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اَعُوذُ بِاهللِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم ! بِسمِ اهللِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ؛
ب اشْرَحْ لي صَدْري وَ يَسِّرْ لي َأمْري وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِساني يَفْقَهُوا قَوْلي» 1.
« رَ ِّ
اللّهُمَّ کُنْ لِوَليِّکَ الحُجَّه ابْنِ الحَسَنْ صَلَواتُکَ عَلَيهِ وَعَلي آبائِهِ فِي هذِهِ السَّاعَةِ وَفِيکُلِّ سَاعَةِ وَلِيـَّاً وَحافِظاً
وَ قائداً وَ ناصِراً وَ دَليلًا وَعَيناً حَتَّي تُسکِنَهُ اَرْضَکَ طَوعاً وَ تُمَتـِّعَهُ فِيها طَوِيالً!
حمد و سپاس خدایی را که توفیق و لیاقتمان بخشید تا در زمرۀ محبیین اهل بیت عصمت و
طهارت علیهمالسالم قرار گرفته و در حد بضاعت مزجات خود قدمی هر چند کوچک برداریم ،الْحَمْدُ
لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِينَ بِوِالَيَةِ َأمِيرِالْمُؤْمِنِينَ وَ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّالَمُ ،الْ َحمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ کَمَالَ دِينِهِ وَ

تَمَامَ نِعْمَتِهِ بِوِالَيَةِ أَمِيرِالْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّالَم مدتی بود تعدادی از بازدیدکنندهگان سایت
آستان وصال با ارسال پیامهای جداگانه ضمن ابراز محبت و ذرّهپروری نسبت به انجام وظایفی که در
سایت داشتیم تقاضا داستند که در قسمت کتاب سایت ،در کنار کتب تاریخی ،روایی و مقتل بارگذاری
شده در سایت؛ کتابهای تخصصی شعر مربوط به هر یک از اهل بیت را تدوین و در اختیار
بازدیدکنندگان سایت قرار دهیم؛ لذا در پاسخ به دستور این عزیزان بر آن شدیم که بخشی از اشعار
بارگذاری شده در سایت را بصورت کتاب  pdfتدوین و بر روی سایت قرار دهیم اما از آنجائیکه
فضای محدود صفحات کتاب با فضای سایت متفاوت بودند نمیتوانستیم تمام ویژگیهای لحاظ شده در
سایت را در کتاب رعایت کنیم! به عنوان مثال در توضیح یا اصالح اشعاری که نیاز به اصالح داشتند در
سایت متن کامل روایات تاریخی با ارجاعی ساده برای خوانندگان در دسترس و قابل مشاهده بود که
این امکان در کتاب مقدور نیست ،در قسمت نقد و بررسی اشعار نیز بعضی از ابیات که مغایر با روایات
معتبر بود؛ به آنها اشاره شده و دلیل و استنادات حذف آن را بازگو میکردیم که این امکان نیز در
کتاب ممکن نبود لذا در تدوین و جمع آوری این کتاب به ناچار بدون هیچ توضیحی بعضی از ابیاتی
که دارای ایرادات روایی ،تاریخی یا محتوایی بودند حذف شدند و تنها ابیاتی که مشکل نداشتند و یا
ابیاتی که به دلیل یکی از ایرادات ذکر شده تغییر داده شدهاند با اشارۀ مختصری در پاورقی همان صفحه
تقدیم خوانندگان کتاب گردیده است که از این بابت پیشا پیش از شعرای سراینده اینگونه اشعار پوزش
میطلبیم؛ انشاهلل که این خدمت کوچک مورد قبول ایزدمنان و اهل بیت علیهمالسالم قرار گیرد.
 . 1سوره طه؛ آيات  24الي .28
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شاعر :محمد حسین رحیمیان

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

مـا گــدائـیـم گـدائـیـم گـدای دو حــسـن

زیر دین کرم و لطف و عطای دو حسن

وای اگر نان خور هر بیسر و پایی بشویم

روزی ما گره خورده به وفای دو حسن

زنــده و ُمــردۀ مـا فــرق نـدارد فــردا

اگـر امـروز نـمـیـریـم برای دو حـسـن

تا فـدایی سـر قـاسـم و مـهـدی هـستـیـم

هست پشت سرمان دست دعای دو حسن

تا ابـد هر چه خـلیفه است فدای علی و

تا ابد هر چه کریم است فدای دو حسن

با حـسنهای عـلی تا که رفـاقـت داریم
هـمه جـا تـا ابـد آقـایی و عـزت داریـم
بـاز هم معجـزه ،در دل هـیجان میآید

در جهان عطر دل انگـیز جـنان میآید

این چه سری است که امشب به مشام جانم

عـطـری از نـیـمه مـاه رمضان میآیـد

کـیـنه تـوزان جـمل زیر لحـد پـوسیدند

در عوض باز حسن جان به جهان میآید

چه گنهکار چه مؤمن همه مهمان هستند

رسان هـمگـان میآیـد
ت خـیـر
حـضـر ِ
ِ

به زمین کرده قـدم رنجه شهنشاهی که

وقت مدحـش ،قـلم شعـر به جان میآید

باز طـوفان بال را زده پس کـشتی دین
آمـده یــازدهـم مـرشـد جـبــریـل امـیـن
نیست غم گر نکند دست کسی وا گرهام

نوکـر حـلـقه به گـوش حـسن سامـرهام

شـدهام شـاپـرک شـمـع وجـود پـسـرش

ایمن از بیکسی و درد و غم و دلهرهام

شده در سامره تصویر دو گنبد از نور

مثل بین الحرمین خاص ترین منظرهام
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تا ابد هر چه گـشایش به فـدای گـرهای

که چـنـین کرد پـنـاهـنـدۀ این مـقـبـرهام

نـفـس فــاطــمـیاش راه نــشـانـم داد و

اربعین خورد رقـم نابترین خاطـرهام

شدهام بیسر و سامان دو تا شش گوشه
هرچه دارم همه قربان دو تا شش گوشه
خوش به حال شب تاری که تو گردی سحرش

کعبه یعنی دل هر کس که شد عشقت گوهرش

جان به قـربان همان گـرگ بیـابانی که

صحبتی با تو نشـسته به سرش
تاج هم
ِ
ِ

پـدر و مـادر من بـاد بـه قـربـان کـسی

که گذشته است به عشق تو ز مادر پدرش

جان به قربان بزرگی که شده همچو سگان

لـیـسی غـالمان تو تـنهـا هـنرش
کـاسه
ِ

جز تو اصال چه سپهری است که سهمش بشود

حضرت مهدی موعود بگـردد قـمرش

من کـیام مـدح شهـنـشاه سـماوات کنم
»کار من نیست که بنشینم و امالت

کنم»

من دل ُمـرده که در وادی غـمها ماندم
ِ

دور از فـیـض مسیحـای مسیـحا مانـدم

عـشـقـتان شد پـر پـرواز دو عـالـم امـا

مـن اسـیــر اگـر و شـایـد و امـا مـانـدم

حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد

بین طـوفـان بال بیکـس و تـنهـا مانـدم

اربـعـیـن رفـت و نـدادنـد محـلم اصـال

آه از قـافــلـۀ کـرب و بـال جـا مــانــدم

کـورتـر شد گـرهام هـر چه تـقـال کردم

من فـقـط منتـظـر روضه زهـرا مانـدم

روزگاری شده که روز ،شب تاریک است

خوب کن حال مرا فاطمیه نزدیک است
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قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلن

شاعر :مرضیه عاطفی

جان جانم یا أباالمـهـدی
ای
جان ِ
جـان ِ
ِ

ای تـا ابـد نـام و نـشانـم یا أباالـمهـدی

وقت سحـر هر دانۀ انگـور میگـوید:

بـاغـبـان مـهـربـانـم یا أبـاالـمـهدی
ای
ِ

این آتش دیـریـنهام را شعـلهور تر کن

بـگـذار بیتـابت بـمـانـم یا أباالـمهـدی

دستان تو مثـل حـسن آورده رزقـم را

بـانی هر لـقـمه نـانم یا أباالـمـهدی
ای
ِ

سن مادرزاد
قند
ّ
مکرر! یا حسن! ای ُح ِ

شـیـریـنی طـعـم دهـانـم یا أباالـمهـدی
ِ

قسمت شود در سامرا در جشن میالدت

در صحن ،مولودی بخوانم یا أباالمهدی

امشب به عشق تو؛ دوباره عهد میبندم

ت صاحب زمانم یا أباالمهدی
با حضر ِ

«وا ْك َح ْل ناظِ ري» خواندم*
هر صبح مشتاقانه َ

روشن شـود تا دیـدگـانم یا أباالمـهـدی

ت زیبای فرزندت همین جمعه
بر قـام ِ

آمین بگو دردت به جانم یا أباالمهدی!

شاعر :اسماعیل تقوایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

ربیع الثانی و در هشتمین روزش بهار آمد

خزان غم شد وگلهای شادی بیشمار آمد

به استقبال نوگل غنچهای از گلشن زهرا

به شادی نغمهخوان از جنت االعلی هزار آمد

مدینه محـفـل شادی بپا شد بهر مولودی

که از نسل علی در بیت هادی آشکار آمد

دل هر حیدری مسلک ازاین میالد مسرورست

مالئک سوی این مولود نیکو جان نثار آمد

دهـم مـاه وال شاکر به درگـاه خـدا باشد

که بهرش جانشینی نزدحق با اعتبار آمد

به یاد مجتبی او تازه مولودش حسن نامید

چنین دوم حسن ،بین امامان با وقار آمد

بیـامـد آنکـه بـابـای امـام آخـرین گـردد

میان عـالـمان روزگـارش شهـریار آمد

بگو تبریک میالد پدر را بر پسر امشب

به دیـدار پـدر در سامرا آن گـلعذار آمد

زند مرغ دلم پر در هوای سامرا امشب

که شاید قسمتم دیدار روی آن نگار آمد
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شاعر :رضا دین پرور

قالب شعر :مسدس ترکیب

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

کسی که ماه شب چـارده اسیرش بود

سر تمامی افالک ،سر به زیرش بود
ِ

ت دستگیرش بود
کسی که دست خدا دس ِ

هزار چشمۀ جوشان پی کـویرش بود

سن بینظیرش بود
بهش ِ
ت ُحسن ،گل ُح ِ

صفات حضرت هللا در ضمیرش بود

ببین که خانه هادی چه محشری شده است

بیا طلیـعـۀ مـیالد عسگری شده است
تـمـام پـهـنـۀ عـالـم شـکـوفـه بـارانش

فـرشـتهها و مـالئـک طـالیـهدارانش

به وسعت دو جهان ،خوان ریزه خوارانش

فـرشـتـههـای خـداونـد هـمـجـوارانش

جـحـیم شعـلهکـشان از فـراق یارانش

بهشت گـشته بهـشت از گل بهـارانش

به بارگاه سعادت ،زمان هم عهدیست
سرود اهل زمین ،ذکر یا اباالمهدیست
ز عرش ،حضرت جبریل بر زمین پُل زد

ز فرش ،دیده عالم به عرشیان ُزل زد

لـبـم به مـدح گـل فـاطـمـه تـوسـل زد

دلـم به مـصحـف آیـات او تـفـعُّـل زد

شکوفههای سرشکم یکی یکی گل زد

ِم ِی جـنون ز خروش تحـیرم غـل زد

دوبـاره خاصتـرین بنـدۀ خـدا شـدهام
کـبــوتـر حــرم امـن ســامــرا شـدهام
کـتاب نـوکـریم را مـرور کـردم بـاز

شکـسـتـههای دلـم را بلـور کردم باز

قـیـامـتی به دل اهـ ِل نـور کـردم بـاز

ت شعرم خطور کردم باز
ذهن خلو ِ
به ِ

ز صحنهای حریمش عبور کردم باز

نگاه ،مثل سلیـمان به مـور کردم باز

خمیده سرو قـدم ،در حریم هجـرانش
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چه خوب میشد اگر میشدیم مهمانش
به شوق و ذوق زیارت ،دلم چه محزون شد

کـوثر چـشمم شریعۀ خـون شد
مسی ِل
ِ

فراق دیدم و قـلبم دوباره مجـنون شد

کـتیبههای حرم آه… ِس ِ ّر مکـنون شد

کبـوترم که غـریـبانه بـاز مدفـون شد

نگو که نوکرت از این حریم بیرون شد

دلم گرفته در این روزها برای حسن
خـدا کـند بـشود باز ،سـامـرای حسن
شاعر :اسماعیل تقوایی

قالب شعر :غزل

هشـتـم مـاه ربـیـع الـثـانی آمد دلـبریی

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

1

در مدیـنه کودکی زیبا ز نسل حیدری

از گلستان وال گشته شکـوفا غـنچهای

تا کـند اهل وال را بـعـد بـابـا رهـبری

مرحـبا گـویان شده کل مالئک بهر او

هدیه داده برزمین حق باز زیب و زیوری

باز بگـشـوده خزائن را خداوند جـلـیل

تا کند اعطا بر این دنیا یگانه گوهری

با گل سوسن بهاری گـشته ایام خزان

برمشام جان رسد از او شمیم عـنبری

شاکر درگاه حق گردیده موالمان نقی

ماه در آغوش خورشید است نیکو منظری

گشته بر پا در مدینه مجلس جشنی بپا

شیـعـیان شادنـد چون آمد امام دیگری

او امــام یــازده بـاشـد مــیــان اولــیــا

نام زیبایش حسن ،ابن الرضا و عسکری

باشد این آقا پدر بر مهدی صاحب زمان

معدن علم زمان ست و خدا را مظهری

مرغ دل دارد به میالدش هوای سامرا

تا زند شادانه درصحن حرم بال و پری

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در
متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد
در ربيع الثاني و هـشـتم نـمايد دلبري

در مديـنه کودکي زيبا ز نسل حيدري
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شاعر :محمد حسین رحیمیان

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

امشب که کار و بار گدایان گرفته است

بوی بهـشـت عـالـم امکان گرفته است

حاجات ما روا شده بـاران گرفته است

عالم تمام ،ذکر حسن جان گرفته است

شکر خدا که روزی من لطف مادری است
امشب حسن حسن حسنم جور دیگری است

شادند عرش و فرش به شادی اهل بیت

غوغای دیگری است به وادی اهل بیت

روح االمین شده است منادی اهل بیت

واکـرد چـشـم ،نـائب هـادی اهـل بـیت

امشب چه عاشـقـانه عـطا میکـند خدا
حاجـات را نـگـفـتـه روا میکـنـد خـدا
هـم نور چـشـم مـادر عـالم تویی حسن

هم جـانـشـین حـیـدر عـالم تـویی حسن

پشت و پناه و سرور عـالم تویی حسن

ابن الـرضای آخـر عـالـم تـویی حـسن

جان و دل نـقـی و جـواد و رضا تویی
چشم و چـراغ و آبـروی سـامـرا تویی
نازد به خود خدا که تویی از مظاهرش

کعـبه گرفته غـم که نبـودی تو زائرش

قرآن نموده فـخـر که هستی مفـسـرش

ایران بها گرفت ،تو گـشتی مسافرش۱

عـلَـم عــزت تــو را
بـاال نــوشــتـهانـد َ
س ِ ّر َمن َرأی
هر جا رسـیـده پـات شده ُ
یوسف تو و زمین و سماوات مشـتری

از هر چه گـفـتهاند و نوشـتـند بهـتـری

دارد امـامتت به جهـان لطـف دیگـری

کار تو هست مهـدی مـوعـود پـروری

ایـل و تــبـار مـن بـه فــدای مــقـام تـو
مـنـجـی عـالـم اسـت مــریـد مـرام تـو
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آقا اجـازه! خـاک درت میشـویـم مـا؟

پروانـههـای دور سـرت میشـویم ما؟

مشـمـول نـدبـه سـحـرت میشـویم ما؟

یعـنـی فـدایـی پـسـرت مـیشـویـم مـا؟

قـربان یک نـگـاه تو جـان و جـوانیام
من را بغـل بگـیر که صاحب زمانیام
مات از هـنر نمایی تو مانده این زمین

بعد از هـزار سال تویی محـشر آفرین

لب تـر کن ای امـیـر ،بیـایـند مؤمـنـین

پـای پـیـاده ،کـربـبـال ،روز اربـعـیـن2

آنـانکـه زیـر سـایـۀ تـو بـا خـدا شـدنـد
دیـوانـه مســیـر نـجـف ،کـربـال شـدنـد

شاعر :مرضیه عاطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

آمدی دریا شدی غرق خجالت شد سراب

ناز خواب
دستهایت ماه را بیدار کرد از ِ

باز هم تا ناکجـای عـرش نـورانی شد و

ت حق نقاب از آفتاب
مهربان برداشت دس ِ

ت تفـسیر را
آنچنان گـسترده کردی ساح ِ

در دلت قرآن ورق خورد و شدی أ ُ ّم ٱلکتاب

در مدینه بودی اما هـمزمان پیچـیده بود

بوی گالب
لحـظـهٔ مـیـالد تو در سامـرا ِ

سجد ٔه شکر زمین پاکی به بار آورده بود

انگور ناب
آیه آیه میرسید از عسکری
ِ

گندمگون عالم! یا أباٱلمهدی سالم
ق
ِ
عش ِ

ت عـالیجـناب
ثانی حـق! حضر ِ
ِ
مجتـبای ِ

یازده بار است باران از نگـاهم میچکد

کاش میدادی همین امشب سالمم را جواب

در خـیالـم باز هم پر میکشم تا مرقـدت

مرحمت کن باز اسمم را بیاور در حساب

یک حسن کنج بقیع و یک حسن در سامرا

هر چه حاجت داشتم آوردم و شد مستجاب!
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شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای جـلـوه گاه نـور ،سـالم ای امـام من

زیـبـا جـواب مـیدهـی آقـا ســالم مـن

کی میشود بمن تو بگـویی؛ غـالم من

من دلخوشم که هست به وصفت کالم من

من نام عسگری چو بخوانم حسن شوم
با تو دوبـاره ذاکـر جـانـم حـسـن شـوم
نـوکـری تو این اسـت یا حـسن
خوبـی
ِ
ِ

نوکر شود ز هـیـبت ارباب ،بت شکن

دل میبری ز دست ،به زلف شکن شکن

پـروری تو شود احـیای روح من
جان
ِ

فصل تو چیست؟ موسم هم عهدی است و بس

اسالم را بقـا ز اباالمهـدی است و بس
مهدی تو چه نزدیک میشویم
با تو به
ِ

بی تو خـدا گـواه که تـاریک میشـویم

با تو پُـر از تـبـسم و تـبریک میشویم

بی تو جـدا ز هر عـمل نیک میشـویم

ای کـه امــام دیــن و امــام هــدایــتــی
ما را بـه افـتـخـار قـدومـت عـنــایـتـی
ای مــقــدم تـو در دل اهــل وال امـیــد

میالد بـا صـفـای تو مـوعـود را نـویـد

ایام تو بـرای جـهـان مـوسـمـی جـدیـد

در روزگـار تو شـود آیـات حـق پـدیـد

ای نـسل تو عـصـارۀ نـسـل ابوالـبـشر
صلب تو جـایـگـاه مـبارک ترین پـسر
ُ
ای معـدن شجـاعت و ای کـوه اقـتـدار

شکـوفایی بهـار
فصل تو هست فـصل
ِ

ِمهر از تو بُرده جلوه و ماه از تو شرمسار

ب وقـار
نام حـسـن مـبـارکت ای صاح ِ

ای که بهشت با همه آفاق مست توست
بخشش هرآنچه هست ز انفاق دست توست
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این برترین سرور و سرود والدت است

مـوالی مـا امـام هُـمـام سـعـادت اسـت

ما را به محضر تو اماما ،ارادت است

نامت طالیه دار جهـاد و شهادت است

زنـدگـی تـو روح مـبـارزه
ای سـبـک
ِ
دوران تـو نــویــ ِد فـــتـــوح مــبــارزه
تو آمـدی که جـام غـدیـر آیـد از ِپیاَت

راه عـلـی و نـام غـدیـر آیـد از ِپـیاَت

مفـهـوم انـسـجـام غـدیـر آیـد از ِپیاَت

تا آخـریـن امــام غـدیـر آیـد از ِپـیاَت

بابـا در انـتـظـار تـو غـرق نـگـاه بـود
زهـرا در انـتـظـار تـو دیده به راه بود
ُخلـق خـوشت مـعـلم اخـالق انـبـیـاست

روی مــ ِه تـو آیــنـۀ جــمـع اولـیـاسـت

تقـوای تـو مـعـادل تـقــوای اتـقـیـاسـت

اخالص تو خالصۀ اخالص اوصیاست

قرآن به وصفت حضرت تو غرق آیه شد

اسـالم در پــنـاه شـمـا زیـر سـایـه شـد
شاعر :زهرا آراسته نیا

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

هر گـوشه صدای ربّـنـا میآید

آواز خـوش خـدا خــدا مـیآیـد

از شوق امام عسکری مست شده

خورشید ز سمت سامرا میآید

*************
حادی عشر از تبار خوبان آمد
بر پیکـر عاشقـانه ها جـان آمد
ُخلقش حسن و ِخلقت او احسن بود

با نام حـسن شکـوه ایـمـان آمد

*************
عمری ست که بر جمالتان جان دادند
جمعی به توالی شما دل شادند
از یمن حدیث اربـعـیـنت موال

در راه فرج پـیاده راه افـتـادند
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شاعر :رضا قاسمی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

گرم عطش بود ،که باران آمد
سرمان ِ

ابر رحـمـت به سر خـاک بـیـابان آمد

ت سرمازده میلـرزیدیم
کنج این خـلو ِ

که نـگـاه تـو به امـداد زمـسـتـان آمـد

تـلـخـی کام همه با َدم تو شـیـرین شد
ِ

تا به لبـها عس ِل ذکر "حسن جان" آمد

تا فـضای دهـن از نام همه خـالی شد

مـهـمـانـی گـلـدان آمد
گـ ِل ذکـر تو به
ِ

تا که دیـدند گـدای تـوأم و خاک نشین

دیـدم از سمت تو قـالـی سـلیـمـان آمد

افتخار است ،که در خانۀ تو پادریام
در عسکریام
همه جا جار زدم خاک ِ
ای که قلبم شده با عشق تو آرام ،سالم

به شما میدهد این سائل گـمنام ،سالم

به شکـار دل من آمـدی و صیـد شـدم

پس به تو میدهم اینجا وسط دام ،سالم

آمدی میکـده را مست قـدومت کردی

همنـوا با لب ما داده به تو جام ،سالم

گرچه بین قفس انداختنت؛ اما بعد ...

به شما داد همان شیر ،که شد رام ،سالم

حسرت روی تو را داشت ،ولی هر شب و روز

داد کعـبه به تو با جامۀ احـرام ،سالم

عشق ما پای قدوم تو سر انداختن است
کارمان پیش نگاهت سپر انداختن است

حـاضـرم نـذر نگـاهـت بـدهـم دنیا را

تا که شـایـد بـدهـی راه ،تـو آقـا ما را

بـرگـۀ نـوکـریام را نکـنی تا  ...آقا !

دارم ا ّمیـد ،که رویـش بزنی امضا را

گم شدم از نظر خلق ،به عشق تو فقط

ســامــرا را
تا نـشـانـم بـدهـی گـنـبــد
ّ

کاش یک شب بشوم خادم صحن حرمت

کف آنجا را
تا که جـارو بکـشم
خاک ِ
ِ

میدهم قول ،اگر زائر صحن تو شدم

بکـنـم نـوکـری تـک تـک زائـرها را
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با دعاهای تو و حضرت هادی پدرت
کاش یک روز ،بیایم حرمت با پسرت
تو دعـا کن که دعـاها به ثـریـا بـرسد

تا که امـر فـرج از عـالـم بـاال بـرسـد

مستـجـاب است دعـاهای تو حـتما ً آقا

پس بخواه آخر این قصه به فردا برسد

آه ،یعـقـوب ،بکـن رحـم به کنعـانیها

تو دعا کن که مگر یوسف زهرا برسد

جسم بیروح همه منتظر هوی شماست

کاش بر پیکـر این قـوم ،مسیحا برسد

تو دعا کن که پس از این همه یلدای فراق

خوش ما برسد
روز
ِ
صبح موعو ِد خدا؛ ِ
ِ

بـانـی اصـلـی مـیــال ِد گـ ِل لـبـخـنـدت
سال بعدی بشود کاش ،خو ِد فـرزندت
شاعر :حسن ثابت جو

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

ق ابــدی و ازلـی آمـده اسـت
عـشــ ِ

در شام سـیه ،نـور جـلّی آمده است

با ذکر سـالم و نغـمههای صلـوات

دوم حـسـن از آل عـلـی آمـده است
ّ

*******************
صورت چو م ِه كامل و خورشید تنست
ذوالمننست
ب مـیـالد ش ِه
ِ
امشب ش ِ
در چهرۀ او حیدر و زهرا پیداست

دوم حسن ست
از آ ِل مح ّمد است و ّ

*******************
بزم کریمان خوش آمدست
امشب سرو ِد ِ

نور سرمد ست
ت طلوع
وق ِ
ِ
شمس والِ ،

پسر هادی النقیست
میال ِد حضر ِ
ت ِ

سـوم آل مـحـ ّمـدست
ابـن الرضـای ّ

*******************
ب جشن و سرور و نغمات
ب عید است و ش ِ
ش ِ

ب بخشش و جود و حسنات
ب لطف است و ش ِ
ش ِ

یوسف زهرا بفرست
شادی د ِل
بهر
ِ
ِ
ِ

پدر حضرت مهدی صلوات
بر قدوم ِ
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

عرض حاجت با تو دارم یا امام عسکری

ای خدایت داده بر خلق دو عـالم برتری

ای گدایت را به خیل شهریاران سروری

خاک پایت ُزهره و خورشید و ماه و مشتری

ماه رویت احـمدی و تیغ نطقت حـیدری
عـید مـیـالدت مـبارک یا امام عـسکری
ی ذوالجـالل
ای چراغ تـابـنـاک ُحسن ح ّ

یافته خورشید گـردون از تجالّیت کـمال

تا ابد مـاه ربـیـع الـثّـانیات مـحـو جمال

ماه ُحسنت بیقرین و مهر رویت بیزوال

آفتاب طـلـعـتـت را تـا ابـد روشـنـگـری
عـید مـیـالدت مـبارک یا امام عـسکری
دل اگر سیـنـا بود طـور تـجـالیش تویی

موسی ار آوای حق بشـنـید آوایش تویی

کیستم من عبد ،آن عبدی که موالیش تویی

آخرین د ُّر خدا مهـدیست دریایش تویی

آنکه بر عیسی کند روز ظهورش سروری

عـید مـیـالدت مـبارک یا امام عـسکری
خط حسن ،خالت حسنُ ،خلقت حسن ،خویت حسن

پای تا سر ُحسن در ُحسن و گل رویت حسن

الـرضا و نام نـیکـویت حسن
ُکنیهات ابن ّ

موی و روی و ق ّد و خ ّد و چشم و ابرویت حسن

ُحسنها گشتند در بازار ُحسنت مشـتری
عـید مـیـالدت مـبارک یا امام عـسکری
هم تویی آئـیـنـۀ ُحـسـن خـدای ذوالمـنـن

دوم حسن
هم تویی در چـارده وجه خـدا ّ

هم دهم موالی عالم بر جمالت بوسه زن

هم به جسم سامره جان میدهی از فیض تن

هم به عالم میکند فیض تو سایهگستری
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عـید مـیـالدت مـبارک یا امام عـسکری
سامره روشنگر دل کعـبۀ جان من است

سامره عطر نسیمش روح و ریحان من است

سامره ریگ روانش د ُّر غلطان من است

سامره دامان سبزش باغ رضوان من است

سامره صحن و سرایش کرده از من دلبری

عـید مـیـالدت مـبارک یا امام عـسکری
ذره بودم مـحـو خـورشید جهـانآرا شدم
ّ

قطره بودم وصل بر دریا شدم ،دریا شدم

ذریــۀ زهــرا شـدم
کـز سـعــادت ذاکــر ّ

سـامـرا شـدم
عاشق قـبـر تـو و سـرداب
ّ

خوش بود آنجا کنم در وصف مهدی شاعری

عـید مـیـالدت مـبارک یا امام عـسکری
شاعر :محسن صرامی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

با تو در نسل حسین ابن علی آمد حسن

شادمان از این والدت بوده صد درصد حسن

تو شدی ابن الرضای سـوم این خاندان

پس نوشتم سامرا ابن الرضا ،مشهد حسن

با دلیـل آقـای ما نامت حـسن بـرداشته

1

چونگه این خیل گدا ،قطعا ً میخواهد حسن

هیچ کس نشنیده که سائل به هر دینی ،شود

از جوار مضجع تو دست خالی رد حسن

هشت جنت را اگر یکجا ببخشد حق به من

تو نباشی ارزنی حـتی نمیارزد حسن

آن حسن که نه حرم ،نه صحن ،نه گلدستهای

الاقل داری به عشق آن حسن گنبد حسن

خلق میگویند خورشید آمده روی زمین

وقـتی از کوچه شبـیه ماه میآید حـسن

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در
متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد
با دليـل آقـاي ما نامت حـسن بـرداشته

آخر اين حد سائل و محتاج ميخواهد حسن
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شاعر :امیر عظیمی

وزن شعر :مفتعلن مفتعلن فاعلن

قالب شعر :مخمس

تـاللـوء نــور خــدایـی حـسـن

جـمـال ذات کـبـریـایـی حـسن

خـدا ،خـدا ،خـدانـمـایی حـسن

ذکـر شـریف تو چـهها میکند

“حسن حسن” شور بپا میکـند
ای گـل خـوشـبوی عـلیالنّـقی

مــیــوۀ مـیـنـوی عـلـیالـنّـقـی

آیــنــۀ روی عــلــی الــنــقّــی

مـدیـنـه شـد مـدیــنـۀ دیـگـری

به یمن مـیالد تو ای عـسکری
مـادر تو سـلـیـل و بابا ،عـلـی

یــازدهـم جـلــوۀ بـابـا ،عــلـی

یـا عـلـی و یـا عـلـی و یا عـلی

شکـر خـدا فـاطـمـه دلـشاد شد

کف بزن عـالـم حـسـنآباد شد
قبله حسن ،مسجد و منبر حسن

کعبه حسن ،منا و مشعر حسن

ی داور حـسـن
ج قـبــو ِل حـ ّ
حـ ّ ِ

کعبه به طوف حرمت مشتریست

حج حقیقی ،حسنالعسکریست

یـا قـمـر ابـن قـمـر ابـن قـمــر

منکر نـور تو شود کور و کر

ای پــدر نــاجـی نــوع بــشـر

به عالمی امن و امان از شماست

مهدیصاحبالزمان از شماست

جـمـال بیمثال حق ،ای حسن

تـجـلّـی جــالل هـر پــنــج تـن

پردهنشین باش گه از مرد و زن

نـور تو بـایست وسـاطـت کند

شیعه به عصر غیبت عادت کند

شـیــر درنــده شــده رام شـمـا

کـنـگــرۀ عــرش مــقـام شـمـا

هشت بـهـشت است بـنـام شما

پرنده روح تو محـبوس نیست
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حـقـیقت امام مـحـسوس نیست
هـوایـیام ،مـرا بـبـر تـا حـرم

بـه خـانـۀ خـدا بـبـر ،تـا حـرم

بـاز بـه سـامـرا بـبـر تـا حـرم

«ای حـرمت قـبلۀ حاجـات ما

یاد تو تـسبـیح و مناجـات ما»
دوبـاره مست مست مستم کنید

می روز الـسـتـم کـنـیـد
مـس ِ
ت ِ

با دو حسن ،خـدا پـرستم کـنید

لـعــن بــنـیامــیّــه روی لـبــم

شکر خـدا ،من حسنی مـذهـبم
سالم بر دو نـور در مشرقـین

سـالم بـر دو دلـبــر عـالـمـیـن

سالم ما بر حسن و بر حـسین

مـرغ دلـم بـه سـامـرا میرود

حسن به لب ،به کربال میرود

سالم بر خـسرو خوبان حسین

سالم بر شـاه شـهـیدان حـسین

سالم بر امـام عـطـشان حسین

ای که فلک از عطشت سوخته

داغ تـو را خـدا به دل دوخـته

شاعر :حسن ثابت جو

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

عـالـم شده شـاد از بـرکاتش امشب

گـردیـده امـان از صـدقـاتش امشب

لـبــریــز شــده بـیـت امــام هـــادی

از آل رسـول و صلـواتـش امـشـب

*******************
هادی به بغـل یـار و حـبـیـبی دارد

آغـوش پـدر چه بـوی سیـبـی دارد

یک مرتبه اه ِل حجره گـفـتند حسن

دیــدنـد پــدر حـا ِل عــجـیـبـی دارد
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شاعر :رضا آهی

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

قالب شعر :ترکیب بند

بـار دیگـر فـضـا ُمـعَ َّ
ـطـر شـد

هـمه جـا روشـن و ُمـن ََّـور شـد

بین شمس و قمر
حاص ِل عش ِ
ق ِ

پـسری شد که تاج هر سر شد

زد قـــدم مــــیــوۀ دل زهـــرا

شـادی مـا دو صد بـرابـر شـد

غـم فـراری شد و شـعـف آمـد

اینچـنین غصه هـایمان سر شد

حـسـن دیـگــری ز آل عــلــی

آفـــریــده بـه دسـت داور شــد

مـژده آمـد!! کـه دلـبــری آمـد
شـب مـیـالد عــسـکــری آمـد
گــوهــری از د ِل جـنــان آمــد

مـــاه تـــابـــان آســمــان آمــد

مـــاورای تــمــام خــوبــیهــا

د ِ ُّر دریـــا انـیــس جــان آمـــد

اخـــتــر تــا ابــد فـــروزنـــده

پـا نـهــاد و ز بــیکــران آمـد

گـل گـلــزار حـضـرت خـاتــم

بــاب تــقــوای خــانــدان آمــد

پــارۀ قـلـب حــضـرت هــادی

پــدر صـاحـب الــزمــان آمــد

ما هـم از یـمن مـقـدمش شادیم
صـلـواتـی بـر او فــرسـتـادیـم
پـس چـهـرهاش قـمـر دارد
در ِ

چون خـدا لطف مستـمـر دارد

خـاتـم االنـبـیـاء به خـود نـازد

که تـبارش چـنـیـن پـسـر دارد

نـوۀ شـیـر قـاطـعـا ً شیـر است

تا چـنـان مـرتـضـی پـدر دارد

غـرق در بوسه میشـود زیرا

بس که لعـل لـبـش شکـر دارد

کوری چـشـم دشـمـنـان عـلـی

نـخـل شـیـر خــدا ثــمــر دارد

ای فـدایـش شـود تـن و جـانـم

سایت آستان وصال  astanevesa.irجلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان

22

مست ذکر حـسن حـسن جـانـم
ب ُحسن و اهل احسان است
صاح ِ

درد ما را همیشه درمان است

مـثـل اجــداد طـاهــریـنـش او

کرمش بی حـد و فراوان است

در قـیـامـت مـحـبـتـش به خـدا

بهترین رکن و اصل میزان است

هـرکـسی دم زد از والیـت او

اهل تقـوا شد! اهل ایمان است

ز مـرام و ز لـطـف بـیحـدّش

سائل درگهـش غزلخوان است

شکر حق را که با صفا هستیم
عـبـد آقـای سـامــرا هـسـتــیـم
مینـویـسـم ز خـصلت نـامـش

اســیــر در دامــش
د ِل عــالــم
ِ

در دو دنیا به ما شرف بخـشد

گـنــدم بـامـش
طـعـم شـیـریـن
ِ
ِ

کس ندیـده! قـسم به حق جایی

بـه بـــزرگـی خـان اکــرامـش

صـاحـب تــاج پـادشـاهـی شـد

هرکه نوشـیده بـاده از جـامش

شکر یزدان که از ازل شدهایم

یــم غــالمـانـش
قــطـرهای از ِ

با چـنین سروی چه غـم داریم
با نگـاهـش دگر چه کـم داریم
شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

گلخانۀ وحی بس که زیبا شده است

جبـریل درآن محو تماشا شده است

وقتی که نظرکرد دراین گلشن ،دید

یک غنچه به نام عسکری وا شده است

********* ***
سرچشمۀ فیـض سرمـدی داده خـدا
بـر خـلـق فـروغ ایــزدی داده خـدا
در دست امام هادی از بـاغ بهشت

امــروز گـــل مـحــمـدی داده خــدا
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شاعر :محمد حسین رحیمیان

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

خبری آمده که نـوبت محـشر شده باز

خبری آمده که دورۀ غـم سر شده باز

خبر از معجـزۀ سورۀ کـوثـر شده باز

خبری آمـده که فـاطمه مـادر شده باز

روزی اهـل زمین رحـمت بسیار شده
هـادی فـاطـمـه امـروز پـسـردار شـده
ای گل حضرت هادی و ُح َدیث عرض سالم

ای امـام بـن امــام بـن امــام بـن امـام

ای که بـا یـاد تو شد خـانۀ دلهـا آرام

دوستی بی تو حرام است به اوالد حرام

عشق تو جان به همه ُمرده دالن میبخشد

به گدای تو خدا کون و مکان میبخشد
تو همان حضرت از عـقـل فـراتر آقا

مـنـور آقـا
عـالـم از مـقـدم تـو گـشـته
ّ

حـســن دوم زهــرایـی و حـیــدر آقــا

پـــدر مــنــتــقــم آل پــیـــمــبـــر آقـــا

فـارغی از همگـان و هـمگان پابـندت
منتقـم پروری و مصلح کـل فـرزندت
سامرای تو سراسر ،خود فردوس خداست

سامرای تو نسیمش چه قَ َدر روح افزاست

سامـرا قـبـلـۀ مقـصـود تمام فـقـراست

کعـبه و میـکـده و خـانـۀ ا ّمـید مـاست

باز هم دست تـمنّا سوی این در داریم
ما هـوای حـرم سـامـره در سر داریم
آسـمـان مثـل زمین منـتـظـر فـرمـانت

برده هوش از همگان معجزۀ چشمانت

بوسه بر خاک قـدومت زده زندانبانت

جان ما چیست مگر تا که شود قربانت

پسر حـیدری و حق به تو ّ
عـزت داده
دشمنت هم به بـزرگـیت شهـادت داده
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من همیشه به دعـای سحرت محـتاجم

سنگ گـردیده دلـم بر نظـرت محتاجم

شده آواره و بـر بـال و پـرت محتاجم

بی پـناهـم به ظهـور پـسـرت محـتاجم

آمدم این شب عیدی بشوم خاک درت
آمـدم تـا که رفـیـقـم بکـنـی با پـسـرت
ما سیاهیم و چو شب در طلب نور توأیم

تو سلیمانی و ما ریزه خور مور توأیم

ما کجا و تو کجا؟ وصله ناجور توأیم

اربعین زائر شش گوشه به دستور توأیم

اربعین گفتم و شد مرغ دل از سینه جدا
اربعـیـن گـفـتم و کردم هـوس کـرببال
شاعر :محسن راحت حق

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

بابالکرم
دورهگردی میکنم دور و برت ُ

بابالکرم
من گدایی میکنم در محضرت ُ

امـام دلـربا
ای یکی مـانـده به آخـر ای
ِ

بابالکرم
من دخیل افتادهام پش ِ
ت درت ُ

زادۀ دهــم ولـی اصـالً هـدایـت زادهای

بابالکرم
نام زیبای حسن شد زیـورت ُ
ِ

صاحب عصر و زمان را تو پدر هستی و عشق

بـابالکـرم
بـقـربان گـ ِل نـام آورت
ای
ُ
ِ

امام عسکری وا کن دری بر روی من
یا ِ

بابالکرم
چون سیاهی میشوم در لشگرت ُ

سامرایت را هوس کردم بده یک تذکره

بابالکرم
خواهشا ً دعوتنما این نوکرت ُ

میان روضهها
گرچه کمتر میشود یادت
ِ

بابالکرم
می ِکـشم آقا خجـالت در برت ُ

نام زیبایت که گفتم هستیام آتش گرفت
ِ

بابالکرم
یادم آمد از عموی مضطرت ُ

امام عسکری حاال که پهن ست سفرهات
یا ِ

بابالکرم
روضه میخوانم فقط از مادرت ُ

چشمان حسن نیلوفری شد صورتش
پیش
ِ
ِ

بابالکرم
قربان
گریه کن
چشمان ترت ُ
ِ
ِ

فاطمیّه میرسد رزقی بده از اشک و آه

بابالکرم
میرسد ناله ز سم ِ
ت حنجرت ُ

جان مهدیت ،گرچه بدم
دس ِ
ت من برگیر ِ

بابالکرم
دوره گردی میکنم دور و برت ُ
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000
شاعر :علیرضا خاکساری

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

نذر گـل روی تو باید شهـر را آذین کنم

اسباب شور و شادی ع ّشاق را تأمین کنم

وقتی که یاری میرسد عطر بهاری میرسد

شبهای دی را با دمت شبهای فروردین کنم

جانم حسن جانم حسن جانم حسن جانم حسن

کام تـمام شهـر را با نـام تو شیـرین کنم

در زیر طاق گنبدت هفت آسمان گم میشود

در پلّکـان بارگـاهت نـاز بر پـروین کنم

بین بهشت و سامرایت سامرایت مال من

اصال نیازی نیست که عمری سبک سنگین کنم

تو هرچه باشد شاهی و من هرچه باشد نوکرم

این را همیشه روز و شب باید به خود تلقین کنم

اعجاز ابیات کمیت باشد به لطف اهل بیت

تنها کسی که شاعر کوی تو شد تحسین کنم

حرف دلم را پیش از اینها خواجۀ شیراز گفت

پس از لسان الغیب بیت دیگری تضمین کنم

"عمریست تا من در طلب هر روز گامی میزنم

دست شفاعت هر زمان در نیک نامی میزنم"

ای وارث ختمیمآب ای یادگار بوتراب

خورشید عالم تاب من بر عالم خاکی بتاب

شأن رفیعـت را بنازم ای عزیز فـاطمه

وقتی برای تو امام عصر میگیرد رکاب

درک کمالت حضرت نوح نبی را کرده پیر

شأنت عزیز مصریان را از خجالت کرده آب

گنجینۀ اسرار را در سینه داری از ازل

با تو نمیخواهد بگردد شیعه دنبال جواب

هم اسقفان هم راهبان تسلیم اعجازت شدند

نه اهل معرفت که محتاج توأند اهل کتاب

دلتنگ دیدار تو باشد حق تعالی زین سبب

تصویری از روی تو را در عرش اعال کرده قاب

در لقمههای سفرهات گویا جاللت ریخته

از برکت لطف تو سائل میشود عالیجناب

حاجات اصحاب و موالی را نگفته میدهی

محظوظ ابوهاشم شد از آن التفات بیحساب
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چشمان تو خـلق بهشتی مثل سامـرا کند

احسانت از اهل جهنم نیز بردارد عذاب

از هر در صحنت دری سوی خدا وا میشود

پایین پا پیـدا شود راهی برای فـتح باب

جرم است اگر سجده به پایت حجّت حق در زمین

جز سجده بر پای تو من جرمی نکردم ارتکاب

از واژههای خسته کاری بر نمیآید دگر

شرمندهام در شأن تو هرگز ندارم شعر ناب

ناقابلی را چـشمۀ مهـر تو قـابـل میکـند
آخر مرا هم لطف بسیار تو دعبل میکند
با دست تو وا میشود باب العطای دیگری

دارد به تو رو میزند امشب گدای دیگری

بیحد و اندازه کریمی چون کریم اهل بیت

در رحمت و جود و سخاوت مجتبای دیگری

هر آنچه میخواهی بگیر از من گدایی را نگیر

من که ندارم جز در این خانه جای دیگری

تو شمع و من پروانهام با غیر تو بیگانهام

رنگی ندارد پیش من اصال حنای دیگری

مسکین تو در میزند مرغ دلم پَر میزند

روزی من کن از کرامت سامرای دیگری

عطر خوش سیب از سوی شش گوشۀ تو میوزد

داری به زیر گنبد خود کربالی دیگری

فرش حـریمت بالشم آنجا پُر از آرامـشم

از غیر دست تو نمیگیرم دوای دیگری

در جای جای بارگاهت رد پای مهدی است

سرداب سامرای تو دارد صفای دیگری

بحرالفضائل هستی و من هرچه میگویم کم است

مدح تو را میخوانم اما در فضای دیگری

ذریۀ سلطان طوس آیینۀ شمس الشموس!

دارد به دامن مادرت گویا رضای دیگری

شیر درنـده رام تو فـتح الفـتوح اقدام تو

تو حـیدر کـراری اما از نـمای دیگـری

مانـند ذکر یا عـلی نامت گـره وا میکند
ایـوانت آقـا کار ایـوان نجـف را میکـند
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

اال کـه مــوسـم شـادی و هـمـدلی آمـد

زمــان نــاد عــلــیـا ً ســیــنـجـلـی آمـد

زمـین سـامـره را سیـنـه مـنجـلـی آمد

دهـــم ولــی خــداونــد را ولــی آمـــد

که دومین حسن از چهارمین علی آمد
بر آن علی به گل روی این حسن صلوات

ولّی ذات خدا شاه انس و جان است این

جهان جان نه ،که جان همه جهان است این

چراغ اهـل زمین ماه آسمان است این

به جسم شرع و تن اهل دین روان است این

امام ما پـدر صاحب الزمان است این
بر آن امام و بر این صاحب زمن صلوات

چراغ دیـده رخ دلربای این پسر است

تمام عالـم خلـقت برای این پسر است

چو ذات حق به دل خلق جای این پسر است

دل شکسته دالن آشنای این پسر است

سخن اگر به مدیح و ثنای این پسر است
به صفحه و قلم و منطق و سخن صلوات

وزیده بوی گل مهـر او ز هـر چـمنی

نـیافـریـده خـداونـد هـمچـو او حـسنی

خوشا زبان و خوشا منطق و لب دهنی

که در ثـنای وجـودش برآورد سخـنی

به یاد رویش هر جا که هست انجمنی
سزد که خلق فرستد بر انجمن صلوات

سالم خلق و درود خدا به جان و تنش

فــدای لـیـلـۀ مـیـالد و صبـح آمـدنـش

ی ذوالـمـنـنـش
جــمـال آیـنــۀ ذات حــ ّ

به باغ وحی دمد بوی گل ز پیرهـنش

وجود مهـدی مـوعـود سرو نستـرنش
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به باغبان و بر این سرو نسترن صلوات

ز پرده چهره چو بیپرده همچو ماه نمود

دل امام دهم را به یک کـرشـمه ربود

شهادتـین ز لـبهـای جانـفـزاش سـرود

به فـاطمه به عـلی بر ائمه گفت درود

سپس بخواندن قرآن دهان چو غنچه گشود

به آیه آیـۀ قـرآن بر آن دهـن صلوات
خدا ستوده به قـرآن خود عـیان او را

رسـول خـوانـده امـام جهـانـیان او را

ستوده ح ّجت حق صاحب ّ
الزمان او را

پدر گرفته در آغوش خود چو جان او را

نهاده بوسه به ُحسن و لب و دهان او را
بر آن لبی که ورا گشته بوسه زن صلوات

اال کـه حـ ّجـت ذات خــدای دادگــری

ز سروران جهان تا جهان بپاست ،سری

سران خلـق سراسر ستاره تو قـمـری

به فـاطمه پـسری و به مهـدیش پدری

ز وصف خوبتران زمانه خوبتری
به حضرت تو ز دادار ذوالمنن صلوات
سـالم بـاد به جـان و درود بـر بـدنـت

روان عـیسی مریـم ز فـیض پیـرهنت

هزار موسی عمران به طور هم سخنت

نـشـان بـوسـۀ داود بـر لـب و دهـنـت

گرفته یوسف صدیق جان ز فیض تنت
تو را ز جمله نبیّین به جان و تن صلوات
به وصف توچه توان گفت کس که خود حسنی

به شهر سامره و باغـبـان هر چـمـنی

قسم به حق خـدا ز وصف همچو منی

نکوتر از گل توصیف و برتر از سخنی

تو خود به گـلشن توحـید باغ یاسـمنی
به اللۀ رخت از باغ یـاسـمن صلوات
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ز آب جوی تو خضر وجود رخ شوید

به شوق کوی تو پیـر طریق ره پـوید

زمان به گردش خود گردد و تو را جوید

بهـشت اللـۀ خـود از دم تـو مـیبـویـد

000

ز زلف پر شکنت عطر تازه میروید
به عطر تازه آن زلف پر شکن صلوات

خـوشا دلی که بـود بـاغ جـنّت غـم تو

خوشا گلی که گرفته است فیض از دم تو

دل هـزار سـلـیـمـان اسـیـر خـاتـم تـو

مکـرم تو
سـالم بـر تـو و بـر مـهـدی
ّ

ثـنای تو است نه تـنها به نظـم میـثم تو
تو را ز پیر و جوان و ز مرد و زن صلوات

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

باز شد بی پـرده پـیدا ُحسن حی ذوالمنن

دوم حسن
شد عیان در خانۀ چارم علیّ ،

از کویر خاک می رویند یاس و ارغوان

در ریاض قدس میرقصند سرو و نسترن

حبّذا مولود مسعودی که چون قرآن ورا

حضرت هادی شده از پای تا سر بوسه زن

سـر خـدا
سرو قد ،طوبی دهان؛ گنجـینۀ ّ

دل ،بهشت قرب حق ،رخسار ،باغ یاسمن

وصف مدح او نشاید گرچه چون ریگ روان

ریزد از لعـل لب روح الـقدس د ُّر عدن

الرضا
هم ابوالمهدیش میخوانند هم ابن ّ

هــم ولـی هللا هــم نـجــل امـام مـمـتـحـن

کنیۀ او عسکری و عسکرش جن و ملک

حکمران آسـمان ،میـر زمین ،پیـر زمن

صلب پاک او به د ُّر سیـزده دریا صدف

قامت او چـارده معـصوم را سرو چمن

می کند سیراب از شهد لبش خورشید را

طفل نـوزادی که نـوشد با والی او لـبن

میشود با تیـغ غیب مهدی اش از تن جدا

هر کجا بیرون شود از آستین دست فتن
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بغض او سوزان تر است از آتش سوزان دل

مهر او شیرین تر است ازجان شیرین دربدن

خـود امـام بن امـام بـن امـام و نـجـل او

مصلح کل جهان مـهـدی ،امام بت شکن

سـامرای او
گر بپرسی کیست خاک راه
ّ

بر فراز آسمان خورشید می خندد که من

نی عجب در صحن او ،کز طور سینا برتر است

گردو صد موسی فتد مدهوش از آوای لن

خود حسن ،بابش علی ،جدّش جواد ابن رضا

بلکه اجدادش امامان ،تا رسـول ممتحن

خیـل آبائش زآدم تا گـرامی شخص وی

اتـقــیـای روزگــار ،اولـیـای ذوالـمـنــن

گر برد در مصر بوی تربت او را نسیم

میدرد از شوق او با خنده یوسف پیرهن

عیسی گردون نشین با مهدی اش آرد نماز

موسی آرد التجا بر او در امـواج محـن

چشم بد دور ،هللا هللا زین همه ُحسن و جمال

هم جمال اندرجمال وهم َحسن اندر َحسن

مدح او گویم که در وصفش به هرصبح و مسا

می دمد مضمون نو از دامن چرخ کهن

بنگرد بی پرده حسنی را که در پثرب ندید

گر اویس آید به سامرا ز صحرای قرن

من نمیخوانم خدایش ،لیک گویم درجالل

خالق و مخلوق را چون او ندیدم مقترن

گر به دوزخ پا گذارد میشود دارالسّرور

ور ز جنّت دست شوید میشود بیت الحزن

ای وجودت آخـریـن د ُّر الهی را صدف

وی به خاکت برترین پاکان عالم را وطن

نیست قابل در مدیحت نیست الیق در ثنات

گر زلب یاقوت ،یا گوهر فشانم از دهن

تو امام عسکری من عـبد سر تا پا گـنـاه

من سیاهی در سیاهی تو چـراغ انجمـن

بس که شیرین وصف ومدح تو در کام جان

میسزد گردند عـالم کوه کن در کوهکن

من نه وصفت را از آن گفتم که میدانم که ای

بلکه مدح توست همچون جان شیرینم به تن

هر که هستم (میثم) دار غـم عـشق توأم

گر چه ناید از من بی دست و پا میثم شدن
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000
شاعر :قاسم نعمتی

قالب شعر :ترجیع بند

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

آسمان در طلوع یک خورشید

میکند روزهـای خود تـمـدیـد

این چه نـوریست در افق پـیدا

این چه نوریست نور عشق و امید

در سحر جـلوهاش که میگوید

نـور او فـاطـمیست بیتـردید

در میـان سکـوت سرد حجـاز

گوش دل یک صدای ناز شنید

خـبری آمد از سـرادق عـرش

گـل بـریـزیـد فـاطـمه خـنـدیـد

پــدرش دور خـانـه مـیگـردد

بر لـبـش ان یکـاد یـا تـوحـیـد

چـشم در چـشم کـودکـش دائـم

مینـمـاید خـدای خود تـمحـیـد

تا که دستی برد به گـیـسویش

هـر چه دلـداده را کـنـد تهـدید

دیــدگــان حـدیـث روشـن شـد

تـا که نـور جـمـال او را دیــد

تـبـرک کرد
جـبـرئـیـل آمـد و ّ

بال خود را به صورتش مالید

مثـل گـردونـۀ زمین و زمـان

با مـالئک به دور او چـرخـید

او که باشد امیـر انـس و جـان
سومـین نـسل حضرت سلطان
قـامت عـشـق کـامـال خـم شـد

ساغر و جام و باده در هم شد

انـبـیاء صف کـشیـده مسـتـانه

در تـحــیّــر تـمــام عـالــم شـد

هر چه میشد ز عاشقی رو کرد

جـلـوۀ کـامـلـش در آن دم شـد

صحـنۀ درس عـشق بـازیهـا

بـیـن گـهـوارهای مـجـسّـم شـد

بین دریـای پـر تـالطـم عـشق

چه بگویم که صبـر دل کم شد
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دل عـالــم شــد آب تـا ایـنـکـه

لـحـظـۀ بـوسـهای فـراهـم شـد

با شـکـوه صـدای این دو لـب

طـپـش سـیــنـههـا مـنـظـم شـد

از صـفـای هـمـیـن محـبـتها

رشتۀ دین به عشق محکـم شد

بـهـر تـبـریـک ایـن والدتهـا

حـضرت رب عشق ملـزم شد

صـلـه بـر دوسـتــان ایـن آقـــا

دوری از آتـش جــهــنــم شــد

او که بـاشد امیـر انـس و جان
سومین نـسل حـضرت سلطان
من که هـستم ز سائـالن حـرم

او که باشد خـدای جود و کرم

نازم او را که نـازدار خداست

ناز او را به جان و دل بخـرم

از گــدایــان ســـامـــرا بــودن

آبــرویـم شـده چـو تـاج ســرم

قـبـلـه گـاه کـرامـت او بــاشـد

من به پیـشـش شبـیه رهگذرم

چه بگـویـم ز دست معـصیـتم

بهـر پـرواز بـستـه بال و پـرم

تـا کـه گــردیــدم آشـنـا بــا او

شد جهـانی غـریـبه در نظـرم

حـاجـتـی دارم از خــداونـدش

در مـیـان دعـای هـر سـحــرم

کـی شـود تـا اجـازهای بــدهـد

دل خود را به صحـن او ببرم

یک سحر وقت صحن گردیها

کـنـد او بـیقــرار و در بـدرم

هر وجب صحـن او بشـویم با

کـوثـر چـشمهـای پُـر گـوهرم

خــاک زیــر قـــدوم زوارش-

را کـنـم طوطـیـای چـشم تـرم

او که باشد امیـر انـس و جـان
سومـین نـسل حضرت سلطان
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

میوزد طرفه نسیمی که دم روحانیست

همه جا جلوۀ یار و همه جا نورانیست

شب وجد و شب شادی شب مدحت خوانیست

هشتمین روز هـمایون ربیع الثّانیست

از محـیـط عـظمت گـوهـر زهـرا آمد
الـبـشــاره حـسـن دیـگـر زهــرا آمــد
آمــد از بــرج والیـت قـمـر یــازدهـم

یـا ز دریـای امـامـت گـهــر یــازدهـم

نـبـوت شـجــر یـازدهـم
یـا ز سیـنـای ّ

حـ ّجـت یــازدهـــم دادگـــر یـــازدهــم

خرم این گلشن توحید و گـل یاسمنـش
ّ
میبرد دل ز همه ُحسن َحسن در حسنش

کبریا وجه و نبی صورت و حیدر سیرت

حسنی ُحسن و حسینی دم و زهرا عصمت

یازده ماه به یک آینه در یک صورت

عجبا یک پسر و این همه مجد و عظمت

خاکیان مژده که امروز درخشید به خاک
گوهر ده یم نور و یم یک گوهر پاک
این پسر کیست که پیر خردش خاک در است

به خدا از همه خوبان جهان خوب تر است

این پسر آیـنۀ طلعت خـیر البشر است

بشنوید این پدر ح ّجت ثانی عشر است

صلوات هـمـه بـر مـاه جـمـال پـدرش
پـدر و مــادر مـن بـاد فــدای پـسـرش
عسکر او ملک و حوری و ّ
جن و بشرند

پرتوی از رخ او اختر و شمس و قمرند

خلق عـالـم به گـدایّی درش مفـتخـرند

هـمه خـوبـان جهان منتـِظر منـتـَظرند

منتظر کیست همان حجّت ثانی عشر است
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یوسف فاطمه مهدی خلف این پسر است
این پسر والی شهر قدر و ملک قضاست

این پسر عیسی جان با نفس روح فزاست

این پسر شافع و فریاد رس روز جزاست

ی بن جواد بن رضاست
این گل باغ عل ّ

روی حقُ ،حسن نبی بازوی حیدر دارد
آنچه خـوبان همه دارند ،فـزونتر دارد
اهل معـنی ولی ذوالمنـنش میخـوانند

اخـتران جـمله مه انجـمنش میخوانند

عارفان واقف سّر و علنش میخوانند

پای تا سر همه ُحسن و حسنش میخوانند

سر و قد ،ماه جبین ،گلرخ و شیرین دهن است
حسن است این حسن است این حسن است این حسن است

دیده را فیض مالقات حق از دیدارش

زوارش
مـهــر افـتـاده بـه خـاک قــدم ّ

همه دم ذکر خـدا بر لب گوهـر بارش

هـمه جا سامـره با یـاد گـل رخسارش

ملک پهـناور هستی به قـدومش گلشن
دیدۀ حضرت هادی به جمالش روشن
ســامــرایــت
ای دل اهـل وال زائـــر
ّ

کعـبـۀ خلق جهـان روی جهـان آرایت

ُحسن در ُحسن ز پا تا سر و سر تا پایت

فـرش از بـال مـالیک حـرم زیـبـایت

ای همه خلق جهان سائل لطف و کرمت
شود آیا که برم سجده به خاک حرمت
کـیـستـی تـو پـسـر فـاطـمـۀ زهـرایـی

نبوی ُ
خلق و علی خوی و حسن سیمایی

جـلـوۀ سـیـزدهــم یــازدهـم مــوالیــی

حسن عـسکـری و گـوهـر ده دریـایی

مکتبت بندگی و دوستی و هم عهدیست
پدرت هادی و فرزند عزیزت مهدیست
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مـن کـیـم بــنــدۀ آلــودۀ دربــار تــوأم

گـنـهم کرده گـرفـتار و گرفـتار تــوأم

با دو دست تهی خـویش خـریدار توأم

چه کنم تو گل من هستی و من خار توأم

دوست دارم که به جز دوست خطابم نکنی

ی و جـوابـم نـکـنی
بپـذیـر ّ
ی و بـخـوان ّ
نگهـی بـر من و بر دیـدۀ گـریـانم کن

نظری بر دل و بر حـال پریـشانم کن

غرق عصیانم و غـرق یم غـفـرانم کن

بلکه با خاک درت پاک ز عصیانم کن

هر که ام هر چه بدم میثم این درگـاهم
ذاکــرم ،ذاکـر اوالد رســـول الـلّــهــم

شاعر :محمد حسن بیات لو

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

جان می دهم فـقط و فـقـط پای سامرا

زاده شـدم بـه شـوق تـمـنّـای سـامـرا

دیگـر نـیـازمند کـسی نـیـستـم که من

هـستـم گـدای دست تو آقـای سـامـرا

حال مرا برای خـودت روبه راه کن

حاذق ترین طبـیب؛ مسیـحـای سامرا

از لـطف بـی نهـایـت تو بی مـقـدمـه

پـر زد دلـم به گـنـبـد زیـبای سـامـرا

حـاال شـدم برای حـریـمت کبـوتـری
ای منتهای عـشق خـداونـد؛عـسگری
ای جلوۀ حـقـیـقی هفـت آسمان حسن

رفته شعاع نور تو تا ال مکـان حسن

در زیـر چـتـر سایـۀ تـو آرمـیـده ایـم

از پرتو جمال تو روشن جهان حسن

در مدح تو هـمیـشه قـلـم کم می آورد

قفل است درسرودن تو هر دهان حسن

می خوانمت به طرز زمان های کودکیم

بابای مـهـربـان «امـام زمـان» حـسن

000
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بنیان گـذار کرب و بال روز اربعـیـن

ای بـانـی زیـارت ما شیـعـیـان حسن

شغل همیشگیم دراین خانه نوکری ست
کار هـمـیشگـی شما بـنـده پروی ست
ای دومین حسن که وجودت خدایی است

صبر تو مرتضایی دلت مجتبایی است

در کنج صحن خلوت توحضرت مسیح

در سجده و نماز و دعایی خدایی است

صدها درود و تـهـنـیت سبـز بر دلی

که آب و تاب عاشقی اش سامرایی است

وقـتی کـبـوتری به هوای تو می پـرد

دیگر کجا به فکر فرار و جدایی است

هرکس که می رسد تو به او لطف میکنی

فرقی نمی کند طرف اصل کجایی است

1

با این حـساب بر در این خـانـه آمـدم
بر دور شـمـع روی تو پـروانـه آمدم
حتی بـهـشت در به در آستـان توست

تنها نه آسمان که زمین هم از آن توست

قطره اگر کنار تو باشد که قطره نیست

زیرا که تحت مرحمت بی کران توست

از پشت پرده یک دو کالمی سخن بود

گوشم در انتـظـار شنـود بیان توست

بـیـن درنـدگـان به نـمـاز ایـستـاده ای

اینهم نـشانه ای ز جـالل نهان توست

هر چند ظاهـرا ً تو به م ّکه نرفـته ای

کعبه همیشه گرم طواف نشان توست

روز والدت تو زمان هم عهدی است
بعد تو جـانشین بالفصل مهدی است
1

 .بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به دليل مغايرت با مضامين زيارت جامعة کبيره « وَ وَرَثَةِ الْأَنْبِياءِ ،وَسُاللَةَ النَّبِيِّينَ،

وَصَفْوَةَ الْمُرْسَلِينَ » و عدم رعايت شأن انبيا؛ پيشنهاد ميکنيم به منظور حفظ بيشتر شأن انبياء الهي و پيروي از فرامين و آموزههاي
ائمّه ،بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
در کنج صحن خلوت توحضرت مسيح

مشغول لحظه هاي شريف گدايي است
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000
شاعر :رضا باقریان

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

مسیـر شهـر مدیـنه سـتاره بـاران بود

و کوچه کوچۀ این راه ،ریسه بندان بود

ُمـقَّـربان الـهـی بـه صف شـده بـودنـد

هوای مستی و عاشق شدن نمایان بود

ت محض ،فضا را گرفته بود و سحر
سکو ِ

ملک به شکل بشر آمد و غزلخوان بود

چه ازدحـام عجـیـبی ،چه راه بـنـدانی

و هرچه قدر بخواهی گدا فـراوان بود

حسو ِد شهر ،لبش را گزیده از حسرت

در انتهای همین کوچهها پـریشان بود

بشارت از در و دیوار کوچه میبارید

ب حور و َپری و ِقلمان بود
ترانه بر ل ِ

جنون به َح ِد خودش میرسید هر لحظه

بـشیـر آمـده و دست به گـریـبـان بـود

فضا فضای تهـیَّت ،هوا هـوای جـنون

زمان رسیدن ،ملک گلافشان بود
زمان
ِ

نفس به سیـنه گـرفت و ،صدا نمیآمد

طنـین صدا ،آیـههـای قـرآن بود
فـقـط
ِ

ز رفـت و آمـد قـدّوسـیـان شـنـیـدم که

حرام بود غم و غصه ،عشق ارزان بود

نـسیـم بـاد صبـا مـیوزیـد نـیـمـۀ شب
ِ

مسیر سبز حضورش به کوی جانان بود

تعارف این لحظات ،آمد و نیامد داشت

بر خـانۀ سلیـمان بود
که مـور دور و ِ

از این طرف هـمه میخـانهها شده آباد

از آن طرف بت و بتخانه هرچه ویران بود

سبـد سبد گـل یـاس از بهـشت آوردند

وحی خـدا گـلـستان بود
عـبـور خـانـۀ
ِ
ٍ

پـیـمـبـران الـهـی جـلـوس مـیکـردنـد

طبیب میرسد از راه ،وقت درمان بود

عـرش برین زمین آمد
فـرشـته از دل
ِ

بین شهر حیران بود؟
خبر چه بود ،که در ِ

امـام یــازدهــم
خـبــر رسـیـد کـه آمـد
ِ

زمان آمدنش فـرش ،باغِ رضوان بود

رسـید و روشـنـی آورد بـا قـدمهـایش

تیرگی محض ،رو به پایان بود
عمر
و ِ
ِ

بـه یـمـن مـقـدم مـولـود خـانـۀ زهــرا

امام هـادی عـلیه السالم ،خـنـدان بـود
ِ
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نگـا ِه فـاطمه در چهـرهاش هـویـدا شد

برای اهل نظـر این عـقـیـده آسان بود

کـشید پـرده به رویـش سـتـارۀ زهـره

ز بسکه این پسر فاطمه درخشان بود

کسی رسیده که حـاتـم گـدای او بود و

همیشه سفرۀ او پهن و از کریمان بود

کسی رسیده که هر نیمه شب شبیه علی

خـالـی مـستـمنـدان بود
به فکـر سفـرۀ
ِ

کسی که قـبل والدت نـبـود ،آمـده بود

مجـمـع مـحـبّان بود
خـالصه خـانۀ او
ِ

شاعر :محمد بیابانی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

دوباره پای غزل سویتان دوان شده است

حروف واژه عشقم ترانه خوان شده است

ردیف و قافیه هایم فقـط به ذوق شماست

که اینچنین همه همرنگ آسمان شده است

زبان رو به سـوی قـبـله مانده و طبعـم

به جان رسیده و انگار پرتوان شده است

فـضای آبـی شـعــرم نــثـار مـقــدمـتـان

بهـار هم به قـدوم شما جوان شده است

نَــمی ز بــارش ُحـسن شـمــا و آل شما

کتاب شعر و غزلهای شاعران شده است

فضای شعر ،پر از لطف بی کرانه توست

کرم نما و فرود آ که خـانه خانه توست
چه مـنّـتـی به سـر خـلـقـت خــدا داری

اگر به چشم زمین پای خویش بگذاری

سـحـاب رحـمـتـی و پـای آسـمـان خــدا

کـنار می کشد آن سـاعــتی که می باری

تو آخـرین گل یـاسی که نـقـش هایت را

به کوچـه بـاغ قــدیـمی شهـر می کاری

پس از تو صبح مدینه دگر نخـواهد دید

طـلـوع نـسـل خـدا را زمـان بــیـداری

لبان حضرت هادی پُر از ترانه توست
کرم نما و فرود آ که خـانه خانه توست
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شاعر :رضا تاجیک

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

مـا بـنـدهایـم گـرم تـمـنّـای اهـل بـیـت

در سیـنـهام نـشسته رد پـای اهل بیت

دل بـستهام به وعـدۀ فـردای اهل بیت

بر پای سفرههای حسن های اهل بیت

خاک مرا به دست کـریـمان سـرشتـهاند
یـعـنـی غـالم نـام حـسـن هـا نـوشـتـهانـد
امشب در آسـمـان عـلـی ماه میرسد

کهف الورای دیگری از راه میرسد

شـیــری ز بـیـشـۀ اســدهللا مــیرسـد

یوسف به شوق دیدنش از چاه میرسد

در خـانـۀ امـام زمـان بـزم شـادی اسـت
لبخـند شوق بر روی لبهای هـادی است
زیـبـاتـریـن بـیـان زبـان مـنـی حـسن

تـو رهـبـر امـام زمــان مـنـی حـسـن

یک شرط از شروط اذان منی حسن

تـو دومـیـن امام جـوان مـنـی حـسـن

این پـنج شنـبهها که به نام تو خـوردهاند
ما را به پـای بـوس ضریـح تو بـردهانـد
با هر پـیـاله بـاده زدن عـاشقـت شدم

با جـذبـههای نام حـسن عاشقـت شدم

وقتی شنیدم از تو سخن عاشقت شدم

با هر فـراز جـامعه من عاشقت شدم

مـستـبـصر بـشـانـکـم آوای قـلـب ماست
طیـبـا لـخـلـقـنـاِ ،گـل ما از ِگـل شماست
فـهـم کـسی نـمیرسـد آقا به ساحـتت

ده پـشـت تـو امــام ،فـدای اصـالـتـت

اجــداد مـن تــمـام اسـیــر عـنـایـتـت

قـسـمت نـبود کـعـبه بـیـایـد زیارتـت

این کعبهای که رتبهاش از عرش برتر است

از سیـنـه چاک های قـدیمی حـیـدر است
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دلهای شیعیان همه در انحصار توست

عالم تـمام در کـنـف اخـتــیار توست

هر مومنی نشانهاش از اعتبار توست

در دست من عقیق یمن یادگار توست

بس باشد از شما که به ما میرسد همین
طـعــم خـوش زیــارت ایــام اربـعــیــن
شاعر :مرضیۀ عاطفی

1

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلن

رفته ست با صد شاخه گل خیل گدا امشب

اینجا نباش ای دل برو در سامرا امشب

ت خود را دستچین کن یک به یک بردار
حاجا ِ

زانو بزن در محـضرش با اولـیا امشب

زهـرای مرضیّه
دوم حسن
شد صاح ِ
ب ّ
ِ

مـوسـم نان و نـوا امشب
سائـل بـیا! شد
ِ

گفتیـم یابنَ الـهـادی األ ّمـه؛ نـگـاهی کن

با مرحمت بر حا ِل ما درماندهها امشب

ب دسـتـانت
ای خـوشـۀ انـگـورها بیتـا ِ

سن نام آور! تویی مشکلگشا امشب
ای ُح ِ

ما را به لطفت یا امام عسکـری دریاب

جان مهدی با دعا امشب
مسرورمان کن ِ

صاحبزمان در جشن میالد تو با لبخند

یک مجـلس جانـانهای کـرده بـپا امشب

با صد هزاران شوق حاضر کرده عیدی را

بابای ما امشب
در خیمهگاهش حضرت
ِ

بـرد دل را
شا ِل سفـیدش روی شانه می َ

بر قامتش خوشتر نشسته این عبا امشب

ت کـم آورده
شـاعـر بـرایـش یـازده بـیـ ِ

تا شـاد بـاشی داده بـاشـد بـیریـا امـشب

یـدار رویش باشد و ایکاش
عـیدی ما د ِ
ِ

امضا بفرماید ظهـورش را خدا امشب!

1

 .بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به دليل مغايرت با مضامين زيارت جامعة کبيره « وَ وَرَثَةِ الْأَنْبِياءِ ،وَسُاللَةَ النَّبِيِّينَ،

وَصَفْوَةَ الْمُرْسَلِينَ » و عدم رعايت شأن انبيا؛ پيشنهاد ميکنيم به منظور حفظ بيشتر شأن انبياء الهي و پيروي از فرامين و آموزههاي
ائمّه ،بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
حاجاتِ خود را دستچين کن يک به يک بردار

زانو بزن در محـضرش با انبـيا امشب
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شاعر :اسماعیل شبرنگ

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

هـوای خـانـۀ دل با تو آسـمـانـی شد

مدینه با تو پُر از نـور مهـربانی شد

تو آمدی و زمین و زمان پُر از شادی ست

به یُمـن مقـدم تو فصل همزبانی شد

بهار می چکـد از گـوشـۀ نگـاه شما

دوباره بلبل جان مست نغمه خوانی شد

چقدر خـیر به ما می رسانی آقا جان

نصیب سفرۀ دل رزق بی کرانی شد

نخواستی که به دنبال دیگـران باشم

تو خواستی که دلم صاحب الزمانی شد

همیشه باغ و بهارم تویی ابـال ُحـ ّجـه
تـمـام دارو نــدارم تـویی ابـال ُحـ ّجـه
به زیر سـایۀ سـرو صنوبری هستم

تو لطف کردی و از غصهها بَری هستم

دعـای مــادر ســادات الیـقـم کـرده

هماره شیعۀ سرمست حیدری هستم

1

که بین خانۀ تو گـرم نـوکری هستم

هـمـاره بـاد؛ کـرم خـانـۀ شـمـا آبـاد

اگر چه گـفـتهام اما دوبـاره میگویم

غالم خانۀ پُـر خـیر عسکـری هستم

در انتظار ظهورم در انتـظار قـیـام

همیشه منتظر صبح بهتری هستم...

که عاشقانه به شوق رسیدنش ماندی
دعا به نیّت تعجیل در فرج خواندی
مـیـان سـجـدۀ شب ذکـر ربّـنا داری

بــرای درد دل عـاشـقـان دوا داری

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد محتوايي در عدم رعايت شأن اهل بيت؛ پيشنهاد ميکنيم به
منظور رفع ايراد موجود و حفظ بيشتر حرمت و شأن اهل بيت که مهمترين وظيفه هر مداح است؛ بيت اصالح شده که در متن شعر
آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
دم تو گـرم و کـرم خـانـة شـمـا آباد

که بين خانة تو گـرم نـوکري هستم
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همیشه خیر کثیر از نگاهتان جاری ست

هـوای ایـن دل غـمـدیـدۀ مـرا داری

به کـوری هـمـۀ دشـمـنانـتـان مـوال

همیشه دور و بر خود برو بیا داری

همیشه سنگ شما را به سینه میکوبم

سر مزار خـودت گـنـبـد طال داری

چه میشود که به دست تو نامه را بدهم

همیشه و همه جا عطر سامرا بدهم
کریمی و برکات تو نعمتی عالی ست

گدایی سر کوی تو نیک اقبالی ست

دیدن سرداب غـیـبـتم هر شب
فقـیر
ِ
ِ

که لحظهای غم دوری تو مرا سالی ست

کسی که نام تو را برد؛ سامرایی شد

کبوتر دل ما صاحب پر و بالی ست

میان مجـلس مـیـالد تو امام بهـشت

که قلب شیعۀ تو غرق نور خوشحالی ست

مـدافـعــان حـریـم رقـیــه و زیـنـب

مدافعان حریم تو جایشان خالی ست

کسی که توی رگش خون هاشمیون است

شهید جبهـۀ گـردان فـاطمیون است
من آمدم که بگویم گدا نمیخواهی؟

غریب شهـر بـال آشنـا نمیخواهی؟

تویی که یا حـسـن دوم قـنـوت منی

نگو که نوکر افـتـاده پا نمیخواهی

امام فاطمیون فـاطمیه نزدیک است

برای خیمۀ زهـرا مرا نمیخواهی؟

برای آنکه بخوانی تو روضۀ مادر

زمان به وسعت درد زمان میخواهی

من از تو جز حرم سامرا نمیخواهم

برای من تو به جز کربال نمیخواهی

من از حوالی هیات به سامـرا رفتم
حسین گـفتم و دیدم به کـربـال رفـتم
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ای خدایت داده بر خلق دو عالم برتری

ای گدایت را به خیل شهریاران سروری

خاک پایت ُزهره و خورشید و ماه و مشتری

ناز دارد مـهـدیت بر رتبـۀ پـیـغـمـبـری

1

ماه رویت احمدّی و تیغ نطقت حـیدری
عـیـد میـالدت مبارک یا امام عـسکری
ی ذوالجالل
ای چراغ تـابـنـاک ُحسن ح ّ

یافته خورشید گردون از تجالّیت کـمال

تا ابــد مــاه ربـیـع الـثّـانـیت محو جمال

ماه ُحسنت بی قرین و مهر رویت بیزوال

آفـتــاب طلعتت را تـا ابـد روشـنـگـری
عـیـد میـالدت مبـارک یا امام عـسکری
تو خــدایــی عبد معـبود و امام مـردمی

تو به بـزم آسـمـانـیهـا چـراغ انـجـمی

ی چـارمی
خود حـسـن فــرزنـد دلبند عل ّ

دومی
نجـل پـاک ده ولـی ابن ّ
الرضـای ّ

هرچه در وصفت بگویم باز داری برتری
عـیـد میـالدت مبـارک یا امـام عـسکری
نطق تو در پیکر توحید جان می پرورد

نام تو اجسام را روح و روان میپرورد

فیض تو در قعر آتش بوستان می پرورد

صلب پاکت مصلح ک ّل جهان می پرورد

ذره پروری
ذره تو را آیـیـن ّ
ما هــمــه ّ
عـیـد میـالدت مبارک یا امام عـسکری
1

 .بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به دليل مغايرت با مضامين زيارت جامعة کبيره « وَ وَرَثَةِ الْأَنْبِياءِ ،وَسُاللَةَ النَّبِيِّينَ،

وَصَفْوَةَ الْمُرْسَلِينَ » و عدم رعايت شأن انبيا؛ پيشنهاد ميکنيم به منظور حفظ بيشتر شأن انبياء الهي و پيروي از فرامين و آموزههاي
ائمّه ،بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
ناز دارد خــادمت بر رتبـه پـيـغـمـبــري

خاک پايت زُهره و خورشيد و ماه و مشتري
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دل اگر سـیـنـا بود طور تجـالّیش تویی

موسی ار آوای حق بشـنید آوایش تویی

کیستم من عبد آن عبدی که موالیش تویی

آخرین د ُّر خدا مهدی است دریایش توئی

آنکه بر عیسی کند روز ظهورش سروری

عـیـد میـالدت مبارک یا امام عـسکری
خ ّ
ط حسن ،خالت حسنُ ،خلقت حسن ،خویت حسن

پای تا سر ُحسن در ُحسن و گل رویت حسن

الرضا و نام نیکویت حسن
ُکـنیهات ابن ّ

موی و روی و ق ّد و خ ّد و چشم و ابرویت حسن

ُحسن ها گشتند در بازار حسنت مشتری
عـیـد میـالدت مبارک یا امام عـسکری
هم تویی آئـیــنـۀ ُحـسن خـدای ذوالمـنن

دوم حسن
هم تویی در چارده وجه خـدا ّ

هم دهم موالی عالم بر جمالت بوسه زن

هم به جسم سامره جان میدهی از فیض تن

هم به عالم می کند فیض تو سایه گستری
عـیـد میـالدت مبارک یا امام عـسکری
بنده ای و حضرت معبود می نازد به تو

ج ّد پاکت احمد و محـمود می نازد به تو

مصلح ک ّل مهدی مـوعود می نازد به تو

عفو و غفران و عطا و جود مینازد به تو

نجل زهرایّی و دستت راست فیض کوثری
عـیـد میـالدت مبـارک یا امـام عـسکری
ای امام انس و جان ای مـقـتدای سامره

تا تو مدفـونی در آن؛ جانم فدای سامره

می زنم با یاد تو هر شب صدای سامره

دوست دارم تا شوم روزی گدای سامره

یا کـنـم بر نـوکـران آستـانـت نــوکـری
عـیـد میـالدت مبارک یا امام عـسکری
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سامره روشنگر دل کعـبۀ جان من است

سامره عطر نسیمش روح و ریحان من است

سامره ریگ روانش د ُّر غلطان من است

سامره دامان سبزش باغ رضوان من است

سامره صحن و سرایش کرده از من دلبری
عـیـد میـالدت مبـارک یا امـام عـسکری
سامره دارد در آغوشش دو مه دو آفتاب

دو امام از صلب پاک احمد ختمی مآب

دو مهین بانو نه ،دو خورشید عصمت درحجاب

این عروس فاطمه آن دخت پاک بوتراب

ی داوری
دو ستــاره دو فـروغ ُحسن حـ ّ
عـیـد میـالدت مبـارک یا امام عـسکری
ذره بودم محو خـورشید جهـان آرا شدم
ّ

قطره بودم وصل بر دریا شدم دریا شدم

ذریــۀ زهــرا شـدم
کــز سـعـادت ذاکـر ّ

سـامـرا شدم
عـاشـق قـبر تو و سـرداب
ّ

خوش بود آنجا کنم در وصف مهدی شاعری

عـیـد میـالدت مبـارک یا امـام عـسکری
شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

بشـنـو ز فـلـک حـقـیـقـت معـنـا را

از عـرش ندای دعـوت ال ُحـسنی را

مـیـالد امـام عـسـگـری آمـده اسـت

تـبــریـک بـگـو سـاللــۀ زهــرا را

**********
در فصل خزان ،فصل عنایت جوشید
دریـای گـهـر بـار والیت جـوشـیـد
مـیــالد ابـا مـحـمـ َد الـمــهــدی شـد

ِمی نـوش که چشمۀ هـدایت جوشید

**********
هم عید محمدی و هم کوثـری است
این از برکات حضرت داوری است
مـژده که به هـشـتـم ربـیـع الـثـانـی

امام حـسن عـسـکـری است
مـیـالد ِ
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شاعر :محمد جواد شیرازی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

اشکم دو چشمه بر لب مژگان درست کرد

در خشکـسا ِل عـاطفه باران درست کرد

بـشکـن دل مـرا کـه شـکـایت نـمی کـنـم

کار مرا هـمـیـن دل ویـران درست کرد

حالم گـرفته بود و دلم غـرق خـون ولی

نوای "حسن جان" درست کرد
حال مرا
ِ

کاری که با رکوع و سجـود و دعـا نشد

آخـر تـوسـ ِل بـه کـریــمـان درست کـرد

شک داشتم به سینه که برهان نظم چیست؟

زلف نگـار در دلـم ایـمـان درست کـرد

حق است خالـقی که برای ِعـبـاد خویش

شاهی ز نسل شاه خـراسان درست کرد

در حیرتم چه کرد دو چشمش که اینچنین

از مرغ الل ،مرغ غزلخوان درست کرد

دسـتـی به روی سینـۀ گـمـراه من کـشید

از کفر محض عـبد پشیمان درست کرد

روی لــبـم رسـیـد نــوای حـسـن حـسـن
در هر تپش؛به هر نفس و دم زدن حسن
دل دل کـنـان رسـیـدهام امـا نـمـیروم

بـا جـام خـالـی از لـب دریـا نـمـیروم

بـا صـد امـیـد آمـدهام سـمـت ســامـرا

میخـانه دایر است به صحـرا نمیروم

از پای سفـرههای حسنهای اهل بیت

عـالَـم اگـر زنـنـد بـفـرمـا… نـمیروم

دوزخ فراق بسوزم مرا خوش است
در
ِ

بی در ِد عـشـق ،جـنتُ االعلی نمیروم

کهف الوری َحسن ،شب احیای من َحسن
ُ

بی مهـر دوست مجـلس احـیا نمیروم

خود را کـشـانـدهام به در خـانـۀ کریم

سنگـم زننـد هم من از این جا نمیروم

امشب به دور خال لبش چرخ میزنم

فـردا طـواف چـشم ،جـداگـانـه میروم

وقتش رسیده است ،عجب محشری شده است
میالد حضرت حسن عسکری شده است
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شاعر :رضا باقریان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

طبع غـزل ِحس بـرتـری دارد
همیشه
ِ

برای توست اگر شعـر ،مشـتری دارد

تـو از تبـار که هـستی ،سـاللـۀ زهـرا

خط غزل طعم دیگری دارد
که خط به ِ

بین انگـشتـش
تو آن ِ
امام شـریـفی که ِ

ز جن و انس و ملک خیل لشگری دارد

صفات حق همه جمعند در صفات شما

اگـر کـه کـفـر نـبـاشـد بـرابـری دارد

همیشه قامت تو در مدینه دیدن داشت

ز بسکه هر قدمت شور محشری دارد

خـدا دوباره تبارک به خویشتن گـفـته

عطیّه به سر تاج افسری دارد
که این َ

تو آمدی و مـدیـنـه ندیـده بود کسی…

ت پـیـمـبـری دارد
که ایـنچـنـین جـلـوا ِ

تـو آمـدی هـمـه گـفـتـنـد تـهـنـیـت آقـا

زمین پس از پدرت خوب رهبری دارد

در آسمان که درخشیدی عرشیان گفتند

عروس فاطمه به به ،چه اختری دارد

عروس فاطمه از هـر پیـمبری امشب

یـاس اطـهـری دارد
به گـاهـواره گـ ِل ِ

صدف مدینه ،تو گوهر شدی در آغوشش

مدیـنه فخـر کند که چه گوهـری دارد

زاللی نفست عطر و بوی کوثر داشت
ِ

شکـو ِه هـیـبت تـو نـور حـیـدری دارد

تو هم حسن شدی ،هم عسگری ،دل ما هم

به لطف این دو صفت ،حال بهتری دارد

تو در مدینه قدم رنجه کردی و ،حاال

زمین سامره در خویش عسکری دارد
ِ

زمیـن سامـره مـحـ ِو تجـلـیّات تـو شد
ِ

نــام مـطـهــری دارد
زمـیـن سـامــره ِ
ِ

همیشه سائل این خانواده محتاج است

همیشه دست توسل به محضری دارد
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

دور گل آمده یا فصل گالب افشانی است

بلبالن را به چمن زمزمۀ روحانی است

نقش بر هر ورق گل سور قرآنی است

آسمان خنده بزن ماه ربیع الثـانی است

آفـتابا به گل و بـاغ و چمن خـنـده بزن
نه به هر گل ،به گل روی حسن خنده بزن

اخــتــر بــرج والیــت مــه تــام آورده

مـهـر ،بـا زمــزمــۀ نــور سـالم آورده

آسـمـان سـجـده بر آن مـاه تـمـام آورده

بــانـــوی عــالــم اســـالم امـــام آورده

دُر تـوحـیـد ز دُرج شـرف آمد بـیـرون
گـهـر یـازدهـم از صـدف آمـد بـیـرون
یـم فـضل و شـرف و جـود به دنـیا آمد

خـلـق را قــبـلـۀ مـقـصـود به دنـیا آمـد

حـ ّجـت خــالــق مـعـبــود بـه دنـیـا آمـد

پـدر مــهـدی مــوعــود بـه دنــیــا آمـد

دم به دم آیۀ قـرآن شـکـفـد از سخـنـش
نقش گـلبوسۀ باباست عـیـان بر دهـنش
دگران دیگر و فوق دگران این پسر است

د ُِر رخشندۀ واال گهـران این پسر است

خلف صالح نیکو پدران این پسر است

پـدر منت َـ َ
منـتـظران این پـسـر است
ظر
ِ

طـلـعـتـش آیــنــۀ طـلـعـت احـمـد بـاشد
نجـل پـاک سه عـلـی و سه مح ّمد باشد
آسـمـان شـرف و فـضـل ،قــمـر آورده

قرص خورشید در آغوش سحر آورده

این ُح َدیت است که پاکیـزه پـسر آورده

پـسـر آورده نه ،بـر خـلـق ،پـدر آورده

خرم آن نخل که یک باغ گل آمد ثمرش
ّ
صلـوات هـمه بـر مـاه جـمـال پـسـرش
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این گل باغ بهشت است و دوعالم چمن است

این همان جان جهان است وجهانش چوتن است

کنیه اش عسکری و نام نکویش حسن است

پای تا فرق حسن بلکه حسن درحسن است

خرم از اوست
تا ابد باغ دل و گلشن جان ّ
خرم از اوست
خرم ازآنم که جهان ّ
به جهان ّ
این چراغی است که انوار فلک ،هالۀ اوست

این بهشت است که حورا و ملک ،ژالۀ اوست

هر کجا هست بهار از نفس اللۀ اوست

جـان ما شـیـفـتـۀ او دل ما والـۀ اوست

این گل سرخ جواد بن علی بن رضاست
که شمیمش به زمین و به زمان روح فزاست

وحی ،از درج دهان ریزد هم چون گهرش

نـور از مهر جبین خیزد همچون قمرش

علم از نخل سخن روید هم چون ثمرش

پرچم عدل جهانی است به دست پسرش

روی خورشید پی سجده به خاک در اوست

حسن عسکری وخلق جهان عسکر اوست

مــهــر رخ آیــنــۀ داوریاش مـی دانــم

صاحب منزلت و سـروری اش می دانم

بر همه خلق جهـان برتـری اش می دانم

حـسن بن عـلـی عسکــریاش می دانـم

تا ابد عـالم خلقت همه فـرمـانبر اوست
وحش وطیر وبشر وجن وملک عسکراوست
1

با هـمه روسیـهـی شـیـفـتـۀ روی تـوأم

من نـه مـدّاح؛ که دلـبـاخـتۀ کـوی تـوأم

در هیاهـوی جهـان گـرم هـیاهوی توأم

کـنار گـل خـوشـبـوی توأم
خـار افـتاده
ِ
ِ

سائلـم سائل لطـف و کـرم و جـود شما
1

 .بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به دليل عدم رعايت توصيههاي مراجع و علما؛ پيشنهاد ميکنيم به

منظور رعايت توصيههاي مراجع ،بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
من نه مــدّاح بلکه سـگ کــوي تــوأم

با همه روسيـهـي شـيـفـتـة روي تـوأم
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خـاک زیـر قــدم مـهـدی مـوعـود شـما
ای که بر سامره ات آمده از کعبه درود

سر تعـظیم به خاکت ملک آورده فرود

کوه وصحرا و گلستان و یم و چشمه و رود

همه دارند به اوصاف تو پیوسته سرود

من و مـدح تـو و فـرزنـد تـو و آبــایت
سـامرایت
بلکه یک لحـظه شـوم زائـر
ّ
من همه عمر دم از عترت طاها زده ام

هر چه جز ّ
خط شما بوده بر آن پا زده ام

آتـشـی بـودم و یـکـبـاره به دریـا زده ام

ذریــۀ زهــرا زده ام
دسـت بــر دامــن ّ

چه شود ای دو جهان عاشق درد و غمتان
دستگـیـری کند از (میـثم تان) میـثـمتان

شاعر :کمیل کاشانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

زمین چشم تماشا شد امام عسگری آمد

بهـشت آرزوهـا شد امـام عسگـری آمد

هوای سامره گلپوش از عطر نفسهایش

گل ایمان شکوفـا شد امام عسگری آمد

سروش هاتف غیبی بشارت داد "هادی" را

گره از کار دل وا شد امام عسگری آمد

حسن خویش حسن رویش حسن بویش حسن مویش

تـمـام ُحـسن پیـدا شد امام عـسگری آمد

چنان پیچید درصبح ازل گلبوی لبخندش

که عقل ازشوق ،شیدا شد امام عسگری آمد

صفا دارد سرور اهل دل در عالم معنا

بسـاط سـور بر پا شد امام عسگری آمد

تجلی کرد در برق نگاهش هیبت حیدر

طلوع مهر زهـرا شد امام عسگری آمد

صدای پای او در کوچه باغ زندگی پیچید

حضورش عالم آرا شد امام عسگری آمد

زمان ،امشب "کمیل" از شوق سراز پای نشناسد

که؛ خلقت؛ باز معنا شد امام عسگری آمد
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شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :ترجیع بند

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

نـور تـو بـا نـور خـدا فـرقـی ندارد

نـزد خـدا او بـا شـمـا فـرقـی ندارد

وقتی که صحبت از حسن باشد چه زیباست

پس عسگری با مجتبی فرقی ندارد

تا " ُکـلُّهم نور" است وصف آل احمد

"یا مرتضی""،یا مصطفی" فرقی ندارد

ما جود می جوئیم و تو جـود تمامی

اینجـا اجـابـت بـا دعـا فـرقی ندارد

اصال مهم این است که ما با تو باشیم

دنـیـا و عـقـبـا نـزد ما فـرقی ندارد

مادر برایش نذر کرده جان خود را

او بـا شـهـیـد کـربـال فـرقـی نـدارد

دل ،شـا ِد میال ِد اباالمهـدی است اما

سـرور هـل اتـی فـرقـی ندارد
با هم ُ

گـنجـیـنه ای و نزد تو کـنز المعالی است
یعنی که فرزند حسن مولی الموالی است
آقا نفسهای تو ما را هم عوض کرد

فیض قدمهایت فضا را هم عوض کرد

زیـبـایـی نامت بـهـاری دیگـر آورد

حاالت تو حال دعا را هم عوض کرد

ای نور هستی آفرین ،عیدت مبارک

میالد تو حال و هوا را هم عوض کرد

آری نفسهای تو اِحیا ُء القلوب است

انفاس تو ارض و سما را هم عوض کرد

تا دیـده واکـردی ،نـگـا ِه رحمت تو

سبک عنایات خدا را هم عوض کرد

مشمول عفـوت شد گـناهان خـالیق

تقدیر تو دست قضا را هم عوض کرد

مثـل عـلـی ها و مـحـمـد های دیگـر

روزی ما را هم عوض کرد
نام حسن
ِ

رزق حسیـنـی ها ز دستـان تو بارد

آقایی تو این گـدا را هم عوض کرد

1

 . 1ترکيب کلمات « طعم قدمهايت» در مصرع زير نا متجانس؛ نامفهوم و نادرست است؛ زيرا قدم طعم ندارد لذا بيت زير تغيير داده
شد

آقا نفسهاي تو ما را هم عوض کرد

طعم قدمهايت فضا را هم عوض کرد
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گنجـینهای و نزد تو کـنـز المعـالی است
یعنی که فرزندحسن مولی الموالی است
در فطرت من جایگاهت بی بدیل است

شأن و مقام و منزلت با تو اصیل است

ُمرده است آن دل که تو را از دست داده

"یا محیی" از اسماء تو پورخلیل است

ما رعـیـت کـوی شما هـسـتـیـم امـا

یک عالمی را رعیت کویت کفیل است

حاجات خیل انـبـیا دست تو آقـاست

ناز تو نیـاز ما قـلیـل است
در ِ
پیش ِ

کو آن که مـحـتـاج نـگـاه تو نـبـاشد

یک بال از اوج نگاهت جبرئیل است

ما را والی حضرتت آب حیات است

یک چشمه از آب حیاتت سلسبیل است

مدح تـو از عـبـد تو کی آیـد امـامـا

مداح اوصاف شما رب جلـیل است

هر کس که با آل محـمد در بـیـفـتـد

پس سرنوشتش همچنان اصحاب فیل است

گـنجـیـنه ای و نزد تو کـنز المعالی است
یعنی که فرزند حسن مولی الموالی است
تـو َپـرتُـو نـور جـمـیـع اوصـیـایـی

یـعـنـی تو در عـالـم امیـد اولـیـایـی

تو دیده واکردی که زهرا جان بگیرد

زیرا که نـور دیـدۀ خـیـرالـنـسـایـی

بـرق نـگـاه نـ ِیّ ِـر اعـظـم تـویـی تـو

سبط رسول اکرمی ،ابن الـرضایی

حیدر به تو می نازد ای فخر دوعالم

هرچند بر غـم های عـالم مـبـتـالیی

1

ظـلـم دشـمن آشـنـایی
از کـودکی با
ِ

از کودکی حبس عدو را لمس کردی

مانند َجـدّت مجـتـبی بی یـار مانـدی

مانـنـد زیـنـب ،راز دار کـربـالیـی

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد محتوايي در عدم رعايت شأن اهل بيت؛ پيشنهاد ميکنيم به
منظور حفظ بيشتر حرمت و شأن اهل بيت که مهمترين وظيفه هر مداح است؛ بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت
زير کنيد.

از کودکي آوارگي را لـمـس کردي

از کـودکي با ظـلـمِ دشـمن آشـنـايي

53

درآستان وصال؛ جلد چهاردهم  :امام حسن عسکری علیه السالم

تن داده ای بر حصر و تبعیدت که کم کم

اصحاب خـو گـیرند با "آقا کجایی"

جـانـان جهـانی
جـان
مأمـور حـفـظ
ِ
ِ

یعـنی که ارحـام مطـهـر را سزایی

000

گـنجـیـنه ای و نزد تو کـنز المعالی است
یعنی که فرزند حسن مولی الموالی است
شاعر :حسن ثابت جو

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

عطر عشق و شیدایی رسید
بوی
ِ

فـص ِل زیـبای شـکـوفایی رسید

از مـیـان عـرش آوایـی رسـیـد

ت آقـایی رسـیـد
ای گـدایـان وقـ ِ

تــوال گـشـتـهایـم
ت
دعــو ِ
ِ
بــزم ّ
باز هم مهـمان زهـرا گـشـتهایم
هــنـگـام ادخـال الـسـرور
آمـده
ِ

آمـده روشنـگـر ذات الـصـدور

جـنـس بلـور
آمده فـرزنـدی از
ِ

مـعــنـی نــور کــ ُّل نــور
آمــده
ِ

او حسن از نس ِل پاک حیدریست

امام عـسکـریست
نـام او موال ِ
آمـده فـکـری بـر ایـن آدم کـنـد

آمـده در ِد جـهــان را کـم كـنــد

غـصههای شیعـیان مرهـم کـند

مهدياش را هـدیه بر عـالم كند

لطف تو دائم سالم
ای به شیعه
ِ
ای ابا الح ّجـت ،ابا الـقـائم سالم
السالم ای شمس روح افزای عشق

نور بیهـمتای عشق
السالم ای ِ

السالم ای مهربان موالی عشق

السالم ای حضرت بابای عشق

یار هم عهـدی شویم
کن دعایی ِ
نوکـر مهـدی شویم
تا به پـیری
ِ
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شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :ترجیع بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای یاد تو به جان و دلـم ذکر داوری

سـر پـیـمـبـری
وی آیـتـی که حـافـظ ّ

قـرآن نـاطـقـی و به ذکر عـلـی عـلی

ما را درون سینه تو فـریاد حـیـدری

ما با والی حضرت تو فـاطمی شدیم

این آب و گل گرفته ز تو عطر کوثری

وقتی گـدای سامرهات شاه عالم است

یـعـنی شما مـقـام َحـسن را بـرابـری

آری تـو سـیـد الـشـهـدا را ودیـعـهای

از نسل کـربـالیی و بر خلـق دلبـری

1

بر گـلـشـن صحـیـفـۀ سـجـّادیـه دری

ای یـادگـار مـعـرفـت بـاقـر الـعـلـوم

در عـلـم غـیـب مـظـهـر هللا اکـبـری

چشم رئیس مکتب شیعه به سوی توست

تو صبح صادق از دل شب را در آوری

کردی چو ج ّد خویش بال را تو اختیار

حبس اه ِل جهل ،تو موسای دیگری
در ِ

ابن الرضایی و به رضای خدا رضا

زیبندۀ تو نیست به جـز تاج سروری

جـود جـواد ارثـیـهات از پدر بزرگ

هر کس گداست آبرویش را نمیبری

هادی دین ،آفتاب ُحسن
ای نور چشم
ِ

دل را سوی صراط هدایت تو رهبری

یوسف بدون ُحسن تو یوسف نمیشود

در خلقت است ُحسن َحسن ُحسن دیگری

تو سیزده صحـیـفـۀ حق را بـشـارتی

هر یوسفی که یوسف زهرا نمیشود
مهدی ز غـیـر نسل تو پـیدا نمیشود
ای بر فـلک بهشت نعـیـم تو میـزبان
1

بسته نشد سرای تو هرگز به میهمان

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

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

تو سيـزده صحـيـفـه غم را بـشـارتي

بر گـلـشـن صحـيـفـة سـجـّاديـه دري
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هرگز نشد گـدای تو محـتاج هیچکس

این رسـم توست بنده نـوازی دوستان

سائل طلب نکرده عطای تو حاضر است

کرده هـزار بار تو را سائـل امتحـان

عـبد امـام عـسکـری عـبـد خـدا شـود

بـگـذار پـس غـالم بـمـانـم به آسـتـان

قرآن چه خوب مدح ترا گـفـته بارها

در هل اتی و فاطر و یاسین و اَلدّخان

ق ممکـنات
احکـام دین
ِ
ِ
مـکـارم اخال ِ

دم از تو میزنند غزل خوان و نغمه خوان

تنهـا نه مـقـتـدای محـبـیـن و شیعـیان

هـستی امـام مفـتـرض الطاعۀ جهـان

تو آمدی زمین و زمـان شاد شد ولی

بستـه نـشـد نـگـاه تو بر اهـل آسـمان

زندگی تو سرتاسرش خداست
دوران
ِ

این درس بندگی است برای مجاهدان

پیـروز شد هرآنکه طریق ترا گرفت

نابود شد هر آنکه جدا شد ز کـاروان

طاغوتهای عصر تو در هم شکستهاند

هر گاه شد نگـاه تو در خـشم ناگهـان

شش سال از امامت و چندین هزار سال

عبرت گرفتن از تو ،به تاریخ هر زمان

ای سـالـروز آمدنت جـشـن مـؤمنـین

امـام جـان
مـیـالد توست باب ظهـور ِ

هر یوسفی که یوسف زهرا نمیشود
مهدی ز غـیـر نسل تو پـیدا نمیشود
ای مـاجـرای دین خـدا منـتـهی به تو

وی غـصـههـای آل عـبا منتهی به تو

ای بندهای که خاص میان خواص شد

زیرا که هـست امر وال منتهـی به تو

حق را ودیعه است نهان در میان گنج

ای گـنـج پُر بهـای خـدا منتهـی به تو

آری یـقـین کلید امانت به دست تست

کـذّابهـا َرونـد و بَـقـا مـنـتهـی به تو

آئـیــنـهدار سـلــسـلـۀ انـبـیــا تــویــی

بـا اولـیـا هـدایت مـا مـنـتـهـی به تـو

تـوحـیـد مـا والیـت مـا دیـن نـاب مـا

خـالصترین عـطا و لقا منتهی به تو

000
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کعـبـه تویی طواف تویی مستجار تو

رکن و مقام و سعی و صفا منتهی به تو

مقصود از نماز ،والیت پذیری است

سـجـده به آدم است اَال مـنتـهـی به تو

آن جنّتی کز او گل نرگس شکفته است

شد در پـی قَـ َدر و قـضا منتهی به تو

زنـدان برای حـفظ امامت بهانه است

یعـنی بـقـای ملک هُـدی منتهی به تو

خورده است زلف مهدویت ،به حسن ِگ ِره

ای ماجـرای خـون خـدا منتهی به تو

درک والیت تو جهاد و شهادت است

یعنی که هست کرب و بال منتهی به تو

خلقت گلی چنان حسن عسکری ندید

کـوثـری خـدا منـتهـی به تو
ای نـسل
ِ

هر یوسفی که یوسف زهرا نمیشود
مهدی ز غـیـر نسل تو پـیدا نمیشود

شاعر :ولی اهلل کالمی

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل

دال نیک اخـتری میآید امشب

بـشارت ،دلبـری میآید امشب

جهان را سروری میآید امشب

شه گردون فری میآید امشب

امـام عـسکـری مـیآید امشب
شب فیض و شب میالد مسعود

فکنده پرده از رخساره مشهود

رسید از ره گل گلزار مقصود

ی مـوعـود
بـشارت باد بر مهد ّ

که نیکو منظری میآید امشب
کـرمـنـا مبـارک
ظـهـور نـور ّ

به کـ ّل شـیـعـیـان بـادا مبارک

ّ
تـجـالی گــل زهــرا مـبـارک

مـبـارک مـقـدم مـوال مـبـارک

پـیــام داوری مـیآیــد امـشـب
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

امشب هـمه جا مـوج زنـد نـور والیت

افـتـاده به سـرها هـمه دم شـور والیت

گردیده سـماوات و زمین طـور والیت

از پــرده در آمـد مــه مـستــور والیت

گردیده ملک گرم ثـنـا گـستـری امشب
گـویـند ثـنـای حـسن عـسـگـری امشب
برخیز و بزن خنده که گل خنده زن آمد

با خــنـدۀ گـل بر لـب بـلـبـل سخـن آمد

خـورشـیـد فــروزنـده مـه انـجـمـن آمد

فـرزنـد رضـا را حـسـن آمد حسن آمد

عالم همه غرق شعف وعشرت و شادی است

میالد گرامی خلف حضرت هادی است
نخل نبوی را ثمر است این ثمر است این

چرخ علوی را قمر است این قمر است این

فخردوجهان را پسراست این پسراست این

بر مصلح عالم پدر است این پدر است این

این شیعـه و این مـشـعـل انوار هُـدایش
ای جــان هـمـه عــالــم و آدم بـفـدایـش
روئــیــد گـــل تــازۀ آمـــال مــحـــ ّمــد

یـا مــهــر فــروزنــدۀ اقــبــال مـحـ ّمـد

یا صفحـۀ رخسار و خط و خال محـ ّمد

یــا آمــده دوم حـســن از آل مــحــ ّمــد

از سـامـره تـابـیـده به عـالـم جـلـواتـش
پـیـوسـتـه فـرستـیـد درود و صلـواتـش
این گوهر ده بحر خروشنـدۀ دین است

این کـعـبـۀ امـیّـد دل اهـل یـقـیـن است

این عرش خداوند تعالی به زمین است

این نجـل دهم ح ّجت خـالّق مبین است

در سجده مالیک به یسار و به یمـینش
تابنـده ب َُـود جــلـوۀ مـهـدی ز جـبـیـنـش
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آئـیــنــۀ ُحــسـن ازلــی مــاه جـمـالــش

آیات لب حضرت هـادی خط و خـالش

یــادآور جــا ِه نــبــوی قــدر و جـاللش

جـبریل فـرو مانده در اوصاف کمالش

1

عالم همه مرهون وی و موهبت اوست
از سامره تا عرش خـدا مملکت اوست
این اخـتـر بـرج نقـوی مـاه تـمـام است

این فرش نشینی است که خود عرش مقام است

این ح ّج وزکوة است وصالت است وصیام است

بر خلق امام است امام است امام است

قدر و شرف و ّ
عزت و جاه بشر از اوست

ای منتظران ح ّجت ثانی عشر از اوست
ای ارض و سـمـاوات هـمه سـامرۀ تو

ای چـرخ بـرین نقـطه ای از دایـرۀ تـو

ذره ای از نــائـرۀ تـو
ای مـهــر فـلـک ّ

ای زنـده؛ دل اهـل دل از خـاطـرۀ تـو

از جود تو بس خاطره داریم حسن جان
مـا آرزوی سـامـره داریـم حـسن جـان
تـو یـازدهـم اخــتـر مـنـظـومـۀ نـوری

تـو واسـطـۀ عـفــو خـداونــد غـفـوری

تو نــور خــدا در شجر وادی طــوری

سر انا الحق به غیاب و به حضوری
تو ّ

من سائل لطف و کرم و جود تو هستم
بـا آن هـمـه آلـودگـیـم دل به تو بـسـتـم
ای فوج ملک را به درت عرض ارادت

سادات جهان از تو گرفته است سیادت

ی عـبـادت
ــود ُمـهـر قـبـول ّ
ِمــهــر تو بَ َ

قـرآن به تـو و پـاکـی تو داده شـهـادت

 . 1مصرع دوم بيت زير از نظر وزن شعر داراي ايراد است و تمامي سايت ها حتي سايت نخل ميثم و جلد سوم کتاب نخل ميثم هم
اينگونه غلط آمده است لذا تغيير داده شد
يــادآور جــاهِ نــبــوي قــدر و جـاللش

جــبــريل فــرو مـانــد در اوج کـمالش
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تو دسـت خـداونـد به تـقـدیـر قـضـایـی

000

ی ابن جــواد ابن رضـایـی
فـرزند عـلـ ّ
قـرآن بتو نازد که در او جلـوهگر استی

ایـمان به تو بالـد که ورا راهـبـر استی

انـسان به تو بالـد که امام البـشـر استی

مهدی بتو در فخـر که او را پدر استی

لطـفی که مگر سائل هر روز تو بـاشم
خــاک قــدم عـسگر پــیــروز تو بـاشم
ای عادت تو جـود و مـرام تو عـنـایت

ای ِمهـر رخـت مـشعـل انـوار هـدایت

ای یــازدهــم اخــتــر تــابــان والیــت

قـرآن سخن فضل تو را کرده حکـایت

من «میـثم» آلـوده دل بی ســر و پـایـم
از خـویش مـرانـیـد که مــدّاح شــمـایم

شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

بـر خـلـق فــروغ ایــزدی داده خـدا

سـرچـشـمـۀ فیض سرمدی داده خدا

در دست امام هـادی از بــاغ بهشت

امـروز گــل مــحــمــدی داده خـــدا

**********************
گـلخـانۀ وحی بس که زیبا شده است

جبـریل در آن محـو تماشا شده است

وقتی که نظرکرد دراین گلشن ،دیـد

یک غنچه به نام عسکری وا شده است

**********************
خــورشیــد سپهـر رهـبــری پیدا شد

احـیـاگــر فــقـه جـعـفـری پـیــدا شـد

تبریک به مهدی که به عــالم امشب

رخـسـار امــام عـسـکـری پـیــدا شد
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شاعر :محمد قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

ای که در َمحْ بَس گیسوی تو شب زندانی ست

کار خورشید ،به فرمان تو نور افشانی ست

سامرا نه !که جهان سیطرۀ قدرت توست

سلطانی ست
ای که در عرش تو را مرتبۀ ُ

االول
تا که تکــمـیـل شود فـیـض ربیـ ُع ّ

ُموع ِد جـلـو ْه نمائیـت ،ربیـ ُع الـثّانی ست

هرکسی چـشـم دلش بـاز شود می بـیـنـد

شغل داوود نبی نزد تو ِمدْحت خوانی ست

اگر؛ربّ األرض
پسرت حضرت مهدی ست
َ

ُک ّل حاالت و صفـات پدرش ،ربّانی ست

تو به قدری حسن بن علی اَستی که چو ما

حال آیـینه هم آشفـته تر از حـیرانی ست

دل ندادن به تو از سخت ترین ُمشکل ها

دل سپردن به تو ،برعکس ،پُر از آسانی ست

می شود بی سر و سامان تو باشم گرچه

هرکه دیـدم ،به دنبال سر و سامانی ست

«سـرگرانی صفـت نرگس رعـنا باشـد

روزی سرگردانی ست
»همچنانی که مرا
ِ

خیس اشک ،از غم دنیا بشود چشمانش

سامـرا نیـست
هر کسی آرزویـش دیـدن
ّ

مشرف به حریمت شد گفت
اربعین هر که
ّ

زوار ضریحت چه قَ َدر طوالنی ست
:صف ّ

بانی رفتن به بهشت است او را
فاطمهِ ،

آنکه اندازۀ خشتی ،حـرمت را بانی ست

«سائـ ِل »رحمـت بی منّـت و بی پـایـانت

چشـم در راه تو در آن نفس پایانی ست

1

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد وزني و سکت موجود در مصرع اول بيت؛
پيشنهاد ميکنيم به منظور رفع ايراد موجود و همچنين انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر
آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
مي شود بي سر و سامان تو باشم گرچه

هرکه را ديـدم ،دنبال سر و ساماني ست
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

ای به حـق مـقـتـدا ایها العـسکـری

ی خــدا؛ ایـهــا الـعـسـکـری
ای ولــ ِ ّ

شـمـع جـمـع هـمه یـوسف فـاطـمـه

زادۀ مـرتـضـی ایـهـا الـعــسـکـری

ماه رویت َحسن خلق و خویت َحسن

ُحـسـن سـر تا به پـا ایها العسکری

هم تو خیرالعباد هم تو باب المـراد

هـم تـو ابن الـرضا ایها العـسکری

هم سپاهت ملک هم مطیعـت فـلک

هم به حـکـمت سما ایها العـسکری

یا بن خـیـر الـوری سامـرایت مـرا
کـعـبـه و کـربـال ایـهـا الـعـسکـری
تو به ارض و سـما تو به اهـل وال

تو به خـلق خـدا هـادی و رهـبـری

چشم بد از تو دور نوراالنوار طور

دُر َده بحر نور بحـر یک گوهـری

تو به زهـرا ثـمر؛ تو به هادی پسر

تو به مهدی پدر تو به حق محوری

یـوسف فـاطـمـه عـرش را قـائـمـه

تو ز وصف همه بهـتـر و بـرتـری

هم رضا طیـنـتی هم علی صولـتی

هم نـبی خصلتی هم خـدا منـظـری

روز مـیــالد تـو پـر زنــد یــاد تـو
دل سوی سـامـرا ایهـا الـعـسکـری
مظهر حـلم حق؛ مخـزن عـلـم حـق

مـعـدن حـکـمـتی سـیـدی یا حـسـن

جــلــوۀ کــبـــریــا؛ وارث انـــبــیــا

حـاصـل عـتـرتـی سیـدی یا حـسـن

به جـاللت درود به جـمـالـت درود

که خـدا طلـعـتـی سـیـدی یا حـسـن

آیـت مـحـکــمـه؛ تـو پــنــاه هــمــه

عـالــم خـلـقــتـی سـیـدی یـا حـسـن
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هـم امــام اُمـم هــم ســپـهــر کــرم

هـم یـم رحـمـتـی سیـدی یـا حـسـن

در زمین و زمان میبرند انس و جان
بـر درت الـتـجـا ایـهـا الـعـسکـری
ُحسن حی صمد وصف تو بی عـدد

مهـدیت تـا ابـد منـجـی عـالـم است

ای ولــی خـــدا ای چــراغ هُـــدی

وصف مدح تو را هرچه گویم کم است

دل محـیـط غـمت دیـده ها مـقـدمت

زنده از یک دمت صد مسیحا دم است

مهـر تو یا حسن جـان جـانـم به تن

سینـۀ پـاک من سنـدی محکـم است

روح تـقـدیـم تـو قـلـب تـسـلـیـم تـو

بهر تعظیم تو چرخ گردون خم است

به تو نازد رسول به تو بالـد بتـول
به تو بـخـشد خـدا ایهـا العـسکـری
تـو صـراط الـلهـم تـو چـراغ رهـم

رو به هـر سو نهم قـبله ام روی تو

اشــرف االنــبــیـا خـاتــم االوصـیـا

آن ثـنـا خـوان تو این ثـنـاگـوی تو

بـر درت سـائـلـم کـی شود شـامـلـم

کـز بـهـشـت دلـم بـشـنـوم بـوی تو

گـفـتـگــویـم تـویـی آرزویـم تـویـی

آبـرویــم تـویـی ای دلــم سـوی تـو

یا ابـاالـمـنـتـظـر مـرغ دل تا سحـر

میزند بال و پر بر هـمـه کوی تو

1

سـیـدی مـیــثـم مـهـر تـو هــمــدمـم
از تـو گـویـم ثـنـا ایـهـا الـعـسکری
 . 1ابيات زير در تمام سايت ها حتي سايت نخل ميثم بصورت زير آمده است که غلط است و قافيه بهم ريخته است لذا اصالح شد
تـو صـراط الـلهـم تـو چـراغ رهـم

روبه هر سو نهم قبـلـه ام روي تو است

اشـرف االنــبـيـا خـاتـم االوصـيـا

آن ثـنا خوان تو اين ثـنـاگوي تو است
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شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

مـهــربـانـا مـهــربـانـی كـرده ای

خـشت و گل را آسمانی كرده ای

حكـمت از دل دُرفـشـانی می كند

بـا قــلـم قـلــبـم تـبـانـی مـیكـنـد

چـشم صحـرا را مزیّن كـرده ای

نـور زهــرا را ُمـبـیَّــن كـرده ای

نُه فـلـك مجـذوب یك دلـدار ماند

هـفـت اقـلـیم از هبـوط یـار ماند

آن زمـانی كه نه ِگـل نه آب بود

با تو نَه خورشیـد نَه مهـتاب بود

ت مسطور آفرید
ت ذاتت هس ِ
دس ِ

از صـفـاتت چـارده نـور آفــریـد

چار و َده مبهـوت یكدیگـر شدند

عـلَّــم االَسـمـاء را از بَـر شـدنـد
َ

نــور واحـد چـارده تـقـسـیـم شـد

سال و مـاه و هفـته ها تـرسیم شد

چون نظر كردند برحاالت خویش

ذات را دیـدند در مـرآت خویش

تا م ّهی ،هـفته ،از اِعـراب یافت

صـۀ سـبـع مـثـانی بـاب یـافـت
قـ ّ

تا دل افتد روز وشب در دامشان

ثبت شد سـاعـات هم بر نامـشان

ّ
معــطــر مـی وزد
بـوی گـلهـای

شـنـبهها عـطـر مـحـمـد می رسد

سنـبل هدیۀ یكشنبههاست
یاس و ُ

عطر زهـرا وعلی درجان ماست

ُگل كند در هر دوشنبه نـور عین

گاه از نـور حـسن گـاهی حـسین

هر سه شنبه میوزد عطر سه گل

سـبُل
سین و یاء و صاد اندر هر ُ

چهار شنـبه موسـوی گـردد فضا

از رضا و باب و دو ابن الـرضا

می شود لب تر ز جام عـسگری

هر شب جمـعه به نـام عـسگری

ذكـر آب و ذكر باد و ذكر خـاك

یا امـام عـسگــری روحی فـداك
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دوسـتـان مـحـتـاج لـبخـنـد تـوأند

جـمـع موجـودات در بـنـد تـوأند

ای زمان از بس ترا دارایی است

درزمین هنگام ُحسن آرایی است

باید این احسـاس را اذعـان كـنم

آنچـه اسـتـاد ازل گـفـت آن كـنـم

بــایــد از ســاقـی دلـهــا دم زنـم

تا در این میخـانه در محكـم زنم

آمـد آن پـشـت و پـنـاه شـیـعـیـان

شد جـمـال وجه رحـمانی عـیـان

او بود خـورشید كز نو سـر زده

سـن آمـده
یـا حـسـن در وجـه اَحـ َ

بسكه او مجذوب در تـوحیـد شد

ذره هم در پـرتوش خورشید شد
ّ

آمد آن محنت كش شادی فروش

تا كـشـد بـار والیت را بـه دوش

گر چـه گـردد سـاكـن تـبعـیـد گاه

می گـشایـد تا خـدا بر شیـعـه راه

صلب منصور است او
راز دار ُ

معـنی نـور عـلـی نــور اسـت او

شیوه اش هنجارهای معنوی است

سیره اش طرح قیام مهدوی است

هرچه گویم ازسجایایش كم است

كن توسل حبل عشقش محكم است

تـا گـدای سـامـرایـش مـیشـویـم

بیگمان حاجت روایش می شویم

سـامـرا گـفـتم دلـم آمــد به شـور

شور نـشـور
جشن میالد است یا ِ

شیعـه احـسـاس غـریـبی می كنـد

ذكــر ادرك یـا حـبـیـبـی می كـند

شاعر :وحید محمدی

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

بـــاران کــرامـت خـــدا مــی بــارد

نـور از نـفـس فرشـتـه هـا می بـارد

صد دسته گـل محـ ّمـدی بـاز امشب

بر صحن و سرای سامرا می بـارد
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شاعر :مرتضی محمود پور

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

مستم امشب من ز صهبای امام عسکری

سر نهم در سجده بر پای امام عسکری

فوق عرش حق بود جای امام عسکری

سوز نی باشد چو از نای امام عسکری

ایهااالحباب عالم غرق شور و شادی ست
صاحب این جشن فرخنده امام هادیست
هرکه را دیدم در این عالم ترا شد مشتری

در میان خوبرویان از همه کس بهتری

آفرینش را ز نور طلعتت زیب و فری

السالم ای وارث حـیـدر؛ امام عسکری

ای ابالمهدی به خاک مقدمت سرمینهم
در ره مـهـدی تـمام هـستـیم را میدهم
در رهت بنـشستهام گـشتم گدای سامرا

در سرم باشد هـمیـشه تا هـوای سامرا

صوت من پیچیده آقا در فضای سامرا

شاهـد حـالـم بود امـشب خـدای سـامرا

آمدم در بین سرداب و دلم از غم گرفت
چشمهایم اشک از سرچشمۀ زمزم گرفت

در شب میـالد تو دلهـا هـوایی میشود

عشق میآید سراغـم سامـرایی میشود

از تجـالی جـمالـت کـبـریـایی میشود

هر که آید در کنارت کربالیی میشود

کعبهای و قـبلهگاه عالـمی روی تو شد
گرنرفتی مکه حجّحاجیان سوی تو شد
شاعر :وحید محمدی

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

تـــو آیـــنـــۀ خـــدا نـــمــایــی آقـــا

سـوم پـسـر از نـسـل رضـایــی آقـا

می خـوانـمـتـان کـریم زیرا که شما

دوم حـــســـن آل عـــبـــایـــی آقـــا
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شاعر :سید رضا مؤید

قالب شعر :مربع ترکیب

بـاز دل شکـسـتـه ام نـوای دیـگـر آورد
مـعــانی کــالم را ز طـبع من بـر آورد

1

وزن شعر :مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن

پردۀ بهتری زند ،نغمۀ خوش تر آورد
مگر ثنای عسکری حجـت داور آورد

که آگه از مقام او ،کسی به جز اله نیست
نسیم درک و عقل را در این حریم راه نیست

عبد خدا که داده حق ،خدایی از عبادتش

بسته شده به طوق جان سلسلۀ ارادتش

رام شده وحـوش هم ،به درگه سیادتش

حقیقت غدیر خم ،جلوه گر از والدتش

والدتـش به هـشـتــم ربـیـع ثــانی آمـده
جهان پیر را از این مژده ،جوانی آمده
به سامرا نظر کن و جلوۀ ذوالکرام بین

قِران مهر وماه را در این خجسته شام بین

باب امام عـصر را فراز دست مام بین

دهـــم امـام را بر یــازدهــم امــام بیـن

چـشم علی مـنور از جـمال ماه پاره اش
فاطمه کو؟ که بنگرد ،بر حسن دوبارهاش

نور والیتش به رخ ردای خلقتش به بر

لوای عصمتش به کف تاج شفاعتش به سر

برهمه هستی اش نظر درهمه عالمش گذر

امام هادی اش پدر حضرت مهدی اش پسر

خـالیـقــنـد چـاکـرش مالئکند عسکرش

هیچ کسی نمیرود به نا امیدی از درش
 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در
متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
لئــالي کــالم را ز طبــع من بر آورد

مگر ثناي عسکري حجت داور آورد

67

درآستان وصال؛ جلد چهاردهم  :امام حسن عسکری علیه السالم

000
شاعر :محمد بختیاری

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

از عـرش دارد میرسد فصل بهـارم

كم كم پُر از خورشید خواهد شد دیارم

از عرش دارد میرسد پیـكی خـدایی

از عـرش دارد میرسـد دار و نـدارم

یك عمراز دست خودم درحبس بودم

امـشب نگـاهـش مـیشــود راه فـرارم

امیّـد بسـتم بر كـرامتهـای چـشـمش

بلـكه كـمی رونق بگـیرد كـار و بـارم

من هرچه را دارم به دست دوست دادم

شكـر خـدا كه بـعد از این بیاخـتـیارم

از آسمان نــور هــدی آمــد ،مبــارك
عیـســای آل مصـطـفــی آمـد مبـارك
ما اهـل بـارانیـم و اهل روضههـائـیم

عـمری است محـتاج گـداهای شـمائیم

آوارههـای كــوچــۀ ُحـسـن بـهــاریـم

كــاسه به دسـت سفـرههای هـلاتـائـیم

از روز اول خـادم این خـانه هـستـیم

تـا شــام آخـر هـم مـقـیـم این حـرائـیـم

ما نسل در نـسل عـاشق این خـانواده

دیــوانـهوار از عــالـم و آدم جــدائـیـم

ت نگاهت شــامل مـاست
وقتی كراما ِ

یعنی كه درهفت آسمان مشكل گشائیم

از اولش هم قـلـب ما دست شما بـود
تـوفـیـق ما و سـلب ما دست شما بود
شكـر خـدا كه عـاشـقی درمـان ندارد

ایـن قـصـۀ شـاه و گــدا پـایــان نـدارد

شـكـر خـدا كـه عـاشـق این خـانـواده

شـرمنـدگی دارد ولی عـصیــان ندارد

تبـری اصـل دین است
فـرع تـولّی و ّ

ایـمـان بـی این خــانـواده جـان نـدارد
ِ
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چشمی كه ابری شدازاین دریای جوشان

در روز محـشـر لحـظـۀ گـریان ندارد

دست كسی بر دامن فـهـم شما نیست

ایـن نــردبــانهــا پــلـۀ آســان نــدارد

ای خـلـقـت آدم طــفــیـلــی وجــودت
هفت آسمان محتاج بارشهای جودت
امشب بیا رحـمی به حال این گدا كن

بـیآبـرویـی را مـقـیــم ایـن حــرا كـن

ابـری بیـاور بر سـر چـشـم خـسیـسم

بـا دسـت بـاران درد دلهـا را دوا كن

یك قطره از نـور كـراماتت بـپاش و

این دفعه ما را ُحر دشت روضهها كن

دلبـستـگیهـای مــرا از من بگـیـر و

بر چـشمهای خود اسـیـر و مبـتـال كن

یك صبح با جادوی چشمت این گدا را

از جـمـلـۀ هـمـسـایـههـای سـامـرا كن

گرچه به ظاهـر از خداوندی جـدائید
آئــیـنـه در آئـیـنـه تــكــرار خـدائـیــد

شاعر :قاسم نعمتی

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

ره بـاز کـنـیـد ،دلـبـری آمـده است

بـر شیـعـه امام دیگـری آمـده است

در مـطـلـع هـشـتـم ربـیـع الـثــانـی

مـیـالد امـام عـسـگـری آمـده است

*****************
ما دیـده به راه دلـبـری مـه روئـیـم

بـا بـادۀ نـاب دیــده را مـی شـوئـیـم

در این شب پُر شکوه با هر صلوات

تبریک به صاحب الزمان می گوئیم
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

گـلـشن تـوحـیـد آبـاد امـام عسکریست

دل بهشت نور با یاد امام عسکریست

جنت موعـود میـعـاد امام عسکریست

مژده یاران عید میالد امام عسکریست

کیست این مولود فرزند علی مرتضاست

قرة العین علی بن جـواد بن الرضاست
د ُّر ده دریـا و بـحــر یک د ُِر ناب خــدا

نجل هادی آفـتاب ُحسن مصبـاح الهدی

رهروان را رهنما و رهـبران را مقـتدا

سر بعد از انـتـهـا و نـور قـبـل از ابتدا
ّ

هم زکی هم عسکری هم نام نیکویش حسن
رخ حسن ُخـلـقـش حسن خَـلـقـش حسن
ماه ده برج شرف خورشید ُحسن پنج تن

عسکرش جن و مالیک خود ولی ذوالمنن

مهراو شیرین تر است ازجان شیرین دربدن

نام نیکویش حسن چشم و چراغ بوالحسن

صد بهشت اللۀ تـوحید در لبخند اوست
عالـمی در انتـظار مقـدم فـرزند اوست
گر چه عمری درمیان دشمنان تبعید بود

دوستان را رهنما در عالم تـوحـیـد بود

در درون ابرهای تیرگی خورشیـد بود

شیعه را در موج ظلمت پـرتو امید بود

با وجـود آن بهـیـن نجـل بتـول طاهـره
کـعـبـۀ ا ّمـید خـلـق عـالـمی شد سـامـره
نقش وجه هللا اعـظـم ُحـسـن بیمانند او

میدرخشد یک محمد نـور در لبخند او

گـردن تـسـلـیـم خـلـقـت تا ابد در بند او

حجة بن العسکری گوید منـم فـرزند او

با وجود آن همه تـبعـید و دوران کمش
ریزه خوار سفرۀ فضل و شرف شد عالمش
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ای فروزان ماه عالم در حجـاب سامره

گـشتـه بر دور مـزارت آفـتـاب سـامره

بـوتـراب بـوتـرابــی در تـراب سـامـره

ابر رحمت گشته از فیضت سحاب سامره

اخـتـران آسـمـان در ظ ّل دیـوار تـوأنـد
زوار تـوأنـد
آسـمـانیها زمـین بـوسـان ّ
سامره یک آسمـان توحید دارد در بغل

سـامــره یک کعـبۀ امـیـد دارد در بغـل

سامره دو ماه و دو خورشید دارد در بغل

سامره ماهی که نتوان دید دارد در بغل

ی داورت
روز و شب دائم سالم خلق و ح ّ
بر تو و باب تو و برع ّمه و بر همسرت

باب تو همچون تو وجههللا ذوالمن پرورد

عمهات در وادی جان طور ایمن پرورد

مکتب مهر و وفا در قلب دشمن پرورد

نرگست ریحانه چون مهدی به دامن پرورد

فرشیان در عرش میگردند گرد حائرت
روح می گیرند از فیض دعـای زائـرت
ای قرار دل که دل شد بیقرارت یا حسن

جان خوبان جهان یکسر نثارت یا حسن

ماه نرگس بوسه گیرد از مزارت یا حسن

روح ،مرغ کوچکی در شاخسارت یا حسن

ده ولی هللا اعـظـم را ســرور سیـنـهای
یک جمال و چارده خورشید را آئینهای
تا گشودی لب ،بهار معـرفت آغــاز شد

مرغ جان بر شاخسار علم در پرواز شد

رهروان علم را پیـوسته کـشف راز شد

سر کفر افشا شد و مشت نصارا باز شد
ّ

ای فدای دانش و فضل و کمال و علم تو

میطراود ُخلق و خوی مصطفی از حلم تو
خاک راه زائرت از مشک و عنبر بهتر است

در و گوهربهتراست
ریگ صحرایت زلعل و ّ
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مدح تو از جان شیرینم به پیکر بهتر است

000

هرکه بودم هرکه هستم یا امام عسکری
خویشتن را بر تو بستم یا امام عسکری
گرچه خارم سر بر آوردم ز بستان شما

با عـنـایـات شما گـشـتـم ثـنـا خوان شما

رنگ و بو بگرفتم از باغ و گلستان شما

این من و دست تهی این لطف و احسان شما

تا ثـنـا خـوان شـمـایم سـرفـراز عـالـمـم
دست بـوس مـیـثـم دار والیت" ،میثـمم"
شاعر :مجتبی کرمی

قالب شعر :چهار پاره

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

میل سفـر در سر چرا دارم دوباره

شـوق زیـارتـنـامـه را دارم دوباره

صحنی پُر از خلوت شده فکر و خیالم

انـگـار مـیـل سـامــرا دارم دوبـاره

***********
وقتی سر خان کـریمان می نـشینـند
این اشک های روی گونه نازنین ند
یک قطره بُردم باز دریا پس گرفتم

در مکتب شیعه حسن ها اینچـنین ند

***********
می ریزد اشک شوق مان غیر ارادی
اینکه فقیری را ،به ماها هدیه دادی
قـنـداقـۀ نـور تـو را خـیـل فـرشـتـه

آورده اند از عـرش بر دستان هادی

***********
ما دست خـالی از حـریم تو نبـردیم
حاجاتمان را دست پاک تو سپردیم
یک خواهش اما مانده بین سامرایت

ای کـاش فـرزندت بیـاید تا نـمردیم

***********
این غربت صحن تو بد تا کرد با من
آقـا بمیـرم من بـرایت! بـاز دشمن؟
وقتی صدای تیر و شلیک است آنجا

بعدش صدای بال کفتر هاست حتما
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شاعر :محمد کیخسرو

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

مشکـین زلفـت شد سر خـط خـبرها

پـیـچـیـدگـیـش عـلت جـلـب نـظـرها

وقتی که حیدر باغبان باغ زهراست

قـطعا طبیـعی باشد اینگـونه ثـمرها

جلوه نـمـودی و از این جلـوه نمایی

گوشه نشین گـشتـند مجـموع قـمرها

در معرض تیـر نگـاهـت مینـشیـنم

تـأمـین امـنـیت کـنـد گاهی خـطرها

پـرواز در آب و هـوای سـامـرایـت

امـیــد و آمـال تــمـام بـال و َپـر هـا

دلـدادگی و دلـسـپــردن کــار مـاهـا
کـار تو هـم تـبـدیـل نـوکـرها به آقـا
غیر از در این خـانهات جایی ندارم

من میـثـم عـشق شـمایم سر به دارم

ایـل و تـبـار و نـسل در نـس ِل تو آقا

هـسـتم غـالمت با همه ایل و تـبارم

ِمی خوردم و میخـانهها را رفتم ا ّما

سـر از خـمـار عـاشـقـیت بر نـدارم

ویرانه بودم تا نگاه تو به من خورد

از بــرکـتـش حــاال دلـی آبــاد دارم

از آن زمان که روزیم دست تو افتاد

سـکـه شـده الـحــمـدهلل کـارو بــارم

رد کردن سائل ز درگاهت محال است

آقـا گـدایی از شـما اوج کـمال است
وقـت کـرامتها گـدا هـوشـیـار باید

آقــا بــرای هــر دلـی دلـــدار بـایـد
طوری خرابت کشتهام که خود بسازی

1

1

این ساختن ورنه دو صد معمار باید

چونکه ندارم در بساطم جـنس نابی

کـهـنـه کـالفـی بـر سـر بـازار بـاید

باده ز تاک عسکری گیراست خیلی

سـاقـی کـهـنه کـار باید
پس جـام آن
ِ

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

آمده را جايگزين بيت زير کنيد

طوری خرابم کردهای که خود بسازی

این ساختن ورنه دو صد معمار باید
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سر میدهـم پـای تو بی اما ،اگـرها

شـاید نـدارد حرف من ،ایـنـبار باید

خانه دهی من را به شهـر سامرایت
یا که عنایت کن به ما رزق شهادت
قـطره شود واصل به دریـا آخر سر

مجـنـون بمـاند فـکـر لـیال آخـر سر

جایی که درماندم صدا کردم حسن جان

نـوکـر بـیـارد رو بـه آقـا آخـر سـر

در ابــتــدای راهــم و بـایـد بــمـانـم

با لطـف زهـرا پـای تو تا آخـر سر

هـر سـال گـفـتم سـامـرای تو میآیم

امـا دوبـاره مــانـدهام جـا آخـر سـر

من اربعین هر جا سالمی عرض کردم

دادم سـالم بــر شـمـا را آخــر ســر

امـشب بـرای ما ابالـمـدی دعـا کـن
این مرتبه عجل فرج را تو صدا کن

شاعر :حسن کردی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

خـورشیـد تـابـناک تـمـام مـسـیـرها

هـستـنـد در طواف تو مـاه منـیـرها

ای شاهـراه یـازدهم در مسیر نـور

ای دست گـیـر قـاطـبـۀ مستجـیـرها

دست کسی به دامن درکت نمیرسد

از تو نگـفـتهاند به غیر از خبـیرها

تفـسـیر آیـههـای خـدا را قـلـم بـزن

وامـانـده است بیتـو کـالم دبـیـرها

معراج عشق در حرم سامرای توست

کوری چـشم شـور تـمـام حـقـیـرها

ما را گدای سامره خواندند و بعد از آن

خـط خورد نام ما ز جهـان فـقـیرها

نورت شکافت لشکر ظلمت پرست را

دنیا ندیـده است تو را چون اسیرها

در تنگنای سامره میخواند چشم تو

از چـشم شیعـه درد نهان ضمیـرها

آشفته است حال جهان منجیاش کجاست؟

فـرزند تـو خـالصۀ نـعـم االمـیـرها
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شاعر :علی سلیمیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

محاصرهست ولی جای هیچ دلهره نیست

که نـور لَم یَـزَ لی قابل محاصره نیست

تنش اگرچه به ظاهر اسیر سامره است

نسیم عطر حضورش اسیر سامره نیست

کدام بند و اسارت؟ که دست فضل کسی

چنین به میمنۀ روزگار و میسره نیست

بگـو به بحـث بیـایـنـد اهل شـایـعـه را

اگر که در دلشان ترسی از مناظره نیست

کار
به زور حـیله و تحـریم و شایعـهِ ،

کسی که کار دلش با خداست یکسره نیست

کسی که درس گـرفت از امـام یازدهم

به وقت حصر ،گریزنده از مخاطره نیست

کسی که درس گـرفت از امام یـازدهم

به وقت جنگ در اندیشۀ مذاکره نیست

کسی که شیفتۀ زرق و برق سامری است

مـرام او که مـرام امـام سامـره نیـست

به حج نرفت و سفارش به اربعین فرمود

چنین گشوده به سوی ظهور ،پنجره نیست

چـقدر درس گرفتیم از او ولی افسوس

هنوز سیـرۀ او نام هیچ کـنگـره نیست

شاعر :میثم مؤمنی نژاد

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

از خاک به آسمان رسد نور حیات

چـشمان ستارهها به سمت میـقـات

بر منـبـر نـور مـاه تابـان میگـفت

بر سـامـره و دو آفـتـابش صلوات

*********************
هر هـفـتـه گـدای سـامـرا بنویـسید
بـا زائـرتـان ،نـام مـرا بـنـویـسـیـد
مـهـمـان امام حـسـن عـسـکـریام

در دفـتـر پنج شـنـبـهها بـنـویـسـید

*********************
با هـفـته طواف کوی معـبـود کنیم
از مبدا نور ،رو به مقـصود کـنیم
از پـنجـرههـای پـنـج شـنـبـه بـایـد

پرواز به جـمعههای مـوعـود کنیم
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شاعر :احمد علوی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

هر دلی بیدار شد در گیر و دار خواب نیست

خواب چیزی غیر ُمردن در دل مرداب نیست

خواب بودم در حریمش وقت بیداری رسید

دیدم اینجا هیچ کس مانند من بیدار نیست

عرش گاهی زیر پای ماست اما غافـلیم

هیچ اوجی کهکشانیتر از این سرداب نیست

«در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم»

قبله گاه اینجاست حاجی!غیر از این محراب نیست

من نـمـازم را پی تـکـبـیـرة االحـرام تو

خواندهام ،برجا نماز چشمه و سهراب نیست

تا که با من بـشـنود صـوت اذان بـاد را

از سر گلدستهای که جز صدای آب نیست

حضرت نرجس خبر دارد از اوصاف حسن

او مگر آئیـنۀ خورشید عالم تاب نیست؟

در غزل عطر امام عسکری پیچیده است

در ُخم هستی شرابی جز شراب ناب نیست

بود»

عشق صادق در وجود جعفر کذّاب نیست

بندۀ پیـر خـرابـاتم که لطـفـش دائم است

کار ما در آستانش غیر دق الباب نیست

«بر در میخانه رفتن کار یک رنگان

شاعر :محمود یوسفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

زانـو زدنـد پـیـش تـو با احـتـرامهـا

شاه و گـدا و صاحب مال و مـقامها

از آسمان عشق امامت رسیدی و...

شد مـقـدم حـضـور تو خـتم کـالمها

امشب طواف ،دور تو باید کنند خلق

جای صفا و مـروه و بیت الحـرامها

ی ما
ای عـشق دومـین حـسن بن عـل ِ ّ

دستی بکش تو بر سر ما ،ما غالمها

در وصف جایگاه رفیعت همین بس است

صف بسـتـهانـد پشت سر تو امـامها

دلـتنگ سامرای تو هـستـیم یا حسن

دلتنگ عطر صحن و سرایت مدامها

زائـر شدیم از ره دور و نشـسـتهایم

حـاال در انـتـظـار عـلـیک السالمها
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شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :مخمس

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

آسمان ما حسن است
زمین شدیـم ولی
ِ

کـران ما حسن است
کـرانهایـم ولی بی
ِ

امـان ما حسن است
گره گره هـمه اما؛
ِ

جان ما حسن است
ب ما ِ
پُر از حسن ل ِ
نوش ِ

هـزار ُ
جـهـان ما حـسـن است
تـمـام
شکـر
ِ
ِ
رسـیـد جـلـوهای و بـاز یا عـلی گـفـتیم

پس از دو یا حسن از چارتا علی گفتیم

دوباره از حسن و مرتضی علی گفتیم

حسن حسن همۀ عـمـر با عـلی گـفـتیم

جـان ما حسن است
به فـاطـمـه بـنـویـسـید
ِ
بساط عاشـقیام جور شد به لطف شما
ِ

سهـم سفـرۀ ما نور شد به لطف شما
و
ِ

از آن زمان که زمین طور شد به لطف شما

گدای سامره مشهـور شد به لطف شما

نـان ما حسن است
ِ
تـمام عـمر فـقـط آب و ِ
عـرض ادب شاعران کم آوردند
برای
ِ

کـشی تو جـان کـم آوردند
برای پـیـش
ِ

به پـای بـوسـی تو آسـتـان کـم آوردنـد

عـمر و زمان کـم آوردند
قـلم زدنـد به ُ

استخوان ما حسن است
که عشق در رگ و در
ِ

گـدا شـدیـم بـگـوئـیـم این سـخـنهـا را

َــرم حـسـنهـا را
نـوشـتـهانـد
خــدای ک َ
ِ

بـرای مـا که نـوشـتـنـد پَـر زدنهـا را

سـامـرای شـمـا رفـتـن آمـدنهـا را
بـه
ِ

هـزار ُ
ُکـان ما حسن است
قد ِ
شکر که رز ِ
به روی شانه اگر گـیسویت رها بشود

عجـیب نیـست اگـر قـبـله سامـرا بشود

حسن نـمـاز و حـسن قـبـلـۀ دعـا بشود

حسن رکوع و حسن سجدههای ما بشود

مـیـان کـرب وبال هـم اذان ما حـسـن است
نـوشـتـهانـد بر این خـانه از قـدیـم :هللا

که با تو جلوه کند جلـوهای عـظیم :هللا

پیش تو کلیم هللا
عصا بدست رسیده است ِ

کـلـیـم تـا که بـگـویـد حـسن کـریـم هللا
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مهربان ماحسن است
چه غم از این همه غم،
ِ

اگر چه تـکـیـه َگ ِه خـانـههـا پـدر بـاشـد

پدر هـمـیشه هـمه کـارهاش پـسر باشد

پـسـر بـرای پــدر؛ پــارۀ جـگـر بـاشـد

پسر که هست گدا هم که پشت در باشد

زمان ما حسن است
بـزرگ خانۀ صاحـب
ِ

شاعر :رحمان نوازنی

قالب شعر :ترجیع بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

تا كوچههای سامره مردی نجیب داشت

آری هوای شهر فـقط بوی سیب داشت

شب ها كه در تـرنّـم سجـاده مینـشـست

شب های عرش حال و هوایی عجیب داشت

هـر گـاه با دعـای فـرج اوج میگـرفت

زیـر لـبـش ت َـرنّــم ا َ َّمـن یُـجـیـب داشـت

درد آمد و دوا شد و با یك اشـاره گفت:

هر گوشه از كالم لبش یك طبیب داشت

آن قدر کشته شد دل و آن قـدر زنده شد

با تیغ ابرویی که فـراز و نشیـب داشت

ابـن الـرضـای ســوم مـا یـا ابـالـحـسـن
عـیـدی بـده به دست گـدا یـا ابـالـحـسـن
هر جا که باده هست صفای ُخمش تویی

هر جا که آیهای است ضمیر ُکمش تویی

آدم طـمـع به کـسـب مـقـام شـمـا نـمـود

در صورتی که آب و گ ِل گـندمش تویی

شـهـر مـدیـنـه شـادتـر از این نـمیشـود

چون که به لطف حق َحسن دومش تویی

فـهـمـیــدم از تــرنّـم ســرداب ســامــرا

هر جا که جمکران شده شهر قُمش تویی

مـردمی زمیـن؛ آسـمـان ترین
خـورشید
ِ

ای خوش به حال هرکه تب مردمش تویی

ابـن الـرضـای ســوم مـا یـا ابـالـحـسـن
عـیـدی بـده به دست گـدا یـا ابـالـحـسـن
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن

زهی آن عبد خدایی که خداییست جاللش

صلوات از طرف خالق سرمد به جمالش

حسن بن علی این نجل جواد بن رضا را

که درود از علی و فاطمه و احمد و آلش

هرکه بگرفته به رخ آبرو از خاک در او

اشک شوق آمده در چشمۀ چشم آب زاللش

هرکه شد دور از او ،گلشن فردوس ،حرامش

هرکه شد زائر او ،وصل خداوند ،حاللش

ت سلمان
مهر وی آرد به جزا طاع ِ
هرکه بی ِ

ک ِّل طاعت به سر دوش شود کو ِه وبالش

بود عسکری و عسکر او خیل مالیک
او َ

گو بیایند هـمه دیـو صفـتها به قـتـالش

گرچه در تحت نظر بود ،ولی فاتح دل شد

بود مهدی موعود ،مدالش
که روی سینه َ

خصمش از پا فتد و سر به در آرد ز جهنم

گر چه یک چند دهد حضرت دادار ،مجالش

سجده بر تربتش آرند چه حور و چه مالیک

سائل سامره باشد چه نساء و چه رجالش

هرکه رو بر حرمش کرد ،جحیم است حرامش

هرکه بر سامرهاش پشت کند ،وای به حالش

ف عقل کجا و پر پرواز عروجش؟
َرف َر ِ

بیم دارم که به یک لحظه بسوزد پر و بالش

ز بهشت حرم سامرهاش هر که گـریزد

به خدا دیدن گـلزار بهشت است محالش

وجه نـادیـدۀ ذات ازلی ،مصحف رویش

شاهکار قـلم صنع الهی ،خـط و خـالـش

عـوض خـشم از او اللـۀ لبـخـنـد ستـانـد

هر که با قهر کند روی به میدان جدالش

این عجب نیست که در عرش زند بانگ تفاخر

که به دور حرم سامره گردد مه و سالش

صلوات عـلی و فـاطمه و خـیـل امامان

به کمال و به جالل و به جمال و به خصالش

گو بگردند مالیک همهجا ملک خـدا را

نه توان دید نظیرش ،نه توان یافت مثالش

از خـدا تا ابـدالـدهـر جـدا مـانـده و مانَد

هر که از راه محبت نبرد ره به وصالش

خسروان تاج گذارند و دل از تخت بشویند

صف نعالش
راه یـابـند اگر یکـسره در
ِّ

نبود میسزد آری
مدح او گر ِز خـالیق َ

پسرش مهدی موعـود زند دم ز مقـالش
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اگر از روی خداییش زند پرده به یک سو

مهر با جلـوۀ خود ذره شود ماه هاللش

عــالــم دل شـود آبــاد بـه یــاد حــرم او

گرچه کردند خراب از ره کین اهل ضاللش

اوست آن بنده که دارد به همه خلق خدایی

بود مات جاللش
او خدا نیست ولی وهم َ

قـعـر دریـا و پُـر کـاه خـدایـا چه بگـویم

نظم من چون ببرد راه به دریای کمالش؟

به جز از مادر و جد و پدر و خیل امامان

این محال است ،محال است که یابند همالش

دورش
اوست آن باغ بهاری که خزان دور ز ْ

اوست آن مهر فروزان که به حق نیست زوالش

ناز بر جنّت و فردوس کند در صف محشر

بود در کـفن شیعه گـیاهی ز نهالش
گر َ

جان نهم در کف ساقی اگر از لطف و عنایت

دهدم جام و در آن جام َبود عکس خیالش

خشک گردیده در این جامه قلم در کف میثم

چه بیارد؟ چه بگوید به چنین منطق اللش؟

شاعر :سید پوریا هاشمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

روزگار تو بغیر از درد غربت نیست که

روزگار من بغیر از آه حسرت نیست که

از تو گفتن کار اشک چشم باشد بهتر است

گریه وقتی هست دیگرجای صحبت نیست که

راه را بـستـند دیگر زائرت کـمتر شده

شأن تو آقای من این صحن خلوت نیست که

کاش اسمم بود جـزو کارگـرهای حـرم

کاش می ُمردم برای تو لیاقت نیست که

دیر هم اینجـا بیایـم زود راهـم مـیـدهی

برسر خوان کریمان حرف نوبت نیست که

هم نجف هم کاظمین و کربال رفتم ولی

تا نرفـتم سامرا کامل زیـارت نیست که

سامرا حتی اگر ویرانه باشد جنت است

زرق و برق ظاهری معیار جنّت نیست که

گنبد و گلدسته هایت کو؟به حالم رحم کن

آه در قلب شکسته صبر و طاقت نیست که

با دلم هرجای صحن تو بخواهم میروم

در مسیر عاشقی بُعـد مسافت نیست که
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شاعر :محمد مبشری

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

ـر عـاشـقی را بـرمال کرد
ُحسن تو ِس ِ ّ

بر ُ
ـرۀ زلـف کـمـنـدت اقــتــدا کـرد
ط ّ

شکر آن خدا را که ز لطف بیمثالش

روز ازل بـا تـو دلــم را آشــنـا کــرد

دلـدادگـی دلـدادهات شد ،شـوق پـر زد

عـشق آمد و بر تو سالمی دلـربا کرد

جانم فـدای پـیـر میخـانه که سـرمست

ما را به عشق روی ماهت مبتال کرد

من بنـدهای سرگـشته بودم که نگاهت

دل را اسـیــر بــارگـاه ســامــرا کـرد

س ِ ّر َمن َرأی رشک بهشت است
دیدار ُ
ِ
باران ز شوق دیدنت اشک بهشت است

زیبا گل سوسن که رشک نسـترن شد

جلـوه نـمود و رونق دشت و دمن شد

آســمــان بـیکـرانــه
روی زمـیـن تـا
ِ

در هر کران دائم ز ُحسن او سخن شد

در خـانۀ قـلـب هـمه جـانـانه جـا کرد

هرجا که ِمهرش بود بر دلها وطن شد

ذکر حدیثـش قدسیان را مست میکرد

در حـلـقـۀ خـاتم عـقـیـقـی از یـمن شد

وقـتی که دنـیـا آمد و بُـرد از همه دل

ســن شـد
نــام دل آرا و خـدایـیاش َحـ َ

ُحسن َحسن ،مهر حسین و مرتضی داشت

او یک تـنـه ُحـسن تـمام انـبـیـا داشت
او آمـد و آغـاز عـشـق و دلـبـری شد

گـویـا دوبـاره مـوسم پـیـغـمـبـری شد

تــاب تــمـاشـایـش نــدارد دیــدۀ شـب

بر او هجوم از خصم با نابـاوری شد

در لشکری ،محبوب را محصور کردند

غافل از آنکه نام خوبش عسکری شد

با رمز یا زهرا دل از دل دادگان بُرد

دلــداری یــار حــیـــدری شــد
آغــاز
ِ

در سامرایش سائالن صف ها کشیدند

درگـاه او درگــاه حـاتـم پــروری شـد
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مـا هـم گـدایــان ره دلــدار هــسـتـیــم
در انـتـظار وصـل روی یـار هـسـتیم
هر کس که شـوق سـامـرا دارد بیـایـد

هر که به دل عـشـق خـدا دارد بـیایـد

هر کس به قـلبش شوق دیدار زیارت

از بــارگــاه ســـامـــرا دارد بـــیــایــد

مهـر امـام عـسکری در سـیـنۀ ماست

هر کس که قـلـبـی با صفـا دارد بیاید

شـوق مــدیــنـه تـا ابـد داریـم در سـر

هـر کـه دلـی درد آشـنــا دارد بــیـایـد

این بانگ زیبای خدا از آسمان هاست

هـر کـس هــوای کـربـال دارد بـیـایـد

خـتـم کالم عاشـقـان ذکر حـسین است
عشق خـدای آسـمان ذکر حسین است

شاعر :محمد جواد شرافت

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

روی تـو بُــرده رونـق مــاه تــمـام را

مجذوب کرده جلو ٔه تو خاص و عام را

حسن تو بینهایت و فضل تو بیشمار

مـبـهـوت مـانـدهام بـنــویـسـم کـدام را

تفسیر چشمهای تو برهان عاشقیست

میخـوانم از نگـاه تو خـیـرالکـالم را

هر راهبی که دید تو را گفت دیده است

با چـشـم خـود مـسیـح عـلـیهالسالم را

س َّر من َرءا»ست
هر جا که تو قدم بزنی « ُ

سرشار کردی از نفـست هر مـشام را

امـا قـدوم سـبـز تو ای کـعـبـ ٔه بهـشت

حسرت به دل گـذاشته بیت الحرام را

دیدند دشمـنان تو حیـران و مضطرب

آرامـش نــگــاه تــو و شــیـــر رام را

دست سـخـاوت تـو و چـشـم عـنایـتت

پُر کرده از نسیم سحر صبح و شام را

از ما مگیر ،ای همه باران و روشنی

لـطف مـدام و مـرحـمـت مـسـتـدام را
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شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای معـدن شجـاعت و ای کـوه اقـتـدار

شکـوفایی بهـار
فصل تو هست فـصل
ِ

ِمهر از تو بُرده جلوه و ماه از تو شرمسار

ب وقـار
نام حـسـن مـبـارکت ای صاح ِ

ای که بهشت با همه آفاق مست توست
بخشش هرآنچه هست ز انفاق دست توست

ُخلـق خـوشت مـعـلم اخـالق انـبـیـاست

روی مــ ِه تـو آیــنـۀ جــمـع اولـیـاسـت

تقـوای تـو مـعـادل تـقــوای اتـقـیـاسـت

اخالص تو خالصۀ اخالص اوصیاست

قرآن به وصفت حضرت تو غرق آیه شد

اسـالم در پــنـاه شـمـا زیـر سـایـه شـد
تـو مـایۀ سـروری و غـرق مـصـائـبی

سـخــتـی زمـانـه قــریـن نَــوائـبــی
از
ِ

با اینکه شیعه را تو امامی تو صاحبی

آری تـمـام عـمـر ،تو از دیـده غـائـبی

راضی به هـر قـضای الهی شدی ولی
چون عـترت حسین نـدیـدی بـال ،بـلـی
از دشـمـنان اگـر چه تـو آزار دیدهای؟

آیا چـو عـمـه کـوچه و بـازار دیـدهای؟

خود را اسـیـر تهـمت بـسـیار دیـدهای؟

در اوج غـصـه ،خـنـدۀ کـفـار دیدهای؟

اهل حـرم اسـیـر بـه زنـدان نـدیــدهای
رأس بـریـده گـوشـۀ ویـران نـدیــدهای
شام بـال کـجــا و غــم ســامــرا کـجــا

طشت طـال کـجـا و غـم مـاجـرا کـجـا

فکر غـم و مـصـیبت و داغ و بال کجا

هجده سـر بـریـده بـه نِی بـر َمـال کـجـا

آیا حـرمـسـرای تو مـحـنت کـشـیدهاند؟
اهل حـریـم تو هـمـه تهمت شـنـیـدهاند؟
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توهـین بر امـام
وای از ورود کـوفه و
ِ

وای از هجوم سنگ به زنها ز روی بام

وای از زنان هـرزه و مردان بد کـالم

وای از نگـاههای کـنـیزی ز بـزم شـام

آقا سرت سالمت از این حرفهای زشت
ای دل خموش باش از این ماجرای زشت

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

این شهر سامره است و یا عرش کبریاست

یـا کـعــبـۀ مـقــدّس دل هـای انــبـیـاسـت

شهری که مطلع دو مه است و دو آفتاب

کز نورشان به چشم دل اهل دل ضیاست

ی و عسگری است
اینجا مزار حضرت هاد ّ

اینجا حریم پاک دو محـبـوب کبـریاست

ی حق
اینجاست قـبـر حضرت هـادی ول ّ

الرضا؛ علی؛ خلف پاک مرتضاست
ابن ّ

حاجت از او بخواه که باب الحوائج است

درمان از او بگیر که خاک درش شفاست

قبر امام عسکـری از جان و دل ببـوس

زیـرا که قـبـله گـاه دل و کعـبـۀ والست

ی مـنـتــظـر
مــوالی خـلـق والــد مـهــد ّ

شمس الـوال ،امـام اُمـم ،ح ّجـت خـداست

ایـنجـا مـزار عـ ّمـۀ صـاحـب زمـان بود

آن اختری که دختر وال ّ
مس و الضّحاست
ش ُ

سـر والیت است
آن بانـویـی که مـحـرم ّ

نامش حکیمه فخر زنان شمسۀ حـیاست

اینجا مـزار نرجـس پـاکـیـزه دامن است

آن بانویی که مادر موالی عصر ماست

ی و مــادرش
از مـا ســالم بـاد به مـهـد ّ

تا اهل بیت را شرف و ّ
عـزت و بـقاست

اینـجـا امـام عـصر بـه عـالـم قـدم نـهـاد

مانند مرتضی که بر او کعـبه زادگاست

اینجا مکان غیبت آن نجـل فـاطمه است

اینجا محـ ّل زمـزمـه و گـریه و دعـاست

میثم بخوان دعای فـرج را در این حرم

حاجات خود بخواه که از لطف حق رواست
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شاعر :حسین رئوفی

قالب شعر :مسدس ترکیب

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

دار منظرتان
فـروغ شمس و قـمر وام ِ

مـنـورتان
به مـاه ،طعـنه زنـد طلعـت
ّ

سلی ِل سوسن و سنبلُ ،حـ َدیث مادرتان

ساللـهات بدرخـشد چو تاج بر سرتان

مـرا نـوشـته خـدا از ازل کـبـوترتـان

بود هرکه گـشت یاورتان
حـالل زاده َ

سپهر سرمد را
خدا سپرده به گردون
ِ
امــام یــازدهــم را؛ ابــا مــحــمــد را
شبانهروز دلم با تو عرض حاجت کرد

گدای سامـرهات باز هم سماجـت کرد

چه می شود نتوان ساده ترک عادت کرد

گدای کوی شما بر جهان سیادت کرد

بهـانه بود گـدایی؛ تو را زیـارت کرد

شمیم نام تو دل را پُر از حرارت کرد

به دستهای تو دیـدیـم جو ِد بی حد را
امــام یــازدهــم را؛ ابــا مــحــمــد را
فــدای دلـبــریات دودمــان دلـبــرهـا

به خاک پای تو سودند عرشیان سرها

به اذن حق تو عوض میکنی مقدّرها

کـم آورد بـه مـدیـح تـو کـل دفــتـرهـا

عـسکری نیک و بد ز عـسکرها
امام
ِ

فـدای لـشـگـر مـهـدیـت کـل لشگـرها

به کوی تو دل کعـبه بدیـده مقـصد را
امــام یــازدهــم را؛ ابــا مــحــمــد را
حسینیان به دو عالم حسن حسن گویند

تـمام عـمـر مسلّـم حـسن حسن گـویند

ّ
معـظم حـسن حسن گویند
چو انـبـیاء

صفا و مروه و زمزم حسن حسن گویند

مکـرم حسن حسن گـویـند
فـرشـتگـان
ّ

مدافـعـان حـرم هم حسن حسن گـویند

نـمـیکـنـنـد رهـا این مـدار مـمـتـد را
امــام یــازدهــم را؛ ابــا مــحــمــد را
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هماره شوق رهاییست بر شما مرهون

ولی شده غـم و انـدوه بهـرتان قـانون

به چار سالـگیات هـمره پـدر دلخـون

نمودهاند غـریـبانه از مدیـنهات بیرون

به شهر سامره تبعـید کرد دشمن دون

شهید گـشته و دور از دیارتان مدفون

بخوان همیشه «رئوفی» تو آل احمد را
امــام یــازدهــم را؛ ابــا مــحــمــد را
شاعر :محمد خسرو نژاد

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

ای خوش آن بنده که در آخرت و دنیایش

نیست غیراز تو و اجداد تو کس موالیش

تو همان آیت ُحـسنی که ز رخـسارۀ تو

یـاد آرم ز رســول و ز رخ زیــبــایـش

در دلم آرزوی سامره باشد شب و روز

تا مگر درک کنم آن شب روح افزایش

هر که امروزبه دل بذر والی تو ن ِکشت

غـم بی حـاصلی خـویش ُکـشد فـردایش

هرکه پابند تو شد از سر وسامان بگذشت

هر که در عشق تو گم گشت نشد پیدایش

ما بر آنیم که جـز راه تو راهـی نـرویم

بنـده بـایـد که کـند پـیـروی از موالیش

نیست غیر از عـلی و آل عـلی رهبر ما

راه این است خـوشا رهبر و ره پیماش

ح ّجـت یـازدهــم ،سبط نـبی ،پـور عـلی

آن که تابـنده بود نور حق از سیـمـایش

هـر که از دامن او دست ِکـشد در دنـیـا

در صف حشر هر آئـینه بـلـغـزد پایش

اصل در اصل بود طیّب و طاهر از مام

نـسـل در نـسـل بود پـاک هـمه آبـایـش

عسکرش فوج ملک باشد و باشند مـدام

شرق تا غـرب جهـان منتـظر ایـمـایش

کـمـتر از نـاقــۀ صالـح نبـود نـاخـن او

خصم را گو که نکــوشد ز پی ایـذایش

شیر،آهوی حرم ،در َبر اوگشت ،چو داد

خـصم در برکۀ شـیران درنـده ،جـایش

تا به کی در دل «خسرو »بود این عقده؟ که هست

نــوکــر و دور بــود از حــرم آقــایـش
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن

ای مهر جـهـانپـرور ،از مات سـالمهللا

ای آیـــنـــۀ داور ،از مـــات ســــالمهللا

وی از هـمگـان برتـر ،از مات سـالمهللا

ای زادۀ پــیـغـمـبــر ،از مــات سـالمهللا

فـرمانـدۀ عـالـمهـا ،با رایـت هـمعـهـدی
فـرزنـد رسـولهللا ،مـوالی ابـاالـمـهـدی
در عرش امامی تو ،بر چرخ ،مداری تو

هم بر همه موالیی ،هم بر همه یاری تو

روشنگر ملک جان ،در لیل و نهاری تو

در سینۀ هر شیعه ،یک سامره داری تو

توحـیـدی و قـرآنـی ،اسالمی و ایـمـانی
عـالم امکانی
خورشی ِد جـما ِل غـیب ،در
ِ
جان همه خوبان را ،در قـالب تن داری

اعجـاز مـسیحـایـی هـنگـام سخن داری

هر نکته هزاران دُر ،در دُرج دهن داری

فرمان خداونـدی ،بـر سـر ِو عـلن داری

هم نام ُحسن داری ،هم روی حسن داری
هم ُخلق حسن داری ،هم خوی حسن داری

سن خـدا منظر
ای عب ِد خدا سیما ،ای ُح ِ

نجـل عــلـی چـارم ،ریـحـانۀ پـیـغـمـبـر

صلبت صدف طاهر ،مهدی است تو را گوهر

از وصف همه اوال ،از مدح همه برتر

هم یازدهم خـورشید ،هم یـازدهـم اخـتر
هـم یـازدهـم مــوال ،هـم یـازدهـم کـوثـر

1

 . 1بيا زير به دليل عدم رعايت قافيه که رکن اصلي شعر است  ،تغيير داده و اصالح شد
هم يازدهم خـورشيد ،هم يـازدهـم اخـتر

هـم يـازدهـم مــوال ،هـم يـازدهـم اخـتـر
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از ماست همه غفـلت ،از تو همه آگاهی

از ما همه گمراهی ،از تو همه همراهی

صد قافله دل هر دم ،در سامره ات راهی

ای داده خداوندت ،بر هر دو جهان شاهی

ص َوری موال ،رشک قمری موال
سن ُ
ُح ِ
نوری بصری موال ،از وهم ،سری موال
هر چند تهی دستم ،از مهر تو سرشارم

دل بر کرمت بستم ،رو در حـرمت آرم

بود کـارم
بـود هـستم ،مـدح تو َ
مهـر تو َ

در خلد تو را جویم ،در حشر تو را دارم

مائـیـم و والی تـو ،خـاک کـف پـای تو
مشمول عـطـای تو ،جانها به فـدای تو
دردا که گل عمرت ،یک لحظه خزانی شد

آخر جگرت مسموم ،در ّ
سن جوانی شد

دشمن جانی شد
هر لحظه ستم بر تو ،از
ِ

با پیکـر تـو مدفـون غـمهـای نهانی شد

تا لحـظـۀ آخـر هـم ،غـم بود طـبـیـب تو
پـیـوستـه سـالم مـا بر قـبـر غـریـب تـو
پیوسته ستم دیـدی ،با عـمر کمت ،موال

تا صبح جزا دلهاست دریای غمت ،موال

آمد ز بـنیالعبـاس ،ظلم و ستـمت ،موال

گردید چرا ویـران دیگـر حرمت؟ موال

پیوسته تـو در غـربت ،مانند پـدر بودی
ت نظر بودی
از جور ستمکاران ،در تح ِ
باشد که شبی روزی در سامره روی آرم

با دیدۀ گریان ،رو بـر خاک تو بگـذارم

ب جگـر دارم
بر قبر تو جای گل ،خونا ِ

َـبـود ،بـا غیـر شما ،کـارم
من میثمم و ن َ

هر چند بدم مـوال ،از لطف ،قـبـولم کن
در روز جزا محشور ،با آ ِل رسولم کن
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000
شاعر :محمد جواد پرچمی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

پَ ِـر شکـسته به باال نمیرسد هرگز

تـالش میکـند ا ّما نـمـیرسد هرگز

کبوتری که هوایی نشد در این وادی

به آسـمـان تـمـنّـا نـمیرسد هـرگـز

اگر اجـازه نیـاید که تا ابـد مجـنون

به سوی خـانۀ لیـال نمیرسد هرگز

چنان مـقـام به عـشـاق مـی دهـد هللا

به فکـر مردم دنـیـا نمیرسد هرگز

مـقـام سلـطـنـت و پـادشـاهی عـالـم

به پـای رعـیـتی ما نمیرسد هرگز

و بـی والی تـو و خــانـوادهات آقـا

کسی به عـالم معـنا نمیرسد هرگز

بدون گوشۀ چشم تو شیعه در محشر

به خاکبوسی زهـرا نمیرسد هرگز

پَـرم بـه شـوق هـوای تـو وا شـده آقـا
کـبـوتـر تـو به سـویـت رهـا شـده آقـا
زمـان مـسـتـی مـا انـتـهـا ندارد که

مریض عشق تو بودن دوا ندارد که

بهشت من تویی آقا بهشت را چه کنم؟

بهشت بیگـل رویت صفا ندارد که

نمی دهم به بهشت خـدا حریم تُو را

بهـشت قـد حـریـم تو جـا نـدارد که

فـدای بـنـده نـوازی و مهـربـانی تو

سرای لطف تو شاه و گدا ندارد که

کجاست حاتم طاعی ببـیـند اینجا را

کسی شبـیه تو دست عطا ندارد که

سرای تـوست پـذیـرای آرزومنـدان

کسی به قدر تو حاجت روا ندارد که

میان این همه القاب نیک هیچ اسمی

صفـای ُکـنـیـۀ ابن الرضا ندارد که

ی ذوالمنـن خـوانـدند
تویی که آیـنۀ حـ ِ ّ
عزیز قلب رضایی تُرا حسن خواندند
امام عـسکری ،آقـا ،امیـر ،مـوالنـا

دو دست خـالی ما را بگـیـر موالنا
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گـدای نیمه شب بین این ُگـذر هستم

بـیا و تـوشـه بـده بـر فـقـیـر موالنا

نگاه روشن خود را ز ما دریغ مکن

منـم به دام نـگـاهـت اسـیـر مـوالنا

به نفس سرکش و طغیانگرم نگاهی کن

دعـا نما که شوم سر به زیر موالنا

بگو به ما :وسط برکة السباع چه شد

که بوسه زد به قدوم تو شیر موالنا

بصیـرتی بـده آقا که راه کج نـرویم

تـویـی تـو آیـنـۀ یا بـصـیـر مـوالنـا

به کوری همه دشمنان ،خدای کریم

نـوشتـه نام تو را از غـدیـر مـوالنا

تـویی که چـشـمـۀ نـاب مـعـارفـی آقـا
کـمال سیـر و سلـوک هـر عـارفی آقا
هر آنچه ناز فروشی تو مشتری هستم

میان صحن تو دنبال نوکـری هستم

دعـای بال قـنوتم که مستجـاب شدم

که تحت رایت عشقم ،پیمبری هستم

هـزار مرتـبه مـدیـون ربّـنـای توأم

اگر که شیعۀ مجنون حیـدری هستم

چه منّتی به سر من نهاده دست شما

که تابـع سخـن ناب رهـبـری هستم

به انقالب خـمیـنی همیشه محـتاجـم

به یاد خـون شهیدان کـوثـری هستم

شباهتی است میان د ِل من و د ِل تو

شباهـتی که مثـل تو مـادری هـسـتم

به روز حشر ِکشم نعرههای مستانه

که من غالم غالمان عسکری هستم

مـجـیـر آل رسـولـی مـدد ابـاالـمهـدی
فـروغ چـشـم بـتـولی مدد ابـاالـمهـدی
بیا دوباره ک ََرم کن به این گدای خودت

پَ َرم بده ُگل زهرا تو در هوای خودت

خدا کند که شبی هم ِمس وجود مرا

طال کنی تو به اعجاز کیمیای خودت

نـشـستـهام بـنویـسی مرا مسلـمانـت

که آشنـا کـنیم بـاز با خـدای خودت
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خـدا کـند بگـذاری تو دستهـای مرا

به دستهای ُگ ِل غایب از سرای خودت

چه میشود که زمان ظهور فرزندت

فـداییام بکنی پـای بچههای خودت

تمام حاجتم این است یـوسف هـادی

مرا خودت برسانی به سامرای خودت

گدای سامره هستم دو دست من خالی است

گـدایی سر کوی شما عجب حالی است
عطش میان حرم رود نیل میگردد

ِسرشک دیـدۀ ما سلسبـیـل میگردد

کسی که زائـر قـبر غـریـبـتان باشد

مـیان آتـش غـم هـا خـلـیـل میگردد

ندارد هیچ تعجـب که در کـنار شما

کـبوتـر حـرمت جـبـرئـیل میگردد

به حج نرفتهای اما طواف درگاهت

هـزار حـج خـدا بیبـدیـل میگـردد

به حلقههای ضریحی که نیست در حرمت

دل شکـسـته زائـر دخـیل مـیگردد

دوبـاره پـای برهـنـه به جـاده میآئـیم
به سوی صحن و سرایت پیاده میآئیم
شاعر :محمد بختیاری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

عقل مجنون شود از این همه لیالیی تو

من و از دور تـمـاشـای تـمـاشـایی تو

از قدم های تو روشن شده این قلب سیاه

نیست حتی خود خورشید به زهرایی تو

دومـیـن آیـنـۀ ُحـسـن خــدای حـسـنـی

وقت پیـدا شدنت کیست به زیبایی تو؟

باید از دین خود اعراض کند آن کس که

مست وحـدت نشد از بادۀ یکـتـایی تو

نور مطلق تویی و نیست کنارت نوری

جز خدا کیست در این پهنه به تنهایی تو

سامـرا قـبلۀ اصحاب والیی شده است

خوب پیداست در این معرکه آقایی تو

در حریم تو عجب نیست نباشد مرگی

مرگ هم زنـده شده از دم عـیسایی تو

000
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شاعر :غالمرضا سازگار

وزن شعر :مفتعلن مفتعلن فاعلن

قالب شعر :مربع ترکیب

ای شرفـت فـوق ثـنـا گـسـتری

داد خـدایت به جـهـان بـرتـری

شمس و قمر دور رخت مشتری

کرده ز خلق دو جهـان دلـبری

خـاک کـف پـات سر سـروری
سیّـد نـا یـا حـسـن الـعـسـکـری
قـدر ،بود رشـته ای از موی تو

ُــود آیــتـی از روی تــو
بــدر ب َ

ُخـلـق عـظـیـم نبـوی خـوی تو

مـهـدی مـوعــود ثـنـاگـوی تـو

مهـر تو بر چرخ کند محـوری
سیّـد نـا یـا حـسـن الـعـسـکـری
نـخـل وجـودت ثـمـر فـاطــمـه

بـحـر عـنـایـت گـهـر فـاطــمـه

شـمـس والیـت قــمـر فـاطـمـه

صد چو مسیح ای پـسر فاطمه

از تو گـرفـتـه دم جان پروری
سیّـد نـا یـا حـسـن الـعـسـکـری
یــازدهـــم آیـــنــۀ ســـرمـــدی

نام ،حسن خود بری از هر بدی

پـیـر خرد درس تو را مبـتـدی

نطق تو را موعظه ای احمدی

تـیـغ تـو را مـعـجـزۀ حـیـدری
سیّـد نـا یـا حـسـن الـعـسـکـری
بر سه محـ ّمـد ثـمـری یا حـسن

چـار عـلی را پـسری یا حـسن

مـصلـح ک ّل را پـدری یا حسن

فـوق ثـنـای بـشـری یـا حـسـن

کرده خـدا بر تـو ثـنـا گـسـتری
سیّـد نـا یـا حـسـن الـعـسـکـری
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جود زتو لطف و عنایت ز توست

حکمت و توحید و والیت زتوست

آنچـه شنـیـدیم روایت ز توست

رهبری و علم و هدایت زتوست

بر تـو بـرازنـده بـود رهـبـری
سیّـد نـا یـا حـسـن الـعـسـکـری
نـور هُـدی یـا حـسـن بـن عـلی

بـحـر عـطـا یا حـسن بن عـلـی

روی خـدا یـا حـسـن بـن عـلـی

هـست روا یا حـسـن بن عـلـی

سـیـدی و وجـه خـدا مـنـظـری
سیّـد نـا یـا حـسـن الـعـسـکـری
ای همه جا وصف تو نُقل دهن

مهر تو خوشتر بود از جان به تن

وای به من مـدح تو و طبع من

کــار نـیـایـد ز بـیـان و سـخـن

گر چه کـند لعـل لبـم گـوهـری
سیّـد نـا یـا حـسـن الـعـسـکـری
راه خـدا ،راه نـبـی ،راه توست

ســر ازل در دل آگـاه تـوسـت
ّ

عرش برین پایه ای از جام توست

بـنـدۀ شـرمـنـدۀ درگـاه تـوست

حور بود ،یا که ملک ،یا پری
سیّـد نـا یـا حـسـن الـعـسـکـری
محنت دوران به تو همراه بود

هـر نـفـسـت یک شـرر آه بـود

هـمـدم تـنـهـای شبـت مـاه بـود

عـمر تو هر چند که کـوتاه بود

تـا ابـد الـدّهــر کـنـی سـروری
سیّـد نـا یـا حـسـن الـعـسـکـری
حیف که قـدر تو فرامـوش شد

نیـش بـال بر جگـرت نوش شد

نغـمـۀ توحـیـ ِد تو خـامـوش شد

مهـدی موعـود ،سیه پـوش شد

000
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کـــرد نــفــس در دل او آذری
سیّـد نـا یـا حـسـن الـعـسـکـری
ای جگر غم زغمت چاک چاک

ای بـدنت پاک تر از جان پاک

وای مـن از ایـن الـم درد نـاک

با چه گنه شد حرمت ت َ ِّل خاک

ای حــرمـت بــار گــه داوری
سیّـد نـا یـا حـسـن الـعـسـکـری
تو ُگـلـی و من همه خـار تـوأم

در وطـــنــم دُور دیــار تـــوأم

اشـگ فـشـان ِگـرد مـزار تـوأم

"مــیـثـم" دلـخـسـتـۀ دار تــوأم

بر تو کـنم بر تـو ستـایـشگـری
سیّـد نـا یـا حـسـن الـعـسـکـری

شاعر :حمید رضا محسنات

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

بر روی گـدایان بگـشا بـال و پرت را

مـا ملـتـمـسـانـیـم دعــای سـحــرت را

بـا روی سـیـاه آمــدهام مــرقــدت آقــا

تغـیـیر دهـم بـلکـه دوبـاره نـظـرت را

ای گوشهای از چشم ترت صاحب اعجاز

چرخی بده بر خـیل محبّان بصرت را

با دسـت شـما بتکـدۀ دل شـده مسجـد

از روز ازل داشـتـم ایـمـان هـنرت را

گـفـتـند بقیع بسته و این شد که گرفتیم

قدر دو َحسن در حرمت دور و برت را

آقای من این جمعه فرج با تو ،که عمریست

مـا مـنـتـظـرانـیـم ظـهــور پـسـرت را

1

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد مي کنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در
متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد
با دسـت شـما بتکـدۀ دل شـده مسجـد

من سـابـقـاً آوردهام ایـمـان هـنـرت را
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000
شاعر :مهدی مقیمی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

ای که رخت از خدا کرده حکایت گری

هست برازنده ات رهـبری و سروری

چـهـرۀ مـا ِه تـو را مـاه بُـود مـشـتـری

در تو دری
من نزدم هـیچ وقـت غـیر ِ

ت حضرت پیـغـمـبری
جـلـوه گ ِه ساح ِ
سیـدنـا الـدخـیـل ،یا حـسن العـسکـری
نــور دل فــاطــمــه آیــنــۀ بــوتــراب

پیش تو زانو زند صبح و غروب آفتاب

بر دل بی تاب ما بیـشتـر از این بـتاب

هر چه که دادم سالم از تو گرفتم جواب

بر همه دلها مقـیم از همه عـالـم سری
سیـدنـا الـدخـیـل ،یا حـسن العـسکـری
ت بی انتهـا رحمت جـاری شدی
وسعـ ِ

بر د ِل پـائـیزیان پـیـک بـهـاری شدی

ب ذاکـر و قـاری شـدی
ب لـ ِ
سـوژۀ نـا ِ

مثل عـمـویت حسن نا مـگـذاری شدی

دوم فــاطـمــۀ اطــهــری
تــو
حــسـن ِ
ِ
سیـدنـا الـدخـیـل ،یا حـسن العـسکـری
زنـده و جـاویــد شـد تـا ابـد آثــار تـو

نـرمـی گـفـتـار تو
کـرده به دلـهـا اثـر
ِ

مهدی صاحب زمان دلبـر و دلدار تو
ِ

ب دیدار تو
تا به ابد کعبه سوخت در ت ِ

سعی و صفا مروه ای کعبه منا مشعری

سیـدنـا الـدخـیـل ،یا حـسن العـسکـری
هم حرمت دلرباست هم حرمت با صفاست

حرم ساده نیست جلوهگر کبریاست
یک ِ

مـعـتـقـدم تا ابـد قـبـلـۀ دل سـامـراست

زائر تو در حـرم زائر عرش خداست

تـو پـسـر فـاطـمـه تـو پـسـر حـیـدری
سیـدنـا الـدخـیـل ،یا حـسن العـسکـری
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گیر تو
هم دل هفت آسمان هست زمین ِ

هم هـمـۀ کـائـنـات در َیـ ِد تـسخـیـر تو

قـلب تـمـام وجـود بسته به زنجـیـر تو

گردش چرخ و فلک هست به تأثیر تو
ِ

فاطمه کوثـر ،شما؛ آیه ای از کـوثـری
سیـدنـا الـدخـیـل ،یا حـسن العـسکـری
در همۀ آسـمان تو قـمرت مهدی است

سر عالمی تاج سرت مهدی است
تاج ِ

باعث فخرت شده که ثمرت مهدی است

تو پدرت هادی و تو پسرت مهدی است

پس تویی با این حساب قطب هدایتگری

سیـدنـا الـدخـیـل ،یا حـسن العـسکـری
بانی شـور و شعـور
آل عـلی بـوده اید ِ

از بـرکـات شما نـور کـند کـسب نور

نذر شما « أِن یکاد » چشم بدان از تو دور

حـس غـرور
نـوکـری درگهت بـاع ِ
ث ِّ
ِ

ما ِه نکـو منظـری مثل عـلی محـشری
سیـدنـا الـدخـیـل ،یا حـسن العـسکـری

شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

از ازل آب و گلم گفت :که من کوثری ام

فاطمی دین و حسینی ،حسنی ،حیدری ام

همۀ دلخوشی ام ای گل زهـرا این است

که خوش اقبال از این مرحمت داوری ام

سـر در قصـر بـهـشـتـی دلـم بنـوشـتـنـد

که مـسـلمـان مـرام حسـن عـسـگـری ام

چه کسی مثـل من دل شده دلـبـر دارد؟

چه کسی مثل تو ای دوست کند دلبریام؟

من که مجنونم و آشفته؛ تو را می خوانم

سربازار غمت؛ یـوسف من؛ مشتری ام

به همه نسل بـنی فـاطمه سوگـند که من

تا صف حشـر بگویم که علی اکبـریام
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شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :ترکیب بند

آن دلبری که نوکری ات را روا نوشت

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

1

ما را غـالم حلقه به گوش شما نـوشت

روز ازل مــربــی اشــراق عــاشــقـی

نام تو را به صفحـۀ دل های ما نـوشت

آن خالقی که مهر تورا ُمهر سینه ساخت

با لـوح دل حـدیث تـو را آشـنـا نوشت

با جـوهــر طـال به شـبـسـتـان آسـمـان

وصف تو را به خط جلی کبریا نوشت

با جان و دل والیت تو خو گرفته است

ّ
خالق عـشق بندگیات را سـزا نوشت

صدها طواف ،بی تو نیرزد به ارزنی

چون کعبه را به کوی شما مبتال نوشت

بعـد از خــدا کـریـم تـریــنـی امـام مـن

از بس خدا به دست کریمت ثنا نوشت

آن خالـقی که عـادت احـسان دهـد تـرا

دل را گـدای سـامـرۀ هـل اتـی نوشت

ما را غــالم هـ ّمــت تــو آفــریــده انــد
ریــزه خــوران دولت تــو آفــریـده اند
ای از کرشمه های تو روی بهـار سبز

وز غمزه ی نگاه تو لیل و نهـار سبـز

تا زیـر سـایـۀ تـو کـنـد عـشـق زنـدگی

باشد برای شـیـعـه همه روزگـار سبـز

بی ُحسن تو بهشت صفایی نمیگـرفت

جنات تجری است به آن نو بهـار سبز

ای پرچمت به بام نظام جهان سه رنگ

لعل تو سرخ و چهره سپید ،اقتدار سبز

این دل ز شرب آب والی تو زنده است

باشد همیشه دور و بر چشمه سار سبز

 . 1ابيات زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر
آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
آن دلبري که بندگي ات را روا نوشت

ما را غالم حلقه به گوش شما نــوشت

ترديد در امــامت تو هــرکـه مي کند

دستش به ريـسـمـان واليت نمي رسد
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از رعد و برق غـمـزۀ مژگان عاشقت

ابـر بـهـار و عــاطـفـۀ بی قـرار سـبـز

گـل میدمد ز مــقــدم خـورشیدی شـما

پشت لب فلک ز تو ای گـل عذار سبز

بـازار سـرد منتـظـران از تو گـرم شد

دارد هــالل شیعـه عجب انتظـار سبز

شیعـه دگـر بهـانـه بـه دشمـن نـمیدهد
با دیــدن بـقــیــع دگــر تــن نـمـیدهــد
تو مـحـور حـدیث شــریف زعــامـتـی

چـشم و چـراغ دین و اسـاس امـامـتـی

احکـام اهل بیت به تو میشـود درست

در خــانــدان وحـی چــه واال اقـامـتی

روشنترین چراغ هدایت به دست تست

تـو قـلـۀ امــامت و دیـن را عــالمـتـی

ای زادۀ خــلـیـل خـلـیــالن بـت شـکـن

در آتش فــراق چه بــرد و ســالمـتـی

هر چند در حصار و بعـید جای توست

تـو مـظـهـر مــقـاومـت و اسـتـقـامـتـی

ای در بــرابــر هـمـۀ کـفــر یـک تـنـه

الحـق که مثل فــاطـمـه کـوه شهـامتـی

مـحــراب از نـمــاز تو بــاال بلـنـد شـد

ای مقتدای سرو چه خوش قد و قامتی

شد خـوشـۀ طـالیی گـنـدم ز گـونـه ات

ای سفـره دار عـشق عجـب با کرامتـی

ای نـور تو هـمـاره نگهــدار شیـعـیـان
دلـسـوزی ات امـان من الـنـار شیعـیـان
دست قــلــم به پــای ثـنـایت نـمی رسـد

مهـر فــلک به گـرد عـبایت نـمی رسد

مهر ومه از افـاضۀ ذرات نـور تست

دست سـتـاره بر کـف پـایت نـمی رسد

باید سپـرد دست عنـان را به دست تـو

بی تو کـسی به مـرز هـدایت نمی رسد

آن مــدعی که از تو اطاعت نـمی کـنـد

دستش تهی است چون به عطایت نمیرسد

حـتی اگر امارت عــالــم شـود نـصیب

بی حکـم تو کسی به کـفـایت نمی رسد

ت چـشمـۀ مـهــر و مـحـبـتت
آب حـیـا ِ

بـر تـشـنگـان بـدون عـنـایت نـمی رسد
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تـردیـد در امـامـت تو هـر کـسی کـنـد

دسـتـش به ریـسـمـان والیت نـمی رسد

هر کس که بر ولی شـما اعـتـنا نکـرد

عهدش به روز عهد و وفایت نمی رسد

000

مـهـدی اگـر دعــا نـکـنـد وای بـر دلـم
دل را اگـر صــدا نـکـنـد وای بـر دلـم

شاعر :سید رضا مؤید

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

اى آفـتـاب مـهـر تـو روشنـگـر وجـود

ذرات ،در سجـود
در پـیشگـاه حكـم تو ّ

اى میر عسكرى لقب اى فـاطمى نسب

آن را كه نیست مهر تو از زندگى چه سود؟

عـلمت محـیط ،بر همه ذرات كـائـنـات

فیضت نصیب ،برهمه درغیب و در شهود

تاریخ تـابنـاك حـیـاتت ،گـر اندك است

بـر دفــتـر مــفــاخـر اسـالمـیـان فـزود

عـیـسى دمـى و پـرتـو رأى مـنـیـر تـو

زنـگـار كـفـر از دل نصـرانـیـان زدود

این افتخـار گشته نصیبت كه از شرف

در خـانه تو مـصلـح كـل دیده برگـشود

اى قـبـلـه مـراد كه در بـركـة الـسّـبـاع

شیـران به پیش پـاى تـو آرند سر فرود

قـربـان دیـده اى كه به بزم تو فـاش دید

جاى قدوم عیسى و موسى و شیث و هود

قـرآن نــاطــقـى تـو و قـــرآن پــاك را

الحـق مـفسـّرى ،ز تو شایـسـته تـر نبود

دشمن بدین كـالم ستاید تو را كه نیست

در روزگار،چون تو به فضل وكمال وجود

شـادى به نزد مردم غـمدیده نـارواست

جان ها فداى لعل لبت كاین سخن سرود

مـدح شمـا ،ز عـهـدۀ مـردم برون بـود

اى خـانـدان پـاك ،كه یـزدانـتـان سـتـود

از نـعـمـت والى شـمـا خـانـدان وحـى

مـنّت نـهـاد بر هــمـگـان ،خـالـق ودود

اى پورهادى،اى حسن العسكرى ز لطف

بپذیـر ،از «مؤیـد» دلخـسـته این سرود
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

ای ز ُحـسنت عـیان جـلـوۀ داوری

طلـعـتـت احمدی صولتت حیــدری

بر تـنـت نـارسـا خـلـعـت سـروری

دیو حور و ملك جن و انس و پری

جمله در محضرت گرم فرمان بری

سیـدی یا حـسـن؛ ایـهـا الـعــسـكری
ای ز رخ داده نـور بر مـه و آفتاب

نـجـل خــتــم رسـل زادۀ بـوتــراب

پیـشـتر از سـؤال داده ما را جواب

د ُّر ده بـحـری و بـحـر یك د ُّر نـاب

در تـو گـوهـری
كه بر آن ده كـنـد ّ
سیـدی یا حـسـن؛ ایـهـا الـعــسـكری
سر سـرو عـلـن
سـیـنـهات مـخـزن ّ

والـد حـضـرت حـجـة ابن الحـسـن

من كجا مـدح تو؛ تو كجـا مـدح من

مـهـر هر آسـمـان مـاه هر انـجـمن

در تـمـام وجـود كرده روشنـگـری
سیـدی یا حـسـن؛ ایـهـا الـعــسـكری
خال و خطت حسن خلق وخویت حسن

خلق و خویت حسن ماه رویت حسن

ماه رویت حسن عطرو بویت حسن

عطرو بویت حسن گفتگویت حسن

داده از هر حـسن خـالـقت برتـری
سیـدی یا حـسـن؛ ایـهـا الـعــسـكری
چـــارده آیـــنـه روی زیـــبــای تو

عـطـر مـهـدی دمد از نفـس های تو

در دل مـا بود چـون خـدا جـای تو

سورۀ قـدر و نـور نقـش سیمای تو

نـور حسن تو را مشـتـری مشتری

101

درآستان وصال؛ جلد چهاردهم  :امام حسن عسکری علیه السالم

سیـدی یا حـسـن؛ ایـهـا الـعــسـكری
فیضت از سامره شـامل عالم است

گـفـتههـایت مـدام آیت محـكـم است

سـایـه ات بر سـر عـالـم و آدم است

گوهر مدح خلق در ثنایت كم است

وصـف تو بـایـد از مـنطـق داوری
سیـدی یا حـسـن؛ ایـهـا الـعــسـكری
قـــدسآیـــان خــادم آسـتــان تــوأنـد

عـرشـیـان طـایـر بــوسـتـان تـوأنـد

عـــارفـــان بـنـده دوسـتـان تــوأنـد

زاهــدان اللــۀ گــلــسـتــان تــوأنــد

مهرو مه را بود بر درت اخــتری
سیـدی یا حـسـن؛ ایـهـا الـعــسـكری
مـاه رویـت بـرد جـلـوه از ده امـام

بر تو و مـادر و جـد و بـابت سالم

بیتو طاعت هدر بیتو جنت حرام

با تو قرآن درست بی تو دین ناتمام

مكـتـبت مـكـتب مـعـرفـت پـروری
سیـدی یا حـسـن؛ ایـهـا الـعــسـكری
مـهـدی فـاطـمـه از تو یك یـاسـمـن

هـادی اهـل بیت بر لـبت بـوسـه زن

نورت از سامـره هادی مرد و زن

در جهان و جنان در زمین و زمن

كـثـرت خـیــر تـو میكند كـوثـری
سیـدی یا حـسـن؛ ایـهـا الـعــسـكری
گرچه عمرت همه حبس و تبعید بود

كـار تو دم به دم نـشـر تـوحـیـد بود

نـور عـلـمـت مـدام با اسـاتـیـد بـود

منطـقـت عـلـم را مـهـر تـائـیـد بود

لـشكـر دانـشت در جهـان گـسـتری
سیـدی یا حـسـن؛ ایـهـا الـعــسـكری
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ای تـــوالی تـو دیـن و آئــیــن مـن

مهر تو خوشتر از جان شیرین من

روح پــاك دعــا ذكــر آمـیــن مـن

كــل ایــمــان مـن؛ هـمــۀ دیـن مـن

میثم از وصـف تو میكـنـد دلبـری
سیـدی یا حـسـن؛ ایـهـا الـعــسـكری
شاعر :یوسف رحیمی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

ز خاک پای تو اول سرشت قـلبـم را

سپـس غبـار حـریمت نوشت قلبـم را

ز نور معـرفت و رحمت و والیت تو

بنا نهـاد چـنین خـشت خـشت قلبـم را

مـیـان مــزرعـۀ سبـز اسـتجـابـت تو

کنـار چـشمۀ خـورشید کـشت قـلبم را

مـرا اسیـر تمـاشـای چـشمهایت کرد

سـپـس نهـاد مـیـان بهـشـت قــلبـم را

دخـیـل پنجـره های حـرم شدم تا حـق

رهـا نـمود ز کعـبـه ،کـنشت ،قلبم را

خدا گواست که من از ازل گدای توأم
اسیـر رحمت و فضل تو ،مبتالی توأم
ز بسکه آهوی چشم تو دلبـری کرده

دل رمــیـدۀ مـا را کــبـوتـری کــرده

من چو ذره کجا و زیـارت خـورشید

نـگـاه روشـن تـو ذره پـروری کـرده

بهشت چشم رئوفت چه رونـقی دارد

کـه با بهشت خـدا هم بـرابـری کرده

فـدای عـاطـفههای نـگـاه پُـر مـهرت

مـرام قـلب مـرا عـشق بـاوری کرده

چقدر تازه مسلمان کـنار خـود داری

مـسیـح چـشم تو کـار پـیـمبـری کرده

شکـوه ناب والیت تویی که دل ها را

تـجـلــیـات نـگـاه تـو حــیـدری کـرده

همیـشه معجـزه های تو منجـلی بـوده
همیشه ذکر کـثـیرت عـلی علی بوده
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شاعر :قاسم اردکانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

هــوای بــام تـو داریـم مـا هــوایـیهـا

خوشا به حال شب و روز سامراییها

چه نعمتیست سر سفرهات نمک خوردن

چه افـتخـار بـزرگیست این گـداییها

خـداسـت بـانی ایـن اعــتـقـاد نـورانـی

خـداسـت بـانـی این جـور آشـنـایـیهـا

تو کربالی اسیری و روضه میخوانند

بـه یـاد غـربت تـلـخ تـو کـربـالیـیهـا

دوباره حسرت دیدار در دل کعـبهست

چقدر کعبه دلش خون شد از جداییها

به یـاد حـضرت فـرزنـدتـان هر آدیـنه

چه حس و حال قشنگیست همصداییها

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

پیوسته خـیزد ازنفـسم؛ روح پـروری

ریزد هماره از دهنم؛ فیـض کـوثــری

در کـام من زبان حـرکت می کند ولی

دیگر کـسم کند به درون مدح گـستری

گـویی مـسیـح در نـفـسم روح می دمد

یـا با امـیـن وحـی شـدم گـرم شـاعـری

گـوهـر سخـن
ریزد هـمـاره از دهـنـم
ِ

چون رحمت بهار در اوصاف عسکری

الرضا امیـر قـضـا نجـل مرتضی
ابن ّ

آئـیـنـه ی جــمــال خــداونــد اکــبــری

خورشید آسمان امامت که مهـر و ماه

گـردند دور سـامـره اش همچو مشتری

نـور دو چشم چار عـلی نجل ده امـام

فـرزنـد سه محـ ّمــد و مـرآت جعـفـری

نامش حسن وجود حسن ُخلق و ُخو حسن

سـر تـا بـه پـاش آیـنــۀ ُحــسـن داوری

پــرسنــد اگـر بهــای والی ورا بـگـو

دارد به کـ ّل طـاعـت کـونـیـن بـرتـری

با طاعت مـالئکه و ّ
جن و انس نیست

غیر از جحـیـم خـصم ورا راه دیگری

شیطان که ّ
جن وانس براو لعن میکنند

در عـرصۀ جـزا بود از خـصم او بری
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شاعر :محسن صرامی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

چشم ما تنها فقـط باشد به دستان کریم

لب نباید زد در این عالم به جز نان کریم

پس حسن آمد که ما را سائل این در کند

بیـشتر از انـتظار ماست ،احسان کریم

میشود خود میـزبان حاتم و امثال آن

هرکسی تنها شود یکـبار مهمان کریم

دوست دارم سامرا ساکن شوم تا زندهام

دوست دارم باشد این دیوانه دربان کریم

هی گدا،پشت گدا،پشت گدا ،پشت گدا

خلوتی هرگز ندارد بیت سلطان کریم

بی نیاز از هر دوعالم میشود اینجا گدا

پادشاهی میکند ریزه خور خوان کریم

میرساند رزق را بی آنکه بر رو آورد

بارها حس کردهام الطاف پنهـان کریم

منکه مستم مست مست تاک های عسگری

راضیام،راضی از این مستی به قرآن کریم

شاعر :حسن ثابت جو

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

لشکـر جود و سخایی یا حسن
امیر
ِ
تو ِ

عسکری هستی ولی چون مجتبایی یا حسن

عرصۀ هفت آسمان را سامرایت خواندهاند

با گدایـانت هـمـیشه آشـنـایی یا حـسـن

ای که هم نام و مرامی با کریم اهل بیت

منشاء خیری و شا ِه ذوالعطایی یا حسن

همچو بابایت که موالی زیارات و دعاست

ق ذکر و عبادات و دعایی یا حسن
خال ِ

در مقامت جملهای دارم که دل را میبرد

هم اباالمهدی و هم ابن الرضایی یا حسن

یوسف زهرا تو را بابا خطابت میکند
ِ

گرچه یعقوبی ،چو یوسف دلربایی یا حسن

صحنۀ دنیا همه سوء القضاء و سختیست

تو برای ما همان ُحسن القضایی یا حسن

امشب ای آقا بـیا دستان خـالی ا ُ ّم ببـین

ت گدایی یا حسن
کاسههای مانده بر دس ِ

زائر کویت شوم
کاش میشد بار دیگر ِ

تو به من گویی گدای سامرایی یا حسن

کـثـیر شیعـیان
جمع
ت
شکر حق با هم ِ
ِ
ِ

باز هم داری شما گنبد طالیی یا حسن
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شاعر :محمد بیابانی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

دوباره عشق سمت آسمان انداخت راهم را

نگـاهـی باز میگـیرد سر راه نگاهم را

کدام آغوش بین خویش جا داده است ماهم را

که برگردانده امشب سوی دیگر قبله گاهم را

من امشب حاجی این قبله این قبله نما هستم

س ّر َم ْن َر َءا هستم
من امشب بندۀ موالی ُ
درون سینهام انگـار شـور دیگری دارم

به لطف ساقی امشب درسبویم کوثری دارم

به دستی زلف یار ودست دیگر ساغری دارم

شرابی ناب از انگورهای عسگری دارم

من امشب عشق را تکرار در تکرار میخوانم
حسن جانم حسن جانم حسن جانم حسن جانم

وزیده از پگاه شهر پیغـمـبر نسیمی که...

رسیده سالهایی قبل هـمراه شمـیمی که...

تمام شهررا پُرکرد آن فیض عظیمی که...

خبرداده است باز ازجلوه دست کریمی که

همان خلق وهمان خو درجمالش منجلی باشد

و مثل آن حسن آرام جان یک علی باشد
نگاهت چون مسیحاییست که برمرده ها جان است

که گاهی لرزه بر اندام مأموران زندان است

و یا ابریست که درآسمان هم حکم باران است

بگواین چشم انسان است یا ازآن یزدان است

توهم جسمی وهم جانی ،توهم ابری وبارانی

صفاتت گفت یزدانی ،خدایی یا که انسانی؟

رکاب سامرا را گـنـبد زرد تو مروارید

حریمت کـعـبـه آمال ،قـبرت قـبـلـه امید

گدایان! هرکجا هستید ،امشب هرچه میخواهید

دخیل عشق بندید ازهمان جا بر درخورشید

اگر که سـائــل شهر مـدیـنـه مجـتـبــی دارد
کسی چون عسگری را هم گدای سامرا دارد

می آیی و برای مهدی ات دلداده میسازی

هزاران عاشق در دام عشق افتاده میسازی
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ز اشک دیده چشم انتظاران جاده میسازی

برای امر غیـبت شیعه را آماده میسازی

میان پرده اسرار خـدا را بی صدا گفتی
برای شیعیانت "افضل االعمال" را گـفـتی
توآن معنای پروازی که بی تو هیچ بالی نیست

زالل جاری باران لطفت را زوالی نیست

به جز درد فراق مهدی ات آقا ماللی نیست

یقینا درکنار ماست امشب جاش خالی نیست

دعا کن تا که من هم جمکرانی باشم آقا جان

دعا کن تا ابد صاحب زمانی باشم آقا جان
اجازه میدهی امشب تو را ابن الرضا گویم

صفای مرقد شش گوشه ات را کربال گویم

غریب سامرا از غـربت یک آشنا گویم

برایت قصۀ یک مادر و یک کوچه را گویم

از آن ابری زیر ظلمتش پوشاند ماهش را
ازآن مادر که در آن کوچه ها گم کرد راهش را
شاعر :مهدی رحیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

سیرتش نه درحقیقت صورت دنیاییاش

ماه را شرمندۀ خود میکند زیباییاش

میچکد نهج البالغه از لب پائـینیاش

میچکـد آیات قـرآن از لب باالییاش

لحظه لحظه خیر او حتما به مردم میرسد

آن کسی که«جامعه»بوده دم الالییاش

جامعه«،ع ِ ّجل فرج» به به چه تلفیقی شده ست

نسبت فـرزندیاش با نسبت باباییاش

سیزده دیگر برای هیچ کاری نحس نیست

یـازده در ذکر باال میرود کاراییاش

نوکـر اربـابم و یک بخـش از آقاییام

ریشه دارد بیبرو برگرد در آقاییاش

طعم توحـید و امامت را به هم آمیخته

سـامـراییاش
نـیـمـۀ مـ ّکـی او با نـیـم
ّ

هرقَ َدر که خسته باشی بعد از آن دیوارها

روبراهت میکند یک استکان از چاییاش

ازحرم برگشته میداند که وقت بازگشت

چایی دوم دوچندان میشود گیراییاش

سامرا نرو
چونکه تنها میروی هرگز به
ّ

چون خجالت میکشد تنهایی از تنهاییاش
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

کـیستم من؟ گوهر ده بحر نور کـبریایم

آفتـاب سـامره ،روشنـگـر ملک خـدایم

آسمان معرفت را در زمین شمسالضحایم

کعبهام ،رکنم ،مقامم ،مروهام ،سعیم ،صفایم

منـظر ُحـسن خدا مصباح انوار الهـدایم
من ابا المهدی امام عسکری ابنالرضایم
من همان دریای نور استم که نور از آن دمیده

دین و دانش را خدا در موج موجم پروریده

در درونم گـوهر نابی چو مهدی آفریده

انتهایم را به جز چشم خدا چشمی ندیده

بشـنوید ای آسمانیهـا زمیـنیها صدایم
من ابا المهدی امام عسکری ابنالرضایم
چارده معصوم گل پیداست از باغ جمالم

نیست آگه از جاللم ،غیر ذات ذوالجاللم

تـشنـگان چـشـمۀ تـوحیـد را آب زاللـم

بـنـدهام اما چو حـی بیمـثالم ،بیمثـالم

س ّر من رآ»یم
فیض بخش عالمی از شهر « ُ

من ابا المهدی امام عسکری ابنالرضایم

من علی بن جواد بن رضا را نور عینم

پیشتر از عالـم خلقت هـدایت بوده دینم

گر چه در ّ
سن شبـابم پیر خلق عالمینـم

هم مح ّمد ،هم علی ،هم مجتبایم ،هم حسینم

بود زهد و کمال و عصمت خیرالنسایم
هم َ

من ابا المهدی امام عسکری ابنالرضایم

پیشتر از خلقتم بر چشـم عالم نور دادم

بر همه شور آفرینان تا قیامت شور دادم

پاسخ موسی بن عمران را به کوه طوردادم

حاجت ارباب حاجت را ز راه دور دادم

همچو اجدادم ز خلق عالمی مشکلگشایم
من ابا المهدی امام عسکری ابنالرضایم
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شاعر :حمید رحیمی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

شبهای سـرد سـامـرا نامـهـربان شـد

خورشید این غربتسرا بیهمزبان شد

ابـری سـیـاه آمـد به سـمـت مـاه عـالـم

بــاران چـشـم عـاشـقــان او روان شـد

اشک مالئک عرش اعلی را بهم ریخت

رخت یتـیـمی بر تن صاحب زمان شد

از اوج داغـی که به روی سـیـنـه آمـد

خـون بر دل اهـل زمـین و آسـمان شد

وقـتی امام عـسکری با زهـر جان داد

مـاه بـهــار شـیـعــیــان او خــزان شـد

شد روضهخوان و حزن بیحد در نوا داشت

هر قطرۀ اشکش هزاران روضهها داشت

در خـاطرش یاد لـب خـشک پـدر بود

یـاد کـنـار بـسـتر و چـشـمـان تـر بـود

یاد هـمان لحـظه که آبی را طلـب کرد

زهری که در جان رفته در حال اثر بود

بر زخـم قـلـب مهـدی زهـرا نمک زد

ذکـر عـطـش یـادآور تـیـر سه پـر بود

یــاد عـلـی اصـغــر و حــال تــلــظـی

حال ربابی که از این غم محتضر بود

این مخـتصر از گوشه های ماجرا بود
وای از دل آقا که او صاحب عزا بود
صاحب عزایی که کسی غمخوار او نیست

در اوج ماتم یک نفر هم یار او نیست

بیت امام عسکری را دشمنـش سوخت

اما کسی در این مصیبت زار او نیست

مثـل امـیر الـمومـنـین که بـعـد کـوچـه

دیگر کسی در غربتش دلدار او نیست

هـیـزم در
روضـه گـرفــتـه در کـنـار
ِ

اما نگاهی در غـمش خونبار او نیست

بیشـک به یـاد روضـۀ ا ُ ِ ّم ابـیـهـاسـت

پای دری که سوخت و مسمار او نیست

قـلـبی که این غـم آفـریـد آتـش بگـیرد
جـا دارد از این داغ ها عـالـم بـمـیـرد
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شاعر :موسی علیمرادی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

یا علی گـفتیم و راه عـشق را پیـمودهایم

در پــنـاه بــیــرق آل عــلـی آســودهایــم

سربه روی خاک پای آل زهرا سودهایم

از هـمان بـدو تـولـد سـامـرایی بـودهایـم

گرچه حق این سینهها را کربالیی آفرید
سـائـالن کــربـال را سـامــرایـی آفــریـد
در غـریـبـسـتـان دنـیـا آشـنـای ما حـسن

کار مـاها نوکری ،دنیا و عـقـبا با حسن

بـال پـرواز قـنـوتـم یا کـریـم و یا حـسن

سائلی از هرکسی باشد حـرام اال حـسن

مـجــتـبـای دوم ایـن خـانــواده الـدخـیـل
کار این سائل به لطف تو فـتاده الدخـیل
بهترین انگـیزه صوم صالت ابـروی تو

یک جهان دارد مسلمان پیچش گیسوی تو

هرکه را اقـبال باشـد تا بـبـیـنـد روی تو

میکشد هو یاعلی هویا علی در کوی تو

دل حسن دلبر حسن ساقی حسن ساغر حسن
هو حسن احمد حسن زهرا حسن حیدر حسن

میرسد از خاک راهت معجزات نو به نو

آسـمان از رد پـایت میکـنـد اخـتـر درو

رخت غم دارد به تن کعبه اگر آهش شنو

عاقـبت قـسمت نشد تا که بگردد دور تو

میرسد با دیدنت انگشت حیرت بر دهان
که خداوند آفریده یک خدا در این جهان
مدح تو با واژهها غیر از خیالی خام نیست

هرچه میریزد به پیمانه به جز اوهام نیست

مستی ما را به جز تصویر تو در جام نیست

هرکسی جان داده با عشق شما ناکام نیست

شأن هرکس میشود پـیدا زحـال والدین
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مـادرت انـسـیةالـحـورا پـدر مرد حـنـین

000

ریخت برهم طعـم لبهای تو بازار عسل

چشمهایت را گـشودی آفـریده شد غـزل

زلـفهایت را شب یلـدا شده ضرب المثل

سجده بر محراب ابروی حسن خیرالعمل

هر دو عالم را بگردی گر پی میپروری

نیـست مثـل بـاده انگـورهـای عـسگـری
از فـلک بـاید تمـاشا کرد خـاک پـای تو

حق نشسته جای حق این جانشینی جای تو

روز محشر محشری دیگر قد و باالی تو

در قـیامت هم شفاعت حق نوکرهای تو

باری از عصیان به روی دوش آوردم کریم

بار کـج این بـارآمد از صـراط مستـقـیم
مژههایت صف کشیده تا کند غـارتگری

تیغ ابرو را کـشیدی جان به لبهـا آوری

با اشارات نظـر داری تو فـتح خـیـبـری

حیدری تو حیدری تو حـیدری تو حیدری

چـشمهایت را بهـشت جـاودانی گـفتهاند
زلفهایت را مسـیر زندگـانی گـفـتهانـد
دامنت را گـستراندی آسمانها کـشف شد

زیر سایهسار پلکت کهکشانها کشف شد

حد جودت تا عیان شد بیکرانها کشف شد

تا که بشناسم شما را هفت خوانها کشف شد

دست ما کوتاه و خرما بر نخیل ای آشنا
قـدر تو مجهـول مـانـده ای امـام سـامرا
السالم ای صاحب صحن سرای بیکسی

آشـنــای غــربـتـی و آشـنــای بـیکـسـی

آن در دیـوارهـا گـشـتـه بـنـای بیکـسی

میرسد از خشت خشت آن صدای بیکسی

ای فدای تو و آن صحـن سرای خلـوتت
جای دارد جـان دهـم آقـا برای غـربـتت
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چرخش چشم تو برده چرخ را در زیر دین

آفرینش را حریم با صفایت زیب و زین

سامـرایت پایـتخـت عـاشـقی در عالـمین

تا حسن آید پس از او میرسد نام حسین

بین زندان تیغ صلحت مانده در بین نیام
آخـر سر با حـسینت میرسـد روز قـیام
دست بر پهلوگرفتی مثل مادر وای وای

مثل او قامت کمانی ای صنوبر وای وای

پیکرت میسوزد از تب بین بستر وای وای

ازعطش وای از جگر گردیده پرپر وای وای

لرزه افتاده به دستت آب خوردن مشکل است

با لب تشنه خدایا جان سپردن مشکل است

از عطش آهی بلند است از تمام پیکرت

کـودکـت با کـاسه آبی رسـیـده در بـرت

بر روی دامن گرفته این دم آخـر سرت

نوش جان آبی بنوش از مهر زهرا مادرت

نوش جان آبی بنـوش آه ای امام عالمین
نوش جان تر کن لبت را یاد لبهای حسین
گرچه عمر تو گذشته روز وشب در بین بند

از لبت غم گرچه نخل خنده را از ریشه کند

حال روی دست طفلت چشم هایت را ببند

جان بده آرام در آغـوش او دیگـر بخـند

مثل آن ششماهه که بر روی آغوش پدر
خنده بر روی لبانش بود و میزد بال و پر

شاعر :وحید محمدی

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

این درد که مانده بی دوا را چه کنم؟

این سیـنه تحـبـس الدعا را چه کنم؟

این ها به کـنار ،یک نفـر می گوید؟

دوری از سـامـرا را چـه کـنم؟
ایـن
ِ
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000
شاعر :حسین مؤدب

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

طلوعت روشنی بخشیده هر آئینه ایمان را

نگاهت آیه آیه شرح داده بطن قـرآن را

دم عیساییات کفر شیاطین را در آورده

که سلمان میکند لبخند تو هر نامسلمان را

قنوتت عطر ُحسن یوسف آوردهست و آغوشت

اسیر مهر تو کردهست زندانبان و زندان را

ببارد یا نبارد ،امر امر توست موال جان!

سپرده دست تو پروردگارت نبض باران را

تویی « َمن ِعن َدهُ ِعل ُم الکتاب» و گوشهٔ چشمت

فقاهت یاد داد امثال «فضل» و «اِبن ریّان» را

حریف تو نشد دشمن ،خودش هم خوب میداند

به جام زهر میخواهد بگیرد از تو میدان را

کبوترهای صحنت میشویم ابن الرضا هر شب

پراکندی به عالم دم به دم عطر خراسان را

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

شاعر :مرضیه عاطفی

خودش تنها خبر از داغ های بیکرانَش داشت

میان استخوانش داشت
که مانند علی خنجر ِ

امان از کینهٔ دیرینه! میدانم که پیش از زهر

های خشکِ نانش داشت
بال و
خون دل ،در لقمه ِ
ِ

به خود از درد میپیچید و لب رو به کبودی رفت

زخم زهر وقتی در نهانش داشت
به جای آبِ ،

سیاهی رفت چشمانش! چه محکم بر زمین خورد و

به یاد کوچه «وا أُماه» بر آ ِه دهانش داشت

موج گریه راه انداخت
د ِل سرداب شد آشوبِ ،

زیبای اذانش داشت
آرزوی لحن
سحر شد،
ِ
ِ

عرق میریخت و از حال رفت و سخت میلرزید

جگر میسوخت از زهری که کامل قص ِد جانش داشت

به مهدی خیره شد با اشک ،در بین نفس هایش

روی بازوانش داشت
فشاری دردمندانه به
ِ

دم آخر
اگر چه عسکری؛ اما حسن بود و ِ

َیوم…» بر زبانش داشت
یوم ک َ
گمانم ذکر«ال َ

به یاد ظهر عاشورا ،به یاد شام و ویرانه

دم آخر چه حا ِل روضه در اشک روانش داشت
ِ

سامرا
پسر پیش پدر در کربال… اما به
ّ

پدر پیش پسر جان داد! سر بر زانوانش داشت
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شاعر :مجتبی دسترنج

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

قالب شعر :ترکیب بند

عـاشـق و مـبـتالی عسکریام

نوکـر و جـانـفـدای عسکریام

در هـوایش نـفـس نـفـس زدهام

از ازل در هـوای عـسکـریام

خـاک پای فرزندش
من کیام؟
ِ

خاک پای عسکریام
همچـنین
ِ

نام او همچو مجتبی ،حسن است

نـام رسـای عـسـکریام
مـس ِ
ت ِ

با نـگـاهـش خـدا شـنـاس شـدم

که مـطـیـع خـدای عـسکریام

صوت قرآن او ِز بس زیباست

قـرار صـدای عـسـکـریام
بـی ِ

عـدهای یا حـسن حـسن گـفـتـند

مـن مـریـ ِد نـوای عـسـکـریام

بـین جـمـع چـهـارده مـعـصوم

حـال تـحـت لـوای عـسکریام

خواب و رؤیای هـر شبم باشد

زائـر سـامــرای عــسـکـریام
ِ

پـسـر فــاطــمـه اسـت ایـن آقـا

شـکـر ِلـلـه گـدای عـسـکریام

شـا ِل مـشـکـی به گـردنـم دارم

آشـنــای عــزای عـسـکــریام

شـامـل هـر دعــای مــهــدیام

تا که گـریان برای عسکـریام

گـریان
هـمچـو مهـدی دوبـاره
ِ

غـربت و نـالههای عـسکریام

بین حـجـره صـدا زده مـهـدی
ِ
کـه سـر آسـیـمـه آمـده مـهــدی
بین حـجـره ِچـقَـدر ناالن است
ِ

مهدی او حزین و گریان است

روز وصـلـش فـرا رسـیـده یـا

عسکری را چو عید قربان است

حـا ِل آقـا چـه ُمـنـقـلـب گـشـتـه

بران است
زهـر قـاتل چو تیغ ّ
ِ

جگرش سوخت چون عموش حسن

ارث او سوزش دل و جان است
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میچکـد از دو چـشم او باران

1

وای من ،این چه وقت باران است
ِ

دل او ســوخـت از غــم مـادر

مادری دوران است
چون حسن
ِ

جان او بر لب آمد از غـم یاس

یاس پرپر که بر لبش جان است

با لـب تـشـنه الـوداع میگـفـت

این چه رسم وداع یاران است

طـفـل او سـاقـیاش شـده حـاال

لیک دست و تنش چه لرزان است

ایـن دم آخـری نـفـس نـفساش

ذبح عـطشان است
ِ
نذر ناله به ِ

مهدیاش روضه خوان و او گریان

بر شَهی که قتیل العریان است

000

گـفت مهـدی ،حسین تـنهـا بود
میان صحـرا بود
قطعه قـطعه
ِ
سـر شَـه را به نـیـزهها زدهانـد
ِ

تـن شَـه را ِچـقـَـدر پــا زدهانـد
ِ

اول او را بـه گــودی آوردنــد

دوم او را به هـر کـجـا زدهاند

مثـل زهـرا که بیهـوا زدنَـش

پـسـرش را چه بیهـوا زدهانـد

خـواهـر او
پیـش چـشـمان تار
ِ

زخــم نــاروا زدهانــد
عــدهای
ِ

عـدهای نـیـزه ،عـدهای شمشیر

پیـرمـردان که با عـصا زدهاند
ِ

عدهای هم که سنگ َبر رو َیش

ب بـر خــدا زدهانــد
نـیّـ ِ
ت قُــر ِ

عـدهای نـعـ ِل تـازه بر مـرکـب

تـن رهــا زدهانـد
بـعـد هـم بـر ِ

َـن پاکـش
قـطـعه قـطـعـه شده ت ِ

بــدنَـش را جــدا جــدا زدهانــد

هیچ کـس یـار او نَـشـد گـودال

اهـ ِل کـوفـه دوبـاره جـا زدهاند

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم به منظور جلوگيري از کج تابي معناي شعر در شکوه به درگاه الهي
بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
ميچکـد از دو چـشم او باران

اي خدا ،اين چه وقت باران است
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بعـ ِد او نـوبت حـرم شـده است

شعـله بر خـیـمه از جفا زدهاند

وحـشـیانه به خـیـمـهها رفـتـند

تــازیــانــه بـه اولــیــا زدهانــد

چشم عـباس را که دیـدنـد دور

سیلی بر زینـبـش چرا زدهاند؟

زینب و طعنه و جسارت وای
ناموس حـیـدر و اسـارت وای
ِ

شاعر :محسن حنیفی

1

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

به شوق از تو سرودن حروف جان بدهند

اگر اجازه مـدحـت به این زبـان بدهند

تـمام ثانـیههـا گـریه بر غـمـت کـردنـد

که تسلیت به دل صاحب الزمان بدهند

تنت میان تب است و دو دست لرزانت

ستون عرش خـداونـد را تـکـان بدهـند

ســؤال کــردهام از نــام قــاتــلـت امــا

مقاتل حسـنی کـوچه را نـشـان بـدهـنـد

هجوم بر جگرت بُـرده زهـر با مسمار

خدا کند به جگـر گوشهات امان بدهـند

چقدر کاسه خودش را روی لبت زد تا

عنان مرثـیهات را به خـیـزران بدهـند

تقاص جان تو را زهر میدهد؟ هرگز

تقـاص جان تو را خولی و سنان بدهند

به سمت روضۀ سر میدوند مصرعها

اگر اجازۀ روضه به روضهخوان بدهند

دوید خواهـر او تا سر از تـنـش نبـرند

سـر بـریـدۀ او را به این و آن بـدهـنـد

عبا و پیـرهـنش را که گـرگها بُـردند

عقیق سرخ یـمن را به دشـمنان بدهـند

1

 .بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به دليل مستند نبودن و يا تحريفي بودن موضوع ساربان؛ پيشنهاد ميکنيم به

منظور اجتناب از گناه تدليس يا تحريف سخان ائمّه؛ بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.

عبا و پيـرهـنش را که گـرگها بُـردند

عقيق سرخ يـمن را به سـاربان بدهـند
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000
شاعر :علیرضا خاکساری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

ساقـیـا ما همه از بـرکـت جامت مستیم

یازده مـرتـبـه از بُـردن نـامت مـسـتـیم

آنچه از دست تو جاری ست شرابی ست طهور

شکر در سایۀ الـطاف "امـامت" مستیم

مـحـو در روشـنـی گـنـبـد زردت مـثـل

یاکـریـمـان نـشـسـته سـر بـامت مسـتیم

"ن ُ
َهـف ِلـ َم ِن الت َـ َجـا َ اِلَـیـنا " گـفـتی
َحن ک ُ

عـمری از لذت فـحـوای کالمت مسـتیم

به هـمان کـربـبـالیی شـدن مـان سوگـند

هم چنان با یکی از پنج عـالمت مستیم

می نخورده همه اصحاب تو آقا مستـند

می نخورده همه چون "ابن هشامت" مستیم

صدَّق ...همه هـستیم "ابوهـاشم" تو
َو ت َـ َ

سـال ها با کـرم و لطف مـدامت مسـتیم

نان تو بـادۀ ما کـاسۀ تو سـاغـر ماست

تا سحـر با نمک سـفـرۀ شامت مـسـتیم

ساقـیـا مـرحـمـتی پـشت در مـیـکـدهایم
بـه امـیــدی بـه در خــانـۀ تـو آمــدهایـم
شیعه از پرچـم تو حـولۀ احـرام گرفت

حـرم هللا حــریـم حـرمـت نــام گـرفـت

قبلۀ قبله تویی کعبه به تو رو زده است

حجـراالسـود از ایـوان طال وام گرفت

خـضر اوالد عـلـی! آب حـیـاتـش دادی

هر که از دست کـریمانۀ تو جام گرفت

فقه را با نـفـسـت بـار دگـر جـان دادی

احتجاجات تو گرد از رخ اسالم گرفت

جاثلیق از سر اعجاز تو مشتش رو شد

و دعـای تو فـقـط بود به هـنگام گرفت

بیگمان زیر سر معـجـزۀ چـشم تو بود

شیـر درنـده اگـر در قـفـس آرام گرفت

اسم و رسمش وسط صحن تو از یادش رفت

عاشـقـی که لـقـب زائـر گـمـنام گـرفت

غافل از هم و غـم شیعه نشد مهـدی تو

از سـجـایـای پـسـندیـدهات الهـام گرفت

وای از آن دم که نگهبان تو گستاخی کرد

وای از آن لحظه که تصمیم به دشنام گرفت
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وارث ســیــنــۀ آزردۀ زهـــرا نـفـسـت

موقـع گـفـتن تـکـبـیـرة االحـرام گـرفت

در مـنـاجـات شـب آخـر خـود افــتـادی
پیـش چـشـمان تر هـمـسر خود افـتادی

شاعر :پوریا هاشمی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

از ابــتـدای گــدا بــودنـم گــدای تـوأم

غــالم زادهام و نــوکــر ســرای تـوأم

ز کودکی فـقـط از کوچه تو رد شدهام

غـریـبگی نکـن ایـنـقـدر! آشـنای تـوأم

مرا بزرگ نکن! کوچکت شدم کافیست

طال برای چه وقتی که خاک پای توأم؟!

به آفـتـاب قـیـامت چـکـار دارم مـن؟!

هـزار شـکـر که در سایۀ عـبای تـوأم

دخـیـلم و به ضـریح جدید بـسـته شدم

برای هـیچـکـسی نـیـسـتـم برای تـوأم

پرم شـکـسـته پـر دیگری تـفـضل کن

هــوایـی ســحـر گــنــبـد طـالی تــوأم

به کـربـال و مـدینه به کـاظـمین قـسـم

گـدای دربـه در شهـر سـامـرای تـوأم

چقـدر خـوب که پای شماست نـوکریم
خـوشم که سـفره نشین امام عـسکـریم
به آب خشکی لبهای تو شرر زده است

تمام حرف دلت را دو چشم تر زده است

شـبـیه فـاطمه دسـتار بر سرت بـستی

چه زهر بود که آتش به فرق سر زده است؟!

تمام صورت و دشـداشه تو خاکی شد

زمانه بر رخت از کربال اثر زده است

تمام حجره برایت گریز سوختن است

غمی به روی دلت سقف و فرش و در زده است

اگرچه شهر غـریبی ولی کـفـن داری
نـرفـتـهای تـه گــودال پـیـرهـن داری
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000
شاعر :محمد جواد پرچمی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

مثل بغـض از وسط حـنجره برخاستهایم

همچو اشک از غم یک خاطره برخاستهایم

با دو صد حاجت و درد و گره برخاستهایم

بـه هـواى حـرم سـامــره بـرخـاسـتـهایـم

روضۀ غـربت تـو حـال عـجـیـبـى دارد
هرکه نامش حسن است ارث غریبى دارد

جان به قربان دلت جان به فـداى سر او

فـرق ها داشـت نـگـاه تو و چـشـم تـر او

که تـفاوت بکند ،هـمسرتو … هـمسر او

طعـنه بـسـیـار شـنـیـده دل غـم پـرور او

حسن سامره صحن حرمت محترم است
حسنى بین بقیع است که او بیحرم است
یاحـسن ،آه تـو پـرداخـتـنـى مـیخـواهـد

یا حسن ،داغ تو بر سـر زدنى میخواهد

یا حسن ،نام تو دور از وطنى میخواهد

یا حسن ،روضۀ تو سوخـتـنى میخواهد

دل تو تنگ مدیـنه است که دلگـیر شدى
مادرى هستى عـزیزم تو اگر پـیر شدى
خانه کوچک تو هیچ کم از زندان نیست

خالى از آمدن و رفـتـن زنـدانـبان نیست

بین یک مشت نگهبان که بوى ایمان نیست

زنـدگى با زن و بچه بـخـدا آسـان نیست

خانهات امنیت از دست نگهبانان داشت؟
واقعا ً ایـمـنى از حـمله نـا اهـالن داشت؟
قسمت این بود از این داغ تو را هم دادند

به تو هم مـوى سپـیدى و قـدى خم دادند

سـم دادنـد
در جـوانى پـسـر فـاطـمـه را َ

ـحـرم دادند
به لـب خـشـک تو از جـام ُم ّ

عطش پیکـر مسـمـوم تو میگفت حسین
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نفس تـشـنۀ حـلقـوم تو میگـفـت حـسـین
پـسرى داشـتى و آب به لبهاى تو ریخت

لحظه تشنگیات گریه به غمهاى تو ریخت

اشک باالى سر پیکـر تـنهاى تو ریخت

خاکها بر سرش از ماتم عظماى تو ریخت

روى زانوى پسر بودى و عطشان نشدى
حسن فاطمه صد شکر که عریان نشدى
پـسـرى داشـتـى و زود کــفـن کـرد تـرا

کفن فـاخـر و شـایـسـته به تـن کـرد تـرا

درخـور شـأن تو تـشـیـیع بـدن کـرد ترا

تیربـاران چه کسى مثل حـسن کرد ترا؟

نیـتـم بـود حـسـیـن و ز کـفـن مـیگـفـتـم
نـاخـودآگـاه هـمـش یـاد حـسـن مـیافـتـم

شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

خشک تو انگار که باران میخورد
ب
ِ
به ل ِ

آب میخوردی هِی ظرف به دندان میخورد

پسر کـوچک تو مـانـده چـه سـازد با تو
ِ

زهر وقتی که بر این سینه سوزان میخورد

آه میسـوخـت از این آه دو تا گـونـۀ او

نفست تا که برآن چهرۀ گریان میخورد

فقط از کنده و زنجـیر و فلک خالی بود

ورنه این ُحجرۀ پُر درد به زندان میخورد

بارها شد که تو پـیـچـیدی و اُفـتاد سرت

بارها خاک بر این زلف پریشان میخورد

پسرت ایـنـطرف و مـادرت آنـسو افـتاد

دستهاشان به سر از آه حسن جان میخورد

سر و آتش را
دیدی از
بستر خود شام و َ
ِ

آنهمه زخم که از بام به طفالن میخورد

سر خود روی زمین میخورد
یک به یک با ِ

ب شالق که بر پشت و گریبان میخورد
ضر ِ

چشم پدر بود نفهمید که سوخت
خیره بر ِ

دختر بیجان میخورد
آشتی را که بر آن
ِ
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000
شاعر :محمد علی بیابانی

کـام بـهـار طـعـمـۀ جـام خـزان شـده

زهـری بالی جـان امامی جـوان شده

غربت کم است در حق مردی که خانهاش

زنـدان و خود شبـیه به زنـدانیان شده

بـیتـاب لــرزش بـدنـش دیـدۀ زمـیـن

گـریان دست و پا زدنـش آسمان شده

حـتی بـرای کـاسه آبـی رمـق نداشت

دستی که از شـرار سـتم ناتـوان شده

برخورد چیست با لب و دندان که مهدیاش

حاال کنار بستر او روضه خوان شده

ای وای از آن غریب که لبهای تشنهاش

زخـمی دست بـیادب خـیـزران شـده

ای وای از آن عزیز که اهل و عیال او

پائـین نـشین مجـلس نامحـرمـان شده

ای وای از آن شهید که انگشتهای او

مقصود دست غارت آن دشمنان شده

شاعر :محمد حسن بیات لو

1

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

آتش زهـر تـمـام جـگـرت را سوزاند

نا نداری و عطش چشم ترت را سوزاند

کـاسـۀ آب ز دسـتـت به زمـیـن میافـتد

تشنگی شعله شد و بال و پرت را سوزاند

بدنت بیرمق و هی به خودت میپیچی

آه آهـت هـمـۀ دور و بـرت را سـوزاند

میکشی پا به زمین و بـدنت سـرد شده

سرفه هـایت بدن مخـتصرت را سوزاند

جـان بـه لـب آمـدهات
ِ
دیـدن حـال بـد و

به خـدا قـلب یگـانه پـسرت را سـوزاند

سر تو بر روی دامـان پـسر جاندادی!

مطـمئـنم که خـودت یـاد حـسین افـتادی

 .بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به دليل مستند نبودن و يا تحريفي بودن موضوع ساربان؛ پيشنهاد ميکنيم به

منظور اجتناب از گناه تدليس يا تحريف سخان ائمّه؛ بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
اي واي از آن شهيد که انگشتهاي او

مقصود دست غارت يک ساربان شده
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شاعر :رضا رسول زاده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

شانه به درد زلف پـریشان من نخورد

مرهم به درد چاک گریبان من نخورد

از زهر معتمد دو سه جرعه خوردهام

یک قطره هم نماند که از جان من نخورد

تاریک بود بس که شکـنجه سرای من

راه سـتاره نـیـز به زنـدان من نخـورد

شش سال در اسارت اگر عمر من گذشت

بر خواهر اسیر که چشمان من نخورد

در شعلهای که چادر این همسرم نسوخت

یا تـازیـانه بـر تن طـفـالن من نخـورد

دندان من ز لرزه بر این کاسه آب خورد

چوبی دگر به گـوشۀ دندان من نخورد

شاعر :ناصر شهریاری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

َپـر مـیزنـد دوبـاره دلـم در هـوای تو

دارم هوای بوسه به صحن و سرای تو

اذن دخـول خـوانـده دلـم تا کـنی نـظـر

زائـر شـوم دوبـاره سـوی سامـرای تو

ای دومین حسن چو حسن ذره پروری

پُر میشود دو دست گدا از عـطای تو

بر روی فرش ،عرش خدا جلوه میکند

تا میخورد تکان ز نـسـیمی عـبای تو

صدها هزار بار جهان و هر آنچه هست

آقـا غــالم کــوی تــو ،آقــا فــدای تــو

هم تو غریب هستی و هم مرقدت غریب

امـا غــریـب نـیسـت دمـی آشـنـای تـو

دشـمن تو را نهـاد به زندان و بیخـبر

از آنکه هـسـت عـالـم امکـان برای تو

مانـند مـادرت به جـوانـی شـکـسـتهای

زهـر جـفـا گـرفت رمـق از صدای تو

گــفــتـی به آه آب بــرایـت بــیــاورنــد

ذکر حسین بود و عـطش هـر نوای تو

شکر خدا که لحـظۀ آخـر پـسر گـرفت

در بـیـن سـیــنـه مــاه رخ دلـربـای تـو

آه از سـری که رفت به بـاالی نـیزهها

آه از تنی که ماند به صحـرای کـربـال
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شاعر :وحید محمدی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

وقت بیماری و غم ذکر حسن میگیرم

وسط روضه و دم ذکـر حسن میگیرم

هـمه جا زیر عـلم ذکـر حسن میگیرم

به خـدا بین حـرم ذکر حـسن میگـیرم

سامرا ،ذکر حسن ،بین حـرم میچسبد
نـام تو شدن ،زیر عـلـم میچسبد
جـمع ِ
ِ
مـا نـشـسـتـیـم سـر سـفـرۀ شـاهـانـۀ تو

به فـدای تو و آن لـطـف کـریـمـانـۀ تو

عرشیان صف زده پشت در کاشانۀ تو

خـیر دیـدیـم چـقـدر از در این خانۀ تو

پـاسـبان حـرمت خـیـل مالئک هـستـند
جیره خوار کرمت خیل مالئک هستند
خلـق حـیـران تو و روی مـلـیحـت آقـا

به فـدای تـو و آن لـحـن فـصـیحـت آقا

ماجرایی است عجب ،دست مسیحت آقا

دست ما را بـرسان تا به ضـریحت آقا

به فـدای تو و آن گـنـبـد و گـلـدستۀ تو
کس نخورده است در عالم ،به در بستۀ تو

شور رویای شب ماست فقط خواب حرم

دل ما هست همان گوشۀ سرداب حرم

قـسـمت مـا بـشود کـاش دم نـاب حـرم

تا بنوشیم فـقـط جـرعهای از آب حـرم

هرچه میخواهد از این باب ،گدا میگیرد

لطـف بیحـد شـما ،دست مرا میگیرد
دست و پا میزنی و بال و پرت میآید

مـهـدی فـاطـمـه بــاالی سـرت مـیآیـد

اثــر زهــر جـفـا بـر جـگـرت مـیآیـد

روضـۀ ظـهـر دهـم در نـظـرت میآید

همه سیراب ولی تشنه ،عزیز زهراست
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کندی سر دشنه ،عزیز زهـراست
زیر
ِ
میرود سمت جنان گریه ُکنت با زهرا

میشود چشم ترم در غم تو چون دریا

اثــر زهـــر شـده در رخـت آقـا پــیــدا

اولـین روضـۀ تو عـمـر کمت بـود اما

شکر حق خم نشدی ،چشم شما تار نشد

1

قـسـمت سیـنـۀ تو تـیـزی مسـمـار نشد
روی این خاک بگو ،آه؛ تنت میماند؟

زیـر مـرکـب مگـر آقـا بدنت میماند؟

غصهای نیست؛ به تن پیرهنت میماند

بیـن انـگـشت ،عـقـیـق یـمـنت میمـاند

پسر فـاطـمه بـاالی سرش غـوغـا بود
سـر عـمـامـۀ آقــای هــمـه دعــوا بـود

شاعر :علیرضا خاکساری

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

گـریۀ چـشـم مـلک از قِـبـ ِل مهـدی بود

چقـدر خوب سرت در بغـل مهـدی بود

نالـه کـردی همه با مهـر جـوابت دادند

تشنه بودی و سپس جرعهای آبت دادند

اهـل خـانه کـفـنی بر تن پـاکـت کـردند

بعـد تـشـیـیع بـالفـاصله خـاکت کـردنـد

پیکـرت تابش سـوزنـدۀ خـورشـید ندید

بـوریا جای کـفن دور خودش دید؟ ندید

سامرا با سپـر و سنگ و سنانت نـزدند

پیرمردان که عـصایی به دهانت نزدند

سامـرا صحـبتی از گـودی گـودال نشد

سیـنهات زیـر سـم اسب که پـامـال نشد

سر انگشترت انگشت به غارت که نرفت

آه ...ناموس تو آقا به اسارت که نرفت

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر و حفظ بيشتر شأن امام بيت اصالح
شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
الاقل خـم نـشدي ،چـشم شـما تـار نشد

قـسـمت سيـنـة تو تـيـزي مسـمـار نشد
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شاعر :رضا دین پرور

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

سخت است مردی گوشه زندان بیفتد

در غـربت و در وادی هجـران بیفـتد

زهـرا دوبـاره آمد و جانم حسن گفت

پا شد حـسن بر پـای این مهمان بیفتد

دور از وطن جـان داده آقا تا دوبـاره

شیـعـه به یـاد روضۀ سـلـطان بیـفـتد

تشنه شد و شربت به لبهایش رساندند

قـسمت نـشد تا با لب عـطـشان بیـفـتد

سهـوا ً به دندان ثـنایش خورده ظرفی

نه آنکه با مشت و لگـد ،دندان بیـفـتد

در پـادگان بـوده ولـی هـرگـز نـدیـده

لشکـر به جان پـیکـری بیجان بیفـتد

1

تا سر به دست چـند بیوجـدان بیـفـتد

این روضۀ پر سوز ،مخصوص حسین است

اینکـه غـریـبـی گـوشـۀ مـیدان بیـفـتد

شخصی به غارت بُرد عبای پارهاش را

تا قـیـمت سـوغـاتیاش ارزان بیـفـتـد

شکـر خدا که حـنجـرش خـنجر ندیده

شاعر :وحید محمدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

مادرت نیست ولیکن پسرت هست هنوز

جای شکر است که مهدی به سرت هست هنوز

نـفـست تـنـگ شده کـنـج قـفـس افـتـادی

باز خوب است که این بال و پرت هست هنوز

پـســرت آمــده بــاالی سـرت آقـا جــان

مرهمی بر جگر پُر شررت هست هنوز

اثـر وضعی سـم خـشکی لبهـاست ،ولی

خوب شد کاسۀ آبی به برت هست هنوز

لب تو خشک و دو چشمان تو تر آقا جان

گوییا ظهر عطش در نظرت هست هنوز

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر
آمده را جايگزين بيت زير کنيد؛ متأسفانه اين بيت و بيت قبل از آن به گونه اي است که انگار بايد امام عسکري هم همچون جدش
سدالشهدا شهيد مي شد و  ....شايسته است در سرودن و خواندن اشعار حرمت اهل بيت بيش از اين رعايت شود.
اصالً نخورده بر قـفايش خنجري کُند

تا سر به دست چـند بيوجـدان بيـفـتد
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شاعر :اسماعیل شبرنگ

قالب شعر :غزل

سامرایی میشوم وقتی هـوایی میشوم
حـســن دوم آل مـصـطـفـی
سـیـّدی ای
ِ

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

از زمین پَر میکشم غرق رهایی میشوم

1

تو کریمی که چنین گرم گدایی میشوم

بهترین ساعات عمرم با شما سر میشود

غالم چون شمایی میشوم
شادم از اینکه
ِ

مطمئن هستم که تاثیر روایات شماست

اربعین؛ هر سال؛ اگر کرببالیی میشوم

یـاد تـخـریب مـزار تو مرا دق میدهد

غم بیانـتهایی میشوم
هر سحـر شرح ِ

گوشۀ حجره مدینه ،کربال ،یا مشهد است

اشکـبار بغـض های بیصدایی میشوم

روضههای سخت تو جمع حسن بود و حسین

یا حسینی میشوم یا مجـتـبایی میشوم

منتـظر بودی به دیـدارت بیاید منـت َـ َ
ظر
ِ

مثل تو هـمنالۀ مهدی کجـایی؟ میشوم

حرف دل من میزنم با حجت بن العسکری

االمان و العجـل یا حجت بن العسکری

شاعر :عادل حسین قربان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

حـس نـابی شبـیـ ِه بـاران داشت
ِّ

به نگاهـش بهـار ،ایـمان داشت

بـه ُ
ت ایـن مــرد
شـکـوه و ابـ ّهـ ِ

دشمن و دوسـتدار اذعان داشت

احــتــمــا ِل وقـــوعِ نــامـمـکـن

با وجودش همیشه امکان داشت

امـام هـمـام
روزگـاری هـمـیـن
ِ

گـنـبد و بـارگـا ِه ویـران داشـت

عـالَــمـی در اســارتـش ...امــا

کـنـج زندان داشت
گـذر عـمـر
ِ
ِ

آسـمان در رثـای او میسوخت

هرچه بـاریـد باز بـاران داشت

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر
آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
سـيـّدي اي دومـيـن يـا حـسـنِ آل عـلي

تو کريمي که چنين گرم گدايي ميشوم
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شاعر :حسین خیریان

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

حـق تو مدهـوش نشد
ظلـم از نَـفَـس ّ ِ

این شـدّت غـربـتـت فـرامـوش نـشد

حرف دل و ایمان تو هم گـوش نشد

تـبـعـیـد شدی نـور تو خـامـوش نشد

آن جلوه که فانی نشود نـور خداست
این درد غـریـبی تـو درد دل ماست
آقـا تــو بـرای هـمـه حـ ّجـت بــودی

نزدیک سه سال کـنج غـربت بودی

پـشت سر هـم مـیـان ظـلـمـت بودی

دلـگـیـر از این هـمه مـصیبت بودی

حـقـانـیـتـت از سـخـنـت پـیــدا بــود
شـش سـال امـامت تـو در دلـهـا بود
اشک غـمت از چـشم ترت میریزد

آشـفـتـهای و بـال و پـرت مـیریـزد

خون لخته فقط دور و برت میریزد

انـگــار تـمـام جــگــرت مـیریــزد

هـر بـار تـو نـام مـادرت را بُــردی
با هر قدمت فقـط زمین میخـوردی
1

شمـشـیر از این و آن نـخـوردی آقـا

صد شکر که خـیزران نخـوردی آقا

سـرنـیـزه که از دهـان نخـوردی آقا

از حـرمـلـه و سـنـان نـخـوردی آقـا

صد شکر به جـنـجال نـیـفـتـادی تـو
 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ضعف محتوايي در عدم رعايت شأن اهل بيت؛ پيشنهاد ميکنيم به
منظور رفع ايراد موجود و حفظ بيشتر حرمت و شأن اهل بيت که مهمترين وظيفه هر مداح است؛ بيت اصالح شده که در متن شعر
آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
امـا تـو که خـيـزران نـخـوردي آقـا

شمـشـير از اين و آن نـخـوردي آقـا

يـک بـار به جـنـجـال نـيـفـتـادي تو

تـنــهــا ته گـودال نـيـفـتــادي تو
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تــنــهـــا ته گـــودال نـیـفـتــادی تــو
صد شکر به پای دخترت خار نرفت

نـامـوس تو در مـیـان انـظار نـرفت

یا خـواهـرتـان در دل بـازار نـرفت

هـر کوچه به سـلـسله گرفـتار نرفت

زیـنـب وسـط مـجـلس می… یـا هللا
ال یـــوم کــیــومـک ابــاعـــبــدالـلـه
شاعر :مسعود اکثیری

قالب شعر :چهار پاره

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

بـیـن بـسـتر در اوج تـنهـایـی

بی صدا مانـده شیـونش انگار

با لبی تـشـنه از جـفای زهـر

لـرزه افـتـاده در تنـش انگـار

گـاه زنـدان و گـاه در تـبعـیـد

سـپـری کـرده روزگـاری را

از دو چـشم همیشه بارانـیش

مـیشـود دیـد بـی قـراری را

بــرســانــیـد جـــرعـــۀ آبــی

بـرسـانـیـد بـهـر تـسـکـیـنـش

گـر چـه در این دقـایـق آخـر

پــســرش آمـده بـه بـالــیـنـش

تنش انگار بین تب میسوخت

آنچنان که شراره شد از زهر

از نفـس های آخـرش پیداست

جگرش پاره پاره شد از زهر

بـا صـدایـی بُـریـده و لـرزان

شرحی از حال مضطرش میگفت

خود جوان بود و دائما با اشک

جـوانی مـادرش میگـفـت
از
ِ

مادرش را به گریه میدیـد و

قـیـام نـشـسـتهای میگـفت
از
ِ

روضه میخواند،کوچهای باریک

از غرور شکستهای میگفت

کوچه کوچه غروب تلخی داشت

لحـظهها لحـظههای آخـر شد

بر لبش یا حسین ِجانسوزی ست

سـامـرا کـربـالی دیـگـر شـد
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000
شاعر :مهدی رحیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

حسن شدی که کریمان فقط دوتا باشند

دو تا کـریـم در عـالـم بـرای ما باشند

حسن شدی که اگر از بقـیع برگـشتـند

کـبـوتـران هـمه راهی سـامـرا باشـند

دلیل خوشۀ انگور عسکری این است

که تـاکها نـنـشـیـنـند روی پـا بـاشند

حسن شدی که میان ُمضیف چشمانت

تـمام شـهـر به عـشق شـما گـدا باشـند

حسن شدی که به هنگـام بردن نـامت

بـقــیـع آمـدههـا یــاد مـجـتـبی بـاشـنـد

حسن شـدی که شبـیـه بـقـیع اینجا هـم

هـمیشه گنبد و گـلـدسته سر جدا باشند

حـسن شدی که شبـیه بـقـیـعُ ،خـدامت

ت در هـوا بـاشند
ذرا ِ
به دور قـبـر تو ّ

حسن شدی که غریبی غریب تر باشد

که زائـران تو در بین کـوچهها باشند

حسن شدی که غریبی به اوج خود برسد

که خـادمـان تو در شهر کـربال باشند

شاعر :قاسم صرافان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

سامرا ،از غم تو ،جامهدران است هنوز

چشم نرگس به جمالت ،نگران است هنوز

پـسر حـضرت هـادی! به فـدایت پـدرم

پـدر حـضرت مهدی! به فـدایت پـسرم

حج نرفـتی تو ،ولی قـبلۀ حاجات شدی

تو خودت ،عین صفا ،مشعر و میقات شدی

کعبه ،یک چاردهم ،بی تو صفا کم دارد

بیتو ،یک چاردهم ،عطر خدا کم دارد

حـسن دوم زهـرا ! برخـیـز
مـاه زیـبـا!
ِ

مهدیت دل نگـرانت شده ،بابا! برخیز

جان جهان را ،تو در آغوش بگیر
باز هم ِ

صاحب عصر و زمان را ،تو در آغوش بگیر

روی زانــو بـنــشــان آیــنـۀ طـاهــا را

تو ببـوس از طرف ما ،پـسر زهـرا را

شدن چون تو کریمی ،سخت است
غم پرپر ِ

به رقیه قسم! آقا! که یتیمی سخت است
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شاعر :محمد علی بیابانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلن

باید که دنیا فصل در فصلش خزان باشد

وقـتی که با تو اینچـنین نامهـربان باشد

ای کاش که من نیز امشب زائرت بودم

جایی که فرزندت در آنجا روضه خوان باشد

دریایی از درد و غریبی موج خواهد زد

پـای حسن هـرگاه جـایی در میان باشد

وقتی حسن باشی دگر جای تعجب نیست

سقـف مـزارت هم زمانی آسـمـان باشد

وقتی حسن باشی دگر جای تعجب نیست

وضعت میان خانه چون زندانیان باشد

وقتی حسن باشی دگر جای تعجب نیست

خـون دلت از کنج لبهایت روان باشد

آری حسن بودی ولی هرگز ندیدی که

گلبرگ روی مادرت چون ارغوان باشد

سخت است تشنه باشی و لبهای لرزانت

حـتی بـرای آب خـوردن نـاتـوان بـاشد

هنگـام برخـورد لبت با کاسۀ آب است

وقت گـریز روضههـای خـیزران باشد

شاعر :سعید خرازی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

زهر افتاده به جـان جـگـرم مهدی جان

لرزه انداخت ز پا تا به سرم مهدی جان

به لب خـشـک پــدر آب گـوارا برسـان

که من از سوز عطش شعله ورم مهدی جان

قـدح آب هـمـینکه به لـبـم شـد نـزدیـک

غم لب های حسین زد شررم مهدی جان

قبل از آنی که به دل زهـر اثـر بگذارد

کشته از صحنۀ دیوار و درم مهدی جان

لحـظه ای نیست عزیزم که تداعی نشود

وقعـۀ کـرب و بال در نـظرم مهدی جان

زینب و بزم یزید و لب خشکیده و چوب

خون قلبم چکد از چشم تـرم مهدی جان

مـی درخـشـد رخ مــاه تـو بــیــاد آوردم

سـر نـورانـی هـجـده قـمـرم مهدی جان
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

ای سـامـرهات قـبلـۀ دل کعـبۀ جانها

ای سفرۀ احـسان تو پیـوسته جهانها

ای عـبـد خداونـد و خـداونـ ِد زمانها

ای پـایۀ قـدر و شرفت فـوق مکانها

آگـاه ز اسـرار عـیـانهـا و نـهـانهـا
کوتاه به مدح تو و وصف تو زبانها
ای روی تو در بزم ازل شاهد و مشهود

وی آمده ساجد به خدا بر همه مسجود

هـم قبلـۀ حاجاتی و هم ح ّجت معـبود

هم حمدی و هم احمد و هم حامد و محمود

پدر مهدی موعود
غیر از تو که باشد ِ
مهدی که بهار آرد در فص ِل خزانها
ای جان جهان ای همه جانها به فدایت

سن خدایت
ای نام نکویت حسن ای ُح ِ

خـورشیــد پنـاه آرد ،در ظـ ِّل لــوایت

امـضـای عبـادات همـه؛ ُمهـر والیـت

باالتــر از آنــی کـه بگوینــد ثـنـایت
بر اوج جاللت نرسـد وهم و گمانها
در وصـف تــو اشیـاء زبـانـند زبانند

جز مدح تو را خـلق نخوانند نخوانند

گـلهای جـنـان بیتـو خزانند خزانند

بـا آنـکــه مـقـام تـو نــدانـنـد نـدانـنـد

پـیـوستـه روانــنـد روانـنــد روانـنــد
تـا دور مـزار تـو بـگـردنـد روانهـا
بوی خوش جنّت ز غبـار قدم توست

عیسای مسیح آنچه که دارد ز دم توست

حاتم که کریم اسـت ،گدای درم توست

تو دست خدا هستی و هستی کرم توست

تنهـا نه فقـط سامـرۀ دل حـرم توست
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هرجا نگرم از تو عیان است نشانها
تـو د ِ ُّر گــرانـمـایــۀ َده بحـر کـمـالی

ت جـاللی
تـو مهـر
فــروزان سمــاوا ِ
ِ

تـو عبـد ،ولـی عبـد خداونـد جـمـالی

احمد رخ و حیدر ید و صدیقه خصالی

دوم حـسـن از ُحسـن خـدای مـتعـالی
ای شاهد ُحسن ازلت چـشـم زمانهـا
ای خلق سماوات و زمین خاک در تو

ای چــار عـلــی آمـده جـد و پـدر تـو

ای مـنـتـقـــم آل مـحـ ّمــد پــســر تــو

پـیـوستــه ســالم از طـرف دادگر تو

بـر مهدی و بر نرجس نیکو سیر تو
بود در کف او خط امانهـا
مهدی که َ
ای در جگـر شیعه شـررهای غـم تو

ای ارث تو از مـادر تو عـمـر کم تو

بـود عـرش به ظـ ِّل عـلـم تو
با آنکـه َ

خــم شـد کـمـر چـرخ ز بــار الـم تـو

برپاست در عالم همه جا ذکر و دم تو

1

دارند به یادت همه در سیـنـه فغانها
با آنکه وجودت همه جا تحت نظر بود

از نور تو لبریـز دل جن و بـشر بود

وز علم تو دشمن را احساس خطر بود

هرجا که خبر بود ،فقط از تو خبر بود

پیوسته تو را قوت و غذا خون جگر بود

پُر بود دلت روز و شب از درد نهانها
افسوس که شد گلشن عمر تو خزانی

آه ای جگرت سوخته از سـوز نهانی

 . 1در تمام سايت ها حتي سايت نخل ميثم؛ بند هشم اين شعر بصورت ناقص و با پنج مصرع آورده شده است لذا براي رفع نقص يک
مصرع اضافه شد

برپاست در عالم همه جا ذکر و دم تو

دارند به يادت همه در سيـنـه فغانها
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دادنـد تــو را زهــر در ایــام جـوانی

جان شـد به لبت از ستـم دشمن جانی

000

شد کار محبـان ز غمت مرثیهخوانی
جوشید شرار از نفس مرثیهخـوانهـا
بگذار که بـا سـوز جگر یار تو باشم

بگـذار کـه پیوستــه گرفتـار تـو باشم

هرچند که خوارم چه شود خار تو باشم

زوار تـو باشـم
افـتـاده بــه خـاک ره ّ

بـا مهــدی مـوعـود عـزادار تو باشم
بود شرح غمت فوق بیانها
هـر چند َ
مـن «میثـمـم» و شیـفـتـۀ دار شمـایم

مـداح شـمـا ،نـوکـر دربــار شـمـایـم

یـک عـمـر گـدای سر بـازار شمـایـم

خود هیچم و بـا هیچ ،خـریدار شمایم

گـفتـم کـه شـوم یـار شما ،عار شمایم
دارم بـه سـر شانه بسی کـوه زیانها

شاعر :وحید دکامین

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

امشب دو دیدهام ز غمت پُر ستاره است

آن را که نیست چاره بجز این ،چه چاره است

در سـامـرا اگـر چه نـشد زائـرت شوم

دل را به یاد مقتلت از جان کناره است

با تو چه کرد معتمد دون ،که این چنین

از سوز داغ زهر به جانت شراره است

مهدی ز ره رسید و سرت را به بر گرفت

افـالکـیان و اهـل سـمـا را نظاره است

در بند دشمن ارچه سرت روی خاک بود

حـاال به روی دامن یک ماهـپاره است

ـنی و شدی از عـطش رها
گفتی تو إ ْس ِق ٖ

این روضه را به کربُبَال یک اشاره است

هر چه ز لشگری طـلـبـید آب ،جـدّتان

پـاسـخ نـداد کـس به حـسـین شـهـیدتـان
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شاعر :محسن حافظی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

اى نخل ریاض علوى برگ و برت سوخت

از آتش بـیـداد ز پـا تا به سـرت سوخت

اى یــازدهــم اخــتــر پُــر نــور والیـت

خورشید ز هجر رخ همچون قمرت سوخت

اى پـــارۀ قــلـب نـــبــى و زادۀ زهـــرا

از آتش زهر ستم و كین جگرت سوخت

سـوز تو در دشت محـبّت
از داغ جهان
ِ

چون الله سوزان دل مهدى پسرت سوخت

چون مشعل افروخته در سوگ و عزایت

اى واى دل مهدى نـیكو سیـرت سوخت

در فصل شباب از ستـم و كـیـنـۀ دشمـن

چون شمع شب افروز ز پا تا به سرت سوخت

اى جان جهان «حافظى» سوخته دل گفت

قلب همه از داغ دل پُـر شررت سوخت

شاعر :امیر علوی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

نگاه کن که مرا غـربتت کجا انداخت

مـرا حـوالـی بـازار سـامـرا انـداخـت

گـدای شهـر شـمایم گـدای لـطـف شما

خدا به گردن من منصب گـدا انداخت

ز غربت حرمت کل سینهام زخم است

نگاه کن که غمت روی سینه جا انداخت

مجـاوران حـریـمت تـمام نـاصبـیانـد

مرا همین غـم عظمی به ابتال انداخت

غـم اسیـریـتان هم شبـیـه روضۀ شـام

عجیب نوکرتان را ز دست و پا انداخت

برای غربـتـتان شعـر کـم سروده شده

مـرا حکـایـتـتان یـاد مجـتـبـی انداخت

مشخص است از این قافیه که آخر یار

ز سامـرا دل ما را به کـربـال انداخت

اگرچه کاسه به لبهای تو اصابت کرد

ولی به جان لب شاه چوب را انداخت

و روضۀ کفن و غسل و دفن و تشییع ات

مرا به یـاد شـه و یـاد بـوریـا انداخت

تـمام ایـل و تـبـارم فـدای روضـۀ تـو

حسین مهـر تو را در دلم خدا انداخت
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000
شاعر :محمد مبشری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

یک سـامـرا انـدوه کـنج سیـنۀ مـاست

دانی که عـمـری غصۀ دیرینۀ ماست

از غـربـتـت آیـین غــم آیـیـنۀ مـاسـت

بغض عدویت بغض ما و کینۀ ماست

دارد غـبـار بی کـسی کـوی حـریمت
گرد عـزا بـنـشـسته بر روی حریمت
دشمن به جـرم عـاشـقی کشته شما را

چون جـلوه گـاه خـالـقی کشته شما را

چون نـور فجـر صادقی کشته شما را

پرپر چو یاس و رازقی کشته شما را

چـشم زمیـن و آسـمـان بر تو بگـریند
جـانـا تـمام عـاشـقـان بـر تو بگـریـنـد
زهــر جـفـا در قـتـلـتـان بـاشـد بـهـانه

جـان داده اید از غصه هایی بی کرانه

کوی مـدیـنـه ،کـربـال ،این دو نـشانـه

شــام بــال و کــوفــه و جــور زمـانـه

اینها هـمـه بر جانـتـان گـردیـده قـاتـل
گر چه جهان زهـر جـفـا را دیده قاتل
نامت حسن ،خلقت حسن ،خویت حسن بود

جمع خصال و ُخلق نیکویت حسن بود

ذکر خوش و زیبا و دلجویت حسن بود

قلبت حسینی ،نقش بازویت حسن بود

ذکر تو را گـفتن به لب اوج سخن شد
مهدی به نام اطهرت ،یابن الحسن شد
یابن الحسن یعنی که مهدی زادۀ توست

شمـشیر مانده در غـالف آمادۀ توست

نـام خـوشـش زیـبـایـی سجـادۀ توست

او مـیـوۀ قـلـب تــو و دلـدادۀ تـوسـت

برگـو بیـایـد دیدهها چـشـم انـتـظارنـد
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آقـا بـیـا کـه یـاس هـا دل بـیقــرارنـد
آقـا بیا که فـاطـمه چـشم انتـظار است

با مادرت قـلب همه چشم انتظار است

هستی به اشک و زمزمه چشم انتظار است

بشتاب امیر عـلقـمه چشم انتظار است

زیبا شود گر که به رجعت آخر ای یار
آیـد امـیــر عـلـقــمـه گـردد عـلـمــدار

شاعر :حبیب نیازی

قالب شعر :غزل

یاکریم خسته و بیبـال و َپر شده
چون
ِ

این آ ِه ُمختصر شدهاشُ ،محتضر شده!

برگشته رنگ و روش ،تنش تیر میکشد

یعنی که زهـر بـر بدنـش کـارگر شده

فرط درد تا زمین خورد لب فِ ُ
شرد
از
ِ

ضعف چیره بر بدنش دردسر شده
این
ِ

یک دست زد به پهلو و یک دست روی خاک

ث مـادریاش بـیـشـتـر شده
آقـا چه ار ِ

مادر خود فکـر می کند
دارد به روی
ِ

دومین حسن نفسش شعله ور شده
این ّ

میان چـشم تـرش پـا گـرفته بود
دریـا ِ

آری دوباره روضۀ زهـرا گرفـته بود

خـوب است آمده پـسرش تا امـان دهد

ت بـابـا نـشان دهـد
تا که ادب به ساحـ ِ

ظـرف آب آمـده ،بـیتـاب آمـده ...
بـا
ِ

از راه آمـده ،نکـنـد تـشـنه جـان دهـد

1

تا یک گریز یاد د ِل روضه خوان دهد

ظرفی که خورد بر لب و دندان این امام

خـبر خـیـزران دهد
چـشم ما
شایـد به
ِ
ِ

چـشم گـود رفـته به گـودال میرود
با
ِ

با یـا ِد عـمه زیـنـبـش از حـال میرود

گوئی که قصد کرده بدین دست و پا زدن

1

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

 .بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم به جهت جلوگيري از برداشت غلط از تخيل شاعرانه و به منظور

انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
او نذر کرده لحظة اين دست و پا زدن

تا يک گريز ياد دلِ روضه خوان دهد
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000
شاعر :علی احمدیان

زهری که رفت بر جگرت بیحساب شد

حـالت ز ظلـم دوره زمـانه خراب شد

امـروز سـامـرا شده گریان روضهات

هـمپای تو که کاسۀ چشمت پُـرآب شد

وقتی گذشت از سرتان غـصۀ عـطش

کـارت بکـاء بـر لـب طفـل ربـاب شد

از داغ کــربــال تـن تـو درد مـیکـنـد

پُر خـون دلت ز ماتـم بزم شـراب شد

باشد همیشه صحن و سرایت غریب تر

از قـبـر مـادری که سرایش تراب شد

در آرزوی "جنت" پـاکـت همیشه من

ت حـرم تـو ثـواب شد
یعـنـی کـه رویـ ِ

شاعر :حسن کردی

1

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

زهـر جانکـاه به جـان جگـرش افـتاده

لـرزه بـر پـیکـرۀ بـال و پـرش افـتاده

عـطـش از سوخـتگـی لب او میبـارد

شـدت زهــر به لـبـهـا اثــرش افـتــاده

چـشـم او آمـدنـی را به تـمـاشـا مـانـده

بـا دلـی تـنـگ به یـاد پـسـرش افـتـاده

در سرداب که وا شد دل او ریخت بهم
ِ

یـاد یک خـانـهای و مـیـخ درش افتاده

لحظۀ آخر او روضه شد و سخت گریست

داغ مـادر بـه دل شـعـلـهورش افـتـاده

یاس در آتش و یک شهر تماشا میکرد

در به روی بـدن مـحـتـضرش افـتـاده

محسن و مادر و دیوار و لهـیب هـیزم

روضه در روضه همه در نظرش افتاده

گفت آهسته به گوش پسرش،مادرمان

رد یک پنجـه به چـشمان تـرش افتاده

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

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

زهري که رفت بر جگرت بيحساب شد

حـالت ز ظلـم دوره زمـانه عـذاب شد
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شاعر :محسن حنیفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

او اهل گریه بود و دو چشم نجیب داشت

با نام مجتبایی اش انسی عجیب داشت

او هم کریم بود و به هنگام بخـشـشش

رزق یتیم و سائل و مسکین به جیب داشت

آری تـمـام اهـل مـقــاتــل نـوشـتـهانـد

دشمن هم از عنایت و لطفش نصیب داشت

مثل حسن حـرم به مزارش وفـا نکرد

دیدم که صحن خاکی و قبری غریب داشت

دستم به سمت چاک گریبان خویش رفت

وقتی که نام او به لبش عندلیب داشت

او دست خاک زلف پریشان خود نداد

باال سرش به جای سنان او طبیب داشت

وقتی که زهر پا به روی سینهاش گذاشت

فرزند او به روی لب امن یجیب داشت

ابن الـرضـای سـوم این خـانـواده هـم

مرثـیهای شبیه به یابن الشبـیب داشت

خاکی شده است صورت گلدستههای او

یعنی که میل روضۀ خدالتریب داشت

شاعر :مجید آقاجانی

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ای به قـربان جـمالت یا امام عسگری

پر زند دل در هوایت یا امام عسگری

آرزویم باشد آقا ،کاش من هم میشدم

خادم صحن و سرایت یا امام عسگری

من بمیرم از غـم عـظمای تو آقای من

میرسد هر دم صدایت یا امام عسگری

میشوم من هم مدافـع بهر دربار شما

تا کنم جـان را فدایت یا امام عسگری

من شدم عمری غالم روسیاه مهدیات

تا کنم جـلب رضایت یا امام عسگری

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در
متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
او هم کريم بود و به هنگام بخـشـشش

خورشيد و ماه يا که ستاره به جيب داشت
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000
شاعر :امیر عظیمی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای آفـتـاب ،سـایـه نـشـیـن جـمـال تـو

ای عمر خضر ،بسته به آب زالل تو

ای نـیـستی خـلـق دو عـالـم ،زوال تو

ای هست و بو ِد خلقت و هستی ،وبال تو

مائـیم در حریم تو ،داریم چـشم لطف
از دامن کـریـم تو داریـم چـشم لطـف
صلحا صف کشیـدهاند
اینجا مـقـربانُ ،

پیغـمبران حق ،شهـدا ،صف کشیـدهاند

آقا ببـین چـقـدر گـدا صف کـشیـدهانـد

رأی» شما صف کشیدهاند
س ّر َمن
در « ُ
ِ

تا که شـونـد جـزو گـدایـان حـضرتت
روزی خورند از نمک و نان حضرتت

ای سامرات ،گـلشن زیـبای اهـل بیت

گـلـدستهات ،بهـشت دِالرای اهل بیت

دور ضریح ،در حرمت ،جای اهل بیت

ای» اهل بیت
ی ِمنّ ِ
از نسل توست «مهد ُ

امشب که ما به روضۀ تو مشتری شدیم
مشغـول ذکر یاحسن العـسگری شدیم
کعبه در این دیار به دورت طواف کرد

پای همین مزار به دورت طواف کرد

روزی هزار بار به دورت طواف کرد

با قلب داغدار به دورت طـواف کـرد

ای قبله گاه یار ،به دور خودت بچرخ
حج را بجا بیار ،به دور خودت بچرخ
ای آنکه چـشم دهـر برایت گـریـستـه

در آسـمـان دو نهـر بـرایت گـریـسـته

جـبریـل بـحـر بحـر بـرایت گـریستـه

مسـموم زهـر ،زهـر بـرایت گریـسته

آقای من ،نلرز ،به دور خودت نپـیـچ
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بر خویشتن نلرز ،به دور خودت نپیچ
سـم جـفـا ،تشنه لب شدی
آقا تو هـم ز ِ

آزرده زهر قلب تو را ،تشنه لب شدی

رفته دلت به کـربـبال ،تـشنه لب شدی

با یـاد دست های جـدا ،تشنه لب شدی

1

در ظـ ّل آفـتاب لبـش تـشنـه مـانده بود
پـور ابـوتـراب ،لبـش تشنه مانـده بود
ِ

2

آقـا بـنـوش آب گـوارا ،بـگـو حـسیـن

بگـذار سر به دامن موال ،بگو حـسین

آسـوده سیـر کن به ثـریّـا ،بگو حسین

مهدی کنار توست ،همین جا ،بگو حسین

او آمده است رخت عزا را به تن کند
آمـاده اسـت تـا بـه تـن تـو کـفـن کـنـد
کرببـال ،حـسین ،دریـغـا کـفـن نداشت

اصالً کفن که جای خودش ،پیرهن نداشت

3

"هذا قلیل" ،پس به گمانم بدن نـداشت

زخم تیر و نیزه شکسته ،به تن نداشت
جز ِ

جـسـمی که پـایـمال سم اسب ها شود
باید که سهم خـاک شود ،بـوریـا شود
 . 1بند ششم اين شعر در تمام سايت ها بصورت ناقص و با پنج مصرع آمده است لذا براي رفع نقص يک مصرع اضافه شد
رفته دلت به کـربـبال ،تـشنه لب شدي

با يـاد دست هاي جـدا ،تشنه لب شدي

 . 2بیت زیر به دلیل ایراد محتوایی تغییر داده شد؛ بر خالف آنچه در بین عوام رایج شده است کربال بین دو نهر آب نیست
بلکه هم رود دجله و هم فرات هر دو در شرق کربال قرار دارند و فرسنگها با کربال فاصله دارند
در ظـلّ آفـتاب لبـش تـشنـه مـانده بود

بین دو نهر آب ،لبـش تشنه مانـده بود

 . 3بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در
متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
جز زخم و زخم و نيزه شکسته ،به تن نداشت

"هذا قليل" ،پس به گمانم بدن نـداشت
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000
شاعر :سعید خرازی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

مهدى بیا كه رفـتنیَم ،را ِه چـاره نیست

ُجز تو ،به آسمان والیت ستاره نیست

من تـشنه لب رسان
كـام ُخ ِ
آبى به ِ
شك ِ

ت هیچ اِستخاره نیست
كار ِخیر ،حاج ِ
در ِ

كـنـار بـستـرم اى مـیـوۀ ِدلَـم
ِبـنـشیـن
ِ

دیدن رویت دوباره نیست
در
فُرصت به قَ ِ
ِ

ت حیدر به خانه دید
آه از َدمى كه حضر ِ

گوش مادرم اثر از گوشواره نیست
در ِ

ت كـربال
یـن ُمصیـبا ِ
مهـدى بِدان كه بِ ِ

ق پارۀ آن شیرخواره نیست
جانسوزتر ِز َحل ِ

ب من ،بَـ َدنَش پاره پـاره ُ
شد
َجـ ّد غَـری ِ

سواره نیست
ا ّما بِه ِگر ِد من َخبَرى از َ

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

تسلیت ای ح ّجـت ثـانی عشر یاین الحسن

زود بود از بهر تو داغ پـدر یابن الحسن

قـلب بابت از شـرار زهر دشمن آب شد

سوخت جسم و جانش از پا تا به سر یابن الحسن

کودک شش ساله بودی بر پدر خواندی نماز

ریختی از چشم خود خون جگر یابن الحسن

زود گرد بی کسی بر ماه رخسارت نشست

زود کردی جامۀ ماتم به بر یابن الحسن

قرن ها چشم تو گریان است بر جدّت حسین

لحظه لحظه ریختی اشک بصر یابن الحسن

طفل بودی پیش چشمت چشم بابا بسته شد

تو نگه کردی و او زد بال و پر یابن الحسن

مخفی از چشم همه ،چشم تو بر بابا گریست

سوختی چون شمع سوزان تا سحر یابن الحسن

قرن ها فریاد زهرا مادرت آید به گوش

از مدینه بین آن دیوار و در یابن الحسن

یـوسف زهـرا بـیـا با ما بگـو آخـر چـرا

تربت زهراست مخفی از نظر یابن الحسن

ای سرشک چارده معصوم از چشمت روان

ای زده هجر تو بر دلها شرر یابن الحسن

روز میثم تیره تر می باشد از شام فـراق

تا شود خورشید رویت جلوه گر یابن الحسن
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای گرد کـاروان تو را ُحسن مشتـری

بر خـسروان گـدای تو را نیز برتری

کنیه« :ابامح ّمد» نام خوشت« :حسن»

ولی خدا،شهره« :عسکری»
«ابنالرضا» ِ ّ

خاک حریم قدس تو را فیض عیسوی

روش بــنـدهپــروری
در تـو را
ِ
عــبـد ِ

یک آسـمان ستاره زمیـنبـوس آستـان

صدها هزار مشتریات گشته مشتری

س ّر من را»
پایت در آسمان ،حرمت « ُ

س ّر من رآ»ت بر افالک رهـبری
از « ُ

با اقـتـدار و قـدر و جــالل الــهــیات

ُخلق خوش محـ ّمـد و بازوی حـیـدری

نـامآوران بـرنـد به تـجـلـیـل از تو نام

پیغـمبـران کـنند به مـهـرت پـیـمبـری

از بام چرخ نقـش زمین گردد آفـتـاب

خـواهد اگر زنـد به تو الف بـرابـری

گر با تو دشـمـنـم کـند اعـالن دوستی

من میکنم بر او ز دل و جان برادری

باهلل قـسم به چون تو پدر فخـر میکند

بر خاک نرجس ار نبرد سجده مادری

با یک نسیم سامرهات میتوان گرفت

فـیـض مـسـیـح از دم بـیـمار بـستـری

بی مـهـر تو اگـر پـدر و مـادرم بـرنـد

سوگند میخورم که من از هر دواَم بری

حاشا که هر حسن؛ حسن عسکری شود

تو دیگـر اسـتـی و دگـرانـنـد دیگـری

باید پـدر تو باشی و مهـدی ب َُود پـسـر

بر این گهر به جز تو کسی نیست گوهری

دردا که ُکـشت معـتـم ِد سنگـدل تو را

در هـشتم ربیع نخـست از ستمـگـری

آزر گرفت تا جگـرت از شرار زهـر

بـاریـد اشـک شـیـعـه چنان ابـر آذری

جا دارد ار برای تو گریند روز و شب

ّ
جن و ملک زمین و زمان حوری و پری

مهدی غریب و نرجس مظلومه شد غریب

آن بانویی که داشت به تو فخر همسری

دردا که در بهار جـوانی خـزان شدی

از بس که کرد ساقی غم بر تو ساغری

پیـوستـه بـاد گـریـۀ «میثم» نـثـار تـو

بود به خاک شما خط نوکری
کـاو را َ
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شاعر :مهدی مقیمی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

ماه صفـر رفت و دوباره محشری شد

هـنگـامۀ شـور و عـزای دیگـری شـد

اسـالم ،گـریـان امـام عـسـکــری شـد

در خـانه ،مظلوم دو عالم بستـری شد

مسموم شد موال خبـر در شهـر پیچـید
آقا به خود از شـدت این زهـر پـیچـید
آقــا عــزادارت زمـیـن و آســمــانـنـد

با ما تـمام قـدسیـان هم نـوحـه خوانـند

بر چـشمـهامـان اشکـهـای ما روانـنـد

در زیـر بـار مـاتـمت قـدهـا کـمـانـنـد

امشب دل زهـرا و حـیـدر غـم گرفـته
مهـدی کـنـار بـستـرت مـاتـم گـرفـتـه
تو خود غریبی سامرایت هم غریب است

این روزها حال و هوایت هم غریب است

فرزن ِد دور از دیده هایت هم غریب است

حس میکنم حتی عزایت هم غریب است

صاحب زمان بر پای تو صورت نهاده است
غربت همیشه عضوی از این خانواده است

سـردی
هـر بـار یـاد کـوچه افـتـادی فِـ ُ

با یـاد زهـرا مـادرت صد بـار مردی

راحت شدی دیگر تو با زهری که خوردی

کمتر کسی برده چنان رنجی که بردی

پـیـداست مـوال از غـروب دیـدگـانـت
کـار خودش را کرده زهـر دشمنـانت
سخت است فرزندت بگیرد دامنت را

بـعـدش بـبـیـند لحـظـۀ جـان دادنت را

خـامـوش بـیـند چـشمهـای روشنت را

پـیـشت بـمـانـد تـا بـبـیـنـد رفـتـنـت را

ما هم به هـمـراه ائـمه روضه خوانـیم
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آالم دل صـاحـب زمــانــیــم
گـریــان ِ
ابـر غـم تـو کـرده سـایـه ،سـامـرا را

در غـم فـرو بـرده تـمـام سیـنـه ها را

ویـرانـه کـرده کوچههـای قـلب مـا را

کـرده تـداعـی روضـههای کـربـال را

غـمهـای دیگر را غـم تو برده از یـاد
آقا بـمـیـرم ظـرف آب از دستت افـتاد
تا ظرف آب از دستهایت بر زمین خورد

یاد آمدت ساقـی عـمـود آهـنـین خورد

تا تیـر بر مشک یل ام البـنـیـن خورد

افتاد مشک و ضربهها از آن و این خورد

بر ساقی و بر اشکهـایش گریه کردید
با حضرت مهدی برایش گریه کردید
اصال هـمه بر دستهـایش گریه کردند

ت از پیکر جدایش گریه کردند
بر دس ِ

پـیغـمبـر و زهـرا برایش گریه کردند

بـر مـاجـرای کـربـالیش گـریه کردند

این روضه هم مثل تمام روضهها شد
از هر جهت رفـتـیـم آخـر کـربـال شد

شاعر :ناشناس

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

آسمان مـاتم گرفـته از جـفـا یابن الحسن

سر کشیده ساقـی آن جام بال یابن الحسن

بر دل یاران غمی ناگفتنی بنشسته است

سامرا یابن الحسن
غرق ماتم گشته شهر
ّ

دانم از داغ پدر گریان و سوزانی چو شمع

در کـنار قـبـر او داری نـوا یابن الحسن

ای امیـد آخـرین ای روشـنی بخـش دلـم

ای که میباشی کنون صاحب عزا یابن الحسن

در عزای باب خود صاحب عزای مجلسی

بر عزاداران خوش آمد گو بیا یابن الحسن
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شاعر :محمد حسین رحیمیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

دیگـر تـوانی در میان پـیکـرت نیست

آقا رمـق بیـن دو چـشمان ترت نیست

لعنت به این زهری که آبت کرد این طور

در بسترت انگـار جسم الغرت نیست

دخـتـر نـداری تـا پـرسـتـار تـو بـاشـد

جان میدهی و هیچ کس دور و برت نیست

این روزها داری دلـی پُـر از سقـیـفـه

در گوش تو جز نالههای مادرت نیست

مثل حسن پیری چه زود آمد سراغت

این روزگـار بیمـروت یاورت نیست

دور از وطن در سامـرا خیلی غـریبی

آقـا ولـیکـن قـاتـل تو هـمـسرت نیست

لب تشنهای ،لب تشنهای ،لب تشنه اما

ساعات آخر خنجری بر حنجرت نیست

مهدی است باالی سرت وقت شهادت

بیغـیرتی مثل سنان باال سرت نیست

شاعر :محسن حافظی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

در دل آزادگـان بـاشد والی عـسـکـری

جان هر آزاده ای گـردد فـدای عسکری

می ستـیـزد با ستمکاران و با بیگـانگـان

آن که می باشد به عـالم آشنای عسکری

ای که دست خود زنی بر دامن پُر مهر او

سعی کن تا پا گذاری جای پای عسکری

بـارالها قـسمت و روزی ما کن از کرم

مرقد وصحن وسرای با صفای عسکری

بهر حفظ دین و قرآن شد شهید زهر کین

عالمی انـدوهگـیـن باشد برای عسکری

آسمان گرید زداغ جانگـدازش ای دریغ

سرزمین سـامرا شد کـربـالی عسکری

مادرش زهرای اطهر سوگواری می کند

هر کجا بر پا بود سوز و عزای عسکری

تسلیت گوید به نزد مهدی صاحب زمان

(حافظی)از ماتم محنت فزای عسکری
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

ای ز چـشم همگان ریخته اشک بصرت

حسنی و چو حسن خون شده عمری جگرت

همچو اجـداد غـریـبت همۀ عـمر غریب

به جـوانی شده مسمـوم چو جـ ّد و پدرت

در پی مـاه صفـر معـتـمد از زهـر جـفـا

کرد با عـ ّم گـرامیت حـسـن هـمـسـفـرت

بسکه در جامعه مظلوم و غریب و تنهاست

نیست ممکن که عزا بر تو بگیرد پسرت

چشم بگشا به سوی خانۀ در بسته خویش

سـیـرت
که عـزادار شده هـمـسر نـیـکـو
َ

سالها تحتنظر بودی و بودی در حبس

کس ندانست و نداند که چه آمد به سرت

چشم حـقبین تو شد بـسته و میبیـنی باز

پیش نظرت
ِ
همه جا غربت مهدی است به

سالها شـمع صفـت سوختی و آب شدی

نه فقط زهر جفا زد به دل و جان شررت

سالها بود که با یاد لب خـشک حـسیـن

خون دل بود روان روز و شب از چشم ترت

میثم از خواجگی هر دو جهان دست کشد

بـشــمـاریـش اگـر جــزء گــدایـان درت

شاعر :سید رضا مؤید

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

رسانـده زهـر جـفـا تا به چرخ آه مرا

گرفته است ز کـف مـعـتـمد رفـاه مرا

به زندگانی من نیز زهـر خـاتـمـه داد

به دست و پیکر لرزان ببین گواه مرا

رسـیـده بـر لـب بـام آفـتـاب زنـدگـیـم

بخوان غالم من از پشت پرده ماه مرا

بـیـا امـیـد دلـم مـهــدیـم دگـر مـگــذار

تو بیش از این به رهت منتظر نگاه مرا

بیا و آب بنـوشان تو بر پـدر دم مرگ

که نیست تاب و توان جسم همچو کاه مرا

تو در برم بنشین تا مگـر که بـنـشانی

ز اشـک دم به دم خـود شـرار آه مرا

به غربت تو و مظلـومی تو می سوزم

چـو گـیـرد آتـش بـیـداد جـایـگـاه مـرا

147

درآستان وصال؛ جلد چهاردهم  :امام حسن عسکری علیه السالم

000
شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

اینـست راز روضۀ اشک روان شدن

پس پرده نهان شدن
خـورشید بودن و ِ

دور از وطن شدن،به شب تار،بیخبر

تبـعـیـد از مدینه به یک پـادگـان شدن

مـحـروم از دیـار َو دیــدار شـیـعـیـان

زندان شدن،غریب شدن ،بیامان شدن

هر شب شبیه سید و موالی خود علی

با چـاه در نـوا شـدن و هـمزبـان شدن

با دست و پای بسته چو اجداد طاهرین

از فرط غصه ،پیر و بظاهر جوان شدن

هم حـرف بـد شنـیـدن و دم بر نیامدن

هم بارها به دشمن خود میـزبان شدن

عمری امام بودن و در حصر دشمنان

1

هر دم به یک جفا و ستم امتحان شدن

گاه از مدیـنه ،یکـسره تا سامـرا اسیر

چون شام و کوفه ،همسفر ساربان شدن

س ّم استران
سـ ّم و گهیُ ،
گـاهی شهیـد َ

2

گاهی اسیـر نیـزه و گاهی سنـان شدن

رم زادۀ زهرا شدن غریب
گاهی به ُج ِ

گاهی به جرم آل علی ،بی نـشان شدن

حـسن عـسـگـری نـبـود
آیـا اِمـامـتـان
ِ

تا کی هـنـوز مـنـتـظـر این و آن شدن

اصـال ِپـی بــقــای والیـت بــنــا شــده

چـنـدین امـام  ،یـار امـام زمـان شـدن

ابک ِللحسین"
ای شیعه هر غمی که رسد"،فَ ِ

اینـست راز روضۀ اشـک روان شدن

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به دليل مستند نبودنمطالب و مغايرت با روايات معتبر؛ پيشنهاد ميکنيم به
منظور اجتناب از گناه تدليس يا تحريف سخان ائمّه؛ بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد؛ در
واقع بيت زير بيشتر ذم امام است تا بيان مظلوميت حضرت ائمه هيچ گاه هميشه مورد توجه مرم بودند و پيرو هم داشتن
حتي در دستگاه ظلم و جور پيروان امام رخنه کرده بودند
عـمـري امـام بـودن و پـيـرو نـداشتـن

هر دم به يک جفا و ستم امتحان شدن

 . 2بيت زير و ابيات بعدي اگر اشاره به کل ائمه باشد صحيح است و اال اگر منظور فقط امام عسکري باشد نادرست است
گـاهي شهيـد سَـمّ و گهي ،سُمّ استران

گاهي اسيـر نيـزه و گاهي سنـان شدن
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شاعر :ناشناس

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

شد عزای باب مظلومت بیا یابن الحسن

جان به قربان تو ای صاحب عزا یابن الحسن

عسگری مسموم شد از زهر بیداد و ستم

کز غمش سوزد دل اهل وال یابن الحسن

در عـزای عـسگری آید ز نای اهل دل

صد فغان همراه با شور و نوا یابن الحسن

آب شد شمع وجـودش زآتـش زهـر ستم

خاک غم بر سر کنم زین ماجرا یابن الحسن

در جوانی رفـت از دنـیا امام عـسگری

شد کویر دل از این غم شعله زا یابن الحسن

این مصیبت را ز سوز سینه و با اشک و آه

تسلیت گوئیم امشب بر شما یابن الحسن

گاه از هجران جانسوز تو سوزم همچو شمع

گاه از فـقـدان آن نـور هدی یابن الحسن

دست رد بر سینهام امشب مزن زیرا که من

با مـحـبـان تو هـسـتـم آشنـا یابن الحسن

شاعر :عبدالحسین مخلص آبادی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

از روضه های ماه صفر تا جدا شدی

با روضه های زهـر کـمی آشنـا شدی

این ها برای کـشتن تو نقشه می کـشند

از لحظه ای که وارد این سامرا شدی

اهـل مــدیــنـه ای چــقَــ َدر راه آمــدی

امـا اسـیـر «مـعـتـمـد» بـی حـیـا شـدی

کم حرص این جماعت گمراه را بخور

تو برکـتـی که شامل هـمسایه ها شدی

آقا عجیب لـرزه به دستت فـتاده است

حاال شبیه فـاطمه مـشـگـل گـشا شدی

ی لـحـظـۀ آخـر بدون شک
با تـشـنـگـ ِ ّ

بـا پــای دل روانــۀ کــربـبــال شــدی

رفتی غروب روز دهم ٬سال شصت و یک

گـریـه کن تـمامی آن صحـنه ها شدی

گـفتی منـم شبیه خودت تشنه ام حسین

هـمـسایـۀ غـریـبـی خـون خــدا شـدی
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000
شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای دل بیا ز خویش برون تا سفر كنیم

از كوچه های سـامـره با هـم گـذركنیم

گاه عزای عسكری و موسم غـم است

برخـیز تا به ناله جهان را خـبـر كنیم

مـهـدی به بـزم سوك پـدر سر زند بیا

شاید كه یك نفـس رخ او را نظر كنیم

هـمـراه بلبلی كه به گـلزار سامراست

بر عمر كمتر از گـل او دیـده تـر كـنیم

خــیـزیـد تـا بـیـاد دل پــاره پــاره اش

ناله زنیم و گریه ز سـوز جگـر كـنیم

زهـرا نـشسـته در غـم فـرزند خود بیا

تا گریه گه به مادر و گه بر پسر كنیم

زین داغ جـانـگـداز «وفائی» روا بود

شب را چو شمع سوخته با گریه سر كنیم

شاعر :سید پوریا هاشمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

اثـر زهـر به کـل بـدنت معـلـوم است

شدّت درد تو و ضعف تنت معلوم است

گاه غش میکنی و گاه به خود میپیچی

خوب اوضاع تو با سوختنت معلوم است

حرف خود را به تکان دادن سر میگویی

حالت از گریه و طرز سخنت معلوم است

سعی داری که نبـیند پـسرت اما حیف

باز خـاکی شدن پیـرهـنت معلوم است

پادگان جای تو و اهل و عیال تو نبود

در نگاه تو غم دل شکنت معلوم است

کـاسه نزدیک لبـت میشود و میافـتد

باهمین زاویه زخم دهنت معلوم است

قصدت اینست تو هم کرببالیی بشوی

این مواسات در عطشان شدنت معلوم است

فـرق بـسیـار تو بـا جـد غـریـبـت آقـا

وقت تشییع و کفن داشتنت معلوم است

ت
گـوشۀ دیگر فـرق تو در این امـنـیـ ِ

خواهران و حرم لطمه زنت معلوم است

ته گودال نرفتی به سرت سنگ نخورد

شکر این لحظۀ آخر بدنت معلوم است
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شاعر :سید رضا مؤید

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

ز چـشـم پُر گهـر من خـدا خـبر دارد

ز جـان پـر شـرر من خـدا خـبر دارد

که بود معتمد و ظلم او چگونه شکست

ز کـیـنه بـال و پـر من خـدا خبر دارد

ز هم زمانی با سه خلیفه در شش سال

چـه آمـده به سـر من خـدا خـبـر دارد

زهر شرر زا چگونه میگذرد
ز سوز ِ

ز شـام تـا سـحـر من خـدا خـبـر دارد

شـرار زهـر ستم هم چو شمع آبم کرد

ز سـوزش جـگـر من خـدا خـبر دارد

میان این همه دشمن چه ها کند مهدی؟

ز غـربت پـسـر مـن خـدا خـبـر دارد

ز بـعـد من بـرسـد غـیـبت خـدائـی او

ز صبر منـتـ َ
ظـر من خـدا خـبـر دارد

شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

یـابن الحـسـن فـدای تـو و دیـدۀ تـرت

خون جای اشک میچکد از چشم اطهرت

داغی نـشـسـته بـر جـگـر داغـدار تـو

در خون نشسته است دل درد پرورت

قـربان آن امـام ،که در آخـرین نـفـس

سیراب گشته است به دست مطهـرت

ای سرو سرفراز جهان ،سرو سربلند

از ماتم پـدر چه رسیده ست بر سرت

بــهــر تــســلــی دل درد آشـنــای تــو

صف بستـهاند خـیـل مالئک بـرابرت

ما را شریک درد و غم خود حساب کن

ما دل شکـسته ایم ز احوال مضطرت

دلتنگ سامرای تو هستیم و چون نسیم

مـا را بـبـر به دیـدن گـلـزار پـرپـرت

رفتی به پشت پردۀ غیبت ولی شده است

صدها هزار عاشق و عارف کبوترت

چـشم انتظار مانده زمین تا کدام روز

روشن شود جهان ز حضور منـورت

با کـثـرت گــناه « وفـایی» شب فـراق

دارد سالم و عرض ارادت به محضرت
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000
شاعر :محسن حافظی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

سـوز داغ عسكرى
میزند آتش به قـلبـم
ِ

گیرد امشب اشك من هر دم سراغ عسكرى

شد به سن كودكى فرزند دلبـنـدش یتـیـم

گشت د ُّر اشك مهدى چلچـراغ عسكرى

در دل صحراى غم ها و به دشت سرخ عشق

الله سان شد قلب ما خونین ز داغ عسكرى

بس كه اندوه فراوان دید از جور خسان

شد لـبالب از مـى غـم ها ایـاغ عـسكرى

با گالب اشك و با سوز درون گوید سخن

حافظى آن بلبل خوش خوان باغ عسكرى

شاعر :مهدی مقیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

این داستان زهر و جگـر مستمر شده

چـشم پـسـر بـرای پـدر بـاز ،تـر شـده

تغـییر کرده رنگ ُرخت یابن فـاطـمه

کز سـوز سیـنهات پسرت با خبر شده

آثار زهـر ،صورتـتـان را کـبـود کرد

معلوم شد که هر چه شده با جگر شده

این تب که سوخت جسم تو تاثیر زهر بود؟

یا شعلۀ در است ز تو شـعـله ور شده

این تـازگی نـداشت که با یـاد مـادری

در کوچه ،قـاتـل پـسری میـخ در شده

آه ای امام یـازدهم ارث فـاطـمه است

اینگونه گر که عمر شما مختصر شده

آقا دل شما نـکـنـد سمـت کـربـالست؟

که لحـظه لحظه داغ دلت بیـشتـر شده

خـنـجـر نـمیبـریـد گـلـوی حـسیـن را

امـا بـه روی گـردن او کـارگــر شـده

خواهر که اِن َیکاد برای تو خوانده بود!

دیگر چرا جـمـال منـیـرت نظر شده؟

ای بی ادب بلند شو از روی سیـنهاش

سنگینی ات مصیبت این محتضر شده

اوج مصیبت تو همین است خواهرت

با کـاروان شمر و سنان هـمسفـر شده
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

حـرم ســامـرای تـو
ای قــبـلـۀ حــرم،
ِ

بـیت الــوالی دل حــرم بـا صفـای تـو

قــرآن یـگـانـه دفـتـر مـدح و ثـنـای تو

روح مـلک کـبوتر صحن و سـرای تو

آئـیــنـۀ جــمــال خــداونــد ســرمـــدی
فـرزند پـاک چـار عـلـی ،سه محـمدی
رضوان بدان جالل و شرف سائل درت

خورشید سجده برده به صحن مطهرت

روح رضاست در نفس روح پـرورت

نامت َحسن نه بلکه َحسن پای تا سرت

میـراث زهـد و نـور هـدایت ز هادیت
عـلــم امــام هـشـتــم و جــود جـوادیت
معصــوم سـیــزده ولــی هللا ذوالـمـنـن

ابن الـرضای سـومـی و دومیـن حـسن

گل ریزد از بهشت به خاکت چمن چمن

شرمنده در ثنای تو از کوچـکـی سخن

دُر کـالم و لـعـل لـب گــوهــری کـجـا
مـحـمـدن الـعـسگری کجـا
وصف ابــا
ِ
انــوار ده امــام درخــشـد ز روی تــو

یـادآور رسـول خــدا ُخـلق و خـوی تو

زیـباترین دعــای ملک گـفـتـگـوی تـو

مسجـود ّ
جن و انس بُود خاک کوی تو

رورد تویی
بحری که درصدف ،د ُّر جان َپ َ
در دامـنـش امـام زمـان پـرورد تـویی
ویــرانـۀ مــزار تـو مسـجــود آسـمــان

قـبر تو کعبۀ دل و صحنت مطاف جان

زوارهر شب حـرمت صاحب الـزمان
ّ

کـوری چـشـم دشـمنت ای قـبـلۀ جهـان

تنها نه سـامـره ،همه عالم دیار توست
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هر جـا رویم در بغل ما مــزار توست
قـبر مـطهـر تو اگــر چـه خــراب شـد

یـا بر حـریــم تو ستـم بـی حـسـاب شد

وآن دلربا ضریح؛ نهـان در تـراب شد

هرچند قـلب شیعه از این غم کباب شد

000

هـر روز قـبـۀ تـو فـروزنـده تـر شـود
جاه و جـالل و مرتـبهات زنـده تر شود
ای نُـه سـپـهـر فـرش رفـیـع عـبـادتـت

ای لطف وجود و مرحمت و بذل،عادتت

اقــرار کــرده دشـمـن تو بـر سـیـادتت

یـاد آمـدم بـه فـصـل جـوانـی شـهـادتت

ای زخم دل هماره فـزون از ستاره ات
از ما سـالم بـر جـگـر پــاره پــاره ات
با آن که در محـاصره بودی تو سال ها

دیـدی ز دشمنان ،غـم و رنج و مالل ها

کـردنـد بـا تـو از ره طغـیـان جـدالها

دادی به شیعه عـزت و قـدر و جالل ها

نـور والیتت ز دل حـبـس ای ش ِگـفـت
چون آفـتاب یک سـره آفـاق را گرفت
داغت به قلب شیعه شراری عـظیم شد

خـون بر دلت ز کـیـنۀ اهـل جحـیم شد

روح تو در بـهـشـت الـهــی مـقـیـم شد

با رفـتن تو حـضرت مـهـدی یتـیـم شد

یا بن الحسن از این همه بـیداد ،االمان
ع ّجل علی ظهورک یا صاحب الزمان
ای عـدل تـو زوال سـتـم گـسـتـری بـیا

نـادیـده کـرده بر هـمه روشـنگـری بـیا

ای آخــریـن دُر؛ صـدف کـوثـری بـیـا

ای نـور دیــدۀ حــسـن عـسگــری بـیـا

تا کی فـراق روی تو آتش به جان زند
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تا کی به شیعه خصم تو زخم زبان زند
ای خوانده ّ
جن وانس و ملک پیر و مقتدات

تو جان جان عـالـمی و جـان ما فـدات

ُخـلـق عـلی و ُخلـق نبی جـلـوۀ خـدات

میثم به این دو مصرع نیکو دهد ندات

یا صاحب الزمان به ظهورت شتاب کن
عالم ز دست رفت تو پا در رکاب کن

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعلن

سوخـت از زهر ز پا تا به سرم

آب گــردیـده خـــدایـــا جــگــرم

پسرم مهـدی موعـود کجـاسـت؟

تا بـبـیـنـد که چـه آمـد بـه ســرم

دشـمـنـانـم هــمـه شـادنــد ولـــی

گرد غـم ریخـت به روی پـسـرم

پـســرم گـریـد و گـویـد هـمـه دم

پــــدرم ای پـــــدرم ای پـــــدرم

یــاد تـنــهــایـی مـهــدی هــر دم

می رود خون ز دو چشمـان ترم

طــوطــی بـــاغ جــنــانـــم امـــا

ریخت یا رب به جهان بال و پرم

از پس مـاه صفــر زهــر جـفـــا

کـــرد با خـتـم رسـل هـمـسـفـرم

پـیـکـرم شمــع صفـت آب شــده

قـاصـد مــرگ نـشـستـه بـه بـرم

آب آریـــــد بـــــرایـــم یـــــاران

که به دل سخـت فــتــاده شـررم

ای خـدا یـاد لـب خشـک حسیـن

ســوزد از زهــر جـفـا بیـشـتـرم

آن حسینی که سرش هست هنوز

بـه سـر نیــزه عـیـان در نظــرم

آن حـسینی که به قـاتل می گـفت

آب ده آب کـه ســوزد جــگـــرم

مـن بـــه ایـام جـوانـی ( مـیـثــم)

بـه گـلـسـتـان جـنــان رهـسـپـرم
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شاعر :محسن راحت حق

قالب شعر :غزل

پـسر فـاطـمه تنها شده بود
بین حجـره
ِ
ِ

سامرا بود و در آن شهر چه غوغا شده بود

ب ما ض ّجه زنان میلرزید
مادر صاح ِ
ِ

تن یوسف زهرا شده بود
چون که رعشه به ِ

خواست تا آب بنوشد ،دو دستش لرزید

1

ب گ ِل طاها شده بود
عطش انگار نصی ِ

منـتـظر بود بـیاید پـسرش منـجی دهر

َو در این فاصله لبریز چو دریا شده بود

غـم بـابـا ببـرد
َو طـلـوع کرد پـسـر تا ِ

پدری که نَفَسش غرق به غمها شده بود

دسـتـان پـسر آخـر کـار
آب نـوشـید به
ِ

دل پی روضۀ ارباب در اینجا شده بود

بین گـودا ِل بال تـشنه لـبی خورد زمین
ِ

کشتن او وای چه دعوا شده بود
سر
بر ِ
ِ

2

روضه سربسته بگویم که چه بلوا شده بود

شن داغ و ز غبار
دهنش پُر شده بود از ِ

بیقرار پسرش حضرت زهرا شده بود
ِ

آنقـدر سنگ زدند نیـزه زدند اه ِل جـفا

ب ُکـبرا شده بود
که پُـر غـ ّ
صه د ِل زین ِ

نه پـسر بـود که آبـی برسـاند به لـبـش

1

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

 .بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم به منظور انطباق مطالب با روايات مستند و معتبر

و انتقال بهتر معناي شعر ،بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد؛ در روايت شيخ صدوق ( کمال
الدين ص  ،43۷بحار األنوار ج ۵۰ص  ) 331فقط اشاره به لرزيدن دست امام شده است؛ و موضوع نتوانستن و آب
خوردن توسط فرزندش در روايات نيامده است
خـواست تا آب بنـوشد نـتـوانست نـشد
2

عطش انگار نصيبِ گلِ طاها شده بود

 .بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم به منظور انطباق مطالب با روايات مستند و معتبر

و انتقال بهتر معناي شعر ،بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد؛ زيرا امام سجاد بودند اما
نتوانستند در آن لحظه با شرايط موجود به بالين سيدالشهدا بروند.
نه پسر داشت که آبي برسـاند به لـبش

روضه سربسته بگويم که چه بلوا شده بود
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شاعر :سید رضا مؤید

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

پدری در دم مرگ است و به بالین پسرش

پسری اشک فشان است به حال پدرش

پـدری جـام شهادت به لـبـش بوسه زده

پسری سوخته از داغ مصیبت جگـرش

پسری را که بود نبض دو عالم در دست

شـاهـد داغ پـدر آه و دل و چـشـم تـرش

حسن العسکری از زهر جـفا می سوزد

حجةابن الحسن از غم شده گریان به برش

چار ساله پسری مانـده و صد ها دشمن

که خـداوند نگه دارد و از هر خـطرش

دشمن افـکـنـده ز پا نخل امامت را باز

کند انـدیـشـه به نـابـودی یکـتـا ثـمـرش

خانه ای را که عدو دست به غارت زده است

آتـش ظلـم بر افـروخـتـه از بام و درش

آه از آن روز که شد غیبت مهدی آغاز

غـیبـتی را که بود خـون شهیدان اثرش

آنکه امروز جهان زنده و قائم از اوست

بـار الـهـا کـه مـؤیّـد نـفـتـد از نـظـرش

شاعر :سید رضا مؤید

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

رسانده زهـر جـفـا تا به چرخ آه مرا

گـرفـتـه است ز کف معتمد رفاه مرا

به زندگانی من نیز زهـر خـاتـمه داد

به دست و پیکر لرزان ببین گواه مرا

رسـیـده بـر لب بـام آفـتـاب زنـدگـیـم

بخوان غالم من از پشت پرده ماه مرا

بـیـا امـیـد دلـم مـهـدیـم دگـر مـگـذار

تو بیش از این به رهت منتظر نگاه مرا

بیا و آب بنوشان تو بر پدر دم مرگ

که نیست تاب و توان جسم همچو کاه مرا

تو در برم بنـشین تا مگر که بنـشانی

ز اشـک دم به دم خود شـرار آه مرا

به غربت تو و مظلومی تو می سوزم

چـو گـیـرد آتـش بـیـداد جـایـگـاه مرا
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شاعر :حمیدرضا برقعی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

یازده بار جهان گوشۀ زندان کم نیست

کـنج زنـدان بال گـریۀ باران کم نیست

سـامــرایـی شـدهام ،راه گـدایـی بـلـدم

لقمه نانی بده ،از دست شما نان کم نیست

قـسمت کعـبه نشد تا که طوافـت بکـند

بر دل کعبه همین داغ فراوان کم نیست

یـازده بار به جـای تو به مشهـد رفـتم

بپذیـرش ،به خدا حج فقیران کم نیست

زخـم دنـدان تو و جـام پُر از خـونـابه

ماجرایی است که در ایل تو چندان کم نیست

بوسۀ جام به لب های تو یعنی این بار

خیزران نیست ولی روضۀ دندان کم نیست

از همان دم پـسر کوچکـتان باران شد

تا همین لحظه که خون گریۀ باران کم نیست

در بقـیع حـرمت با دل خون میگـفـتم

که مگر داغ همان مرقد ویران کم نیست؟

شاعر :محسن حنیفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

دم حسن جان داد
ز عرش ،فاطمه تا کهِ ،

دوباره اشک من آمد کمی به من جان داد

بـرای غــربـت آقــای ســـامـــرا بــایــد

هـزار دفـعـه شکـست و مرتـبا ً جـان داد

میان حـجـره جـوانـی ز درد می لـرزیـد

جـوان موی سپـیـ ِد غـم و محـن جان داد

دوباره یک حسن از داغ کوچه ها دق کرد

جوانیاش همه شد صرف سوختن جان داد

ز بس که آه کشید و به روضه دم بگرفت

که "جای فاطمه من را بیا بزن" جان داد

امــام پــاره گـریـبـان روضـه ها پـر زد

امـام گـریـه کـن شـاه بـی کـفـن جان داد

دوبـاره با لب تـشنه ز کـربـال می خواند

شبـیه جـ ّد خودش دور از وطن جان داد

دوباره حجرۀ او گوشه ای شد از گودال

حسین شد ،وسط دست و پا زدن جان داد
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شاعر :وحید قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

دسـت زمـانـه بـار دگـر اشـتـبـاه كـرد

زهـری ،بـهـار زنـدگی ام را تباه كرد

در تار و پود پیكر من رخنه كرده بود

تا مغز استخوان ،همه جا طی راه كرد

آتـش كــشــیــد بــاغ امـــیــد دل مــرا

با خنده ،شعله های خودش را نگاه كرد

مثل كـسوف روز دهم ،سوز تشنـگـی

خـورشید پُـر تـللـو رویـم ،سیاه كرد

حـال و هـوای مـلـتـهـب حـجــرۀ مـرا

هـمرنـگ سرخی شفـق قـتـلـگـاه كرد

شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

وقـتی دلـم ز گـریـه سبـکـبار میشـود

سرمست عشق و تشنۀ دیـدار میشود

با شـوق ســامـرای تـو پـرواز می کـند

خـلـوت نـشـیـن گـلـشـن ایـثـار میشود

برخاک تو ز چشم فشانم سرشک غـم

اشکـی که چـلچـراغ شب تـار میشود

چشمم که بر ضریح غـریب تو می فتد

دنـیــا دوبــاره بـر سـرم آوار میشـود

آزاده آن کسی ست که دربـند عشق تو

با یک جـهـان امـیـد گـرفـتـار میشود

گرخار لب به وصف و مدیح تو وا کند

از فـیض مدحتت گل بی خـار میشود

ای عسکری لقب ز غمت هرکه اشک ریخت

آن قطره اشک گوهر شهـوار میشود

قــربــان آن دلی که ز بـیــداد دشمنـان

با شعـله های زهـر شــرر بار میشود

هر غنچه ای که بشکفد از گلشن وجود

عمر چون گـل تو عزادار میشود
بر ِ

روزعزای توست که مهدی است نوحه گر

روزی که صرف گریۀ بسیار میشود

ظلمی که در مـدینـه به آل رســول شد

بار دگـر به سـامـره تـکـرار میشـود

آسوده درجزاست«وفایی» هرآن کسی

اینجـا مـحـب عـتـرت اطـهـار میشود
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شاعر :مسعود اصالنی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

شب تاریک هوای سحرش را میخواست

شهر انگار خسوف قمرش را میخواست

گـوشـۀ حـجره کسی چـشم به راه افتاده

حـسـن دوم زهـرا پسرش را میخواست

حضرت عسگری از درد به خود میپیچد

زهـر از سینۀ آقا جگرش را میخواست

آسـمـانـی ست امـامـی که زمـین افـتـاده

آسمان جلوهای از بال و پرش را میخواست

شعلۀ زهر که بد جور زمین گیرش کرد

به خدا که نفس مختصرش را میخواست

لحظـۀ آخر خود روضۀ عاشورا خواند

منبر خاک غـم چشم ترش را میخواست

تـه گـودال کـسـی روی زمـیـن افــتـاده

خنجر شمر گمانم که سرش را میخواست

دخـتـری دیـد که باالی سـرش نـامردی

آمـده بود و نگـیـن پـدرش را میخواست

شاعر :وحید قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

خون میچکد ز دیدۀ در خون شناورم

در بُهت چـشـم های گـهـربـار مـادرم

سوز عطش به ریشۀ من تیشه می زند

خـشـکـیـده شاخـه های بلـند صنوبـرم

در انتهـای مـغـرب رنگ کـبود رفت

مـنـورم
خـورشـیـد پُـر فـروغ جـمـال
ّ

از هُرم زهر و معجزۀ لخته های خون

یـاقـوت سـرخ گـشـتـه لـبـان مطهـرم

شرر زهر رخنه کرد
تا مغز استخوان
ِ

تـفـتـیـده کوره ای شده گـرمای بسترم

بـا هـر نـفـس تـمـام تنـم تـیـر می کشد

چـشـم انتظار قـطـع نـفـس های آخـرم

در لـحـظـه های آخـر عـمـرم هـوائـیم

افـتاده شور کرب و بـال باز در سرم

این آرزوی لحظۀ جان دادن من است

با ذکر یا حـسیـن رود جان ز پیکـرم
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شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

گـدای کـوی تـو آقـاسـت یـا ابـاالحـجـة

که زیـر سـایــۀ مـوالسـت یـا اباالحجة

ت دل را بـرآوری آقـا
نـگـفـتـه ،حـاجـ ِ

ز بس که لطف تو با ماست یا اباالحجة

به خـوان نـعـمت تو انـبـیاء بـنـشـسـتند

که دست جود تو غوغاست یا اباالحجة

هــزار حـاتـم طـایـی گـدای سـفـرۀ تـو

که سفـره دار تو یکـتـاست یا اباالحجة

که گفته گوشۀ تبعید فیض جاری نیست

کـرامـت تـو ز بـاالسـت یـا ابـاالحـجـة

بهارها همه دم صحـبت از ُگـلت دارند

ُگـل تو یـوسف زهـراسـت یا ابـاالحجة

هزار یوسف مصری غـالم یـوسف تو

َد َمت هـزار مـسـیـحاسـت یا ابـاالحجـة

خــبـر دهـنـد به اردوی ســوگـوارانت

بـسـاط نــالــه مـهـیّـاسـت یـا ابـاالحـجة

صـدای نـالـۀ مـهـدی به گـوش می آیـد

که نـور چـشـم تو تنهـاست یا اباالحجة

عـزای غـربت تو بـوی مـجـتـبی دارد

دلـت کـرانــۀ غــم هـاست یا ابـاالحجـة

مخور که زهر جفا در طعام می ریزند

کـنـار سفــره ات اعـداست یا اباالحـجة

فراق و غربت و تبعید و رنج ،قوت تو شد

که غصه یـار تو مـوالست یا اباالحجة

هـنـوز یـار نـداری که یــاری تو کـنـد

که از مـزار تـو پـیـداست یا ابـاالحجـة

شکسته باد نظامی که حرمت تو شکست

مـزار تـو هـمه دل هــاست یا ابالحـجة

هـزار گـنـبـد تابـان به مـرقـدت روشن

که فرشت عرش ّ
معالست یا اباالحجـة

مـالئک حـرمـت با وقـار می گــویـنـد:

که کـربالی تو این جـاست یا اباالحجة
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شاعر :محمد بیابانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

تنهـا نه اینکه بر تن تو جـامۀ عـزاست

ـر من رئاست
حتی سیـاه پوش غمت ُ
س ّ

غم ،واژه ای که بیشتر از هر کس دگر

با چـشم هـای دائـم األشـک تو آشنـاست

تنهـا ،غریب ،گـوشـۀ سـرداب خـانهات

بر گونه هایت اشک عزای پدر رهاست

ایـن روزهـا اگـر کـه نـداریـد زائــری

ما را به سامرا ببر ،اینجا پر از گداست

انــگــار مــاتــم تــو تــمـامـی نـدارد و

هر روز ،سینۀ تو به یک داغ مبتالست

تـو سـوگـوار خـانـۀ آتـش گـرفــتــه ای

اما شکستن تو در این داغ ،بی صداست

مثل هـمـیـشه آخـر شعـرم رسید و بـاز

دستم به دامن تو و امضای کـربـالست

شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

سـالم مـا به تو و سـامـرای اطـهـر تو

مـنـور تـو
ســالم مـا به حــرمـخــانــۀ
ّ

سالم بر تو و بر ُحرمتت که جبـرائیل

جـبـیـن گــذاشـتــه بـر آسـتــانـۀ در تـو

سالم ما به تو ای عسکری لقب که خدا

نهاده خیل ملک را معیـن و عسکر تو

سالم ما به شکوه و به شوکت و قدرت

که آگه ست از این قدر و جـاه داور تو

قسم به عمر کمت ای گل بهشت رسول

دوبـاره زنـده شـده یـاد عـمر مـادر تو

سـالم مـا به دل پـاره پــاره ات هـر دم

سـالم اهـل سـمـاواتـیـان به پـیــکـر تو

سالم ما به تو و آن گـلی که از داغـت

شــرر گـرفـتـه دل او کـنـار بـسـتر تو

ز بس که رعشه بجانت فتاده بود از زهر

به دست او شده سیـراب لعـل اطهر تو

صـــدای آیــۀ امــن یـجـیــب مــی آیــد

بپاس آن گــل درد آشنـا و مضطر تو

برای روز ظهورش تو خود دعائی کن

که مستجاب شود هر دعا ز محضر تو

به روز حشر "وفائی" کجـا غمی دارد

اگـر که ثـبت شـود نـام او به دفـتـر تو
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شاعر :اسماعیل شبرنگ

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

قلبی که به دست غصه ها زنجیر است

مانـنـد هــوای سـامـرا دلـگـیر است

آقــای جــوان شـهــر غــم هـا دیـگـر

از شـدّت ظـلم این زمانه پـیـر است

زخـمی شـده از زهـر ،گـلـوی مـوال

زهـری که به ب ُّرندگی شمـشیر است

یـک مــادر قــد خـمــیـده از راه آمـد

باالی سـرش نشست...اما دیـر است

انـگـار که زخـم چـهـره را میبـیـنـد

چشمان ترش محو همان تصویر است

یک کـربـبـال عـطـش بـرایش مـانـده

نـوشـیدن آب هـم که بی تاثـیـر است

نـیـمه شب سـامـرا و دوری...انگـار

این غصه به آه هرشب من چیره ست

ما را به دعـای خیر خود مهـمان کن

آقـا نـفـس حـق شـمـا اکـسـیـر اسـت

شاعر :وحید قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

تـب دارتـریـن تـب زدۀ بـسـتــر دردم

پُـر سـوز ترین زمـزمـۀ حـنجـر دردم

رنگ رخ مـن بر همگـان فاش نموده

در بــاغ نبی جــلــوۀ نـیـلــوفــر دردم

فـریاد عـطـش زد دهـن سـوخـتـه ام تا

تر شد لب خشکیده اش از ساغر دردم

جای عرق از چهرۀ من زهـر چکیده

پــیــغــامـبـر خـســتــه دل بـاور دردم

بر زیر گلـوی جـگـرم دشـنه کـشیدند

من کـشـتـۀ تــیــغ شـرر لـشگـر دردم

آتـش فکـنـد بر قــد و بـاالی سـپـیـدار

یک ذرۀ نــاچــیــز ز خـاکـسـتر دردم

خـون گریه کند اخـتر و مهتاب بـرایم

افــالک شـده مــسـتـمـع مـنــبـر دردم

درآستان وصال؛ جلد چهاردهم  :امام حسن عسکری علیه السالم

163

000

معرفی اجمالی بخش های سایت جامع آستان وصال
سایت جامع آستان وصال به عنوان تخصصیترین و جامعترین سایت علوم مداحی کشور از سال
 1393شروع به فعالیت کرده است و روزانه بین  3تا  10هزار نفر از این سایت بازدید میکنند که
طی چند سال گذشته بیش از شش میلیون نفر از سایت بازدید داشتهاند؛ این سایت در 16بخش شامل:
اشعار؛ مقتل و زندگانی اهلبیت ،آموزش مداحی؛ آموزش قرآن ،آموزش احکام ،آموزش شعر و
آرایههای شعری ،آموزش دستگاههای موسیقی ،احایث ،منویات بزرگان و بصیرت مداحی ،پاسخ به
شبهات دینی ،گالری عکس ،نرم افزارهای مذهبی ،شهید و شهادت ،کتاب و ماهنامه تخصصی مداحی
به ارائه خدمت میپردازد که در هر کدام از این بخشهای  16گانه موارد کامالً بصورت تخصصی و
کارشناسی مورد توجه قرار گرفتهاند که شرح آن در زیر میآید.
1ـ اشعار :هم اکنون بیش از هشت هزار شعر گلچین در خصوص والدت ،مدح و شهادت ائمه و
دیگر موضوعات مرتبط با مداحی و زندگانی ائمه در قالبهای مختلف شعری و موضوعات و سبک-
های مختلف « مدح ،مرثیه ،روضه ،سرود ،زمزمه ،سینه زنی ،ذکرهای سقائی و  »....بر روی سایت
بارگذاری شده است؛ این سایت اولین و تنها سایتی در کشور است که « تا جائیکه ما بررسی کردیم»
اشعار بارگذاری شده را مورد بررسی و نقد کارشناسانه قرار داده است؛ متأشفانه تمام سایتهای
موجود « تا جائیکه ما بررسی کردیم» تنها به گپی اشعار از روی یکدیگر بسنده کردهاند و همین امر
باعث شده اشعار آنها با اغالط امالئی ،شعری ،روائی ،محتوایی و  ...همراه باشد اما در این سایت کلیه
اشعار بر اساس الف) تطابق با روایتهای معتبر زندگی اهلبیت و مقاتل معتبر ب) رعایت اصول و
فنون شعر و صنایع شعری ج) رفع ایردادات محتوایی و ابهامات اعتقادی د) تطابق با موازین شرعی،
نظرات علما و مراجع و آموزهای معارفی اهلبیت ،بررسی شده و مهم تر از آن اصالحات ضروری
صورت گرفته و با توضیحات الزم در معرض دید بازدید کنند گان قرار گرفته است.
از دیگر ویژگیهای منحصر بفرد بخش شعر این سایت که آن را از سایر سایتها متمایز میکند
پرداختن به اذکار سقائی است ،ذکر سقائی به عنوان شیوۀ عزداری همدان در سال  1392به عنوان اثر
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معنوی ملی ثبت شد اما متاسفانه تنها به ثبت کلی آن اکتفا شده و تا کنون به غیر از این سایت هیچ
اقدامی برای معرفی و ارتقاع آن در عرصه کشوری صورت نگرفته است ،بحمداهلل این سایت با
بررسی و شناسائی  130سبک زیبا از سبکهای سقائی اقدامی بزرگ و ماندگار در تثبیت و معرفی
ذکرهای سقائی نموده است که هم اکنون  50سبک از این سبکها همراه با صوت و اشعار پر محتوا
و اصالح شده بر روی سایت در اختیار عالقه مندان قرار داده شده است.
2ـ روایت تاریخی :از دیگر ویژگیهای منحصر به فرد سایت جامع آستان وصال پرداختن به
روایتهای معتبر زندگانی اهلبیت آن هم بر اساس منابع دست اول تاریخی و معتبر است و تا جائیکه
ما سراغ داریم هیچ سایتی تا بحال به این امر مهم و ضروری به صورت تخصصی و گسترده بپرداخته
است .تا اکنون برای تمام اهلبیت روایات متعددی در مورد والدت ،شهادت ،مصائب ،کرامات و
معجرات آنها« متن عربی روایت ،ترجمه روایت همراه با اسناد آن» بر روی سایت بارگذاری شده
است؛ به عنوان مثال در خصوص سیدالشهدا و واقعه عاشورا هم اکنون بیش از پنجاه روایت معتبر بار
گذاری شده است ،در مواردی نیز خدمات ارائه شده گستردهتر هم میباشد ،مثال در خصوص شهادت
جوانان اهل بیت عالوه بر ارائه روایت معتبر ،روایات نامعتبر ،و تحریفات موجود هم مستند به کتب
مقاتل معرفی شده است و در گام بعدی روایتهای مختلف آنان از کتب 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 طبرسی ،تاریخ األمم طبری،
جالء العیون و بحار األنوار مجلسی ،منتهی آلمال و نفس المهوم شیخ عباس قمی و  ....در کنار یکدگر
قرار داده شده است و مراجعه کننده میتوانند با مقایسه روایت شهادت هر یک از این بزرگواران در
کتب مختلف پی به تحریفی بودن و مستند نبودن بعضی از روضهها ببرد.
3ـ آموزش مداحی :در این بخش به ارائه مباحث تخصصی آموزش تئوری و عملی مداحی؛
همچون؛ مباحث صدا سازی ،تمرینات صوتی و تمرینات الحان؛ اقسام مجلس ،شیوههای مداحی ،راه-
های حفظ صوت و دیگر مباحث مورد نیاز مداحان پرداخته شده است.
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4ـ آموزش قرآن :با توجه به ضرورت تسلط کامل مداحان به قرائت قرآن کریم در این بخش
مباحث روخوانی ،روان خوانی؛ تجوید و اطالعات قرانی بصورت کتبی و صوتی در اختیار کابران
سایت قرار داده شده است.
 5ـ آموزش احکام :در بخش آموزش احکام به بحث بایدها و نبایدها و احکام واجب در مداحیها
و مجالس عزاری همچون :نظرات و فتاوای مراجع در منع قمه زنی ،استفاده از آالت موسیقی در
عزاداریها ،احکام برهنه شدن و سینه زنی ،مداحی خانم ها و  ....پرداخته شده است.
 6ـ آموزش شعر :با توجه به اینکه شناخت اشعار صحیح و نادرست مستلزم آشنایی با قواعد شعری
و آرایه های آن است ،بخش آموزش شعر نیز به سایت اضافه شد که در این بخش مباحثی چون قواعد
ردیف و قافیه ،انواع قالب های شعری ،انواع اوزان شعری و ....ذکر شده است.
7ـ آموزش دستگاه های موسیقی :شناخت نغمات مورد استفاده در مداحیها یکی دیگر از مهم-
ترین نیازهای مداحان است که در این بخش گوشههای مختلف ستگاههای موسیقی توسط اساتید رده
یک کشوری در اختیار مداحان قرار داده شده است.
 8ـ احایث :در این بخش متن عربی و ترجمه بیش از هزار حدیث در موضوعات مختلف به
خصوص مباحث مرتبط با مداحی و عزاداریها همچون ثواب عزداری؛ ثواب مرثیه سرائی ،ثواب
زیارت؛ جایگاه و شأن هریک از اهل بیت ،احادیث مرتبط با مناسبت های مذهبی و دیگر مباحث
اجتماعی و اخالقی از ائمه با ذکر اسناد آن آورده شده است تا مداحان بتوانند با استفاده از این
احادیث مجالس عزاداری را بیشتر مزین به سخنان اهل بیت کنند.
9ـ بصیرت مداحی :در این بخش با بهرهگیری از سخنان و منویات بزرگان دین همچون ،شیخ عباس
قمی ،شیخ جعفر شوشتری ،مقام معظم رهبری و  ....که در خصوص نحوۀ مداحیها و عزاداریها بیان
فرمودهاند؛ سعی شده است توصیهها و رهنمودهای الزم در رعایت آنچه مورد نظر علما ومراجع است
ارائه شود تا مجلسی مورد نظر و رضایت سیدالشهدا و حضرت ولی عصر (عج) داشته باشند.
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10ـ پاسخ به شبهات دینی :متأسفانه مدتی است دشمنان اهلبیت با طرح شبههای تاریخی از
زندگانی و سخنان اهلبیت سعی دارند مردم را از اهلبیت دور کنند که وظیفه مداحان در خنثی سازی
این توطئه ها بسیار باالست؛ لذا الزم است ابتدا خود با جواب این شبهات آشنا باشند تا بتوانند در
مجالس رفع شبهه نمایند ،در این بخش مستند با کتب تاریخی و مقاتل معتبر پاسخ این شبهات داده شده
است.
11ـ گالری :این بخش شامل سه زیر گروه الف) عکس ب) صوت ج ) ویدئو میباشد ،در بخش
اول بیش از  500عکس زیبا و فوقالعاده از حرم ائمه و طرحهای مذهبی و مناسبتها به تفیک هر
یک از ائمه جهت استفاده مراجعین قرار داده شده است؛ بخش صوت خود شامل چندین زیر بخش
همچون سبک های مداحی ،الحان قرآنی؛ اذکار سقائی ،مقتل صوتی ،اصول و فنون مداحی ،دستگاه
های موسیقی و سخنرانیها است که در هر بخش بصورت تخصصی فایلهای صوتی بارگذاری شده
که قابل اجرا و یا دانلود می باشد .کاربردیترین و منحصر بفردترین بخش صوت بخش مقتل صوتی
است که مقتل سیدالشهدا مستند به بیش از  100مقتل در این بخش ارائه میشود که این خدمت نیز
مختص سایت آستان وصال است .در بخش ویدئو هم فیلم های مرتبط با حرم ائمه و  ....قرار داده
شده است.
12ـ نرم افزارهای مذهبی :در این بخش تعدادی از نرمافزارهای کاربردی در خصوص زندگی
اهلبیت و مباحث دینی قرار داده شده است که بصورت رایگان قابل دانلود است.
13ـ شهید و شهادت :در این بخش زندگی نامه ،وصیت نامه و ویژگیهای رفتاری تعدادی از
شهدای مداح جهت آشنایی بیشتر مردم با این بزرگواران قرار داده شده است.
14ـ کتاب :این بخش خود شامل دو زیرگروه است .الف) معرفی کتب :در این بخش بیش از70
جلد از کتب تاریخی و مقاتل اهل بیت از قرن سوم تا قرن  14هجری بصورت کامالً تخصصی مورد
بررسی و معرفی قرار گرفتهاند که در این معرفی به موارد همچون ،جایگاه و شخصیت نویسنده،
جایگاه و ویژگیهای کتاب ،شیوه نگار کتاب ،منابع و ماخذ کتاب و .....بصورت مشروح بازگو شده
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است .ب) دانلود کتاب :در این بخش نیز بیش از پنجاه جلد کتاب زندگانی اهل بیت و مقاتل معتبر در
قرن سوم تا قرن  14هجری همچون ارشاد شیخ مفید ،لهوف سید ابن طاوس ،اعالم الوری طبرسی،
تاریخ األمم طبری ،روضة الواعظین فتال نیشابوری ،تذکرۀ الخواص ابن جوزی ،کامل بهائی ،جالء
العیون و بحاراألنوار عالمه مجلسی ،منتهی آلمال و نفس المهوم شیخ عباس قمی و  ....و دیوان اشعار
مذهبی بصورت کامال تخصصی و مختص هر یک از ائمه علیهم السالم بارگذاری شده است که
بصورت رایگان قابل دانلود است.
15ـ ماهنامه تخصصی مداحی :در این بخش نیز ماهنامه تخصصی جرعههای معرفت که برای
مداحان گرانقدر بر اساس ماه های قمری و مناسبتهای مذهبی تدوین و چاپ شده است قابل دانلود
و استفاده می باشد.
16ـ مناسبهای تاریخی و اعمال هر ماه :در این بخش نیز سعی شده مناسبتهای مذهبی هر روز
مستند به کتب معتبر و مرجع همراه با آیات و احادیث مرتبط بطور روزانه یادآوری و در اختیار
مراجعه کنندگان سایت قرار گیرد؛ ضمنا اعمال و اذکار هر ماه نیز بطور مستند با متن عربی و ترجمه
آن در دسترس و آماده بهرهبرداری مراجعین سایت میباشد.

این سایت بطور مستـقـل توسط
تعدادی از شعـرا ،مـداحـان و
دوستداران اهل بیت در همدان
راه انـدازی و اداره میشـود
و وابـسـته یا تحـت نظـر هیچ
نـهـاد یا ارگـانی نـمیباشد.

