای زنـده مـخـواه فـاطـمـه            خــدا بـخـواه بـمـانـی و یـا مـرا یـا از

 تـمـن ای رفـتـنتهـمـواره از خـداست             جل وفاتی استع های توسجدهنجوای 

 هـای تـو گـویـای رفـتـنتحال قـنـوت            ذکـــر بــریــدۀ تـو گــواه بـــریــدن و

 جـای رفتنت مـانـدنت رقـم بـخـورد تا            های تنت ایـنـقـدر نـبودای کاش زخـم 

 ای رفـتنت ها جـواب مـعـمـسـرفـه شد            ل نشستگ به پیرهنت رنگ   نفس با هر

 برگ آن رسیده به امضای رفتنت   هر            عـلی را وداع تو  بـسـته کـتـاب عـمـر

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: مرضیه عاطفی                 شاعر:   
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 علی  اگـر كـناره بـگـیری تو از كــنار              عـلی رود قـرار  قـرار، از دل من مـی 

 عـلی  انـتـظار   تو  كه هـسـت زنـدگی  با             بیا َمكن طـلب  مرگ از ُخـدای خودت

 علی؟  اخـتیار   مگركه نیست اجل تحت              تا بگـویـمـش بـرود فـقـط اشاره بـكن، 

ــربه غـیر تـلـخـی این چـند مـاهـۀ   علی  كنار تو روزگار   چه خوش ُگذشت            آخ 

 علی  ست كار  اگر كه خانه نشیـنی شده            دیدن توستمپوش چهره ز من كه به عشق 

 علی  ای نـثـار  ای كـردههرچه داشـته  وَ             مثل  سایه شدی نور، مرا حالل كن ای

 ای بهــار  عـلی  نـبـود عـل ـت قـتـل  تو،            كه غالف نبود اگرات خزاْن حریف  علی  

 علی  بار   ریخت برگ واشك زمین  ه شكلب            دیدند كه دست تو افتـاد از نفس، همین

 علی  مانـده دو دل تیغ  ذوالفـقـار   هـنوز            یا كه صبر كند؟ خـیزد وَ  به انتـقـام تو

 علی  دار  تو كار كسی نیست خانه به ُجز            خـانـۀ غـم آلـودهُغـبـار ُروبـی از این 

ـسار  شـده            ُگفـت از فُـتـوحاتمهمین مـدیـنه كه می   علی  ست محـو تـماشـای  انـك 

 علی  شاهوار   شكـست، پهـلویت اي ُدر              كه آن دم ازركاب  قلب  علی هم شكست 

 علی  شود مـزار  می به محض  رفتن  تو             قـسم كه این خـانهبه گـرمی نـفـس تو 

 

 احت دلـم از خـون پیـرهن پیـداستجـر           لـرزش سخن پیداست غـم  درون من از

 پیداست  نسترنبرگ  شقایقی است که از           ن این اللـه در حـجـاب کـفـنکـبـودی ت

 به وقت غـسل ز خـونـابـۀ کفن پیداست             پـهـلـو و سینـۀ زهـرا  چه رفـتـه بر سر

 اباالحسن پیداست ازاشک  است، مصیبتی           خــانــه کــنـــار جــنــازۀ مـــادر مـیـان

 از آستـیـن که بگـیـرند بر دهن پیداست           جگر گوشه اش که میگریند غریبی دو 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                قالب شعر: غزل     محمد قاسمی                   شاعر:   
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 ببند هم  ما را  بار ما را، این چنین مگذار           زخم ما مرهم ببند  کن بر ات را بازدیده

 کن  ات را بازهای زخمی  پلک دیگر بار            کن اعجاز مشکل افـتاده به کارم فـاطمه

 تو  کرده به  یا قبله روای گشته به قبله  رو            مـرو الـتـماس تو کـنم یا که خـدایت را،

 کنی؟ داری جوابم می  هم مثل این مردم تو           کنیبا سکـوتت فاطمه! خانه خـرابم می 

 هم باش مهـمان عـلی دیگـری  روز چند           علی جان بگوچیزی    حرفی بزن؛ فاطمه!

 فاطمه  ای بیاین دنیا بمانم لحظه  من در           این واهمه ام می لرزد اززانوان زخمی 

 برداشتم  جهاناین  در من قدم با عشق تو           آرزوهـا داشـتم ای عـروس مـوسپـیـدم،

 دل نقش بست   در روی سر که بههایی  حرف           هستپیوندمان یادت که های آن شب قول

 شـویم غـریـبـستان دنـیـا آشـنـای هـم در            یـاد داری قـول دادی پیر پـای هم شویم

 کـند قـامت تو بشکـند تا حـرمت من نـش           کی قـرار این بود تـنها قامت تو بشکـند

 کشمـالت میام دارم خجامـانت داری  از            آتـشـم قـرار از داغ تو در بیـن آب وبی 

 زدند چـشانـم ظـالـمانه پیـش هـمسرم را           هـای مـرا برهـم زدنـدآشـیـان دلخـوشی 

 را شکست  رحمانه آن دربی  کهپایی  پشکند            شکسترا زهرا  توکه بازوی  بشکند دستی 

 بر زیـنـبم رسد امـتـداد این جـسارت می            لبم ها جانم رسیده برآن صحنه  گرچه با

 

 مـادر شود بعد تو بابا تک و تـنها،  می            مـادرنـرو ای هـمـدم تـنـهـایـی بـابـا، 

 مادر  ای از پا، آن حادثه افـتاده پس از            شوم تو رفته در آن کوچۀ سر  چه مگر بر

 را مـادر لـرزانـده دلـم لـرزۀ دست تو            که گیسوی مرا شانه زدی آخرین بار

 شد که از اینجا بروم با مادر  کاش می            است برایم زود  ای وای، مادری،  بی   من و

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            ویمثنقالب شعر: موسی علیمرادی            شاعر:   
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 این مگـردان لشگـرم را از تـرپاشیـده            برم را با رفـتـنت خـالی مکـن دور و

 م رانــیــم دیـگـر خـاک بـگـذارنـد  در            تو کـاش باای نیـمـۀ مجـروح من ای 

 گـیـرم سـرم رااز خـجـلـتـم بـاال نـمی             ای سـرو شکـسته تا قـیامت تو بعد از

 پـا بـیــنـدازد غـالفـی هـمـسـرم را از            کردم که روزی پیـش چشممنمی  باور

 ا جـمع کـن خـاکـسـتـرم ر بـیـا و حـاال            ُگـر گـرفـتممن   بـین آتـش رفـتی و تو

 کشتی مادرم را سرش بردار دست از            مغیرهمیگوید خواب  شب حسن در هر

 طـفـالن حـرم را بـسـوزانـنـد بـا فـردا            سوختپیش طفالنم حرم در  اگردیروز 

 طـفـلی گـفـت عمه معـجـرم را انگـار            کـربـال دیـشب صـدایـی را شنـیـدم از

 

 

 مال تو  کشیدن مال من، این دو سه تا پر پر             یـۀ غـربـت مـادر مـال تودخـتـرم، ارثـ

 حسنـیـن و غـم این دو تا برادر مال تو             من داغ علی هم مال علی، داغ من مال 

 مال تو   توی کوفه مثل حیدر خطبه خواندن،             مدینه مال من توی مسجد خوانی، خطبه

 مال تو صدای هـلهلـه و خـنـدۀ لـشـگـر             ، تو راه کوچه مال منها خـندۀ همسایه

 زیـنـبـم، پـیـرهن حسین بی سر مال تو            مجتبی  و علی  من و واسه تا کفن،   سه این

 غصۀ سه شعبه و حنجر اصغر مال تو             کـشتن محسن مال من قصـۀ میـخ در و

 هـای لب گـودال بـرادر مـال تو  بـوسـه            مال من این دم آخر رمق؛ های بی بوسه

 مال توهزار و چندتا زخم  تن  بی سر  یک            من الم حیدراشکای   مال من، بستر زخم

 دیدن بزم شراب و می و ساغر مال تو             تورخت اسارت مال  غارت مال تو،  قتل و

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل            قالب شعر: محسن عرب خالقی            شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل     میر عظیمی                   اشاعر:   

 



  اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها، چهارمن وصال؛ جلد درآستا

 السالم  

389   
 

000
 

 بمان  علی دیگر را جان من قسم دادم تو           بمان الـتـماس دخـترت مـادرجـواب  در

 بمان  مادرم کمتراالحزان  گوشۀ این بیت           بیشتر در خانه پیش کودکان خسته باش

 بمان سرعزیزم  کاسۀ صبرت  گرچه رفته           دست این نامردمان ازای خسته  نا امید و 

 بمان الغر این پیکـر  ا همین بیـماری وب            کم ولی شد کم  بتنت هم آ هایاستخوان

 بمان   تر هاییچشم برادر  دارد طرفیک           ایگوشه بغل کرده پدر در یک طرف زانو

 نرو مادر بمان  استراحت کن کمی مادر           کارهای خانه را بگـذار روی دوش من

 ـشق ماندن حـیدر بمان خـوبم به ع مادر           رفتنت از دق میکند پدر  سو؛ همه یک ما

ل تو  های پیغـمبر بمان صبوری وارث حلم و           وفاتی خوب نیست جوانی گفتن عج 

 

 

 استنزدیک   وصل  سحر حاللم که دگر کن            نزدیک است روزم به ثمرهای شب و  گریه

 نزدیک است  پدر یا علی رخصت  دیدار             ای گــریـۀ طـوفـانـی  زهـرایـت را دیـده

 نزدیک است  الوداع، دیدن  ُرخسار پسر           نـشـد آخـر که بـبـیـنـم پـسـرم محسن را

 استنزدیک  به جگر چون مرا آزار داده           کرد ُگلسینه  به  مسمار که ززخمی  جای

 است  نزدیک  علی جان به کمر جراحات، این            روی زمیـن بـرخـیـزم نـتـوانـم دگـر از

 نزدیک است   ُگل کوته و گویی که سفر عمر             پـیـرم کرد این سه مـاهه غـم تنهـایی تو

 نزدیک است  جگر خون    از پُر قص ۀ طشت             های حـسن غـم آکـنـده زروم با دلی  می

 است نزدیک سر نیزه و ماجرای گـلو و           افـتـد َدم  گــودال، حـسـیـنـم به زمین می

، به گلویش           عـلـی وای از داغ ربـاب و لب عطشان    است نزدیک  سه پر تیر    هدف 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل    محسن صرامی              شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل    حسین رضایی                شاعر:   
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 یارم چه سازم  بی کس و تو پس از             به درد و غـم گـرفـتـارم چه سازم

 گـره افــتــاده در کـارم چـه سـازم            زجـا برخـیـز و کاری کن عـزیزم

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

 بــیـا و قـلـب یـارت را مـســوزان             ـشـانـم پــریـشـانــم پــریـشـانپــری

 دهد امشب نگـاهـت بوی هـجـران            به پای هـم دوتـایـی پـیـر گـشـتـیـم

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

 را گــذارم مـیـان قــبــر جــسـمـت            خــدا دانـد کـه مـن طـاقـت نــدارم

 نـــدارم  دسـتــم ای دار و مــرو از            چـیـنم به رویـت لـحـد من چـگـونه

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

 بـبـیـن ای هـمـسـفـر بشکسته بـالـم             عـلـی جان کن نـظـر آشفـته حـالـم

 اللــمحــاللـم کـن حــ حــاللـم کــن            دراین نه ساله هرچه دیدی ای یار

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

 جان گـریـه کن آرام گـیـری  عـلـی            غـم غـربت اسیـری پس از این بر

 تو با این حـال قـبـل از من بمیری            از آن ترسم که غم گیرد به رویت

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

 یــثــرب را صــدا زدهــای   اراذل            آنـکــه مــرا زد خــدا لـعـنـت کـنـد

 بـه جـان تـو لـگـد را بـی هــوا زد             ـد سـرگـرم تو هـستـمهـمیـن که دی

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

 بـه دسـت خـادمـه کـار من افــتــاد             نـفــس هـای گــرفــتــار من افـتـاد

 وردم و بـار من افـتــادتـکـانـی خـ             ب ــدان آقــا مــقــصــر مـن نـبــودم

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             دو بیتی    قالب شعر: قاسم نعمتی                    شاعر:   
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 خـدایـم امـشـب بـه دیـدار روم            استجـابت شد دعـایـم خـالصه

 آیـد صـدایـمنـمی  که دیگـر در            ها راحت بخـوابندهمسایه بگو

 نـمـایـمبـرای تـو وصیـت مـی             علی جان ای این ساعات آخر در

 ـتـدایـم ای مق هـنوز  جـوانی تو            باش  من ازدواجت بعد به فکر

 کـن بـرایـم تـابـوتـی مهـی ـا  تـو            خـانه تا قـبـر برای بـدرقـه از

 هـایـم عــاشـق ایـن آیـه  شـدیـداً             بخوان کهقـبر من قـرآن  کنار

 عـزایم برای دفـن و تـشیـیع و            دشـمـنـان مـن بـیـایـنــد مـبـادا

 هـایم عـلـی جـان به تـمام بچـه             ـامتبه قـی  سالمـم را رسان تا

 هـایـم گـریـه  کـن برای حـاللـم            حـاللـم کن که تـنهـایت نهـادم

 روم نـزد خـدایم مـی که دیگـر            حـافـظ امـیـرالـمـومـنـیـنم خـدا

 

 

 را خود کند همسر  خوشحالکه  میخواست             را خود جمع کند بستر برخواست دگر

 آور خود را تا سیـر کـند فـاطـمه نـان             نان پخت آمد و خودش پای تنور  امروز

 را خود معجر از است به آتش کمی  داده            این معجر خاکی دگر اندازۀ او نیست

 ود راسخت است بـبـینن غـم مـادر خ            رفـتن پـسـرها وسـط کـوچـه نـشـستن

 ای کاش کمی ناز کـند دخـتر خود را             اش را کـند پـوشیـه که نـشد بـاز ـاالح

 خود را در سیـنه نگـه داشت َدم آخـر            هـمدم او بود چون محرم راز عـلی و

 خود را پس برد عـلی دفـن کند پیکـر             هم بود پیکـر فـاطمه در روح عـلی و

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             غزل    قالب شعر: اسماعیل روستایی                    شاعر:   

 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   ناشناس                      عر: شا  
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 شد بیـشتر پیـشم بـمانی فاطمه کاش می            فاطمه توانی  و ن تابمزانوی  درنیست 

 فاطمه  نشانیمی  را پای بـستر دخـترت           مدامگاهت بی   و گاههای نیمه شب با سرفه

 هایی را زدی با او نهانی فاطمه  حرف           که تو آن روزی از زینب کندمی  دارد گریه

 میتوانی فاطمه!؟  !!.. گیسوانش را اقالً            یریش ولیگویم در آغوشت بگمن نمی 

 فاطمه کشانی روی صورت می  معجرت را           رسمکنارت می دفعه چند وقتی هست هر

 نـانـی فـاطـمه   که برای زنـدگـیـم آب و           شدهفراموشت شاید زنی می رف رفتن ح

 ولی بـاید بخـوانـی فـاطـمه  آمـیـنـش را           میکنمهم دعایت  من ؛شوی سعی کن بهتر

 آنی فـاطـمه   جان من بـاال تو باالتـر از           مصطفی شیشه عمر علی هستی عزیز

 

 

 درد دل کردن تو با پـدرت کـشت مرا            های سـحـرت کشت مرا نافـلـه آخـرین

 مرا  کشت هالل کمرت الی است؟ح این چه            ای قیـامت قـد و بـاالت، قیامت کردی

 غصه داری دل پُـر شررت کشت مرا             گشته نبض من با تـپـش قلب تو همسو

 غـربت مخفی چشمان ترت کشت مرا             غم لبریز است  عمق نگاه تو ز فاطمه،

 دردمـنـدانـه وداع سـفـرت کـشـت مرا            لحظۀ معـراج تو نزدیک شده همسفر،

 بال و پرت کشت مرا  که سوزانده عدو  این            نه، زهـراپـرسـتـوی بـهـشـتـی مدیای 

 اشک پسرت کشت مرا غصۀ کوچه و            سرم فـاتـح خـیـبـرم و صاحب تـیغ دو

 مرانشاندی به برت کشت  زخمی که  گل            !نـیـلـی شدۀ گـلشن توحـیـدی من یـاس

 دادخـواهـی تـو از دادگـرت کشت مرا            شر از توستاولین دادرسی   صف محـ 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل     محمد کیخسرو               شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:         قالب شعر: غزل   سیدمحمد میرهاشمی            شاعر:   
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 دعـای نـیـمـه شبت مستجاب شد مادر            آب شـد مــادر تـمـام شـمـع وجـود تـو

 بهـشـت آرزوی مـا خـراب شد مــادر            به خاک افتادشد و  پرپر گل وجود تو

 عـلـی کـنـار مــزار تـو آب شد مــادر            پنهـانت که سـوزد به قـبـر بجای شمع

 دلـم به غـربت بـابـا کـبـاب شـد مـادر            زدند تو را که می  همه دشمن میان آن 

 امت ثـواب شد مـادر در که کـشتن تو            ـتـنـد پــدرم را گـنـاه دانـس حـمـایت از

 سرشک دیــدۀ زینب گـالب شد مـادر            گرفتبر تو مخفیانه  علی به محفلی که

 بی جواب شد مادر که چون سالم پدر            نـالـه مـظـلـومـیت دلــم ســوزد به یـاد

 ای از آفـتـاب شـد مــادر گـرفـتـه نیمه            رختماند تا به ماه  غصب فدک نشان

 ـدت در شباب شد مـادرخمیده سـرو ق            عـلـی بیاد جوانیت پیـر گشت چو دیـد

 که خسته از گنه بی حساب شد مــادر            »میثم« را  عنـایتی صف یوم الحساب 

 

 

 غـروب آخـرت را بیـنم  با گـریه می             ام دارم سـرت را بر زانـوی تنهـایی

 کنی دور و برت را؟  آیا نگـاهی می            های درد هـستـم من التـماس لحـظـه

 حیدرت را؟  بینی آیا حال و روز می            پشتم را شکـستـند ت مرا بستند ودس

 !احوال سرت را ام اوضاع و فهمیده            حاال که روی پای من از حال رفتی

 خاکسترت را از مشت یک دید اگر می            پروانه حرف عشق را هرگز نمیزد

 واکن دوبـاره چـشمهـای نـوبـرت را            تهـام پـشـت در  قـفـل نـگـا افـتــاده

 وقتی نـدارم بر سـر زانـو سـرت را            بر زانـوی تـنـهـایی خود سر گذارم

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل       غالمرضا سازگار               شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                    قالب شعر: علیرضا لک                  شاعر:   
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 شـودام امـیـد مـیـسـر نـمـیچـهـره  در            شودنمی  بهتر تو که حال و روز وقتی

 شــودمـکــد ر نـمـی آیـیــنـه از نـگـاه،            کن گـلم دیده به من باز با زحـمتی دو

 شوداین پـر برای پـر زدنت پـر نـمی            ای شکسته پَـر مزن میان قـفس، پرپر

 شـودنمی رویـم سـپـیـد پـیـش پـیـمـبـر            مرا بـپـرس میـخ در حکـایت شرم   از

 شود گوشـۀ معـجـر نمی  ر،مرهـم گـذا            مرتضی جان گونۀ خود زخم روی بر

 شـوداز پـا فـتـاده، فـاتـح خـیـبـر نـمی            استعلی را شکسته  عجیب پشت داغت

 شـودمـحـبـت مـــادر نـمـی امـا بـدان،             کـشم، برو!حسین را به برم می  باشد،

 شوددیگـر نـمی :زهـرا اشاره کرد که            مرو! پیـش من بمان با الـتماس گـفت:

 

 

 های خودت بخوان دعای شفا نذر زخم             دست دعا برای خودتبـگـیـر فـاطمه 

 خودت ام جان مرتضای که رفـتنی  نگو            مـیرم کن که بـمـانی وگـرنه می تـالش

 شود از حجم سرفه های خودت   شکسته می             زده باشکمی مراقـب این سـیـنۀ ترک 

 های خودت هایشده پژواک صدا  َو بی            آسان نیستاین روزها که  کشیدنتفس  ن

 طلبی ای گل ازخدای خودت  می  که مرگ            سرت بین کوچه زهرا جانچه آمده به 

 خودت گـمان کنم که رسیدی به انتهای            ای تو چرا به قبله رو شکـوه قـبـلۀ من؛

ـل  جای خودت علی را بخواه؛مرگ بیا و             شب وفـاتـی هر مـیان خـواهش عـج 

 غصه نشاندی تو با عزای خودت  به مرا           جای علـی نخواهد بود مـدیـنـه بـعد تـو

 گردد جـواب می هــای عـلـی بـی سالم            گردد مرو که خانه ی عمرم خراب می

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: علی شکاری                  عر: شا  

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:              قالب شعر: غزل     اسماعیل شبرنگ                شاعر:   
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 عـزیزم تو خیلی جـوانی بمان          تــوانی بمانی بمــان می  تو کـه

 گـیر من، آسـمانی، بمان  زمین         تو هم مثل من نیمه جانی بمان

 تـوانی بـمان  اگـر می شـود می

 احساس شهر کانون وجـود تو          ترین یـاس شهـر و نیـلـوفـرانه ت

 نکش دست ازدست دستاس شهر          گوی هر قدر نشناس شهـر دعا

 آبی چه نـانی بمان  چه نـباشی،

 چه شد ماجـرای سپر ماندنت           ماندنت چه شد با علی همسفـر

 ماندنت در پس ازغصۀ پشت          ماندنت چه شد پای حرف پـدر

 نــدارد عـلـی هـمـزبـانی بــمان 

 شود عـدد می  غــم بی  بدون تو            شود  تـو بـد می  بـرای عـلی بی 

 شود  میسنگ لحد   این سقف، و           شود  می که غـرورم لـگـد نـرو

 بـایـد غـمـم را بـدانی بـمـان تو

 کنی  چرا چادرت را رفـو می           کـنـی چـرا اشـک را آبـرو می

 کـنی  چـرا مـرگ را آرزو می          کنی گلو می چرا استـخـوان در

 1تو روحی به این زندگـانی بمان 

 
کنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر و حفظ بيشتر شأن ائمه  است اما پيشنهاد ميبيت زير سروده اصلي شاعر محترم  . 1

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

اين زندگـاني بمان چه کم دارد  

فعولن فعولن فعولن فعولوزن شعر:                  مسمط   قالب شعر: صابر خراسانی                شاعر:   
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 ام  خوش سلیقه خانه شدی! مشغول کار             1ام این دقـیقــه  رمــاه منتظبــانــو ســه 

 کنی؟  ام کار می دل خوشیداری برای             کنی قـدر بــدهکار می زهــرا مرا چه

 جان شدم صدای سرفۀ تو نـیمـه با هر             امتحـان شدم دراین سه ماه، آب شدم،

 ام گرفت  گـریــه بـا اولیــن تـبـسـم تو،            مرا سیل غـم گرفتنگــاه   با دیــدنت،

 کند  کـمـرت درد می باید کـمک کنــم،             زحمت نکش! هنوز سرت درد میکند

 کائنات کن  بد   روز فـکـری به حـال و             آیینه ی پُــر از تَــرکم ، احتـیـاط کـن

 کشد آه نفس گـیـر می دستــاس خــانه،            کشد می رتان تیـ تا کهـنه زخـم بازوی 

 کرده نیستم  ورم راضی به رنج دست                  پـرده نیـستم  با اینکه اهل   صحبت بی

 کشم تان درد می  دارم شـبـیـه پـهـلـوی            کشم میدرد   جان فاطمهکه   ! نکش جارو

 د و این سوز هم گذشت فصل بـهـارآم            گیری امروز هم گذشت گیرم که گرد

 کنی  میکه ریخته به سرم را چه  خاکی            کنی  می آشـفـتـه خـانـۀ جـگـرم را چه

 حـلـوای خـتـم شـیرخدا را درست کن            درست کنرا  غم ما  زهرا به جای نان،

هرمادری مات ماندم از این مبهوت و  بری  دست شکـسـته جانب دستاس می              م 

 شانـه زدی چگـونه به گیسوی زینبت            ان  عـلی بگو که تو با این همه تبتج

 نـگـذاشـتـی طـبـیـب بـرایـت بـیــاورم              از دست تــو، به آه شکــایت بـیـاورم

 کـفـن با کـدام دست  ای تو آماده کــرده            با کدام دست؟تن حسین وحسن ُشـستی 

 فاطمه پـسرت سوخت تـشنـگی لب   از              فاطمه وجگرت سوخت حرف ازکفن شد

 هـای پیرهنت ناله زد حسین خـونـابــه            ناله زد حسینکفن شد وکفنت حرف از

 جان شدم سرفۀ تو نصفبا هرصدای              دراین سه ماه، آب شـدم، امتحان شدم

 
  اسناد اساس  بر بلکه است  نبوده األمول  ربيع  ماه اول دهه در   حضرت زهرا و جسارت به ايشان هبر خالف تصومر عمومي فاجعه حمله به خان . 1

  .است بوده األول  ربيع  ماه بعدي هاي  دهه  در  حداقل و  النبي مسجد در  حضرت   خطبه  و  فدک غصب از بعد قطعا  تاريخي

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مثنوی                   قالب شعر: وحید قاسمی                شاعر:   



  اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها، چهارمن وصال؛ جلد درآستا

 السالم  

397   
 

000
 

 جـان حسین جـان حسن رحم کن مرو             مادر به نـونـهـالی من رحـم کن مـرو

 خانه شعله مزن رحم کن مرو اهل  بر                ماخود به خود به آتش  غـم مبتال شدیم

 با اینهمه بال و َمَحـن رحــم کـن مرو             کشند یک شهر بر علیه علی نقشه می

 شده زمین و َزَمن رحم کن مروناالن             1ت بـابــای ما غـریب شود بـعـد  رفـتـنـ

 شکـسته بـدن رحم کن مروسوگند بر              خود مکن را تهی از نورامشب مدینه 

 ُکـشـتۀ بــدون کـفـن رحم کن مرو بر              مـادر  حسین ای بهـتـریـن بـنـدۀ حـق؛

 ریۀ من رحم کن مروای با وفـا بـه گـ             دنـیــا بـه تـو اگـر چه وفـایی نـداشـته

 

 است  ای اما بمانی بهترقصد رفتن کرده           است مهربانی بهتر ماهی  چون تو  از گمانبی 

 است  این زندگانی بهتر از چشم من مرگ در            دنیا ولی  در توبه ماندن بی ناچارم گرچه 

 است کمانی بهتر ای قد ،برنخیزی اینچنین            نشینی پیش من روی خم می خم شدی خم می 

 است  پس غم این خسته را هرچه ندانی بهتر            شویداری اذیت می رخت پیداست که  از

ـیـد پـیـدا می تا صدایـم می   است بیشتر نام مرا بر لب بخوانی بهتر              کـنـمزنـی، ام 

 است  بهترزبانی  نوع زدل با زینب ا درد            کـندمی حرکت دستان تو خـانه خـرابش 

 
منظور انتقال بهتر معناي شعر و حفظ بيشتر شأن کنيم به  ات زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميابي  . 1

 .حضرت زهرا بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 نالن شده زمين وزََمن رحم کن مرو         بــابـاي ما غريب شود بعدِ همسرش 

 رحم کن مرو بر کُـشـتـة بـدون کـفن           حسين مادرِ خـدا؛ ـزِکـني اي بهـترين

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: محمود ژولیده                شاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل    جعفر ابوالفتحی             اعر: ش  
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 تاب گفت:  با دلی با حسـرت و بی           این پـیـام درد آور چــون شـنـفـت

 همزبان و همـدل و همـــدرد مــن         دلـگـرم، آه ســرد من ای بـه تـــو 

 قـدر بـازی مکـن بـا جـان مـن  این            من جــان من جــــانـان من  هستی

 ُکشی  می ازخود علی را  پیش   ورنه           خـامـــشی  مگو ازای چراغ مــن 

 تیغ هـاشـان آختـــه، مــن بی سپر             بـا شیر نر خود مـکـر روبهان در

 گـشا را بـاز کـن  مشـکـل  مـشکــل          ای مسیحــای عــلی اعـــجاز کـن 

 از عـلی خـسته مشوهمچـو َمردم           ای کتاب عشق مـن، بستـه مشـــو 

 ـند ک مـانـدنت چـون شـمـع آبـم می              کـند رفـتـنت، خــانــه خـرابــم می

 هرچــــه میگویی، حاللم کن مگو          ای عـلـــی را ســـرو بـــاغ آرزو 

 »امن یجیب« ماندۀ مضطر بخوان             ای به دردم، چـشم بیمارت طبیب

 عــلــی آغــاز کـرد  راز دیگـر بـا            بـاز کـردزهـرا چشم خود را  باز

 درون خــامـوش کن  آتـشــم را از           کن گوش کی پسرَعـم  هرچه گویم

 گـردد تـمام  عـمــر زهـرای تو می           یـا عـلی امـروز گـردیده چو شـام 

 اهن بـشـوی شب تـنـم را زیر پیـر              بشویمن دل من که بستم چشم از 

 تـشـیـیـع من یک قـدم نـایـــنـد بـر           تن  کـن تا آن دو شب مرا تـشـیـیع

 داغ محسن تازه گــــردد در دلـــم           بـــه تـشـیـیـع مـن آیـد قــاتـلـم گـر

 خـاک جــسم فـاطـمـه کن نهان در         در دل شب دور از چشــم هـــمـه 

 نـشــان بـایـد بـمـانــد تُـربــتــم   بـی           غـربــتـم   به جا از   تا نـشـان مـانـد

 پـیکـرم را دفـن کردی نـیـمه شب           رنج و تعـب با   خویشدست  بهچون

 تـا صدایت بـشـنـوم قـرآن بخـوان             کـنـار قــبــر پـنـهــانـــم بـمـان در

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               مثنوی        قالب شعر: علی انسانی                    شاعر:   
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 فـاطـمـه تـنهـاتـرین هـمـسـنگـرت            یار ویاورت گرچه رفت از دست؛  

 تــربـیت کــردم برایــت دخـتـری            غـم مـخـور داری یـگـانه یـاوری

 کــنـد  مـثـل زهـرا خانـه داری می             کنــد تــو را مــردانه یـاری می او

 های تو قـلـب زینـب است چاه غـم          شب که خاموشی و جانت برلب است 

 

 

هـرای عـالم ین ی ! ای ُزْهـَرةُ الـزَّ ـیـن ـی ! بـنـت رسـول هللا خـاتـم            َکل  م   َکـل  ـم 

ین ی  - مظلـوم عـالم - من حـیدرم            خود رایک بار دیگر باز کن چشمان   َکل  م 

ین ی م،کـنم از فـرط مـاتـدق می             نخـوانی «  ف ـراٌق ب ینُی و ب ینکْ  هذا»  َکـل  م 

ـین ی             را در آورداشکم  تواشک   چشمان پُر  هـمـراه این بـاران نـم نـم َکـل  ـم 

ین ی  من هـستم و دنیـایی از            کـنی با رفـتن خودخـرابـم می  خانه  غـم َکـل  م 

ین ی َکـ !ای مـظـهـر فـیـض دمـادم            ارمند غیر از شفـایت حاجتی دیگر  ل  م 

ین ی  !درد مـرا هـمـواره مـرهم            علی نیستزهرا جان کسی فکر  تو از غیر  َکـل  ـم 

ین ی  تـابـوت هم که شد فـراهم،            ام کردای چاره سازم!خواهشت بیچاره  َکـل  ـم 

ین ی  …رضای زینبت هم محض            را؟ دخترت جواب چه دهم آخر من  َکل  م 

ـیـن ـی  از            1ت من در کسوف اس  کوثررویت  خورشید  این کـبـودی مـجـسـم َکـل  ـم 

ـین یقـد مرا هـم می            ای سـرو من دارد غـم قـد کـمانـت  کـنـد خـم، َکـل  ـم 

ین ی  جـز            ندادندامروز در مسجـد جـوابـم را   تو کـسی را که نـدارم َکـل  م 

هرای عـالم            گـیـرد ـایـد دلـم آرامبزن ش حـرفـی ین ی !ای ُزْهـَرهُ الزَّ  َکـل  ـم 

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

 .آمده را جایگزین بیت زیر کنید

مِـیـنِـی از            خورشید رویت خانم من در کسوف است  این کـبـودی مـجـسـم کَـلِـّ

لن مستفعلن مستفعلن فعمستفعوزن شعر:          غزل   قالب شعر: علیرضا خاکساری            شاعر:   
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 روزۀ دنیا صبور باش زینب در این دو            ابــیــهــا صـبـور بــاش  آئـیـنــه دار اُم   

 این سکوت سرد تماشا صبور باش  در           دنـیا اسیـر درد و غـم بی مـاللی است

 امــا کــنـار غــربت بــابـا صبور باش               کن گریهخواست ست هرچه دلت بابا که نی 

 ز کوچه مکن یا صبور باش  یا صحبتی            محـن با بـرادرت زهای غــرقاین رو

 باش صبور این غروب عاطفه تنها  در             پهـلـوی زخـمی مـادرت حرفی نزن ز

 باش  انگـار رفـتـنـی شده زهـرا صبور           مـداوا گذشته است من از طبیب و کار

 من را صبور باش  چادر بگیــر سر  بر              کند میی مــادر که گــاهــی دلت بهانه 

 باش صبور  اینجااز   فردا که پَر کشیدم            امـروز تــازه اول راهـسـت دخـــتــرم

 ر تل بـیـقراری و غـمـها صبور باش ب           یک روز می روی به بـیـابــان کربـال

 باش  رود اما صبور روی نـیـزه می  بر           خورشید خون گرفتۀ من پیش چشم تو

 باش  تا جان به پای مکتب موال صبور            مادر به زینب استآخرین وصیت این 

 صبور باش   ! زینب کبری روح حماسه!             به بعد علم روی دوش توستکربال  از

 

 

 اینگونه از مقـابل چـشــم تـرم مـرو          ای آفتاب روشنم ای همسـرم مـرو

 ای مـیـوه بـهشتـی پـیـغـمـبـرم مـرو          تمام زندگیم بـوی سیب داشت با تو

 روبـروی دیـدۀ نـا بــاورم مــرواز             خـدا حـافـظی مكن جان مـرا بگـیر

 سـرم مرو ای سـایـه بـلـنـد سـرم از            روم نمیتا قـول ماندن ازتو نگیرم 

 پس الاقل به خاطر این دخترم مرو           مادراست  دختر بهعروسی شب لطف 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: یوسف رحیمی                 شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                 قالب شعر: علی اکبر لطیفیان            شاعر:   
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ه پاره مادر  خیز و نوازشــم کـن با یک اشاره مادر           تا قلب مـن نگـشتـه از غص 

 بنگر چگونه ریــزد چشمم ستاره، مادر            تــو آفتــاب مغــرب، مــن ماهـپــارۀ تو

 بــه روی داغــم، داغ دوبـاره مـادر آمد            دردا کـه بعــد جـد م، ُکـشتـنـد مـادرم را

 مادر؟ به گوشت یک گوشواره  داری چرا           صورتدستت به روی  پایت به روی قبله،

 بر رخ کبـودت، کـردم نظاره مـادرتــا             صورتم سوخت   یکبار قلبم درآتش افروخت،

 ما شـد، دارالزیــاره مـادر ردیــوار بهــ           بـه دیوار وقتـی پناه بردی در پشت در،

 دارم هزاره مادر هر لحظه در عزایت،           با داغ توست هر دم، سـوز هـزار سالم

 1مادر شیرخواره یک   ،م اکنونهما داشتیم           شد، محـسن در آستـانه مقتـول اگـر نمی 

 شد شراره مادرقـلبم می گویی نـفس بـه            زد تو را مغیرهبا چشم خویش دیدم می 

 تــا در مصیبـت تـو، گریـد هماره مادر            باشد که میثمت را چشمی کنی کـرامت

 

 جـوانی  لیدارد بمان خـی راهی اگر            زندگـانی ای از  خـسته هرچند دیگر

 تکانی های عـالم را ز دوشم می غم            نگـاه نـیـلـی خـود حـتـی هـنـوزم با 

 این روزها مثـل کـسـوف نـاگهـانی            کن  چادرت چشمت را رها از خورشید

 سعـی کن پیـشم بمانی  لـوبا درد پهـ            هم سکوتت انس میگیرم شما من با

 جانی؟  یعنی نیمه جان من اینقدر ای            انگـشتهـایت ـد ازافـتهم می  تـسبـیح

 زبـانـی بـا زبـان بـی  تـو گـفـتـنـد از            دیوار و در هر روز هنگام عبورم

 
کنیم به  در مصرع اول بیت؛ پیشنهاد می وجود ایراد وزنی و سکت موجود سروده اصلی شاعر محترم است اما با توجه بهبیت زیر    . 1

 .زیر کنیدمنظور رفع ایراد موجود و همچنین انتقال بهتر معنای شعر بیت اصالح شده که در متن شعر آمده را جایگزین بیت 

 ما داشتیـم از تـو، یـک شیرخواره مادر           شد، محـسن در آستـانهمقتـول اگـر نمی 

نمفعول فاعالت نل فاعالتمفعووزن شعر: غزل                 قالب شعر: مرضا سازگار            غالشاعر:   

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                   قالب شعر: حسن کردی                 شاعر:   
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 زینب  یاوری را  امیرالمؤمنین طفلی  از تو           زینب مادری بیت والیت بعد مادر در تو

 زینب  دختری  را باشد توعلی  هرچه عزیزم           رخ بابا زا کن اشک پاکدست کوچک خود  به

 زینب  خواهری  هم مادری  هم ازامشب براو تو            من حسین گذارد سر، بالش تشنه بر مبادا

 حال مادری زینب   همه واقف ز از بهتر  تو            مادربغل نگرفتمت   در روزها گر این ببخش

 زینب  مادرت تنهاتری از مادرت از بعد  تو           یاورم امامن ار تنها شدم بودی تو تـنها 

 زینب همسنگری دروازۀ کوفه مرا  در تو           بینم میمدیـنه سنگر فریـاد من گردید و 

 زینب  لشکری یک او  بر دل دشمن تنها در  تو           دانم می حسینم روز عاشورا شود تنها و

 زینب  حیدری ذوالفقار خطابه روز در تو             بینم  می هللا  خواندم چون رسول اگرمن خطبه

ت پرور ار    زینب  درکرب وبال دخت والیت پروریتو             عالم گفـتند درمرا دخت نبو 

 زینب  به هنگام سرودن رهبری تو میثم را           ها دل نظمش راه پیدا کرده دربا سوز  اگر

 

 پیـرم مکن ز بارغمت ای جوان، بمان             ن، بماناین قدر بین رفتن و مـانـدن نما

 قــدری دگر به خـاطر این آسمان بمان              مشو جانب مغرب روان من بهخورشید 

 امــانــتــی  بــاغـبـان بـمان  نــیــلــوفــر             مهمان نُـه بـهـار عـلـی پا مکـش ز باغ

 آشیان بمان  ای پــرشکسته پر مکش از              ستی دل شکسته آه تو ما را شکسته اا

 همـزبان بمان  ای هــم نشین این دل بی              دهنــد دیگر محل به عرض سالمم نمی

 اما بـیــا بـخــاطــر این کــودکـان بمان             زنی بـزن روی مـرا اگـر به زمـین می

 مـانـدن نمان بمان  بین رفـتن و ایـنـقـدر           خیر حاجت هیچ استخاره نیست در کار

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفر: وزن شع        قالب شعر: غزل    غالمرضا سازگار            شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: ناشناس                     شاعر:   
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 یـا پـاســخ ســالم بـگـو یـا سـالم کن              غنچه فام کنلب   دو گل نصیبم از یک

 من مستدام کن سر بر این سایه را تو             ای آفـتـاب خـانه حـیـدر مکن غـروب

 1من نگـهی را تمـام کن ـوانتبـر من              است نبض من به دو پلک توبستهپیوسته  

 یک بـار با صدای گـرفـته صدام کن             گوش تا آیــدم صدای خــدای عـلـی به

 کم قیام کن ای قــامـتـت قـیـامت من،           از سرو قدشکسته نخواهد کسی خـرام

 کن از مـهـر همره دو لبت یک کالم            کنی رخ من بــاز می درهای ُخـلـد بـر

 با حـجــرم استـالم کن  و زینب بــیــا             این کعبه بازویش حجـراالسودعلیست

 

 فکری برای این همه خاکسـترت کنی           وقتش شده نگـاه به دور و برت کنی 

 مـرهـم کـبـودی چـشـم تـرت کنـی تــا           عـذر مـرا بـبــخــش، دوایـی نـداشتم

 با شـرط اینکه نـذر تب پـیکـرت کنی            می پزم ولی نانخودم برای تو  امشب 

 کنی  سرت نشسته و چادرای  یک گوشه            مجبـور نـیستی، که بـرای دل عــلـی 

 کنی همسرت به این واجب است روی   پس           من قبله و تو در شرف روبه قبله ای

 فکری برای پرت کنی  است، تو بهتر             میدهم زحمت مکش خودم به حسین آب

 کنی  وقـتش شده نـگـاه به دورو بـرت           من، زینب، حسن،همه ناراحت توایم

 
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

 تــمـام من نگـهي را تمـام کنبر من             است ه دو پلک توبستهنبض من ب پيوسته

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: علی انسانی                 شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: ر لطیفیان            علی اکبشاعر:   
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 کندجانی من گـریه می بلـبل به خـسته           کندبر من و جوانی من گریه می گل، 

 کندمهـمان به میـزبانی من گـریه می           آه نیستجای  بس که هست غم به دلم،از

 کندبـازو به نــاتـوانـی من گـریـه می           از پا فـتـاده پا و ز کار اوفـتـاده دست

 کندبـاغـبـانی من گـریه می  شـبـنـم به          اندشکـوفا نگشته  هـای من هنــوزگــل

 کنداین جوانی من گریه می بر پیری،             خیـزم میان راه در هـر قـدم نشـیـنم و

 کندبـر قـامـت کـمـانـی من گـریه می            چشم ابرها که خود کمان شده با  ،گردون

 کندخــزانی من گــریه می بر چهــره           چشم کوهکه   ریزدیست که آبشار ناین 

 کندمــرگ نـاگـهـانی من گریه می بر           امفــردا مــدیــنـه نـشـنـود آوای گـریه 

 

 

 ریـحـانـۀ کـبـود پـیـمـبـر نـرو بـمان              کستۀ حیدر نرو بمانای بال و پر ش

 بمان نرو شـأن نـزول سـوره کـوثـر              ای در بین کـوچه آیه به آیه شکـستـه

 پشـت و پـناه فاتح خـیـبر نـرو بمان              شود پـشت عـلی به بودن تو گرم می

 بمان  نرو شب شوهر هر شد التماس             زبان اشک   هستی من با بنگرچگونه 

 بـمان  دیگـر نگـو شده دم آخر نــرو             حاال بیا و روی عـلی را زمیـن نزن 

 بمان  به گریۀ دخـتر نرو بانو تو را             زینب رسیده نـاله کـنان در کـنار تو 

 بمان نرو  گفت که مادروقتی به ناله               کنم با گریه های دخـترمان گریه می

 فکـــر میان خـانه ی حیـدر نـبودنت            جـان مـرا رسـانـده به لـب اللـۀ تنت

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: علی انسانی                شاعر:   

فاعلنمفعول فاعالت مفاعیل عر: وزن شغزل                   قالب شعر: اسماعیل شبرنگ              شاعر:   
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 من تنها تو را دارم تنهایم که مگذار مرو           تویی تنهـاتـرین یـارممنم تنهـای تنهـا و 

 بگذارم درون خاک را در  چگونه پیکرت           حافظ جان علی بودی  هم علی توهم جان

 کارم  درببین بی تو چه مشکل ها که افتاده است            دست خدا زهرامشکل گشای خلقت و  منم

 غص ه بیدارم   نالی و من از درد می  که تو از            های عالم بین ما تقسیم شد آری همه غم

 مظلوم بیمارم   ستم اید میروی از امشبکه            گویدقد   خم و ضعف تنت  دو چشم بسته و

 رخسارم به هم دردش  سینه آن در  سوزهم  بود            از آن روزی که شد در ابر سیلی صورتت پنهان

 بارم برگی مانده نه  تو نه بیدگر  خدا داند           بودیهم برگ من، هم بار من  من آن نخلم که تو

 شب تارم  شمع ای   من  شان روی خود را ازمپو           شدچادر کنار از رخ که هنگام جدایی  بزن

 خونبارم ُکشتند پیش چشم  که زهرای مرا           ها بر من ها ای نخل بنالید ای تـمام چـاه

 بردارم نگذاشت یارم را زروی خاک  عدو           مسجد دربسته از خانه مرا بردند  دست دو

 داده بیش ازگریه آزارم سوزش ینهس  سکوت           زینبرا پیش چشمم بشکند  گلوبغض  بگو

 سوز سینۀ زارم  زهر بیتش بود آهی   به            دل میثم از ام چون شعله خیزد ناگفته غم

 

 

 

 من آخر  روز است رسیده  کن که حالل            من سـر از این روزگار  گذشته آب در

 من وانی به جـسم الغـرنمانده است تـ             بـستـرام در این   مرا ببخش که افـتـاده

 من  توست هـمسر خـانـه نـشیـنی  برای            مـوی سـفـیـد زهـرایـت قـد خـمـیـده و

 من  معجرخاک    غرقچه شده  نپرس از            شیـرین زبـانـمان زینب دختـر به جان

 !من؟ خـیـبـر چه کرد با تو مدینه امیر            لـرزم شـرم بستن دستـت هـنوز می ز

 من بـقـای عـمر تو باشد غـریب رهبر            کمم عمرشیون برای  بس است گریه و 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:          قالب شعر: غزل   غالمرضا سازگار            شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفقالب شعر: غزل           وزن شعر: محمد حسین رحیمیان            شاعر:   
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 کرد  حـت ی بـرایش گریه می مسـمارهم             کرد نـوایـش گریــه می  های بی با چـشم

 کرد هایش گریه می گویا زمین برگریه          سخت آزرد  هرچند بُغـضـش آسمان را 

 کرد  با ناله های بی صـدایش گـریه می          ولب فروبست گرفت   رو وخاموش ماند 

 کرد  با خدایش گریه میسرگرم صحبت            صـبـح دیــدم  دیــروز در وقـت نــمـاز

 کرد دیدم که مادر ال به الیش گریه می            زد به خـانه با مـشـق ـت دیــدم که جارو

ل وفاتی»          درد  و پـهـلـو و زخـم  بسـتر گفت از می  کرد گریه می دعایش شد  «عج 

 کرد  پیش پایش گریه میدیدم که حیدر            زنان شد  چون شمع  نیمه سوخته سوسو

 کرد  بـا یـاد دشــت کـربـالیش گریه می           چشم ها رامی دوخت بـرروی حسینش 

 کرد  تـشت طالیش گریه می  هـمــراه با           های طفـلش  مـاند مـات سـرخی لب مـی

 کرد های جا بـه جایش گریه می بـا آیــه           مـــی دیـــد زیر سم  اسبان مصحفی را 

 کرد انـگـار نـیـزه بـیـن نـایش گریه می            برد  خورشـید می یـک نیزه سمت آسمان 

 کرد ش گـریه می نـوای   های بـی چـشـم  بـا           دید آسمان خشکی گرفته  وقتــی که می

 

 

 دستم به دامـانت، دعـا کن تا بـمـانی             نـاتـوانـی هر چند پهـلـویت شکـسـته،

 ام خیری ندیـدی از جـوانی  شرمـنـده            بـد جــور آزردند قـلبـت را عــزیـزم

 ـانی بـفـرمایی زبنداری تا   چـــون نا             با چـشم هایت درد دل کن بـا نــگاهم

 انـگـار مانـده در گـلـویـم استخـوانی             بانو اصالً به جای بغض؛ این روزها

 من را روی زانـومی نشانی  کی باز           که مادرچه معصومانه می پرسد زینب 

 ما بـمان ای آسـمـانی  روی زمـین با            با کــودکــانت التــماسی از تو داریـم

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                  قالب شعر:   مجید لشکری             شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن فعمستفعلن وزن شعر: غزل               قالب شعر: علی اصغر ذاکری            شاعر:   

 



  اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها، چهارمن وصال؛ جلد درآستا

 السالم  

407   
 

000
 

 

 ام روشن چراغ آه راکز آتش دل کرده           را محفل من ماه   ی آسمان ازا بیرون ببر

 کردم امشب راه را های شهر خود گم کوچه در           از بسکه دود آه من گـردید سد  راه من

 کف این رشته کوتاه را  صبح آمد و دادم ز           گفتم به شب زاری کنم خون جگر جاری کنم 

 را  ماه،کشم با ناله مهر و ورنه به آتش می            ناید برونام سینهاز  رون اسرار دباید که 

 جای خود روباه را   بند بیند شیر اگر بر  در           شدت اندوه و غم ریزد نیستان را بهم از

 را  ام پیدا درون چاه، کرده  بر راز گوئی،            من یارتا محرم اسرار من با بذل جان شد 

 ام دخت رسول هللا راداده  کف زیرا که از           امپــا افــتـاده   ام امـا زری آزادهرزم آو

 آن درگاه را  شود دریای خون بینم چو چشمم           آیم برون درون از خانه می گه که با سوز هر

 اه را آگـ دشـمن به آگـاهی برد یـاران نا           راه علی  دار کز دلی خوش  میثم اگر روشن 

 

 

 که روی خـاک مـرا مـاهـپـاره افـتاده            شـماره افـتـاده نَـفَـَسـم در خـمـوشـم و

 تـاره، افـتـاده کـه مـاه پـاره مـن بـا سـ            سپهر در دم و قلبم ز غصه پاره شده

 فتادهکه آتـش از جـگـرم در شـراره ا            چنان سوزم کنار قـبر تو خـامـوشم و

 افتاده عـلی به مرگ تو از پا دوباره،            گیرش  زمینمصطفی   غمچه کرد   اگر

 افـتـادهحـرف زدن با اشـاره  که کـار            وصیت تو مرا کرده آنچنان خامـوش

 من گـوشـواره افتاده گـوش هـمـسر ز            قصه بس که با سیلی بوصف غربتم این 

 چاره افتاده که چاره ساز دو عـالـم ز            توانم گفتبا چه کس  دل شب تو در به جز

 خـاره افتاده سنگ جگـر که شعـله بر            سخن بربند لب از « میثم » فاطمه قسم به

ن مستفعلنمستفعلن مستفعلن مستفعلوزن شعر:       قالب شعر: غزل     غالمرضا سازگار            شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:               قالب شعر: غزل     غالمرضا سازگار               شاعر:   

 

سالم اهلل علیها شهادت حضرت زهرا بعد ازبخش سوم : اشعار  چهارمقسمت   
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 چـشـمت  باید چـگـونه آب ریـزم پـای            های چشمتمن مانـدم و حاال کـبودی 

 های پای چشمتاز این زخم مخصوصأ              ه هـستمات شرمـندهای نـیـلی از زخـم

 مـاجـرای سـرخی دریـای چـشمت  از            خـواستی با چـادرت با من نگوییمی

 ریـزم آب آرام بر بـاالی چـشـمت می             پـلـک تـر تو از تا خـون نـریـزد بـاز 

 آنجا جای چشمتسوخت شمان من می چ            آتـش  و بـیـن در و دیـوار کـاش مـا ای

 تغـیـیر کرده اینچـنین سیـمای چشمت             پای غـسـلت تا که دیـدم  افـتادم از پـا،

 کرد با حورای چشمت؟  چه خواهد دیگر             را شکستهگوشت های   زینتکه  دستی

 

 

 د چندان به صاحبخانه کرد ص  آنچه را با خانه،            أجل ویرانه کرد والیت را معـموربیت 

 آن کاشانه کرد  نغمۀ ماتم در و زهره ساز           آن شب شد خموش چو زهراشمع روی روشن 

 کرد را دیوانه  محض  که عقل  کرد آشوبی             سـراآن مـاتـم  یـتـیـمان انـدر آه جانـسوز

 پـروانه کرد   یکباره با آنچه شمع انجمن            دل آن شهـریار کرد عـمری با داغ بانو 

 یکدانه کرد  را کآنشب تهی زان گوهر خانه            گیتی برگرفت شاه با آن پُر دلی، دل از دو

 کردوصل آن جانانه  روزگار چون که یاد از             جان بارها کردی تـمن ای فـراق جـسم و

ۀ بانو سر به زانوی غـم و  بیگانه کرد  هر  و آشنائی بود هر عزلت از             قرین  با غص 

 جلوۀ مستانه کرد  نوشان را خراب از باده            شاهد هستی چو از پیمانۀ غم نیست شد

 آن پیمانه کرد  خمخانه بودی اندر  چه در هر            خـم  غـم ساقی بـزم حـقـیـقـت گـوئـیا از

 است  دم او را از غم بانو نوائی دیگر هر           اندیشه بیرون در سر است ازمفتقر« را شوری «

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                   قالب شعر: حسن کردی                 شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              عر: غزل   قالب شغروی اصفهانی               شاعر:   
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 پیکرت بدجـور پیچـیده بهـم بانوی من              غم بانوی من  اندوه و غص ه و  شدم از پُر

 محـترم بانوی من  بیـنم تنت را؛می تار            ها؛ تـوانم را ربـوده فاطمهاین کبـودی 

 دعا! تا زودتر بر تو رسم بانوی من  کن            آب شد پوستی بر استخوانت مانده بود و

 من  دم بانوی بهام گردان زنده  کن دیده وا             گونچشمم الله  دو تنگ و  نفس ام تنگ وهسین

 درم بانوی من می  من گریبان خودم را            شدمخلوط با آب روان  توپهلوی  خون  

 حرم بانوی من شیعیان ای بی  ند:تا بگوی            خاک  زیرعلی مخفی شدی در  لیلۀ قدر

 

 

 دارم  فـراق یـار دلی خـون از            غـم بـسـیار دارم  ااَل ای چـاه،

 دیـوار دارم  ولـیـکـن از در و            مـردم نامـرد ندارم شـکـوه از

 دردم سفر کرده طبـیـبم  پر از            یـار و حـبـیـبـمبی اال ای چـاه  

 غـریـبم غـریـبم وا غـریـبم وا             ه آوایم این استپس از زهرا هم

 گـلخانه را آتش کـشیدند  گل و            بـریـدنـد ای چـاه یـاسـم را اال

 دریـدنـد  پـودم را و  تـمـام تـار            که آنروز نه تنها سیـنۀ زهـرا

 نـدارم ـوثــرسـایـۀ کـ صـفـای            اال ای چـاه جـان دیگـر ندارم

 ندارم بر  این خاک ماتماز  سر            دعا کن خمیدم در غـم زهـرا،

 شد به جانم هرچه شد از میخ در            شد اال ای چـاه جانم پر شـرر 

 شد مختصر چگونه جسم یارم            سینه  زخم از خودم دیدم که بعد

 زهــرا و درد زیـنـبـیـنـم غــم             شینم و اال ای چاه بنگـر شور

 حـسـیـنم  شد بـوریا سـهـم چرا            رفـتن خـلعت بهـر هـمه دارند

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل   محسن راحت حق             شاعر:   

 

عیلامفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                 دو بیتیقالب شعر: داریوش جعفری              شاعر:   
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 حـریم قـدس جای فاطمه است در            استفاطمه پای  زیر عرش فرشی

 اشزهـرایـی  عـقـل مـسـت جـلـوۀ            است فاطـمه عـالـم بـرای خـلـقـت

 اش الــحــورایـی انــســیـة   پــرتــو 

 مـذهـب از او احــتـرامـی یـافـتـه             یـافـتـهدیـن از این بـانـو دوامــی 

 کـندزهـرا جـذب ایـمـان می  ذکـر            بـا جــهــاد او قــوامــی یــافـــتــه

 کندچـادرش کـافـر مـسـلـمـان می

 صدفچون  حیدر وه ُدر  است فاطم            طرف هر گرچه نورش جلوه کرد از

 که حق مـرآت بود  سـیـنـۀ حـیـدر            دل شـاه نـجـفاش، قـبـر مـخـفـی 

 جــای دفــن مــادر ســادات بــود 

 رفت  ای مبهوتفاطمه چون سایه             ای تـا عـالــم الهــوت رفـتنـالـه 

 مـسـلـمـانـی نـبـود این رسـم آخـر            مرتضی تابوت رفـت روی دوش

 نـی نـبـود حـق زهــرا دفـن پـنـهـا

 صدالب بی  ها جاری است برناله              صداتـابـوتـی امـشـب بی  رودمـی

 زین عزا در دل زبان باید گرفت            صـداای حـسـیـن آرام، زیـنب بی

 آسـتـین را بر دهـان بـایـد گـرفت 

 ء بیا ام رفـته ز دست اسماهـسـتی             اء بیاام بر گـل نشست اسمکـشتی

 بـر تـن خـیـرالـنـسـا آبــی بـریــز              غسل فاطمه است اسماء بـیا وقت

 بـریـز  نـعـش مـرتـضی آبی روی

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                 مسمط      قالب شعر: امیر عظیمی                      شاعر:   
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 یــادم آمـد کــوثــرم آتـش گـرفـت             آی اسماء، پـیـکـرم آتـش گـرفـت

 کـج شـده حـال فـهـمـیـدم چـرا در            گـرفـت  گـیـسـوان هـمـسـرم آتـش

 چـه لـج شـده مجـتـبی با قـنـفـذ از

 این صدای سوخته از حیدر است            است تر ؛داغ صدیقه  عرش از چشم

 ای یـتــیـمــان غـریـب فــاطــمــه             اسـت وداع مــادر هـا وقـتبـچــه 

 هـمـه ادر؛تـوشـه بـرداریــد از مـ

 مرتـضی  مشـکـل افـتـاده بـه کـار            یآه ای پـــروردگـــار مــرتــضــ

 بـازآ نـهـالـت را بگـیر مصطـفـی            مــرتـضـی  شـد زمــان دفـن یــار

 »بـدر دادی و هـاللت را بگـیر« 

 رساو بپ زخم بستر را خودت از            او بپرس  ازخودت را  حیدر صبر

 دست من شد بسته، بر دل داغ خورد             او بپـرس را خـودت از قـصۀ در

 دخـترت شالق خورد ای پـیـمـبـر

 هــا  آتــش افــروخــتـــه در بـــاغ            ای امــان از ضـربــۀ شــالق هـا

 ال وای از داغ بـــزرگ کـــــربـــ            داغ روی داغ روی داغ هـــــــــا

 کـربـالصـورت اطـفـال و گرگ  

 خوَردهرکه رفت از حال سیلی می             خـوَردبر رخ اطـفـال سـیـلی مـی

 بــَرد نـانـجــیـبـی گــاهـــواره مـی              خوَردعـمه در گـودال سـیـلی می

 بــَردحـیـایـی گــوشــواره مـی بـی 



( سایت آستان وصال      astanevesal.ir  412                                                                                                                          جلسه آموزش مداحی نورالثقلین  ) همدان 

 
000

 

 است  شاهد هللا  قـرآن تا به آخـر باء بـسم              1ت کوثر شاهد اس فاطمه سرمنزل وحی است،

 پیمبر شاهد است داند؛المعـراج، میلیلة            تندیس سیب  در  عرش است، سوغاتی فاطمه 

 فاطمه آیینۀ موالست، حیدر شاهد است            !نیست؟ است، هللا« اشهد انَّ علی اً حجة «

 اکبر شاهد استهللا  نیست باالتـر از آن؛             اذان ر  با شع مأذنه گویاست، هر شأنش از

 دفتر شاهد است  آتش زد به جان  شعر،  داغش            کاغذ ُگر گرفتاش اشک  قلم را ریخت،  روضه 

 شاهد است  در آتش از هرم  خجالت آب شد؛            هـیزم به دستان آب را آتش زدند لشکر  

 روز  محشر شاهد است  غنچۀ نشکفته پرپر؛            انداخـتـند اشیشه ر های کوچه بار  سنگ 

 شاهد است   منبر ،لرزیدهم محراب شانۀ             عاقبت هق هق  به  مسجد را انداخت، اش گریه

 شاهد است بستر  پروانه؛خاکستر  شد  محو             مریضی ذوب شد شمع   درهایش ریخت، بال

 مادر شاهد است  »نه نیست«، زدخوان فریاد روضه           بود افسانه هانوشتم کاشکی این روضه تا

 

 پاره شدصدچاک شد   مصیبت  زین هستی  قلب           آه از خـونـاب دل چشم عـلی نمناک شد

 تا ز داغ فـاطـمـه قلب عـلی غمناک شد            جبرئیلباران اشک  ریخت ازچشم فلک،

 شـعـله ور از آتش غـم سینۀ افـالک شد           بوترابای ه ناله  از آن شب تراب زد ناله

 خاتمی درپیش چشمان سلیمان خاک شد            دیدۀ اهـریمنان  نیمه شب دور و نهان از

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

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

 زيرا سرچشمة وحي وجود مقدس باري تعالي است .کنيد 

 اهللِ قـرآن تا به آخـر شاهد است باء بـسم             فاطمه سرچشمة وحي است، کوثر شاهد است

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل   رضا قاسمی               شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              زل   قالب شعر: غسیدهاشم وفایی             شاعر:   
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 فقط گریه تماشا کردند هی نشستند و            کردند ها پنجره را واخاطره  رفتی و

 دارد دیـدن  آیـنـه بـَشـَود گـونـه وقـتی            دارد هیمنه دیدن این در صورت  مرد

 آید عـشق به چـشـمان  پدر می چـقَـَدر            آیدبـنـدان به نـظـر می   اش آیـنـه گونه

نده             آه عجب تلفـیـقی لی،اشک و لبخند  ع  تر از تیغ  سکوتش تیغی  نیست بر 

 دق بکند حق  دارد ولفـقاری که اگرذ            خندق دارد  و خیبر و اُُحد و بوی بدر

 ابیهـا باشم  بعد از این مثل  خـوَدت اُم               که من همدم  بابا باشم قسمت این بود

 زد شانه به موهای خودم خواهم خودم   من            زد  همه عالم  بهاین داغ که آتش  از بعد

 ام خوب بزرگم کردیکودکی با همه             مـبـدأ غـم را به دلم آوردی رفـتـی و

 نیست من خاکی  چادر   من!  راستی مادر              به خدا باکی نیست میروم در دل  آتش، 

 شده گی خاک  َرَهت آب خجالت زده از            شدهتاب بی  آتش از داغ  َغَمت سوخته، 

 کفـن کم آمد  این چند از یک کفن باز             ذهـنم آمد حـرف به آب گـفـتم چـقَـَدر

 مـصائب بـشـود مانـده تا زینب  تو اُم              بشود فـاطـمه غـالب به گـل    غـم نباید

 کرد شوی پیرت آنی که خودت پیر پیش از            گیرت کرد زود زمین  چقََدرمحسن داغ   

 د داد عباس به ما خواه  رفته ومحسنت              یاس به ما خواهد داد  جای آن الله خدا

 پدر  این حادثه سوگند به دستان   از بعد            به دسـتان  پـدر افـتـاده کـنون بـنـد آه؛

خدا هستم و خود شیـر دختر              منم خط ه،دختر  این شیرترین که منم   زنم شیر 

 نم مـاعلی می ابن تا ابـد پـای حـسـین             مـردانم از ام مـردتربا همه دخـتـری 

 َشَوم روز  دهم نزدیک است باید آماده            تاریک استشهر در سیطرۀ شوم  شبی 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            مثنوی        قالب شعر: محسن کاویانی            شاعر:   
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 نـاگـهــان اُفـتـاد  بـلـنـد شـد بـرود راه،             1اُفتاد چشم  کودکان  سه ماه به او  از پس

 اُفتاد نان   سه ماه چه شد که به فکر   پس از            بُردپس از سه ماه به سمت  تنور خود را 

 آسـتـان اُفـتـاد در رسـیـد تـا که َدم  در؛            شدجارو   کمی خانه آب و سه ماه پس از

 امـان اُفتاد اگـر چه در بـدنش درد  بـی             ُشستخودش می چهار کودک  خوشحال را 

 آن اُفتاد  ین و ا دوبـاره لـقـمـۀ او دست              فضه سفره را انداخت غذا که پخت خودش،

 چقدر فضه صدا زد که از دهان اُفتاد             بخوردای خودش که فقط لقمه  ولی نشد

 اُفتاد جان، روی نیمه کشید پرده به رو            به قـبـله شد خانم میان  بسـتر  خود رو

 ان اُفتاد آشـیـ همیـنکـه نالۀ طـفـالن در            چشمش بست ها دوهمینکه مادر  پروانه 

 زنـان اُفـتـاد  که چـند مرتـبـه آقا نـفـس            سلمان دید  دوید از دل  مسجد به خانه،

 چقدر روی زمین با سـر آسـمان اُفتاد             دیـدندکه زنش را زدنـد می جـماعـتی

 فـتـاد تـوان اُ اگـر چه تا دل گـودال از              به پایین رفتدخترش روی  تل  غروب از

 سنان اُفتاد   ،عصا، سنگ، تـبر، دشـنه              نگاه کرد نگـاهـش در آن شلـوغی بر

 او دسـت  شـامـیـان اُفـتـاد  بــرادر  سـر              او زیر  پا زمین خورد آه گرفت چادر  

 

 ی تو من بودم و همین دو سه تا بچه ها            همسایه ها به مجـلس خـتـمـت نیـامـدند

 فـامـیـل کـم گـذاشـت بـرای عــزای تـو             خیلی به مجـتبای تو بر خورد فـاطـمـه

 س که خالیست در این خانه جای تو ازب            جـای تـمـام شـهـر خودم گـریه می کنم

 یک خـتـم بـا شـکـوه بـگـیـرم بـرای تو            زهـرا مرا ببخش، که نگـذاشت غـربتم

 شـکـوه نـمی کـنند به من از صـدای تو              های تو، راحت شد این محل   دست گریه از

 
  اسناد اساس  بر بلکه است  نبوده األمول  ربيع  ماه اول دهه در   حضرت زهرا و جسارت به ايشان هبر خالف تصومر عمومي فاجعه حمله به خان . 1

  .است بوده األول  ربيع  ماه بعدي هاي  دهه  در  حداقل و  النبي مسجد در  حضرت   خطبه  و  فدک غصب از بعد قطعا  تاريخي

فعلنلن اعلن فعالتن مفاعمفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل       حسن لطفی                  شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: وحید قاسمی              شاعر:   
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 گـذارموقـتی به روی خـاک تو سـر می            کنارم کنم هرشب حضورت رامی حس

 قـرارم!  از دست رفـتـه بعـد تو صبـرم،            ام بـازدسـتـت را به روی شـانـه  بگـذار

 کوثـر بـخـوان تا رود رود ایـنجا بـبارم             انگارخوانی خوانم تو هم میقرآن که می 

 را دیـگـر نـدارم کـردم تـواحـسـاس می             زدوقـتی نگـاهت از رهـایی حـرف می 

 انتـظارم شب چشم و جان عـزیزت روز            آیـد مـوقـع رفـتـن چه گـفـتی؟یـادت می 

 ای کـاش سـر از خـاک دیگـر برنـدارم             روی خـاکـت بـاز امشب گـذارممی سر

 

 خانۀ من  نظری کن به من و            مـن ویـــرانـۀ  چــراغ دل ای

 مـا پـروانـه  شـمـع یـاد تـو و            شده غمخانه بعـد از توخانه 

 من  فالن برط  من به طفالن تو،             گـریه داریم نـهـان از دشمن

 بـردیمی  مـرا هـمـراه  کـاش            مـن پــژمـردی ای اللـۀ زود

 آهـسـتـه کـنـم نـالـه ولـی مـی             پیوسته همه شب تا به سحـر

 کـنـم مـسـمـار یـاد آن پـهـلـو              کـنم تا نـظر بر در و دیـوار

 بـدر شده خـانه نـشـین فـاتـح              ببین ای حمایتگر من خیز و

 پا افتاد دیـدی آخـر عـلـی از            ها افـتادزبان  این سخـن ورد

 چرخ با هستی او بازی کرد             کردسرافرازی  عمر آنکه یک 

 ای دشمن شادمرفتی و کرده            افتادم به چه روزهیچ پرسی 

 غـمگـینم  که من نـستشادمـا             بنـشینم پا خواست زآنکه می 

 گـویدمی  دگـران سخن با این            جـوید که مناسب فـرصتی تا

 ساز هـمه بیـچاره شده چـاره            شدهعـلی پـاره   رشتـۀ صبـر

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                    قالب شعر: یوسف رحیمی             شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            ثنوی             مقالب شعر: علی انسانی                  شاعر:   
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 مخـفـیانه   نیـمه شب تشـیـیع مـادر، در             مخفیانه سخت است هان، دیدار آخر،

 مخـفـیـانه  با پـیکـر مجـروح هـمـسر،             ندیـدههرگز وداعی اینچـنـین را کس 

 مخـفیانه   بر صورت زهـرای اطـهـر،              زدبوسه می  شب چه مظلومانه حیدر  آن

 مخـفـیـانه  بـر قـهـرمان فـتـح خـیـبـر،              ریختاشک می  دست علی را بسته دید و

 گـریـد بـرادر، مخـفیانه در کـوچه می            گـریـندخـانه زینب با حـسین آرام  در

 مخفیانه  آن شب که غسلش داد حیدر،             دق کرد پیـراهن خـونین زهـرا دید و

 1مخـفـیانه   از غـصه آن مـیخ و آن در،             کردمی عمرش علی خون گریه  تا آخر

 

 میلرزد  دانه  دانه اشک، هایم ونهگ روی  به            میلرزد پروانه  دادن جان که از منم شمعی 

 بیـگـانه میلرزد دیـدن  ام از دل ویـرانـه           من زدهستی  آن روزی که دشمن پشت پا بر از

 تابانه میلرزد  که بی   گلو دارد در بغضی  چه            دلش را میکند پنهان حرف حسن چرا ازمن

 میلرزد دردانههمراه این  آسمان مین وز           میخواند لحظه هر  در و  روضۀ دیوار حسینم

 دارد شـانه میـلرزد ببین با آه طفالن تو            برگرد فاطمه  ،کودکانم  موی است  پریشان

 آید تـمام خانه میلرزد صدای در که می            رفتنت بانو  این خانه بعد از سر چه آمد بر

 
 موضوع وجود ميخ در و سرخ شدن و وارد سينة حضرت شدن اين ميخ در هيچ مقتل معتبري نيامده است » البته اين موضوع  . 1

مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربة در و    علیهااهللسالمبدان معنا نيست که در اين حمله و جسارت سينه و پهلوي حضرت زهرا  

آتش حضرت به شدت مجروح شدند و تصريح تاريخي در اين زمينه وجود دارد« لذا توصية ما اين است که اولً از بازگو کردن  

يد؛  هاي سخت خوداري فرمائبه جهت رعايت توصية علما و مراجع از پرهيز از خواندن روضه  آن به دليل مستند نبودن و همچنين

ثانيا اگر قصد اشارة گذرا به اين موضوع را هم داريد لزم است حتماً در قالب زبانحال يا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد 

 مطرح شود نه قطعيت تاريخي؛ 

 از غـصه آن مـيخ و آن در، مخـفـيانه              ردکتا آخر عمرش علي خون گريه مي 

فع قالب شعر: غزل            وزن شعر: مستفعلن مستفعلن مستفعلن سیدمصطفی حسینی راد           شاعر:   

 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:         قالب شعر: غزل    محسن درویش            شاعر:   
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 رسید محـن سینه موال  آسمان بههفت             رسیدتنها شدن  شام غـریبی و تک و 

 رسید ماندن به من  و تو رسید بر رفتن            چرا گفت قطره قطره اشکش چرامی

 دهـن رسید با گـریه آسـتـین هـمه بـر            با گریه کار غـسل شـبانه شـروع شد

 رسیدبدن سنگ غسل غریبی  تا روی            زدندمیصدا چـقـدر لطـمه بی  آرام و

 فریـادهای نـالـه و آه از حـسن رسـید            کند نما که فاطمه را رو تاخواست می

 سیـلی زدن رسید تا ماجرای کوچه و            هم بیهوش شد حسن به گـمانم که باز

 بس که الله الله گل از پیرهن رسید  از            او بـاغ اللـه شده سـنـگ غـسـل مانند

 رسیدسوختن آن   هرچه سرش رسید از            بُـریـده بود  ها نـفـسـش راـهشـعـل آثار

 کـفـن رسـیـد  تا جـامـه بهـشـتی مـادر            دخـتـری روی آتـش غـم بـود اسـفـنـد

 رسید  تن چار هر سم پـرپـرتشیـیع جـ            هنـگـام پـر کـشـیدن تـابـوت فـاطـمـه

 

 

 من   غمگسار جان، فاطمهو باش،  برخیز            من! شمارغـم بی و خـبر ز درد ای با 

 من  کنار کنم همیشه تویی درحس می             روینمی از دل  رفـتی ز دیـدۀ من و،

سول! بَضعَةُ   ای ،من  حیاتشیرینی   من نهار  ست با غـمت همه لیل وتلـخ              الر 

 روزگار منکه طول کشد این  گریَم از            من ،وزندگی  این  نیست در تو خیری پس از

 افتد ز گریه، غـص ۀ دیگر به کار من            لیک مردم ز گریه، غص ۀ خود حل کنند،

 اما غـمـت ربوده ز کـف اخـتـیار من              کودکان تو پنهـان گـریـستن  خواهم ز

 مـتـر به قـتـلگـاه تو افـتـد گـذار منکـ            مگر کم آیم برون، خانه روزها ز  این

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل               قالب شعر: موسی علیمرادی                عر: شا  

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: سیدرضا مؤید                 شاعر:   
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 محضرش بودم؟  قدسی که من در  چه شد آن طائر             بودم؟  پرش مدینه کو پرستویی که من بال و

 بودم غمپرورش  این نه سال مهمان دل در           بود نزد من گلبن امانت چه این  مدینه گر

 دار دیده از خون ترش بودم که من آئینه             حالی افـتاد آن ریحانه درنفـس   مدینه از

 برش بودم  کـنار باغ در اندیـشۀ برگ و             من مدیـنه نخـل امـیـد مرا آتـش زدنـد و

 بودمسرش  در وقت ز پا افتادن او بر  که           خواست می مدینه گرچه دستم بسته بود اما دلم 

 های پرپرش بودم غنچه باغبان  که عمری           شدمی جان من بالگـردان او مدینه کاش 

 هوای دخترش بودم  حال و  از پریشان خاطر           مادرنازنین که رفت آن   مدینه آن شب قدری

 بسترش بودم   تا سحر شمع کنار همه شب           گشتمهر روز چون پروانه می   مدینه گرد او

 بودم خاکـسترش ها من شاهدشعـله میان           ؟پرسی می چه  من  از راپروانه مدینه قصه 

 محـو نگـاه آخـرش بودم  بالـین او که بر            من مدیـنه لذت دیدار زهرا را بپرس از

 

 

 شدجانش خاک می  بلکه نه زهرا،             شـدمـی  شـبـانـه آسـمـانـش خـاک

 شدخاک می  دگر روح و روانش            چه خاک  آتـشـیـنی داشـت زهـرا

 شد رنگین کمانش خاک می  علی،            کـبـودی تـالقـی داشت نـورش با 

 شدقـهرمانش خاک می  که دیگـر            نـشـیـن شد عـلـی  پـهـلـوان خـانـه

 شد که بـانـوی  جـوانش خـاک می             سـت مـــوالآمــادهٔ پــیــری  دگــر

 شدمی  خـاک  نـشـانـشبی به قـبـر              کردبغل   غـربـتـش زانو  عـلی از

 رفت زهرا سالخورده است گمان می              استخزان رنگ رخش را بس که برده 

اعیلنمف اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:      : غزل       قالب شعر محمدجواد غفورزاده           شاعر:   

 

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل    حامد آقایی                 شاعر:   
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 پـاشـیـدى تـمـام لــشـكـرم را رفـتـى و            بـرم را و اى دورخالى كـرده رفـتى و

 را گـیـرم سـرمرم خود بـاال نمی شـ  از            گـیرد عزیزممی كه  زینب سراغت را

 جـمـع كن خـاكـسـتـرم را حـاال بـیـا و            را شكستى مرد خـیـبر  رفتى…غرور

 بـیـنـد كسى بـال و پـرم را دیـگـر نمی             كـردى خـانـم من! حـاال كه تو پـرواز

 آخـرم را  هاىرم لحـظـه انـتـظـا چـشـم            دل من دانـى چه كـردى بـا زهـرا نمی 

 كشتى مادرم را  سرش بردار؛ دست از            گوید مغیرهمیخواب  هرشب حسن در

 ..كه عمه؛ معجرم راگوید می با گریه              كه دخـتر رسد روزىخـرابه می  كـنج

 نگـاهـش پیـكـرم را افـتـد ازلـرزه می            داردنگاهش ترس  ترسم؛از زجر می

 

 

 آسـمـانـم هـمـیـشـه بــارانـی             بعد تو گـشتـه در پریـشـانی

 خانه رو به ویرانی  رفته این             تـوبـی عـلـی   ای سـتـون دل

 مـسـتـانـی چـقـدر زود شد ز            اتزندگی  باغ هـجـده بـهـار

 طوفانی  هایمن به این لحظه            رسـیدی به سـاحـلی آرام تو

 کار من گـشته فاتحه خوانی             سـوره کـوثـرم، سر قـبـرت

 بـسـوزانی؟  چـرا مـن را دل            آتـش ای رهـایـی دهـنـده از

 خوانی ای نمی مرا لحـظه  تو             زنـم صدات امااین همه می 

 های حـیرانی این کـوچه بین             کنمسخت سردرگمم بگو چه 

 یک مـزار پـنهـانی   تـوئی و             ـنم و صـدهـزار درد نهانم

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: ناشناس                     شاعر:   

 

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                   غزلقالب شعر: محسن عرب خالقی               ر: شاع  

 



( سایت آستان وصال      astanevesal.ir  420                                                                                                                          جلسه آموزش مداحی نورالثقلین  ) همدان 

 
000

 

 منکن زهرای   باز خود رانمردم چشم تا            سوی قبله کشیدی وای من بستی پا دیده

 پای من  پا لرزید دست و  تا تو افتادی ز            من به احزاب و اُُحد یکدم نلرزیدم ولی

 من جای دیگرنیست مدینه ُمردم می  کاش           مد برونآسینه می کاش جانم با نفس از

 منهای شب  نالۀ حتی گشته دل حبس در           سوزم خموش می  و فریاد  روزها لب بسته از

 من اعضای  هم شد جدا   خوردی و از تو زمین            من گـرفت جـان مرا از قـنـفـذ بیـدادگـر

 من   دنیای چشم من در  شد مصیبت تیره  زین           سیـاهسیـلی شد  ابـر آفـتـاب طـلعـتت از

 شب احیای من  شب، شده هر با فراق تو           عمر من شد احتضارعزای تو تمامی  در

 واویالی من یک لحظه  جگر تا نیاید از           لبی   نگشودی درد پیچیدی و به خود از تو

 کف غنچۀ من اللۀ حـمرای من رفت از           حـیـف بـاغ آرزوهـای مـرا آتـش زدنـد

 های نـاپـیـدای من غـصۀ نـاگـفـته و غـم            مـرحـبا میثم که در اشـعار تو پـیـدا بود

 

 

 ام به هـوای  دعـای تـو امـروز زنــده            خوش رب ـنای تو خانه مانده عطر در

 تو  هایسه تا بچه  همین دو ن بودم وم            مجـلس خـتـمت نیامـدند ها بههمسایه

 گـذاشت بـرای  عـزای تو فـامـیل کـم             برخورد فـاطمه! مجتبای  تو  خیلی به

 این خانه جای تو  در ستبسکه خالی از            کـنمخودم گـریه می  جای  تـمام شهـر

 بـگـیرم برای تو شکـوه  یک خـتـم بـا             زهرا مرا ببخش که نگـذاشت غربتم

کوه نمی             راحت شد این محل توهای  گریه دست   از  صدای تو کـنـند به من از ش 

 پـای تو  خـون  مـرا نـوشـته مدیـنه به            نیست به تـیغ فـتـنۀ کوفه نـیاز دیگـر

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل  غالمرضا سازگار             شاعر:   

 

فعول فاعالت مفاعیل فاعلنموزن شعر:       غزل            قالب شعر: وحید قاسمی                 شاعر:   
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 1 باورم رامن تـمام   دشمن گـرفـت از            بـگـذارم سـرم را دیـوار  بـایـد که بر

 های پیـکـرم را !؟ تـدفـین نماید پـاره            تـوانـدلـرزانـم چـگـونـه مـی دسـتـان  

 های دیگـرم رانیـمه  فـشاردمی "در"            کرد " لهدیوار " قلب  مرا ازیک نیمه 

 ؟ کـوثـرم را هـاییـا زخـم  مـیـخ  آیـه              بـشـویم؟  را  جـسـم  دریـااشک باید  با

 را نگـاه  دخـتـرم بغـض  شکـسـته در             ساکت خوانم از چشمان  خیس و سرد ومی 

 مـادرم را ها زدکسی در کـوچه  بابا!             :گفتمی خواب هی درصبح  دیشب حسن تا

 ار گـیـرم سـرمنمی  پیـش  حـسن بـاال            هایتبچـه کـشم ازخـجـالت میدارم 

 زد هـمسرم رامن بودم و نامـرد می             :فشاردمی ام راغصه قلب  خسته  این

 

 غـزل گفـتن برایش فرق دارد شعر و           دارد هایش فرقروضه  پرپر  این یاس 

 دارد فـرق با دیـگـران لحن صـدایـش            دست لـرزان روی کبود و قامتی خم،

 هوایش فرق دارد؟  امشب چرا حال و           گـرفـتـه رانبـا  آسـمـان چـشـم مـن در

 تــاثـتـر  آمــیـن  دعــایـش فـــرق دارد           حاجت داشتیم از او گرفـتیمما هرچه 

 سرایش فرق دارد صحن و پس مرقد و            نور  شیعه ضریحی دارد از قلب هر در

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

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

 دنـيـا گـرفـت از من تـمـامِ بـاورم را             بـگـذارم سـرم رابـايـد که بر ديـوار                        

موضوع وجود ميخ در و سرخ شدن و وارد سينة حضرت شدن اين ميخ در هيچ مقتل معتبري نيامده است » البته اين موضوع  ضمناً  

در و    هروح نشده است بلکه بر اثر ضربمج  علیهااهللسالمدر اين حمله و جسارت سينه و پهلوي حضرت زهرا    بدان معنا نيست که

گذرا به ه  آتش حضرت به شدت مجروح شدند و تصريح تاريخي در اين زمينه وجود دارد« لذا توصية ما اين است اگر قصد اشار

                      يخي؛ ال يا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود نه قطعيت تاراين موضوع را هم داريد لزم است حتماً در قالب زبانح

 ؟هـاي کـوثـرم را يـا زخـمِ مـيـخِ آيـه             بـا آب بـايـد جـسـمِ دريـا را بـشـويم؟

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل             قالب شعر: محمدمهدی امیری            شاعر:   

 

مستفعلن فعمستفعلن مستفعلن وزن شعر: غزل                 قالب شعر: محسن زعفرانیه              شاعر:   
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 نکـردم   جـا مـانـدنـم را در الـم بـاور            نـکـردم غـم بـاور را بـانـوی   پـرواز

 نکردم  را یک لحظه هم باور مرگ  تو             های  خوش  توام با خـاطـره من زنـده

 حـیدر باشد قـلب   رفـتی ولی جای  تو

 به محشر دل تا کاشانۀ این  هستی در

 را پهن کردم ره نان با اشک  دیده، سف             اشـک  روان را پهـن کردم با یـاد  تو

 بـرای  کـودکان را پهـن کـردم قُـوتی            غذا شد نانی که پختی آخرین روزت،

 کـنار  سفـرۀ ماست خالی در جای  تو

 1تنهـا غـذای خانۀ ماست خـون جگـر

 گوش  من مانده است پژواک  صدایت   در            دلـتـنگم امشب فـاطـمه جـانـم برایت

ً ـی آرام مـی قـلـب  عــل  هـایتبا گـفـتگـویت با طـنـین  خـنـده            گـیـرد یـقـیـنــا

 تکـل م  های  پُـرآن لحـظه  یادش بخـیـر

سـم  گـل گـفـتـن  بـیـن  من و تـو با تـبـ 

 ای انـدوه  پـنـهـانـم بـگـیـری با خـنـده            بگیریخـواست دستانم دلم می  خیلی

 آیا شود لـطـفی کـنی جـانم بـگـیـری             عـلی این جـمـله باشـد ای  تـمـن ـ تو از

 تـو تـمـام  نُـه فـلـک ارزش نـدارد بی 

 را ببـین لرزش ندارد؟  حـیدر زانوی  

 استالعالج پهلو  ز صحبت ز بازو و            است العالج که بانو برگـشتنت گویا 

تی وبـی             ای قـلبم شکـستهای که رفته لحظه از  درد  زانـو العـالج است قـو 
 

کنيم  در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد مي  ودوجود ايراد وزني و سکت موج 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 کنيدبه منظور رفع ايراد 

 جـاست جايِ تو خـالي بـبـيـنم گـاه بي            جايِ تو خالي در کـنارِ سفـرة ماست 

وزن شعر: مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع            مربع ترکیبقالب شعر: ق            محسن راحت حشاعر:   
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 پا نـیـفـتـاده بـلـند شـو حـیـدرت از تا

اده بلـند  شو  زینب نـشـسـته پـای  سـج 

 صفـا را   ام زنـده نگـه داردخـانـه   در            بـاغـیـرتـت دارد هـوا را این دخـتـر  

 بال را یـادم آورد کـرب و ـی بـه گـاه            گاهی شود غـمخوار  قلب  مجـتـبی و 

 تو زینب دخترم اُم  االمان شد بعد از

 خیرالنسا.. خیرالنسای  این جهان شد

 

 

 تو  شفای ُكنی قطعی شود بانو لب وا             1دعـای تو  ندارد با مـقـام تو؛ ردخـور

ل وفاتی گفتنت   هـای تـو ـه بـا دیـدن احــوال زار  بـچ              خوب حس كردم  راعج 

 وقتی كه میلـرزد صدای تو  آرامشم،            پای من ُجدایی دست و فكر   میلرزد از 

 تو  به جایبودم  درپُشت   كاش من در  ای            ام گـفتمبار قـبر ُمحسنت را دیـده هر

 من به پای تو  باشد طور ایستم هرمی             تو به پای منطور میشد ایستادی   هر

 تو  فـدای من آرزویـم بود باشـم جـان            منفدای  افتخارت بود باشی جانتو 

 تـو بـالی انـتهایـم شدمن ُغـربت بـی             به قـبله بودنت گشته بالی من  رو تو

 تو  عـزای من در امروز ُركـن دیگر            داغ پیغمبر  شكست از یك ُركنم دیروز

 هرشب برای تو خواستم می من عافیت              شد  ب جمع خواهدكه امش این بستر پای در

 مرگ خود را از ُخدای تو باید بخواهم             آیـد تا زودتـر ایام هـجـرانت به سـر

 آسـیای تو  این رد  ُسـرخ روی سنگ              را حیدركُشت  خواهد رفتی ولی هرروز

 
بهتر معنای شعر بیت اصالح شده که در متن شعر  کنیم به منظور انتقال  می عر محترم است اما پیشنهادبیت زیر سروده اصلی شا  . 1

 لب وا کُنی قطعی شود بانو شفای تو            ردخور ندارد در مقامی که دعای تو        .آمده را جایگزین بیت زیر کنید

 میرفتم به جای تومن پُشتِ در ای کاش             ام گـفتمهر بار قـبر مُحسنت را دیـده                         

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلنوزن شعر:        قالب شعر: غزل       محمد قاسمی            شاعر:   
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 دلـم مـحـرم اسـراری نیست  بعد تو بهر            ت من را به جهان کاری نیس  بعد تو  رفتی و

 وفـاداری نیستچنـین رسم  یار ای آخر            شکنی؟می  ای دوست نگفتی که دلم اصال

 غمخواری نیست  و  علی یاور بهر بعد تو             بـه سـالمـت امـا مـن رو میروی دلـبــر

 دلداری نیست  صحبت و چارۀ غصۀ او            چه کـنـم زیـنب اگـر کـرد هـوای مـادر

 تـکـراری نیـستحـالت   حالت گـریۀ او             نیست  حـسن آن حسن قـبلی انگار اصال

 آزاری نیست  غم و  تو دیگر   بعد از این بهر            فـاطمه جان وعـدۀ ما به قـیامت تو برو

 مسماری نیست   د به درش فاطمه،هرچه باش            گرچه این قبر کمی تنگ شده اما خوب

 

 

ـمـی بنـمـا یـار بـا             برخیز کمرم فاطمه زجا شدشکسته   وفـا برخـیز تـرح 

 مرتضی برخیز ساللۀ نـبـوی جـان            ها به زمین میخورد یل  یل  بدون تو

ت دلـم زهـرا  رخیزعلی وا کن و بیا ب کار  گره ز            چـراغ خـانـۀ مـن قـو 

 برخـیـز برای رضـامـنـدی خـدا بیا              مرا بشنو تو التماس غریب گشتم و

 لـرزان مـجـتـبی برخیز تـسـل ـی دل             حسنم ببین شده عجیبی غریق ترس

 برخیز  مانازنین  ای کن و خوش دلش تو             ست محتاج شانه به ببین که گیسوی زینب

 گل وال برخیز عینت، دو بیا به نور            زهرا رو  نگ و ر ببین فتاده حسینت ز

 دلربا برخیز  خسته، این دیدۀ به اشک            و کوه دردم منزخمی و دلم شکسته 

 جان من بقا برخیزببخش بر تن بی              این دنیا ازام تو من رفته  درد به پای

 خـدا معـنی صفا برخیز پـنـاه شـیـر            کن دوبـاره تو مهـربـانیبیا زکـی ـه 

ناعالتن فعالتن فعالتن فعلفوزن شعر:                   قالب شعر: غزل  مقداد اصفهانی                شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                     قالب شعر: غزل  رضا آهی                   شاعر:   
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 است اَمان پُر بی  های َشب وگریه خانه ز              است پُراز َعطر و بوی یاد  تو این آشیان 

ل نََرفـته ای،از دیده َرفـته  نان پُر  از            ایولی از د  ۀ تو سینۀ َمن َهمچ   است  ُغص  

شید و بُ  شق، ُدنیا ب دون              ردتابوت، روی  دوش بَهاَرم ک   است َخزان پُر فَقَط از ع 

ـمـان پُـر  یـاد  پَـریـَدنَت دل  این             ب شَکسته بال و سوخته پَر کوچ َکردی و  است آس 

َرم که لَحـظۀ ُغـسلَت نمی  از شان پُر            رَودخـاط  لَم به ُوسعَت  ی ک َکهک   است  زین َغم د 

ه مه ریخت به روی تو که آب ف ض    است دیَدم َزمیـنۀ تَـنَت از اَرَغـوان پُر            فاط 

ه  بعد از  های َشب  کودکان پُر است نـاله  خانه ز              شَوندهای تو ساک ت نمی تو بَچ  

ـریه می   تـنها به  است  َهست خالی و َچشمان مان پُر جای تو            کـنیمیک ا شاره َهمه گ 

 است  یادگارهای تو یـاس  َجـوان پُر  از             یا حیاط ام، َدر و دیوار،ر جای خانه هَ 

ـه شـَود وبـاران تَـمـام می  ـم  ه فـاط   است َکمان پُر َرنگین  َمدین ه ز   َوقت  َسَحر            تـاز 

 

 

 گـوشۀ ابـرویش زخـم است هـنـوز            رویشروپـوش کـنار رفت و دیدم 

 بـرداشـته خـانـه را تـمـامـاً بـویـش              شیـشۀ عـطـر چون ترک افـتاده بر

 سـفـیـدی گـیـسـویش از امشـرمـنـده            سـالـه به خـانـۀ عـلـی آمـده بـود نه

 سخـت است بـشـویـد بـدن بانـویش            شسته است کسی که از همه دنیا دست

 این قصه عـلی زانویش لـرزیده از            ـرا بـدنـشاز جـنگ مگـر آمده زه

 پهـلـویش زخـم  بـر باز است هـنوز            …خونابۀ زیر سنگ غسلش شاهد

 نگیر از بازویش خورده است ترک،             تـلـقـین بـده اما کمی آهـسـته عـلـی

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: رضا رسول زاده               شاعر:   

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:                    غزلقالب شعر:              علیرضا وفایی    شاعر:   
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 راهی بیش نیست کوچهآشوب  امکان، شهر پر           بیش نیستصبحگاهی  سخن کم نیست دنیا این

 چاهی بیش نیست   بگذر از دنیا که دنیا قعر           هوسزلیخای دار از   یوسف دل را نگه 

 نیست  بیشاشتباهی  سراب است، گاهیتشنگی            های وجودحـیات از تیرگی آب کم بجو

 نیست   بیش  گناهی ل دل،گاه اسباب نزو           !یابن آدم! روی گندمگون به روی خاک نه

 مائیم ای دلیران! خصم کاهی بیش نیست   کوه            در صف میدان کجا از کاه باید کوه ساخت

 پذیرد روسیاهی بیش نیست کسی ذلت  هر           به دست شرف آید های محشر باروسپیدی 

 اهی بیش نیستنگانتظار ما  !آری آری            گـردد با نـگـاه فـاطـمه دل حـریـم نـور

 أیـمـن شود نگـاهـش سـیـنـۀ ما وادی با

 شودهای او روشن تجلی  هرچه داریم از

 او آموخت این تعـلیم را  الحق از رفتار           که فرمان داد در پیش خدا تسلیم را هر

 م را هفت اقـلـی ساکـنان سایه نُه چرخ و           انــدیــازده آئــیــنـۀ او آفــتــاب روشـن

 این همه تکریم را  در کجا دیدند جز او           استقبال غیر از او پیـمبر ایستادکی به 

 تسنیم را  و  کوثرکه با اشکش رقم زد   او           طوبی شکفت شوقش هزاران سدره و که با او

 را  خون صفحۀ تقویم که رنگین کرد با او           که نـامـش آبـروی دفـتـر تـاریخ شـد او

 ابراهـیم را  چنین باید که رفتن راه،  این           بشکفد های شهامتآتش که گل  رفت در

 کی شود تحریم را  زهـرا هراسان پیرو           را تهـدید پـیـرو زهـرا کجا تـرسد دگـر

 بیم را  امید و هـایش بانگ زد مرزندبه            رجا را زنده کرد و یک خوف به هایش یکخطبه

 میهمان باغ اوست  غم و رفته ال زهراح

 این زبان حال موالیم علی در داغ اوست 

 کوثرم آمد به یاد خروش افتاد سینه،  در           دلـبرم آمد به یاد از جهانی دل بُـریـدم،

 یادنـاگهـان اوراق سرخ دفـتـرم آمد به             شرحی از داغ شقایق در گلوی باد بود

نوزن شعر: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعل           ترکیب بندقالب شعر: جواد محمدزمانی            شاعر:   
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 ناگهـان اشک روان دخـتـرم آمد به یاد           ام جاری کنمدیده  ازخواستم سیالب خون 

 درم آمد به یاد  و ها در بـین دیـوارنالـه            زائر پهـلوی مجروحش شدم آه ای دل!

 یادنـظـیـر هـمسرم آمد به آن دفـاع بـی            حس کرده است کرده رابازوی تورم   دست،

 یاد   ای مـدیـنـه مـاتـم پـیـغـمـبـرم آمد به           استدوش من  ردریغا چوبۀ تابوت ب ای

 آری آری! روضۀ آب آورم آمـد به یاد            الـبـنـیـن هـمراه شدفـاطـمـیـه بـا غـم ام 

 ادرتـبـۀ سـقـا به روز محـشرم آمد به ی            کندمی های او شفاعت محشر دست روز

 نـظر بر ما کـند آرزومـنـدیم با لطـفـش  

 ها وا کـندهای او گـره از کار دلدست

 

 کنم چه  این شهر نمانم،  در  که شدکاش می             کنمچه  تو اگـر زنـده بـمـانم،کنم، بی چه

 کـنمچه  شـده بـیـمـاری تو قـاتـل جـانـم،            دعـاگـوی منی تا سحرخـواب نداری و

 کنماشک از دیده ز داغت نـفـشانم، چه             1سوزم یمردم از گریۀ توخسته و من م

 کنمچه خـورده نـدانم،گـرهم روی گره             شد که صدها گـرۀ کـور به دسـتم وامن

 کنم روی نهانم، چه  از این گرچه شرمنده            بدهـم چهرۀ خود باز کنی  حاضرم جان

 کـنم چه حـال پـسرم بس نگـرانم، من به            لـرزدراه حـسن می مغـیـره رسـد از تا

 کـنـمچـه نـدانـم،  سـوخـتـۀ خـانـهبـا در             گـیرم از کوچه بیادت رفت و آمد نکنم

 کنم چه  تاب وتوانم،  به تن،نیست  بیش ازین            تو خوردۀ زمینای زمین خورده علی هست 

 کنمچه ،زمانم مردترین خورده  زمین من            :فتگ «انسانی » که دلم بود به یقین حرف

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

ن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيم به منظور رفع ايراد موجود و همچنين انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متمي 

 زيرا مصرع اول به نوعي توهين به حضرت است  .کنيد 

 کنماشک از ديده ز داغت نـفـشانم، چه             مردم از گرية توخسته، تو از گرية من 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعل: وزن شعر               قالب شعر: غزل    سعید خرازی                  شاعر:   

 



( سایت آستان وصال      astanevesal.ir  428                                                                                                                          جلسه آموزش مداحی نورالثقلین  ) همدان 

 
000

 

 زهـرای من! حبـیبۀ من! مهربان من             من غمت ای خزان  خزان شدم ز رنگ

 شـدم بـدون عـصا آسـمان من!  دیگـر            میخورم زمین؟ غمت چقدر  بینی ازمی

 !اش چکار کـنم بـاغـبـان من؟لـهبا ال            اتـاق مانـده هـنـوز بـسـتر تو گـوشـۀ 

 !استخوان من کشید تیر که خورد چشمم            ایمـویت بین شانه  مانـدست چند تار

 !درد کشیده جوان من راحت بخواب،            !بخواب درد کـشیدن تـمام شد راحت

 من ان زم زمین وست  زده هم به فکرش            توست علی نقش قبر هایکابوس لحظه

 نهـان من  تو راز کجـاست قـبـر آخـر             ساختم که نفهـمند هیچوقت چهل قـبر

 1من ها دوبـاره نـگـیـرند جان تـا مـیخ            گـفــتـم در  جـدیـد بـسـازنـد بـعــد تـو 

 ن حـاال دگـر شـروع شـده امتـحـان م            امـتـحــان تـوحـاال دگـر تــمـام شـده 

 

 کند می  خونابه جاری  نه! اشک هایم چشم            کندمیقراری بی ام دل سینه  در رفتی و

 کندمی "خزانم را بهاری" یاد تو حتی            امبوی تو مانـده در تمام خانه رفتی و 

 کند برایت گریه زاری می حق بده حیدر             خاطرات خوبمان یادم نرفته "فاطمه"

 کند کرده دائم سوگواری می  کز ایگوشه            سوزاندمجور می حال َحسن بد  بعد تو

 کند داری می  میشود شب زنده  نیمه شب پا             ه بالین حسینشب بظرف آبی میگذارم 

 کندداری می دخـترم زینب برایم خانه            من جای خالی توراحس کنم  تاکه کمتر

 
اين موضوع   حضرت شدن اين ميخ در هيچ مقتل معتبري نيامده است » البته  هموضوع وجود ميخ در و سرخ شدن و وارد سين  . 1

در و    همجروح نشده است بلکه بر اثر ضرب  علیهااهللسالمبدان معنا نيست که در اين حمله و جسارت سينه و پهلوي حضرت زهرا  

در قالب  حتماً    ما اين اين موضوع  آتش حضرت به شدت مجروح شدند و تصريح تاريخي در اين زمينه وجود دارد« لذا توصية  

 است اتفاق افتاده باشد مطرح شود نه قطعيت تاريخي؛  زبانحال يا آنچه که ممکن

 تـا مـيخ ها دوبـاره نـگـيـرند جان من            گـفــتـم درِ جـديـد بـسـازنـد بـعــد تـو

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: سیدپوریا هاشمی            شاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلقالب شعر: غزل           وزن شعر: محمدحسن بیات لو            شاعر:   
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 نداری که داشتم و دست رفت دار از             که داشـتـم دیـاریظـلـم مـردمـان  از

 ایل و تباری که داشتم یادش به خـیر            با نبی عمر  بودم و یک  نه سال با تو 

 قراری که داشتم رفـتی و رفت با تو            نخورد این دل تکان سال با تو آب در نه

 بـاری که داشتم افـتاد روی دوش تو            مرا ببخشجای علی شکست قد تو، 

 که داشتم  بهاری  ، خانه درب پشت  در            شد پـامـال گـرگـهـای خـزانـی شهـر

 که داشـتم کرد حـصاری شرمنـده تو            مـرا آن مـیـان را زدنـد ولی  دیـدم تو

 یاری که داشتم من گرفت فاطمه! از            کبودبازوی کنم که همان  من فکر می 

 آتـش زدنـد بـر دل زاری که داشـتـم            پـی تـشـیـیـع آمـدنـد تـازه در امـروز

 از هـیـزم مـدیـنه شـراری که داشـتم            کـندپـا به کـربـبال بـاز می   یک روز

 

 

 اتریست هوای بها غرق خزان شده            اتبـیـقـراری  قـرار تو و دلـگـیـرم از

 اتبردبـاری و شود به توتا خـیره می              چشم در دل دیوار وکند گریه می  خون

 اتآمد به یاری کرده می بـاران نـزول            آسمان شد ازچه می  آتش گرفته بود و

 اتبایـد که مخـفـیانه شود سـوگـواری             سیاهپوش  مات و تو عزای درخورشید 

 اتقاری  انگـیز   شد کـوثـرانه لحن غـم            اینچنین خواندکه می ق استقرآن  ناط

 اتچشـمش به کودکان  تو و یادگـاری            نـبـودنـت ـوال نـشـسـتـه بــود کـنــارم

 اتخـانـه داری هـنـر فـرزنـد داری و            دل تـاریخ تـا ابـد جـاریـست زنـده در

 ات!مـداری جـانم فـدای سـبک والیت            شدی قـانه برایـش سـپرعـاشـ رفـتی و

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر:        محمدعلی بیابانی     شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                 قالب شعر: مرضیه عاطفی               شاعر:   
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 خـواهد کل جهـان می  صاحبان سخن از             خواهدفاطمه یک عمر زمان می  گفتن از

 خواهداذان می  واجب عینی است، ُحب  او            را  زنم ُحـب ـش  است که فـریاد حقش این 

 خواهدیا فـاطمه جان می یا فاطمه، ذکر            …فـهـمـیـدم و دلـم کـور شـد گـره کـار

 خواهد می  جنان اذن ورودی به هرکسی            گـریـه کـنـد غـصـۀ او آه کـشـد، باید از

 خواهد می  زنانمخصوص  مجلس اشروضه             فـهـمـد کهروضۀ فـاطـمـه را مـرد نمی

 خواهد خوان می  هزاران ملَک  مرثیه او             را م زهـرامـا نـیـسـت بـگـوئـیم غـ کار

 اند علی تاخته  زهرا و این جماعت که به 

 اندبـاخـتـه حـقـیـقـت هـمۀ قـائـلـه را  در

 بـه در مـادرمــان  کـل عـالـم بـشـود در            مـادرمـان که بـگـویـنـد چه آمـد بـه سر

 مـادرمـان پـر آتش انـداخـتـه بـر بـال و            کوچه کسی درروضه خوان کاش بگوید چه  

 ور مــادرمـان  ـعـلـههـمـه قـربـان دل ش            آدم بـشـود جـا دارد اگـر عــالـم و آه…

 رمـق  پــشـت  در  مــادرمــان  نــالــۀ بـی             آن جانسوزی است به نشینده گوش عالم  

 پــســر  مـادرمـان نـتـوانـسـت بــمــانـد،            ی اوج گرفتعل  آن قَدر غربت زهرا و

 مادرمان  جگر    شده خون، سه ماهی است  دو            شدنش غـصۀ پرپر پسرش رفـت که از

 اند علی تاخته  زهرا و این جماعت که به 

 اندحـقـیـقـت هـمۀ قـائـلـه را بـاخـتـه  در

 انــدازۀ عــالـم دارد  اشـک بـه او چـشـم            دارد جهان غم  قدر سه ماهی است که او دو

 تا چشمۀ زمزم دارد سه   دو جای کوثر،            خوددو سه ماهی است علی در وسط خانۀ 

نفعالتن فعالتن فعل فاعالتنوزن شعر:                  ترکیب بندقالب شعر: پوریا باقری               شاعر:   
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 دارد مـاتـم غـم و  حسـنـش چـنـد بـرابـر            …پـریشان اما همه گـریان و  هایشبچه

 ایـن مـدیـنـه چـقَـَدر مـرد  خـدا کـم دارد            گویدخود میخانه نشسته است به  گوشۀ

 ای هم دارد؟ مومنه زن   اصال این شهر،             ما مـادر   نیست عـیادت کـند از یک نفر

 غـصـه دمـادم دارد بعد او شـهـر نـبـی،            دانـیـمدلـمان تـنـگ پـیـمـبـر شـده و می

 اند تاخته علی  زهرا و این جماعت که به 

 اندحـقـیـقـت هـمۀ قـائـلـه را بـاخـتـه  در

 

 

 زن روی دست مرتضی بود  تصویر یک           پا بود غوغا به  العزا آن بیت شب در آن

 خــدا بــود  سـر شـیـر هـا هـمـه درد  این            تـرک داشت  مانند شیـشه چـند جای او

 گشا بود یک مشکل کار صدها گره در           رفتمیمیزد راه دست  روی دست هی

 هـا بود غـسـل و کـفـن پیـش نگـاه بچـه            این همه زخم کـنیز و یک مرد تنها دو

 گـاه مصطفی بود  شک همانجا بوسهبی            تر شکسته عضو را بینی که کاری هر

ار روزی یـادش نـرفــتــه حــیــدر  ه زیر دست و پا بود دید زهرایش بمی            کــر 

 هـا بـهـر شـهـیـد کــربـال بـود دلـشـوره           سری آخـر کـفـن شد مـادر به هـر درد

 حـیـا بود های بـی گـرگ یـوسـف اسیـر           تنـش بیـرون کـشیـدند پیـراهـنش را از

 ها بود زهنیـ  بر ل رأس اومنزل به منـز           سر روی خاکیک پیکر عـریان و بی 

 بــود   آقــا بـیـن تـک ـه بــوریــا تـشــیـیـع           جا دارد از این روضه نوکرها بمیـرند

 هـا رهـا بـود  بـیـابـان آن آقـایـی کـه در           الـقــری آقـای مـا را دفـن کـردنـد اهـل

 ـیکـرش از هم جـدا بودچون بنـد بنـد پ           بـبـوسـمرا  فـرزنـدش نـشـد او فـرمـود

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                    قالب شعر: قاسم نعمتی                شاعر:   
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 شده  نیـستی خـانه به روی سـرم آوار            شده غمباریکسره شبم  و روز و رفتی

 بیـمار شده پسرت فـاطمه تب کرده و             مثـل تو دیـوار شدهسـهـم دستان منـم 

 شده یـارکس و بی همنفـست بی  !نفـسم

 پرم درد گرفت  خوردنگاهم به پرت  تا             سرم درد گرفت موقع غسل تنت بود،

 زهرا کمرم درد گرفت  تابوت تو  زیر            بیـشترم درد گرفت بیـشتـر دیـدمت و

 خیره به من تیـزی مسمار شده  دم در

 بدترد بود  صورت تو ورم بازویت از            تر حـیدر بود چشم آب غسلت همه از

 ..روی پیشانی تو جای کـلون در بود             دبر سر بوات پوشیه تازه بو بردم اگر 

 از وضع وخیم تو خبردار شده شصتم 

 کنم؟کفنت را چه   جاری شده روی خون            کنم؟چه  کار تنت راوقت کمم چنین  با

 کنم؟  شب گریۀ سخت حسنت را چهنیمه              رد سـیـلـی کـنـار دهـنـت را چه کنم؟

  گــرفــتــار شــده اســدهللا ای ورفــتـه

 که تو بودی به تبر چرخاندند ام را ریشه            چرخاندند خـدا زنـدگـیم را به نظر به

 چرخاندند   تا که دیدند علی را همه سر            خبر مـرگ تو را اهل خبر چرخاندند

 شده مـحـلی به عـلـی سن ـت بـازاربـی 

 تو چه گفتی که فقط گرم حسین جان شده است            نیستی دخترمان زار و پریشان شده است

 عریان شده است  حنجر ۀ بر بوس  صحبت از            آمد و گریان شده است پیرهنیحرف از 

 کـربـال وعـدۀ دیـدار من و یــار شـده 

 شد پرپر بـدنی پـاک لگـد کـوب شد و            شـد سـربـدن بـی   مـوقـع گـریـه بـرای

 زن ناشی خـیـره سر شد نـوبت نـیـزه             شد مادریک  طعه پسری محضرق قطعه

 شده اش کارای در وسط حنجـرهنیـزه 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            مسمط       قالب شعر: محمد کیخسرو            شاعر:   
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 عطای فاطمه است  نداریم از چه داریم و هر            است صفای فاطمه هامان ازصفای سینه  این

 ا حال و هوای فاطمه است هم در جان م باز            قـلب ما هم نـور داد خـاکی او بر چـادر

 است  اعتنای فاطمه ها ازروضه این  رونق           هئیتی رونق گرفتهای سفره هم این  باز

 عزای فاطمه است  غم و سوز   دلخون از باز           هـم مـهـدی ما شـال عـزا انـداخـتـه بـاز

 است  فاطمه نای رب مست  شهر هایکوچه           مصطـفی گرفته باز شهربوی زهرا را 

 وفای فاطمه است  است ما را هم،آورده آنچه            هم ما را خـرید آبـرومـان رفـته اما بـاز

 گشای فاطمه است  مشکل بازوی ، دست  رحمت           او ها از خواهیم این شبساله می  یک حاجت

ا ومـریـم و   است فاطمه عالم گدای ما،دانیم می خوب            آدم جـای خود آسـیـه و حـو 

 فاطمه استمبتالی   او مجنون علی، خلق           خلقت ولی دردانم چه سری هست  من نمی 

 برای فاطمه است حیدر و برای حیدر  او           بودگفته  شأن زهرا همان اول خدا در از

 است اطمهلوای ف تحت این مملکت بشنوید،            نان آب وبرای  خود ازفروشیم عزت  کی 

 ها پائین پای فـاطمه است این گمنام قـبر           پـالکـان شهـیـدمـادری کـرده بـرای بـی 

 فاطمه است جای   ،تا هست  زنان سینۀ سینه           هاقـبـر مـادر آاللـه  گـرچه پـنهـان مـاند،

 است  ی فاطمهها گریه همه از های ماگریه            اشک فاطمه های ماست،علت این گریه 

 صدای فاطمه است  یا نه؛  صدای مجتبی،  یا             رسدمی ها دارد صدایی از کوچه  گوش کن،

 است  فاطمه های روی پلک گرگ جای دست           تـارش بعـدها معـلـوم شد عـلت چـشمان

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل      وحید محمدی                شاعر:   
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 زمان شکست  زمین و غم تو آهسته از            را نوشتم و پشت جهان شکست نام تو 

 آسمان شکست کـمر  گـفـتم که فـاطمه،            که اینچـنـین   آسـمان چه نوشتی رسیدپـ

 شکست  چندین خزان و سیصد و هزار بعد از            سـوگ تو دلم دیـدی و در هجـده بـهار

ً             تا بـاورت شود ؛ و بشکن ای دل بسوز  توان شکست را می که سوخته  دری حتما

 شکست است بر قد رنگین کمان، زیباتر            تان رنگی از خداستدل  در بانوی نور

 گلوی علی استخوان شکست  در انگار            1شد بـاز عروج تو دری که بـعد هـربا 

 

 

 من مرگ استزخمم دوای ز داغ تو پُر            من مرگ استهمینکه نیستی اصالً برای 

 همنفس آشنای من مرگ است  تو پس از           امتر شده از این پس غریب ؛بودم غریب

 های من مرگ است بچه  بر  من و بر حیات،           سرم لحد است  بر  این سقف، کدام زندگی؟!

ه شـدی آب و ه ذر   است  مرگ منهمصدای  ای  سکوت تو در که            مـن نـفـهـمـیـدم تو ذر 

 است  دعای من مرگشکسته شبیه دست            مـن گـریـه کـار شبـیـه چـشـم کـبـود تـو

 فاطمه عقده گشای من مرگ است  تو پس از            کـفـن را گـره زدم گـفـتـم که بـنـد شـبـی

 استمرگ من سزای  چگونه زنده بمانم،           علی ـنـارپس از شکـستـن پهـلـوی تو ک

 که خیمه زده بر سرای من مرگ است  کسی            دیدمفاش می  خورد، در آن لگد که به در

 که نیستی اصالً برای من مرگ است  همین           …نگـرمبه جای خـالی تو بین خانه می 

 
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

 انگار در گلوي علي استخوان شکست             با هـر دري که بـعـد نـگـاه تو بـاز شد

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: مهدی مردانی                 شاعر:   

فعلنن مفاعلن اعلن فعالتمفوزن شعر:                قالب شعر: غزل محمدعلی بیابانی            شاعر:   
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 كنم تنها چه كس وبی  غم،اینهمه با  وای           تو یا فـاطـمه با محـنت دنـیا چه كنمبی 

 كنم فـردا چهبا غـم  برسد،چونكه فردا            گذردحسرت   محنت و  صد  به گیرم امروز

 كنم  طوبی چه اي شاخۀ اتسایه  از دور،           كویری سوزانهمچو  ،مراتو دنیاست بی 

 طاها چه كنمبضعۀ   ای چنین مهلكه، در           خـامـوشي تو روشـن شد آتـش فـتـنه ز

 ریا چه كنم پاي بندم به تو و غرق به د           امزده طوفانكشتي من به دریاي غمت  

 ام از پا چه كـنمحـال كز داغ تو افـتاده           كه در رحلت احـمد بگـرفـتی دستم اي

 صدایـم شنـود زینب كـبری چه كنم   گر           ز یتـیمان تو پـنهـان گـریم در دل شب،

 م ریخت خدایا چه كن ثمر ،بشكست و  شاخه           شجـر آل نـبـي كنده شد از ریـشه دگـر

 یا كـند روي كـبـود تو تـماشـا چـه كـنم             محـمـد نگـرد سیـنۀ مجـروح تو را گر

 کنم زهرا چه نکند حضرت شفاعت گر           بردارند حسان  روی گناهان چو از پرده

 

 

 بـانـوی با هیبت حیدر ای شیـر  زنان،            ای ذکر مناجـات شب و خلـوت حیدر

 به جهان قیمت حیدر  غیر از تو که داند            که قـدر تو شـناسد؟ ر،حـیدر کـرا جز

 دخـول حـرم حـضرت حـیدر اذن شـد            فـاطمه یا فـاطمه یا حضرت زهـرا یا

 حیدرفقط خدمت  هرکس به جهان کرد            گـردیـد شب اول قـبـرش مهــمـان تـو

 حیدر صحبت که شود عالم جای ز  هر             آییمی  این است که حتما توباورم من 

 را غـربت حـیدر پای در آورده تو  از            بگـیرد  قـنـفـذ عددی نیست که جان تو

 طاقـت حـیــدر بُـرده خـبـر رفـتـن تـو            زمین خورد زمین خورد ودرآن کوچه  مثل تو

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل    حبیب اهلل چایچیان            شاعر:   

 

فعولنمفعول مفاعیل مفاعیل وزن شعر:            قالب شعر: غزل  محمد جواد  شیرازی           شاعر:   
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 هنوز ترت هستچشمان   ز بالشی خیس،            هست هنوز اما اثـرت جـمع شد بسترت

 بـدن مخـتصرت هـست هـنوز اثـری از           گـلگـون ماند رنگ این پارچۀ بستـر تو 

 هنوز   این النه پرت هست در کردی وکوچ            ای پرستوی مهـاجر سفـرت کـشت مرا

 هنوز  هستهمسفرت  شوق رفتن به دل           حیدر؟که تنها بروی بی  این بود رسمش

 درت هست هنور؟ زخـم  همان میخ اثـر           بانویم؟!خوشی   ،خوب است   راستی حال تو

 آن درد  شدید کـمرت هست هنوز؟ با تو            درد نداری دیگر؟ خوب شد پهـلوی تو،

 هنوز  هستگرت  نوحهشب  های دل نیمه            همه جانسوزتر است های حسنت ازناله 

 به سرت هست هنوز  که چادر  ،انگاراصال             ده کـنـد یـاد تو را در خـانـه زیـنـبت زنـ

 پسرت هست هنوز  از اثری پشت این در،           بوسه بزنمان   هم به روی محسن  جای من

 

 علیست؟  دار پس از تو بانوی خانه! که خانه             علیست قـرارمن چه کسی بعد تو   قرار

 علیست  مـزار مزار تو نه؛ این مـزار، و            خوابیدی منی بین قـبـرتو جـسم و جان 

 علیست  روی شرمسار عرق هم از کمی            اشک نیست فقط دلیل خیسی این خاک،

 علیست بهار عجیب نیست اسیر خزان،             کردندتو یاس بودی و در باغ، پرپرت 

 علیست  تو آنچه سیاه است روزگار از پس            است  حسن است گیسوی آنچه سپید  پس ازتو

 علیست پدرت، دخترت کنار چنان تو و            غـذای دیـشـبـمـان دستـپـخت زینب بود

 علیست های یار چرا که مستمع روضه            سـوزد می دری که سوخته، دارد هنوز

 عـلیست خـانـۀ تو نزد کـردگار وگـرنه            منم که ماندم و لبخند و طعنۀ یک شهر

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  : غزل   قالب شعررضا قاسمی                  شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفقالب شعر: غزل           وزن شعر:  عبدالحسین مخلص آبادی          شاعر:   
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 بازوی تو پیچـید بقـچـۀ نان عـطـر   از            چرخـاندم و بوی تو پیچـید دستاس را

 پـیـچـیـد   یـا رب ـنـای لـحـن  دلـجـوی تو             بـا رب ــنــایــم کــردم و سـجــاده را وا

 لگد سوی تو پیچید  با زی که این دررو             یادم آورد…را به هم زد باز باد و  در

 ای که سمت  پهلوی تو پیچید تا لحـظه              شیـشه میـخ  در سر در نیاورداز بار  

 پیچید  روی نیکوی تو …و سوختی تو            تو سوختی و دود در چشم علی رفت

 پیچـید  توکوچه تا دست  دعـاگـوی   در             ها ریختفیض  قنوت  جاری  در کاسه

 معجـر طاق ابروی تو پیچـید در زیر              ضربه سنگـین  نزدیک بود و دیوارها

 مـوی تو پیچـیـد  های شـانه دردنـدانـه             نیست جهتها بی لخته خونالی  البه در

 دپـیچـیـ  هـای درد داروی توبا نـسخـه             زمـانـه چـنـدین روزۀ من این بـیـمـار  

 پیچید  تو زنده ماندی! روی بانـوی تو            زدخود حرف می  دیدم فضه با گوشه یک

 بوی تو پیچـید  دستاس را چرخـاندم و            دیدم سفره خالی بود و…رفتم امروز

 
 

 

 تـن ارغـوان تـو   وی اللـه زار زخــم،            خـون فشان توجگـر  ای داغ عشق بر

 در اول بــهـــار رسـیـــده خــزان تــو            عــلــی!   هـانـۀ شــادابـیای آخــریـن بـ

 پنـهـان شـده ست در نـظـر مهربان تو              ای مـاه روشـن شـب قـدر من، آفـتاب

 امـتـحـان تو  سـخـت مـیـگـذرد اما چـه            کنی در آزمـون عـشق عـلی صبر می

 ای مـن فــدای خـسـتـگـی بــازوان تـو           کشی!  انه میدرد سر شانه بر ضعف  با

 خـون نشسته بود کران تا کران تو  در            دریای سرخ من!  دیدم زمان غسل تو،

 های خـاک بـگـیـرد نـشان تو  از نـالـه            بعدپنهـان شدی که حـافـظـۀ چند قرن 

لن فعمستفعلن مستفعلن مستفعوزن شعر: غزل                 قالب شعر: ظهیر مؤمنی                   شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: مهرداد توماری             شاعر:   



( سایت آستان وصال      astanevesal.ir  438                                                                                                                          جلسه آموزش مداحی نورالثقلین  ) همدان 

 
000

 

 مادر عطایت، ریزه خور خوان عالمی          ای هـمـه عـالم امکان به فدایت، مادر

 خود را ز برایت، مـادر سورۀ کـوثـر          خـداونـد جـهـان آوردهکـیـستی تو که 

 بـارهـا گفته که جـانـم به فدایت، مادر          که هستی که نبی با همۀ قرب مقام تو

 به توصیف و ثنایت، مادر   عقل مانده ست          که از فهم فراتر بود اوصاف شما ای

 نـوکـری کرده و افتاده به پایت، مادر           برسد آنکس که  عـرش فراتر پایش از

 مـادر شـامل آیـات دعـایت،  گـشـتـه او          علی اوالد علی داشت و کسی مهر هر

 مادر سرایت،  صحن و  جا  عالم همه هست          است ولی امرظاهر   خواندن تو حرم بی

 مادر تو در راه والیت،چکد خون  می          نـوک میخ در سوختـۀ خـانۀ وحـی  از

 مـادر جان به قـربان غـم کـربـبـالیت،          اند با دعای تو همه خلق حـسیـنی شده

 تا ز گـودال رسد سـوز صدایت، مادر          ریزد سـمـاوات بهـم می همـۀ ارض و

 

 

 ای كه چشمانت گره وا میكنند از كارها           رده بودم بارهامُ  نگاهت؛ نگاهت؛ بی  بی 

 چرخند گندمزارها...  می دستاس تو دور           مهر تو جاری شده در سینۀ دریا و رود

 افـطارها...   شیـرین است اما سفـرۀ با تو           نیستخانه  نان ونمك در به جز  بازهم چیزی

 گـل نـارها  ها، ها، گل پونه آالله ها، یاس            ا بشكفند لبخندی بزن ت  باغ غمگین است،

 آوردند از بس خارها  سر بر ای گل، دورت           زخم نیست های نازكت را مرهمی جز  برگ

 دیوارها  ها؛  درها؛ كوچه شهر؛ های خانه           مرزبعد تو دارد مدینه غربتی بی حد و 

 بارها  به چاه درد برده كوه صبری، سر           اند هها دید شماری نیمه شب های بی نخل

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل     ناصر شهریاری                  شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               : غزلقالب شعرسیده تکتم حسینی            شاعر:   
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 ام ببین كه چه خالیست جای تو  خانه در             دل مــرتـضـای تـو سـت درد ناگـفـتـنـی

 سر سفـره غذای تو...  یادش به خیر بر            میخورم غصهغذا  به جای آب و شب هر

 پـایـان هـر نـمـاز خـودم از خــدای تـو              كـنم طلب عـمـر كمی می صبر زیـاد و

 های تو  های نـیـمـه شب بچـه از گـریـه            فـاطـمـه جـان گـریه میكنمبی اخـتـیـار 

 هر شب حـسن گـرفـتـه بـهـانه برای تو             به این طرف دفنت شب از درست زهرا

 نـو عـزای تـو  تـازه شـروع میـشـود از            پرد خواب می اش حسین هم از  با گریه

 آیـد صـدای تـو   كـنـنـد می احـسـاس می            ای  خـانـه رفـتـه ازكـنند كه  نمـی بــاور

 وقـتـی نـشد كه خـتـم بـگـیـرم بـرای تو            تر شدم های تو شـرمنده در پـیـش بچـه

 یــاد شـیـعـیـان نــرود مـاجــرای تـو   از            غـریـبـانـه مـانـده تـا  امـروز مـدفـن تـو

 

 شـرر افـتـاده به غـمـخانـۀ جانم چه کنم            نـدانـم چه کـنم آتش داغ تـو  سـوخـتـم ز

 کنم توانم چه  و برون تابدست  رفته از           ام تنـهـا شده یـاور و بی بعد تو بیکس و

 کنم  برده طاقت ز کـفـم اشک روانم چه           ب توش بر شب  و نالم می تو  روز بر روز

 عـقـدۀ دل شـده این راز نـهـانـم چه کنم            آمد بـسـرم ام با که بگـویم که چـه مانده

 کنم  نشانم چه دی تو ای دوست ندا بردی            امت سینه زدی از بر  آن نـشـانی که تو

 عاجز از گفتن آن مـانـده زبـانم چه کنم            شده تنگ نفس سینه در زندگی مشکل و

 کنم  ای تازه جوانم چه کشته تو که شدی           دیدۀ خونبار به بارم شب و روز آب از

 کنم  فشانم چهاشک  به سحر شب تا همه           ستـمـدیـدۀ مـن  رفـتـی آخـر ز بـرم یـار

 کنم  بیانم چه نطق و تو غم از است مانده           کربالیی " به عزای تو بگفتا به فغـان"

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: محسن مهدوی            شاعر:   

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                     قالب شعر: غزل  حاج نادعلی              شاعر:   
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 عـنایت را کـرامت راشجـاعت را             را درس غیرت تو ازآموخت  جهان

 تو این هـدایـت را یـهـودی دارد از             سار تو شـود در سـایهمسـلـمان می 

 را  الـم اصالتاین عـ دادی به نشان             کـنـد چــادر نــمـاز  تـوقـیـامـت می 

 محـبت راکه از تو این  و دارد هر            عـلـی آرام بـا تو دلـگـرم و پـیـمـبر

 باغـبان این داغ طاقت را گرفت از            افـتـدنـسیـمـی زود می شـکـوفـه بـا

 نشان دادی تو عـمری استـقامت را            هـا بـلـکـهمـیان کـوچـه  در نه تـنهـا

 تـاب داغـت را ای اونـدارد لحـظـه              کن چونامتحان  دیگر را جور علی

 را آن امـانـت  کـه بـرگـردانـد مـوال            حالی داشت آن لحـظهدانـم چه نمی 

 اینگونه غربت را  خود ندید جهان در            ریخت معـنا داشتدنیا بهـم می  اگر

 کرد صورت را گلگون آن دستی که  از            صافانبی   این شهر دلش خون است از

 عـلی برسیـنه دارد این شکـایت را            محشرها؛ داغـیست تا بماند روضه 

 کـنـد زهـرا قـیـامت راقـیـامت مـی            آیــدروز مـی  مـانـد زمــان آننـمـی 

 شـفـاعت را شفـاعت را اشفاعت ر            خـواهممی از تو فـقط آنروز مـادر! 

 

 من بودم و همین دو سه تا بچه های تو             همسایه ها به مجـلس خـتـمـت نیـامـدند

 بـرای عــزای تـو فـامـیـل کـم گـذاشـت             خیلی به مجـتبای تو بر خورد فـاطـمـه

 ر این خانه جای تو ازبس که خالیست د            جـای تـمـام شـهـر خودم گـریه می کنم

 یک خـتـم بـا شـکـوه بـگـیـرم بـرای تو            زهـرا مرا ببخش، که نگـذاشت غـربتم

 ـدای تو شـکـوه نـمی کـنند به من از ص             های تو، راحت شد این محل   از دست گریه

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: قطعه                  قالب شعر: وحید قاسمی                   شاعر:   

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:               قالب شعر: غزل    امیرحسین خوشرو               شاعر:   
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 فاطمه است رار قـعـزای فـاطمی ه بی  در            است فاطمه دار غصه ماتم گرفته،آسمان 

 ها خود سفره دار فاطمه استغصه   صاحب این             است مادرزمان صاحب عزای   این دهه صاحب

 است  فاطمه تبار مجلس ما دست شخصی از             رسد"می ای وای مادر " بین مجلس نالۀ

 طمه استفا اختیار شدن درمعراجی راه              سمت خدارود می   او با بوسه برمصطفی  

 وانفـسا یقـیـنا در کنار فاطمه استروز              کندمی هیئت خرج  خود را هرکه اینجا اشک

 کار فاطمه است چاره، بی از کردن  گیری  دست             بردمی  کوثرکنان را سمت  گریه تک  تک

 استفاطمه  راهکار بصیرت دادن درس             مدیـنه چـادرش را پـرچم اسالم کرد در

 فاطمه استشاهکار  کردن ما پس والیی            شناختتمام عـصرها باید والیت را  در

 و مزار فاطمه است  زهرامومن وقف  قلب            حرمخواهد نمی سینۀ ما هست پس زهرا 

 جوار فاطمه است  هم نوکرش روز قیامت            خوردمی دردم فـاطمه خـیلی به مـادری  

 چـادر خـاکی برایم یادگـار فـاطمه است            را هنوز  روی چشمم خاک چادر کشم برمی 

 

 علیست؟  دار پس از تو بانوی خانه! که خانه             علیست من چه کسی بعد تو قـرار قرار

 علیست  مـزار مزار تو نه؛ این مـزار، و            خوابیدی بین قـبـرتو جـسم و جان منی  

 علیست  روی شرمسار عرق هم از کمی            اشک نیست فقط ین خاک،دلیل خیسی ا 

 علیست بهار عجیب نیست اسیر خزان،             تو یاس بودی و در باغ، پرپرت کردند

 علیست  تو آنچه سیاه است روزگار از پس            است  حسن است گیسوی آنچه سپید  پس ازتو

 علیست پدرت، دخترت کنار چنان تو و            ودغـذای دیـشـبـمـان دستـپـخت زینب ب

 علیست های یار چرا که مستمع روضه            سـوزد می دری که سوخته، دارد هنوز

 عـلیست وگـرنه خـانـۀ تو نزد کـردگار            شهرمنم که ماندم و لبخند و طعنۀ یک 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               قالب شعر: غزلمحمدسعید طالبی            شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر: شاعر: عبدالحسین مخلص آبادی            قالب شعر: غزل             
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 است ساز که بزند پَر ملکى هر ردست ب           است ساز کبوتر ملک ساز، آسمان ساز،

 است ساز چون نمیخواست بفهمند پیمبر            قـالـب دخـتــر آمـد درمــادرى بـود که 

 است ساز دیگر نظرش کعبۀ ورنه زهرا           تـغـیــیـر نـدادش  مـولـد شـیــرخــدا بـود

 سـاز است الـقـدر خـداونـد مـقـد ر لـیـلـة           تا بـبـیـنـیـم که زهــرا چـه تـدارک دیده

 است  این کریمه کرمش چـند برابر ساز            زیـادش کـرده گـرفته است کم ما را که

 است  ساز زر  اش  خادمه فاطمه جاى خودش،           خـانـه طالیـش کـردنـد سنـگ دادیـم در

 ساز است قـدم فـاطـمـه مرمربسکه رد            جـن ـت از رد شـدن فــاطـمـه آبــاد شـده

 است ساز فاطمه گوهر غم سپردن به دل            یافت  ما ارزش ارزش بى قیمت و دل بى

 است ساز کوثر ساقى  خودش کوثرعرش           گه تقـسیم مقسم میخـواست کوثر حوض

 است ازقـنبر س شاه بانوى على؛ فضه و           انـبــیــا آرزوى خــادمـى اش را دارنـد 

 است  ساز ابوذر و  سلمان ست که این دو حب            ملـزوم همند عـلى الزم و  ُحب  زهـرا و

 است سـوخـته محـشـر سـاز آه آه جـگـر           دهـان باز کـنـد صبح قـیـامت بـدمد گـر

 

 کندبا حـسنت گـریه می  حـسین و یا با            کندیـاد زخـم تـنت گریه می   گـاهی به

 کندمی سـرخ پیـرهنت گـریه های گـل             تک همراه تک ای نـشـسته ویا گـوشه 

 کندشکنت گریه می  های دلبا روضه             شود هنوزپوش غمت می  شب سیاه با

 کـند یاد نـفـس نـفـس زدنت گـریـه می            هـنوز دارد و ردسـتی به دستگـیـرۀ د

 کـنـددارد به یـاد سوخـتـنت گـریه می            مادری ولیتب بی  اینکه سوخت از با

 کندزنت گریه می که سیـنه  دختر نگـو            ات شدهدار غم سینه که روضه  بس از

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل     علی اکبر لطیفیان              شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                 قالب شعر: سجاد شرفخانی                 عر: شا  
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 هستی به دیوار  ست تکــیـه مـادر داده             دستی به پهلـو دارد و دستی به دیـوار

 اندازه دارد  در چشم خود غـم های بی             ه داردهرلحظه دردی تـازه داغی تـاز

 تنـهـا هـاللی مـانـده از آن مـاه کـامـل            ست دنـیـای مـقـابـل مـثـل شبـی تـیـره

 آهــی بـه لـب مـی آورد از درد آهــی             گاهی که بر دیوار و در دارد نگـاهی

 به دستاس  دستی دستی به پهلو دارد و            لبـریـز از دردست اما غـرق احـساس

 دستی کـشیده بر سر و بر روی خـانه             نـسـیــم بـا مـحـبـت، مــادرانـه آه ایـن  

 دیـوار جـاری در و با هر نـفـس آه از            شـرمـنـدۀ احـسـاس او شد خـانه داری 

 به تابوت دستی  میگیرد و به سر دستی            مبهوت  مات، خسته شکسته،   شب نیمه  شب،

 برد بر روی شانه   جان خودش را می            می رود نـابـاورانـه از خـانـه بـیـرون

 شود پنهان بهشتش  خاک پنهان می  در            خورده گره با گرد غربت سرنـوشتش

 آه از دل پــر درد او آه یـا لـیــتـهــا...             نـفـسی علی ... آه از دل پر درد او آه

 

 میلرزد  دانه  دانه اشک، هایم گونه روی  به            میلرزد پروانه  دادن جان که از منم شمعی 

 بیـگـانه میلرزد دیـدن  ام از دل ویـرانـه           من زدهستی  آن روزی که دشمن پشت پا بر از

 تابانه میلرزد  که بی   گلو دارد در بغضی  چه            دلش را میکند پنهان حرف حسن چرا ازمن

 میلرزد دردانههمراه این  آسمان زمین و           میخواند لحظه هر  در و  روضۀ دیوار حسینم

 دارد شـانه میـلرزد ببین با آه طفالن تو            برگرد فاطمه  ،کودکانم  موی است  پریشان

 آید تـمام خانه میلرزد ی در که میصدا            رفتنت بانو  این خانه بعد از سر چه آمد بر

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: مثنوی            قالب شعر: محمدجواد شرافت          شاعر:   

 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:         قالب شعر: غزل    محسن درویش            شاعر:   
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 خــدا زد آتـش به دل سـوخــتــۀ شــیــر           1را زد که تو آنکـس نـفـرین خـدا بـاد بر 

 برصورت چون برگ گـل مـادر ما زد           نـفـرین خـداونـد بـر آن دست که نـاگـه

 این بیـت وال زد  در کس کـه لـگـد برآن            نـبــیـنـد خـامـوش شـده خـانـۀ مـا خـیـر

 روی جـفـا زد  آنقـدر که بر پهلـویت از           دیـوار بـی مـادرمـان کـرد مـیـان در و

 زد  ما  به ضربه یک  و  زد مادر   به ضربه یک             رحـم نـکـرد و تـا مـادرم افـتـاد زمیـن،

 ضربـۀ پا زد   مـرد به تو  دیـد که یکتا              بـدجـور غـرور پـدرم خـرد شد آنـروز

 داغــی شـد و آتــش بـه دل آل عـبـا زد           سیلی زدن و سینه شکستن حق بُردن و

 

 

 از راز و نیـاز دل شبهـاش.. بگـو            بگو فـاطـمه؛ از وفا به موالش؛ از

 غـراش بگوآن خـطبۀ   ذره از یک             هـمـیـشه اول روضـۀ فـاطـمـه؛ در

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

 هر جا شده در مجلس او بنـشیـنـید            ...بـنـشیـنید فـرقـی نکند کـدام سـو

 با وضو بنشیـنید با حال خضوع و             در روضـۀ فـاطـمـه مـقـیـد بـاشیـد

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

 غـمـبـر رامسـوزان دل پـیـ اینـقـدر             میـخ  در راروضـۀ  بسته بگـو سر

 آهـستـه بخـوان روضۀ نیـلوفـر را            زنهـار که باغـبـان نـفـهـمـد؛ یعنی 

 
سالهاست به درک واصل شده است بي معنا و در بيت زير ايراد معنايي و محتوايي وجود دارد زيرا نفرين مرگ براي کسي که    . 1

 شد بي اثر است لذا بيت زير تغيير داده

 آتـش به دل سـوخــتــة شــيــر خــدا زد           داغش به دل مادرش آنکس که تو را زد

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:             قالب شعر: غزل      مهدی سلطانی               شاعر:   
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 رزق گـریـه طلب از مادر سـادات کـند           مـالقـات کـنـد  اشـک گـاه که بادیـده آن 

 گرچه صد مرحله تحصیل اشارات کـند           معرفتش کامل نیست گریه هرکس نکند

 مـبـاهـات کـنـد  فــاطـمـه آن روز نـوکـر            که همه؛ دیـدۀ گریان دارند ـشرمح روز

 هر که با سیـنه زنی سیـر سمـاوات کند           لـم خـاکـی بیـرونقـفـس عـا زنـد از می

 بـرود تــوبـه کـنـد تـرک عـبـادات کـنـد             :یا عـلـی گـفـتـم و با مـنـکـر زهرا گفتم

 کرامات کند   این کشف و  از که جهان حیرت             است بضعة من ی جاری است که در چه سری ینا

 اثـبـات کـنـد که خـدای تو فـقـط قـدر تو           است حد زبان بشر نه در تو  نور وصف

 را خوب مـراعات کند  حرمت اشک تو           افسوس که این قوم نشد بعد رسول آه و

 عـمق جـراحـات کند این سالها گریه بر           با قلب عـلی کاری کرد  توزخـم پهلوی 

 گرچه مناجات کند  همه شب تا به سحـر           هـیـزم دوزخ باشد آنکه سیـلی به تو زد

 

 بغض گـلـو است آیت پـنهـان بی کسی             نـم بـاران بی کسی  اشـک من است نـم

 زهـرا، مـدینه هم شده زنـدان بی کسی             رویم ایـی دگرمـدیـنـه به جـ  ازباید که  

 کسی  حـاال بـبـین عـلـی شده مهمان بی             کسـان شدم یک عـمـر میـزبـان دل بی

 کسی این است چون نـشـانه دوران بی              بغل کنم؟  را خود  چه زانوی از پرسیدی

 کسی درمان بی  و نیست چاره  صبر جز             ده خـار چشم مناین روزها مغـیـره ش

 چون آب، روی آتش سـوزان بی کسی             بـرای دل خـسـتـۀ من است لـبـخـنـد تو

 کسی  فاطمه پایان بی بی تو است، مرگ            کاش اجـل سراغ مرا هم گرفته بود ای

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل                عباس احمدی      شاعر:   
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 خانه قـالی زهـراست  درمـالئـکه  پَر            جـاللی زهـراست بهشت جـلـوۀ نـور

 زهـراست دلیل مقـامات عـالـی همین            مریم های چـادرش بسته به نخ دخـیل

 خدیجه خـادمۀ خـردسـالی زهـراست            ملک است  آرزوی هراش  مقام خادمه

 زهراست  والی  است و حجاز که شاه  علی             خوانده سرورش علی نیز ای که ملیکه

 طال غبار ظـروف سفـالی زهـراست             سازد خاک فضه می ـاطـمـه ازف نگاه

 روی ضریح خـیالی زهـراست  غبار            مـژگـانم باز دوشنبه میرسد از راه و

 لیالی زهـراست  علـی در ظهور نـور            او شب شد  برای جـلـوۀ مهـتاب روز

 عـلـی که آیـنـۀ ال یـزالـی زهـراسـت             حیدر شکسته شد زهرا، پهلوی شکست 

 کـه داغـدیـدۀ قــد  هـاللـی زهـراسـت            زنـد فـریـاد  هـنـوز شـانـۀ دیـوار مـی

 

 نمای تو بود  اش روی حـق همیشه آیـنـه            بــود  عـلـی کـه آیـنـۀ روشن خــدای تـو

 بود   برای تو از خدا خلق، هرچه کرد  که           است سندی معتبر« لوالک» قدسی حدیث

 بـوریـای تو بود  که تـوتـیـای َملک َگرد             حسد بَردبهشت  خشت سرایت، به خشت

 َملک خدای تو بود  تر ازولیک شیـفـتـه            عاشق شد َملک حضور تو را در نمـاز

 بود  تو عصای حسن و  حسین دوش که دید           رفتیپا نـشـسـت عـلـی تا تـو راه می ز

 هـای تـو بـود زبـان درد دلـت در نـگـاه            گـفترمقت با عـلـی سخـن می  نگاه بی 

 جواب گرم سالمی که با صدای تو بود            بـه خـانـۀ دل او نــور داد و دلـگـرمـی

 د وپر از نوای تو بهمین نه شهر مدینه             افـتادمی ات همه هستی به گریه گریه ز

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:              قالب شعر: غزل       علی انسانی                  شاعر:   
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 شد اگر زهرا نبود  گل جدا می  عطر گل از           اگر زهرا نبود شد  صفا می باغ هستی بی

 نبود  شد اگر زهـرا ها می  آیینه  چـیره بر           خورشید عشق اولین برخورد با  تیره گی در

 زهرا نبود  شد اگر  می  این جهان ظلمت سرا           روی عـالمتاب اوست ارتزاق آفـتاب از

 ا نبود زهر  شد اگر  هوای دل رها می در           ها  ابـرهـای کـفـر آلـود از نـسـیـم فـتـنـه

 اگر زهرا نبود  شد  ناخدا می فلک دین بی            در دل امواج طوفان زای اقیانوس دهر

 نبود  زهرااگر   شد حق را رهنما می  کفر            اوست فداکاریاز  کفرنصرت حق در بر 

 زهرا نبود شد اگر   غم دو تا می بار زیر           عـلـی  پـرسـتـانـی همـانند  قــامت یـکـتــا

 زهرا نبود  اگر  شد  میصاحب لوا  سامری           هم شکست پهلویش بشکست تا بتخانه را در

 شد اگر زهرا نبود   میدین مصطفی  محو           حیاتقرآن  برداد   اماگرچه خود شد پرپر 

 زهرا نبود  شد اگر عالم فنا می  در عشق،           گمان  بی   یاسر   اوست از  حیات دارد  اگر عشق

 

 های بوتراب افتاده است شانه غم بر کوه            نیمه شب گرد سپیدی بر خضاب افتاده است

 است اضطراب افتاده هایش غنچهمیان  در            افتد و  زمین می های یاس دارد بر شاخه

 استسنگ آسیاب افتاده  زخم دستش دو بر            کبود  بازوی خون و  سینه، و  میخ  پهلو،  و زخم

 است  افتاده  خواب به  رو فروغش بی  چشمهای             بافۀ موهای دختـر بین دستانش رهاست

 افتاده استب دنبال جوا  عرش از جبرئیل           گوشآید به  آیه سوره سوره نور می آیه

 است افتاده عذاب انگاری تن وجدانش بر             در و دیوار ندامت میخ سر کوبیده بر از

 بوی نرگس می وزد عطر گالب افتاده است             ها زمین افتاده، بین کوچه بر یاس دیگر

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل       محمود تاری                 شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل  ارپور               ساجده جبشاعر:   
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 برابرش  در خالي او رفته است وجاي            كه مادرش كبري  نداشت زینب باور

 عـلـي بالش سرش مهـر دستان پر ز            ـادر نـمـاز فـاطـمـه الالیـي شبـشچ

 مادر و محسن بـرادرش یادي كند ز            هنوز چـشمان پرستـارۀ زینب به در

 مـادرش سیلي و خاطرات كوچه و با            میگرفت روضه دلش كنج  به  شب هرنیمه

 نماز مـادر خود را كند سـرش چادر            ستوقتي دلش بهـانۀ مـادر گـرفـته ا

 1های همسرش غم بابا دلش گرفـتـه ز            پـریـده به آسـمـانمـادر كـبـوتـرانـه  

 

 گشای تو   گره  دست گشا، علی گره وی ز            روی خدا نمای تو نبی ربوده دل، ای ز

 سر عـلی علی، ملتـمس دعای تو  پشت             دست بوسیت  عازم نبی،  روی نبیپیش 

 دل برد از مالیکه ذکـر خـدا خـدای تو             هرنفس به نفست با به قدسیان دهی روح

 حرف دل علی بود گریۀ بی صدای تو             درد نـگــفـتـۀ دلت اشـک شبـانـۀ عـلی 

 کند برای تو  دیت گریهمه که هماره جز            حـق تـو را ادا کـنـدنـاله و آه مـا کـجا 

 محـسن بـی گـنـاه تو، شد سپر بالی تو             تو سپر عـلی شدی پیش هجوم دشمنان

 قفای تو حسین در قفای او روان، در تو             النبی  مسجد حق،راهی شیر بازوی بسته

 تو  ینما خداروی  روی، بود بر دست تو            ه راعلی نهان کنی، قصۀ گوشوار  تا ز

 هـای تو  نالـۀ وای وای مـا، گریۀ هـای            نمیشود دمی  عالمی قطع که به پاست تا

 تو ماست جای  دل کجا بود،در هر تو قبر            تـربت بی چراغ تـو، سیـنـۀ داغدار ما

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

بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت  يگاه ائمهمنظور رفع ايراد موجود و همچنين و رعايت بيشتر حرمت و جا

 بـابـا دلش گـرفـتـه بـراي کـبـوتـرش             مـادر کـبـوتـرانـه پـريـده به آسـمـان                     .زير کنيد 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: جواد قدرتی                   شاعر:   
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 دعـا حضرت زهـرا بـانـوی عـلـی بـاب              ای مـادر مـظـلـومـۀ ما حـضـرت زهـرا

 خـدا حـضرت زهـرا تـرین نـور   تـابـنـده           را مـدح کـنـد احـمـد مختـار ـیـوستـه توپ

 حضرت زهرا جـفا و جـور جان دادۀ از          ثـابـت قــدم انــدر ره مــوالى جــنــانــى

 حضرت زهـرا حـیـدر شده مـدیـون شما            خود همواره گذشتی ره موال ز چون در

 زهرادر نـزد خـدا بـاب  عـطـا حضرت             قدمت سرمۀ چـشـمـان  َشهان استخاک  

 نـمـا حضرت زهــرا  پـروانـه رفـتـار تو           ذرات  جـهــان مـدح  جـاللـت بـنـمــایـنــد

 حضرت زهـرا ژولـیـده بـبـیـن حال مرا            بانو  تو زبخواهم   تو از است که غیر زشت

 حـضـرت زهرا والشـادم که شــدم اهل            ــنــد به قــرآن خـدا تـا بـه قـیـامـتسـوگ

 ضامن شده در وقت  جزا حضرت زهرا           نـور صد ها چو مرا خادم آن بیت پُر از

 ظلم است اهـانت به شما حضرت زهرا          1بی   بی گنه روح  تو و رجس از بَُود عاری

 زهراکی به شما گشته روا حضرت  غم            ن خـادم دربـار شـمـایـنـدعـیـسـی نـفـسـا 

 غـمخانه چرا حضرت زهـرا قبرت شده           فـقـدان تو مـوالی مرا خـانـه نشیـن کرد

 زهرا تا حضرت  این غصه دو گردیده ز           قـامت مـوالی دو عـالـم  ُکـشـتـنـد تو را،

 2حضرت زهرا گـویم همه جا من گـفتم و          ا نقش زمین کردلعنت به هر آنکس که تو ر

 وهللا  شـدم اهـل بـکـاء حـضـرت زهــرا           نبارید  غصه براین و گفت غمت که  اننتو

 یا حـضـرت  اُم الـُشـهـدا حضرت زهـرا            هـسـتـم هــمه دم ذاکــر  نــاالیـق این در

 
ود نازنين حضرت عاري بود از هر گونه گناه؛ لذا بيت زير داراي ايراد محتوايي است زيرا طاهر شدن به دنبال ناپاکي است در صورتيکه وج  . 1

 دهرچند تغيير کلمه طاهر ترتيب حروف الفبايي شعر را بر هم ميزند اما از آنجائيکه رفع ايراد محتوايي مهم تر است بيت زير تغيير داده ش

 ظلم است اهـانت به شما حضرت زهرا            طاهر شده از رجس و گنه روحِ تو بي بي 

اما پيشنهادبي  . 2 بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را  مي ت زير سروده اصلي شاعر محترم است  انتقال  به منظور  کنيم 

 من گـفتم و گـويم همه را حضرت زهرا           را نقش زمين کردلعنت به هر آنکس که تو          .جايگزين بيت زير کنيد

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:              قالب شعر: غزل    سیروس بداغی                 شاعر:   
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 گذاشتی  تنها  و اوج غم تک ما را در            گـذاشـتی رفتی میـان غصه مرا جـا 

 را به روی شـانـه بـابـا گـذاشـتی  آن            1و  بستر ز را جسم خودت تو برداشتی

 پـا گـذاشـتی  عـلـی به آتـش در با یـا             ای که تو  رود بخدا لحـظـه یـادم نمی 

 آن را به زیر بالش خود جا گذاشتی             ای  لباس محسن خود را نبرده مـادر

 دربین شانه موی خودت را گذاشتی             کباب کرد ات جگرم را یادگاری  این

 بـرای من امـا گـذاشـتی ایـن کار را             ساله کجا مـادری کجا گـفتم که چار

 ـذاشتـی آخـربـرای زیـنـب کـبـری گ            بود حسینسهم گلوی   ای که آن بوسه

 

 مـاه، رخ از شـرم، پـشت ابـر بُرد            بُردتـا عـلی ماَهـش بـه سـوی قبر 

 کرد هـم گویی گریـبان چاک خاک            آرزوهـا را عـلــی در خـاک کـرد

 جـانم بگیر تن نـمانـده هیـچ از او،             زد صدا: ای خاک، جـانـانم بگـیر

 چو دست مصـطـفیهم دسـتی آمد،            ری دســت خــدانــاگــهـان بـر یــا

 زهـرا گرفت دامـاد خود، احـمد از            دریا گرفت صدف، گوهرش را از

 تو ُخرد، یکسر جزء و کل وی بَر            خیــل ُرُسـل گـفـتـش ای تـاج ســر

 امـانــت را بـگـیـر م،بـازگــردانــد             از من ایـن آزرده جانت را بگـیـر

 کــوثـــرت از سـاقـی کـوثـر بگیر            دیــگـر، هـدیـۀ داور بـگــیـر بــار 

شد خجلت عـلی از محضرت می  دهـد نـیــلـوفــرت یــاس دادی، می            ک 

 
کنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر  مي  عر محترم است اما پيشنهادبيت زير سروده اصلي شا  . 1

 .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 آن را به روي شـانـه بـابـا گـذاشـتي             برداشتي تو بار خودت را ز بستر و

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: مهدی نظری                 شاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            مثنوی            قالب شعر:                    علی انسانی شاعر:   
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 لكنـــــار قـبر زهـــرا كــــرده مـنز          الهی داد از ایـن دل داد از این دل 

 كه اشك دیـده كـرده خــــــاك او گل         بــــگو زهــــرا ز جـــا خیزد ببیند  

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

 كــــرده كه دست من تو را درخـاك          چنــــان داغـــــت دلم غمناك كرده 

 اك كــــردهغبــــار غـــم ز رویم پـ         به جایت زیـــنب مظــــلومـــه تـــو 

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

 كــه دیگر نشنــوم زهرا صــدایت           ز ســــوز دل كنـــــم گــریه برایت 

ــ          در و دیـــــوار خــــانه بـــــا نگاهم   ــادم آورد آن نــــاله هـایتبـــــه ی

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

 بــود نام تو زهــرا جـــاری از لب           ـــت انـدر دل شب كــنــــار تـــربتــ

 كشـــــد نـاز مــرا مظـلومــه زینب         بـــــه خــــانه تــــا روم بـــا دیده تر 

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

 ولی بــر فاطمه مــهمان عــلی بود          اگــــر محور به هر امكان علی بود 

 سرشـب تا سحر گــریان عــلی بود         ــار تربـتت؛ مظـــــلومــــه زهرا كــن

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

 شعله اش سـوختدر در میخ تی ح كه           چنــــان دست علی آتش برافروخت 

 چگونـه میخ در آن سیـنه را دوخت          نـــداند كـــــس به جز مولی الموالی 

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

 بین در و دیوار شده نـقــــش زمین            ســـــوزانـــد دل فاطمه را آتش كین 

 كاندر یم خون از اوشده سقط جنین             با پــــهلوی فـــاطمه چه ها كرد لگد 

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

 ودت شدی تو محـروم علی ازحـق خ           بــر خلق جهان كه گشته معلوم علی 

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                     دوبیتیقالب شعر: احمد آرونی                 شاعر:   
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 بـا اشك نوشتـه است،مـظلـوم علی           بـــر كنگره ی عرش به جان حسنین 

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

 یــــك تن نبــــود فاطمه پرسـد حالم           باشد بالم چــــون مـرغ سحر شكسته 

 بـه خدا صفا ندارد عالم بی تـــــو            رفــــتی تـو ولی جان نبی روح علی 

 

 

 نقش شد زهــرا سالم هللا عـلـیـهـا فـاطمه           نص  لوال فـاطـمـهروی تاج عـرش طبق  

ک مى آنكه خاك  اولـیـا هللا عــالــم، كـیـسـت اال  فــاطــمــه          1برند   جـانمازش را تـبـر 

 باال فاطمه  دهد به اهل روزى می رزق و          خورند انبیا از بركت دستـاس او نان می

 ابـیـهـا فــاطــمـه  انـد ام  بـاطـنـاً فـهـمـانـده         ام االئـمـه فــاطـمـه  ظاهـراً فـرمــوده انـد

 ای شد لیـلـة المحـیای موال فـاطمه جـلـوه          ای شـد لـیـلـة الـقـدر رسول هللا او جـلـوه

 را حـجـت هللا عـلــیـنــا فــاطــمــه آشـكــا         انـد اما گـفـتهانـد  هـایـش حـجـت هللا بـچـه

 ها چهارده تا فاطمه  شود سرجمع این مى          زهراست پس سیزده معصوم هریك نورى از

 چه عـلـی اندر عـلى چه فـاطمه با فاطمه          است آینه الحق مع و حق علی  و حق فاطمه

 الـفـقـار مرتضی یا فاطمه حك شده بر ذو         را یاعـلـیحك شده بر روی گـردنبند زه

 بـیـنـیـم اال فـاطـمه  در نـجـف چیزى نمی        حیدراست زهرا حیدرفاطمه است و بسکه بسكه

 دنیا فـاطمه  سـروری دارد به زنـهـای دو          شـادی روح خـدیـجـه، كـوری چشم همه

 زهـرا؛ فاطمه  حنـانـة الحـوراء،راضیـه؛          است رمادنهایت  دراسمی كه بخوانی  با هر

 جا فاطمه  میرسد محشر به داد شیعه صد         این؟  از بیش مهربانی این؟  از مادری باالتر

 آنجا فاطمه...  سینه كه با  برخورد  چنان آن          شد  سرخ خجالت از مسمار   اش كه سوخت خانه

 
 ب شبهه ناک و يا کفر آميز تغيير داده شدبيت زير به جهت رعايت توصيه هاي علما و پرهيز از مطال . 1

 اولـيـا اهلل عــالــم، کـيـسـت ال فــاطــمــه           آنکه خاک جـانـمازش را پرستش مى کنند 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلر: وزن شع         قالب شعر: غزل    محمدجواد پرچمی           شاعر:   
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 در فتح خـیـبر قـلب مرحب را دریـدم            ــریــدممـن بــا دم تـیـغـم شـهــادت آفـ

 بـریـدم مـردانـه آن خصم خـدا را سر             روی سیـنۀ َعـمر چون کوه بنشستم به 

 کشیدم خون به خاک و را لشگر دریای            جنگ اُحد خوردم نود زخم در یکروز

 ـود الفـتـی اال  عـلـی از حق شنـیـدم خ            یک لحظه زانـویـم نلرزید و به گوشم

 کـام بــالهـا آرمـیــدم  یـک عــمــر در            محنت خـم به ابـرو دم نیاوردم ز یـک

 را به چشم خویش دیدم  دادن خود جان            نهمه وقتی که زهرایم زمین خوردبا آ 

 ـابــوت عــزیــز خـود دویــدمدنـبـال ت            چشم مردم از  که دور  خوردم  زمین  شب آن

ـۀ ما هـم خـمـیـدم            با آنکـه هـمـچـون آسـمـان بودم مقاوم  مـثـل هالل از غـص 

 چـیدم با دست خود خشت لحـد بهر تو            شـرمنده ام از اینکه امشب یا فـاطـمـه 

ا شاعر ماست« »میثم  به زهـرای شهیدم یا رب ببخش او را             گنهکار است ام 

 

 تـمـام غـصۀ عـالم نـشسته در محراب             گریۀ آب  وصدای سکوت  است وبغض شب 

 دیـوار  خـانه ارباب  مـصیـبت از در و            باردنگــاه کن کــه بـبـیـنی چگونه می 

 تابرسولـش به منـزل مهفـقـط خدا و             بـرای غـسـل شــب قـدر آمده امــشـب

 علی را بـه فـاطمـه دریاب  الهی صبـر            شویدبـه آب مـی بــنـای زنـدگـیــش را

 تاببی  شکسته و بر آن ضریح کبود و            بنددبه قطره قطره سرشکش دخیل می

 بـدن خوناب آن   بـرای آن که نمـاند در            کردندچـه آبـها کـه سراسیمه غسل می

 امشب تاب صبورش ندارد هایکه ناله             هامرور خاطره علی از به رسدچه می

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                قالب شعر: غالمرضا سازگار              شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                قالب شعر: غزل    رحمان نوازنی                 شاعر:   
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 ات تـشیـیـع مـخـفـیــانـه و دفـن شـبـانـه           دارد نـشـانـه از حـــرم بــی نـشـانـه ات

 ات  چون شد که قـتـلـگـاه تـو شد آستـانه          باب تو بـاب وحی  در  رحـمـت خـداست

 ات  حتی تو حـق گـریـه نـداری به خانه          نه در بقیع نه در دل صحرا،  نه در اُحد،

 ات ن آتــشـی کـه سبـز شد از آشـیـانـه آ           کـربـال گـذشت هـای سـوختـۀ از خـیـمـه

 ات گه بـا غـالف تـیـغ و گهی تـازیـانـه           در پـیـش چـشـم فاتـح بـدر و اُحـد زدنـد

 ات  های علـی روی شـانه ای کوه غصه           میـده شوی چون هـالل ماهحق داشتی خ

 ات  دیـدنـد بـاز جـانـب مـسـجـد، روانـه          عـلـی صد بار جان فـشاندی و در یاری  

 ات  با دست خویش دفـن کنـد مـخـفـیـانه          ای حامی عـلی که گمان داشت شوهرت

 ات  افــتــاد لـــرزه بـــر بــدن نــازدانــه          ند شدوقتی که دست خـصـم به رویت بـل 

 اتنــشـانـه در قـلـب او بــود حــرم بـی          یـدگـرفت و دسـراغ قـبـر تو را می میثم

 

 گـرفته بود  ماهی كه از ادامه شب رو            بر سـاحـل شـكـافـتـه پـهـلو گرفته بود

 گویا تنش به زخـم تـبر خو گرفته بود             دام سـرو بودعـجـیـب در انـآرامـشی 

 دستـی دگـر بر آتش پـهـلـو گرفته بود             دستـی به دستـگـیـره دروازه بـهـشـت

 گرفته بود  آهـوی عـشـق بوی پـرستـو            رفته بود كه بهاری به رسد تا برخاست

 او كه هـمـیـشه اذن ز بـانو گرفته بود             داد؟ جواز نومرگ به با چگونه شب  آن

 بو گرفته بود  تب  شب؛ نعـش مدینه در            های شـهـر؛ صدایـی نشد بلنداز كوچه

 دست به زانو گرفته بود وقتی علی دو            گرفت اشگریه  خدا شكست، زمین پشت

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: زگار              غالمرضا ساشاعر:   
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 توان را زهرا   و کف تاب بُرده است ز ناله            گرفته است عنان را زهراگریه در دست 

 جـنـان را زهــرا کـن پـنـجـرۀ بـاغ  بــاز            خویشعلی دیدۀ  روی بر  تو  چه از  ای بسته

ـل کنم این بار گـران را زهرا           آسمان بر سـرم آوار شد از جـا برخـیـز  چون تحم 

 هـی نـور دل و دیـدۀ جـان را زهـرا تا د            ای چـراغ دل من بـاز بـزن سـوسـوئـی

 نـهـان را زهرانگـفتی به عـلـی درد  که            گـوشۀ چـشـم کـبـود تو به من می گـوید

 گرفته است جهان را زهرا  گرد غـم باز           غـم پـیـغـمـبـر  تـازه شد با غــم تو داغ و

 داغ تو آتـش زده جـان را زهـرا  ۀشـعـلـ           گر که آه از جگرم سوخته بر می خیزد

 روان را زهرا ام این اشک  نذر تو کرده           دارم« وفائی » با غـمـت تا به ابـد عـهـد

 

ل نیست دل اگر نشكند از ماتم او،           نیست دل زهرا غم از گداز و سوز دل بى   جز گ 

 پوشد  می على ت خود را زفاطمه صور          میجوشددیده ما  از دل و اشك از خون و

 قـبـر پنهان تو روشنـگـر اوج ستم است          استغم  فاطمه فهرست اى كوتاه تو، عمر

 بشكسته عـلـى تـنهـا ماند  با دل خستـه و           جا ماند رفتى، اما ز تو منظومۀ غـم بر

 سیلى نـرود  ضربت هرگز از یاد على،           رخ نـیــلـى نــرود سـتــم ازدسـت  اثــر

 نبود  چه و بود  چه  تو از كه بعد باپدرگوى           بـازوى كبود نگـفـتى تو ز  با عـلـى راز

 مرگ جانسوز چرا؟ دفن غریبانه چرا؟           پس حمله به آن خانه چرا شهراگر شهر تو،

 ت هنوزمدفن گمشده در شهـر مدینه اس          هنوزسینه است  و میخ  در داغ ما آتش و

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلشعر:  وزن           قالب شعر: غزل        سیدهاشم وفایی              شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            مثنوی       قالب شعر: قاسم نصیرپور                شاعر:   
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 جویت جست و در زمین میگرددآنكه  ای            عـالـم را معـطـر كرده بـویـت های گـل

 بویت   چید پیغمبر بهشت از رنگ و می           ریحان به ریحانیادش بخیر آن روزها 

 خـاک عـمویت  ساخـتی تسبـیحی از  می           چــیدی آرام هـا را در نخـی می  سیـاره

 سبویت  جرعه آب خوردند از جرعه به           مردم شهـر ات نان، د از سفرهبرداشتـنـ

 بـستـنـد درهـا را بـه رویت كه می دردا           درهای رحـمـت بـاز می شد با دعـایت

 وقـتـی بـهـشـت آذیـن شـده در آرزویت           داند فـدک تـنهـا بهـانه است تـاریـخ می

ه گشته خـ  شود آب از وضـویت  وقتی مطـهـر می           هایت  سجـده اک ازوقتی منـز 

 حـتـی اگـر یـك شـهـر باشد روبـرویـت            بگـوییحق  كـنی از حـمـایـل می چـادر

 چكید از خلق و خویت  این بار آتش می           هـای جـاللـی  بـرخـاستـی با آن صـفـت

 سوی مسجد میروی مسجد به سویت  تو             ـمایـستد از این تـجـس    حـتـی زمــان می

 هـویت  های و دنـیـا به آرامش رسیـد از           از های و هو افـتـاد دنـیـا بـا سـکـوتـت

 آن نــهــیــب؛ الـــذیــــن آمـــنــویــت از            هللا رحـمـن الـرحـیـمـت از بـانـگ بـسم

 گـویت عــالــم یک صـدا لـبـیـک ذرات           سجدلـرزید م  تو خطبه میخواندی و می

 مدح عـلـی حـیـدر به حـیـدر از گلویت            میریخت كهرسید آنجا  خوداوج  بهخطبه  

 های مویت   سپیدیشد  روشنشب كه  آن            شد او قطره قطـره آب می  گفتم عـلی...

 مـگـویـت خــم تـو آری زخــم آن راز  ز           آن شب كه زخـم تو دهـان وا كرد آرام

 رفـتـی ولی پـایـان نمی یـابـد شروعـت           گفتهنگام دفن تو عـلـی با خویش می 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                 قالب شعر: حمیدرضا برقعی            شاعر:   
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 کنم سحر توازشبی است که بی  مرگم به           ستـاره بـه خـون جگر کنم دامـن پُـر از

 برای تو خود را سپر کنم؟  درمن پشت            چـرا نشد هـمـیـشــۀ حیــدر!ای جـوشن 

 مـن زودتـر بـه عالـم  عـقـبـی سـفـر کنم            گـفـتنت« یا فضه» نـزدیک بـود لحظـۀ

 حـامـی مــن نشـد ز تو دفع خـطـر کـنم            شــد با وصیت  پـدرت بـسـتـه دست من

 ای مـدیـنـه گـذر کنمهـهـرگـه ز کوچـه           شودگـرم پـاره می چـون کاغـذ فـدک ج

 گـر چــاه را ز درد نهـانت خـبــر کنــم            دل تـنگـش بـه جـای آب آتش بـرآیـد از

 دیوار و در کنم؟  تا کی نگـه به کوچه و           نگاه من ای کـاش مـرگ پـرده کشـد بر

 شــب را سحـر کنم آیـم کنـار قـبـر تــو           غروبد روزچون تنها به این خوشم که کن

 کنـم  ام بـیـشتــرفـاطمــه  تــا گریـه بهــر           یـارب تـو اشک چشـم علی را زیاد کن

 کنم  آه خــویش نخــل تـو را بارور کــز           سوز دل بگو »میثم« بـه یـاد فاطمـه از 

 

 پـــر گـرفتی آه ای فـرشته بین شعله          گل بــودی امـا بـوی خاکستر گرفتـی 

 امشب گره ازموی این دختـر گرفتی          زد در آتـش    سرانگشتی که تاولبا این 

 چشمت به من افتاده چـادرسر گرفتی          بی میکنی در خـانـه وقتی با من غری

 ضربه های محکـم این در گرفتی از         زخمی  مردم نمیدیدم چه ای کاش می 

 با الله هایـی که براین بستـر گـرفتی         ابت مسوزان ت  پروانه ها را با تـب و

 جان مرا ای جـان من؛ دیگر گـرفتی          با دستمال بــسته ی دور ســر خــود 

 حاال که ای گل بوی خـاکستر گرفتی         دلـــواپس گلبـرگ هایت مانده ام من 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: گار               غالمرضا سازشاعر:   

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                    قالب شعر: علیرضا لک                شاعر:   
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 و تـمام  خـانۀ من غـم گرفـته اســت بانـ              های تو مرهم گرفته است حاال كه زخم

ن ـــی نـــداشتی چـــقدر پیر می  قـد  هـالل  تو حالم گرفتـه است شرم از          روی!  س 

ز كرده خاطرات  تو  دار  تو ماتم گرفته است یك گوشه خانه            كند مـرور را می ك 

 گذارد و محكم گرفته است یده میبر د            چند تكۀ كـفـنی بیـن  بُقـچـه چیست؟ جز

 امشب برای عمر  َكمت دم گرفته است             زند بـــــوسه حسین بر كف  پای  تو می

 شوم  می لحظه به لحظه غسل  تو را پیر

 شوم  می از زندگی نـفـس به نفـس سیـر

 اسـتهای یاسمنت سرخ گشته  گلبرگ             با زخـم بال  پر زدنت سرخ گشته است

 پیرهنت سرخ گشته است مثل  غروب؛              هـای ُشستن  از زیـر  پـیـرهن ر لحـظهد

 چند جای  تنت سرخ گشته است چندین و           چندین و چـنـد جـای  تن  تو شده كـبــود

 باز كرده و كفنت سرخ گشته است سر             كند هنوز ایــن زخـم  سینه بـد ق ـل قی می

ـرهوا   تا دهنت سرخ گشته است  زیر  گوش  از           ز روسـریـت وای بر دلـم  شـد گ 

 حسنت سـرخ گشته است صورت  ؛ از بُغض          كـند  بس كه آستـین به دهن گریه می از

 زنم  از ُغصه سـر به چـوبۀ تابـوت می

 كنم  دل نمی جـان می َكنم من از تو ولی 

 

 

 پاره شدصدچاک شد   مصیبت  زین هستی  قلب           آه از خـونـاب دل چشم عـلی نمناک شد

 تا ز داغ فـاطـمـه قلب عـلی غمناک شد            جبرئیلباران اشک  ریخت ازچشم فلک،

 شـعـله ور از آتش غـم سینۀ افـالک شد           های بوتراب ناله  از آن شب تراب زد ناله

 خاتمی درپیش چشمان سلیمان خاک شد            دیدۀ اهـریمنان  نیمه شب دور و نهان از

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل       سیدهاشم وفایی            شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنر: وزن شعترکیب بند               قالب شعر: علیرضا شریف            شاعر:   
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 ست این تـمام هـستی وجــان عـلی             ست عـلی  زمین این روح و ریحان  ای

 سـت دار درد پــنـهــان عـلــی  راز              تو شد نهان ای زمین این گل که در

 ست  تـابان عـلی شب غــم مــاه  در             ای زمین این مه که گردیده خمـوش

 ست به قــرآن عـلی سـورۀ کـوثــر             عشق ای زمین این مصحف ایثار و

 ست شـاهـد شـــام غــریــبان عـلی             ای زمین همــراه بـــا تـــو آسمـــان

 ست قبر زهرا بیت االحـزان عـلی              هرشب گریه کن ای زمین با من تو

 ست قلب سوزان عـلی  با خـبـر از             ر آغوش تـــوای زمین این خـفتـه د

 ست فراقش غصه مهمان علی  کز             ای زمین خود میزبـانی کـــن از او

 ست چشمان عـلی دو دنیا نـور در            او ای زمـین بـا او مـدارا کـــن کـه

 تس  حاصلی از چـشم گریان علی             ای زمین اینجا اگـر پــر اللــه است 

 ست خــوان عـلی مـرثیه«وفائی»با            ای زمین زین درد خـاک این مـزار

 

 فـاطـمه عمری اسیـر کوچه و بازار            فـاطمهایم و عـزادار   گریـان روضه

 تـا بـی نـهـایـتـیـم بـدهـکـار فـاطـمـه             مـادریـش را کجا توان جبران لطف

 فـاطـمـه اکنون اگـر شـدیـم خـریـدار            خویش رایب خریده مرا او ازل روز

 جـانـم فـدای آن همه پیـکـار فـاطـمه            او یک تـنـه حـریف تـمـام سپـاه شـد

 کس بـنـا نـهـاده به آزار فـاطـمـه هر            تا روز حـشـر شـامل نفـرین ما شود

 شـاعـر شدیـم شاعر دربـار فـاطـمـه            ما وگشته است  ای مشغله هرکس اسیر

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                     قالب شعر: غزلسیدهاشم وفایی                   شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر:                 یاسر مسافر    شاعر:   
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 امسـتـاره ای آسـمـان بـســوز بـه مـاه و           امدل شـراره خـورشیـدوار سـر کشد از

 امکـف رفـتـه چـارهپــا و ز  ام زافتــاده           سـاز خـلـقـم و با داغ فــاطمه من چـاره

 امپـاره خـورده درسـت بــر جگــر پاره           ن زدندهـا کـه به نـامـوس مآن تازیـانـه 

 امنـظاره  چـون بـه بـازوی زهـرا افـتـاد           گویــی هـزار مرتـبـه جانم به لب رسید

 امشــمــارهیـک غـم بــیای تـا ابـد شـر            اتهای عـلی زخـم سیـنه ای چـاه غصه 

 اممـرگ دوبـاره  شـده اتغـسـل شـبـانـه            در مـرا ات از پشتیک بار ُکشـت ناله 

 امقــبــر غــریـب تــو شـده دارالـزیـاره            تر از خـلق عـالممغریب  با آنکــه خـود

 ام نـفـس ز سـیـنـه بـرآیـد شـرارهجــای            شومشـمـع سوخته هی آب می  تو چوبی 

 ام چو آن گـوشواره افتـد بــدن بـه لرزه،           کـنـمـود تو می کـه یــاد روی کـب وقـتـی

 امآه هــمـیـشــۀ مــن و اشــک هــمــاره           من میثم پس از شـهـادت زهراست، یار

 

 گره از کـار مــن و بند کــــفن باز کند          کاش حنانه ی مـــن لب به سخن باز کند  

 ترسـم این بود که این زخم دهن بازکند          م و او را شستم دست از جان خودم شست

 ریسـمان الاقل ازگـــردن مــن باز کند         خاطــــرم هست پرش را سپرم کرد مگر 

 آغوش خودش رابه حسن باز کند  کاش         تــــازه دیـــــدم َورم بـــــازوی او را اما  

 پلــــــک زخمی شده را مطمئناً بـازکند            حسین نهاده است صورت به کف پاش   چون که

 روضه را با دم پر سوز ومحن باز کند          ذبـحوک وای اگـــــر باز بگوید که بُنی، 

 وای از گـرگ که با چنگ زدن باز کند           ی یوسف بست حرزی ازبوسه به دور گلو

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: غالمرضا سازگار              شاعر:   
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 دران و سوز و گداز است در دلم  امهج             است در دلمشور حجاز  شوق عراق و

 راهـی که رو به آینه باز است در دلــم           زنم به خویش مگـو از کدام راه پل می

 قــد قـــامت کــدام نــماز است در دلــم             الصالة من از جای دیگر است قد قامت

 راز و نیاز است در دلمذکــرت چراغ            ام شب را چـــراغ گـم شدن روز کـرده

 دلم  ابــهــام و استعاره ، مجاز است در            تشبیه نارساست، حقیقت کــالم تــوست

 چه حاجتی به نیاز است در دلم  دیـگــر            مجموعه ی نــیــاز تویی ای نمـاز ناب

 است فاطمه  یــاس کـبــود پیش تو خـار

 مههـمـیــشه بهار است فاط  نامت گــل

 تو آفـریـد  خـورشـید را ز شـعـله ی آه             شـرم نـگــاه تــو آفـریـد شب را خـدا ز

 ابـر نـگـاه تـو آفـریـد  صـد كهـكـشان ز           اي نبود تر از نگاه تو منـظـومه شمـسي

 فـریـد خـدا شـهـیــد سـپـاه تـو آجـان را            سپاه توستشهـادت ای كه   آه اي شهـیده

 راه تـو آفـریـد  گـرد بـر سر مـا را چـو           جا كه نور بود به گرد تو چـرخ زد هر

 با جـلـوه و جـاللت و جـاه تـو آفــریــد            خـدا اي پشتـوانۀ دو جـهـان، عـشـق را

    ، گـل خداخالصتـقـواي محض، صمت  

 شـعـر كنـم قـصه تـو را؟ آخـر چگـونه 

 انسـان دردمـنـد به درك دعـــا رســیــد            و زن به جـمـال خـدا رسـیــد تو آمـدي

 نـوبت عـشق و حـیـا رسـید  تـو آمدي و           تو آمـدي و مـهــر و وفـا آفـریــده شــد

 به سـعي صـفـا رسید   به حاجت تو آخر           تو كرد پی هرآن چه هروله كرد از هاجر

 مـوال اگـر رسید به حـق با شـمـا رسید           رفت ، با توعرش خدا رفتاحمد اگر به  

 شعري شد وبه حـنجـره ی كربال رسید           غــربت حسن  داغ پـدر، سكـوت عـلي،

 زیـنـب فـرا رسـیدقـیــامـت  با داغ تــو           در تـل زیـنـبـیه غـروبــت طلـوع كـرد

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند                قالب شعر: علیرضا قزوه             شاعر:   
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 داغ تـو بـود بـار امــانـت به مـا رسیـد            ن رسید اشـكبا محـتـشم به ساحل عمـا 

 تـسبـیح توست رشتـۀ تـعـقـیب واجـبات 

 قـد قـامت الصالتي و حي علي الصاله

 نیـز  عـهـد الست و معني پیــمــان نبود            بی فــاطـمـه قـیـــامت انـســان نبود نیز

 همه دوران نبود نیز چونان تو مرد در             سته و زن ندید جهان تا كه بود چونان تو

 سـورۀ قـــرآن نـبود نیز  رشـیــد" "راز           موال اگر نـبود جهان جـلــوه ای نداشت

 نبود نیز پـنـهــان قــبـر تو مثل مهر تو              گــر زنــده بــود بــعــد تو پیغـمبر خـدا 

 بــاران نبـود نیز   در آسـمـان شکــوفـۀ            ار بودزهــرا اگــر نبود، زمین بي بـهـ

 های تو بـران نــبـود نیز  مانند خـطـبــه            ای ای برق ذوالفـقار عـلی؛ هیچ خـطبه

 وجدان نبود نیز  جوشش وجد و وجود و           حــیــدر اگــر نــبـود و محـمد اگر نبود

 نبود ایمان نبود و عـشق نبـود و شرف 

 خورشید سر بـریدۀ صحراي طف نبود

 جا كه عطر نام تو باشد مدینه است  هر            محـمـد قـریـنه است عــلـي و نـام تـو با

 پینه است؟ های کیست که لبریز  این دست             جهان؟ این غریب كیستدستاس كیست چرخ 

 هنـوز شـعـلۀ سینای سینه است  نــامش            که عطـر بهشت مــدیــنــه بودآیینه ای 

 كـینه است  و دنـیـا چـقـدر مزرعۀ كفـر           است دوزخ تو  جهان بی  ای وسعت بهشت،

 این خزینه است  اگر خزانه ست در  گنجي           هرخزانه نیستدرصدف این گونه گنج  

 سفینه است حسینت   در مـوج حادثــات،              اش تویی گــوهـر یكدانهدریا علي ست 

 با هر حماسه داغ پــــدر را سرشته ای 

 هــجــده كتاب درد عــلـي را نوشته اي 

 قبول نیست عـالم مـهــر او نماز دو بی           زیبایی مدیـنــه به غیر از بـتــول نیست
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 رسول نیست؟  زهرا مگر خالصۀ جان           یرتیدپــرسم از شما که رســوالن غ می

 آیـا غـدیـر و دست محـمد قبول نیست؟              اید یت عــلــي از یــاد بـردهگــیــرم وال

 اصول نیست؟  آیا مـگـر حــدیث وال از           وال؟ اصول عشق مگر چیست جز آخر

 افول نیست  وقــتی چراغ، فاطمه باشد،             ماه ست روزي هر روزمهر و مهرعلي

 اذن دخول نیست رخصتش هر آینه، بی           عاشـقان جــبـریـل را به مـرقـد مـوالی

 هللا اكــبــــر از تــو كــه هللا اكـــبـــري 

 اي مـادر پــدر كه پــدر را تـو مـادري 

 م تو مــدیـنه مــدینه ست یا بتول بــا نــا           زهـراتـرین شـکـوفـۀ گـلـخـانـۀ رسـول

 تان قـبول آه اي مـجــاوران حـرم حــج               اید ینهمــردمــی که زائــر راز مــد  ای

 ست پُـر از تابش اصول  ای  آئـینه خانــه            ایـنـجــا كــنـار حـجـرۀ پـیـغـمـبـر خــدا

 كند حـلـول ای كه مـهــر درآن مي آئینه            كــشــد نـفس اي كه مــاه درآن مـي  آئینه

 های خـدا بهترین فصول ای بین فـصل           ن تو ماه نیستهای خـدا چو دربین مـاه

 اینجاست خانـۀ عـلــي و خـانۀ رســول             ست اینجا نــمــاز خانۀ مـوال و فـاطـمه

 زهــرا شــدی که نام عـلی را عـلم کنی 

 را حرم کنی جهان  دو  که هرپنهان شدی 

 حسن بود و این علی   آن قصۀ حسین و            یك عمربود با غم و غربت قرین عـلـی

 تـا زد به خاک بـنــدگی او جبین عــلی               وقـتی ابــوتـراب شدی خـاک پــاک شد

 نگین عــلی  خاتم رســول رسوالن  بــر           درخـانــقــاه نـوري و در كعبه چلچراغ

 ئـیــن عـشـق و آیـنــۀ راسـتـین عــلـي  آ             كـائـنــات آیـیـنـه اي بــرابــر انــسـان و

 آستین عــلی  دست خــداست بر شده از             خوان خطبه شمشیرحق كه چرخ زنان است و

 علی!  جز تو کسی همنشین، احمد نداشت            زهرا نداشت بعد پـدر جز عــلـی كسی

 مرا هــم بـبـیـن،عـلی!  ان روزگارانـسـ           ای، بـیا  انــدوه بــی شــمـار مــرا دیــده
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 زالل توست  دنـیـا چــقــدر تـشـنـۀ نـام

 هر مـاه، ماه آینه هر سـال سـال توست

 که دیگر تمام شدزینب به گریه گـفـت              های غـربت مـادر تمام شد شب گــریــه

 فـت؛ ابـوذر تـمـام شدسـلـمان بــه آه گـ             امشب اذان گـریـه بـگــویـد بگـو، بالل

 ایـــام تـشـنــه کامی مـــادر تــمـام شــد             کنند  طفالن تـشـنه هـروله در اشک می

 ادر! تـمـام شد چـشـم حسیــن گـفت: بـر           حسین تر! که آرامشکست آن شب حسن 

 شد ــوثـر تمامبــاور مــكن که سورۀ ک            زایـنـده است چـشـمــۀ زهـرایی رسول

 بــاور مکـن حماسۀ حــیــدر تمام شد؟           مكن كه فاطمه از دست رفته است باور

 )س( اگــرنبــود حدیث کسا نبود  زهــرا

 زینب )س( نـبود و واقـعـۀ کـربال نـبود 

 دریـــا شکـسـت مـوج زنان در کنارتو             تو  مزار آمــده ست گریــه كنان برشب 

 چــرخـیـد ذوالفقار عــلـی در مــدار تو             زتو چله چله علي خطبه خواند و سوختبعد ا

 با یـادگار تو  دنــیــا چــه كــرد بعـد تو             های خون زینب كجاست؟ همسفر خطبه

 این روزگـار تو  آن روزگـار زیـنـب و           نـیــزه، نعـش غــریـبانـۀ حـسن ن بـــارا

 تــا شــام و كـوفــه رفت دل داغدار تو              سـر  تـشنـۀ حسین داد روي نـیـزه،گــل 

 تو سـوگـوار زینب و او سـوگــوار تـو            تو ســوگوار زینب و زینب غریب شام

 درد و دریغ شد  هــم آینـهبعد از تـو سـ

 دست نـوازشـي كه كـشـیـدنــد تـیــغ شد

 تـنـهــا تویي كه آمده اي پا به پاي درد            ای خــدای درد ؛اي ناخـدای كشتي درد

 درد آشــنــاي داغـی و داغ آشناي درد             اگر بود با تو بودزین پیش درد و داغی  

 مــانـنــد رعــد مي شكند با صداي درد           توشد علي غرق خطبۀ چشم كه  زان شب

 كجـاي درد؟  آخـر بگو كه قصه كنم از             نشكنم؟  شعر تو را چگــونــه بخوانم كه
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 های درد تو را هایسرود با چشم خود              گـریۀ زمـین اي قـطـعـۀ بـهـشت، غـزل

 مــا را بــبــر بــه آیــنـۀ کــربالی درد              مــردگــان شب عــافـیت شـویم مگــذار

 تــو ابــتـدای دردی و تو انـتـهـاي درد             تو آبــروي داغــي و تــو آبـروي اشک 

 یــوسف اگــر بــرای پــدر درد آفــریـد

 خرید به جان  پدررا و درد زهرا شكست 

ــ   آتـش گـرفـت خـیـمـۀ گــردون ز آه تو             عــامی نگاه تو ارف وای ســرپــناه ع

 ا چــه بود غــیــر محـبـت گــنــاه تـو آی              آیا چــه بود قـسمت تو غیـر درد و درد

 ایـم تـشـنۀ لطف نــگــاه تــو  ما تـشـنـه               حق توییجوشان ست؛ كوثر  ساقي علی

 بارگاه تو  گــردون کــجا و مــرقــد بی               توست سنگ قبر درچشم من تمام زمین

 ــدهــای فـاطـمـه بود و سپاه تو ســربـن           در کــربالی چـنــد شـهـیـد غـمت شدیم

 غیر راه تو   راهی نـمانده است به حق؛              گــذرد راه مـسـتـقـیـم از خــانــۀ تو می

 را خـم نكرده است اگــرغــدیــر تودنیا 

 ده است تو را گــم نکـر  روح مدینه رد

 

 عرفانی ماست مسلک روضۀ او در گریه          ماست   خوانی  غزل فصل سر  فاطمه از صحبت 

 غـربتـش علت این گـریۀ طوالنی ماست           مـا پـریـشـان غـم مـادرمـان فـاطـمـه ایم

 نـسـخـۀ درمـانی ماست  نمک روضـۀ او           گـردد هـر کـسی در پـی دارو و دوا می

 استکه چنین پـیـرهـنی عل ت سلـطانی م          داند هرکسی رخت عـزا کـرده به تن می

 ُمـهـر تـأیـیـد و قـبـولی مـسـلمانی ماست           شـک  قـاتـل صـدیـقـۀ کبری بیلـعـن بر 

 شکستـن سند غـیـرت ایـرانی ماست  سر          نخوان  کوچه و  در  و  دیوار  روضۀ خوان،  روضه

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل        محسن مهدوی                شاعر:   
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ل بپوشم   ز هجران تو خــــــون دل بنوشم            ُگل من چون تو را در گ 

 که تــــابوت تو را گیرم به دوشم         ـام جـــوانی قسمـــتم شد در ایــــــ

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

 تـو آمین گــــوی ای مـــاه یگانــه           دعایـــی زیر لــــب دارم شبـــانه 

 عزیـزش را به زیر تـــــازیـــانه           الـــهی هیــــچ مظلــــومی نبینـــد 

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

 دعای دل به تاب و تب بخوانیم             بیـــا با هم نـــمــــاز شب بخوانیم  

 نهــان از دیده ی زینب بخوانیــم          کتاب قص ه ی غـم های خــود را 

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

 به روی دامـــن فض ه سرش بود           به خاک افتاده جسم اطهرش بـود  

 به فکرغص ه هـای شوهرش بود          ـان آن همه رنج وغم ودرد میــــــ

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

  و رفـــتی مــــن چرا بـاید بمانمت           غمـــت بـــرده ز دل تاب و توانم  

  کـــه نتوان بهر تو قرآن بخوانم           گلویم آنچنــــان از گریـــه بستـــه 

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

 نهــــــال بــی بر مـا را شکستی            چـــرا بــال و پر مـا را شکستـی 

 دست مادر مــا را شکســــتی  که           الهـی بشـــکند قنـفــــذ دو دســتت 

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

 تمــــــاشـــای حسیـــنت آتشم زد          نـــگاه نــــــور عینت آتشــــــم زد 

 سکــــوت زینبــینت آتشــــــم زد          تنت را در کفــن پیچیـــدم آن شب 

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

 به طفلی رخت مـــاتم دربرم کرد          فلک دیدی چه خاکی برسـرم کرد

 که در این آستـان بی مادرم کرد         الهـــــــــــی بشکنــــد دست مغیره 

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             دوبیتی       قالب شعر:             غالمرضا سازگار   شاعر:   
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 خود کردی سوگوار ای به غم و نشانده           بی قرار خود کردیقرارجان که مرا 

 گریه چـو ابـر بهار خود کردی مرا ز          غـم گل همیشه بهارم به فصل ماتــم و 

 چشم پنجره چشم انتظار خود کردی  چو          به لحظه لحظۀ هجران تو قسم که مرا

 مزار خود کردیپا فکنـدی و شمع ز            غم خاک مکان کردی ومرا از به زیر

 تمام عـمـر مـرا شـرمسار خود کردی           همیشه صحبت ایثـار توست روی لبـم

 خـود کردی الله تا که مرا داغدار  چو           آید هـنـــوز از جگـــرم بــوی داغ می

 ود کردی زار خ  اللهوغم زاشک حسرت           الحزان را تو بـاغبان امیـــدی و بیــت

 خود کردی های تار شبروشن چراغ           ان خـدا شــاهـدنـد اشـکـت رافرشـتـگـ

 خود کردی شرار ببین چه با دل ما از          سوخت در آتش غـم ما سینۀ »وفائی« 

  

 ست تـشریـح حـادثـات مـكـرر نگـفـتنی             ست كـوثـر نگـفـتـنی تفـسـیر رنجـنـامۀ

 ست نگـفـتنی مادر بــاور كـنـید روضۀ            خواندن ما بركنایه است مبنای روضه

 ست نگـفتنی روضه كه دیگرشرح تمام            رویم ای از دست می وقتي كه با اشاره

 ست دلـتـنـگـي  فــراق پـیـمـبـر نگـفـتنی           اش ن همه غـربت نشـینیآ حاال بـمـانـد

 ست  نگـفتنی  هر  تر از ای كه سخت  از قصه           رد ودم نزدخو خون جگرسه ماه آري 

 ست اصالً حـكــایت گــل پـرپر نگـفتنی            دلواپسي نـشد بهتر كه حرف كوچه ی 

 !ست شوق طواف مرقدش آخر نگـفتنی           ایم پـر كـشیـدهبا بال اشك سـمت حـرم 

 ست نگـفتنی هاي خاكي معجر مـرثــیــه           شكـستــه براي بعد جــریان گــوشــوار

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                قالب شعر: غزل    سیدهاشم وفایی             شاعر:   

 

فعول فاعالت مفاعیل فاعلنموزن شعر: غزل                     قالب شعر: یوسف رحیمی              شاعر:   
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 جــز اشک من نمانده نصیبی بدون تو            اولیــن نـمـاز غــریـبــی بــدون تــو در 

 ست شکـیـبـی بدون تو  دیگرنه آن دلی             رود دست علی پس از تو به کاری نمی

 د تو که نیست طبـیبی بدون تو جـز یـا             کنم مرور هر لحظه خاطرات تو را می

 دارد عجب صـدای نـجـیـبی بدون تـو            کـشد مـرا ــر تو میچــادر نــمــاز دخـت

 بـر دختـرت کجاست مجـیبی بدون تو              گاهی که پیش بستر خـالی نشـسته است

 بــی بـدون تو دارد حـسـن نـوای عجـیـ            کـار حـسیـن تو ز تـسـل ـی گـذشته است

 به یـاد من نـمـانــده حـبـیـبـی بدون تو             استخیزو ببین که زندگیم سخت درهم 

 بی بدون تو   حـیــدر شـده بــال زده بـی           تــابــوت هــم کــه آیـنــه دق شــده مـرا

 ی بـدون تو دیـگـر نـیـاز نیست خـطـیب               زنند به جای همه حرف می در دیوار و

 تـنهـا رواست شیب خـضیـبی بدون تو               شـود میدر قـتـلـگــاه ،زنــدگـی آسـان ن

 تـنهـا شـمـیـم سـرخـی سـیـبی بدون تو              ازعطر یاس هر سحرت مانده در حرم

 

 اطاعت خورشید شک نداشت ماهی که در         آســمــانی او را َمــلک نداشتپــرواز 

 واهمه ای از مـحک نـداشت آن نور ناب،          ش زدند و دست ز افشای شب نَُشستسنگ 

 حـتـی دو دست بــاز بــرای کـمک نداشت          مهتاب زیــر سیــلـی شب بود و آفتاب

 ای خلق خیره! دست پیمبر نـمک نداشت؟             دسـتـمـزد رسالت؟ زمینیان! این بــود 

 من تـَرک نداشت  گـلــدان یــاس باغچه ی           مردمانه کردید؟ چپرسد ازشما که می

 ای کاش خاک تـیــرۀ یـثرب فـدک نداشت            خورشید و ماه را به زمینی فـروختند

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                 قالب شعر: امید مهدی نژاد                شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: ناشناس                    شاعر:   
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 امان بدهید   به چشم گریه کنان اشک بی             برای روضۀ زهـرا به ما تـوان بدهـید

 در این حســینیه ها بیشــتر زمان بدهید              مانبرای سـیـنه زدن در عـزای مـادر

 کـنــار خانه ی زهرا به ما مکان بدهید           روضه که همسایه ایم بین بهشت میان 

 بدهید  فشان اشک به ما چشم خونبه جای             برای گریه بر آنچه که آمده ســـرمـان

 به قلب غـم زدۀ صاحـب الـزمان بدهـید             به آه و زمزمه در روضه هــا تسالیی

 دیـدۀ حـسرت سری تکـان بدهید  فقط به             شد به مادر مـا  چه سوال شد آخـر اگر

 بــرای مـرثـیـه خواندن اگر زبان بدهید              نمی شود که بگوییم بین کوچه چه شد

 ـر زهرا به ما امان بدهید فـقـط به خـاط           حشر زمان حساب نـاله زنـیم: به روز

 مــزار مــادرمان را نـشـانـمان بـدهــیـد             خاکی شدعصمت آن چادری که قسم به 

 بـالیی به دستمـان بدهید  بــرات کرب و           که روزی مـا دیــدن مـدیـنه نـشد اگــر

 

 ـالـم گدای ماستاحساس میکنیم که دو عـ         فاطمه بودن برای مـاستوقتی گدای 

 ماست خانه نیست که دولت سرای این گریه          با گریه بهر فـاطمه آدم عــزیـز است

 پیغمبــریــم و مجلس زهــرا حرای ماست         اینجا به ما حسین حسین وحی میشود

 زهــرا بــرای سـیــر کـمــال والی ماست          سلمان شــدن نتیجه همسایگی اوست

 چــادر نــمــاز مــادر ارباب هــای ماست          است  وسیله ای که نخش هم شفاعتتنها

 مــا خــادمـیـم و ابر کرم در دعای ماست          باران به خاطر نوه ی فضه می رسد

 ـردا اگــر شفاعت زهــرا بــرای ماستفـ           فــرمــوده اند داخــل آتـش نمـیـشویم

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل                   ناشناس        شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: علی اکبر لطیفیان              شاعر:   
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 مجلس خـتــم عــلــی بود که برپــا شده بود          عزا، آه چه غوغا شده بود نیمه شب، اشک، 

ا شده بود         دیــده ي خــونــبــار ولــی هللا وگــریــه کن:   روضه خوان:چشم کبودی که معم 

 د حــال بی صبــرتر از فضه و أسما شده بو         آنکــه در صبــر زبــانــزد شده بـود از اول

 راز جــانــسوز تــرین حــادثه ا فشا شده بود          هق هق گریه و مـوالی صبــوری، ای وای

 در شب پَــر زدنـش، قــاتــل مــوال شده بود          بــازویی را که نــود روز ز مـــوال پـوشاند

 انــگــار مـــداوا شـده بود  درد پـهـلــو دگــر         آه تــا صـبـح دگــر دیـــده ي او بـاز نــشــد

ا شده بود گــرچه زهــرا خود         شست زجان، لحظه به لحظه موال دست می   ش از قبل مهیـ 

 بعد از آن قــامت خـیـبــرشکنش تا شده بود          بر عــلــی آن شب جانکاه چهل سال گذشت

 ه شد آه ، پس از رفتن زهـرا شده بود هر چ         شــایــعــه شد که عــلــی عاقبت از پـا افتاد

 

 بــاور نمیکنم که تــویــی در برابرم            تویک مشت برسرممشت خاک روی  یک

 تـمامی من ای مـعـطرم پیـچـیـده در           تـو  داغ روی دیوانه کرده است مرا

 بی حـرمشبـیـه علی ماه ای  مظلومه           خیرالنساء و دفن غـریبانه؟ وای مـن 

 با اینکه من هنوز همان مرد خیـبرم            بارفتن تو زلــزله ای در تـنم نشست

 بهترم که  گفتی   زده،  و زرد و تب بیمار               جواب چطوراست حالتان؟ باردر هر

 برم  با سیـل اشک راه به جایـی نمی            میچکد ولی  خون گریه از سراسر من

 بـرم  راه به جـایـی نـمـی اما نـه بــاز            سبک شوماگر که روضه بخوانم  شاید

 مشت برسرمتویک یک مشت خاک روی            ترین کارعالم است  دل کندن از تو سخت

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل     یوسف رحیمی                 شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:            غزل      قالب شعر: علی اصغر ذاکری            شاعر:   
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 باید بگویم گرچه معنا کردنش سخت است          ها امروز وفردا کردنش سخت است  این روضه 

 این راز سربسته ست افشا کردنش سخت است           کوچه بین آن  در لکنت گرفـته پلک تو

 استکردنش سخت دانست که وا  مقداد می           حیا بسته که دست سنگی آن بی  چشمی

 حیدری تا کردنش سخت است فهمید قد            ها از پا تو را انداخت دستی که بین کوچه

 هی ا کردنش سخت است مرگ تو !؟ م اسباب          خواهی؟  تابوت می خواهشی  داریحاال که 

 1نود روزه تماشا کردنش سخت است   زخم           علی بودی با غسل زیر پـیرهـن فـکر

 حاشا کردنش سخت است فهمید دست فتنه،            هــا آنـقدر روشن بود داغ کبود کـوچه

 

 فـتـابتـر از خــود، آ  مــاه نــورانی             نــقـابنـبیـنــد بـیبُــرد در شب تا  

 نام شب شد ننگ شب آن شب،  بعد از             بُرد در شب پیکری هم رنگ شب

 شـمـع شـد، خاکـستـر پروانه شست              شست شسته دست از جان، تن جانانه

 هــای گــوش کردرا پـنــبـه  رهـاابــ            روشنایش را فلک خــامــوش کرد

ـه             رشتا نبیند چــشــم گــردون، پیکـ  هـای هـمـسـرشنـشـنــود تا ضـج 

 عالم نداشت و خون،اشک بی دلی  هم            غـم نداشتای بی هم مــدیـنـه سیـنه 

 دیـدنش با عـلـی یا رب چـه شد؟ با             کـس طاقـت بـشـنـیـدنش نـیست در

 ز زیر پـیـراهن شـنـیدراز غـسـل ا              درد آن جــان جهـان، از تن شـنـید

 هستی از خدای خواست،نیستی می             جان هستی گـشته بود از تن جدای

 
اول ماه ربیع األمول نبوده است بلکه بر    دهه  در   عمومی فاجعه حمله به خانۀ حضرت زهرا و جسارت به ایشانبر خالف تصومر    . 1

اسنا بوده  اساس  بعدی ماه ربیع األول  النبی و حداقل در دهه های  از غصب فدک و خطبه حضرت در مسجد  بعد  تاریخی قطعا  د 

 نود روزه تماشا کردنش سخت است  زخم          لی بودیع با غسل زیر پـیرهـن فـکر                     .است

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلنوزن شعر:           قالب شعر: غزل       یوسف رحیمی            شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            مثنوی            قالب شعر:     علی انسانی               شاعر:   
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 ای مــادر تو بهـترین سخن جــاودانـه             ای مــادر نــاب کتاب زمـانـه تو شعر

 ای مـادر  پس از خـدای یگــانه، یگانه           یگـانگــی ست از خــدا و می گــویـم

 ه ای مادرکه نخل سبز صفا را جوان           پـایـیز است  بهاربی تو غم انگیزتر ز

 و شادی ما را بهانه ای مادر که شور           وغم غروب عمر تو باشد طلوع حسرت 

 که یـکــه تــاز دعای شبــانه ای مادر           ز طره طره ی موی سپید تو پیداست

 تو بحــر عـاطـفــهٔ بی کرانه ای مادر           ایت عشقنه  تو گوید که دراشک  بلور

 ای مـادر که لطف ذات خـدا را نشانه            مهرمهر تو من سجده برخدا کردمبه 

 که مــرغ روح مــرا آشیانه ای مـادر           آغوش تو باز کنهایم   به دشت خاطره

 ای مادر  گر آتش قــهــرت زبانهکشد             هستی توگوید بسوزدشکسی که اُف به 

 مادر  ای  نه چواشک زچشمم روا که هم           کردغم نقره داو درد که داغ تو دریغ 

 

 به جسم اطـهــر زهرا ولی آهسته آهسته            بریز آب روان اسما، ولی آهسـتـه آهسته

 ولی آهسته آهـسته   ن،تنش از زیر پیراه            دشمن مخفی ازبشویم  روان تا من،بریزآب 

 آهسته  ولی آهسته  رویش، آب بر توخود ریز            گردیده بازویشبشکسته پهلویش، سیه ببین 

 آهسته آهسته  ولی، بگرید از فراق یار             همه خواب وعلی بیدار، سرش بنهاده بردیوار

 آهستـه ولی آهسته، بنالید ای عـزیزانم           راحت جانمنورچشمانم حسین ای  حسن ای

 آهسته  ولی آهسته تب، او را به تاب وبخوان              امشبمادرت پیش  بهزینب بیا ای دخترم 

 کـنم زاری ز داغ او، ولی آهسته آهسته             چراغ او ها سراغ او، به قبر بی  روم شب 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                  قالب شعر: غزل  ژولیده نیشابوری            شاعر:   

 

اعیلنمفاعیلن مفلن اعیمفاعیلن مفوزن شعر:         قالب شعر: غزل    غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 فـاطـمه هـمـچو تـو من داغـدار                زیـنـبـم مـن یــادگـار فــاطـمـه

 شـده از داغ او پرپـر تو هـمـچو             یـاس نـیلـوفـر شـده زینـبـم من؛

 اي پـدر خانه مشین  جان زینب،               غمین  زینبـم من قـد كمان و دل

 كشی لحظه فریادی هر جاي آه؛              التماست مـي كنم بـیرون روي

 طاقت شده  ان در هجر بیمرغ ج             هستي من هم چو توغارت شده

 ام بُـرده صبـر و تحمل  صبـر از            ام زینبـم؛ گرچـه زغـم پـژمرده

 دردهــاي مـــادرم بـــر وارثــی              وصـي اوصـیـاي مــادرم  مـن

 بــانـي گــرمـي كــاشـانـه مــنـم              بعد ازاین كد با نـوي خانـه منم

 ازاین من میروم در پشت در  بعد             م جان پـدرشـو خانـه دارت می

 جـان زیـنب ای پـدر قـربـان تو              تـوبـعـد مـادر؛ من بـال گردان 

 ام  رخ شــمـع امـامـت فـانـی در            والیت بعد از این من حامیم بر

 هـم زیــنــبـم  و بـاشـم اُم اَب مـی             همـچو مـادر بعد از این اُم اَبـم

 كی مـنـم دشـمنـان شـا جـفـای از             صـاحب آن چـادر خـاكـي منـم

 بعد مادر چون شـده قـدت دو تا             عـصا  بعد ازاین باشم براي تـو

 زینـبت محـرم بـود مانـنــد چـاه               آه كشی از چه تو می بر اي پدر

 تازه چیست چیست؟  این غم سنگین              خشت وآب نیست زینبت كمتر ز 

 حال زینب بیش ازاین محزون مخواه              به چاه دردها را از چه میگوئي 

 از برای هـر غمی غـمخوار تو               تـو مـادرم گفـته كـه بـاشـم یـار

 پُر بُـَود از عـشـق موالیـم عـلی                ام كوچك ولی  گرچه باشد سیـنه

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            مثنوی          قالب شعر: ناصر زارعی                   شاعر:   
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 ـنـند از لهیـب در شـرر بارش ك               ـدر بـاشد كه سوراخش كنندآنـق

 ولی آمـاده است   بهـر بـشكستـن             خانه استكوچكترین دست من 

 دل كباب هم سالمم هم جواب و              جوابت را جواب مـن سـالم بی 

 مـكن نسـان ای ُكـشیـم عـاقـبت می             درد را پنهان مكن هـمچو مادر

 بـا خـود بـبـر  ــادرممـزار م بـر              جان زیـنب اي پدر امشب دگر

 افـشـا كـنـم  رازهـای ســیـنـه را                كنم وا خواهـم امشب عـقـده دل

 صد هزاران حرف دارم در سرم              هـا بـگـرفته راه حنـجـرم بغض

 از زبان خود، بـرادر، خـواهـرم           درد دلـهـا دارمـــي بــا مــادرم

 غصه و غم سـاخته بهـرم قـفس               نفس  بگرفتـه راه هر   هـا بغض

 تب  تاب و ام در ههجر افتاد بین ز               را به لبكرده جانم غم  اي پدر

 در وادی دل نـایــاب شد  صـبـر             بین كه ایـوب دلـم بـي تـاب شد

 ام افـسـردهتـنـگ بـاشـد این دل             استكرده  مادر دل هواي كوی

 حـال مـادر پـرسـم و زاري كنم              كنم خواهم امشب من پرستاری

 از نـشـان سـیـنـه و پـهـلـوی او              وضعیـت بـازوی او پــرسـم از

 زیـنـبی  بـا نـشـان صـورتـت از               مـادرا بر گو به من یك امـشبی

 بـین ز هجر او دل ما خون بود              بودمحسن چون مادرا برگو كه 

 اند از همان شب كودكانت مرده              انـد بعد تـو گلـهاي تـو پـژمـرده

 تـنـهـا شـده بـابـای من   بــعـد تـو            طا قتم رفـته زكف ای وای من

 ام سنگین شده ها در سینـه غصه            غمت رنگیـن شده اشك بـابا در

 مـادرا بـر گـرد خانـه؛ جان من               دائم این سخن طفـالن توحرف 

 بقیع را در« سائلت »كن فدا این              شفـیع  و فاطمه ای شیعه را یار
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 در بیت وحی حامی و هـمسـنگـر علی          تــمـام هـستی خـود یـاور عـلیبــا   ای 

 ای یـاس مصــطـفـی گـل نیـلوفـر علی          خزان شدیبهار جوانی  د که درچون ش

 هفت آسمان خـراب شــده بر ســر علی          با دفـن مخـفـیــانه ی تـو، در دل زمین

 می خواست روح ،پر زند از پیکرعلی         پشت دروقتی نفـس به قلب تو پیــــچید 

 تقـــــدیـم شد به پیش دو چشم تـر عـلی         ـه دست تـوبا تـازیانــه اجـر رســالت بـ

 گـوئی رسیـده بــود شـب آخـر عـــلــی          درلحظۀ غـــروب غـم انگیــز کـوچ تو

 نیـرو گرفت خـصم ستم گــســتـــر علی           دست خـدائی تو، چــو از کـار اوفـتــاد

 صـورت به قــتـــلگاه گـل پــرپـر عـلی          یارب چه میشود که گذارم به باغ وحی 

،          وقتی که گـــوشواره زگوش تو شد جدا  دخــتــــر عـلی   افـتـاده لـرزه بر بــدن 

 خـاطر ه دل غـــــــم پرور علی آخر به           ای اولیـــــــن شهیده ی راه علی بمـان

 اینــــــسان غـریبانه مـرو از بـر عـلـی           بوستــــان وحی ای طایـر شکسته پـر  

 بی فـــاطمه شـکـسـته شده محور عــلی           »میثم« بر آستـــــان والیت نظاره کن

 

 زقــبــرفــاطمه بوي عجیب مي آید         ز تربت گــل او بــوي سـیـب مي آید

 جیب مي آیـد صــداي بــارش امن ی          صداي هق هق یك ابر خستــه و تنها

 صــداي گریه مردي غـریب مي آید           میریزد؟  كه آهسته اشكصداي كیست 

 مــریض عشق كنــار طبیب مي آیــد         فاطمه اش علي ست این كه رود برمزار

 كه بوي سوختن از یك حبیب مي آید         عجیب نیست كه آتش بگیرداین دریا 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:              قالب شعر: غزل        رضا جعفری                 شاعر:   

 



( سایت آستان وصال      astanevesal.ir  476                                                                                                                          جلسه آموزش مداحی نورالثقلین  ) همدان 

 
000

 

 هــا بگـذاشتند بـــار غـــم بر شـانـه            شـتـندنــیـمــه شب تـابـوت را بردا

 آن هفت تن، هــفت آسمان وز پـی            روان هـفـت تن، دنبـال یک پیکر،

 آن طــرف احـمد به اسـتـقـبـال او           دنـبـال او این طــرف، خیـل ُرُسـل 

 عــلــی  ــاً تـشیـیـع زهــرا وبــاطـن            ظـاهـراً تـشـیـیـع یـک پـیکر ولــی

 بـبــیـنـد پـیـش پـایــش آفــتـــاب  تـا           بتاب  امشب ای َمه، مهر ورزو،خوش

 شـان شــان از آه مـشــعـل سـوزان           شـاندو عـزیــز فـاطـمــه هـمـراه 

 آمـال عــلـــی رود در خـــاکمــی            ابـرهــا گـریـنــد بـــر حـال عــلـی

 چون شفق برمهتاب رویش،  اشک،           چشم، نور از دست داده، پا، رمق

 شتای تابوت، روی دوش داُمرده           داشت همه فریاد و لب، خاموشدل، 

 گوی بود با آن عـد ه، گـرم گـفت و           آه، سرد و بغض، پنهان در گـلوی

 ترسر بسته  بــریــد اســرار را،می            تــرـه آهــســتــ آه آه ای همـرهــان،

 جـــان فـدایش، او شده قـــربان من           ایــن تـن  آزرده بـاشد جــــان مــن

 من هالل از داغ واین بدرمن است           لیـلـۀ قـدر من استهـمرهان، این 

 تــربـرید، آرام ام را مــیی هــســتــ           تراشک من زین گل، شده گــلـفام  

 ای غیر از نماز صبـر نیـستچاره            وسعت اشـکم به چشم ابـر نـیـست

 ترست از شب، شب مشب روزم  بعد ازا           ترستچشم من از چرخ، پُرکوکب

 داشت صفحه هجده   مصحف من بود و           داشت من باغ رضوان نفحهگل  زین 

 هــمـراه او خاکم کنید هــمـرهــان،           دل چـاکـم کنیـدمــرهــمــی خـرج 

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                       مثنویب شعر: قالعلی انسانی                    شاعر:   
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 بعد او غم شده یارم بـه غمـها چه كـنم؟            از كـفم هستي من رفته خدایا چـه كنم؟ 

 گرانبار خدایـا چه كنم؟   یك طرف داغ            طرفي طعنه دونطفالن یك طرف ناله 

 ـشـود قـتـلـگـه زینب كبري چـه كـنم؟ ب            جانمه ترسم این بستر وسجاده ات اي فاط

 ؟ نشانها چه كنمكه نقش است درو دیوار            بستـر و چـادرتو جـمـع كنـم لیـك بـگـو

 ؟ لیك عدو در نظرم شود هویدا چه كنم            من ازآن كوي كه ره برتو ببستند نروم

 ؟ هـمه از داغ تو گـویند كه بـابا چه كنم            كودكانت چوعلي یكسره دلتنـگ توأنـد

 ؟ غربت او زده آتـش بـه دلـهـا چه كـنم            زینـبت جاي تو از چـشم بگـیـرد اشكم

 غم ویك دل تنها چه كنم؟  این همه نقش            دگر از شهر مدیـنـه بروم فـاطمه جان

 موال چه کنم؟  دل؛ گوی تو تم زآتش سوخ           گفت )سائل( زغم غربت حیدربه فغان

 

 صبـح نـخـفـتــن از غــم تلخ عـزای تو          من هستم و خیـالــم و حال و هـوای تو 

 گــریــان نشسته ام به سر خاک پای تو          سراز دیشبی که خاک تو را ریختم به 

 شب من های های تـو ای الی الی هر             خوابم نمی برد به خدا، گریه کن برام

 حــاال میان خــانه چه خالیست جای تو             یادش بخیر بسترت آن گـوشه ی اتـاق

 ســوخت النه ام از ماجرای تو  رفتی و            ققنوس پـر کشیده ی بی بــازگشت من

 رای تو گـفـتــم به حـکــم عشق بمیـرم ب            دیــروز در مـشـایعـت آخــریــن نگـاه

 مــانــدم به پــای بـی کسی بچه های تو             اما بنفشه زار عــلــی با هـمـه وجــود

نالتن فعالتن فعالتن فعلفاعوزن شعر:                قالب شعر: غزل     ناصر زارعی                  شاعر:   
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 رسـیده جـان  شب بـر لب، دریـغا              اى از شب، دریـغــا گذشـته نیـمـه

 که شـمع انـجمن آراست خامـوش             چـراغ خـانه موالست، خـامــوش

 رفت تابـوت می ها،  به روى شانه            رفـت الهـوت مىفـغـان تا عـالـم 

 که دستـش را گرفته دست تابـوت             ست ومبهوت  غم چنان مات زینعلى 

 کـنـد تـابـوت زهـرا، دستـگـیـرى             شگفـتا! از عـلى، بــا آن دلــیـرى

 گفت  بارید ومی مى  دیده سرشک از            ُسفـت به مژگان تـرش یاقـوت مى

 تـابــوت بـویـم  مـگـر بـوى تـو از             بـوت بــویـم که اى گل نیستى تا  

 تـو دالرامـى نــدارد   عـــلـى بـــى            جـدا از تـو دل، آرامـــى نــــدارد

 و خویش میرفت  خون ازچشم غیرکه             چنان درماتمش از خویش میرفت

 گـل نهـان سـازد گـلى را   یـر  که ز             ر دل شب، بلـبــلى راکــه دیـده د

 کرد  جهـانى را به زیـر خـاک مى            کــرد ز بیتابى، گریبان چـاک مى

 ابــد چـیـد  بـسـاط مـــاتـم خود تــا            ، خشت لحد چیدعلى با دست خود

 کرد  ـن از روى زهـرا بـاز مىکف            کرد مىدمساز   دل خود را به غم 

 !خورد سیـلى  على مى به رخـسار            گویى ز آن رخ گردیـده نـیـلىتو 

 ناله میکردبندش   بند که چون نى،            کـرد از آن دامان خود پر الله مى

 کران کرد بى بحر نهان در قطره،            را نهان کردخاک زهرا در  على،

ـل نهان دیـد ُگل خود را به  بــهـار زنــدگـانى را، خـزان دیـد             زیر گ 

 آتــش بـود کـارش  علـى بــا آب و             شد از سوز درون، شمع مزارش

 شـد  که شــمع هـسـتـى  او، آب مى            شد چنان ازسوز دل، بی تاب مى

 کـرد قطره قـطره آب مىعلى را             کـرد تـاب مى  بی  اش، غـم پـروانـه

 سـوخت سراپا در میان شعـله مى             دیده میدوخت خاک مزارش بر چو

 دست على بست که دشمن بعد او،              او گیرد از دست خدا، دست مگر

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                 مثنویقالب شعر: محمد علی مجاهدی            شاعر:   
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 ازهـر شب  خودغریب تر بــود          خــونجــگـــر بــود موال ز فــراق 

 خـامـوش و برآسمان خروشش            دوشــش   تــابــوت  حـبـیـبـه اش بـه 

 تـابــوت گریســـت از برایـــش            شب سوخت به اشک  بـی صدایش  

 تـــش را دور، تــرب  می دیـــد ز           مـی بُــــرد کتــاب  غــربـتـــش را  

 هرفت به قــــامــــت  خمـــید می           می سـوخـت به یــاد  آن شـــهـیـده 

 هر چــند قـــــدم فـتـاد بـر خاک            دنـبـال  جــنــازه بـــا دلـــی چــاک 

 دست  دگــرش به دوش  ســلمان           یک دسـت به ســوی  َحــی   َمـن ــان 

 تـقـدیم غمــــش ستـــاره میکرد           نــظـــاره می کـرد او   مـقــداد بــر

 میکـرد نگه به قبــــر یـــــارش            ش می ریـخـت سـرشک بـرُعـذار

 پاکـیـزه ُگل  پیمبـــر اســــت این          کــای قـبــر،امـیـد  حـیدراست ایـن 

 ه بَر بگیــــرش ای خاک آرام بـ          جــانــان  مــن است ایـن تـن پـاک 

 در فـــــشـار دیـده پـــــس   او در         او َصــْدمـه ی  بـیــشــمـــار دیــده 

 ای قبر دگـــر نــــده فـــــشارش           اکـنـون که تـو گـشته ای مـزارش 

ـــــیـــــد  دل  مـــرا، زمــــانــــه   تـازیانه بگرفـــت زمــــن بـــــه           اُم 

 ت خـون  کفنــــش کنـــــد روایــــ           ایــن اســت شـهــیـــده ی والیــت 

 گردیــــد جـــــدا ز دامـــن  مـــن          دسـتـش بــه غـالف  تـیــغ  دشـمـن 

 َســـر  دســــت  بگـرفت جنازه را           جان خـویشتـن بست  پس چـشـم ز

 تـنــــهـــا و غریـــب ایـــــسـتاده           نـهــاده  جـان بــر سـردست خــود

مفعول مفاعلن فعولنوزن شعر:                    مثنویقالب شعر:  غالمرضا سازگار               شاعر:   
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ــ  لــ  لرزیـــد علــی در آن شـــب تار          یـــن بــــار دیـــدنــــد بــرای او 

 ای وای اگـــر علــــی بــمیــــرد          کس نـیـست جـنــازه را بـگــیــرد 

 از قـبـر، دو دسـت شد نمـایـــان          نــاگــه دل شـب؛ در آن بــیــابـان 

 بـــه بـحر حیرت  وی رفته فـرو         یعنی کـه؛ علی؛ خـدای غـیــرت! 

 بـسپــــار گــل مــرا بــــه دسـتم           من صـاحـب این امـانـت هــسـتـم 

 زهــرای مـــرا ز مـن گــرفتــی            آن شب که چـو ُگل زهـم شکـفتی 

 کی یاس کـــبود بـــر تــو دادم؟!           ـو دسـت او نـــهــادم بـر دسـت تـ

 نیـلـوفــر  دسـت تــــازیـانه است           ر از نشانهاست دردا کـه گـلــم پُــ

 

 

 بانـوی بو تـراب چــرا پـا نمی شوی         آفــتـاب چــرا پـا نــمی شوی ای روح 

 چرا پـا نمی شوی رکنم شده خـراب         پهلوی من هم از خبـر رفتنت شکست

 ه جـواب چــرا پا نمی شویزهـرا بــد        با قطره قطره اشک سالمت نموده ام

 ر جـمع مــا بتـاب چـرا پا نمی شویب         خورشیـد لطمه دیده ی حیدر بلند شـو

 ای مـادر حــجـاب چــرا پا نمی شوی       کشیده ای و روی صورت خود را رفتی

 رفته زمـان بر آب، چرا پا نمی شوی       بی تو تــمـام ثـانیه هــا دق نـمــوده اند

 می شویُمردم از این خطاب چرا پا ن        ی کبـود تو به نگـاهــم اشـاره کردرو

 این غنچه های ناب چرا پا نمی شوی        می میرد از تنـفس دلـگیر کوچــه هـا

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: رحمان نوازنی               شاعر:   
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 معرفی اجمالی بخش های سایت جامع آستان وصال 

به عنوان تخصصی  احی کشور از سال  ترین سایت علوم مدترین و جامعسایت جامع آستان وصال 

کنند که  زار نفر از این سایت بازدید می ه  10تا    3شروع به فعالیت کرده است و روزانه بین    1393

داشته بازدید  سایت  از  نفر  میلیون  از شش  بیش  گذشته  سال  چند  درطی  سایت  این  بخش    16اند؛ 

حکام، آموزش  بیت، آموزش مداحی؛ آموزش قرآن، آموزش اشامل: اشعار؛ مقتل و زندگانی اهل

احایث، منویات بزرگان و بصیرت مداحی،  های موسیقی،  های شعری، آموزش دستگاهشعر و آرایه

ماهنامه   و  کتاب  شهادت،  و  شهید  مذهبی،  افزارهای  نرم  عکس،  گالری  دینی،  شبهات  به  پاسخ 

مالً  گانه موارد کا  16های  پردازد که در هر کدام از این بخشتخصصی مداحی به ارائه خدمت می 

 .آیدآن در زیر می  اند که شرحبصورت 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

قالب در  ائمه  زندگانی  و  مداحی  با  مرتبط  موضوعات  و  دیگر  موضوعات  و  شعری  مختلف  های 

روی    مرثیه، روضه، سرود، زمزمه، سینه زنی، ذکرهای سقائی و ....« برهای مختلف » مدح،  سبک

سایت بارگذاری شده است؛ این سایت اولین و تنها سایتی در کشور است که » تا جائیکه ما بررسی  

تمام   متأشفانه  است؛  داده  قرار  کارشناسانه  نقد  و  بررسی  مورد  را  شده  بارگذاری  اشعار  کردیم« 

-ده کردهجائیکه ما بررسی کردیم« تنها به گپی اشعار از روی یکدیگر بسن  های موجود » تاسایت

اند و همین امر باعث شده اشعار آنها با اغالط امالئی، شعری، روائی، محتوایی و ... همراه باشد اما  

بیت و مقاتل معتبر  های معتبر زندگی اهلتطابق با روایت   الف(در این سایت کلیه اشعار بر اساس  

  د( بهامات اعتقادی  رفع ایردادات محتوایی و ا   ج( یت اصول و فنون شعر و صنایع شعری  رعا  ب( 

بیت، بررسی شده و مهم تر  تطابق با موازین شرعی، نظرات علما و مراجع و آموزهای معارفی اهل

از آن اصالحات ضروری صورت گرفته و با توضیحات الزم در معرض دید بازدید کنند گان قرار  

 .  گرفته است 
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کند ها متمایز  می سایر سایت های منحصر بفرد بخش شعر این سایت که آن را از  از دیگر ویژگی 

به عنوان    1392پرداختن به اذکار سقائی است، ذکر سقائی به عنوان شیوۀ عزداری همدان در سال  

این سایت  اثر معنوی ملی ثبت شد اما متاسفانه تنها به ثبت کلی آن اکتفا شده و تا کنون به غیر از  

کشوری صورت نگرفته است، بحمداهلل این سایت با  هیچ اقدامی برای معرفی و ارتقاع آن در عرصه 

های سقائی اقدامی بزرگ و ماندگار در تثبیت و معرفی  سبک زیبا از سبک   130بررسی و شناسائی  

اکنون   هم  که  است  نموده  سقائی  سبک  50ذکرهای  این  از  اشعارسبک  و  با صوت  همراه  پر    ها 

 مندان قرار داده شده است. محتوا و اصالح شده بر روی سایت در اختیار  عالقه 

تاریخی:2 به  از دیگر ویژگی   ـ روایت  به فرد سایت جامع آستان وصال پرداختن  های منحصر 

اهلروایت  زندگانی  معتبر  تا  های  و  است  معتبر  و  تاریخی  اول  دست  منابع  اساس  بر  هم  آن  بیت 

رت تخصصی و گسترده  اریم هیچ سایتی تا بحال به این امر مهم و ضروری به صو جائیکه ما سراغ د

اهل تمام  برای  اکنون  تا  متعددی در مورد والدت، شهادت، مصائب، بپرداخته است.  روایات  بیت 

سایت   روی  بر  آن«  اسناد  با  همراه  روایت  ترجمه  روایت،  عربی  متن  آنها»  معجرات  و  کرامات 

بیش از پنجاه    نوان مثال در خصوص سیدالشهدا و واقعه عاشورا هم اکنون بارگذاری شده است؛ به ع

باشد، مثال  تر هم می روایت معتبر بار گذاری شده است، در مواردی نیز خدمات ارائه شده گسترده

تحریفات   و  نامعتبر،  روایات  معتبر،  روایت  ارائه  بر  عالوه  بیت  اهل  جوانان  شهادت  در خصوص 

آنان از کتب    های مختلفب مقاتل معرفی شده است و در گام بعدی روایت موجود هم مستند به کت

مختلف ذکر شده است به عنوان مثال اصل و ترجمه روایت شهادت حضرت علی اصغر، علی اکبر، 

حضرت عباس، حضرت قاسم و .... از کتب ارشاد شیخ مفید، لهوف سید ابن طاوس، اعالم الوری  

األمم طبری، جالء تاریخ  الم  طبرسی،  نفس  منتهی آلمال و  األنوار مجلسی،  بحار  و  هوم شیخ  العیون 

توانند با مقایسه روایت  عباس قمی و .... در کنار یکدگر قرار داده شده است و مراجعه کننده می 

شهادت هر یک از این بزرگواران در کتب مختلف پی به تحریفی بودن و مستند نبودن بعضی از  

 ها ببرد.روضه
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ارائه مباحث تخصصی آموزش تئوری و ع  حی:ـ آموزش مدا3 به  این بخش  ملی مداحی؛ در 

اقسام مجلس، شیوه الحان؛  تمرینات  و  تمرینات صوتی  مباحث صدا سازی،  های مداحی، همچون؛ 

   های حفظ صوت و دیگر مباحث مورد نیاز مداحان پرداخته شده است.راه

به قرائت قرآن کریم در این بخش  با توجه به ضرورت تسلط کامل مداحان    ـ آموزش قرآن:4

وانی؛ تجوید و اطالعات قرانی بصورت کتبی و صوتی در اختیار کابران  مباحث روخوانی، روان خ

 سایت قرار داده شده است.

احکام:  5 آموزش  در    ـ  واجب  احکام  و  نبایدها  و  بایدها  بحث  به  احکام  آموزش  بخش  در 

فتاومداحی  و  نظرات  همچون:  عزاری  مجالس  و  آالت  ها  از  استفاده  زنی،  قمه  منع  در  مراجع  ای 

 ها، احکام برهنه شدن و سینه زنی، مداحی خانم ها و .... پرداخته شده است.عزاداریموسیقی در  

شعر:   6 آموزش  قواعد    ـ  با  آشنایی  مستلزم  نادرست  و  اشعار صحیح  شناخت  اینکه  به  توجه  با 

نیز به  شعری و آرایه  سایت اضافه شد که در این بخش مباحثی های آن است، بخش آموزش شعر 

 چون قواعد ردیف و قافیه، انواع قالب های شعری، انواع اوزان شعری و ....ذکر شده است. 

موسیقی:7 مداحی   ـ آموزش دستگاه های  در  استفاده  مورد  نغمات  از  شناخت  دیگر  یکی  ها 

های موسیقی توسط اساتید  های مختلف ستگاهاست که در این بخش گوشهترین نیازهای مداحان 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 

سرائی، ثواب ها همچون ثواب عزداری؛ ثواب مرثیه  خصوص مباحث مرتبط با مداحی و عزاداری

ز اهل بیت، احادیث مرتبط با مناسبت های مذهبی و دیگر مباحث  زیارت؛ جایگاه و شأن هریک ا

این   از  استفاده  با  بتوانند  تا مداحان  اسناد آن آورده شده است  با ذکر  ائمه  از  اجتماعی و اخالقی 

 احادیث مجالس عزاداری را بیشتر مزین به سخنان اهل بیت کنند.  

با بهره  احی:ـ بصیرت مد9 این بخش  و منویات بزرگان دین همچون، شیخ  گیری از سخنان  در 

مداحی  نحوۀ  خصوص  در  که   .... و  رهبری  معظم  مقام  شوشتری،  جعفر  شیخ  قمی،  و  عباس  ها 
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ها و رهنمودهای الزم در رعایت آنچه مورد نظر  اند؛ سعی شده است توصیهها بیان فرمودهعزاداری

دا و حضرت ولی عصر )عج(  شود تا مجلسی مورد نظر و رضایت سیدالشه  علما ومراجع است ارائه 

 داشته باشند. 

دینی:10 شبهات  به  پاسخ  اهل   ـ  دشمنان  است  مدتی  شبه متأسفانه  طرح  با  از  بیت  تاریخی  های 

بیت دور کنند که وظیفه مداحان در خنثی  بیت سعی دارند مردم را از اهل زندگانی و سخنان اهل 

ود با جواب این شبهات آشنا باشند تا بتوانند  ها بسیار باالست؛ لذا الزم است ابتدا خسازی این توطئه

این شبهات   پاسخ  تاریخی و مقاتل معتبر  با کتب  این بخش مستند  نمایند، در  در مجالس رفع شبهه 

 داده شده است.

باشد، در بخش  این بخش شامل سه زیر گروه الف( عکس ب( صوت ج ( ویدئو می   ـ گالری:11 

ها به تفیک هر  های مذهبی و مناسبتده از حرم ائمه و طرحالعاعکس زیبا و فوق  500اول بیش از  

یک از ائمه جهت استفاده مراجعین قرار داده شده است؛ بخش صوت خود شامل چندین زیر بخش  

مداح فنون  و  اصول  صوتی،  مقتل  سقائی،  اذکار  قرآنی؛  الحان  مداحی،  های  سبک  ی،  همچون 

سخنرانی  و  موسیقی  های  هر  دستگاه  در  که  است  فایلها  تخصصی  بصورت  صوتی  بخش  های 

ترین بخش صوت  ترین و منحصر بفردبارگذاری شده که قابل اجرا و یا دانلود می باشد. کاربردی

شود  مقتل در این بخش ارائه می   100بخش مقتل صوتی است که مقتل سیدالشهدا مستند به بیش از  

نیز مختص سایت آستان وصال است. در بخش ویدئو  که این خ هم فیلم های مرتبط با حرم  دمت 

 ائمه و .... قرار داده شده است.

افزارهای کاربردی در خصوص زندگی  در این بخش تعدادی از نرم  ـ نرم افزارهای مذهبی:12

 بیت و مباحث دینی قرار داده شده است که بصورت رایگان قابل دانلود است. اهل

نا  ـ شهید و شهادت:13 نامه، وصیت  بخش زندگی  این  از  مه و ویژگی در  تعدادی  های رفتاری 

 شهدای مداح جهت آشنایی بیشتر مردم با این بزرگواران قرار داده شده است. 
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  70این بخش خود شامل دو زیرگروه است. الف( معرفی کتب: در این بخش بیش از  ـ کتاب:14

اهل  مقاتل  و  تاریخی  از کتب  قرن    جلد  تا  قرن سوم  از  تخص  14بیت  کامالً  بصورت  صی  هجری 

گرفته قرار  معرفی  و  بررسی  شخصیت  مورد  و  جایگاه  همچون،  موارد  به  معرفی  این  در  که  اند 

ویژگی  و  جایگاه  .....بصورت  نویسنده،  و  کتاب  ماخذ  و  منابع  کتاب،  نگار  شیوه  کتاب،  های 

بخش نیز بیش از پنجاه جلد کتاب زندگانی اهل  مشروح بازگو شده است. ب( دانلود کتاب: در این  

هجری همچون ارشاد شیخ مفید، لهوف سید ابن طاوس،    14مقاتل معتبر در قرن سوم تا قرن    بیت و

ابن   الخواص  تذکرۀ  نیشابوری،  فتال  الواعظین  روضة  طبری،  األمم  تاریخ  طبرسی،  الوری  اعالم 

بحار و  العیون  جالء  بهائی،  کامل  عجوزی،  شیخ  األنوار  المهوم  نفس  و  آلمال  منتهی  مجلسی،  المه 

 می و ....  و دیوان اشعار مذهبی بارگذاری شده است که بصورت رایگان قابل دانلود است. عباس ق

های معرفت که برای  در این بخش نیز ماهنامه تخصصی جرعه  ـ ماهنامه تخصصی مداحی:15

مناسبت و  قمری  های  ماه  اساس  بر  گرانقدر  مذمداحان  قابل  های  است  شده  چاپ  و  تدوین  هبی 

 ی باشد.دانلود و استفاده م

های مذهبی هر  در این بخش نیز سعی شده مناسبت  های تاریخی و اعمال هر ماه:ـ مناسب16

در   و  یادآوری  بطور روزانه  مرتبط  احادیث  و  آیات  با  همراه  و مرجع  معتبر  به کتب  مستند  روز 

ن عربی  گیرد؛ ضمنا اعمال و اذکار هر ماه نیز بطور مستند با مت اختیار مراجعه کنندگان سایت قرار  

 باشد. برداری مراجعین سایت می و 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 

 ـر هیچ و وابـسـته یا تحـت نظ

 باشد. نـهـاد یا ارگـانی نـمی 


