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

تَمَامَ نِعْمَتِهِ بِوِالَیَةِ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ 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 بصورت  pdfدر
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 تدوین 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

5

درآستان وصال؛ جلد هفتم :حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السالم

خ
ب
ش اول:
اشعار والدت

امام زینالعابد نی

علیه السالم

000

سایت آستان وصال  astanevesa.irجلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان

6

شاعر :حامد اهور

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعلن فعلن مفعول مفاعلن فعلن

چشمان منتظر خورشید ،با خندههای تو میخندد

آه ای تبسم روحانی ،هستی به پای تو میخندد

با واژههای گل و لبخند ،دارد لب پدرت پیوند

باران بوسه که میگیرد ،بابا برای تو میخندد

بانوی شهر خدا حاال ،در بر گرفته مسیحش را

دستان منتظر باران ،با ربنای تو میخندد

میآیی از گل و فروردین ،از نص واقعهای شیرین

آری صحیفۀ هفت اقلیم ،با هر دعای تو میخندد

ای پیر وصل مناجاتی ،ای آنکه قبلۀ حاجاتی

در هر فراز مناجاتت ،گویی خدای تو میخندد

ای روح سجده! دل محراب ،در حسرت قدمت بیتاب

آری نسیم اجابت در ،زلف رهای تو میخندد

هرچند اهل زمین بودم ،هرچند خاکنشین بودم

هربار گریه شدم دیدم ،دست عطای تو میخندد

یکبار دیگر از این کوچه ،مثل نسیم گذر کردی

در صحن سینۀ مشتاقم ،عطر عبای تو میخندد

این شعر هجرت من بوده ،از مروهای نفس آلوده

در چشمهای زالل بیت ،دارد صفای تو میخندد

شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

سرچشمۀ فیض کردگار آمده است

در هودجی از قدر و وقار آمده است

وقتی که شکـفت غنچۀ باغ حسین

گـفـتند به گلها که بهـار آمده است

*****************
ای سیـد سـجـاد و حـسینی جلوات

با آمـدنت روح دگـر یافت صالت

امـروز فـرشتـگـان به پاس قدمت

پیـوسته فـرسـتـند سـالم وصلوات

***************
از عرش برین روح االمین میآید

با خـیـل مـلک سوی زمین میآید

گـفـتم صلـوات میفـرستـنـد چرا؟

گـفـتـنـد که زین الـعـابـدین میآیـد
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شاعر :محسن راحت حق

قالب شعر :مسدس

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

شهر پیغمبر پُر از شادی شده با جلوهات
ِ

فصل فص ِل عشق و آزادی شده با جلوهات

کیستی ای چارمین خورشی ِد نور و معرفت

شیعیان را شکر امدادی شده با جلوهات

موآج شد
با ظهورت قل ِ
ب اربابم حسین ّ
صه و اندو ِه مـوالی زمان تاراج شد
غـ ّ
دیدار توست
دیدگان شهربانو روشن از
ِ
ِ

رخسار توست
دیدن
قبلۀ زینب از این پس
ِ
ِ

شادمانتر نیست از عباس و از ا ُ ّم البنین

اسرار توست
مات و مبهوتت قمر شد این هم از
ِ

دو ِم اربـاب زیـن الـعـابــدیـن
ی ّ
ای عـلـ ِ ّ
در تو مـییـابـم تـجـلّ ِی امـیـرالمـؤمـنین
آمدی تا که مناجاتی کنی با سوز و حال

بندگی کردن به ما آموختی بیقیل و قال

شهر مصطفی
در ش ِ
ب میال ِد دعوت کن به ِ

دیدار وصال
ق
ق
ِ
ِ
دیدار تو دارم شو ِ
شو ِ

باز لبریزم پُر از شورم پُر از دیوانگی
گـفتار تو پر گیرم سوی فـرزانگی
پای
ِ
امام چارمین ای بهترین روحی فداک
ای ِ

نام تو باشد خدایی دلنشین روحی فداک
ِ

ت سـجـادههـایی؛ تا ابـد یـکـدانـهای
زین ِ

امام ساجدین روحی فداک
پس دعایم کن ِ

یادگـار نالـههایت یا کـریم
ای صحـیـفه
ِ
گوش من بازم صدایت یا کریم
میرسد بر ِ

ب مـیـالدت آقا خـستـهام دلواپـسم
در ش ِ

دست بر دامن بگیر آخر گدایی بیکسم

کـنـار مـرقـدت بـاشـم شـبی
آرزو دارم
ِ

مـطمئـنم با عنایـاتت به مطلب میرسم

ای گـ ِل ارباب دارم از شـمـا این التجـا

1

بیبرو و برگرد راهیام به سمت کربال
 . 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.

اي گـلِ ارباب دارم از درت اين التجـا

بيبرو و برگرد راهيام به سمت کربال
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شاعر :سیدرضا حسینی

1

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

از شعف امروز گیتی رشگ فردوس برین است

پنجم شعبان و میـالد امام چارمین است

از پـدر شهـزادۀ واال ز مـادر شاهـزاده

مصطفی فخر دو عالم را چهارم جانشین است

باب وی شاهنشه کونین و ماه مشرقین است

شهربانو مادرش شهزادۀ ایران زمین است

ی ابن حسین ابن علی بود
نام زیبایش عل ّ

کو ُملقّب از حق یکتا بزین العابدین است

ذره گوید مدح خورشید جهان را
کی تواند ّ

ذره کمتر او خور افالک دین است
من یکی از ّ

شرق انـوار الـهـی آسـمـان هـشت نـیّـر

مخزن علم لدّنی دُرج دُرهای ثمین است

ممکن است اما صفات واجبی از وی هویدا

مظهر ذات و صفات خالق جان آفرین است

محـرم اسـرار یـزدان عـالم آیـات قـرآن

ح ّجت ّ
خالق رحمان اصل قرآن مبین است

می ندانم چیست حکمت خسروی با این جاللت

دست بسته دلشکسته دستگیر قوم کین است

مطلع انـوار المع بـسته اندر غـل جامع

ای عجب جوید معینی آنکه عالم را معین است

خارجی خوانند نامش مسلمین بیحقیقت

آنکه ج ّد امجدش اسالم را رکن رکین است

دید در کوفه جفای کوفیان از حد گذشته

1

و ز ستم های فراوان ،عمههایش دل غمین است

گفت کای قوم دغل ما میهمانیم اندرین شهر

حرمت مهمان مگر در کیشتان آخر چنین است

مصطفی اجر رسالت حُبّ قربی کرده تعیین

معنی حُبّ و مودّت امت بیشرم این است؟

شعر«سعدی زمان» را بنگرد با چشم تحسین

آنکه در این فن دارا خود ادیب نکته بین است

 .بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايتهاي معتبر تغيير داده شد؛ موضوع جشن و شادي خنديدن و  ...در شهرهاي

بعلبک و شام بود نه در کوفه و براساس کتب معتبر تاريخي همچون :الفتوح ۱۲۱/۵؛ أمالی مفید ۳۶۷/۳۸؛ اللهوف۱۳۰؛ مناقب آل
ابیطالب ۱۱۶/۴؛ مَقْتَل خوارزمی ۴۶/۲؛ مُثیرُاألحْزان ۲۰۹؛ جالءالعیون ۵۹۳؛ بحاراألنوار۱۰۹ /۴۵و ۱۶۴؛ منتهیاآلمال ۴۸۵؛ قمقام
۵۱۶؛ نفسالمهموم ۳۵۳؛ مقتل امام حسین ۲۲۳؛ مقتل مقرّم ۲۹۹؛ مقتل جامع  ۴۳/۲و ....در شهر کوفه مردم پشيمان شده و گريه
زاري ميکردند.،
ديد در کوفه جفاي کوفيان از حد گذشته

کف زنان آن قوم عدوان ،عمههايش دل غمين است
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شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

ذره را شکـرت نیاید
این کمترین از ّ

وز عهدۀ شکر تو کی چون من بر آید

اصال همینکه میتـوان ذکر تو گویم

شکـر همین نعـمت کجـا از من بیاید

ای اسـم تـو تـسـبــیـح کـل مـاسـوهللا

وهللا نـامت ،عـقـده از دل میگـشایـد

قدرت بدست توست ،هم فقر و غنا نیز

عزت به هر کس که تو میخواهی میآید

تو خـواستی ،بیـمار باشم یا سـالمت

امر تو مـرگ و زنـدگی را مینماید

این حرفهای ناب را از خود ندارم
از نـور چـشمان حسین ،سجـاد دارم
سـجـاد ما را با منـاجـات آشـنـا کـرد

او بـود از اول که ما را با خـدا کرد

ما هـیـچگه از مـعـرفـت آگه نـبـودیم

انفـاس زین العـابدین ما را دعا کرد

کی با خـبر بودیم از شب زندهداری

ما را علی بن الحسین اهل صفا کرد

کی بی سحر از زندگی لذت برد دل

دل را به عـشق بندگی او مبـتال کرد

دلمردگان را بردگی نفس ،حتمی است

خوش باد آنکه خویش را در حق فنا کرد

مـمـنـون مـوالنـا امـام الـعـابـدیـنــیـم
ما عبد تعـلـیـمات زین الصـالحـیـنـیم
هر کس که در بند خدای عالمین است

خود عبد دربار علی بن حسین است

آزاده هـستـیم و ز حـق آزاد ،هـرگز

آزادگی فـرهنگ واالی حـسین است

دانی علی بن حسین بن عـلی کیست

آنکه حسین بن علی را نور عین است

مــیــالد او ســرمــایــۀ آل مــحــمــد

رخسار او نـور تمام مشـرقـین است

دیـده گـشـود و روی ثــارهللا را دیـد

ما را نماز دل سوی ذو ِقـبلتـین است

کعبه شعـف از شوق این دیدار دارد
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یعـنی خـدا را شکـر ،مـوال یار دارد
یـار آمده بـهـر حسـین و خـیمههایش

هر چـند بیـمـار آمـده در کـربـالیش

یاری که بـار کـربـال بر دوش گـیرد

با گردن مجروح و زخم دست و پایش

او انـقـالب اشـک را ایـجــاد کــرده

با گریه و شب زنده داری و دعـایش

با یـاری زیـنب ،نـگـهـدار حـرم شـد

گه با اسارت ،گه به سوز خطبههایش

حرفش پیام خون ،کالمش معجز وحی

دشمن نگون شد از چنین نطق رسایش

رفتار او ،الگـو برای شیـعـیان است
او برترین رهبر برای رهروان است

روح صـحـیـفه مـرد دیـن میآفـریند

از اهل ایـمـان ،عـابـدین میآفـریـنـد

تنهـا دعـاهای صحـیفه آه شب نیست

از آه شب ،صبـحی امـین میآفـریند

مـردان پــوالدیـن ،زنــان انـقــالبـی

بـهـر دفـاع از مـؤمـنـین میآفـریـنـد

با درس دیـنداری ،ز خیل نوکـرانش

لـشكـر علـیه مـشـرکـیـن میآفـریـنـد

با رزق شب هنگام و کردار جهادی

ره تـوشه بر مستضعـفـین میآفـریند

مــردان بـسـیـارنـد یــاران قـیــامـش
قومی چنان قـاسـم سلـیـمانی غالمش
او شـاهـراه بـنـدگـی را حـفـظ کـرده

روحـیـۀ رزمـنـدگـی را حـفـظ کرده

در اوج سختی و بال و درد و محنت

با عشق ،سبک زندگی را حفظ کرده

در زیر زنجـیر اسـارت ،استـقـامت!

در امر دین ،پاینـدگی را حفـظ کرده

در ظلمت زنـدان و در ویـرانۀ شـام

آن ماه دین ،تابـنـدگی را حفـظ کرده

تنها برایش ،گریه کردن کار ما نیست

در فـعـل ما زیبـندگی را حفـظ کرده

ما درس فـریاد و قـیام از او گرفـتیم
این انـتظار و انـتـقام از او گـرفـتـیم

11
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000
شاعر :کمیل کاشانی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

وقتی که شب یلداتر از گیسوی یار است

روی زمین زیباتر از صبح بهار است

در خیمۀ دل شور و شادی پردهدار است

ای جان مهیا شو که هنگـام نثار است

عود و گالب آرید و شیـرینی و اسپـند
زیباست در این جشن میالد اشک و لبخند

از آسـمـان پُـل بـسـتـه با گـل تا مدیـنه

نـور عـلی نـور است سـر تـا پا مدیـنه

در حـیـرتم عـرش است اینجا یا مدینه

بسـته بهـشـت عـهـد ا ُ ُخ ّـوت با مـدیـنـه

کوی بـنی هـاشم تـماشایی است امشب
در لحظههای ناب و رؤیایی است امشب

امشب مدیـنه چون بهشت آرزوهاست

در دامن سبـز نجـابت گل شکـوفـاست

سـجـاده و مـحـراب سـرشار تمـناست

مـیـالد ذکـر و الـتـجـا مـیـالد تقـواست

خلق عـلی؛ خـوی محـمد در وجـودش
عـطـر نـمـاز فـاطـمـه دارد سـجـودش
از نسل ایـثـار و وفـا ایـل یـقـیـن است

در شور و مستی قلب او عاشقترین است

غـرق نـیـازش آسمانها و زمین است

او سـیـد سـجـاد ،زین الـعـابـدیـن است

در هر نگاهش صد صحیفه راز دارد
دست دعـایـش مصـحـف اعجـاز دارد
ُحـسـن خـتـام کـربـال در خطبۀ اوست

شـور قـیـام کـربـال در خـطـبـۀ اوست

مـتـن پـیـام کـربـال در خـطـبـۀ اوست

یعـنی تـمـام کـربـال در خـطـبۀ اوست

بـر مــنـبـر ارشـاد در شـام بـال رفـت
بــنــیــاد اسـتـبــداد بـر بـاد فــنـا رفت
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دنـیـا نــدیــده در دل آرایـی نـظـیـرش

افتاد صد یوسف پـریشان در مسیـرش

لطف و سخاوت خاکبوس است و فقیرش

مردی که در غربت اسارت شد اسیرش

مـهـر والیت آفـتــاب مـشـرقـیـن است
باغ بـهـار شـهـربـانـو و حـسـین است

شاعر :میثم مؤمنی نژاد

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

نور عرش امشبّ ،
تنزل کرده است

در کـویر خاکیان ،گـل کرده است

قـدسـیـان عرض ارادت میکـنـنـد

در مـدیـنـه نـور قـسـمت میکـنـند

بـا طـلـوع نـــور ،هــمــزاد آمــده

بـاز کـن سـجــاده ،ســجــاد آمــده

سجـدههایش خاک را شرمنده کرد

بـنـدگـیاش آسـمـان را بـنـده کـرد

عظیم»

«یحسن العفو» است کار این کریم

آنچنان در قـرب ،جـای تـام داشت

در نمازش رعـشه بر انـدام داشت

در مـصالیـش ،ز رب الـعـالـمیـن

ب «انت
شد خـطا ِ

زین الـعـابـدین»

وقـت حـــج او مـــیــان ازدحــــام

بــاز شـد راهــش بـرای اســتــالم

بـاز شـد راهـش ولی بـاشد غـلـط

این سـخـن در نـزد اهل مـعـرفـت

چونکه در اسرار حق دردانه اوست

در حقیقت ،صاحب آن خانه اوست

کعـبه زد از پیـش ،مردم را کـنار

تا به چـشـمش ،قـبله گـردد آشکار

تـا بـگــیــرد اعــتــبــار بـیـشــتــر

بوسـههـا میزد به دست او حجـر

تـا نـمـایـد در مــقـامـش احــتــرام

ایـسـتـاد آنـجــا بـه روی پـا مـقــام

تـا بگـیـرد در بـغـل او را مـطاف

خواست دیوار حرم ،گیرد شکاف

کاش من هـم حـنجـر حـق میشدم

کاش که من هم «فرزدق» میشدم

غم مخور داری اگر «ذنب
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000
شاعر :محسن راحت حق

قالب شعر :مثمن

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

امـام دگـری مـثـ ِل عـلـی
آمـد از راه،
ِ

سر زد از خاک دوباره شجری مث ِل علی

رشگ جنان
خانۀ حضرت ارباب شده
ِ

روی قـمـری مثـ ِل عـلی
نـور بارید ز
ِ

در مدیـنهست ولی کعبه طوافش بکند

گوش جهان از خبری مث ِل علی
پُر شده
ِ

پـیـغـمـبـر اسـالم رسـیـد
چـارم
ث
وار ِ
ِ
ِ
ب شـیـر خـدا بود سـرانـجـام رسیـد
نای ِ
گـلـزار حسین
آبـرو یافت دوبـاره گل
ِ

بـازار حـسین
رونق آمد به سـراپـردۀ
ِ

مادر با نام و نشان
بانوی ُم ِ
لک عجمِ ،
ِ

اسـرار حسین
حافـظ
شده دلـبـاخـته و
ِ
ِ

ت سـجـده و س ّجـاده رسیده ز افـق
زین ِ

خـسار حـسـین
دار گـل ر
ِ
تا شود آیـنه ِ

نـور جلی
سر زد از خانۀ اربا ِ
ب وفا؛ ِ
آمده چونکه علیابن الحسین ابن علی
آمده آنکه چنان شیرخدا بت شکن است

مرد جنگیست و آمادۀ هر تن به تن است

فاتح شامات شود
خطبهای خوانَد و او ِ

ب نطق و سخن است
بسکه مانند علی صاح ِ

عـلـَم کـربـبـال بـا نَـفـَـسش بـاقی مانـد
َ

ّللا زمانهست عمویش حسن است
غیرت ّ

از حسن یاد گرفته که شود باز صبور
شور نشور
این علی ابن الحسینست پُر از ِ

صال بدهد
آمـده آنکه به هـر شیـعـه مـ ّ

ب باال بدهـد
سیـنه
چاکـان حـسین را ت ِ
ِ

آمده تا شـود اسطـورۀ هر گـریه ُکـنی

پای پـروندۀ هر سیـنهزن امـضا بدهد
ِ

ّ
عــزت اســالم شـود یــوم االبـد
آمـده

معـنی واال بدهد
تا که بر سجده کـنان
ِ

هـر ناب رسید
عـاشـقی را به گـمانم ُگ ِ
واقـعی حـضرت اربـاب رسید
ث
وار ِ
ِ
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شاعر :مرضیه عاطفی

قالب شعر :مربع ترکیب

وز بیمانـند را
پنجم شعـبان رقـم زد ر ِ

1

بارش باران خـبر آورده این پیـوند را
ِ

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ب صاحب زمان زیباترین لبخند را
بر ل ِ
شـیـرین مـیال ِد پـدر فـرزنـد را
لحـظۀ
ِ

ق سجّاده نشین بود و چه نورانی جبین
عش ِ
خواند او را حضرت حق؛ أَ ْنتَ زَ یْنُ ْال َعا ِبدِینَ

2

ق استغـفار داشت
در قنوتش آیهایه شو ِ

عرش خدا دیدار داشت
در دل محراب با
ِ

آرامش بسیار داشت
اینچنین در هر زمان
ِ

خط مشی و سیره و معیار داشت
در عبادت؛ ِ

از نگاهش شرحی از نهج البالغه جاری است

شک ندارم که صحیفه شیوۀ دینداری است

ذکر لب
ذکر خیرش هست تا روز قیامت ِ

طعم رطب
ربّناهایش حالوت داشت با ِ

مدار روز و شب
چرخش تسبیح او حو ِل
ِ
ِ

ق با اصل و نسب
شد علیبن الحسین و عش ِ

هم رگ و هم ریشهایم و شد برایمان عزیز
ت مادر؛ گل بریز!
هست ایرانی نسب از سم ِ

ویرانگر ظلم و ستم آورده بود
ت حق
دس ِ
ِ

ب خوش قدم آورده بود
نور مطلق! آفتا ِ

طواف روی او خورشید ،کم آورده بود
در
ِ

محض سائلها فقط لطف و کرم آورده بود

روشنگری خود به ظلمت خاتمه
داد با
ِ
تـبـار فـاطـمـه
بود مـولـو ِد چـهـارم از
ِ
 . 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.
سوم شعـبان رقـم زد روزِ بيمانـند را

بر لبِ صاحب زمان زيباترين لبخند را

 . 2يت زير به جهت تطبيق بيشتر با روايات معتبر تغيير داده شد.
عشقِ سجّاده نشين بود و چه نوراني جبين

خواند او را حضرت ارباب؛ زين العابدين
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000
شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فعولن فعولن فعولن فعول

مـرا در هــوای نـجـف آفــریـد

مـرا حـق بـرای نـجـف آفـریـد

خدا خواست عاشق شوم پس مرا

به یا مـرتـضـای نـجـف آفـرید

ستونهای این آسمان را خودش

ِز گـلـدسـتـههای نـجـف آفـریـد

خدا خواست دنیا بهشـتش شود

که ایـوان طـالی نـجـف آفـرید

ُرطبهای آنجـا مرا مست کرد
چـایی کـربـال مـسـت کرد
مرا
ِ
ایــرانـی مــا شــدی
تـو دامــا ِد
ِ

مـهـمـانـی ما شـدی
تو مهـمـان
ِ

تو زیـبـاتـرین جـلـوههـای خـدا

شـعــبـانـی مـا شدی
مـنـاجـات
ِ

گرفته است بوی تو این سرزمین

مــسـلــمـانـی مــا شــدی
دلـیـل
ِ

اگر خاک ما خاک عشق علی است

بـانـی مـا شـدی
خـودت آمـدی
ِ

به ایران صـفـا را تو آوردهای
امـــام رضــا را تـــو آوردهای
زمین پُر شد از عطر گلخانهات

که بوی حسن میدهـد خانهات

علی هـستی هـمسرت فـاطـمه*

ک ََرم در کرم داشت کـاشـانهات

پس از تو رسـیـدنـد تا مجـتـبی

کریمان ِز فـیـض کـریـمـانهات

اگر هشت معصوم ما میرسند

ت حـسن بـیت فـرزانـهات
به بی ِ

ِز تو بر حسین و حسن منتصب
حسن زادهانـد و حـسینی نصب
ت سـجـادهات
نـسـیـمی مرا سم ِ

سـر جـادهات
سـحـر میبـرد تا ِ
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هـوای زیـارت سـرم زد ربـود

ســر ُزلـف اُفــتــادهات
دلــم را ِ

خدا را در این خانه دیدم فـقـط

من از بـرکـت سـفـرۀ سـادهات

مـیـان عـلـیاکـبـر و اصـغـری
ِ

که تا دل بری از دو دلـدادهات

پـــدر گـفـت تــاج ســرم آمــده
عــلــی عــلــی اکــبـــرم آمــده
ِ
تـو جـام بــال بـا بــال مـیزدی

تـو قـالـو بـال با رضـا میزدی

اگر جلـوه میکردی آقا خودت

لـشکـر کـیـنـه را میزدی
سـر
ِ
ِ

بنا این نبود و خدا این نخواست

اگر نعـره یا مرتـضی میزدی

عـلـمدار مـحـ ِو تو میشد فـقـط

تیغ عـلی ضـربه تا میزدی
به ِ

زمین میشود خاک طوفان زده
که فرزند حـیـدر به میدان زده
حـج خدا میروی
تو پنهـان به
ِ

به دنـبال جـا مـانـدهها میروی

تو خود کعبهای مکهای زَ مزمی

بـرای زیـارت کـجــا مـیروی

بارشان میکشی
تو بر دوشتان ِ

ب مـرتـضی میروی
شبـیـ ِه ش ِ

زخم زنجیر نان می َبری
تو بر
ِ

کـنـار فـقـیــر و گــدا مـیروی
ِ

کریمی به بیتت حرامی نشست*
سر سـفـرۀ تو جـذامی نـشـست
مـرا میبَـری تـا مـالقـات خود

به سوی خـدا با منـاجـات خود

مرا مسجـد و کـعـبه و دِیر کن

ت خود
ببـر تا
تـمـاشـای مـیـقـا ِ
ِ

بـیـا فـارغ از قـیـل و قـالـم نما

نـور اوقات خود
مرا پُر کن از ِ
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سم
صحیفه گـشودم به درکَت ِر َ

لـبـم آشـنا کن به سـوغـات خود

000

بـیـا جان من سـر به راهـم نما
ابوحـمـزه خـوان و نـگـاهم نما
الـهـی َو َربـی نـعـیـمـی نـعـیـم

و نحن ال ُمسیئونَ ُجرمی َجحـیم

َو اِن کانَ ذَنـبـی عـظـی ُم کـبـیر

و عـفُّک قدیم و لطـفک عـظیم

و ابکی علی ضیغ قبری و حشر

َـر َّحـم عـلی عـبـدک یا رحـیـم
ت َ

سـتّـِر عـیـوب
َو َ
غ ِفّر ذنوبی و َ

َو َحـقّـِق رجـایـی اَال یـا کـریـم

فـقـط آمـدم با سـری سـر بـِزیر
امـیـری حـسـین فـنـعـم االمـیر

شاعر :رحمان شاجری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

بشارت باد بر یاران که عالم ُخلد رضوان شد

بِهین میالد فخرالساجدین آن شاه شاهان شد

عیان شد پنجم شعبان ز الطاف خداوندی

به برج معرفت ماهی ّ
تجال کرد و تابان شد

پدر سلطان دین و مادرش هم دختر شَه بود

مبارک مقدمش فخر حجاز و ملک ایران شد

زبانم قاصر از مدحش چسان گویم حسین اورا

در آغوشش کشید و از لبش بوسید وخندان شد

علی نام و لقب سجاد و زین العابدین شهرت

هویدا آفتاب و معدلت در ماه شعبان شد

همی دانم صفات لم یزل از وی هویدا گشت

زبان بگشود و درگهواره یزدان را ثنا خوان شد

همان زین العبادی که زدند او را غل و زنجیر

همان آزادمرد آخر اسیر قوم عدوان شد

برفت از کربال بر کوفه و از کوفه بر شامات

چرا عالم نشد ویران چو جایش کنج ویران شد

ب ِگرد شمع رخسارش ب َگرد ای«شاجری»هردم

پر پروانه دل سوخت اندر جمع و بیجان شد
ِ
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

ای اخـتـر تـابـان قـمـرت باد مـبارک

ای مـادر ایـران پـسـرت بـاد مـبارک

ریحـانـۀ خـیـر الـبـشـرت بـاد مبارک

از خـوبتران خـوبترت باد مبارک

فرزند تو بر پنج قمر نور دو عین است

بـا نـام عـلـی آیـنـه روی حـسین است
ای پـیـش رویـت آیـنـۀ شـمـس والیت

ای همسر و ای مـادر دو رکن هدایت

امروز خـدا کرده عـلی بر تو عـنایت

رویـش کـنـد از آیـنـۀ غـیب حـکـایت

گل بوسه بزن بر روی این گل پسر امشب
این جان حسین است که داری به بر امشب

این خوبترین گل ز گلستان خلیل است

این آیـنـۀ ُحـسـن خـداونـد جـلیل است

این بر ملک و جن و بشر پیر و دلیل است

بیمثل بدیل است ،جمیل است ،جمیل است

طوبای بهشت عـلوی این ثـمر توست
تـبریک که میـالد یگـانه پسـر توست
زیبا پـسـر تو پـدر هـشـت امـام است

در پـنـجـم ماه آمـده و مـا ِه تـمام است

این بر شهدا حامل خون است و پیام است

این ح ّج و زکات است و صالت است و صیام است

با هـر نفـسـش نغـمـۀ تکـبـیر مبارک
بر خال و خـطش آیۀ تطهـیر مبارک
ای نخل وجـودت ،ثمر یـوسف زهـرا

قـمر یوسف زهرا
ای روی تو
ِ
قرص ِ

ای پـارۀ قـلب و جـگـر یوسف زهـرا

ای یوسف زهرا ،پـسـر یوسف زهرا

گـلـبـوسـه شـیـرین دعـا بـر دهـن تـو
آیـات خــدا مــوج زده در ســخـن تـو
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ای با سخـنت زنـده شـده جـان والیت

ای روح کـتـاب هللا و ریـحـان والیت

پـیـغــامــبـر خــون شـهـیــدان والیـت

از اشک شبت سـبـز گـلـسـتان والیت

تو خـون خـدا در بـدن خـون خـدایـی
فــریـاد خــروشـان تــمــام شــهـدایـی
ای مرغ سحر مست مناجـات شب تو

پـیـوسـتـه دعـا بـوسه نهاده به لب تو

پـرواز دعـا تـاب و تب تو
بال و پَ ِـر
ِ

ای وحی خـدا بـال زده در طـلـب تـو

وصـف تو شـده زینت آیـات شـریـفـه
از متن مـنـاجـات تو داریم صحـیـفـه
ای وجه تو بر وجه خـدا منظر دیگر

سجـادۀ خـاکت دل شب سنـگـر دیگر

ما را نـبـود غـیـر شـمـا یـاور دیـگـر

در دیگر
برما نگـشودنـد جز این درِ ،

ما در دو جهـان بـنده فـرمـان شمائـیم
در مـوج بـال دست به دامـان شمائـیم
ما راست گدایی و شما راست کرامت

داریم هـمـۀ عـمـر به کـوی تو اقامت

ای بـر هـمـۀ مـلـک الـهـیت امـامت

یک حرف ز قد قامت تو کرده قـیامت

جن و بشر و حور و مالئک همگان گوش

با صوت مناجات تو دادند زکف هوش
رخسار تو هنگام دعا سورۀ نور است

سر ِو ق ِد تو سبزتر از نخلۀ طور است

ما را همه جا با نفست فیض حضور است

بی روی تو گلزار جنان خانه گور است

در دیدۀ آن بنده که پاکیزه سرشت است
دامان بقیع تو بهشت است ،بهشت است

ای بر تو درود از نبی و از علی و آل

ای سـرو قـدت وقت مناجات شده دال

000
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ای روح عبادت زده بر دور سرت بال

کی مثل تو با بودن در بـنـد ُکـند حال

کی مثل تو در حال چهل روز اسیری
در سلـسله بر سلـسله ها کرده امیـری
تو حج و زکاتی و صالتی و صیامی

تو یک تـنـه در شام بـال فـاتـح شامی

در گـوشۀ ویرانه سرا عرش مـقـامی

آری تو امـامی ،تو امـامی ،تو امامی

رخ مـاه بگـیرد
هر چنـد که در ابـرِ ،
مـه چهـرهگـشایـی کند و ابـر بـمـیـرد
ای جان دو عـالم ،همه عالم به فدایت

ای جن و بشر یکسره محتاج دعایت

مـا دسـت گـشـودیـم بـه دامـان والیت

«میثم» متحـیّر که چه گوید به ثنایت

ما را چه رسـد نزد شمـا مدح سرایی
بهتر که گـشائـیم سـویت دست گـدایی

شاعر :مرضیه عاطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

دور و بـرش دلــدادۀ مـاهــر نــدارد

از شیـعـیـانش یک نـفـر عابر ندارد

مردی که فرمان میپذیرد عرش از او

خـادم حاضـر نـدارد
باالسـرش یک
ِ

تـنـهـا صـدای حـرکـت بـا ِل کـبـوتـر

شـور و نـوایی نیـست و ذاکـر ندارد

شاعر شدم تا پَست فطرتها نگویند

بیـتی به نامش نیست و شاعـر ندارد

جـانـم فـدای آن امـامـی که مـزارش

آســتــان تــا ابــد دایــر نــدارد
یـک
ِ

آتش به جانم میکشد هر سال ،شعبان

مـیـالد آقـایـی کـه یـک زائـر نـدارد

نامش علی بن الحسین است و بدانید

از کـربال جز داغ ،در خاطر ندارد!
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شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :ترجیع بند

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

عالی اعـلی ندارد از تو عالیتر
خـدای
ِ
ِ

بساط خود از این عالی تعالیتر
ندارد در
ِ

ی ُحـبُّـه ُجـنَّـه قـسـیـم الـنار و ال َجـنَّه
عـلـ ُّ

الـمـنَّه ولیهللا ست والیتر
به حـمـدِهللا َو ِ

اگر پا بر زمین کوبد علی افالک میروبد

کف دستش از این عالم سفالیتر
نباشد در ِ

اگر فرش نجف گردیم حقّا محترم گردیم

که از قالـیچـۀ تبریز میگـردیم قـالیتر

علی باید؛ فقط؛ حتماً؛ امیرالمومنین باشد
علی آمد که او اینبار زینالعـابدین باشد
اگر جایی دهـد زلـفـش د ِل دیوانۀ ما را

به بوی سیب او بخشم سمرقند و بخارا را

روی دامن زینب
آغوش حسین است و به
در
ِ
ِ

ببین بابا چه میبخشد گداها را گداها را

ب گهوارهاش پروانهای بیتاب اگر دیدید
ل ِ

بدان جبریل آورده است مبارک با ِد زهرا را

اگر بابابزرگ این است حتما ً این نوه غوغاست

اذانش را علی گفت و به دستش داد دنیا را

علی باید چنان باشد علی باید چنین باشد
علی آمد که او اینبار زینالعـابدین باشد
خدا را ُ
شکر ما دیدیم شا ِه شهریاران را

خدا را ُ
شکـر ما دیدیم ما ِه ماه شعبان را

خدا این نکته را فرمود وقتی فاطمه خندید

فرشته این سخن را گفت و بُرد از آسمان جان را:

طور دیگر طور دیگر دوست میدارد
که زهرا
ِ

عروس خاک ایران را
میان این عروسانش
ِ
ِ

ببین که می َبرد امشب تبسمهای زیبایش

د ِل مادربزرگش را د ِل اوال ِد سلـمان را

علی از ماست از داماد ما زین سرزمین باشد

علی آمد که او اینـبار زینالعابدین باشد
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میـر میدانی
بنا این بود بنـشینی وگرنه ِ

امیر تـیغ دارانی
بـنا باشد که برخـیـزی ِ

بـرایت الفـتـی اال عـلی مـیآیـد از بـاال

روی پیـشانی
اگر سربند یا زهرا ببـندی
ِ

بازوی تو میخوانند
هزار ،هللااکبر را به
ِ

اکـبر ثانی
علی
که با شمـشیر میگردی
ِ
ِ

اکـبـر ثـانی نه تـو بـاالتـر از آنی
عـلـی
ِ
ِ

تو عباسی نه اینهم نه ،که طوفانتر ِز طوفانی

علی در چارده تصویر آمد دلنشین باشد
علی آمد که او اینـبار زینالعابدین باشد

شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

سپهـر عشق و وفـا جـلـوۀ دگر دارد

میان آن هـمه انـجـم یکی قـمـر دارد

نسیـم شـهـر مدیـنـه نـویـد داده به ما

که باغ سـبـز والیت گـلـی دگر دارد

بیا به سوی مدینه رویم کز ره شوق

نسیم عشق به هرکوچهاش گذر دارد

خبردهید به زهرا که امشب از جنّت

بیا مدیـنـه حـسـینت کنون پـسر دارد

رسیـد سید سـجـاد و بـهـر خدمت او

لـباس بـنـدگـیـش را فـلـک ببـر دارد

خـدا به او لقب زین العـابدین بخـشید

ز سجدههای طویلی که در سحر دارد

به خاک پاک مدینه به جای جشن عزاست

شب والدت او شیـعـه چـشم تر دارد

بـیـا و دامـن او را به الـتـجـا گـیـریم

که حق همیشه و هرجا بر او نظر دارد

کجا رود ز در او به درگـهـی دیگـر

هرآن که ش ّمهای از جود او خبر دارد

به جان فاطمه او را دهم قسم که دعا

به این قسم به خود او قـسم اثر دارد

به هرکه مینگـرم درشب والدت او

هوای روضۀ پـاک ورا به سر دارد

بگو به خلق «وفایی» محب او از مهر

به بحر سینۀ خود بهـترین گهر دارد
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

سحر گه ماه ،بهر خاک بوسی بر زمین آمد

خرم تر و زیباتر از خلد برین آمد
زمین ّ

جهان بر خود بناز امشب که یار نازنین آمد

عبادت چشم تو روشن که زین العابدین آمد

ملک خندان ،فضا روشن ،دل اهل وال روشن

همه ارض و سما روشن همه ملک خدا روشن

که امشب شهربانو شهریار عالم آورده
خدای ذوالمنن شمس والیت را قمر داده

درخت طور سینای امامت را ثمر داده

یم صبر و رضا و زهد و عصمت را گهر داده

سخن بی پرده گویم ّ
حق به ثارهللا پسر داده

قیامت ق ّد و باالیش ،دعا مشتاق لب هایش

جمال هللا ،سیمایش پدر محـو تـماشایش

تو گویی آمنه امشب رسول اکرم آورده
علی ،زهرا ،مح ّمد را فروغ هر دو عین است این

پناه انس و جان فرمانروای عالمین است این

عبادت را اطاعت را دعا را زیب و زین است این

ی بن الحسین است این
فروغ دیدۀ زهرا عل ّ

خرد شاگرد تعلیمش کرم مشتاق تکریمش

قَ َدر مسئول تصمیمش قضا خیزد به تعظیمش

سخاوت ،جود ،پیش بذل دست او کم آورده

اال ای بانوی ایران زمین خیرالبشر زادی

امیرالمؤمنین است این و یا پیغامبر زادی

ِیم عصمت! تو بر فلک نجات امشب گهر زادی

پسر زادی نه ،بلکه آفرینش را پدر زادی

تعالی هللا از ُخویش ،سالم هللا بر رویش

لسان هللا ثناگویش شود دل زنده در کویش

به ّ
حق دامان تو بهتر زپور مریم آورده
نظام آفـرینـش بین و نظم و قـادر مـنّان

پی هم آفتاب و ماه و اختر گشت نور افشان

پدرسوم ،عمو چارم ،پسر در پنجم شعبان
ّ

عجب نبود گر از بابا بگیرد دل ببخشد جان

رخش جنّت ،لبش کوثر ،کفش دریا ،قدش محشر

ز سر تا پا زپا تا سر مح ّمد ،مجتبی ،حیدر
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ز هر دم بر هزاران عیسی مریم دم آورده

کند کار مسیحا با دعا لبهای شیرینش

گرفته آسمان دست دعا در پای آمیـنش

ثبات و صبر و ایمان و عبادت روح آئینش

ندیده است و نبیند جز خدا چشم خدابینش

ُرخش ریحانة ّ
الزهرا دلش صحرای عاشورا

غرا
قیامش محشر کبری کالمش خطبۀ ّ

دل مـوسی ،دم عـیسی جالل آدم آورده
بحر د ُّر از لعل لبهای گهر زایش
صیحفیه ِ

مناجات و دعا و ذکر ّ
حق مشتاق آوایش

امیر شام گـردیده حـقـیر نطـق زیـبایش

غل و زنجیرها گرم دعا با ک ّل اعضایش

لبش را نطق موسایی دمش را فیض عیسایی

دلش چون نوح ،دریایی رخش یوسف به زیبایی

هر آنچه انبـیا دارند هـمره با هم آورده
نیاید مدحش از صدها فرزدق ها و دعبلها

گشاید بندهاش با یک دعا از خلق ،مشکلها

مقر دولت عشقش نه در ِگل بلکه در دلها
ّ

چهل منزل عروجش با خدا در َ
ی منزلها
ط ِّ

چهها آن مقتدا دیده به هر منزل خدا دیده

فـروغ ابـتـدا دیـده سـر از تن جـدا دیده

لــوای فـتـح آل هللا از شــام غــم آورده
هزاران زادۀ عبد الملک خوار و حقیر او

حجر ،زمزم ،صفا ،مروه ،حرم ،یکسر اسیر او

همه ح ّجـاج بیت هللا گدای او ،فـقـیر او

ز کعبه میرود بر عرش بانگ یا ُمجیر او

کلید کعبه لبخندش ،مقام و حجر پابندش

خدا و خلق خرسندش ،به لب ذکر خداوندش

زاشگ دیده زمزمها برای زمزم آورده
نه تنها از نماز ،از صبر عاشورای او بشنو

دعای دلـنـشین ،پـند بشر آرای او بشنو

غرای او بشـنو
نـوای آتـشـین و خـطبۀ ّ

قـیام شام شوم و محشر کبرای او بشنو

والیش دین و ایمانم ،حدیثش خوشتر از جانم

صراطش حشر و میزانم دعایش روح و ریحانم

به وصفش میوۀ نایاب نخل «میثم» آورده
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000
شاعر :علیرضا خاکساری

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

قالب شعر :ترکیب بند

امشب قشنگترین شب لیالیی خداست

جـشن تـولـد گـل زهـرایی خـداست

باشد سرشت او ز تجالی نـور حق

زیـبا تـرین تجـسّم زیـبـایی خـداست

تقوا و زهد و معرفت او زبان زد است

او بهـترین نمـونۀ شیـدایی خـداست

وقتی تمام هستی ساالر زینب است

معلوم میشود همه دارایی خداست

آئـیــنــۀ تـمــام نــمــای خــدا شــده
روح دعـای ما سـر سجـادههـا شده
ای منتهای غایت ما بیکـران تویی

محبوب قلب فـاطـمۀ مهـربان تویی

ی ما ز دست کریمانۀ شماست
روز ِ ّ

روزی ده تـمام زمین و زمان تویی

ای نـور چشم حضرت آقای کـربال

1

بعد از حـسین دلبر دلداده گان تویی

این افتخار ماست که فامیل تان شدیم

پس شاهـزادۀ هـمه ایـرانـیان تـویی

دلــداهایـم و مـنـتـظــر دلـبـری تـان
یک روز هم بـیا وطـن مـادری تان
رزق تـمـام عـالـمـیان در دعای تو

ما زنـدهایـم به برکـت یا ربـنـای تو

روح االمین گدای در خانۀ شماست

از آن زمان که گشته دلش آشنای تو

بر روی گونۀ تو َملک بوسه میزند

دل میبرد تبـسّمت از عـمههای تو

آقا چـقـدر شبـیه عـموجان تان شدی

جـان جهان فـدای تو و بچههای تو

ی اکـبـر آقـا تو ارشـدی
بعـد از عـلـ ِ ّ
ای دومین علی حسینی خوش آمدی
 . 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.

اي نـور چشم حضرت آقاي کـربال

بعد از حـسين دلبـر ديوانگان تويي
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ای روضه خوان اول کرببال بخوان

ای غصه دار حضرت خون خدا بخوان

از تشنگی و قحطی آب و عطش بگو

از شدّت گـرسنـگـی بچـهها بخوان

از آن غروب روز ده سال شصت و یک

آتش کشیدن حرم و خـیمهها بخوان

از داغ های داغ دل عـمه جـان مان

هجده سر سوار شده بر نیزهها بخوان

این کشتۀ فتاده به هامون حسین توست

از پاره پاره پیکر و چند بوریا بخوان

از هرکجا بخوان ولی آقای روضه خوان

از کـوچـۀ یـهـودی شام بـال نخوان

شاعر :مهدی رحیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

به دنیا آمـدى تا مـطلـبى دیگـر بیامـوزم

من از رفـتـار تو هللا را اکـبر بـیـامـوزم

کالس درس شد سجادهات ،من روز میالدت

نشستم تا جهان را پاى این منبر بیاموزم

من خود را
بریزم دور این ناعلم ها را و ِ

بدون واسـطه از ساقـى کـوثـر بیامـوزم

سر شب در ت َ َعلُّم سر به مهر کربال بگذار

سحر بردار سر از سجده تا از سر بیاموزم

دعا در حق دشمن کردن و با دوست سر کردن

مرام شیعـه را در سطح باالتـر بیاموزم

زبان تـائـبـین و خائـفـین را پـانزده گـانه

به هنگام دعا از چهارمین حیدر بیاموزم

طریق روضه خواندن را ز تو آموختم ،اما

طریق نـوکرى را باید از قـنبر بیاموزم

دعا را از ابوحمزه ،مکارم را از اخالقت

تجافى جهان را از همین منظر بیاموزم

هر آن چیزى که میبینم دلیلش کربال باشد

اگر چیزى میآموزم به چشم تر بیاموزم

فرات مست را از چشم ،تل را از سر شانه

ته گـودال را از گـودى حـنجـر بیاموزم

و مصداق شنیدن کى بود مانند دیـدن را

بخوانم زندگیت را ،مگـر بهـتر بیامـوزم

اگر دیدم گلوى غنچهاى رد میشود از تیغ

شبـیه تو گـریز بر على اصغـر بـیاموزم
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000
شاعر :پوریا هاشمی

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

صبحدم برج شرف را آفـتابی دیگر آمد

آفـتابـی کـآفـتاب صبح را روشنگـر آمد

بحر دین را بحر دین را گوهر آمد گوهر آمد

کشتی توحید را در موج طوفان لنگر آمد

ی داور آمد
چارمین فرمانروای ملک ح ّ
چرخ گردون شرف را محور آمد محور آمد

جلـوۀ ُحـسن خـداوند مبـیـن بـادا مبارک

اللـۀ لـبخـنـد جـبـریل امیـن بـادا مبارک

آسـمان وحی بر اهـل زمین بادا مبارک

حق ّ
در نگاه اهل ّ
حق الیقین بادا مبارک

لـیـلـۀ میـالد زین العـابـدیـن بادا مبارک
سالکان راه حـق را رهـبر آمد رهبر آمد
آمد آن ماهی که صد خورشید شد مات جمالش

قامت گردون خم از سنگینی کوه جاللش

آنچه میخوانی دعا د ُّریست از بحر کمالش

حال بخشد بر نماز و بر دعا از شور و حالش

انت زین العابدین از خالق هستی مدالش
ساجدین را ساجدین را سرور آمد سرور آمد

خلق عـالم گوش با یاد لبـش بهـر پـیامی

چرخ را سر بر قدومش تا کند کسب مقامی

ماه را رو بر بقیعش در پی عرض سالمی

اسمعی را بر درش فخر غالمی بر غالمی

خوش بحال آنکه دارد همچو آن موال امامی

طالعش از مهر گردون برتر آمد برتر آمد
بوسه گاه یوسف زهرا لب و دست و دهانش

از والدت تا شهادت ذکر حق ورد زبانش

زینب کبری گرفته در بغل مانند جانـش

دم به دم سیر الی هللا از مکان تا ال مکانش

عرش رحمان قلب مؤمن دوش بابا آشیانش
همچو جان جان جهان را در برآمد در بر آمد
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عابدان خوانند زین العابدین موالی دینش

عارفان خوانند در عالم امام العارفـینـش

عرشیان خوانند عرش کبریا روی زمینش

خوب رویان جهان محو جمال نازنیـنش

بذل حق در آستانش دست حق در آستینش
بیکسان را بیکسان را یاور آمد یاور آمد
دل ز عشق یـار شد بیت الحـرام هللا اکبر

ریخـت از شادی بهم نظـم نظام هللا اکبر

یک پسر این قدر ،این جاه ،این مقام ،هللا اکبر

این جالل ،این مرتبت ،این احترام ،هللا اکبر

پـنج شعـبـان جـلـوه گر ماه تمام هللا اکبر
ُحسن غیب کبریا را منظر آمد منظر آمد
ی ابن الحسینم
کـیـستم من سائل کـوی عل ّ

ی ابن الحسینم
سائـل کو ،عـاشق روی عل ّ

ی ابن الحـسینم
عـاشـق دلبـستۀ مـوی عـل ّ

ی ابن الحـسینم
بستـۀ مو تـشنـۀ جوی عـل ّ

ی ابن الحـسینم
تشنۀ جو منقـبت گوی عـل ّ
در ثنایش از بیانم گـوهر آمد گوهـر آمد
بیطنین خطبهاش نخل شهادت بر ندارد

بیقـیـامـش پـیکر آزاد مردی سـر ندارد

بیتـوالّیـش هُمای قـاف ایـمـان َپر ندارد

بیدعای او عبادت روح در پیکر ندارد

بیفروغش کس چراغی در وصف محشر ندارد

صاحب انـوار ُحـسن داور آمد داور آمد
در اسارت سیر معراج اللّهی آغاز کرده

در میـان سلـسله بیسلـسله پـرواز کرده

با دو دست بسته بند از پای قرآن باز کرده

و ز کالم دلنشین همچون علی اعجاز کرده

گوشۀ ویرانه بر ُملک دو گیتی ناز کرده
با قیامش شام صبح محشر آمد محشر آمد
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000
شاعر :علیرضا خاکساری

قالب شعر :ترجیع بند

وزن شعر :فعولن فعولن فعولن فعولن

به دفـتر قـلـم شعـر تر میگذارد

سپس قـافـیه را شکـر میگـذارد

تو روح ته ّجد شدی پس خـداوند

طلـوع تو را در سحـر میگذارد

بیا امشبی را سر از سجده بردار

که سجـاده پـای تو سر میگذارد

علی هستی و قبل هرگونه خصلت

خدا در وجودت جگـر میگذارد

تو که جای خـود داری آقا نگـاه

ابـوحـمـزهات هـم اثر میگـذارد

نیـفـتد ز پا در دو عـالـم کسی که

به بـزم تو پـا بـیـشتـر میگـذارد

نمیخـواستم سجـدهات کرده باشم

ولـی هـیبت تو مگـر میگـذارد؟

علی هستی ،الحق که حیدر نمایی
سـالم عـلی حـضرت کـربـالیی
تـویـی سـاقـی چـهـارم خـانـواده

مـنـم تـشـنــۀ جـام لـبـریـز بــاده

منـم تا هـمـیـشه خـمـار نگـاهـت

تـویی عـلت مـستـی فـوق العـاده

از آن ساعتی که زبان باز کردم

تو جـاری شدی بر لـبـم بیاراده

از آنجا که شاه دل ما حسین است

بخوانیمت ：ای حضرت شاهزاده

نه که قوم و خویش تو هستیم آقا

خدا رزق مان را به دست تو داده

نشستی به جانم ادب حکم میکرد

که بـنـویـسم از تو ولی ایـستـاده

غزل با تکلف سرودن هنر نیست

قلم میزنم بعد از این صاف و ساده

مـدد کن که از کـربـالی مـعـلی

بـیـایـم بـقــیــع تـو پــای پــیــاده

عـزیز حـسیـنی عـزیـز خـدایـی
سـالم عـلی حـضرت کـربـالیی
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تو دریا و سرچشمۀ هر چه رودی

زاللی طهوری به رنگ شهودی

سرشت تو از نور ذات الهی ست

زمین و زمانی نبـود و تو بودی

بخـوانـند زیـن العـبـادت مـالئک

که سجاد و همواره گرم سجودی

همگی به همراه «سید علی »مان

میآئـیم سـوی مـدیـنـه به زودی

بنا میکـنـیم از سر نـو حـریـمی

به کوری چشمان هر چه یهودی

به امیـد روزی که دیگـر نـمـاند

نـشانی ز قـوم کـثـیـف سـعـودی

به پایان برم شعر خود را در آخر

به الهامی از شعر مرحوم جودی

پیام آور عشق و مهر و رهایی!
سـالم عـلی حـضرت کـربـالیی

شاعر :پوریا باقری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

خوب شد ،ایران ما یک سهم از زهرا گرفت

خوب شد یک زن ،میان خاندانت جا گرفت

لطف کرده فاطمه ،ما را حساب آورده است

خوب شد این دفعه این عرض دعای ما گرفت

ما حساب کار خود را از ازل پس دادهایم

اینچنین بوده که چشم مادرت ما را گرفت

شهر بانـوی قـبـیـلـه ،شد کـنـیز فـاطـمه

مثل مروارید بود و رزق از دریا گرفت

در هیاهوی دو رنگی عـرب های حجاز

پرچـم ایرانـیان را مـادرت بـاال گـرفـت

حامل نـور«امامت» بود ،بانـوی حسین

تا به دنیا آمدی ،تـبریک از مـوال گرفت

خـاک پـایت سـرمـۀ چـشم تمام قـدسـیان

آفـریـنـش با قـدوم پاک تو «معنا »گرفت

زینت سجـده تویی ،زین العـبـاد عـالـمی

با نماز تو« ،عبادت »جلوهای زیبا گرفت

بشکند دست کسی که پیش چشمان ترت

زیور از گوش یتیمان ،شام عاشورا گرفت
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000
شاعر :حسین ایمانی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

نـیـاز امــشـبـم تـأثــیـر دارد
راز و
ِ

دیـدار عـلـی تـکـبــیــر دارد
َوالـلـه
ِ

باالی چش ْم ابرو که نَه ،شمشیر دارد
ِ

هر نقطه از هر خطبهاش تفسیر دارد

زیـباتر از زیباتر از زیـباست آری
عـالی اعـالسـت آری
ی
او هـم عـلـ ِ ّ
ِ
کا َمش که با گـلـبوسۀ ارباب وا شد

شکر خـدا شد
ب کـرب و بال
ذکر ل ِ
ِ
ِ

آمـد بـه دنـیـا ّ
ایـران مـا شـد
ت
عـز ِ
ِ

دیدن گهـواره؛ تا شد
رش خـدا با
ع ِ
َ
ِ

زیر پایش
خَم شد که ب ُْگذارد دو دیده ِ
عـبایَـش
لـرزیده عـالَـم با تکـانهـای َ
ث لبخـنـ ِد ارباب
لبخـنـ ِد او شـد باعـ ِ

روی بازوبن ِد ارباب
نا َمش شده َحک
ِ

حـق عـلی ،باالتـرین سو َگـن ِد ارباب
ِّ

با صبر و ایثارش شده پاینده ارباب

او در شجاعت مث ِل حیدر بینظیر است

نعم االمیر است
مث ِل حسین ا ِ
ِبن علی َ
س َرم …الحمدهللا
شد سـایهای
روی َ
ِ

ُـرد محشرم …الحـمدهللا
بـرگ ب ِ
شد
ِ

شـد ذکـر لبـهـای حـرم… الحمدهللا

افـتـخـار کـشـورم….الحـمـدهللا
شد
ِ

او آمـده تا عـاشـقی مـعـنـا بـگـیـرد
ایـران و ایـرانی سـرش باال بگیرد
ب مـیـال ِد او حـال و هـوایی
دارم ش ِ

گاهـی بَقـیـ َعـم گاه گاهی کـربـالیـی

حرف از حرم شد بر لبم آمد نوایی

مادر صدایت میزند ،مهدی کجایی؟

خالص قاضی الحاجات برگرد
تیر
ِ
ِ
مـادر سـادات برگـرد
انـتـظـار
ای
ِ
ِ
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شاعر :رضا یعقوبیان

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

بار دیگر شور و غوغایی به پاست

جشن شادی در زمین و در سماست

ســر زده نـــور خــداونــد مــبــیـن

آمــده دنــیـــا امـــام چــهــارمــیــن

شـادمـان گـشـتـه قــلـوب مـؤمـنـیـن

در شـب مــیــالد زیـن الـعــابــدیـن

شـهـربـانــو گـل پـسـر آورده اسـت

یک پسر هـمچون قـمر آورده است

چهارمین مـنجی و روشنـگـر رسید

در کــرامـت ثــانــی حـیـدر رسـیـد

روح تــقـــوا و مــنـــاجــات آمـــده

شـیـعـیــان را بـاب حــاجــات آمـده

عـالـم هـسـتی ز نورش منجـلیست

دوم عــلـیسـت
« اَینَ آل الـلـه » او ّ

پـنـجـم شـعـبـان شـب مـیـالد اوست

هر دلی امشب در عـالـم یـاد اوست

چهـارمین گـل از گـلـسـتان والست

این پـسر پـیـغـمـبر کـرب و بالست

او گـلـی از گـلـشـن پیـغـمـبـر است

شـیـر مـردی از تـبـار حـیـدر است

مــــادر او بــانـــوی ایـــران بـــود

او ز نـسـل بــیــشـۀ شــیــران بــود

جـمـله خـوبـان جهـان سـرمست او

ُــود از هـسـت او
هـسـتـی عــالــم ب َ

از هـمـه مـشـکـل گـشـایـی میکـنـد

هـر دلـی را کــربــالیــی مـیکــنـد

هر نـگـاهـش کار عـیـسـی میکـنـد

هـر گـره از کــار مــا وا مـیکــنـد

ای که هـسـتـی روح تـقــوا و دعــا

از کرامت کن نگـاهـی بر( رضا )

کـن نـگـاهـی از کــرم بـر ایـن گـدا

بـار دیــگــر دعــوتـم کـن کــربــال
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000
شاعر :محمد میرهاشمی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

ای خوشا صبحدم و روی نکوی گل سرخ

ای خوشا مستی و صهبای سبوی گل سرخ

ای خوشا اهل دل و اهل مناجات سحر

چشم چون باز نمایید به روی گل سرخ

نـیـت آن گـل شـبـنـم زده را مـیدانـی؟

درس تطهیر دهد آب وضوی گل سرخ

مـدعـی الف زد و هـیچ نـفـهـمـید چـرا

بلبل دلشدۀ مست است ز بوی گل سرخ

چشم دل باز کن و گوشۀ محـشر بنگـر

نافله خواندن عشاق به سوی گـل سرخ

این گل سرخ که دل با غم عشقش شاد است

پسر حضرت عشق است همان سجاد است
او همان غنچۀ عشق و گل دلخواه دعاست

او همان سالک و رهپوی گذرگاه دعاست

پُر تالطم دلش از واقعۀ کرب و بالست

پر ترنّم لبش از زمـزمـه و آه دعـاست

نور او جلوه نما در همۀ ارض و سماست

شمس رخشان والیت بود و ماه دعاست

اولین درس دبـستان صحـیـفه این است

رستـگـاری بشر در گـذر راه دعـاست

پدرش خون خداوند و خودش عشق خداست

پدرش شاه شهید است و خودش شاه دعاست

خـیـز از جا و بیا عـیـدی مـیـالد بگـیر
کربال و نجـف از حضرت سجاد بگـیر
شب قدر است عجب موی سیاهی دارد!

دل حـق برده عجب برق نگـاهی دارد!

وه چه دشمن شکن است اشک شبانگاهی او

اشک سرباز وی است ،وه چه سپاهی دارد!

دستـگـیـر دل افـتـاده به چاه گـنـه است

چه غمی آنکه چنین پشت و پناهی دارد
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هر که شد خـادم او اذن دو عـالـم دارد

هر که شد سائل او منصب شاهی دارد

آنکه شد نـوکـر سجـاد به مـیـزان جـزا

چه حساب و چه کتاب و چه گناهی دارد؟

ما که دیـوانـۀ عـشـقـیـم و ز غـم آزادیم
بـنـدهایـم و همه در ذکـر هـوالسـجـادیـم
بـشـریت به تو مـرهـون ،پـسـر ثـارهللا

مـعـنـویت به تو مـدیـون ،پـسـر ثـارهللا

لـیلی کـرب و بـالیـی دل عـشاق تـویی

همه دلـهـا به تو مجـنـون ،پـسر ثـارهللا

هر که غافل ز تو و عشق تو شد سود نکرد

شـده بـییـاد تو مـغـبـون ،پـسـر ثـارهللا

هر که در راه زیارت بدهد جان ،زده است

جرعهای زآن لب میگـون ،پسر ثارهللا

در مـصیـبـات تـو و عـمـۀ تو جـا دارد

دل مـهـدی بـشود خـون ،پـسـر ثــارهللا

ما ز درگـاه تو تـاثـیـر دعـا میخـواهیم
فـرج مـنـتــقـم آل عـبــا مـیخــواهــیــم
تو همانی که خودت اوج دعـا را دیدی

زیر شمـشیر شیـاطین تو خـدا را دیدی

چشم تو چشم خدایی است که در اوج عطش

سـر نـیـزه سـر پــاک شـهـدا را دیــدی

سوخت قلب تو از آن لحظه که در بارش تیر

دست و مشک و علم شاه وفـا را دیدی

بـیـن مـقـتـل گـل گـلـزار بـقـا را دیـدی

بـیـن آتـش حـــرم آل عــبــا را دیـــدی

در کــنـار بــدن بــیســر شــاه شــهــدا

مــو پــریـشـانـی ا ُ ُّم الـنـجــبـا را دیــدی

حق همین بود که جان سوختۀ تب بودی
زائـر روی کـتک خـوردۀ زینب بودی
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000
شاعر :امیر عظیمی

قالب شعر :مثمن

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

ای شـکـوه فـرازهـای دعـا

نغمۀ عـرشی و صدای دعا

عرشَت
دست من را بگیر از َ

بنـده بنـواز ،ای خـدای دعا

بـنـدهای را کـه دور افـتـاده

بـنـمـا امـشـب آشـنـای دعـا

من دخـیـل دعـای تـو هـستـم
بــنــدۀ ربّــنــای تـو هـسـتــم
دلی امشب به خاک پات افتاد

شـشـمـین دلـبر خـدا سـجاد

عـلـی بـن سـیـد الـشـهـدا
یـا
ِّ

شد ِز ذکرت دلم حسین آباد

مینـویسم اسیـر یـعـنی من

کـه شــدم بـا تـعـلّـقـت آزاد

نـوکـر خـانه زاد نام من است
عـب ِد زین العـباد نـام من است
بـارش رحـمـت خـدایـی تو

دلـخـوشـی دل گــدایــی تـو

سینۀ تو اگرچه پُر درد است

به جـراحـات دل دوایـی تو

در اسارت اگر که باشی ،باز

به کـرم کـردن آشـنـایی تـو

گنج العرش است زیر پاهایت
رحـمـت واسعـه است بابـایت
ما به دستـان تو مسلـمـانـیم

از تـبـار شـما و سـلـمـانـیـم

شهـربانـوی ماست مادر تو

خویش خویش میدانیم
ما تو را
ِ

بس که ما عاشق علی هستیم

مـیـزبـان شـه خــراسـانـیــم

نه فقط قلب ما سرای شماست
کـ ِّل ایـران ما بـرای شمـاست
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شب میالدت ای ساللۀ نور

مست ذکر علی شدیم ،چه جور

ق ِمی
نورت ای آفتاب مشر ِ

از د ِل خستهام چو کرد عبور

روی تو و
ِ
یـادم آمد فـروغِ

آن تجلّی و آن زمان حضور

گـفـتـم این مـاه عـالـم ذَر بود
منـور بود
که ازل از رخـش َّ
گـفـتـم این مـاه آمـده تـا مـا

برسیم از مسیـر او به خـدا

آمــده دومـیـن عـلـی مـن و

عـــلــی خــانــوادۀ زهـــرا

سفرۀ شیعگی چه با نمک است

با عـلـی های سـیـدالـ ُّ
شـهـدا

پسرانش هـمـه عـلـی هـستـند
اســدُهللا مــنـجـلـی هــسـتـنــد
علی اکبرش چه غوغاییست

چه قَ َدر هیبتش تماشائـیست

از علی اصغرش چه گویم ،چون

او خودش وقت رزم ،زهراییست

علی اوسطش سپهر دعاست

کار وی چون خداش یکتاییست

حضرت زین العابدین است او
با غمی جانگداز عجین است او

او سـتـم دیــده و بــال دیــده

کـوفه و شام و کـربـال دیده

دیده بر نی سر حسین و سپس

خـنــدۀ نـیــزه دار را دیــده

سر بـازار دور عـ ّمـۀ خود

چـقـدر چـشـم بیحـیـا دیـده

دور او حرف ناصواب زدند
لـب به پـیـمـانۀ شـراب زدند
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

پنجـم مـاه ،مـه چاردهی جـلـوه گر است

که ز خورشید فروزنده ،فروزنده تر است

شهربـانو که جهان محو جـاللـش گـشته

پسری زاده که بر خلق دو عالم پدر است

چه پسر ثانی حیدر چه پسر جـان حسین

چه پـسر آیـنۀ طلعـت خـیـرالـبـشر است

پسری رشک ملک یا ملـکی فـوق بـشر

هم از این پاک تر است و هم از آن خوبتر است

این پسر کیست علی بن حسین بن علیست

که حسین بن علی نیز از او مفتخر است

خـبـر از لـیــلـۀ مـیــالد امــامــی دادنــد

که زاسرار همه خلق جهان با خبر است

این چراغی است که در دست حسین بن علی

همه دم نورفشان و همه جا جـلوه گر است

این پسر آن یم فیضی است که هر قطرۀ آن

ارزشش بیشتر از عقد هزاران گهر است

این سپهری است که هر اختر تابندۀ آن

مشعل دیـدۀ نـورانی شمس و قـمـر است

این خلیلی است که در صفحۀ بتخانۀ شام

بازویش بت شکن و خطبۀ نابش تبر است

این همان عبد خدا شوکت احمد سیماست

که عبادات وی از طاعت کونین ،سر است

این اسیری است که آزادی ،افتاده به پاش

این شهیدی است ،که نخل شهدا را ثمر است

بـه حـسیـن بن عـلـی سـیّـد احـرار قـسـم

این علی بن حسین است و حسینی دگر است

این بود زمزم و مسعی و صفا و مـروه

این منا و عرفات است و مقام و حجر است

همه گلهای نبی گشت خزان و پس از آن

هر چه دادند به شیعه همه از این شجر است

یـار او بـاش که عـالـم همه یار تو شوند

مهر او جوی که بر آتش دوزخ سپر است
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اوست معصوم ششم ح ّجت چارم ،س ّجاد

که به خاک قدمش سجدۀ اهل نظر است

از چه در سلـسله بـیـنـیـش خـدا میدانـد

بسته در سلسلهاش پای قضا و قدر است

چشم دوزد به نماز شب او شب ،هر شب

گوش در پای دعای سحر او سحر است

به دعـای شب و اشک سحر او سوگـنـد

که نماز از نفسش معتبر و مفتخر است

نرگس دیده و سرو قـد و مـرآت جـمـال

هـمـه تـصویـر خـدای احـد دادگـر است

به خـدا طاعـت کـونـیـن و نـماز ثـقـلـین

بی والیش همه در حشر هبا و هدر است

ذرهای از مهر ورا
گر به صد مهر دهی ّ

به خداوند قسم بیع و شرائت ضرر است

سـل مـام گـرامـی زهــرا
جـ ّد او خـتـم ُر ُ

سه وصی را پسر و هفت ولی را پدر است

او که بـاران به تـمـنّـای غـالمـش بـارد

او که بر ابر به فرمان خدا راهبر است

او که با تـیغ زبـان معـجـز حـیـدر دارد

او که سـر تا قـدم آئـیـنۀ پـیـغـامـبر است

او که چون فاطمه در ّ
عزّّ ت و در قدر و شرف

او که در شور ،شبیر و به شجاعت شبر است

عـاجــز از یـافـتـن رتـبـۀ واالش مـلـک

الل از گفتن اوصاف کـمالش بشر است

من کجـا منـقـبـت حـضرت سـ ّجـاد کجـا

ذره از وسعت خورشید کجا با خبر است؟
ّ

جنّت از روضۀ جود و کرمش دسته گلی

دوزخ از آتش خشم و غضبش یک شرر است

بـوسـه بـر سـلـسـلــۀ گـردن او بـایـد زد

که به هر حلقه دو صد آیت فتح و ظفر است

شام ،ویـرانۀ شام و چه در آغوش حسین

این امامی است که روح القدسش خاک در است

نخل میثم که همه سبز به فیض دم اوست

به والی عـلـی و آل عـلـی بـارور است
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000
شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

تا دل غم زده از هجر به فریاد آمد

نوری از سینۀ جانسوز به امداد آمد

عشق مشغول ثناخوانی اربابش بود

خــبـر از آمـدن سـیـّـد االوتــاد آمـد

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی

آن شب ناب که با مـژدۀ میـالد آمد

طلب مغفرت از کوی خدا میکردم

بخـشـش دست کـریـمانۀ سجـاد آمد

به تماشای حرم باغ بهشت آمده بود

که از آن باغ جنان شاخۀ شمشاد آمد

گرد او حور و ملک شاد به هم میگفتند

که در این ماه نبی افضل اعیاد آمد

حرم سبط نبی عاطفه باران شده بود

گـوئیا فـاطـمـه هم دیـدن نـوزاد آمد

خنده از خندۀ اربـاب ندیدم خـوشتر

که در آغـوش پـدر زینت عـبّاد آمد

تابش نور امامت ز جمالش پیداست

به حـسین ابن عـلی افضل اوالد آمد

تا در آن لحظه به هم چشم دو رهبر وا شد

افــق قــافــلـۀ کــرب و بــال پـیــدا شـد
ای همه عمر و همه روز و شبت عرفانی

وی که از بیم خدا سجدۀ تو طوالنی

تو همان ناطق قرآنی و قرآن صامت

هـمه دم بر لب تو زمـزمـۀ قـرآنـی

این صحیفه است زبور تو و اخت القرآن

خـطبههای تو گـواه سخن طـوفـانی

بنده آزاد مکن ،ما همه در بند توأیم

گول نعمت نخورد بنده رود مهمانی

عرب از دودۀ تو فخـر به عالم دارد

عجم از تیرۀ تو شد نسبش رحمانی

سعداء
مادر توست پس از فاطمه ا ُ ُّم ال ُ

پـدرت یـثـربـی و مـادر تو ایـرانـی

شهربانو که به او فاطمه فرمود عروس

دومیـن ا ُ ُّم االئمه ست هـمین ایـرانی

هر کسی راه به درگاه که پیدا نکند

مام پاکـیزۀ تو داشت عجب ایـمانی

نـوۀ حــیـدر کـرار که ایـرانـی شـد

کشور ما شده از اصل و نسب ربانی
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کشور ما که به فامیلی تان مفتخر است
خاک این خطه به درگاه رضا معتبر است

نه فقط سلطنت عشق تو محدود مجاز

که دو عالم به توالی تو باشد ممتاز

تبری ز عدوی تو همه شرط عمل
ای ّ

ی نماز
وی تـوالی تو امضای قـبول ِ ّ

مرغ خوش لهجه ز شیدایی تو میخواند

نفـس باد صبا از تو کند عـشوۀ ناز

ابر و باد و مه و خورشید به فرمان توأند

بارش ابر به دستور تو برگردد باز

نه ملک هستی و طاووس نه داری پر و بال

لیک هرگاه بخـواهی بنمایی پرواز

نه زمان مانع فرمان تو باشد نه مکان

ُگل ز تصویر درآری چو کنی دست دراز

نص امامت به نهان است و عیان
اینهمه ّ

چه نیاز است که تکرار نمایی اعجاز

ِگـل ما ساخـتـۀ نـور اضافات شماست
دل ما منبع سرشـار افـاضات شماست
آسمان بینـفـس گـرم تو احـیا نشود

عرش و کرسی و فلک جز به تو برپا نشود

قلم و لوح به دستان تو عادت دارند

حکم جبریل ملک جز به تو امضا نشود

ای عبادات تو مصداق عبادات علی

بیعـبادات تو محراب مصال نشود

سوز دل اشک سحر حال مناجات ز توست

سـفـرۀ ذکـر دعـا بیتـو مهـیا نشود

اولین روضه ،پس از کرب و بال کار تو بود

پرچم روضه که بیاذن تو برپا نشود

تا چهل سال فقط کار تو گرییدن بود

نهضت سرخ به جز اشک تو ابقا نشود

شام از خطبۀ غرای تو شد شام خراب

غل و زنجیر که مانع به توال نشود

پیشمرگ تو علی اکبر و عباس توأند

بیعـلـمداری تو قـافـله برجـا نشود

زینب آماده فرمانبری حضرت توست
دولت مهدی زهرا ثمر نهضت توست
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000
شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

سوی مجـنون برسانید که لیـالیی هست

ما شنیدیم در این شهـر که آقـایی هست

دور این خانه شلوغ است اگر جایی هست

درمندیم و دلی خوش که مداوایی هست

شب عـیـد است بـیـایـیـد حـنا بـگـذاریـم
سـر بـه پـای قـدم مـرد دعـا بـگـذاریـم
تا پـدر چـشـم به چـشمـان تو احیا دارد

پـر گــهــوارۀ تـو روح مــسـیـحـا دارد

و حسن خیره به چشمان تو نجـوا دارد

نـوۀ حـضـرت زهـراست تـمـاشـا دارد

جـلـوۀ نـام عـلـی بـر تـو مـبـارک بـادا
سـومـیـن نام عـلـی بر تو مبـارک بـادا
فـطرسی آمده و از تو پـری می خواهد

از تو عیـسی نفس ناب تری می خواهد

یوسف از تو نمک بیـشتـری می خواهد

که غـبـار قـدمت رفـتـگـری می خواهد

یـاکـریـمـیم و سر جادۀ تو شیـعـه شدیم
ما کـنـار پـر سـجـادۀ تو شـیـعـه شـدیـم
مثل پـیـراهـن یوسف که به کـنعـان آمد

مـثـل ابـری که سـر خـاک بـیـابـان آمد

قـبـلـۀ هـفـتــم اگر سـوی خـراسـان آمـد

خــانـۀ مــادریـش بـود کـه ایــران آمــد

بـنـویـسـیـد کـه آقـا پـسـر ایــران اسـت
افـتـخـار بـشـر و تـاج سـر ایـران است
عـشـق ایرانی ما؛ کار بـنـایت با ماست

ایوان طالیت با ماست
فواره و
حوض و ّ
ِ

طاق و گلدسته ،رواق ،آینه هایت با ماست

ی حرم و صحن و سرایت با ماست
خادم ِ ّ

طرح زیباتری از بـاغ جـنان می سازیم
و ضریح نـویی از فرشچیان می سازیم
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مصلحـت بود اگر؛ شیـر خـدا می گشتی

تو علی هستی و شمشیر خدا می گشتی

شک نداریم که تکـبـیـر خـدا می گـشتی

تکـسوار عـرب و تـیـر خـدا می گـشتی

بازوی هاشمی ات رزم چو در سر می داشت

کربال زیر قدمهـات ترک بر می داشت
رخصتت بود اگر؛ یک تنه لشگر بودی

میـمـنـه میـسره از رزم سـراسـر بودی

پشت در پشت پـدر تیغ دو پیکـر بودی

رخصتت بود اگر حضرت حیدر بودی

کـربـال دیـد پـدر را نـفـست یـاری کرد
وه که با نام تو عـباس عـلـمـداری کرد
واژه ات خطبه شد و تیغ علی وار آورد

خطبه ات شور عـلی در دل پیکار آورد

چه بـالیـی به سر کـاخ سـتـمـکار آورد

شیعه را با شب و شمشیر و دعا بار آورد

با تو در شام عجب معرکه بر پا شده است
که دعاگوی شما زینب کبری شده است
واژه در واژه تو را بین دعـاهـا دیـدیـم

در ابـوحـمـزه ات انگـار خـدا را دیـدیم

در صحـیـفـه اثر مصحـف زهـرا دیدیم

چتری از باور و اخالق و مدارا دیـدیم

خـاکـیـانـیـم که دنـبـال شما حـیـرانــیــم
با تو همراه عـلی در شب نخـلـسـتـانـیم
هیچ کس نیست شب تار عزادار که تو

هیچ کس نیست اسیـر سر بـازار که تو

هیچ کس نیست که با تب دل انظار که تو

هیچ کس نیست پرستـار و بیـمار که تو

آنکه سرخی سر انجام حسین است تویی
سومین نقطه که بر نام حسین است تویی
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

بـاز یـاران عـیـد دیـدار جـمـال یـار شـد

بـاز فـصل رؤیـت مـهـر رخ دلـدار شـد

باز ُملک کبریا شد غرق در دریای نور

بـاز مـیالد حـسین بن عـلـی تـکـرار شد

جان به کف گیرید جانان میرسد از کوه نور

دیـده بـگـشـایـید اینک لحـظـۀ دیـدار شد

چشم ثارهللا روشن شد به رخـسار عـلی

دامن شعبان ،بهار از این گل رخسار شد

بر گل رخسار ،لبخندت مبارک یا حسین
لیـلۀ میـالد فـرزنـدت مبــارک یا حسین
مرحبا ای مـاه شعـبـان آفـتـاب آوردهای

آفـتـاب روی حـق را بینـقـاب آوردهای

شهربانو این که در آغوش بگرفتی علیاست؟

یا دوبـاره احـمـد خـتـمـیمـآب آوردهای

بوی عطر احمدی بر آسمان سر میکشد

بلکه بر گلهای زهرایی گالب آوردهای

بـر حـسینبنعـلی زادی عـلیبنالحسین

یا مگر از کعبه امشب بوتراب آوردهای

ایـران اهـلالـبـیـت ،مــام نُـه امام
مـادر
ِ
ای عروس فاطمه از فاطمه بادت سالم
این پسر سر تا قدم جان حسینبنعلی است

این پسر نور است و فرقان حسینبنعلی است

این پسر یک باغ الله از بهشت فاطمه است

این پسر روح است و ریحان حسینبنعلی است

این به روی شانۀ باباست قـرص آفـتاب

این به روی دست ،قرآن حسینبنعلی است

این پسر یاسین و طاها ،این پسر والشمس و طور

این پسر نور است و فرقان حسینبنعلی است

نـور هـم گردیـده مبهـوت رخ نـورانیش
جای لبهای علی پیداست بر پیـشانـیش
مرغ شب هر شب ب َُود محو مناجات شبش

ق یا رب یـا ربش
ذات ربالعالمین مـشتا ِ

هر نفس دارد هزاران ذکر در عمق وجود

بـلکه آنی نام معـبـودش نیـفـتد از لـبـش
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شب که در محراب مشغول مناجات و دعاست

آسمان پیچد به خود در شعلۀ تاب و تبش

جـان مـن جـان هـمـه ذُریّـه و ا ُ ُّم و ابــم

خــاک درگـاه وی و ذُریّـه و ا ُ ُّم و ابـش

با مناجـاتش دل شب ،دیده را دریـا کنید
در مضـامین دعـایش وحی را پیدا کـنید
اوج پروازش سماوات و نمازش بر زمین

روح در آغوش حق بر دامن خاکش جبین

بسکه زینت داد در حال نمازش بر نماز

از خـدا آمد ندایش «انت زینالعـابدین»

شب که از خوف خدا تا صبح چشمش میگریست

زنـده میشد یـاد شبهای امیرالـمؤمنین

خط او مشی من است و مهر او دین من است

دین همین است و همین است و همین است و همین

بـا والی او سـرشـتـه از ازل آب و ِگـلم
وای اگر یک لحظه مهر او نباشد در دلم
ای به زنجیر اسارت ُملک هستی را امیر

حـلقۀ زنجـیرها در حلـقـۀ عشقـت اسیـر

شیـر کـبریا
ای خـدا را شیـر ای فـرزند
ِ

شیری و در حلقۀ زنجیر هم شیر است شیر

پای تو بر ناقـۀ عـریان به چـشم آسـمان

دست تو در حلقۀ زنجیر ما را دستگـیر

من نمیگویم خدایی ،بندهای چون بندهای؟

هم کریمی هم عظیمی هم سمیعی هم بصیر

عـبـد ذات کـبـریـایی کـبـریـایی میکـنی
در مـقـام بـنـدگـی کـار خـدایی مـیکـنی
گوش جانها پُر ب َُود پیوسته از آوای تو

شام میلـرزد هنوز از خطبۀ غـرای تو

از سرشگ چشم گریانت وضو گیرد نماز

ای وضوی بندگی از خون ساق پای تو

خطبۀ ناب تو را نازم که در طشت طال

گـفت بابـا آفـرین بر مـنـطق گـویـای تو

از زمیـن کـربـال تـا شـام از بـاالی نـی

چـشـم ثـارهللا بـودی بـر قـد و بـاالی تو

تــو سـوار نـاقـۀ عـریـان حسین دیگری
هم حسینی هم حسن هم احمدی هم حیدری
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ای بـیـابـان بـقـیعـت وسعـت دلهـای ما

پیـشتر از آفـرینـش رهبر و مـوالی ما

هم فروغ مـاه رویت خـوبتر از آفـتاب

هم خـیال باغ ُحـسـنت جـنـةاالعـالی ما

ذکر تو توحـیـد ما تهـلـیـل ما تکـبـیر ما

حُـبّ تو ایـمـان ما دنـیای ما عـقـبـای ما

نیست در صحرای محشر وحشتی از تیرگی

تا درخـشد پـرتـو مهـر تو از سیـمای ما

وصف تو ذکر خوش لیل و نهار میثم است
مهر تو روز جزا دار و ندار میثم است
شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ای که خورشید جمالت پرتو افشانی کند

عـالمی را جـلوهات زیبا و نـورانی کند

تو همان خورشید تقوائی که عرش و فرش را

از فروغ و جلوۀ تو حق چراغـانی کند

جای دارد رهگذارت را ز گلهای بهشت

جبـرئیل از عـالـم باال گـل افـشانی کـند

ای بهشتی رو عجب نبود اگر رضوان ُخلد

از جنان گرد سرت اسپـند گـردانی کند

میزند لبخند بر رویت حـسین بن عـلی

تا تـمـاشـا در رخت آیـات قـرآنـی کـنـد

امشب از یمن قـدوم با شکوه تو حـسین

هرکجا سائل بود دعوت به مهمانی کند

عـبّادی و شایـسـته بـاشد تا خـدا
زیـنت ُ

نام زین العـابدین را بر تو ارزانـی کند

شب همه شب بردعا و نغمهات مرغ سحر

گوش جان را میسپارد تا غزلخوانی کند

سر زند ازچشم تو تا عرش یک رنگین کمان

هر زمانی دیدهات را اشک بارانی کند

هیچ کس را با چنین تقـوا ندیدم غیر تو

سجدههای خویش را اینقدر طوالنی کند

ای شهید زنده جز تو کیست بعد از کربال

تا از این گلشن به اشک خود نگهبانی کند

شمع جـمع محـفـ ِل امـروز مائی و ز ما

غیر تو فردا چه کس رفع پریشانی کند

کوثر توفـیـق میخـواهد ز درگـاه خـدا

تا «وفائی» در مـدیح تو ثـنا خوانی کند
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شاعر :مسعود اصالنی

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

قالب شعر :ترکیب بند

در رحمت ز عرش تا وا شد

پـر پـروازمـان مـحـیّـا شـد

رخ یـوسف نـشانـمان دادند

دل مجـنـونـمـان زلیـخـا شد

صفـحـات صحـیـفـۀ نـوری

ورقی خورد و عشق معنا شد

نفسی زد کسی و بعد از آن

تن دنـیـای ُمـرده احـیـا شـد

رخ خود را نشان عـالم داد

هـمـۀ اعــتـبــار دنـیــا شــد

قـلـمـم اسـتـعـاره کــم آورد

رخ زیـبـاش تـا هـویـدا شـد

به زمین مـاه مشـرقـین آمد
عــلــی دوم حــسـیــن آمــد
شب اربـابـمان سـحـر دارد

به روی دامنـش قـمـر دارد

همه از شـوق نو رسیـدۀ او

به لـبش خـنـدهای اگر دارد

شب رویـاسـت نـخـل امـیّـد

پـدر و مــادری ثـمــر دارد

دل بابا عجیب پُر شور است

و خـدا از دلـش خـبـر دارد

به نگاهش عموی بیتـابش

نـتـوانـسـت چـشـم بــردارد

سـر بـوسـیـدن لـبـان پـسـر

پـدرش مـیـل بـیـشـتـر دارد

و به کوری چشم بد نظران

پــدری بـاز هـم پـسـر دارد

به دعایش دخـیل بـسته شده
پـری از جبـرئیل بسته شده
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شاعر :محمد علی بیابانی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

پُـر میکـنـیم از می گـلـوی بـادهها را

تا مـسـت بـاشـیـم انـتـهـای جـادهها را

بعد از دو رکعت عشق بازی باز خواندند

در رکـعـت سـوم هـمـان دلـدادههـا را

امشب به سمت خـانـۀ سجـاد انـداخت

دسـت ارادت هـای مــا سـجــادههـا را

خـاکـیم و مـشـتـاقـیم تا دامـانی امشب

آنـی بـگـیـرد دسـت ایـن افـتـادههـا را

بعد از پـدر حـاال پـسر میآیـد از راه

خـدمـت کـنــیـد آقــا و آقــازادههــا را

این دومین نـوریست که تا منجـلی شد
او هـم عـلـی بن حـسیـن بن عـلـی شد
در آسـمـانـم مـاه را مـیبـیـنـم امـشـب

گـمـراهـم امـا راه را میبـیـنـم امـشب

چـشـم سـرم را بـسـتـم و بـا دیــدۀ دل

لبـخـنـدهای شـاه را مـیبـیـنـم امـشـب

ارباب خوشحال است و من در دست هایم

مال و منـال و جـاه را میبـینم امشب

در چـشم های این عـلی دارم عـلی را

یـا که رسـول هللا را مـیبـیـنـم امـشب

مـیآیـد و بـا هـر قـدم در زیـر پـایـش

جان های خاطرخواه را میبینم امشب

حـــاال کـه آقــای دعــا دارد مــیآیــد
مـا را خـدا ای کـاش قـربـانـش نـمایـد
فخر است امشب آسمان را بر زمینش

میخـنـدد و افـالک حـیـران طنـیـنـش

دست حسین بن عـلی امشب رکـاب و

روی عـلـی بـن حـسیـن آمـد نگـیـنـش

بیتاب شد ،لبخند زد ،رویش گل انداخت

وقتی که لب های علی شد بوسه چینش

خـالی ست جای فـاطـمـه هـر چند اما

خــوابــیــده بـا الالیــی ا ُ ُّم الـبــنـیـنـش

در سوم شعـبـان رسید از راه ،شـاه و

در پنجـمین روزش رسیده جانـشیـنش
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روح دعا ،مرد خدا ،جان حسین است
او وارث مـلک سلیـمـان حـسین است
با تیرهایی که روان از چشم جادوست

صید غزال نرگس او هر چه آهـوست

حـافــظ! بـگـو بــاد صـبـا تـا بـاز آرد

عطر خوشی از نفحههای گیسوی دوست

حاال که سجاد است و زین العابدین است

محراب ما طاق و رواق آن دو ابروست

محصول پیوند عرب ها و عجم هاست

طفلی که کسری زاده است و هاشمی خوست

چون هـمـسری پـادشاه کـشـور عـشق

ی شـهـربـانـوسـت
ایـن افـتـخـار مـادر ِ ّ

این افـتـخـار مـردم ایـن آسـمـان است
اربـابــمـان دامـاد مـا ایـرانـیـان اسـت
با یک نگاهت سنگ هم اعجـاز کرده

در راه اثـبـاتـت حـجـر لب بـاز کرده

نـه دوسـتـانـت که یـ ِد عـقـده گـشـایـت

از دشـمـنـانـت هـم گـرهها بـاز کـرده

حتی دعـاهـایت؛ جـدا از حـرف هایت

در عـلـم حـرفـی تـازه را آغـاز کرده

شاگردهایت را هم این اسلوب تدریس

آمـوزگــار آسـمــان! مــمـتــاز کــرده

هر کس فـرازی از ابـوحـمزه شنـیـده

تـا قـاب قـوسـیـن خـدا پــرواز کــرده

هر وقت میخـواهم که قـلبم را بشویم
بـایـد «الـهــی ال تــؤذّبـنـی» بـگـویـم
با دست لبـریز از دعایی که تو داری

ما را ببـر سـمت خـدایـی که تو داری

حرفـی بـزن تا جـام من لبـریـز گردد

از بـادههای حـرف هـایی که تو داری

گـرم مناجـات است شب های مـالئک

با لحـن جانـسوز صدایی که تو داری

پرواز خواهم کرد با بالی که خاکی ست

یک روز تا صحن و سرایی که تو داری

ما را شبی مهمان خان روضهات کن

در خانهات ،در کربالیی که تو داری

49

درآستان وصال؛ جلد هفتم :حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السالم

هر جـا که بـاشی کـربـال آنجـاست آقا

000

انـگـار هـر روز تو عـاشـوراست آقـا
آزادی از بــنــد اســارت در اســارت

دست خدا بوده است یارت در اسارت

در مجـلس حکـام ،بر منـبـر نـشـستی

بر روی کـرسی صدارت در اسـارت

بر دشمنت هم باب بخشـش باز کردی

یعـنی شدی پـیک بـشارت در اسارت

بـا دست بـستـه بـاز دسـتی بـاز داری

وقتی عطا گشته است کارت در اسارت

جسم شهیدان را که کفن و دفن کردی

با اشک میخواندی زیارت در اسارت

ای آسـمان ،شرمنـده از باران چشمت
دست مرا پُـر میکـند احـسان چشمت
بـاران چـشـمـان تـو را بــاران نـدارد

ای آسـمـان !که بـارشت پـایـان نـدارد

هر روز ،یعـقوبی !ز داغ یـوسـفی که

پـیـراهـنی را هم از او کـنـعـان ندارد

حـ ِ ّد اقّـل آبـی بـنـوش آقـا که چـشـمـت

دیگـر برای گـریـه کـردن جـان ندارد

هنگام قـرآن خواندنت هم گریه کردی

بـر حـرمــتـی کـه قـاری قـرآن نـدارد

1

چه دیـدهای که بدتـرش امکـان ندارد؟

شــام بــال بـدتـر ز داغ کــربــال بـود

بعد از بالی شام ،شامت را سحر نیست
بعد از عمو در آسمانت یک قمر نیست
 . 1بيت زير به دليل مستند نبودن و همچنين ايراد محتوايي تغيير داده شد؛ موضوع طلب مرگ کردن و انتصاب اين سخن به
امام سجاد علیه السالم که فرمودند :اي کاش مادر مرا هر گز نمي زائيد در هيچ کتاب معتبري نيامده است و مغاير روايات
و احاديث معتبر از اميرالمؤمنين علیه السالم و خود امام زين العابدين علیه السالم است ،اين تحريف براي اولين بار در قرن
دهم در کتاب منتخب طريحي بدون هيچ استنادي آورده شده است
گفتي مرا اي کـاش که مـادر نـميزاد

چه ديـدهاي که بدتـرش امکـان ندارد؟

سایت آستان وصال  astanevesa.irجلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان

50

شاعر :سید پوریا هاشمی

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

قالب شعر :ترکیب بند

سـجـاده ایــم پـهــن بــرای دعــا شــدیــم

نـائـل به هـمـنـشـیـن شـدن اولیـاء شـدیم

تـاثـیـر کـرد خصلت خوبان به روی ما

از یُـمـن سـجـده های شـمـا بـا خـدا شدیم

از دسـتـبـاف بـودنـمـان خـیـر دیــده ایـم

پـاخـورده ایم و از شـرفـش پُـر بها شدیم

هـر نـخ ز ما مـطـهـر انفـاس دلـبر است

با این حـسـاب هـم نـفـس کـبـریـا شـدیـم

شکـر خدا به طالعمان مهر عشق خورد

پاگـیر لطف بی حـد و حـصر شما شدیم

اصال چه حاجت است به آب و گالب ها

مـا پـاک از طهـارت این گـریـه ها شدیم

وابستگی به یار اثـراتـش مشخص است

فارغ ز ما چو یار شد؛ از غـصه تا شدیم

هـرچند دست جـمع زمین خـورده ایم ما

گـفـتـنـد عشق و پـیش قـدمهـاش پا شدیم

1

سـجـاده ایـم قسمت ما شـور و شیـن شد
یعـنـی که پـای بـوسی ابـن الحـسیـن شد
امشب مدینه حال و هوایش معطر است

از شوق چـشم منتظرش آسـمان تر است

باران گرفت و جان دوباره به خاک داد

ابـر نـگـاه تـو چـقـدر سـبـزه پرور است

کـاسـه به دست ها هـمه از راه می رسند

باب الـمـراد عـالـم و آدم همین در است

امـشـب بـه آفـتـاب؛ قـمـر فـخـر مـی کـند

در خانـۀ حسین مهـی جـلـوه گرتر است

گـهـواره را نـگـاه کـنـیــد عـشــق آمــده

زهراست یا حسین؛ حسن یا که حیدر است

پـیـغـمـبـری چــقــدر بــرازنـده اش ب َُـود

پـیـشـانـی اش تـجـلّـی نـور پیـمـبـر است

طـرز نـگـاه کـردنش آیـیـنـۀ عـلـی است

بر قاب صورتش رخ زهرا مصور است

مــا از ازل مــالزم خــاک ره تـــوأیـــم

مـا را نـوشـتـه اند گـدا چون ُمقـدّر است

 . 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

تاثـير کرد خصلت خوبان به روي ما

از يُمن سـجده هاي سحر با خـدا شديم
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تـا چـنـد کــفــر؟ بــادۀ ایــمــانــیــم بــده

000

یـعـنـی که از صـحـیـفـه مـسلـمـانیم بـده
هرکس ز عشق تاب و تبش شهره می شود

بیش از همه غـم و تعبش شهره می شود

زردی رویـش از اثـر سجـده هـای روز

با اینکه سجده های شبش شهره می شود

مـادر بــزرگ زاده و بـابـا شـه قـریـش

خیلی بجاست گـر نسبش شهره می شود

تا روز حـشر کار ابو حـمـزه اش گرفت

هرکس که گشت منتسبش شهره می شود

شمشیر خطبه اش کـمـر شـام را شکست

اینگونه تا ابد غـضـبـش شهـره می شود

نـخـلـی کـه آبـیــاری دسـت کــریــم شـد

در شـهـر مـزۀ رطـبـش شهـره می شود

سر میدهیم پای تو عشق است عشق عشق

عـاشـق دل بـال طـلـبـش شهـره می شود

تـطـهـیـر آب وام گرفـته ز طهـر توست
خورشید آسمان و زمین جای مهر توست
از بس کـالم معجـزه دار تو نـور داشت

خورشید شد هرآنکه به پایت حضور داشت

وقتی که دست و پای تو از سجده آب شد

در عرش خود خدای تو حس غرور داشت

ی نــا شــنــاخــتــۀ کــاروان حـج
حــاجــ ِ ّ

در قـافـله به یُمن تو نعمت وفـور داشت

نزدیکها که جای خودش لطف ویـژه ای

آقـای خـوب مـا بـه گـدایـان دور داشـت

جـبـرئـیـل می رسید به پابوسی اش مـدام

وقـتـی که در نـمـاز دم یا غـفـور داشت

تو حضرت کـلـیمی و ادعـیه شاهد است

ب خانۀ تو شبـاهت به طور داشت
محرا ِ

لطـف دعـای نـیـمـه شبت بر هـمه رسید

از برکت صحـیـفۀ تو دین زبـور داشت

زخـم زبان و طعـنـه اگرچه زیـاد خورد

ایــوب آل فـاطـمـه قـلـبـی صبور داشت

آمـــاده ایــم رخـصـت افــروخــتــن بــده
پــروانـه ایـم اذن ز غــم ســوخـتـن بــده
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اصال چه شد که روی تو در آفتاب سوخت؟

هر وقت خورد بر لب خشک تو آب سوخت

اصال چه شد که خیمه ات آتش گرفته بود؟

در بین شعـله های عدویت کـتاب سـوخت

در گـیـر و دار ردشـدن هـمسرت ز شام

آتش سراغ مـعـجـرش آمد نقاب سوخت

رجـالـه هـا به صورتـتـان سنگ می زدند

از طعنه های شهر دلت بی حساب سوخت

بـر روی زخـم گـردن تو مـرهـمی نبود

وقتی که از حرارت سرب مذاب سوخت

دیدی چگونه چوب به لبهای عشق خورد

دیدی چگونه از غم این سر رباب سوخت

ب دل شکـسته چهـل سال آزگـار
یـعـقـو ِ

چشمت به یاد روضۀ بزم شراب سوخت

1

گفتم رباب و روز و شبم رنگ غم گرفت
"بس کن ربـاب"عـمـۀ سـادات دم گرفت

شاعر :رضا اسماعیلی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن فاعالتن مستفعلن فاعالتن

نذر تو کردم دلم را ،موالی من! بار دیگر

از کوچه باغ دل من ،ای روح آیینه بگذر

امروز ،روز بهشت است ،عطر تو میبارد از عرش

از عطر ناب حضورت ،شد آفرینش معطر

هستی ز نورت جوان شد ،خورشید در آسمان شد

شد فجر صادق شکوفا ،شب شد ز نور تو پرپر

رفت از جهان بوی پاییز ،آمد بهاری دل انگیز

در ذهن خاک سترون ،شد باغ مینو مصور

ما را اجابت کن ای عشق ،ای قبله گاه مالیک!

ما را اجابت کن ای عشق ،سجاد ،نور مطهر

تبریک یاران سحر شد ،خورشید دین جلوه گر شد

نور خدا منتشر شد ،در این جهان بار دیگر

 . 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
اصال چه شد که خيمه ات آتش گرفته بود؟

در بين شعـله هاي جهـنم کـتاب سـوخت
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شاعر :حسین ایمانی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

پـنـجـم مـاه ناب شـعـبـان است

شور و شادی به سینه مهمان است

آسمان غرق نـور ایـمـان است

فُلک و ُملک و َملک غزلخوان است

شکر حق ذکر ما و سلطان است
این پـسـر آبـروی ایـران است
آمــده روح مـنـبـر و مـحـراب

ی اربـــاب
پـــســـر آســـمــانـــ ِ ّ

چهره ای با صفـاتر از مهـتاب

دلبـری ناب و گـوهـری نایاب

اصل حبل المتین روز حـساب
ی و ایـمان است
زیـنـت بـنـدگـ ُّ
اصـل و شـیــرازۀ دعـایـی تـو

بـنـدۀ مـخــلـص خــدایــی تــو

چـشـمـۀ نـور هــل اتــایـی تـو

سـنـد عـشـق مــرتـضـایـی تـو

ســر کــربــالیــی تــو
قـاصـد
ِّ
خـطبه ات از دم شهیـدان است
در عـبـادت پـیـمـبـری هـستـی

در شجاعت تو حـیدری هستی

در نجـابـت تو کـوثـری هستی

درکرم چون حسن سری هستی

در حـرم شـاه دیـگـری هـستی
خـیـمـۀ تـو دژ یـتـیـمـان اسـت
ی آســمــان پـرسـتــارت
بـی بـ ِ ّ

بـند و غـل شـد اسیـر ایـثـارت

ت دم عــلـی وارت
کـوفــه مــا ِ

روضه داروی جـان بـیمـارت

گـریه بر کـربـالی غـم کـارت
شیعه مدیون چشم گریان است
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گـریـۀ تو بـقـای عـاشـوراسـت

سـر مکـتب مـوالست
صبـرتو ِ ّ

آه تـو سـهـم دشـمـن زهـراست

کـربـال بـا دعـای تو پـیـداسـت

آرزوی تــو وعـــدۀ آقـــاســت
جمعه ای که ظهور در آن است

شاعر :مهدی علی قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

مرغ دل باز هم غزل خوان شد

روز ماه شعـبـان شد
پنجـمین ِ

دو سه روزی به کربال رفت و

حال آمـد دخـیـل سلـطـان شد

اول آمـد ســراغ خـانـۀ او ...

هرکسی از ازل مـسلـمان شد

در او
هر که سجده نکرده بر ِ

آخر از مسلکش پـشیـمان شد

پینه بسته است روی پیشانیش

سـیـد الـسـاجـدیـن دوران شـد

آنق َدر کیسه روی دوش گرفت

نیـمه شب ها گـدا فـراوان شد

از ابـوحـمــزههــای او بــوده

ن ْفس بیمار اگر که درمان شد

امشب آمـد گـلی به عـالـم که

مــایـــۀ آبــروی ایــران شــد

کـاش بـیـنـم بـقـیــع او مـثــل

بـارگــاه شــه خــراســان شـد
ِ

کار او بود اگر که چـشـمانـم

چشمه گردید و پُر ِز باران شد

اصال از گریههای هرشب اوست

که به روی لبم حسین جان شد

تـا چـهـل ســال آب را دیـد و

روضه خوان گلوی عطشان شد

تا چهـل سال اگر ذبـیحی دید

مـشـکــلــش آب دادن آن شـد

تا که چشمش به شیرخوار افتاد

یـاد طـفـل ربـاب گـریـان شد

گـریههای محـرمـم از اوست

شال مشکی و پرچمم از اوست
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

ای شمس والیت! قـمـرت باد مبـارک

ای بهـر کـرامت! گهـرت باد مبـارک

ای پنجم شعـبـان! سحـرت باد مبارک

ای مـادر ایـران! پـسرت بـاد مبـارک

آیـیــنـۀ حـسـن ازلــی زادهای امـشـب
در کعـبۀ توحـید ،عـلـی زادهای امشب
سـر دست ،جـمـال ازلی را
بـنگـر به ِ

چـارم وصی احمد و نجل سه ولی را

خـورشـیـد فــروزنـدۀ انـوار جـلـی را

رخـسـار عـلـیبـن حـسیـنبـنعـلـی را

دیــدار حـسـیـن دگــرت بـاد مـبـارک
مـیـالد گـرامـی پـسـرت بــاد مـبارک
این فرشنشینی است که خود عرش مقام است

این حمد و رکوع است وسجود است وقیام است

ایـن قـائـمـۀ دائـمـۀ هـفـت نـظام است

این نجل سه موال پدر هشت امام است

ما را نه همین در حرمش روی نیاز است

بر دامن او دست همه خلق ،دراز است
قـرآن حـسیـنبنعلی مصحـف رویش

جان دو جهان بسته به یک تار ز مویش

خورشید برد سجده به خاک سرکویش

حق است اگر خضر چکد ز آب وضویش

انـوار خـدا مـوج زنـد در جــلــواتـش
از خالق و از خلق درود و صلـواتش
این یوسف زهرا پسر یوسف زهراست

در چرخ والیت قمر یوسف زهراست

در بحر امامت گهر یوسف زهراست

در سلسله پیغـامبر یـوسف زهـراست

در قافلـه مـوالست هـمـه قـافـلـهها را
در سلسله یـار است همه سلـسلهها را
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بود ذکـر خـدایش
در هر طپش قـلـب َ

پـیـوستـه دعـا مـنـتـظـر حال دعـایش

دلهای حسینی همگان صحن و سرایش

کف پـایش
گل بوسۀ جبـریل به
خـاک ِ
ِ

وهللا اگــر حـکــم ز داور بــســتــانــد
دانـد کـه در از قـلـعـۀ خـیـبـر بستـاند
فرزند شهادت ،پدر صبر و شکیب است

موالی وجود است ،نگویید غریب است

بیمار نخوانید ،طبیب است ،طبیب است

مانند علی نیز خطیب است ،خطیب است

گـفـتـار رسـایـش چو شنـیدند صحـابه
گـفـتند عـلی خوانَد چو در کوفه خطابه
ای بـوسـه زده خـون خـدا بر دهن تو

ای مـثـل نـبـی وحـی الـهـی سخـن تو

تو شمع و همه خلق جهـان انجـمن تو

یـوسـف شـده دلـبـاخــتـۀ پـیـرهـن تـو

دریاست جـگـر تـشنـۀ اشک بصر تو
گـردیـده اجـابت هـمـه جا دور سر تو
یـاس نـبـوی ،اللـۀ حـمـرا به تو نـازد

نخل رطب و سینۀ صحرا به تو نازد

بر نیزه سر یـوسف زهـرا به تو نازد

هم فاطمه ،هم زینب کبرا به تو نـازد

در عیـن اسـارت به همه خلـق امیری
خصم است اسیر تو که گفته تو اسیری

بود از حد و شماره
اوصاف تو بیرون َ

هر لحـظۀ تو در نظـر ماست هـزاره

از ماست اطاعت ،ز تو یک لحظه اشاره

عـالـم هـمه بر جـود تو دارند نـظـاره

زنجیر به فـرمـان تو پیچـید به دستت
بـاهلل قـسـم نـام اسـیـر است شـکـسـتت
بـیاذن تو بر تو نـرسـد سنگ لب بام

گر حکم کنی شام شود تیرهتر از شام

در سلسله صد سلسله با یک نگهت رام

معراج چهل روزۀ تو برتر از اوهـام
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پـیـغــامـبــر خـــون امــام شـهــدایــی
هر سو که کنی روی در آغوش خدایی
ای مـلـک خـداونـد تـعـالـی حــرم تـو

ای عـالـم هـستی همه ظـرف کـرم تو

جـان یـافـتـه عیـسای مسیـحا ز دم تو

خـوبـان دو عـالـم هـمـه خـاک قدم تو

بود دست گـدایـیـش به سویت
میثم که َ
آیینــۀ دل شستـه بـه خـاک سر کویت
شاعر :ژولیده نیشابوری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

ای به عـبّاد این جهـان استاد

ای مـلـقّـب بـه سـیّـد سـجــاد

ای نبی را تو بهترین فرزند

ای علی را تو برترین اوالد

ای ز هـست تو هستی عـالـم

ای ز جـود تو جـود ما ایجاد

ای ز فضل تو عقل آدم مات

ای ز عـلم تو در عجب عبّاد

ای ز تو شد خراب کاخ ستم

وی ز تو کاخ عدل و داد آباد

طاعت خلق این جهان صفر است

طاعت تو فـزون تر از اعداد

نخـل دین کـام یـاب شد از تو

خـرمن ظلم از تو شد بر باد

گـشت رسوا یزید بد فـرجام

تا که کردی تو خطبه ای ایراد

از بـیانات مـحکـم تـو یـقـیـن

سرنگون شد ز تخت ابن زیاد

نطـق زیـبا و آتـشین سخـنت

درس آزادگــی به عـالـم داد

بـا گـذشت تو ای ولـی خــدا

ریشه کن شد بـنای استـبـداد

سخـنانت به صفـحـۀ تـاریـخ

ثبت شد تا بـشر شـود ارشاد

گشت امشب ز یمن میـالدت

دل ما شاد خـلـق عـالـم شـاد

شعر ژولیده را بکن تضمین

ای به عـبّاد این جهـان استاد
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شاعر :علی اکبر لطیفیان

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

از سکوتم صدا درست کـنـید

ذکـر یا ربــنـا درست کـنـیـد

بــبـریــد و بــیـاوریــد مـــرا

بلکه از من گدا درست کنـید

در دلم گر بناست خانه کـنیـد

اول این خانه را درست کنید

می شود سنگ دستـتان بدهـم

میشود که طـال درست کنید

فقر ما را کسی درست نکرد

ای کـریمان !شما درست کنید

شد اگر،شکر اگرنشد یک وقت

می نـشـیـنـیـم تا درسـت کـنید

بعد از آن که مدیـنهام بـردید

سـفــر کـربـال درست کـنـیـد

از لـب مــا دعــا نــمیافـتــد
کــربــال ،کــربــال نمی افـتـد
این قـبـیـلـه همه شـبیه هم اند

این کرم زاده ها چه با کرم اند

چه نیازی ست تا بزرگ شوند

در همان کودکی مسیح دم اند

زنـده ام می کـنـند مثـل مسیـح

بـر تـن مـرده ام اگـر بـدم انـد

هــمه آمــاده ی بــال هسـتـنـد

جاده های عروج پیچ وخم اند

عـاشـقـان بیـشـتـر پی نـامـند

عـاشقـانی که عـاشـقـند کم اند

عاشقان در نــگــاه آل عــلی

گـر اسیـرنـد بـاز محـتـرم اند

دخـتـران قـبـیـلـه های عـرب

خـادم شهـربـانـوی عـجـم انـد

عـجـمی کـرده اند جـانــان را
آبــــرو داده انـــد ایــــران را
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

ای اهل دعـا! روح دعـا بـاد مـبـارک

در دیــده تـجـالی خــدا بــاد مـبـارک

این عـیـد مـبارک ،به شما باد مبـارک

لـبــخــنـد امــام شــهــدا بــاد مـبـارک

جـان در بــدن عـالـم ایـجـاد مـبــارک
آمد به جـهـان حضرت سجـاد ،مبارک
ای بانوی ایـران پسر آوردهای امشب

ای طوبی عصمت ثمر آوردهای امشب

در بیـت والیت قـمـر آوردهای امشب

الحـق که حـسین دگر آوردهای امشب

بــی پـرده بـبـیـنـیـد جــمـال ازلــی را
تبریک بگوئید «حسین ابن علی» را
حجروحجر وح ّل ومقام وحرم است این

دریای خروشندۀ جود و کرم است این

در مجمع خوبان دو عالم ،علم است این

دردانۀ شهـبانوی ُملک عجم است این

گردیـد عـیـان کـوکـب اقـبـا ِل مـحـ ّمـد
چـشـم و دلـتـان روشن ،ای آل محـ ّمـد
این ماه تمام است ،تمام است ،تمام است

فرزند قیام است ،قیام است ،قیام است

ذکر است و سالم است و سالم است ،سالم است

بر خلق ،امام است ،امام است ،امام است

این گوهر رخشنده دامان سه دریاست
چارم وصی ختم ُر ُسل ،یوسف زهراست
این ماه ،چراغ مه شعبان حسین است

این بضعۀ ثارهللا و این جان حسین است

این اللـۀ خـنـدان گـلستـان حسین است

این آیه بـه آیـه همه قرآن حسین است

این جان حـسین است بـدانـید بـدانـیـد!
قـرآن حسین است بخـوانیـد بخـوانیـد!
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خیزید که از اشک و شعف آینه شوئیم

چون اللۀ خندان سر هر شاخه بروئیم

پـرواز کـنـان تـا حــرم هللا بــپـوئـیــم

مانـند فـرزدق بـخـروشـیـم و بگـوئـیم

ریزد بـه ثـنـایـش دُر نـاب از دهن ما
تا شام شود روز «هـشام» از سخن ما
این است که توحید از او یافت والدت

دارد بــه وجــودش حــــرم هللا ارادت

داده بـه مقـامش ز ازل کعـبه شهـادت

کردند به مهرش همه حجاج ،عـبادت

این سیـد و مـوال و امام حـرمین است
این سبط نبی ،پور علی ،نج ِل حسین است

ای یـوسف زهرا شده مبهوت کمالت

ای عـرش خدا جایگه قـدر و جاللت!

یـادآور ُخلق نبـوی ،خـلـق و خصالت

1

بـا آنکـه بـود حـلـقـۀ زنـجـیـر مـدالت

با آنکه بـه گـردن اثـر سـلـسـله داری
آقـائی و اشراف بـه هر سـلسله داری
غیر از تو که در شام بال خطبه بخواند

در حـلـقـۀ زنـجـیر ،عـدو را بـکشانـد

در کـاخ ستـم یـکـسره آتـش بـفـشـانـد

بـر خــاک مـذلّـت عــدو را بـنــشـانـد

تــمــام شـهــدایــی
ب فـریـا ِد
تـو صاح ِ
ِ
بر جان ستـمگـر ،شـرر خـشم خـدایی
این سیـد بـطحا پـسـر سیـد بـطحاست

این سورۀ قدر و ُزمر و یوسف و طاهاست

 . 1ابيات زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد يا ضعف محتوايي و معنايي 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 .ضمناً امام همگان را به مذلت نمي نشاند بلکه فقط ستمگران را....
اي يـوسف زهرا شده مبهوت کمالت!
در کـاخ ستـم يـکـسره آتـش بـفـشـانـد

اي عرش خدا گوشهاي از قصر جاللت!
بـر خاک مـذلّت هـمگـان را بـنـشـانـد
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ایــن نـور دل فــاطـمــۀ امابـیـهـاسـت

این نوح و خلیل است و کلیم است ،مسیحاست

رخشنده چراغ دل هر انجمن است این
سر تـا بـه قـدم آیـنـۀ پنج تن است این
غیر از تو که در سلسلۀ سخت اسارت

بـر فرق ستمکار زنـد مشت حقارت؟

ویـرانـه کند کاخ ستم را بـه اشارت؟

تـازد بـه سپاه ستم و ظلم و شرارت؟

در خـطبۀ تـو خـشم خـدای ازلی بـود
فریاد خروشان خـدا صوت علی بـود
ای سر زده از سیـنۀ هـر نسل نـدایت

ای زمـزمـۀ وحـی خـداونـد ،صدایـت

نــفـس روح فــزایـت
رهـیـن
اســالم،
ِ
ِ

در سلسله پیـوسته به لب ذکر خـدایت

روزی که نبودی خبری از گل"میثم"
شد بسته بـه زنجـیـر والیت دل"میثم"

شاعر :سید هاشم وفایی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

قالب شعر :رباعی

وقـتی که فـروغ ازلی دیـدن داشت

انـوار خـداونـد جـلـی دیـدن داشـت

بـا دیـدن فـرزنـد عـزیـزش سـ ّجـاد

لبخـند حسین بن عـلـی دیـدن داشت

*************
شادی و طرب به دست غم بند زده است

دل را به سرور و عشق پیوند زده است

دیدند زمین و آسمان نـورانی است

گفـتند مگر حسین لبخـنـد زده است

*************
مـحـبـوب حـریـم حـق تـعـالـی آمـد

تـفــسـیـر گـر نـــور و تـ ّجــال آمــد

درفصل شکفتنش سروشی میگفت

سـجـاده نـشـیـن عــرش اعـال آمــد
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

امشب خـدا بر یوسف زهـرا پسر داد

امشب خـدا شمس والیت را قـمر داد

قرص قـمر نه بلکه خورشیدی دگر داد

از ماه و از خورشید گردون خوب تر داد

بـر زادۀ خـیـر الـبـشـر خـیـر الـبـشـر داد
جان ها فـدایـش باد کو جان حسیـن است
این بهـترین نجـل امیرالمـؤمنین است

این افـتخـار بانوی ایران زمین است

این جان قرآن روح ایمان رکن دین است

این طا و ها و حا و میم و یا و سین است

ایـن سـیّـد سـ ّجـاد زیـن الـعـابـدیـن اسـت
این بـر فـراز دست ،قـرآن حـسیـن است
آئـیـنـۀ ُحـسن رسـول اکـرم اسـت این

موالی ک ّل عالم است و آدم است این

احیاگر جان دو صد عـیسی دم است این

د ِ ُّر سه دریا هشت گوهر را یم است این

ای شـهـربـانـو شـهـریـار عـالم است این
مـاه تـو و خـورشـیـد تـابـان حسین است
تکبـیـر می بوسد دهـان وقـت نمـازش

چشم دعـا در ره به هنـگـام نـیـازش

آیـد ز شـش سو استجـابت پـیـشبـازش

قــرآن بـود دلـدادۀ صـوت حـجـازش

تـوحـیــد جـوشـد از صـدای دلـنــوازش
در عضو عضوش روح ایمان حسین است
بـایـد دوبـاره در جهـان پـیـغـمـبـر آید

از بـیـت ّ
حـق بنت اسـد با حـیـدر آید

وز بهـر حـیدر همچو زهـرا همسر آید

همچون حسیـن از دامن آن مـادر آید
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شـایـد کـه زیـن الـعــابــدیــن دیـگـر آیـد
کاین پنج تن را روح و ریحان حسین است
از سجـده های او عـبادت یافـت زینت

وز خاک درگاهش سعادت یافت زینت

ی و سـیادت یافت زینت
وز او بـزرگ ّ

با صبح میـالدش والدت یافت زینت

وز خـطـبـۀ گرمش شهادت یـافت زینت
این خـطـبـه فریا ِد خروشان حسین است
وجــه خــدا مــاه جـمــال نــازنـیـنـش

نقش ُگـل روی مـحـ ّمـد در جـبـیـنـش

دست امیـرالـمـؤمـنـیـن در آسـتـنـیـش

خورشید پیـشانی گذارد بر زمـیـنـش

عــلــم تــمــام انــبــیـا نــقـش نـگــیــنـش
در سینه اش دریای عـرفـان حسین است
این است کز سـوی خـداوند مـبـیـنـش

آمــد نــدای انـت زیـن الـعــابـدیـنـش

گوید به صورت آفرین نقـش آفـرینش

حق ّ
خوانند ره پویان ّ
حق الـیـقـیـنـش

از آستـیـن ریزد دو صد روح االمیـنـش
سر تا قدم جان است و جانان حسین است
زنـجـیـرها وقـت دعـا هـم صحبت او

شـمـشـیرها روز غـزا در خـدمت او

بـعـد شـهـیدان شد اسـارت نهضت او

دشمـن چهـل مـنـزل ذلـیـل ّ
عـزت او

یــادآور احــزاب و خــیــبــر قــدرت او
ُـران حـسیـن است
حـتـی زبـانـش تـیـغ ب ّ
ای ذات ّ
حـق مشتـاق یا رب یا رب تو

ای قـدسـیـان محـو منـاجـات شب تـو

ای عـرشیان را بال ،فرش مکـتب تو

ای انـبـیـا را شـعـلـۀ تـاب و تـب تـو
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ای ذکــرهـا لـب تــشـنـۀ لـعــل لـب تــو
هر ذکر تو یک د ُّر غـلطان حسین است
تـو کـیـسـتـی پـروردۀ خـون خــدایـی

سـر تا قـدم خـورشید ُحسن ابـتـدایـی

الـحـق کـه اربـاب دعـا را مـقـتـدایـی

با احمد و زهرا و حیـدر هم صدایی

تـو مـطـلـع االنـوار مـصـبـاح الـهـدایـی
روی تو خـورشید درخشان حسین است
صـدها کـلـیـم هللا هـزاران پـور مـریـم

بـاید وضـو گـیـرنـد زآب چـاه زمزم

تـا از تـو گـویـنـد ای ولـی هللا اعـظـم

این کار ناید از هـزاران هـمچو میـثم

گر می زنـم یک عـمـر از مـدح شما دم
فیض شما و لطف و احسان حسین است
شاعر :ولی اهلل کالمی

قالب شعر :غزل

مژده ای شیعه که باشد شب میالد امشب

پا نهاده به جهان حضرت سجاد امشب

شهربانو بکند فخـر به نـسـوان جـهـان

که خدا طرفه گلی ناز به او داد امشب

مرحبا پنجم شعبان شد و روز صلوات

زین بشارت دل عـشاق ب َُود شاد امشب

1

عـبـّـاد امشب
عـیـدیـانه دهـد آن مـادر ُ

کاخ ظلم از برکات قدمش ویران است

خـانـه آل امـیـّـه شـده بـر بــاد امـشب

دوش رو بر سجـاد (کالمی) میگـفت

باد ای سـاجد حق خانه ات آبـاد امشب

ای گدایان به بَ ِر حضرت زهـرا بروید

1

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ضعف 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.

اي گدايان به درحضرت زهرا برويد

عيــديـانه دهد آن مــادر عُبـّـاد امشب
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000
شاعر :یوسف رحیمی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

نـور حق میدمد از مشرق سجـادۀ تو

چه شکوهی ست در این زندگی ساده تو

میرود ازنظرش جنت وملک وملکوت

آنکه از روز نخـسـتین شـده دلـدادۀ تو

زمزم و کوثر و تسنیم به وجد آمده اند

ی مــی و روشـنــی بــادۀ تــو
از زاللــ ّ

هر کسی معجزۀ چشم تو را باور کرد

می شــود بــنــده ولــی بـنــدۀ آزادۀ تـو

با کرامات نگـاهت دل هر عـاشـق را

می بـرد سمت خـدا روشـنـی جــادۀ تو

آمدی تا به جهـان نـور یقـیـن برگـردد
نور ایمان و سعـادت به زمین برگردد
مکه با مـقـدم تو عـطـر بـهـاران دارد

دیــدۀ روشـن تو رحـمـت بــاران دارد

کعـبـه بر شـانۀ لطـف تو توکـل کـرده

با نفـس های مسـیحـایـی تو جـان دارد

مثل جدّت تو نهادی حـجـر االسـود را

ور نه بی مرحمتت قامت لرزان دارد

هر کسی در دل او نور والیت جاری ست

به کرامات تو و چـشم تو ایـمـان دارد

از نگاهت همه اعجاز و یقین می بارد

چـشم هایت چـقـدر تـازه مسلـمان دارد

آیـه آیـه کـلـمات تـو هـمـه روشـنـیاند

خط به خط مصحف تو جلوۀ قرآن دارد

لحـظـاتت همه از نـور خـدا لـبـریـزند

مگـر این شـوق الهــی تو پـایـان دارد

شب گذشت و سر تو بر روی تربت مانده

درعروجی تو ولی شوق عبادت مانده
با تو هر لحظۀ من بوی خـدا می گیرد

عطر اخالص و مناجات و دعا میگیرد

بچـشـان بر دل مـا طـعـم عـبـودیّت را

سجـده هـامان به نگـاه تو بهـا می گیرد

تو ولی نعـمت ما و همه عبـدت هستیم

رحـمت واسعـه ات دست مرا می گیرد

تا بقـیعـت دل شـیـدای مـرا راهـی کن

عشق از گوشۀ چشمان تو پا می گیرد

آنقـدر بنـده نـوازی که دل چون من هم

عـاقـبت تـذکـرۀ کـرب و بال می گـیرد
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بـانی روضـۀ اربـابی و بـاران بـاران

چشمم از محضر تو اذن بکا می گیرد

از تو بر گردن اسالم چه ِدیْـنی مـانده
با فـداکـاری تو شـور حـسیـنی مـانـده
رهـبـر جـان به کـف اهــل والیـی آقـا

مظهـر بی بــدل صـبـر و رضـایی آقا

به تو وعزت و ایثار و شکوهت سوگند

عــلــم افــراشـتـۀ خــون خــدایــی آقـا

بیـرق نهـضت اربـاب به روی دوشت

وارث ســرخـی خـون شــهــدایـی آقـا

خطبۀ حیدری ات کـاخ ستم را لـرزاند

دشـمـن تـو نـبــرد راه بـه جــایـی آقــا

کربال را که تو به کوفه و شام آوردی

هـمه دیـدنــد که مـصبـاح هُــدایـی آقـا

مصحف چشم تو ازعشق حکایت دارد

راوی غـیـرت و ایـمـان و وفـایـی آقـا

دیـدۀ غــرق به خـون تـو گـواهی داده

تـو عــزادار چـهــل سـال مـنــایـی آقـا

اشک هم از غم چشمان تو خون میگرید

زائـر جـان به لب کـرب و بـالیـی آقـا

چشمهای تو از آن ظهر قیامت میخواند
دم بدم درهمه جا داشت مصیبت میخواند

غـربت و بی کـسی قـافـلـه یـادت مانده

شـام انـدوه و شـب هـلهـله یـادت مانده

خار غم چشم تو را باز نشانده در خون

پـای زخـمـی و پُر از آبـله یادت مانده

1

قـامـت خــم شــدۀ نــافـلـه یـادت مـانده

زخـم بی مـرهـم هـر روز اسـارت آقا

سالها سلـسلـه در سلـسله یـادت مـانـده

سالیانی ست که این داغ شهـیدت کرده

تـلخـی طعـنـۀ صد حرمله یـادت مانده

در خرابه قـ ِد تو خم شده از داغ عظیم

قاتلت درد و غم و بی کسی عاشوراست
سالیانیست دل زخمی ات اربا ً ارباست
 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد يا ضعف محتوايي و روايي 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.
در خـرابه تو هم از پاي نشستي آخــر

قــامت خــم شــدة نــافـلـه يــادت مانده
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مسدس

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل

محـیــط نـور را نـور آفــریــدنـد

سـپـاه شــور را شـور آفــریـدنـد

به خــورشـیـد والیـت مـاه دادنـد

نـور عــلی نـور آفـریـدنـد
بـگـو ِ

سپهر امشب زند بر خاک ،زانو
َمـلَک خـوانـد ثــنـای شهـربـانـو
خـدا امـشـب ولـیّـش را ولـی داد

جـمالی منجـلی نـوری جـلـی داد

حـسین بن عـلی چـشم تو روشن

که امشب برتو ذات حق علی داد

شـب وجـد امـام عـالـمـیـن اسـت
که میالد عـلـی ابن الحسین است
جـمـا ِل بی مثـا ِل داور است ایـن

به خَلق و ُخلق وخو پیغمبر است این

حسن زادی ،حسین آوردهای ،یا

امـیـرالـمؤمنـین دیگـر است ایـن

بـه چـشـم نـور از او نـور بــارد
جــمـال چـارده مــعـصــوم دارد
به مـوال جــلـوۀ مــوال مـبــارک

جــمــال ربــیاالعــلــی مبـارک

امـــام چــارم آوردی بـه دنـــیــا

عروس حـضرت زهـرا مـبارک

عــبــادتهـای حــیــدر یـاد آمــد
کــه عـیـد حـضـرت سجــاد آمـد
به چـشمـم نـور مـطـلق آفـریـدند

بـه نـامـم ذکـر یـاحـق آفــریـدنـد

یـقـین بـاشد مـرا امـشب دوبـاره

بـه سـر شـور فـرزدق آفـریـدنـد

سرشک شوق ریزد از دو عـینـم
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کـه مـداح عـلــی ابـن الحـسـیـنـم
سن صورت آفرینش
به صورت ُح ِ

ز صـورت آفـریـنش ،آفـریـنـش

فلک خواند به لب عیـن الحیاتش

ملک گوید به رخ ّ
حـق الیـقـینش

کــالم وحــی ریـزد از دهـانــش
دعــا گــل بوسه گیــرد از لبانش
خـدا مشـتاق یـارب یارب اوست

سـحــر دلـدادۀ ذکــر شب اوست

کــلــیــم هللا مــدهــوش تــکـــلّــم

دعـاهـا زنده از لعــل لب اوست

1

عبــادت بـوسه گیــرد از جبینش
خــدا فرمــوده زینالعــابـدیــنش
والیــت تــشــنــۀ جـــام والیــش

همه دلهاست ،دشت کــربـالیش

چـهـل پـرواز از گــودال تا شـام

ت طالیش
چهــل معــراج تا طش ِ

سفر از کبــریـا تـا کبــریا داشت
عروجی همچو ختـماالنبیا داشت
بـه خلـقـت در اسـارت مقـتـدایی

کــنـد در بـنـدگـی کــار خــدائـی

کـنـد روز اســارت دست بستــه

ز کـار عـالـمی مـشـکـل گـشائی

فـــراز نـــاقـــۀ اوج اقــتـــدارش
زبان هنگـام خـطبه ذوالفــقـارش
 . 1بيت 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 رفع ايراد موجود و پيروي از فرامين و آموزههاي ائمّه ،بيت
اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
کــلـيــم اهلل مــدهــوش تــکـــلّــم

مسيــحــا زنــدة لعــل لب اوست

69

درآستان وصال؛ جلد هفتم :حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السالم

کـالمـش هـمچـو آیـات شــریـفـه

حماسه ،روشنی ،حکمت ،لطیفه

ّ
تــــوال
بـــه دریــــای د ِل اهــــ ِل

گهر جاری است از متن صحیفه

000

دعــای اوسـت وحــی آسـمــانـی
مـعـانی در مـعــانی در مـعـانـی
اال سـیـر عـروجـت تا سحـرگـاه

مــن هللا و الــــی هللا و مــــع هللا

نهـان از چـشمها اسـرار خود را

عـلـی با چاه میگفت و تو با ماه

تـو قـرآنی تـو ایـمـانی تـو دیـنی
تـو سر تـا پـا امـیـرالمـؤمـنـیـنی
مـزارت بیت قـرب داور مـاست

بقـیعـت کـربـالی دیـگـر مـاست

به معراج عروج ازخویش تا دوست

تـوالی شــمــا بـال و پـر مـاست

به "میثم" از ازل شد این عـنایت
که بـا مهــر شـمـا گـردد هـدایت

شاعر :وحید قاسمی

قالب شعر :چهارپاره

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

روز میـالدتـان چه روزی بود

در مـدیــنـه هــوا بـهـاری بـود

برق میزد نگاهـتان از عـشق

وقت یک عکس یـادگـاری بود

روز میـالدتـان چه روزی بود

ت آقـا بـود
چـشـم عــالـم به دس ِ

گـفـتـن به حـسیـن
سر تـبـریک
ِ

بین خـورشید و مـاه دعـوا بود

روز میـالدتـان خــدا خــنـدیـد

فــتــبــارک دوبــاره نــازل شد

حـضرت حـق برای شیـعـۀ تـو

امـتــیــازات ویــژه قــائــل شـد
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روز مـیـالدتـان نــســیــم آمــد

غـنچه ها را یکی یکـی وا کرد

خنده های تو بس که شیرین بود

هوس شیر و شهـ ِد خـرمـا کرد

ای کــلــیــم مــدیـــنــۀ نــبــوی

مــرد شب زنــده دار سـجــاده

همۀ عـرش تحت سلطۀ توست

حـضرت شــهــریــار سـجــاده

آســمــان ها به پـات افــتــادنــد

هـر زمـانی به سـجـده افـتـادی

بـا زبــور صـحــیــفــه ات آقــا

درس دلــداده گــی به مـا دادی

آمـد ابـلــیس شکـل یک افـعـی

نقـشـه ای شـوم را رقــم بــزنـد

عـددی نـیـست این فــرومـایــه

که نــمـاز تـو را به هــم بـزنـد

پـوزه اش را به خـاک مالـیـدی

مـرحـبا ،آفـرین ،چه پـیـکاری!

تا سالح البکاء به دستت هست

چـه نـیـازی که تــیــغ بـرداری

خـاک نـعـلــیــن هــایـتــان آقــا

سـرمــۀ چـشم حـوریان بهـشت

اشــک های زالل نــافــلــه ات

عـسـ ِل چـشـمـۀ روان بـهـشـت

بـنـده گی را به من بـیـامـوزیـد

نــروم ســمــت الاُبــــالــی هــا

کاش می شـد بخـواهی و بشـوم

از ابــوحــمــزه ی ثــمـالـی هـا

سیــد الــعــابــدیـن دعـائـی کـن

گـرۀ کــور خـــورده در کــارم

غیر از این جا بگو کجا بروم!؟

بــا امــیــد آمــدم ،گــرفــتــارم

سـیـدالـعــابــدیـن نـگـاهـی کـن

بی پـنـاهـم مـرا تـو یــاری کن

نوکـرت کـربـال نـرفـته هنوز!

تـا نـ ُمـردم ز غـصه کـاری کن
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

بــاز در بـحـر والیـت گـهــری پـیـدا شد

ابر ،یک سو شد و قرص قمری پیدا شد

گـلشـن عـشـق و امیـ ِد پـسـر فـاطـمـه را

الّه الّه! چــه مـبـارک ثـمـری پــیـدا شـد

یکصدا خنده زنان اهل سماوات و زمین

هـمـه گـفـتـنـد حـسیــن دگـری پـیـدا شـد

یا حسین ای پسر فـاطمه؛ چشمت روشن

ذکـر و تسـبیح و دعـا را پدری پیـدا شد

یَ ِـم تـوحـید به جـوش آمـد و در دامن آن

صـدفی گـشت عـیـان و گهـری پیـدا شد

همه خـوبان جهان یکـسره کردند اقـرار

که ز خـوبان جهـان خـوبتـری پیدا شد

روی حق روی نـبی روی امامان یکسر

همـه در صـورت زیبـا پـسـری پیـدا شد

مــژده؛ ای اهـل تـوال شـب میــالد آمــد
جان بگیرید به کف حضرت سجــاد آمد
نـور حسیـن بـن عــلی سیـمـایش
سـورۀ ِ

دو جهـان شـیـفـتــۀ حسن جـهـان آرایش

چـشم مـادر به تمـاشای جـمـالش روشن

جـای گـل بوسـۀ بـابـا به همۀ اعـضایش

فـرقان محمد خط و خال و ُحسنـش
نقش
ِ

جـای پیـشـانـی جـبـریل به خـاک پــایش

ُــود آیـتــی از جــلـوۀ رخ
شـجـر نــور ب َ

ملـک العــرش ب َُـود بـنـده و او مـوالیش

این همان سورۀ طور است و کتاب مستور

که ب َُـود قـلب حـسیـن بن عـلـی سینـایش

پای داوود پـیـمـبـر بـه زمین می چـسـبد

تــضـرع شـنـود آوایش
گـر بـه هــنگـام
ّ

پــای تـا سر قـد و بـاالی عـلـی را بـیـند

چشــم بابـا بـه تـمـاشـای قــد و بــاالیش

معنی پنج کتــاب است نهــان در نفسـش

چـارده سـورۀ نـور اسـت رخ زیـبـایـش

به جـالل و شـرف و قــدر نـدارد هــمـتا

در هـمه عـالـم چون خـالـق بیهـمتـایش

نه عجـب عـالـم اگر گـردد فـرمانـبر او
ابــر بــارد بـه مــنـاجــات غــالم در او
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روی او مصحف قدر و شرفش پیغـمـبر

گوهـر چـار َی ِـم نـور و َی ِـم هـفــت گهـر

استـالم حـجـرش کـور کند چـشـم هـشام

کعبـه دور سر او گردد با حجر و حجر

میتوان درغل و زنجیر بگیرد چو علی

بـا دو انـگشت یـدالـلّهــی در از خـیـبــر

کـرم و جــود بـود ســائــل پـشـت در او

شـرف و قـدر به خـاک قـدمش آرد سـر

حلقـۀ سلسله در حلـقـۀ فـرمان وی است

سنگ ها بر لـب بامـند از او فـرمـان بر

این خلیلی است که با هر سخنش بت شکـند

احتیاجش نه به دست است نه بازو نه تبر

اوست آن بنده که چون پای نهد در محراب

در نماز شبش از هوش رود مرغ سحر

این توانمند خطیبی است که در مسجد شام

بر سر تخت ستم بشکنـد از خصم ،کمر

این رسولی است که بوده است چهل معراجش

سـوی معبـود بــه دنبـال سـر پـاک پـدر

چه روی ناقۀ عریان چه به ویـرانۀ شام
این امام است امام است امـام است امـام
این امامی است که همگام امام شهـداست

پدر حلم و رضا و پسـر خـون خـداست

موج در موج بـود لنــگـر کشتـی نجـات

گام در گام همه شعـلـۀ مـصباح هداست

در عـنایت کمـی از کـفـۀ جـودش عـالـم

درحقیقت نمی از قطرۀ علمش دریاست

طاعت خلق سماوات و زمین بی مهـرش

به خـدا روز قـیـامت سنـد بی امضاست

این خـدا نیـست خـدا نیست خـدا میدانـد

طلعت غیـب در آئـینـۀ رویش پــیـداست

بــیجــهـت سـ ِ ّد ر ِه زائــر او گــردیـدنـد

حـرم حضـرت سجــاد ،بقـیـع دل ماست

این عـلیبنحـسین است که با فــریـادش

همه جا کـرببال و همه دم عـاشـور است

تـا خـدایی خـداونـد ،امـام است به خـلـق

بـه خدایـی خـدایی که جهــان را آراست

«میثما!» از سخن مدح ،فـراتر خوانش
این کتابی است که هرگز نـبود پـایـانش
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000
شاعر :محسن عرب خالقی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

نـشـیب های دل من فـراز میخـواهد

فـراز اشک مرا در نمـاز میخواهد

مـؤیّـد است به رو ُح الـقُـدس قــلم اما

برای شعــر سرودن نیـاز میخواهد

اگر چه کرده دل من خیـال پـردازی

حقیقت است که عاشق َمجاز میخواهد

بـرای سـفـرۀ بـازش نـیـامدم ایـنـجـا

گـدای این در ،آغـوش باز میخواهد

اگر چه این دو شب از جام کربال مستم

دلم دوبـاره شراب حجـاز می خواهد

پیـاله ای بـدهـیـدم که دم زنـم حـق را
دوبـاره زنـده کـنـم قـصۀ فـرزدق را
نسیم پـنجـم شعـبـان ز راه آمده است

صدای پای بهـاران ز راه آمده است

ببـین بـدون پـیـمبـر بدون جـبـرائیـل

دوبـاره آیــۀ قـرآن ز راه آمـده است

میـان بـیـشۀ شیـران هـاشـمی امشب

غزال عرصۀ ایمان ز راه آمده است

فقط نه اینکه ز راه آمده عزیز عرب

عزیـز دختـر ایران ز راه آمده است

زنی که در رگ او خون آریاییهاست

که از دیار دلـیران ز راه آمده است

شب تـولـد فــرزند شاه دخـتـر ماست
زبان مـادری او زبـان کشور ماست
کسی که شد ششمین نور سورۀ انسان

کسی که خسته شد ازسجدههای اوشیطان

کسـی که هست تجـلّی پـنج تن در او

کسی که شد پـدر هـشت قبـلۀ ایـمان

کسی که با نفـس یک غـالم سـادۀ او

نفـس گـرفته زمین مدیـنـه از بـاران

کسـی که مـوقع انـفـاق بین سـائـل ها

ملقّب است دل شب به صاحب انبان

به حق او حجر االسودی شهادت داد

که جز به حق علی وا نکرده است دهان

به حیرت است کنار َحجر دو چشم هشام

ز اهـتـمام خـالیـق به احـتـرام امــام
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بخوان که ضبط کند آسمان صدایت را

صحیـفه پخش کند بعد این نوایت را

برای این که بخـوانیم «ال تــؤدّبنی»

بخــوان برای ابوحمزه ها دعایت را

تو با زبـان خـدا حرف می زنی آخـر

چگـونـه یــاد بگــیــریم ربــنـایت را

بیا و بعد دعــا روضه هم بخـوان آقا

بـیـا و شــرح بده داغ کـربــالیت را

بیا بگو چه کشیدی تو در چهل منزل

بگو که بست به زنجیر دست و پایت را

بـیـا بگـو چـه به روز رقـیـه آوردنـد

بگو چگـونه کـشیـدند عـمـه هایت را

کسی که حرف خدا و کتاب می آورد
کنار یک سر تشنه شــراب می آورد

شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

ای انـیـس قـــدیــمــی دلـهـــا

آفـــتـاب بـــلــــنــد نـاپـــیــدا

تـا خـــدا مـی بــرد د ِل مـا را

پَ ِـر سجـاده هــای سبـز شـمـا

من كجـا و غــبـار مـقـدمتـان

تو كجا ،كوچـه های این دنیا

من كی ام بیزبانترین مـردم

تـو خــدای بـــالغـــتــی امـا

نـفـسی دِه كه از تـو دم بـزنم
بال در صحن این حـرم بزنم
آسمان مـوج شد تالطم كــرد

كه خدا جلوه بین مـردم كرد

آسمان جای خود ،ازاین محشر

عرش هم دست وپای خود گم كرد

عرش هم جای خود ،خدا خندید

لحظه ای كه لبت تبـسـم كرد

آب با نـیت دو ركـعت عشق

بـا غـبـار شــمــا تیـمـم كـرد

هـمه دیـدند بـا دو چـشـمـانت

چـشم هـای پـدر تــكــلـم كرد
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خانه ات قـبـلـۀ غریبان است
پایـتـختت تـمــام ایـران است
ای سراپـای تو مثـال حـسیـن

دومیـن مـرتـضای آل حسین

روی دوش تو گیـسوان علی

كنج لبهای توست خال حسین

با تمـاشای تو بـه سـر میشد

شب و روز تمام سال حسین

خنده ای كن كه در تو ُگل كرده

همه زیبـایـی جـمـال حسیـن

سیر می دید چهره ات را عشق

به سرش بود اگرخیال حسین

شـور آب آور حسیـن هـستی
دومین حـیـدر حسیـن هـستی
سرخوش از بانگ این طرب هستیم

مست شیرینترین رطب هستیم

مثـل موسـیـقـی شگفت بـهار

نغمه هایی به روی لب هستیم

شجـره نـامـه ای اگـر داریـم

همگی بر تو مـنـتسب هستیم

مـا هـمـه خـانه زادتـو یـعنـی

هـمۀ ما از این نـسب هـستیم

شكر حـق ما ز آستـان توأیـم
هـمگـی از نـوادگــان تـوأیـم
به علـی رفته ای،غـدیری تو

نه فقـط شیـر ،شیـرگیری تو

ب عـــلـی اكــبـرهـا
هـم ركـا ِ

هم خـروش سفـیـر تیـری تو

شـوره زاریم و خشكسال اما

چـشـمـۀ روشـن كـویـری تو

خوش به حال دودست خالی ما

لحظههایی كه دستگـیری تو

با حضورت غم پـدر سر شد
كـــربـال با تـو كربـالتـر شد

000
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شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

امـشب رواق دیــده را آذیــن بـبـنـدیــد

همراه اشک شوق خود چون گل بخندید

امشب فــروغ آســمــان ها را بـبـیـنـیـد

نــور چــراغ کهکــشـان ها را بـبـیـنید

امشب سپهر زهد و تقـوا ماهـتابیست

چون روز در شب آسمان ها آفـتابیست

امشب که اشـک چـشـم من آئیـنه بسته

با ذوق ،اشک شوق در چـشمم نشـسته

با اشک ،شوق خویش را ابـراز کردم

بر آسـمــان چـشم دلــم را بــاز کــردم

دیــدم تـمام عـرشـیان را در سـمـاوات

دارنـد بر درگـاه لـطـف حـق منـاجـات

جـبریــل می گــوید که نــور نــور آمد

شــیــدائـی آمـد عـشـق آمـد؛ شــور آمد

امشب مریـدان شام مـیـالد مـراد است

امــشـب دل آل رســول هللا شــاد اسـت

ای دل حـسیـن بن عــلـی فـرزنـد دارد

زین غنچــۀ زیـبــا به لب لبخــنـد دارد

عــبــاد آمــد
ای اهــل عــالــم زیــنـت ُ

من فــاش گــویــم ســیــد ســجــاد آمــد

سجاده از او رنگ و بـویی تـازه دارد

اخــالص و تقــوا آبـرویـی تــازه دارد

وقت والدت هم پر از شور نماز است

رخــسارۀ نـورانـیـش نـور نـمـاز است

پیچیده در هـفت آسـمان راز و نیـازش

پُل بـسته تا عـرش برین روح نمـازش

عشق و محبت با دل او همنـشین است

او مظهـر تـقـوا و زین العـابـدین است

در هـر دلـی بــذر والیش ریـشه دارد

آن دل برای حـشر خـود انـدیـشـه دارد

مـهـرش کـلیـد بـاغ فـردوس خــدا شـد

هر کس ز مهرش شد جدا ازحق جدا شد

آن کس که گردد ذرۀ این مهر پر نـور

روز جزا هم با همان نور است محشور

هر کس دلش پر میزند در صحن سینه

پــروانــۀ پـــرواز دارد تـــا مــدیـــنــه

بر ما «وفائی» میرسد بـوی مـدیـنـه

ای کاش ما را خـواند او سـوی مـدینـه
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000
شاعر :حسن کردی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فعولن فعولن فعولن فعول

بـیـایـیـد عـشـق را عـبـادت كنیم

به سـجـاده عـرض ارادت كـنـیم

در این خشك سال صداقت شبی

دو ركعـت محـبـت تـالوت كنیم

« تمام عـبـادات ما عـادت است

به بی عادتی كاش عادت كنیم»

بـیـایـیـد نـوبت بـگـیـریـم و بعـد

صف عـاشـقـی را رعایت كـنیم

همین كه در این صف نشستیم پس

بـیـایـیـد شـكــر والیـت كــنــیــم

شـب سـوم عـاشـقـی های ماست

دوبـاره كـمـی عـشق نیت كـنـیم

مـجـال عـبـادت به عـالـم رسیـد
بـهـار مـنـاجـاتــیـان هـم رسـیـد
به چشم زمین تا كه مهمان شدی

به عـمـر پدر راحت جـان شدی

تــو از مــادری آریـایــی نــژاد

و از مـا و فـرزنـد ایـران شـدی

عجم با تو شأنی دگر یافت چون

تو فـامـیـل با شهر سلـمان شدی

پر از لحظه های ركوع و سجود

و تـنـدیـس خـاكـی ایـمـان شدی

تو هستی؛ قـناعت چه معـنا دهد

مگر نه كه لبریز احـسـان شدی

كـریـمـانـه مـا را بـخـر حضرتا

تـو كـه آبـروی كـریـمـان شـدی

نـوشـتـم كـه مـهـتـاب مـن آمــده
عــلــی ابــن اربــاب مـن آمــده
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000
شاعر :رضا دین پرور

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

روزها سرمست و شبها راهیام

کیف دارد حال خاطـر خواهیام

در فـرات چـشـمهـایش مـاهـیام

ال الـهـی نـه ،کـه االّ الــلــهــیام

من اسـیـرم! جان به این آزادیام
الـلّـه الـلّـه حـضـرت سـجــادیام
از تـبـش حالی به حالی میشـوم

پُر از او از خویش خالی میشوم

او اگـر خـواهـد ثـمـالی میشـوم

دوره گـرد این حـوالـی مـیشـوم

هر طرف از عشق صحبت میکنم

بـا ابـوحــمـزه قـیـامـت مـیکـنـم
اینکه آوردسـت ما را بر سجـود

روی دشمنهای خود در میگشود

نیست هم شأنش در این چرخ کبود

نیست بابا جـان نرو! گـشتم نبود

داده بر این شـاهـزاده دل حـسین
عـشق ما یعـنی عـلی بن الحسین
مینـویـسم روی سـاغـرها عـلی

مینویـسـم هر طرف هرجا علی

مـینـویـسـم ال فــتــی اال عــلــی

یـا عــلـی یـا عــلـی و یـا عــلـی

یا حسین این سر فدای خاک پات
جـان مـا قـربـان اسـم بـچـههـات
با ستـم بـیـداد کـردن کـار اوست

خسته را امداد کردن کار اوست

قلب ما را شاد کردن کار اوست

هم حـسین آباد کردن کار اوست

آیههای قدر و فجر و شفع ماست
زندگی با او سـراسر نفـع ماست
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سـنـگـر عـمـهسـت دلـدار عـمـو

رفته به زهرای اطهـر مو به مو

غافل! از حج رفتنش راحت مگو

کـعـبـه مـیآیـد بـه اسـتـقــبـال او

نیست مثلش در سماوات و زمین
عـابـدین قـربـان زین الـعـابـدیـن
صاحبان غصه را غـمخوار بود

خواهران را دخـتران را یار بود

مـقـتدر هم بود ،اگـر بیـمـار بود

کـرار بـود
بـا سـالح خـطـبـهاش ّ

بعد از آنکه خطبههایش را شنـید
دست و پا گم کرد ضایع شد یزید

پیش او اسرار هستی بر مالست

خاک داده دست ما دیدم طالست

1

او رئـیس روضههای کـربالست

او هـمـان آئـیـنـه ایـزد نـمـاسـت

سوخته هی سوخـته هی سوخـته
گـریه کـردن را به مـا آمـوخـتـه
داغ شـام و کـوفـه دارد بر تـنش

مانده جـای سـلـسـله بـر گـردنش

دیـد عـمـه خـورده آتـش دامـنـش

گریه کـرده در غـم او دشـمـنـش

چه غمی باالتر ازاین ،در مسیر
خون جگـر شد آن امام بی نظـیر

2

1

 .بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد يا ضعف محتوايي و معنايي 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.

بــنــده ذات خـدا ذاتـاً خــداســت

او رئـيس روضههاي کـربالست

 . 2بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به دليل مستند نبودن و عدم رعايت شأن اهل بيت تغيير داده شد؛ اينگونه
مطالب بيشتر ذم اهل بيت است.

چه غمي باالتر ازاين ،در مسير

زينب از بيچادري شد سربه زير
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000
شاعر :محمد حسین رحیمیان

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ای به لطفت عالمی مدیون علیبن الحسین

ای کرم در بیت تو قانون علیبن الحسین

چشم وا کـردی و شد خاتـون ایرانی ما

بر زمین و آسمان خاتون علیبن الحسین

ای که باران از غالم تو اطاعات میکند

گوشه چشمی کن بر این هامون علیبن الحسین

مهربانیهات بر مروان ملعون هم رسید

از تو حتی دشمنت ممنون علیبن الحسین

گریههایم را دوچـندان کن برای کـربال

عـلی جمع ب ّکـائون عـلیبن الحسین
ای
ِ

دوست دارم مثل تو با گریه روزم شب شود

در جهان؛ هم و غمم تنها غم زینب شود
ای بـرازنـده بـرایت نـام زیـبـای عـلـی

ای به دوشت کیسههای نان و خرمای علی

نیمه شب تا که مناجات تو میگردد بلند

بار دیگر در زمین میپـیچد آوای علی

با صحیفه مردگان را جان تازه میدهی

جان من قـربان اعجازت مسیحای علی

آمدی بعد از حسین و مجـتبی دیدند باز

بیشتر از آب ،گوهـر را به دریای علی

آمـدی بـردنـد دل از آســمـان و مـاه آن

مسجد و محـراب با تو ماه زیـبای علی

با تمـاشـایت مدیـنه یا عـلی سر میدهد
بندگیات ،سجدههایت بوی حیدر میدهد
ناصـر دین خـدایی و خـدایت نـاصرت

ت فوق دستها ،دست قدیر و قادرت
دس ِ

العالدین روز محشر شاهد است
اَینَ زین
ِ

که خدایت تا چه حد میخواهد آقا خاطرت

ای امــام و زاده و بـابـا و دامــا ِد امــام

عـلم اول آخـر عـالـم به مـشت بـاقـرت

دشمنت قبر تو را میخواست بیزائر ولی

عـرشیان گـشتـند جای ک ّل عالم زائرت

روسیاهی ،بهر باطل ماند بعد از کربال

ی و حاضرت
ناگهان دیدند اهل کوفه ح ّ
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بعد بابا ،تو وجـودت بـود اصال انـتقـام
هم به جای اکبر و هم جای خود هستی امام

من ز یارب یارب او تا خدا راهی شدم

با صحیفه مست از فیض سحرگاهی شدم

آی مجنون چشم وا کن تازه لیال را ببین

بیسر و سامان و شیدای عجب ماهی شدم

لطف ،تنها لطف ،تنها لطف ،تنها لطف ،لطف

آستان بوس و دخیل خوب درگاهی شدن

بیشتر از بچههایش بر غالمش لطف کرد

شکرهلل از غـالمان عجـب شـاهی شـدم

یا علیبن حسین بن علی روحی فـداک
زیـنبی سیـنه چاک
الیقم کن تا بگـردم،
ِّ
حسین زینب کبری شدی بعد از حسین
تو
ِ

سید و ساالر عاشورا شدی بعد از حسین

پیش چشمان تو هجده یوسفت غارت شدند

آه یعـقوب حرم تنها شدی بعد از حسین

بود دستت بـسته اما دشمنت کردی زبون

1

هم علی گشتی و هم زهرا شدی بعد از حسین

قرار بیقرار
دل شکسته ،پیر ،خسته ،بی ِ

از جسارات یهودیها شدی بعد از حسین

گریه میکرد آسمان میدید وقتی همسفر

با حرامیهای این دنیا شدی بعد از حسین

در چهل شب جور شد اشک چهل سال تو آه

حرف شام آید وسط ،بد میشود حال تو آه

1

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

ميکنيم به منظور رفع ايراد موجود؛ حفظ شأن امام و همچنين انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را
جايگزين بيت زير کنيد؛ موضوع طلب مرگ کردن و انتصاب اين سخن به امام سجاد علیه السالم که فرمودند :اي کاش مادر مرا هر
گز نمي زائيد در هيچ کتاب معتبري نيامده است و مغاير روايات و احاديث معتبر از اميرالمؤمنين علیه السالم و خود امام زين
العابدين علیه السالم است ،اين تحريف براي اولين بار در قرن دهم در کتاب منتخب طريحي بدون هيچ استنادي آورده شده است
بود دستت بسته و تنها دعايت مرگ بود

هم علي گشتي و هم زهرا شدي بعد از حسين
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000
شاعر :محمد قاسمی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

ای عـــلــی ّاول از آل عـــلـــی

وارث اِکــرام و اِجــالل عــلـی

پـیـشـتـاز و پـیـشـوای اهـل دین

فـخـر العارفین
مظـهـر تـوحـیـد
ُ

ـشـرقـیـن
ُحـ ّجــةُ هللا و امــا ُم الـ َم ِ

ی بن الـ ُحـسـین
سـیّـد سـ ّجـاد عـلـ ّ

عـیـن فـاطـمه
چـشـم نـور
نـور
ِ
ِ

ــســیـن فــاطــمـه
یــادگــاری ُح
ِ
ِ

رونـوشـت ُزهــد شــاه الفــتــی

مـــاه دامـــاد امــام مــجــتــبــی

عــرش حـق آئـیـنـۀ سـ ّجــادهات

سـجـده و ذکر و دعـا دلـدادهات

سعی تو صفا و مروه است
مح ِو
ِ

تو غالمت ُمستجابالدّعوه است

عقلها در باب تو سر در ُگماند

چـارمانـد
نـقـطـهای در آسـمـان
ُ

مـادر تو خاک بوس فـاطمهست

فخرش این بس که عروس فاطمهست

مـادرت نـامـوس شاه کربالست

خطبهخوان عقد او شیر خداست

شهـربـانـو ّ
عـزت ما َمردُم است

سـوم است
شاهـدُخـت یـزد ِگـرد ّ

من ز توصیفش زبانم قاصر است

مادر معصوم قطعا ً طاهـرهست

مـادری اینگونه بـابـایی چـنـین

جمع این دو کیست؟ زین العابدین

گر چه از اکبر کمی کوچکتری

عـلـی اکـبـری
در حـقـیـقـت تـو
ِ

روح ما را کرده ذکرت صیقلی

ی بن ال ُحـسـیـن بن عـلـی
یا عـلـ ّ

کـوری چـشم نـمـک نـشنـاسها

پیـش مرگـت میشوند عـبّاسها

گرچه در دشـت بـال تب داشتی

عـ ّمـهای مـانـنـد زیـنب داشـتـی

ـکــرر دیــدهای
دم بـه دم داغ ُم ّ

ذبح هـفـتاد و دو تا سـر دیـدهای
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بـا چه حـالـی پـیـکـر بـابـات را

جـمـع کـردی در مـیـان بـوریا؟

تو چهـل منـزل اسـارت دیدهای

خـیـمۀ در حـال غـارت دیـدهای

درد با هر عضو تو درگیر بود

دست و پایت در ُ
غل و زنجیر بود

شــاهــدم دروازههــا ،بـازارهـا

ُکـشـتـهانـد ایـن مـرد را آزارها

آه از آن آتـش که در شــام بــال

هم سرت را سوخت هم ع ّمامه را

آه از آن ساعت که در بزم شراب

خیزران میخورد بر لب با شتاب

چـوبدستی یـزید از پا نـشـست

چون که دندان ثـنایا را شکست

شاعر :سیده تکتم حسینی

قالب شعر :غزل

به رفتارت نمیآید که اهل این زمین باشی

1

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

گـمانم شـهـروند آسـمـان چـندمین باشی

برایت فـرشهای پیش پا افتاده ناچیزند

تو با این منزلت باید که سجادهنشین باشی

تو و شب تا سحر گریه ،تو و شب تا سحر سجده

بنا شد آنچنان باشی ،بنا شد اینچنین باشی

خدا میخواست تا دین را به دستان تو بسپارد

به بیماری دچارت کرد تا فردای دین باشی

به لطف آن همه داغی که در کربوبال دیدی

تمام عـمر باید چشم تر بر آستین باشی

برای من نخی از رشتۀ سجادهات کافیست

سر نخ دستم افتاده که تو حبل المتین باشی

تو و عشق تو و پیشانی سائیده از سجده

فقط شایستهات این است «زین العابدین» باشی

 . 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.
به چشمانت نميآيد که اهل اين زمين باشي

گـمانم شـهـروند آسـمـان چـندمين باشي
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000
شاعر :حسن کردی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

قبل از تو عشق جرأت پیدا شدن نداشت

اصالً قنوت راه به تقوی شدن نداشت

هرگز نـماز خلـق تمـاشا شدن نداشت

قـرآن بیکـالم تو مـعـنا شـدن نـداشت

با تو دوباره طلعـت کـوثر طلوع کرد
آئـیـنـۀ عـبـادت حــیــدر طـلـوع کـرد
ای مـقــتـدای گـریـۀ شـب زنـدهدارهـا

دسـتت امـیـد سـفـرۀ هـر چـه نـدارها

داریـم از صـحـیـفـۀ تو سـایـه سـارهـا

یـادت نجـات بخـش هـزاران هـزارها

ای ابـرهـا مـطـیـع دعــای غـالمـتـان
باران چه قـابل است به پای غالمـتان
دنیا هـنـوز مثل تو عـابـد نـدیـده است

جبـریل بال زیر قـدومت کـشیده است

با گریههات نبض عبادت تـپـیده است

شیطان امید واهیاش از تو بریده است

ای خط به خط کتاب تو تفـسیر بندگی
جاری ست با تو عـطر مزامـیر بندگی
دریـایـی و اسـیـر تـالطـم نـمـیشـوی

جز کوه سر به مهـر تجـسّم نمیشوی

با خط کـفـر مست تـفـاهـم نـمیشـوی

جز در قـنوت نیمه شبت گم نمیشوی

پـیـشـانی بـلـنـد تو سـجـاد بـوده اسـت
نـامت همیـشه زینت عـبّاد بـوده است
عـرفان نسـیـم صبح ابوحـمـزههای تو

لبـیـک مـیرسـیـد بـه هـر ربـنـای تـو
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داوود جـان گرفـتـه ز لحـن دعـای تو

یک روز شاه میشـود آخـر گـدای تو

حرف گدایی است ببـین دست خالیام
این اشکهای شوقم و این خسته حالیام

ای عشق بیحرم حرمت چشمهای ما

خـاک بـقــیـع نـابتـریـن تـوتـیـای مـا

بارانی است نـذر تو حال و هـوای ما

از غم ترک ترک شده بغض صدای ما

هر جا که صحبت از حرمت شد دلم شکست

تا حرف غربت از حرمت شد دلم شکست

1

معـراج چشم عـاشـق ما جـنّت البـقـیع

تا بـوده بـوده قـبـلهنـما جـنّـت الـبـقـیع

یک شعبهای ز عرش خدا جنّت البقیع

سـایـه نـشـین کـربـبـال جـنّـت البـقـیـع

غم در گلوی شیعه صریح است در بقیع
سنگ مزار جای ضریح است در بقیع

جز تو که در مـقـابل شعـله امـام شد؟

در فصل خون مسافر تکـفیر شام شد؟

بر روی نـیـزه شـاهـد مـاه تـمـام شـد؟

چل سال اشک و ماتـم تو مـسـتدام شد

چل سال اشک ریخته با روضههای آب

چـل سـال یاد تـشـنـگی کـودک ربـاب
 . 1بيت زيرا به دليل ايراد در رديف قافيه تغيير داده شد زيرا عبارت « از حرمت شد دلم شکست » رديف است و و حروف
رديف حتما بايد عيناً تکرار شود و اگر بخواهيم بگوئيم فقط عبارت «حرمت شد دلم شکست » رديف است آنگاه قافيه
مشگل خواهد داشت زيرا عبارات « صحبت از» با «غربت» هم قافيه نيستند.
هر جا که صحبت از حرمت شد دلم شکست

تا حرف غـربت حرمت شد دلم شکست
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000
شاعر :اعظم سعادتمند

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

ای خـالـق راز و نـیـاز عــاشـقـانـه

در پیـشگـاه عـشق مـخـلـوقی یگـانه

ای آسمان پیشانیات ،ای ابر ای کوه

سـجــادۀ تـو دشـتهـای بـیکــرانـه

هـنـگـام قـنـوتـت
دسـتـان
دارنـد در
ِ
ِ

گـنجـشکهـای بیشـمـاری آشـیـانه

تسـبـیح میگـویی تمام خـلـوت شب

با رودهـا با اشـکهـایت دانـه دانـه

فرزند زمزم! کـیستی ،اهل کجایی؟

در چشمهایت داری از کـوثر نشانه

فریاد عاشـوراست موج پرچمی که

وادی به وادی میبری بر روی شانه

وقـتی که در حـال مـرور کـربالیی

عـالم سـراسـر میشـود پـروانهخانه

این بیت آخر با خودش دارد درودی

بر مـادرت ،آن شـهـربانـوی زمانـه

شاعر :محسن راحت حق

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

دریـای احسان میشود
ت خـدا
از عـنایـا ِ
ِ

آقـای دوران میشود
آنکه مـانـند عـلـی،
ِ

نـام زیـبـایش عـلـی فـخـریّـۀ سـ ّجـادههـا
ِ

از مناجـاتش خـدا در دل نمایان میشود

ـی شیـعـیـان
آنـقـدر آقـاست این چـارم ولّ ِ

مددجوی فقـیران میشود
در اسارت هم
ِ

چـنگ تـوسّل دامنـش
هر گـدایی که زند
ِ

بیبرو برگرد یک روزی سلیمان میشود

پای صحـبتش
کافـر ُملـحد نـشـیند گر به ِ
ِ

دم عـیساییاش در دم مسلمان میشود
با ِ

چه مقـام و مدحتی باالتر از این گـفتهها

ساالر شهیدان میشود
این علی نائب به
ِ

ت بال
در
کـنـار عـ ّمـهاش زینب به شامـا ِ
ِ

کاخ ظلم و مث ِل طوفان میشود
میزند بر ِ

صحبت از آب وعطش در محضرش هرگز نکن

چشمان قشنگش مث ِل باران میشود
چونکه
ِ
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شاعر :عباس شاه زیدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ناگهان پر میکشی دریا به دریا میروی

آه ای ابـر کـرامت تا کجاها میروی...

برنمیداری سرت را از بهشت سجدهگاه

کس نمیداند که هستی یا ز دنیا میروی

آنچنان لبریزی از شور مناجات و دعا

کز حضیض خاک تا اوج تماشا میروی

یک صحیفه نور مینوشد دلم تا با توأم

من دلم میگیرد از این لحظهها تا میروی

صبر کن ای چشم بیدار تماشا لحظهای

آه ،ما را هم ببر با خویش هرجا میروی

شاعر :محمد بختیاری

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفتعلن مفتعلن فاعلن

نـبـوت ســالم
پـسـر
ای
نــور ّ
ِ
ِ

ای ششمین قـلۀ عصمت سالم

ب ایران تویی
ب ما ،صاح ِ
صاح ِ

جوهـر ایمان تویی
روح خـدا،
ِ
ِ

سپیدار چمن کیست؟ تو
سرو و
ِ

وارث و داما ِد حسن کیست؟ تو

چـشـم امـیـ ِد هــمـه افــتـادههـا
ِ

گــلــشـن سـجــادههـا
آبــروی
ِ
ِ

حرف تو نشـسته خدا
گوش به
ِ

روح دعـــا زمـــزمــۀ ربّــنــا
ِ

سجـدۀ تو جلوۀ معـراج توست

تـاج توست
پـیـنـۀ پـیـشانی تو
ِ

خـی ِل مـالئک هـمه شاگـر ِد تو

غـرق طـواف اند همه گر ِد تو

ت دعـای تو شده جـبرئیـل
مس ِ

تـشـنـۀ لـبهـات شـده سلـسبـیـل

زنـده به پـیـغـام تو شد کـربـال

پـیـغـمـبر خـون خـدا
وارث و
ِ

زنگ جهـا ِد تو شد
خـطـبـۀ تو
ِ

همسنگ جها ِد تو شد
اشک تو
ِ
ِ

سنگ در و بام شد
اجر تو هم
ِ
ِ

روز دهـم خـتـم شد و شام شد
ِ

زهر چهل سال در این جام بود

سخت تر از کرب و بال شام بود
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000
شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

رهـبـر آزادگـان آقـا سـالمت میکـنیم

درک این پـیـامت میکـنیم
سی ِد سجـاد
ِ

ما تـأسّی بر تو و راه امـامت میکـنیم

تا قـیامت اقـتدا بر این قـیامت میکنیم

درسهایی که گرفتیم از صحیفه یک کالم
شیعه یعنی گاه شمشیرش به کف ،گه در نیام

شیـعه یعنی ذوالفـقـار آخته در انقالب

شیعه یعنی عـاشق دلباخته بر بوتراب

فتح ناب
شیعه یعنی سوی میدان تاخته تا ِ

روح خود را ساخته پای رکاب
شیعه یعنی
ِ

شیعه قرآن را قرائت با والیت میکند
سر نیزه حـمایت میکند
ق ِ
ِکی ز اورا ِ
ای ِسالح ُمحکمت ،حال بکای حضرتت

شیعه باید درس گیرد از دعای حضرتت

ت دشمنان با گریههای حضرتت
شد شکس ِ

میکند این اشک ما را آشنای حضرتت

انقالب اشک را رهبر علی بن الحسین
تا ابد اسـالم را یـاور عـلی بن الحسین
ای زبـور آل احـمد اللههـای دست تو

ای دعـاهای گرفـتاران عـالم مست تو

ای تمام هشت دلبن ِد حسین پیـوست تو

آئین بـشر پا بست تو
وی تـمام دین و ِ

عرش رحمان ایستاده با دعایت روی پا
ِ

آسـمان هم ایـسـتاده با والیت روی پـا
کیستی ای آفـریـنش عـاشق تکـریم تو

قانون خدا تسلیم تو
کیستی ای شرع و
ِ

کیستی ای کعبه ،صبح و شام در تعظیم تو

جان جمله أولیاء تـقـدیم تو
کـیستی ای ِ
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بیتو ِخلقت روی پای خویش ِکی میایستد

بیتو عالم از برای خویش ِکی میایستد

ما که ابـعـا ِد سـجـایای تو را نشناختیم

گـنـج های زیر پاهـای تو را نشناخـتیم

ما که أسرار مصالی تو را نشناخـتیم

پـاسـخ حـ ِل مـعـمـای تو را نشناخـتـیم

قـیام کـربـال باقی نبود
گر نـبودی توِ ،
روضههای کشتههای نیـنوا باقی نبود
آری آری این تو هـستی آشنای کربال

یـادگار اهـل بیت و خـیـمههای کـربال

با تو بر پا ماند اصال ماجـرای کربال

روز و شب ماندی حزین و مبتالی کربال

تا قیامت بسته بود این راه اگر راهت نبود

کربال در کربال می ماند اگر آهت نبود
آه از درد و بـالیت یا امـام الساجـدین

اشکـهـا إهـدا برایت یا امام الساجـدین

سر نهاده پیـش پایت یا امام الساجدین

جان دهیم از غصههایت یا امام الساجدین

کربال تا شام را ،تا پای جان پیمودهای
زنجیر ِگران پیمودهای
راه را در زیر
ِ
عمهها را دیدهای در زیر زنجیر ِگران

کشتهها را دیدهای عریان و بیسر ناگهان

رأس ها را دیدهای بر روی نیزه خون چکان

کودکان را دیدهای با گریه سرگردانَ ،دوان

با اسیران گه به رندان ،گه به ویران رفتهای

مجلس دشمن پریشان رفتهای
گه میان
ِ
مجلس نامحرمان کار شما دشوار بود

با وجود اینکه احـوال شما بیـمـار بود

خـطبههای آتـشـینت ،تیـر بر کفار بود

نـاظـر أغــیـار بود
دیـدۀ رأس بـریـده
ِ
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وای از آندم که دیدی درد و غم بسیار شد

000

خواندن خواهر ،نگاهت تار شد
با کنیزک
ِ

در دعـاهای صحـیفه ،البـالی گریهها

دردناک خـندهها
گـفـتهای از ماجـرای
ِ

گفتهای از روضهها و گفتهای از نوحهها

گـفـتـهای از آستـین پـارۀ این عـمـهها

وای از بیحرمتی ،ای وای از بییاوری

1

سران لشگری و کشوری
وای از خیره
ِ
وای از بزم شراب و وای از چشم پُر آب

وای از رأس بریده ،وای از قلب کباب

وای از چوب و لب و دندان و احوا ِل خراب

وای از حال رقیه ،وای از حال رباب

از نواهای رقیه ،ریخت آن مجلس بهم
از ّ
تقالی ربابه ،ریخت آن مجلس بهم
 . 1بيت زير به دليل مستند نبودن و همچنين عدم رعايت توصيههاي علما و مراجع تغيير داده شد ،در بحث غارت معجرها
دو نکته مهم بايد مورد توجه قرار بگيرد 1ـ موضوع غارت معجر بر فرض بر اينکه صورت گرفته باشد با آنچه متاسفانه
بصورت عام در اشعار آورده ميشود بسيار متفاوت ا ست ،الزم است بدانيم در عرب آن زمان قسمتي از حجاب زنان
(معجر) ،پارچهاي بوده که در مقابل صورت قرار ميگرفته و اين جزء حجاب بوده است؛ همچنانکه هم اکنون نيز در عراق،
عربستان و بسياري از کشورهاي اسالمي اينگونه حجاب دارند ،از اينرو حضرت زينب سالماللعلیها در خطبهاشان در
مجلس يزيد فرمودند :وَ أَبْدَيْتَ وُجُوهَهُنَّ تَحْدُو بِهِنَّ الْأَعْدَاءُ ِمنْ بَلَد إِلَى بَلَد؛ دختران سول خدا را با صورت باز ،شهر به
شهر در معرض ديد مردم قرار دادي !لذا آنچه در غارت معجرها مطرح است حذف اين روبند صورتها بوده است نه اينکه
نعوذ باهلل اهل بيت کشف حجاب شدهاند همچنان که حضرت زينب سالماللعلیها هم بر همين موضوع اشاره ميکنند که خود
اين نيز مصيبت بسيار بزرگ و دردناکي است 2ـ گفتن و يادآوري غارت معجرها حتي در حد همان روبند صورت شايسته
و سزوار اهل بيت نيست!!! آيا اگر خود ما روزي ناموسمان به هر دليلي همچون باد و ...براي لحظاتي نتوانند حجاب خود
را حفظ کنند آيا دوست داريم که يکسره به ما متذکر شوند که در فالن روز چادر خواهر ،مادر و يا همسرمان را باد برده و
 ....آيا ما از تکرار اين حرف ناراحت نميشويم؟؟ پس به هيچ وجه شايسته نيست اين فاجعة تلخ را حتي بر فرض صحت
آن بازگو و تکرار کنيم!!!
واي از بيحرمتي ،اي واي از بيمعجري

واي از خيره سرانِ لشگري و کشوري
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شاعر :حسن رستگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

می نوشم امشب واژه ها را از سبویت

پُر می شـود جـام عـطـش از آبـرویت

سجاده ات پهن است در محراب ،حاال

تـر می شـود ابـیـات از آب وضـویـت

ُمهر نمازت از کدامین خاک پاک است؟

اینگونه چرخیدست عالم رو به سویت؟

تـکـبـیـر می گـویـد غـزل (هللا اکـبـر(

بوی خوش سیب است اینک از گلویت

قـد قـامـتت کرده قـیـامت عـالـمـی را

در سجده رب العالمین در گـفـتگویت

تب دار هـستم در ورقـهـای صحـیـفـه

مانـند وقـتـی که تو دیـدی روبـرویت

مـردی کـمـر خـم کرد از داغ بـرادر

چشم انتـظاری مانـد آنجـا که عمویت

شاعر :سودابه مهیجی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

در سجدههای خویش اگر چشم تر کنی

سجـادههای هـستی را شعـله ور کنی

بیشک ستون هفت فلک میشود اگر

دستی از آستـیـن نـیـایش به در کـنی

داود ،طفـل مکـتب آوای سبز توست

تا در صدای مرثیه خوانش اثـر کنی

آنقدر خطبه خطبه ،دعا در دعا شوی

آنقدر خون بباری و قرآن به سر کنی

ت ظلم و ستم را هر آینه
تا خشت خش ِ

در کاخهای معـرکه زیر و زبر کنی

سجاده را که پیـرهـن عـصمتـت شده

پرچم برای قصۀ این خیر و شر کنی

یعنی به رغـم نـعـرۀ مـسـتـانـۀ سـتـم

گوش زمانه را ز" مناجات " کر کنی

باید که روزگار بترسد ز کفر خویش

او را از آه نیـمه شبت بر حـذر کـنی

ای وای بر زمـانۀ " لبـیک ناشناس"

"سجاد" اگر تو باشی و نفرین اگر کنی
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ی بن الحسین
ای خدا را اسم اعظم یا عل ّ

ی بن الحسین
وی تنت روح مجسّم یا عل ّ

ای دمیـده از دمت روح خدایی از ازل

ی بن الحـسیـن
بـر تـن ّ
حـوا و آدم یا عـلـ ّ

ای مناحات شبت در آسمان بخشیده روح

ی بن الحسین
بر تن عیسی بن مریم یا عل ّ

صفحه صفحه سیر کردم در کالمت یافتم

ی بن الحسین
مصحفی ز آیات محکم یا عل ّ

مصحف نـورانیت تنها زبـور اهل بیت

ی بن الحسین
خود ز صد داود اعلم یا عل ّ

میتـوانـد با دل ُمـرده کـند کـار مسیـح

ی بن الحسین
هر که از مدحت زند دم یا عل ّ

آسمان هشت مـهـری و مـه سه آسـمان

ی بن الحسین
د ُّر سـه ،بیانـتـهـا َیـم یا عـل ّ

آدم و ّ
جن و ملک ،حور و پری هر صبح و شام

ی بن الحسین
مدحتت خوانـند با هم یا عل ّ

نجل م ّکه ،پور طاها ،زادۀ سعی و صفا

ی بن الحسین
جان کعبه قلب زمزم یا عل ّ

گر دو عالم را به یک سائل ببخشی از کرم

ی بن الحسین
پیـش احسانت بود کم یا عل ّ

من نمیگویم خدایی گویم ای وجه خـدا

ی بن الحسین
بودی از خلقت مقـدّم یا عل ّ

سیر خویش را
آفـرینش از همان آغـاز ِ

کرده با ذکرت ّ
ی بن الحسین
منظـم یا عل ّ

جنّت رویت پُر از گل بوسۀ خـون خـدا

ی بن الحسین
باغ ُحسنت سبز و ّ
خرم یا عل ّ

بعد تسبیح الهی ذکر خلقت مدح توست

ی بن الحسین
از زمین تا عرش اعظم یا عل ّ

روح ،خود را تا نسازد ُمحرم میقات نور

ی بن الحسین
نیست در کوی تو َمحرم یا عل ّ

از ملک بگرفته تا ّ
جن و بشر تا وحش و طیر

ی بن الحسین
سائل کوی تو ،من هم یا عل ّ

هشت فرزندت چو شخص حضرتت واالمقام

ی بن الحسین
خود چو آبائت
ّ
مکرم یا عل ّ

در وفات و قبر و مرگ و برزخ و حشر و صراط

ی بن الحسین
نیست با مهر توأم غم یا عل ّ

دوست دارم تا زمین بوس غالمانت شوم

ی بن الحسین
قد کنم چون آسمان خم یا عل ّ
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دوست دارم تا قیامت عمر گیرم از خدا

ی بن الحسین
هر دم از مدحت زنم دم یا عل ّ

دوست دارم ناقهات در کوچههای شهر شام

ی بن الحسین
پا گذارد روی چشمم یا عل ّ

دوست دارم سیل سیل و بحر بحر و موج موج

ی بن الحسین
بر تو ریزم اشگ ماتم یا عل ّ

دوست دارم با سرشک دیده در بازار شام

ی بن الحسین
خون ز ساق پات شویم یا عل ّ

هیچکس نشنیده ،گردد بر جراحات بدن

ی بن الحسین
حـلقـۀ زنجـیـر مرهم یا عل ّ

ی و دف و چنگ و رباب
هیچکس نشنیده شاد ّ

ی بن الحسین
دور تـوحـیـد مجـسّـم یا عل ّ

هیچکس نشنیده جای الله بر مهمان کنند

ی بن الحسین
خار و خاکستر فراهم یا عل ّ

با که گویم شامیان آتش به فرقت ریختند

ی بن الحسین
جای عرض خیر مقدم یا عل ّ

با عـزای تو مدیـنه گشت یکـسر کربال

ی بن الحسین
تـازه شد داغ
ّ
مـحـرم یا عل ّ

داغ هجـده یوسفت بر اللۀ دل بس نبود

ی بن الحسین
سوخـتی از آتش سم یا عـل ّ

آنچه با تو در مسیر شام شد غیر از خدا

ی بن الحسین
کس نمیداند مـسـلّـم یا عـل ّ

آن شررهایی که عمری در وجودت حبس بود

ی بن الحسین
سر کشید از نخل میثم یا عل ّ

شاعر :حمید رضا برقعی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

ای زینت تـسبـیح و دعا زمزمههایت

در حـیـرتم آخـر بـنـویـسم چه بـرایت

اعجاز کالم تو مزامـیر صحیفه است

جوشیده زبور از دل قـرآن به دعایت

در پرده عشاق تو یک گوشه نشسته است

صد حنجره داوود در آغوش صدایت

از بس که ملک دور وبرت پر زده گشته است

پیـراهن افـالک پُـر از عـطر عـبایت

تنها نه فقط آینه در وصف تو حیران

باشـد حـجـراالسـود الـکـن به ثـنـایت

من کـمتر از آنـم که به پای تو بیـفـتم

عـالـم شـده سـجـاده افـتـاده بـه پـایـت
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000
شاعر :احسان محسنی فر

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن

کعبه شد سر زلفت دل به سجده افتاده

لحظهای کنارم باش در فضای سجاده

در سحر دو چشمانت باب اشک بگشاده

غـربتی غـریبانه نیمه شب تو را داده

در مسیـر بی دردی ظلمـتی فـرا گـیرم
نـم سـرشـک تـو آمـدم بـقــا گـیـرم
از ِ
نخل دلکش طوبی از غمت ثمر دارد

بـا اصـالـت نـامـت آه مـا ثــمــر دارد

هر که شد مناجاتی بهره از سحر دارد

بی گـمـان نگـاه تو بر دلش نظـر دارد

صاحـب دل مـایـی خـالـق دعـایـی تو
منشاء گـل مـایـی سـیّـد الـبـکـائـی تـو
آزادی تو مـمـزوج با غـم و بـال باشد

دل را که حریم توست بیگانه چرا باشد؟

شاهد مناجاتت چون ارض و سما باشد

باید که دعـای تو مـقـبـول خـدا بـاشـد

ی ازلی نازد
بر بنـدگیات تا حـشر حـ ّ
چون شیعه ،خدایش هم بر آل علی نازد
ای قـرین لبـهـایت گـوهـر دعـا سجـاد

لحظه لحظۀ عمرت خلق هل اتی سجاد

بـستـر وفـا سجـاد مـعـدن سخـا سجـاد

روح الفـتـی سجـاد یا حـبـیـبـنا سجـاد

خود فـناء و محبوب ربّ مت ّقین هـستی

1

در ثنای تو این بس زین العابدین هستی
1

 .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.

خود فناء فِي اللهي ربّ متـقـين هستي

در ثناي تو اين بس زين العابدين هستي
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تو اسـوۀ تـقـوا نه سر منـشاء تـقـوایی

در سجـده ثـنـاگـوی شـه زادۀ لـیـالیـی

با دست علی مامت شد شیعۀ زهرایی

همشهـری واالیی
شد مفتخر ایران از
ِ

روح توبه هستی تو نفـس آیۀ تطهـیـر
هر رکن نمازت را گفته هر ملک تکبیر
در خلقت ما نامت مقصود و دلیل آمد

هوی سحرت ما را عمری است کفیل آمد
ِ

بر نم نـم اشک تو یعـقـوب دخـیل آمد

تا از تو بهـا گـیرد با نـدبه خـلـیـل آمد

اولـیـا گـرفـتـارت مـشـتری بــازارت

1

از حق همه میجویند یک فرصت دیدارت

غرایت هر تبکده ویران شد
از خطبۀ ّ

با فیض دعای تو هر دلشده سلمان شد

الشام مگو دیگر دل زار و پریشان شد

تو دیدهای آن مه را کز نیزه نمایان شد

ای نهضت عـاشـورا مدیـون کـالم تو
باشد دل زیـنب هـم مـرهـون مـرام تو
آسمان و شبهایش با غمت هماهنگ است

در صحیفه نجوایت لهجهای خوشاهنگ است

در رثای درد تو صد صحیفه خونرنگ است

میل کربال دارم سینهام چو دلتنگ است

عمری است که مجنون لیالی بقیعم من
شادم که پرستـوی شیـدای بقـیـعـم من
 . 1بيت 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 رفع ايراد موجود و پيروي از فرامين و آموزههاي ائمّه ،بيت
اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
انـبـيـا گـرفـتـارت ســائـالن بــازارت

از حق همه ميجويند يک فرصت ديدارت

97

درآستان وصال؛ جلد هفتم :حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السالم

کاروان آل هللا سوی کـوفه مهمان بود

سجدههای خون بود و یک گلوی عطشان بود

پـیکـری بدون سر در تب بیـابـان بود

جای بوسه پیدا کن بر تنی که عریان بود

000

تازیانه با جـسم خـسته در تـالقـی بود
خواهری کبودین در جستجوی ساقی بود
نینوای پُر دردی دیدهای تو هر غم را

ناقه ناقه میجـویـد خـواهـر محـرم را

شانه زن که میباشد گیسوان درهم را

نـالـۀ تـو آتـش زد گــریـۀ مـحــرم را

صدق نوکری امشب از کرم عطایم کن
راهـی حـ ّج کــربـالیـم کـن
سیّـدی تـو
ِ

شاعر :مریم سقالطونی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

من آمـدم کـلـماتـت به من زبـان بدهـند

زبـان سـادۀ رفـتـن به آسـمـان بـدهـنـد

من آمـدم کــلمـاتـت مــرا فـرو ریـزنـد

و مثـل زلـزله روح مرا تـکـان بدهند

به من که کور و کر و الل هستم و تاریک

مسیر چشمـۀ نـوری ز کهکشان بدهند

به من که گوشهای از دوزخ خودم هستم

سر سوزن کمی امان بدهند
قدر یک ِ
به ِ

به من مـجـال مـالقـات با خـدا در شب

به من زبـان سخـن گفـتن و بیان بدهند

چه می شود که درآیـم ز پیـلـه ام امشب

تمام صبح جهان را به من نشان بدهند؟

من سـفـا ِل تـرک خـورده میشوم آرام
ِ

اگر برای شکـستن به من زمـان بدهند

تمـام یــافـتــه هـایـم بـه لـرزه افــتـادنـد

صدای تو...کلمات تو...بلکه جان بدهند

کجـاست تا کـلـمـاتـت مـرا مـنـا ببـرند

برات مرقد شـش گوشـۀ جهـان بدهند؟

بـریـده ام؛ کـلـمـاتت کجاست ای بـاران

که قدر تشنگی ام لحظهای توان بدهند؟
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شاعر :صادق بخشی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

طنین «آیۀ تطهـیر» در صدایش بود

مـدیـنـه تـشـنـۀ تـکـرار ربّـنـایش بود

صحیفهای که سراسر شعور و شیداییست

حدیث سلـسـله گـیـسوی آشـنایش بود

گرفته بود صبـورانه صبر را در بر

همیشه آینه مجـذوب سجـدههایش بود

حدیث تشنگی و آب را مپـرس از او

عـ ّ
شـاق کربـالیش بود
که عـهـدنـامۀ ُ

اگر چه آب روان بود َمـهـر مادر او

چه شد که آینهگردان غصههایش بود

چگونه لب بگشاید به یک تبـسم سبز

کسی که حادثهای سرخ پابهپایش بود

شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

نــور تـابـد به فـلـک از در کـاشـانۀ ما

گنج عشق است نهان در دل ویرانۀ ما

ما دل خویش نبستیم بر این عالم خاک

عـالـم قـدس بود مـنـزل و کــاشـانـۀ ما

زمزم و سعی و صفا و حجر از ماست اگر

کعـبه گـردد همه دم دور حـرمخانۀ ما

گر که اعجـاز کند با ید بـیـضا مـوسی

مـی مـیـخـانـۀ ما
در ازل بـاده زده از ِ

ما از آن سوخـتگــانیم که از آتش غــم

هـیـچ پـروا نـنـمـایــد پـر پـروانــۀ مـا

گر به شمشیر غم دوست سر خویش دهیم

در ره دوست بـود هـ ّمـت مـردانــۀ ما

به شهادت به اسارت سوی منزل ببریم

این امـانـت که سپـردند روی شـانۀ ما

با خبر باش نخندی تو به اوالد رسـول

کـار صـد تـیـغ کـنـد نـالـۀ مـستـانـۀ ما

نَ َهراسیـم ز شمـشیـر و ز زنجیـر سـتـم

که پُر از شهـد شهـادت شده پیـمانۀ ما

گر که دلسوختۀ ماست وفائی نه عجب

جـگــر ســوختــه دادنـد به دیـوانــۀ ما
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000
شاعر :محمد جواد پرچمی

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

مائـیم مست جـام تو یا زین العابدین

خـانـه خـراب نام تو یا زین العابدین

هستـیـم مـرغ بام تو یا زین العابدین

مست علی الدوام تو یا زین العابدین

پس میدهـم سـالم تو یا زین العـابدین
دردم همینکه با تو دوا میشود بس است

ذکرم همینکه نام شما میشود بس است

لطف تو دستگیر گدا میشود بس است

وقتی که مستجاب دعا میشود بس است

با رحـمـت مـدام تو یا زیـن الـعـابـدین
با خاک تیره جز تو چه کس کرد زرگری؟

آب دهان کیست چـنین کـیـمیا گری

آوردهام بــرات اگـــر دیـــدۀ تـــری

فهمیدهام شکسته دلی خوب میخری

به به؛ به این مـرام تو یا زین العـابدین
نزدیک شمس مثل عـطارد شدیم ما

سنگـیـم و از دعـات ُزمـرد شدیم ما

کردی نگـاه و مـرد تهـ ّجـد شـدیم ما

فطرس که نه کنار تو هُدهُد شدیم ما

بـا اشـتـیـاق دام تـو یا زیـن الـعـابـدین
مهر غالمی پدرت بر جـبین ماست

حُبُّ الحسین روز قیامت نگین ماست

شه بانوی مجلـل شورآفـرین ماست

نامش شرافـت همۀ سرزمین ماست

ایـران فـدای مام تو یا زیـن الـعـابـدین
نخل بهشت از رطبت بوسه میگرفت

جبریل از نماز شبت بوسه میگرفت

سجاده نیز از لقـبت بوسه میگرفت

آنقدر حسین از دولبت بوسه میگرفت

جـانـم به این مـقـام تو یا زین العـابدین
نزدیک ذات ،جای سجودت مشخص است

باالی ساق عرش عمودت مشخص است

یکپارچه علیست وجودت ،مشخص است

زهرا در این قیام و قعودت مشخص است
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حـق کرده احـتـرام تو یا زین العابدین
عروج حلقۀ رندان صحـیفهات
ذکر
ِ

شد روشنایی شب ایـمان صحیفهات

نهج البالغه ایست فروزان صحیفهات

شد خط به خط برادر قرآن صحیفهات

دارد شکـر کـالم تو یا زیـن الـعـابـدین
کیسه به دوش شب به شب مهربان شهر

آه ای یتیم دوست خرما و نان شهر

آقـای دوسـتـان خـدا ای امـان شهـر

ابری شده است بار دگر آسمان شهر

بـا سـجـدۀ غـالم تو یا زیـن الـعـابـدین
مشتاق بوسه بر رخ ماه تو زینب است

ازاین به بعد پشت و پناه تو زینب است

یک اربعین تکیه گاه تو زینب است

وقتی علم به دوش سپاه تو زینب است

شد اسـتـوار گـام تـو یا زیـن العـابـدین
کشتی عشق را تو به ساحل رساندهای

با دستهای بسته اگر خطبه خواندهای

ابن زیـاد را سر جـایـش نـشـانـدهای

کاخ یزید را تو به خاری کشاندهای

احسنت بر قـیـام تو یا زیـن الـعـابـدین
آویـز دست مـادر من نـذر مـرقـدت

دو گـوشوار دخـتر من نذر مرقدت

فرشی که هست در بر من نذر مرقدت

چیزی نـداشتم سر من نذر مرقـدت

قـبـر بـدون بـام تـو یـا زیـن الـعـابـدین
شاید دوباره صحن و سرایی درست شد

بین مـدیـنه نـیـز بـنـایـی درست شد

یک گـنـبد امام رضـایی درست شد

آخر ضریح های طالیی درست شد

آنجـا به احـتـرام تو یا زیـن الـعـابـدین
با مـا ز دردهـای شب قـافـلـه بـگـو

از زخـم گـردن و اثـر سلـسـله بگو

از خـار و پـا و سوخـتن و آبله بگو

از طرز خـندههای بـد حـرمـله بگو
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دور و بر خـیـام تو یا زیـن الـعـابـدین
با تو حدیث کرب وبال ترجمه شد و

دانـه به دانـۀ شـهـدا تـرجـمـه شد و

با یک حصیر مرثیهها ترجمه شد و

جـسـم ُمـر ّمـل بـدمـا تـرجـمـه شد و

000

با اشک صبح و شام تو یا زین العابدین

شاعر :علی ساعتچی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

السالم ای ح ّجـت معـبود زین العـابدین

ای که وصفت سجده بر مسجود زین العابدین

سردر عـرش الـهی حک شده اسم شما
ِ

َوه که بس واال مـقـامی یا ولـی االولـیا

سجدههایت همچو معراج است سجاد االُمم

لطف بیپـایان تویی ای مالک کل نِ َعـم

بینظیری در میان مردمان خاص و عام

سر ما مستدام
سایهات باشد که باشد بر ِ

عینی یا علی ابن الحسین ابن علی
ُ
نور َ

پر زده مرغ دلـم تا مرقدت ،شهر نـبی

یا اباالباقر دعایی کن که تسکین بر غم است

یاد و نامت بر تمام دردهایم مرهم است

آشکار از غیب گـشتی نازنین بیقـرین

رهنمای مسلـمین و ساکن عـرش برین

ارث بردی عصمت از زهرا و غیرت از علی

ی جـلـی
قلّـۀ کـوه شهـامت ،رحـمت حـ ّ

مادر خوبت ب َُود شهـبانوی روی زمین

عـالـم کـ ّل حـقـائـق ،قـبـلـۀ اهـل یـقـیـن

حجت هللا علی الخلـقی و فخـر مؤمنین

شـمع تـاالر امـامت ،حـامی دین مـبـین

اشرف ایجاد هستی جان و روح ما تویی

چارمیـن نـور هـدایت عـابد یکـتا تویی

خلق کردی یک صحیفه که تمامش خواندنی است

هر دعا و هر مناجاتش ،کالمش خواندنی است

ی اول ارباب ،ای خـورشید علم
ای عـل ِ ّ

الگوی صبر و رشادت ،مظهر ایثار و حلم

جلوه قـرآن و عـترت ،ای سفـیر کربال

مهر و امضا کن همین جمعه ،ظهور عشق را
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شاعر :یوسف رحیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

از روزهـای قـافـله دلـگـیـر می شوی

هر روز چند مرتبه تو پیر می شوی؟

در شام ُشوم زخم زبان ها چه می كشی؟

كز روشنای عمر خودت سیر می شوی

زخمیـست لحظه های تو مانند پیكرت

از بس اسیر طعـنـۀ زنجـیـر می شوی

آیـات صبح از لب قـرآن شنـیـدنـیست

در كوچه های شام كه تكـفـیر می شوی

ت درد و داغ
خون جگر كه می خوری از دس ِ

بی تاب بغض های گـلوگیر می شوی

بــا آه آ ِه روضــۀ مــا ای امــام اشــك

در هـر نگـاه آیـنـه تـكـثـیـر می شـوی

خون گریه می شوی تو و تا آخرالزمان

از چـشم ها همیشه سـرازیر می شوی

شاعر :سارا جلوداریان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

در دل تاریك شب ها ،باز می پیچد دعایت

میتـراود ذكر حـق ،از سینـۀ درد آشنایت

هیچ نوری نیست ،نوری نیست؛ اما تا میآیی

ناگهان خورشید ،سر برمیكشد ازجای پایت

نقـطۀ عطف تـمام عـابدان معـنا گرفته

در قنوت دست هایت ،در شكوه ربنایت

كربال یعنی همان جایی كه بیمارش تو باشی

می رسد از خیمه ها و از نیستان ها نوایت

خلق در خواب خوش اند و زاهدان غرق تظاهر!

کی خبردارد كسی از سجده های بیریایت؟

این جهان ،دربار شام است و پُراز بی حرمتی ها

میشود آیا دوبـاره گل كند زنگ صدایت؟

میشود آیا دوباره گل كند در این زمانه

پا به پای زینب كبری ،طنین خطبه هایت؟

من فرزدق نیستم اما دلم می خواست آقا

شعرهایم را فقط یكبار می خواندم برایت

تا تورا دارم ،چه غم دارم عزیزآسمانی!

ای خوشا بی بال و بی پر ،پركشیدن درهوایت
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000
شاعر :هاشم طوسی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای مظهر نجابت و اخالص و سادگی

ای اسـوۀ یـگـانـگـی و ایـسـتـادگـی

عرش خـدا ندیـده به پای تواضعت

این گونه سـاده با نسب شـاه زادگی

گر چه نماز در دل شبهای عـاشقی

یک رسـم بوده بین شما خـانوادگی

اما حـدیث سـجـدۀ طـوالنی ات شده

وجه تـمـایـز تو در این اوفـتـادگـی

هـمـواره هـمـنـشـیـن تبـار رعـیـتی

در منـتهای عزت و اربـاب زادگی

در پیش چشم های تو ای همدم سحر

من ماندم و خجالت این بی ارادگی

ای دست پُـر کـرامت حق بین آستین
ادرکـنـی یا امام هـدی زین العـابـدین
ریشه دوانده در نگهت رسم دلبری

از درک نـاقـص کـلـمـاتـم فـراتری

آئـیــنـۀ تـجـلّـی ایــمـان و بـنــدگـی

در قامت عبادت و تقوا چه محشری

در معـرفت به وادی عـرفـان نیافتم

از مـکـتـب صحـیـفۀ تو راه بهتری

1

ی مصوری
در هـیـبت و اراده عـلـ ّ

تو مـعـدن شهامت و ایثـار و غیرتی

لرزیده پایه های شب از خطبه خوانی ات

گـفــتـنــد آمــده اســدهللا دیــگـری؟

وقتی دعا به دشمن خود یاد می دهی

معلوم می شود چـقـدر مثل مـادری

بـایـد بـرای تو به روی طـاق یـادهـا
قـابـی بـیـاورم پُـر از َو اِن یـکـادهـا
 . 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
تو صخره شهامت و ايثار و غيرتي

در هـيـبت و اراده عـلـيّ مصوري

سایت آستان وصال  astanevesa.irجلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان

104

خورشید محو سجدۀ طوالنی تو بود

در جستجوی رتـبـۀ ایـمـانی تو بود

این رسم سفره داری و مهمان نوازیت

جاری میان آن رگ ایـرانی تو بود

در نیمه های شب دل بی تاب جبرئیل

در حـسـرت قـرائت قـرآنـی تو بود

سـجـادۀ سـتـاره چـهـل سـال شـاهـ ِد

چشمان خیس و دیدۀ بارانی تو بود

قلب ترک ترک شدۀ کـاسه های آب

مبهوت خشکی لب عطشانی تو بود

پس کوچه های کوفه و دروازه های شام

در حزن گریه ها و پریشانی تو بود

هر دم که صحبت غم این مرد می شود
سر تا به پای قـافـیه پُـر درد می شـود
با ما بـگـو ز تـسـویـۀ بـی مـرام هـا

از چـشـم هـرزه و نظـر ازدحـام ها

شاید محاسن تو ز خونت خضاب شد

1

آن دم که سنگ خورده ای از پشت بام ها

گـویا شبیه شهـر مدینه به کوفـه هم

بـا خـنـده داده انـد جـواب ســالم هـا

تا نـام فـاطـمـه ز دهـان شما پـریـد

گـویـا دوبـاره تـازه شـده انـتـقـام ها

نامـردمان کـوفه فـرامـوششان شده

از آن سفارشات و از آن احترام ها

با تـازیـانـه بر تن اطـفـال می زدند

بس وحـشیـانـه پیـش نـگـاه امـام ها

(مسلم) به پای غـربت موال قـیام کن
دیگر بس است صحبت خود را تمام کن
1

 .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 .البته در روايات معتبر در شهر کوفه مردم پشيمان شده
و گريه و زاري ميکردند و در شهر ش ام نيز فقط اشاره به جشن و پايکوبي و ناسزا گفتن به اهل بيت شده است و در کتب معتبر
موضوع سنگ و آتش و  ...پرتاب کردن کردن به سر اهل بيت ذکر نشده است.
ديدم محاسن تو ز خونت خضاب شد

ازبس که سنگ خورده اي از پشت بام ها
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

ای دعا گشتـه دعـا با نفـس روح فزایت

وی اجابت زده هنگام دعا بوسه به پایت

چشم ارباب کرم از همه سو باز به دستت

دست ارباب دعـا بستـه به دامان والیت

عاشق ُخلق نکویت همه جا دوست و دشمن

دشمن و دوست کند از دل و جان مدح و ثنایت

کثرت خلـق الهـی همـه از یُمن وجودت

وسعت ُملک خداوند بود صحن و سرایت

صحف آل رسول است
مصحف تو که زبور و ُ

وحی ُمنزَ ل ب َُود ای روح مناجات ،دعایت

تـو گـل سر سبـد گـلشـن کـشتـی نجـاتی

رخ گل انداخته از بوسۀ مصباح هدایت

گـره از کـار فـرو بستـۀ عالم تو گشایی

گر چه بسته است به زنجیر ،ید عقدهگشایت

ملک و جن و بشر ،ارض و سما گوش ،سراپا

تا دل شب شنوند از لب جانبخش ،صدایت

حـلقـۀ سلسلهها یکسـره در حلقۀ ذکـرت

به فلک میرسد از حلقـۀ زنجیـر ،ثنایت

گل لبخند تو بر سنگ لب بام ،عجیب است

با وجودی که کند سنگ عدو گریه برایت

تو پیـامآور خــون گـلـوی خـون خـدایی

بوده در کربوبال مقتل خون غار حرایت

هیجـده داغ بـه دل داشتی و باز شکـفتی

ای زده صبر و رضا خنده به لبخند رضایت

جای تو همچو خداوند بود در دل مؤمن

ظاهرا ً دید عدو گوشۀ ویران شده جایت

میدمـد از نفـس روحفـزا بـوی حسینت

میزند موج ز فریاد درون خون خدایت

نسلهـا یکسره چشماند به دیـدار جمالت

نسلها یکـسره گوشاند به آوای رسایت

سعـی تـو بـوده ره قـرب الـی هللا تعـالی

کربال مروه شـده ،شـام بال بـود صفایت

به پدر حکم شهادت به تو فرمان اسارت

با حـسینبنعلـی بـود یکـی جـام بـالیت

با وجودی که دو بازوی تو در سلسله بسته

بود از چار طرف دیدۀ سائل به عطایت

در بسته
بسته درهای جهان بر تو و پش ِ
ت ِ

ملک و جن و بشـر ،یکسره هستند گدایت
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این عجب نیست که چون پای به محرابگذاری

ذات مـعـبـود دهــد سیــد عـبــاد ،نـدایت

نه عجب گر ملک العرش کند سرمۀ چشمش

آن غباری که ز صحرا بنشیند به ردایت

«میثم» و سایۀ لطف تو و فـردای قیامت

ای پنـاه همـه در روز جزا ظـل هُمایت

شاعر :محسن ناصحی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

شاعر به حیرت است تو را دید یا شنید

گفت از الست و قافـیه قالـو بلی شنـید

صبح از مدینه خواند و شب از کربال شنید

از یـار آشــنـا ســخـن آشـنــا شــنــیــد

چشم تو بود روز ازل غـمزه ساز شد
نورت ظهور کرد و ابوحمزه ساز شد

دست تو ربـنـای قـنـوت اجـابت اسـت

سـجـادۀ تـو قـبـلـۀ اهـل عـبـادت اسـت

اشکـت نـزول آیۀ بـاران رحمت است

لبهای تو صحیفۀ عرفان و حکمت است

هرکس کالس درس تو را مستعد شدهست

پای دعای خمسه عشر مجتهد شدهست
از بس به نام مادر تو ماه و سال ماست

آغشته با دعـای تو رزق حالل ماست

شد مادرت عروس علی ،خوش بحال ماست

ایرانی است مادر تو ،این مدال ماست

ما را علی غالم حسینش خـطاب کرد
از ما عروس فـاطـمه را انـتخاب کرد
غیر بغض تو در سینهها نبود
در شامِ ،

مسـجـد مـحـ ِّل رویـش آئـیـنـهها نـبـود

جز بـوسـۀ مـعـاویه بر پـیـنـهها نـبـود

منـبر که جای بـازی بـوزیـنـهها نـبود

منبر برای حـج تو میـقـات عـشق بود
حق با علیست ،خطبهات اثبات عشق بود
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000
شاعر :سید رضا مؤید

قالب شعر :ترجیع بند

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

در جـسـم جهـان فـیض بهارانم من

عالم چون زمین تـشنه ،بـارانـم من

در زهـد دلـیـل پـارســایـان جـهـان

در عـشـق امـام جـان نـثـارانـم مـن

فـرزنـد حــسـیـن و زیـنـت عـبّــادم

شـایـسـتـه ترین سجـده گـذارانم من

با این همه منزلت ز سوز دل و جان

روشـنـگــر بــزم سـوگـوارانـم مـن

چون الله همیشه از جگر مىسوزم

چون شمع هـمیشه اشـکـبـارانم من

عـبّـاد جـهـانـم خـوانـده
حق زیـنـت ُ

1

در ُزهـد و صبـوریم ِخـ َرد درمانده
مـن نـور دل پـیــمـبـر و زهــرایــم

روشـنـگـر بـزم عـتــرت طـاهـایـم

افـروخـتـهتـر ز شـمـع افروخـتـهام

دل سـوخـتـهتـر ز اللـۀ صـحـرایـم

با ذكر دعـا و خـطبه و اشك و پیام

مـن حـافـظ انــقـالب عــاشــورایــم

بیـمـار فـتـاده در دل آتـش و خـون
ِ

لب تـشـنـۀ ،خـستـه بـر لب دریـایـم

آن طرفه شهید زندهام من كه به عمر

از تـیـغ جـفـا بـریــدهانـد اعـضـایـم

عـبّـاد جـهـانـم خـوانـده
حق زیـنـت ُ
ـرد درمانده
در ُزهـد و صبـوریم ِخ َ
آنـم كه به هـر گـام خـطـرهـا دیـدم

در هر نـفـس از ستم شـررها دیـدم

با آن كه ز كـربـال ،دلم خـونین بود

در شـام هـمى خـون جـگـرها دیدم

 . 1ترکيب بند يا ترجيع بند به شعر ي گفته مي شود که از چند غزل تشکيل شده که بين اين غزلها يک بيت برگردان با قافية مجزا
آورده مي شود با توجه اينکه در تمامي سايت ها اين شهر بدون بيت برگردان آمده است لذا بيت زير جهت رفع نقص به عنوان بيت
برگردان ترجيع بند اضافه شد
حق زيـنـت عُـبّـاد جـهـانـم خـوانـده

در زُهـد و صبـوريم خِـرَد درمانده
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با آن كه به خاك و خون بدیدم تنها

بر عـرشـۀ نـیـزه نیـز ،سـرها دیـدم

در بـاغ به خـون نـشـسـتـۀ كـربـبال

افــتـاده ،قـلـم قــلـم شـجـرهـا دیــدم

یك سو ،تن صد چاك پدرهاى شهید

یك سـو ،تن پـامـال پـسـرهـا دیــدم

عـبّـاد جـهـانـم خـوانـده
حق زیـنـت ُ
ـرد درمانده
در ُزهـد و صبـوریم ِخ َ
من دیدهام آنچه را كه دیدن سخت است

دیدن نه همین بلكه شنیدن سخت است

از ورطه طوفان زده آتش و خـون

بر ساحل آرزو رسیدن سخت است

هفتاد و دو تن ز بهتـرین یـاران را

دیدن به زمین و دل بریدن سخت است

بار غل و زنجـیـر چهـل منزل راه

با پیـكر تبدار كـشیدن سخت است

جـانـبـخـش ب َُـود صـداى قـرآن امـا

از رأس پدر به نى شنیدن سخت است

عـبّـاد جـهـانـم خـوانـده
حق زیـنـت ُ
ـرد درمانده
در ُزهـد و صبـوریم ِخ َ

شاعر :حسین عباسپور

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

در آن نگاه عطش دیده روضه جریان داشت

تمام عمر اگر گریه گریه باران داشت

ذره عـاشـورا
ذره ّ
گـرفـت جـان تو را ّ

که لحظهلحظۀ آن روز در دلت جان داشت

چه سنگها سرت از دست نانجیبان خورد

چه زخمها دلت از شام نامسلمان داشت

اسیر بودی و از خـطـبۀ تو میتـرسید

به روشنای کالمت یـزید اذعان داشت

و بر امامت تو سنـگ هم شهـادت داد

به قبله بودن تو کعـبه نیز ایمان داشت

تو را زمـانه نـفهـمید و خواند بیمارت

و پشت این کلمه عجز خویش پنهان داشت
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000
شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

آیههای نور حک گردیده بر پیـشانـیش

ِمهر و َمه ماتـنـد در آئـیـنۀ حـیـرانـیـش

رو به سوی قبله میافتاد چون سجادهای

آنکه محراب دعا زد بوسه بر پیشانیش

از شرار عشق و شیدائی ز بس آتش گرفت

اشک ،گل انداخت بر رخسارۀ قـرآنیش

میتراوید از وجودش عطر اخالص و یقین

سیـد سـجـاد شـد از سـجـدۀ طـوالنـیـش

صف به صف در آسمان قدوسیان صف میزدند

بسکه دیدن داشت اشک و حالت روحانیش

در منای عشق و ایثار و وفا روز ازل

با ذبـیـح خویش ابراهـیم شد قـربانـیـش

مصحف او را زبور آل یاسین خواندهاند

عارفان را فیض بخشد مصحف عرفانیش

مصف پاکش شقایق پوش شد زانفاس او

جلوه کرده در همین گلزار گل افشانیش

شاهد عشق و شهیـد زنـدۀ کـربـبـالست

ق در خون و شهید ارزانیش
شاهدان غر ِ
ِ

روز عـاشـورا کـنـار قـتـلـگـاه اللــههـا

موج زد تصویر غم در دیدۀ طوفـانیش

گرچه در ظاهر عدو بر گردنش زنجیر بست

بود دشمن همچو نفس سرکشی زندانیش

در غروب غم فزای کوفه و در شام غم

شعله زد بر خرمن بیداد خطبه خوانیش

غنچههای عشق پژمردند از غم تا نسیم

گفت روزی داستان عشق و سرگردانیش

از هوای ابری چـشمش دل عالم گرفت

مزرع دین سبـز شد از دیـدۀ بارانـیـش

عمر او با یاد روز سخت عاشورا گذشت

جاودان شد کـربال از گـریۀ طوالنـیـش

آشـکـارا شد گـه غـسـل تن رنـجـور او

بر فقـیران نان و خرما بُردن پنهانـیـش

از نسیم آستانـش میوزد عطـر بهـشت

فخر دارد جبرئیل از منصب دربـانیش

بهر کسب نور میتابد بر او خورشید و ماه

حاجت نـوری ندارد مـدفـن نـورانـیـش

میزبانی میکند از زائرانش روز و شب

کاش ای دل یک شبی بودیم در مهمانیش

کوثر توفیق در دست «وفائی» داده است

آن که دارد آیـههای نـور بر پـیـشانـیش
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شاعر :محمد حسن بیات لو

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

دل ما خورده گره بر ورق دفتر عشق

درس ها یاد گرفـتیم از این منبر عشق

کسب تکلیف نمودیم اگر از در عشق

عشقمان بوده بمانیم فقط محضر عشق

عشق با عاشق دلدادۀ تو هـمزاد است
آری آری به خدا عشق همه سجّاد است
مـرد شبهـای مـناجـات علی بن حسین

ای بـرآوردۀ حـاجـات عـلی بن حسین

نـوۀ مـادر سـادات عـلـی بـن حـسـیـن

ذکر ما در همه اوقات علی بن حسین

ای به قـربـان تو و سفـرۀ با اکـرامت
ای علی بن حسین بی علی میخوامت
شده شب شیـفـتۀ طرز دعـاخـوانی تو

اثـر خـوف خـدا هـست به پـیـشانی تو

و زمیـن تـشنـه لب گـونـۀ بـارانـی تو

ّ
عزت ماست همان یک رگ ایرانی تو

ای مسیحای همه هُرم تبت راعشق است
پسر بانوی ایران نسبت را عشق است
تو چه سوزی و چه حالی به عبادت داری

زینت سجده؛ به سجـاده ارادت داری

به روی شانۀ خود شال سیادت داری

گفتنی نیست چه اندازه رشادت داری

مصلحت بود که شمـشیر نگـیـری آقا
ورنـه انــدازۀ عـبــاس دلــیـــری آقــا
قـسـمـتـت بـود پـیـام آور قـرآن بـاشی

دور از معـرکه و ورطۀ میـدان باشی

با صحیفه همۀ عمر رجزخوان باشی

سال ها گـریه کـن داغ شهـیدان بـاشی

کـربـال بـود ولی شـام امـانـت را برد
خــنـدههـای سـر بـازار دلـت را آزرد
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000
شاعر :رحمان نوازنی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

سالم عـطـر خــوش دلـپـذیــر سـجـاده

ســالم دلـبـر سـجــده ،امـیــر سـجــاده

سـالم سـفـرۀ پُـر نعـمـت دعـا خـوانـی

سـالم سفـرۀ مـهـمـان پــذیــر ســجـاده

سالم تـازه شعـر و شعـور و احـسـاسم

سـالم تـازه ُمـریــدی به پــیــر سجـاده

چـقدر دست مـرام من از تو خـالی شد

شـبـی که دور شـدم از مـسیـر سجـاده

پیــاده می شـوم این جـا کـنـار اشـکـم تا

بیـفـتـم از سر خـجـلت به زیر سجـاده

و یـطـعـمـون عـلـی ُح ِبّـه شمـا هـستـید

مـنـم یـتـیـم و فـقـیـر و اسـیـر سـجـاده

منـم فـقیـر شما یک عطا به من بـدهید
مرا اسیـر کـنـید و خـدا به من بـدهـیـد
شبی كه مثل همیشه خـدا تو را می دید

عرش نمازت ستاره می بارید
و داشت
ِ

چقدر حجـم حضورت وسیـع و نـاپـیدا

که لحظه لحظه در آن جز خدا نمیگنجید

همان شب از نفس سجده های پُر نورت

1

که داشت قامت ابلیس دون می لـرزید

به شکـل افعـی خـشـمـی در آمد و آمد

به گرد پای حضور تو داشت میچرخید

و نیش هم زد و تا از حـضـور درآیی

ولی چگونه شود نور منفک از خورشید

عـلـی خدایی و محـو محـو خـدا
تو هم
ِّ

که تیر و نیش ندارد به عشق تو تردید

چنان به رحمت خود موج زد به خاطر تو

که بر سـواحل پـیـشانیت صدف پاشید

و بعد روی صدف ها به رنگ آب نوشت

از این به بعد شما زین العابدین هستید

 . 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.
همان شب از نفس سجده هاي پُر نورت

که داشت قامت ابليس روح مي لـرزيد
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از این به بعد نه ،از قبل عـالم ذر بـود
که سجده های تو در ساق عرش محشر بود

بهشت قـطعه ای از تـربت زمـینت بود

و عــرش آینــهای از دل یـقـیـنـت بود

فــرات کــوفـی ،ابـوحـمـزۀ ثـمـالیهـا

صلَحـا توی آستـیـنت بود
زیاد از این ُ

صــدای آیــۀ تــرتـیــل تو که می آمــد

خـدا هم عـاشق اصوات دلنـشینت بود

هزار رکعت ،هر شب نماز میخواندی

نـماز یکسـره مهمـان شب نشـینت بود

هزار دسته مـلک در صف عبـادت تو

گدای روز و شب زین العابـدینـت بود

همیشه خاطرۀ عمه در دلت میـسوخت

و عکس قـافـله در چـشم نـازنینت بود

در آن غروب که عمه اسیر اعـدا شـد
دل تو خون و شد و سجاده تو دریا شد
چقـدر آیــه بـریـزد خــدا به نــام شــما

چـقـدر مـعـرفت آرد هـمین سـالم شما

مرورتان به خدا از همیشه تازه تر است

بـرای هر که بخـوانـد به احـتـرام شما

کـنــار جــادۀ دنـیــا پــیــاده گــردیــدم

فـقــط بــرای عـبـودیــت مــقــام شمـا

به احـتـرام شـما از خــدا طلـب کـردم

ـرد به بـهـشت پُـر از کـالم شما
مـرا َب َ

کـنار مــادرتـان هم غــذا نمی خـوردید

چـقـدر درس ادب دارد این مـرام شما

اگر کرامت عالم به دست های شماست

مـنـم گـدای شـمـا و مـنـم گــدای شـمـا

منـم گــدای شمــا و گــدای مــادرتــان
شــوم فــدای شـمـا و فـدای مــادرتـان
رسیــده ایـد از آن سـوی بــاور ایـمـان

به روی دوش گـرفـتـید سـورۀ انـسـان

منــم که ســورۀ افـتـاده از نـگـاه تـوأم

منـم که دور شـدم از نـگــاه الـرحمـان

چه می شود که نگـاهی به ما کـنـید آقا

که اسـم ما بـخـورد بر کـتـیـبـۀ بـاران
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که یک نفـس بـزنی تا دلم بهشت شود

که یک نفس بزنی تا دلم بگیرد جــان

صحیفه های دعـا را به من بیـامـوزان

که از دل کــلــمــاتـت در آورم قــرآن

خــدا که اســم تـو را یــاد داد بــر آدم

مـنــم صــدات زدم ،صــدا زدم بـا آن

دو اسم ناز و قشنگت یکی به نام علی

یکی به نام حسین ،یابن سیـد العطشان

علـی ترین پسر کــربــال نگــاهــم کن
مـرا ستــاره ستاره اسیــر مــاهــم کن
درآن غروب که مقتل پر از کبوتر بود

پر از تهاجم تیر و سنان و خنجـر بود

درآن غروب که چادر ز خـیمه ها افتاد

و دشت پر شده از نالههای معجر بود

در آن غروب که عمه کبود و نیلی شد

و دست و بازویش از تازیانه پرپر شد

در آن غروب که عمه تو را تسلی داد

و آتـش دل او از تـو نـیــز بـدتـر بـود

درآن غروب که هرنیزه ای به سویی رفت

و روی نیزه که دعوا برای یک سر بود

در آن غروب تو در کربال شهید شدی
کـنـار عـمـه به شـام بـال شهـیـد شـدی

شاعر :اعظم سعادتمند

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

آرزوی کوه ها یک سجـدۀ طوالنیاش

آرزوی آسمان یک بوسه بر پیشانیاش

دستهایش شاخۀ طوباست مشغول دعاست

ماه و خورشید و فلک در سایۀ نورانیاش

تاکه شد یک شب عروس خانۀ آل عبا

شهـربانوی جهان شد مادر ایرانیاش

می وزد از منبرش فریادهای یا حسین

شامها ویـرانـۀ هر خـطبۀ طوفانی اش

ق حیدر است
درکالمش ضربت شمشیر ح ِ

عبدودها کشته از شور حماسی خوانیاش

اوست فـرزند منا و مکـه فرزند صـفا

چشمه ها میجوشد از هر واژۀ قرآنیاش

000
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شاعر :حامد ظفر

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

امروز اگر بی سر و سامـان تو هستیم

فـردا به جزا دست به دامان تو هستیم

در طالـع بـرگـشتـه اگر هیـچ نـداریـم

آن تو هستیم
خوش بخت از اینیم که از ِ

مانند کویری که ترک خورده و خشک است

ما مـنـتـظـر بـارش بـاران تو هـستـیم

هنگام دعا بارش باران که شروع شد

خندان شده بودیم که گـریان تو هستیم

کافی ست فـقط گـوشۀ چـشمی بنـمایی

بی چون و چرا در پی فرمان تو هستیم

1

ما ریزه خـور سفـره احسان تو هستیم

در مسلک ما رسم بر این است که گوییم

یا حضرت سجاد ثـنـا خوان تو هستیم

امـروز نـه؛ وهللا کـه از بــدو تــولّـد

شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

آن گل که دین و مکتب از او آبرو گرفت

گلهای باغ عشق از او رنگ و بو گرفت

بهـر نماز عـشق به محـراب معـرفت

از چشمه سار چشم تر خود وضو گرفت

وقتی که خواست جسم پدر را نهد به خاک

با اشک بوسه ها ز رگ آن گلو گرفت

چون شمع سینه سوخته ای آب شد تنش

از بسکه همچو فاطمه با گریه خو گرفت

رسوا نمود دشمن دین را به نزد خلق

با خطبه ای که خواند توان از عدو گرفت

پیراهنی که فاطمه از مهـر رشته بود

تا آنکه دست خصم نماند از او گرفت

با یاد تشنگـان لب آب خـون گـریست

هرگه که دید آب و بدستش سبو گرفت

با کـثرت گـناه «وفائی» به اشـک و آه

امـیـد خـود ز آیـۀ ال تـقـنـطـو گـرفـت

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد يا ضعف ادبي 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.
امـروز نـه؛ واهلل که از روز قـيـامـت

ما ريزه خـور سفـره احسان تو هستيم
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

کیـستم من؟ پـیـشـوای چـارم اهـلیـقـیـنم

سـیّـد سـ ّجـاد ،بـاب هللا ،زیـنالـعـابـدیـنم

قطب عرفان ،روح ایمان ،جان قرآن ،رکن دینم

هل اتی وکوثر و فرقان و نور و یا و سینم

چون نبی مشکلگشایم ،چون علی حبلالمتینم

من علی بنحسین بن امیــرالـمــؤمنیـنــم
نیتم ،تکبیر و حمدم ،کعبهام ،حجرم ،مقامم

زمزمم ،سعیم ،صفایم ،مروهام ،رکنم ،مقامم

هم قـنوتم هم سجودم هم تشهد هم سالمم

هم جهادم هم زکاتم هم صالتم هم صیامم

هم حیــاتــم هم نجــاتم هم امانم هم امینم
من عــلــی بنحسین بن امیــرالـمـؤمنینم
رکن میبـالد که دست من نماید استالمش

کعبه مینازد که من از سوی حق باشم امامش

هرکه ما را دوست دارد از خدا بادا سالمش

هرکه با ما بود دشمن تا ابد لعن مدامش

من قـسیم جنت و دوزخ به روز واپسینم
من علی بنحـسین بن امـیـرالـمـؤمـنـیـنم
آسمانیهـا هـمه محـو منـاجـات شب من

نور خیزد از کالم و ،وحی جوشد از لب من

آسمان پیچد به خود در شعلۀ تاب و تب من

ذات حق لبیکگو با ذکر یاربیارب من

گشته محراب دعـا آغوش رب العالـمینم
من علی بنحـسین بن امـیـرالـمـؤمـنـیـنم
من به شهر شام ،روز شامیان را شام کردم

درغل و زنجیر دشمن یاری اسالم کردم

فتـح ثـارهللا را در سـلـسله اعـالم کـردم

آل سفیان را بسی رسوای خاص وعام کردم

بـا بـیــان دلنـشـیــن و بـا کـالم آتـشـیـنـم
من علی بنحسین بن امـیــرالـمـؤمـنـیـنم
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جسم بابم گشت پامال سواران ،صبرکردم

پیکرم ازبامها شد سنگ باران ،صبر کردم

سینهام آتش گرفت از داغ یاران ،صبر کردم

خورد سیلی برعذار گلعذاران ،صبرکردم

با وجود آن که بودی دست حق در آستینم
من علی بنحـسین بن امـیـرالـمـؤمـنـیـنم
من که خود اصل دعا روح دعا قلب دعایم

شامــیـان بیحـیا دادنـد دشنام از جـفایم

حلقههای سلسله خون گریه کردند ازبرایم

سختتر بود از زمین کـربال شـام بالیم

ریختند از بام ،خاکستر بـه فـرق نازنینم
من علی بنحـسین بن امـیـرالـمـؤمـنـیـنم
ظلم و بیداد و ستم از دشمنان پیوسته دیدم

ده عزیز خویش را در ریسمانی بسته دیدم

چشم گریان ،صورت خونین ،سربشکسته دیدم
ِ

شامیان را بهر استقبال ،دستهدسته دیدم

حمله با تیغ زبان کردند بر قلب حـزیـنم
من علی بـنحسین بن امـیـرالـمـؤمـنـیـنم
عمهها منزل به منزل چشمشان در اشکریزی

متحد گـشـتـند اهـل شام با قـرآنستیزی

وای بر احوال آنکو خوار شد بعد ازعزیزی

سرخرویی خواهرم را خواست ازبهر کنیزی

کشت ازغیرت عرق جاری به صورت ازجبینم

من علی بنحسین بن امـیــرالـمـؤمـنـیـنـم
من که خورشید جمالم ،شد غبار غم نقابم

بـا سـر پاک پـدر بردنـد در بـزم شرابم

پیش چشمم چوب میزد خصم بر لبهای بابم

خارجی کردند در اوج مسلمانی خطابم

گرچه دانستند نور چـشـم خـتمالـمرسلینم
من عـلی بنحسین بن امـیـرالـمـؤمـنـیـنم
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فعولن فعولن فعولن فعولن

سـالم! ای سـالم خـدا بـر سـالمـت!

درود! ای کـالم الــهــی ،کــالمـت!

تو هم سجـده؛ هم سیـد السـاجـدیـنی

که قلب حسیـن است بیـتالحـرامت

مـسلمـان نـبـاشــم نـبـاشــم نـبـاشــم

نــدانـم اگـــر بـر خــالیــق امـامـت

سـالم خـدا بـر سجـود و رکـوعـت

درود خـدا بـر قــعــود و قــیـامــت

حـجـر بر در خانهات قطعـه سنگی

مــقــام آورد سـر بـه پـای مـقـامـت

تـو َحـ ّجی صالتـی زکـاتی جهـادی
نـام زیـن الـعـبـادی
تـو مـمـدوح بـا ِ
تو در تـیـرگـیها سـراج الـمنـیـری

تو همچون پیـمـبر ،بشر را بشیـری

سمـاوات و عـرشنـد در اخـتـیـارت

تـو آزادۀ عـالـمـی ،کــی اســیـری؟

تو در کـنـج ویـرانـهها هـم بهـشتی

تـو در زیـر زنجـیـرهـا هـم امیـری

به پای تو سر کرد خم « سربلندی»

تو تنـها به نـز ِد خـدا سر به زیـری

یـم هـشـت بـحـری و د ِ ُّر سـه دریـا
ِ

ی قـــدیـــری
ولـــی خـــداونــــد حــ ّ

تو «قدر» و «تبارک» تو«فرقان» و«نوری»

تو عیسی تو گردون تو موسی تو طوری

تو با خطـبهات شـام را شام کردی

تو همچون علـی فتـح اسـالم کردی

تـو از شـام ،پـیــغـام خـون خـدا را

به هرعصر و هر نسـل ،اعالم کردی

تو بـر روی دشمـن نـمـودی تبـسّـم

تو حتی به «مروان» هم اکرام کردی

تو دل پیش زخـم زبـانهـا گـشودی

ب بـام کـردی
تو دعـوت ز
ِ
سنـگ ل ِ

تو در کوفه یک لحظه دخت علی را

بـه اوج خــروشــیــدن آرام کـردی

تو با صبر و با حـلم و با استـقامت
بـه قــرآن بـقـا دادهای تـا قــیــامـت
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تو زمزم ،تو مروه ،تو سعی و صفایی

تو فرزنـد کعبـه ،تو خیـف و منایی

تو قرآن ،تو احمد ،تو حیدر ،تو زهرا

تـو در ُحـسـن ،آیــیـنـۀ مـجـتــبـایـی

امـامی و ،پیـغـمبـری از تـو زیـبـد

آور کـربـالیــی
کــه تــنـهــا پـــیــام ِ

وحی صاعـد چه گویم
بـود
کالمت َ
ِ

کـالم خـدایــی
تــو از پـای تـا سـر
ِ

دعـا بــر دهـان و لـبـت بـوسه آرد

هـمـانـا هـمــانــا تــو روح دعـایــی

چه بهتر که «میثم» ثـنـای تو گوید
بـرای تـو خـوانـد ،بـرای تـو گویـد

شاعر :حمید رضا برقعی

قالب شعر:غزل مثنوی

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

بسته است همۀ پنجره ها رو به نگاهم

چندی ست که گم گـشتۀ در نیمۀ راهم

حس می کنم آئینۀ من تیره و تار است

بر روی مفاتیح دلم گرد و غـبار است

از بس که منـاجـات سحر را نـسرودم

سـجــادۀ بــارانـی خـود را نـگـشــودم

پـای سـخـن عــشق دلـم را نـنـشـانـدم

یعنی چه سحرها که ابوحمزه نخواندم

ای کاش کمی کم کنم این فاصله ها را

با خمسه عشر طی کنم این مرحله ها را

بر آن شده ام تا که صدایت کنم امشب

تا با غـزلی عرض ارادت کنم امشب

ای زیـنـت تسبیح و دعا زمزمه هایت

در حـیـرتـم آخـر بـنـویسم چـه برایت

اعجاز کالم تو مزامیر صحـیفه است

جوشیده زبور از دل قـرآن به دعایت

در پرده عشاق تو یک گوشه نشسته است

صد حنجره داوود در آغوش صدایت

از بس که ملک دور و برت پر زده گشته است

"پـیـراهن افـالک پر از عطر عبایت"

تنها نه فقط آینه در وصف تو حیـران

باشـد حـجـراالسـود الـکـن به ثـنـایـت

من کمتر از آنم که به پای تو بـیـفـتـم

عـالـم شـده سـجـاده و افـتـاده به پـایت
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شاعر :محمد سعید میرزایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

این ماه کیست هـمـسـفـر کـاروان شده

دنـبــال آفــتـاب قــیــامـت روان شــده

یک لحظه ایستاده که سرها روند پیش

یک دم نـشستـه منتظـر کـودکـان شده

1

یک جا به سنگ کودک شامی نشان شده

هم شاهد غـروب گل ارغوان به خون

هـم راوی حـدیـث لـب خـیـزران شـده

ای دیده داغ کودک شش ماهه تا به پیر

آه ای بـهـار تـا گـل آخـر خـزان شـده

بـا پـای خـسـتــه راه بـر خـلــق آمــده

با دست بسته کـار گـشـای جهـان شده

بعد از برادر و پدر و خـواهر و عمو

تنهـا تـرین سـتـارۀ هـفـت آسـمـان شده

از بس گریسته است چنان شمع در سجود

از خـلـق ،آفـتـاب مـزارش نهـان شده

یک جا ز کوفـیان بسی داغ دیده است

شاعر :مسعود یوسف پور

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

روزیکه بسته در غل و زنجیر می شدی

زخمی ترین تراوش تقدیر می شدی

هفت آسمان کنار تو در حال گریه بود

وقتی درون خیمه زمین گیر می شدی

مأمور صبر بودی و در ظهر کربال

انگار از وجود خودت سیر می شدی

دشمن خیال کرد که تنها شدی ولی

در چشم خیس قافله تکثیر می شدی

حاال سـوار ناقـۀ عـریـان ،قدم ،قدم

با هر نگاه سمت حرم پیر می شدی

 . 1بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايتهاي معتبر تغيير داده شد؛ موضوع ناسزا گفتن و جشن و شادي خنديدن و  ...در
شام بود نه در کوفه و براساس کتب معتبر تاريخي همچون :الفتوح ج  ۵ص ۱۲۱؛ أمالی مفید ج  ۳۸ص ۳۶۷؛ اللهوف ص ۱۳۰؛ مناقب
آل ابیطالب ج  ۴ص ۱۱۶؛ مَقْتَل خوارزمی ج  ۲ص ۴۶؛ مُثیرُاألحْزان ص ۲۰۹؛ جالءالعیون ص ۵۹۳؛ بحاراألنوار ج ۴۵صص ۱۰۹و
۱۶۴؛ منتهیاآلمال ص ۴۸۵؛ قمقام ص ۵۱۶؛ نفسالمهموم ص ۳۵۳؛ مقتل امام حسین ص ۲۲۳؛ مقتل مقرّم ص ۲۹۹؛ مقتل جامع ج ۲
ص  ۴۳و ....در شهر کوفه مردم پشيمان شده و گريه زاري ميکردند ،ضمن اينکه در منابع معتبر براي شهر شام هم جشن پايکوبي
نقل کردهاند نه پرتاب سنگ و آتش و ...
يک جا ز پير کوفه شنيده است ناسزا

يک جا به سنگ کودک شامي نشان شده
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

غـم بـا ارادۀ تــو زمـیـنگـیـر میشـود

قدت کـمان ،ولـی نفست تـیـر میشود

آیات صبـر بـر در دروازههــای شـام

با خـون ساق پـای تـو تفـسیر میشود

بشکن به پیش اهل ستم بغض خویش را

وقتی شکست ،بغض تو تکبیر میشود

قـد تـو زیــر بـار فـراق پــدر خـمـیـد

دردانـۀ سـه ساله چـرا پـیـر میشود؟

تنهـا نـه بـا خطابه که با غـیـرت شما

آه سـه سـالـه تـیغـۀ شـمـشـیـر میشود

خواندند خارجـی و نگفـتند وصف تو

تفسیر قـدر و کوثر و تطهیـر میشود

اطفال شـام ،سیر ز ناناند و ای عجب

طفل شما ز خـون جگـر سیر میشود

خون دلی که کرب و بال شد نصیب تو

جـاری ز جـای حلقـۀ زنجـیر میشود

گـر آسمـان نگـاه بـه زخـم تـنـت کـنـد

بـر خاک ،اوفتـاده؛ زمینگیر مـیشود

میثم! ز اهل شام بپـرس این همه ستـم

با آل فـاطمـه بـه چه تقصیر میشود؟

شاعر :محسن ناصحی

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

وارد میکده شد میکده را دست گرفت

نیستها را به نگاه خودش از هست گرفت

بـیخـود از کربـبـال رهـگـذر شام نشد

حکمتی داشت که شمشیر دعا دست گرفت

من به بیراهه رسیدم ،سحری دستم را

با ابوحمـزۀ خود آخر بن بست گرفت

وصله خوردم به کتاب گنه آلوده ای و

نامه ام را شبی از آن همه پیوست گرفت

دم افــتــادن مـن بـود ولـی دسـتــم را

دید این گمشده در آخر راه است ،گرفت

 . 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
اطفال شـام ،سير ز ناناند و اي عجب

طفل شما به شام ز جان سير ميشود
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شاعر :علی انسانی

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

قالب شعر :غزل

غم دل بر زبان جاری اگر سازم زبان سوزد

وگر بیرون نریزم آتش دل ،استخوان سوزد

اگر آتش ببیند آب کمکم میشود خاموش

ولی همواره چشمم گرید و دل ،همچنان سوزد

اگر از سینهام آهی نمیآرم برون زانروست

که میترسم که از یک شعلۀ آهم جهان سوزد

به راه شـام زیـر سایـۀ رأس پـدر هـستم

ولی دل بر تن در آفـتاب سایـبان سـوزد

خدایا قاتل شیرخوارۀ ما را فزونتر سوز

1

تو ای دشمن به نزد من به عمه کم جسارت کن

شاعر :عبدالحسین میرزایی

قالب شعر :غزل

که تا محشر ز داغ او دل ما خاندان سوزد
که از این غم چسان گویم وجود من چسان سوزد

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

بـگـذاریـد بــرای پــدرم گــریـه کــنـم

اشک تا هست به چشمان ترم گریه کنم

تشـنه کـشـتند عزیزان مرا ،حق بدهید

تا که بر آب میافـتـد نظـرم گریه کنم

پیش من وقت وضو طشت نیارید ،که من

یاد طشت زر و رأس پـدرم گریه کنم

یاد آن ضرب عـمود و عمویم میافـتم

تا گذارم روی سجـاده سـرم گریه کنم

حرفی از کشته شدن نیست ،اسیری سخت است

بـگـذاریـد به داغ جـگـرم گـریـه کـنـم

غـم خـاکی شدن چـادر زینب بس بود

به خـدا تا به قـیامـت اگـرم گـریه کـنم

خواهرم بسکه کتک خورد ز ناقه افتاد

به زمین خوردن این همسفرم گریه کنم

دست بسته به خدا روی گرفتن سخت است

به گرفـتاری زنهای حـرم گـریه کنم

وسـط هـلهـلهها مادر اصغـر میگـفت

بـگـذاریـد بــرای پـسـرم گــریـه کـنـم

 . 1با توجه به اينکه تصريح بر شش ماهه بودن در کتب تاريخي متقدم و معتبر نيامده است و اين موضوع براي اولين بار در قرن
سيزدهم در کتاب ذخيرة الدّارين آمده است لذا بيت زير تغيير داده شد
خدايا قاتل ششماهة ما را فزونتر سوز

که تا محشر ز داغ او دل ما خاندان سوزد
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شاعر :ناشناس

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

شرح حال دل من شرح غم و هجران است

شرح چشم ت َِرمن شرح خود باران است

شرحه شرحه شده این دل که همه سوزان است

سالها سوخته از هجر رخ یـاران است

تـیر انـدوه به جـان و دل من بـنـشـسـته
مـثـل آئـیـنه دلم از غـمـشـان بشـکـسـته
ذکر یاران به لب از دوریشان میگیرم

ز جـوانـی ز فـراق و غــم آنـان پـیــرم

من که عمریست که از زندگی خود سیرم

لحظه لحظه به خدا جان دهم و میمیرم

سـال هـا مـنـتـظـرت بــوده دلـم آه بـیــا
چه خوش این لحظه که تو آمدی از راه بیا

روزگاریست که از اوج عزا جان دادم

بـا مـرور هـمـۀ خــاطـرههـا جــان دادم

به خـدا من به هـمان کـربـبـال جان دادم

بعد از آن کوفه و در شـام بال جان دادم

چون بهانه شده بر ُکشتن من زهـر ستم
به خـداونـد قـسـم کـشـته مـرا نـیـزۀ غم
زهر گر چه به تنم کرده اثر حرفی نیست

حاصلم گر چه شده خون جگر حرفی نیست

بوده چون شام مرا روز اگر حرفی نیست

گر چه بر شام غمم نیست سحر حرفی نیست

لـیـک از خـاطـرۀ شـام فـقـط میسـوزم
سـر بـام فـقـط میسـوزم
یـاد آن سـنـگ ِ
آن چـنـانم که به حـالـم دل بـاران گـرید

دیـدهها یـکـسره چون ابـر بهاران گرید

آسـمـان با هـمه ذرات دل و جـان گرید

همره من به غـم کـشـتۀ عـطـشان گرید

لحظهای اشک دو چشمم نشود خشکیده
این چنین گریه کنی هر دو جهان ِکی دیده
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قرنها نوح ز اندوه و غمش گریه نمود

آدم از معصیت بیش و کمش گریه نمود

چشم یعقوب اگر دم به دمش گریه نمود

مـاه یثـرب به میان حـرمش گـریه نمود

اشکها جـمع شد و راهـی چـشمانم شد
آب بـر آتـش ایـن سـیـنـۀ ســوزانـم شـد
من که از خاطـرههای دل خود لبـریـزم

چون بهاران شدم از اشک و چنان پائیزم

اشک بر غـربت مـردان خـدا میریـزم

میشد آن روز گر از بستر خود برخیزم

رزم میکردم و با خصم چو میجنگیدم
خوب میشد که پُر از خون تن خود میدیدم

حکـم حق بود که من زنـده بـمانم ماندم

حکم حق بود که من نوحه بخوانم خواندم

خون دل را همه چون اشک برانم راندم

از دو چشمم همه عمر اشک عزا افشاندم

با دو چشمی که همه مـنظـرهها را دیدم
غـرق خـون گـشتن جـمع شهـدا را دیدم
دیـدهام کـربـبال را که پُـر از تـیـر شـده

نعـش یـاران خـدا را که پُـر از تیر شده

خـیـمۀ غـرق بـال را که پُر از تـیر شده

جـسم آن مـاه وفا را که پُـر از تـیر شده

آن علمدار حرم که حرمش علقمه است
تا که افـتاد زمین نـذر غـم فـاطمه است
مـن خـودم دیــدهام آن قــافـلـۀ زنهـا را

مـن خـودم دیــدهام آن آتـش دامـنهـا را

من خودم دیدهام آن غرق به خون تنها را

من خـودم دیـدهام آن پـسـتی دشمنها را

من خودم دیدهام آن خیمۀ سوزان ای وای

من خودم دیدهام آن نعل ستوران ای وای
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دیدم آن تیر سه شعبه که به حنجر خورده

000
دیدم آن سنگ پر از کینه که بر سر خورده

دیدم آن کعب نی و آن چه به خواهر خورده

دیدم آن نیزه و تیری که به پیکر خورده

دیدم آن فوج که بر گودی مقتل زده بود
هر که را حربه نمود چوب به دست آمده بود

خـون دل و آن هـمه محـنت بودم
شاهـد
ِ

شاهـد بی کـسی و غـربت عـتـرت بودم

شـاهـد شـام غـم و کـوفـۀ حـیـرت بـودم

شاهـد غـربت ویـرانـه به ظـلـمت بـودم

خواهـرم نیـمه شبی ماه شب ویـران شد
ون سری مهمان شد
قتلگاهش لب پر خـ ِ
این هـمه رنج و بال دیـدم و زنده مانـدم

بر سر نـیـزه چهها دیـدم و زنده مـانـدم

بی کسی را همه جا دیـدم و زنده مانـدم

وای مـن کـربـبـال دیـدم و زنـده مــانـدم

یارب این لحظه دگر جان من از پیکر گیر

بـارها جـان به تو دادم تو دم آخـر گـیر
شاعر :محمد بیابانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

آسمان هم خجـل از چشم تو و بارانت

آخـری نیست بر این گریـۀ بی پـایانت

آب می بینی و طفل و گل و سقا و جوان

بـیـشـتـر می شود انـگـار غم پنـهـانت

زهر هرچند که یک روز به دادت آمد

تو چهل سال به لب آمده هر شب جانت

غیر زینب چه کسی درد تو را می داند

که چه آورده خـرابـه به دل ویـرانـت

سخت سوراند دلت را غم آن جسم کبود

خواهرت بود که جان داد روی دامانت

زخمی بزم شراب است دلت بیخود نیست

که چهل سال نکرد اشک دوا درمانت

خیزران تا که به دستان کسی می بینی

درد مـی گـیـرد نـاگـاه لـب و دنـدانـت
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شاعر :علی سلیمیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

ی سجاد است
عجیب نیست که نامش عل ّ

که سهمش از همه دنیا حریم سجادهست

حسین را پـسر است و به مجـتبی داماد

شگفت! از دو جهت نسل او علی زادهست

بگو بـه مـدعـیـان امـامـت و عـصـمـت

عـلی بـرای تـقـابـل هـمـیـشـه آمـادهست

گواه او حـجـراالسـود است بیخـردان!

به حـرف آمدن سنگ پیـش او سادهست

پس از شهادت او خـلـق تـازه فهـمـیـدند

که بوده شب به فقیران طعام میدادهست

به روضه میرسد این شعر ،دست شاعر نیست

قلم اگـر که میافـتـد به دست بـاال دست

اگرچه با غل و زنجیر روی مرکب بود

گمان کنم دوسه باری به خاک افتادهست

به کربال نرسیدهست هرکه ،گمراه است

یگانه راه رسیدن به عشق ،این جادهست

کدام جاده؟ همان جادهای که هر قـدمش

نـشـان پـرپـری از اللـههـای دلـدادهست

میان آن غل و زنجـیرها به ما آمـوخت

اسیر عشق حسین است هرکه ،آزادهست

شاعر :ابراهیم قبله آرباطان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

ای جـلـوۀ آیــات خــدا حـضـرت سـجـاد

وی قــافـلـه ســاالر سخـن خـانـهات آباد

شمشیر دعـای تو بریـده ست سر شـرک

تا بوده چـنـان بوده و تا هست چـنین باد

انگـار نـسیـمی تو ،رها در نـفـس شـهـر

ت» تو شوکت صد قامت شمـشاد
«قد قام ِ

بغض تو صد مرثیۀ تلخ و جگر سوز
در ِ

در نطـق دالویـز تو صـد پـنجـره فریـاد

1

بیگـنـبد و بی بـقـعـه و بیپـنجـره فـوالد

با این همه؛ آقـا چه غـریبی و چه تـنهـا

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ضعف 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.

با اين همه اي مــرد چه تنها و غــريـبي

بي گنبد و بي بـقـعـه و بي پنجره فــوالد
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000
شاعر :جعفر ابوالفتحی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

با عمهاش به پای حـسین گریه میکند

در سجده هم برای حسین گریه میکند

سـجـاد آل عـشـق و امـام بـکـاسـت او

هر لحظه در هوای حسین گریه میکند

هـشتاد درصد از لحـظات غـمش شـده

وقف حسین و جای حسین گریه میکند

با خـاطرات نیزه و سر لـطـمه میزند

با یاد آن عـبـای حـسـین گـریه میکـند

ای ریز ریز من چـقدر مختصر شدی
تو قصه های چشم منی ،غصه سر شدی
یعقوب اگر به جای من زار و خسته بود

یعـقوب اگر به جای من دلشکـسته بود

یعقـوب اگر نظاره به گودال کرده بود

بار سـفـر به سـوی خـداونـد بسـته بود

بابـای من به زیـر سـم اسب رفـته بود

اعضای اطهرش ز مفاصل گسسته بود

کـشـتی اسـرعی که مسـیر نجـات بود

پهلو شکسته غمزده در خون نشسته بود

آنقدر نیزه خورد که چشمش سپـید شد
با یک لب ترک زده ،تـشـنه شهـید شد
کشتی شکست خورده به طوفان ،حسین من

تفـسـیر نام لولو و مرجـان ،حسین من

ای پـارههای سـورۀ انسان ،حسین من

کردی مرا تو پاره گریبان ،حسین من

دارد بـرای کار خـودش تـوبـه میکـند

چوبیکه خورد بر لب و دندان ،حسین من

گـفـتم به نیـزهدار ،سـر روی نـیـزه را

اینقدر روی دست نچرخان ،حسین من

دیگر بس است حضرت زهرا ز دست رفت

دیگر بس است زینب کبری ز دست رفت
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شاعر :ژولیده نیشابوری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

آنکه عمری به دعا غنچه لب وا میکرد

گـریه بر غربت و مظلومی بابا میکرد

آنـچـه در مـعـرکـه کـربـبـال رخ میداد

شاهدی بود که از خـیـمه تماشا میکرد

مصلحـت بود که آنجا به شهـادت نرسد

ورنه او هم به بر فـاطـمه مـأوا میکرد

سالها بع ِد شهادت سپـری گـشت و دلش

همچو نی ناله ز بیرحمی اعدا میکرد

هر زمان دست صبا زلف جوانی میدید

یادی از زلف عـلـی اکـبـر لـیال میکرد

داغ قاسم به دلش بود که در فصل خزان

یـاد پـرپـر شدن اللـه صـحـرا مـیکـرد

برلب جوی چو میدید گلی پژمرده است

یادی از علـقـمه ،بیدسـتی سـقا میکرد

هر زمان آب پی رفع عـطش مینوشید

یـادی از تـشـنه لـبـان لب دریـا میکرد

طفـل شـشماهه چو میدیـد زدود آهش

روز را راهگـشـای شـب یـلـدا میکـرد

گرچه شد پاره جگـر از اثر زهـر سـتم

ناله از بهـر جگـر گوشه زهـرا میکرد

شاعر :محسن ناصحی

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

مـحـرم به تو چـشـمی تر داد
دیـدنـد
ّ

یـک بـاغ گـ ِل شـکــفـتـۀ پـرپــر داد

گـفـتـند چـرا گـریـه؟ نـمـیدانـسـتـند

چـشـم تو به اشـک معـنی دیگـر داد

*****************
ابـر آمد و گـریه کرد با باد گریست

باران شد و قطره قطره افتاد ،گریست

تا کـربوبال زنـده بـمانـد ،هر روز

در سوگ پدر حضرت س ّجاد گریست

 . 1بيت زير به دليل عدم ارتباط دجله با واقعه کربال تغيير داده شد
برلب جوي چو ميديد گلي پژمرده است

يادي از دجـله و بيدسـتي سـقا ميکرد

1
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000
شاعر :محمد حسین ملکیان

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

بیرون زده از خیمه چه نوری ،چه امامی

بیرون زده در روز ،عجـب ماه تمامی

مـیآیــد و در راه قــیــامــا ً و قــعـــودا

گامی به زمین خورده و برخاسته گامی

میآید و پیـشانی او صبـح ،چه صبحی

میآید و پیـش نظرش شام ...چه شامی

شـمـشـیر به دست آمده لـبـیک بـگـویـد

بیآنکه بگـویـد پـدر از جـنگ ،کـالمی

او تشنۀ سیب است ،چه سیبی ،چه نصیبی

این بوی حبیب است ،چه عطری ،چه مشامی

یک مرد به جا مانده ،چه آغـاز غریبی

یک مرد به جا مانده ،عجب حسن ختامی

دلها همه هـستـند اسیـرش ،چه اسیری
شاهان همه هستند فـقـیرش ،چه امیری
با تشنه لبان دم زدن از آب ،عذاب است

شرمنـدهام از رویت اگر قافیه آب است

شرمـندهام از روی تو تنها نه فـقـط من

از شرم تو بر صورت خورشید ،نقاب است

زینب سـر بـالـین تو با گـریـه نـشـسـته

تر کردن پـیـشـانی بـیـمار ،ثـواب است

در خـیمه برای عـطشت نیست جـوابی

از خیمه که بیرون بروی تیر جواب است

درد تو به تـشـریح ،مـضـامـین مـقـاتـل

آه تو به تفسیر ،خودش چند کتاب است

چشمان تو بستهست ،عجب روضۀ بازی!

بـا تـربـت گـودال که سـرگـرم نـمـازی
ای هر سـخـنـت هر عـمـلت آیـۀ قـرآن

ای کـوثر جاری شده در سـورۀ انـسان

هـر سجـدۀ تو یک شب یـلـدای خـالیق

هر ذکر تو یک سنگ به پیشانی شیطان

در گودی و بر نیزه و در طشت چه دیدی؟

ای موی تو هر سال در این مـاه پریشان
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بر پشت شتر ،در غل و زنجیر چه دیدی؟

ای بیسر و سامان شدۀ سر به گریبان!

در قصر چه کردند؟ چه دیدی؟ چه شنیدی؟

ای روضۀ سر بسته در این مصرع عریان!

افـتادهای از پـشـت شتـر از غـم سرها؟
با نیـزه رسیدهست به این شهر ،خـبرها

شاعر :رضا قاسمی

قالب شعر :چهار پاره

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

پــدر اشـک شـدی
پـسـر
مــادر آبــی؛ ِ
ِ
ِ

غـم خود همسفر اشک شدی
در مسیر ِ

باران زمین
آسمان خیس شد از بارش
ِ

تا که باال برود؛ بال و پَـر اشک شدی

غم چندین سالهست
در دل سوختهات یک ِ

چشم تو مقتل مکشوفهای از گودال است

لحـظـۀ شـعـر نـوشـتن قـلـمم میلـرزد

موقع گفتن از این روضه زبانم الل است
ِ

تن بـابـا بر خاک
تن تو تبزده بود و ِ
ِ

قلم مقتل و شد دفتر؛ خاک
نیزهای شد ِ

تا نوشتند ،حسین بن علی را کشتیم…

آسمان خورد زمین؛ ریخت زمین بر سر؛ خاک

روی نی رفت سری؛ دور و برش هلهله شد

دُزدها حـمـله نمودند ،حـرم ولـوله شد

لـرزش شانـۀ تو قـافـیـه را ریخت بهم

نامـوس خدا هـمسفر حـرمله شد
وای،
ِ

مـهـربـان؛ با د ِل تو گـردش ایـام نـشد

گـریه کردی هـمه جا و دلت آرام نشد

کوفـه و کربوبال داغ ،فـراوان دیدی

آه ،امـا بـخـدا هــیـچ کـجـا شــام نـشـد

شهر بالخیز و حسودیهایش
وای ،از ِ

دستهای بزنش؛ جـای کـبـودیهایش

بغـض عـلی جمع شد و خالی شد
همۀ
ِ

ت یـهـودیهایش
بـر سـر قـافـلـه با دس ِ

ق ّد یک عمر ،فقط رنج کشیدن سخت است

آه ،هر ثانیه را زهر چشیدن سخت است

قصۀ خاطرههای تو تمامش روضه است

تو چهها دیدهای آخر که شنیدن سخت است؟!
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شاعر :مجتبی دسترنج

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

مـکـرر بـخـوانَـمت
حـسـیـن
باید تـو را
ّ
ِ

عـلـی اکـبـر دیـگـر بـخـوانـمـت
یـا کـه
ِ

ب صحـیـفـهای و هم نَـوادهاش
هم صاح ِ

پس حـق ِبده مرا ،که پیـمـبـر بخوانمت

در مدح تو بس است همین که تو را ِز جان

سـر لـوحـۀ رقـیّـه و اصـغـر بخـوانمت

قــرآن نـاطـقـی و تـو را آیــه آیــه از..
ِ

قدر و ضحی و فاطر و کوثر بخوانمت

اقتدای تو بر فاطمه است پس
در عشق،
ِ

ق مـادر بـخـوانـمت
اذن مـادر ،عـاشـ ِ
با ِ

عطر تو عطر باغِ بهشتیستِ ،نی عجب
ِ

ب ُمـعـطر بخوانمت
اصالً ِز
جـنـس سـی ِ
ِ

حـسینی تو ،اه ِل عـالـ َمـند
می
ِ
مـست از ِ

پی سـاغـر بخـوانمت
مـستـم نِـما که در ِ

ب شـهـر را
وقـتـی که بُـردهای د ِل اربـا ِ

ت دلبر بخوانمت
حق است اینکه حضر ِ

ت سـجـدۀ تـو میکـنـد قـیـام
دنـیا بـه وقـ ِ

واالمـقـامـی و شَـه و سـرور بخـوانمت

بــوی خــداونــد مـیدهــد
سـجــادۀ تــو
ِ

سجـادی و بـه سـجـدۀ آخـر بـخـوانـمـت

از خـطـبه خـوانی تو قـیامـت به پا شده

ت اکـبـر بخـوانـمت
اینـگـونه من قـیـامـ ِ

گـفـتـی أنـا علی...و عـلـی وار َدم زدی

عـلـی دوم و حـیـدر بـخـوانـمـت
تـا کـه
ِ

نـیـک توست ،ابـوحـمزه ساخـته
اَخالق
ِ

مـعـلـم بـرتـر بـخـوانـمـت
خَـلـقـا ً تـو را
ِ

از کودکی دلَت به غم و ُ
صه ُمبتالست
غ ّ

از کـودکـی به ُ
صـه بـرابـر بخوانمت
غـ ّ

در کربال غمت دو برابر شد ای غریب

سـوگـوار ُکـشـتۀ بـیسـر بـخـوانمت
که
ِ

همـپـای زیـنـبـی و بـه گـودا ِل قـتـلـگـاه
ِ

ویـان بـوسـه بـه حـنجـر بخوانمت
از را
ِ

در شام و کوفه هم ُ
غل و زنجیر بودهای

سـیـر ُمـکــدّر بـخـوانـمـت
آری تـو را ا َ ِ

تـوان تـو را گرفـت
آمـد مـدیـنـه زهـر،
ِ

تا عـاقـبـت تو را گـ ِل پـرپـر بخـوانمت

سنگ مزار هم که نداری ،شهی ِد عـشق
ِ

ـنج بـقـیـع بـا د ِل ُمـضـطـر بخـوانـمت
ُک ِ

کوی خویش
”ملتمس”خاک
لطفی نِما به
ِ
ِ

مـدح نو سروده به محـضر بخوانمت
تا
ِ
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شاعر :حمید رضا برقعی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

همان وقتی که خنجر از تن خورشید سر میخواست

امامت از دل آتش چنان ققنوس برمیخاست

علی باشی و در میدان نجنگی ،داغ از این بدتر؟

خدا او را به بزم عشقبازی شعلهور میخواست

تیر در حنجر
علی در
خون خود پرپر ،علی با ِ
ِ

علی از شعله سوزانتر ،علی بودن هنر میخواست

نباید شعلۀ این ماجرا یک لحـظه بنـشیند

عبایش سوخت در آتش که آتش بال و پر میخواست

به پاهای کبوتر نامهای از جنس زنجیر است

که فریاد بلند تشنگان ،پیغامبر میخواست

مصیبت تازه بعد از کربال آغاز شد یعنی

خون تن ،دشمن از او خون جگر میخواست
به غیر از
ِ

امامت را زنی با جان و دل میبرد آهسته

که زینب بود ،اگر او زیر دست و پا سپر میخواست

پدر لبتشنه جان داد و گذشت اما تمام عمر

صدای شرشر باران چه از جان پسر میخواست

غریب است آنچنان کعبه میان آشنایانش

که استعالم حقانیتش را از حجر میخواست

شاعر :ابراهیم زمانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

سوی میدان است
دلش گرفته نگاهش به
ِ

ت س ّجـادهها پـریشـان است
دوبـاره زین ِ

درون تب میسوخت
ت بال را
تما ِم دش ِ
ِ

ماهی لب تشنهای که بیجان است
شبی ِه
ِ

خـواهر خورشید
توان نداشت بجنگد و
ِ

شمع وجودش شبـی ِه پروانه است
برای
ِ

نگا ِه شـام به او خیـره مانـده است ولی

نگا ِه تـیـرۀ او خـیـره بر شهـیـدان است

تـیغ خطبه خـوانیهاش
اسیـر بود ولی ِ

لشگر شیطان شبی ِه طـوفان است
برای
ِ
ِ

ب سـ ّجـادهاش نـمیشـنوند
شکـایت از ل ِ

اسـتوار ایمـان است
ت خـسـتۀ او
سکو ِ
ِ

بـدون اشک و عـزا
نشد که آب بـنوشد
ِ

هنوز یا ِد جگرهای خشک و عطشان است

سری به نیزه بلند است گوش کن تاریخ

پیام حسین” قـرآن ” است
به
روی نیزه ِ
ِ
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000
شاعر :محمد حسین ملکیان

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

بیـمـاری او عـلـت گـرمـای تـنـش نیست

دلتنگ نبرد است ،توان در بدنـش نیست

میسوزد از این داغ که یک مرد نماندهست

ماندهست ،ولی قدرت برخاستنـش نیست

میسوزد از این رو که تن مانده به گودال

از اهل کسا است ولی پیـرهـنـش نیست!

میسوزد از این درد که با هـموطـنانش

هر گـوشـۀ دنـیا برود در وطـنـش نیست

ای وای اگـر دم بــزنــد ،لـب بـگــشـایـد

حتی دم شمـشـیـر جواب سخـنـش نیست

بیرون زده از خیمه و دلتنگ نبرد است
لبهاش چه خشک است( ،بر و رو)ش چه زرد است

بیرون زده از خیمه چه نوری ،چه امامی

بیرون زده در روز ،عـجـب مـاه تمامی

مـیآیــد و در راه قـــیــامــا ً و قـــعـــودا

گامی به زمین خـورده و برخاسته گامی

میآید و پـیـشـانی او صبـح ،چه صبحی

میآید و پیـش نظرش شام … چه شامی

شمـشـیـر به دست آمـده لـبـیـک بـگـویـد

بیآنکه بـگـویـد پـدر از جـنـگ ،کـالمی

او تشنۀ سیب است ،چه سیبی ،چه نصیبی

این بوی حبیب است ،چه عطری ،چه مشامی

یک مرد به جا مانده ،چه آغـاز غـریبی

یک مرد به جا مانده ،عجب ُحسن ختامی

دل ها همه هستـند اسـیرش ،چه اسـیری
شاهان همه هستـند فـقـیـرش ،چه امیری
با تشنه لبان دم زدن از آب ،عذاب است

شـرمنـدهام از رویت اگر قـافیه آب است

شرمـندهام از روی تو تـنهـا نه فـقـط من

از شرم تو بر صورت خورشید ،نقاب است

زیـنب سـر بـالـیـن تو با گـریه نـشـسـتـه

تر کردن پـیـشـانی بـیـمـار ،ثـواب است

در خـیـمه بـرای عـطـشت نیست جوابی

از خیمه که بیرون بروی تیر جواب است

درد تـو به تـشـریـح ،مـضامـیـن مـقـاتـل

آه تو به تفـسـیر ،خودش چند کتاب است
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چشمان تو بسته ست ،عجب روضۀ بازی!

بـا تـربـت گـودال کـه سـر گـرم نـمـازی
ای هـر سـخـنت هـر عـمـلـت آیـۀ قـرآن

ای کـوثـر جـاری شده در سـورۀ انـسان

ای لـرزش انـدام تـو هـنـگــام عــبــادت

یعـنی کـه قـوی آمـدهای بـر سـر پـیـمـان

هـر سـجـدۀ تو یک شب یـلـدای خـالیـق

هر ذکر تو یک سنگ به پیشانی شیطان

در گودی و بر نیزه و در طشت چه دیدی؟

ای موی تو هر سال در این ماه پریشان؟

برپشت شتر ،در غل و زنجیر چه دیدی؟

ای بیسر و سامان شدۀ سر به گـریبان!

در قصر چه کردند؟ چه دیدی؟ چه شنیدی؟

ای روضۀ سربسته در این مصرع عریان!

افتادهای از پـشـت شـتـر از غـم سـرها؟
با نیزه رسـیده ست به این شهر ،خـبرها

شاعر :رضا قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

چهل سال است ،مقتل میچکد از چشمهای من

چهل سال است گودال است ،هر جایی برای من

ابر اشکریزی بر سرم دارم
چهل سال استِ ،

که میبارد برای تشنهلبها؛ پا به پای من

چهل دریاست ،پشت کوههای بغض خاموشم

که جاری میشود بر گونهام؛ با هایهای من

مصحف روضهست
پیغمبر گریه؛ کتابم
منم
ِ
ِ

که نازل میشود هر لحظه در غار حرای من

تمام آنچه را دیدم چهل سال است ،میخوانم

دل سنگ آب شد؛ با روضه با سوز صدای من

از آن روزی که باران دیر آمد؛ آسمان بد کرد

پر است از ابرهای شرمگین آب و هوای من

چهل حج رفتهام تا کعبۀ گودا ِل قربانگاه

خون منای من
تن احرام ،هم سرخ است ،از
ِ

چهل سال است ،قاتل میبُرد با خنجر ُکندش

سر بابا به نـیزه میرود در کربالی من

برای یک پسر چشمان خود را کشت ،با گریه

چهها میکرد با خود؛ بود اگر یعقوب ،جای من؟!
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شاعر :موسی علیمرادی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفتعلن مفتعلن فاعلن

ای پــســر بـیبــدل آفـــتـــاب

دیــده تــو وصـف زاللــی آب

پـلک تو باشد ورقی از کـتاب

پـلک بزن سـورۀ نـوری بتاب

مصحف رویت بخدا خواندنیاست

قاری آن غـیـر خـداوند نیـست
سوره حـمد است ثـنـا گوی تو

واقـعه سـاطع شده از بـوی تو

سورۀ والشمس ضحی روی تو

سـجده واجب به دو ابروی تو

والـقـمـر آن طـرۀ بر شـانهات
ارض و سما دور تو پروانهات

جلـوه حـقبـیـن دو دنـیـا عـلی

هـر پـسـر خـانـۀ زهـرا عـلـی

مـعـنی هـم نـامـی تـو با عـلی

عــدوک یـا عـلـی
لـعـن عـلـی
ّ

عـشق عـلی در پدرت منـجلی
ای عـلـی بن الـعـلی بن العـلی
هر کسی از لطف وعنایات گفت

چشم تو را قـبله حاجات گـفت

ذره به خورشید مباهات گفـت

از نـفـس گـرم کـرامات گـفـت

ذات شـما ذات کـریم خـداست
ذات غـالم تو فـقـیـر شـماست
آن حرم قـدس تو افالکی است

جلوه جنات از آن حاکی است

چیست ضریحی که به این پاکی است

چادر زهرا است اگر خاکی است

پهـن شده بر حـرمت چـادرش
گشته به عـالم علمت چـادرش
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چون علی اکبر توعلی اکبری

آیــنـه حـیـدر و پـیـغــمــبــری

گر چه نـشد تـیغ به کار آوری

تـیـغ کـالم تـو کـنـد حــیــدری

کـربـبـال را تـو نـگـه داشـتـی
دین خـدا را تـو نـگـه داشـتـی
بـعـد پــدر کـربـبـال کــار تــو

این همه درد است و دل زار تو

غـم نخوری ع ّمۀ غـمخوار تو

بـعـد ابـالـفـضـل عـلـمـدار تـو

تک یـل این قـافـلـه آقـا تـویـی
مثل حـسن شـاهـد غـمها تویی
تو هـمـۀ دلـخـوشی خـواهـری

غم نخـوری کم نشده معجـری

کـم نشده از پـدرت جز سـری

پـیـرهـنی رفـته و انـگـشـتری

آب بـخـور گـریه نکـن اینقـدر
روضه نخوان از لب خشک پدر
خصم گمان کرد که صبرت گسست

دست تورا با غل زنجیر بست

صبر ولی پای تو از پا نشست

کی بشود پشت علی را شکست

گرچه که صبرت نشد آقا تمام
زخم تو کاری شده در شهر شام

سخت ترین جای سفر شام بود

سنگ به دست همه بر بام بود

تـلـخ تـریـن بـادۀ در جـام بـود

زخم زبان ،طعـنه و دشنام بود

دور تو و قافـلهات صف زدند
برغم و بر گریه تو کف زدند
وای ازآن دم که گرفـتار رفت

قـافـلهات بیکـس بییـار رفت

اشک از آن دیده خونبار رفت

بنت عـلی بر سـر بـازار رفت
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تا که ابالفـضل نفـس میکـشید

000

سـایه او را به خـدا کس نـدیـد
از سر هـر بام تو را میزننـد

سنگ بر این آئـینهها میزنـند

وجـه خـدا را به خـدا میزنـند

دست تو بسته است چرا میزنند

بـام چـه داغـی به دل مـا نهـاد
بر سـر عـمـامـهات آتـش فـتاد
شاعر :علی اکبر نازک کار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

دیـر آمدی اجـل دلـم از غـصه آب شد

یک کوه غم به روی سر من خراب شد

دنیـا نساخت با من دلخـسـته ،سـوخـتم

قـلـبـم ز خـاطـرات جـوانی کـباب شـد

بـیـمـار بـودم و پـدرم یـاوری نـداشـت

فـریـادهـای العـطـشـش بـیجـواب شد

یـادم نــرفــتـه دامـن آتـش گـرفــتـه را

یا دختری که زَ هرهاش از ترس آب شد

من هرچه میکشم فقط از شام میکشم

از آن به بعـد خـانـۀ شـادی خـراب شد

هر کینهای ز حیدر و خـیبر که داشتند

با ضربههای سنگ به زنها حساب شد

در کوچههای پُر ز یهودی چه سخت بود

تـحـقـیـر اهـل بـیت پـیـمـبـر ثـواب شد

خلخال و گوشواره اگر رفت ،جای آن

زیور ،به دور گردن زنها طـناب شد

1

وقـتی که عـمـه وارد بـزم شـراب شـد

این درد قاتلم شده ،حرف از کنیز بود

از بـین جمع خـواهـر من انتـخـاب شد

دیگر بس است جان مرا زودتر بگـیر

دنـیـا فـقـط بـرای وجــودم عـذاب شـد

برخورد به غیرتم و ُمردم همان زمان

 . 1کلمه غرور در فرهنگ لغت دارای دارای بار معنایی منفی است و صفتی ناشایست است و دون شأن اهل بیت لذا بیت زیر برا حفظ
بیشتر شأن اهل بیت و انتقال بهتر معنای شعر تغییر داده شد.
برخورد به غرورم و مُردم همان زمان

وقـتی که عـمـه وارد بـزم شـراب شـد
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شاعر :محمد جواد شیرازی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل

چهل سال است در تب گریه کردم

چهل سال است هر شب گریه کردم

چهـل سال است من بـیـدار مـانـدم

صحیفه را نوشـتم روضه خـواندم

چهل سال است غرق اشک و آهم

شــبــانــه روز یــاد قــتــلـگــاهـــم

چهـل سال است خواب شـمر دیـدم

به دسـتـش خـنـجـری دیـدم پـریـدم

چـهـل سـال است گـفـتـم دا ِد بـیـداد

هـمـیـشه ظرف آب از دسـتـم افتاد

چـهـل سـال است تـا مـذبـوح دیـدم

نـشـسـتم بر زمین ،ض ّجـه کـشـیدم

چهـل سـال است دشـت کـربــالیـم

بــه یــاد روز دفــن و بــوریــایــم

چهـل سال است فکـر اصغـرم من

عــــزادار ذبــیـحــی پــرپــرم مـن

چـهـل ســال اسـت مـانـنـد ربـابــم

بـه کــام تــشــنــه ،زیــر آفــتــابــم

چـهـل سـال است میگـویـم خـدایـا

عـطا کن خـیر ،سـهـ ِل سـاعدی را

چـهـل سال است یـاد شـهـر شـامـم

کــنــار عـــ ّمــههــا در ازدحــامــم

چهل سال است بر زخمم نمک خورد

بمـیـرم عـ ّمـهام زینب کتک خورد

چـهـل سـال است مـیگـویـم رقـیـه

زنـم بــر دسـت مـیگــویـم رقـیــه

1

بـه یــاد خــیــزران خـانـه خــرابـم

چهل سال است میسـوزد وجـودم

به روی نـاقـه بـا غـل بـسـته بـودم

چهل سـال است داد از سنگ دارم

به روی خود نشان از چـنگ دارم

نـگـو ایـن زهــر امـانـم را بـریـده

چهـل سال است عـمرم سر رسیده

چـهـل سـال یــاد آن بــزم شــرابـم

 . 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.
چـهـل سـال است در بـزم شـرابـم

بـه يــاد خــيــزران خـانـه خــرابـم
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شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

من یـادگـار دسـتهای بـسـته هـسـتـم

من شاهد زنجـیـرهای خـسـتـه هـستم

وقـتی که دست عـمـهام را بـسته دیدم

حتی صبوری را ز دستش خسته دیدم

آنـچـه که ما دیـدیـم چـشـم غـم نـدیـده

حتی اسـیر تُـرک و رومی هم نـدیـده

من دیـدهام صـبـر و قـرار زخـمها را

ّ
شـــالق تــنــد اخـمهـا را
مـن دیــدهام

من اشکهای سـرخ بابـا را چـکـیـدم

خشک سـقّـا را چشیدم
من مشکهای
ِ

مـن دیـدهام روز شـکـار کـودکـان را

مـن دادهام حــکـم فــرار بــانــوان را

روزیکه رو و آبرو و اَبرویم سوخت

عمامهام آتش گرفت و گیسویم سوخت

وقـتی حـریم حـرمت ما را شکـسـتند

درنـدگـان بـر سـیـنـۀ قـرآن نـشـسـتند
ّ

عـلـم طـیّــار دیـدم
مـن دستهـای بـی َ

دامــان آتـش را گـهــی سـیّــار دیــدم

مـن شـرم روی مـاه را در ابـر دیـدم

نـعـش امـام خـویش را بـیقـبـر دیـدم

گلزار طف پیش نگاهم الله گـون بود

معراج دارالحرب چون دریای خون بود

وقـتـی عـبـور از قـتـلگـاه نـور کردم

سر دستور کردم
با کـوه غم صبر از ِ

مـن سـروهـای نـور را اِسـتـاده دیـدم

تـنهـای بیسـر بر زمین افـتـاده دیدم

در خـیـمه بر قـلب پریـشان تاب دادم

با اشک بر لبهای عـطشان آب دادم

من عرش اعظم را ز غم دلریش دیدم

من ذبح اعظم را به چشم خویش دیدم

سـجـادههـای ُزهـد را دیــدم در آتـش

منظومههای عشق را دیدم پُر از خَش

از شام عـاشـورا همان شام غـریـبان

دیـدم یتـیـمـان را همه سر در گریبان

از کـربـال تا کـوفـه تا شـام و مـدیـنـه

آخـر عــمــرم نـدیـدم غـیـر کـیـنـه
تـا
ِ
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دشمن مرا یک عمر گریان دید و خندید

بر داغ های سخت ناالن دید و خـندید

یک عمر بر گـلهای پرپر گریه کردم

یک عمر بر رگهای حنجر گریه کردم

هفـتاد و دو گـل پیش چشمم بود پرپر

هشتاد و چار آزاده زن در حصر لشگر

من دفـن کـردم نعـشهای بیکـفـن را

من دفن کردم رأس ها دور از بدن را

من ح ّجـت حـق بودم افـتادم به زندان

بــودم امــام امـا امــام کـنــج ویــران

ر ّجـالـههـا را بــر ســر بــازار دیــدم

د ّجـالها را ِگـرد خود صد بـار دیـدم

از داغ های کـوچه و بـازار و صحرا

من مرگ را از حق طلب کردم چو زهرا

شاعر :سید پوریا هاشمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

نگـفـتهام غـم دل را نگـفـته بسیار است

غمی که می ُکشدم عاقبت غـم یار است

1

زمان خواب ،دو چشمم همیشه بیدار است

صـدای گــریـه نـوزاد میکـشـد مـا را!

خدا کـند که بخـوابد! رباب تب دار است

نــمــیروم ســر بـــازار دردســر دارد

عذاب هر شب من ازدحـام بـازار است

حصیر پـهـن نـکـردم به خـانـهام اصال

حصیر روضۀ مکـشوفـۀ من زار است

هـنـوز بـعــد چـهــل سـال درد پـا دارم

هـنـوز بر کف پـایـم نـشانی خـار است

هنوز جای غل و سلسله به گردنم است

هنوز چشم من از مشت بیهوا تاراست

آهـای مــردم "اَذَ َّل عــزیــزنـا" یـعــنـی

محـلهای بـروی که هجـوم اشرار است

مـقـابــلـم بـه زن و بـچـهام اهـانـت شـد

امان ز غربت مردی که بد گرفتار است

به یـاد خـواب رقـیـه که خواب بابا دید

 . 1بيت زير به دليل نامستند بودن داستان افتادن حضرت رقيه از ناقه و رفتن زجر و  ...تغيير داده شد
به يـاد خـواب رقـيه به يـاد حـمله زجر

زمان خواب ،دو چشمم هميشه بيدار است
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شاعر :حسن کردی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

روضـۀ سوخـتـن کـرب و بـال را دیـده

او وداع حــرم و خــون خــدا را دیــده

قــاتـل و مــقــتـل کـ ِّل شــهــدا را دیــده

عصـر آن واقـعـه قـحـطی حـیا را دیده

هر چه ما روضه شنیدیم تمامش را دید
آتش و سـوخـتـن اهل خـیـامـش را دیـد
دیـده پـاهـای مـغـیـالن زدۀ خـواهـر را

درد شـرمـندگی از سـوخـتن معـجـر را

خندۀ شمر و سنان زجر به یکـدیگر را

دشـمـنان و پـدر و قـصـۀ انگــشـتـر را

1

کاش در کرب و بال این همه نیرنگ نبود

کاش انگـشتر و انگشت بهـم تنگ نبود
روز تشیـیع پـدر تیر سه پر پیـرش کرد

قـبر کوچک ،تن سقا ،چقـدر پیرش کرد

روی نیزه شدن آن همه سر پیرش کرد

خیزران و لب و دندان پـدر پیرش کرد

زیـر زنجـیـر تـمـام بدنـش زخـمـی بود
تا چهل سال دلش مثل تنـش زخمی بود
شام بر روح و تنش تـیغۀ تکـفـیر کشید

آتش از بام که افـتاد سـرش تـیـر کـشید

درد بسیار تر از خنجر و شمشیر کشید

یکـسر از قـهـقـهۀ حرمله تحـقـیر کشید

مرد تنهای اسیران شده باشی سخت است
شاهدی بر صدقه نان شده باشی سخت است
 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به دليل مستند نبودن و يا تحريفي بودن داستان ساربان 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.

خنده شمر و سنان زجر به يکـديگر را

سـاربـان و پـدر و قـصـة انگــشـتـر را
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شاعر :مرضیه عاطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلن

در خیمه ماند و داغ دید و قسمتش تب شد

بعد از پـدر پشت و پـنا ِه عـ ّمه زینب شد

آتش کشیدند و به غارت رفت هرچه بود

بسکه هـجـوم آورده؛ خـیمه نامرتّب شد

رأس بر نیزه به پایان یافت
روز دهم با ِ

قدّش خمید و روزگارش بعد از آن شب شد

در پیش چشمش یک نفر رفت و طناب آورد

حرف از اسارت آمد و صبرش لبالب شد

با دست بسته خیره شد بر ناقه! اشکش ریخت

در محضرش زانو زد و َمرکب مؤدّب شد

سـر بـازار
مـیدیـد عـ ّمـه در
شـلـوغـی ِ
ِ

با چادرش رو میگرفت و بد معذّب شد

بار امامت روی دوشش داشت
هم داغ ،هم ِ

نـاجـی مـذهب شد
با خـطـبۀ جـانـانهاش
ِ

سیسال گریه کرد هر جا آب را میدید

تا که به « سـیـدّالـبُکـا» آقـا مـلـقّـب شد!

شاعر :اسماعیل تقوایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

از بعـد عـاشـورا چه تـنهـا ماندهام من

در کار خود با این جهان وا ماندهام من

این غـم هـمـیشه بـاعـث آزار من بـود

از کـاروان شـاهـدان جـا مـانـدهام من

بـیـمـاریـم شـد مـانـعـی بهـر شـهـادت

سرگـشـته این مدت به دنیا ماندهام من

اشکم همیشه جاری از آن خاطرات است

در روز و شبها غـرق آنها ماندهام من

بـا یـاد بــابـای غـریـب و سـر جـدایـم

بـا داغ اکـبـر جـان لـیـال مـانـدهام مـن

هـر دم که یـاد آرم لبان خشک اصغر

انـگـار در داغـی صـحـرا ماندهام من

با یـاد شبهای اسـارت ،کـوفه و شام

بیدار وگریان طول شبها ماندهام من

هر روز و شب بودم به سودای شهادت

گـر مانـدهام با این تـقـاضا ماندهام من

فـزت ورب الکعـبه ای زهـر هـالهـل

از بهـر وصل حـق مهـیـا مانـدهام من
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شاعر :حسن ثابت جو

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

آمدهام به كوی تو گـریه كـنان ابالحسن

سوخته از آتش تو روح و روان ابالحسن

نام تو زین العـابـدین
دوم حـسینِ ،
علی ّ

ماتم تو زده شرر بر دل و جان ابالحسن

سید ساجدین تویی ،زینت اهل دین تویی

ت سـجدهات بُرده تـوان ابالحسن
نالۀ وق ِ

کرب و بال و کوفه و شام بال مصیبتت

اشک جهان ابالحسن
پای عزا و ماتمت
ِ

بقـیع خاكیات
خفته كنار مـادری ،كنج
ِ

اذن زیـارتی بـده ،بر هـمگـان ابالحسن

کاش شود زیارتت نصیب عاشـقـان تو

بغض نهان ابالحسن
ت قبر تو شده
حسر ِ
ِ

در این شب شهادتت دل به مدینه میرود

جمله به یا ِد مدفـنت سینه زنان ابالحسن

صحن وجو ِد زائران
روح تمام حاجیان،
ِ

بعد زیارت شما ،گـشته جـوان ابالحسن

قبر بیچراغ
ب من،
گر كه نشد نصی ِ
دیدن ِ
ِ

وقت قیامتم كه شد ،از تو امان ابالحسن

شاعر :محمد سجاد عادلی

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

در هر زمان و در همه جا گریه میکند

بـیـن نـمـاز و نـافـلـهها گـریه میکـند

تـشـنه که میشود وسـط روز بیـشـتر

دارد بـه یـاد واعـطـشا گـریه میکـند

در کـنج خـانه یاد خـرابه به یاد تشت

میسـوزد و بـدون صـدا گریه میکند

دارد زمین و عـرش خـدا ناله میزند

وقـتی به یـاد خـون خـدا گریه میکند

او غصه دار غربت خود نیست لحظهای

آقـا به یـاد کـرب و بـال گـریه میکـند

طـفـلی گـریـست نـاله آقـا بلـند شد…

راوی شنید گفت :چرا گریه میکند؟

 . 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.
علي دوّم حـسين ،نامِ تو زين العـابـدين

ماتم تو شده شرر بر دل و جان ابالحسن
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شاعر :مرضیه عاطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلن

پـای کـربـال بودی
همـراه عـمـه ،پـا به ِ

گـشای کـربال بودی
بع ِد عـمـو ،مشکـل
ِ

میسوختی در تب ولی تاریخ آوردهست

ـای کـربـال بـودی
مـثـل پــدر؛ دارالـشـف ِ

قنداقه ،معجر ،علقمه ،گودال ،تل ،آتش

مجـموعـهای از داغ های کـربـال بودی

با خـطـبهای کـوبـنده مثل کـوه پـابـرجا

بـقـای کـربـال بـودی
ناجی شدی! رمـز
ِ

هم روضهخوان ،هم گریهکن ،هم سینهزن ،قطعا ً

عـزای کـربال بودی
عـینیترین صاحب
ِ

بن عـلی ا ّما؛
تـو یک عـلی بن الحـسین ِ

کـربـالی کـربـال بــودی
کـربـالی
صـد
ِ
ِ

گلوگیر تو شد بسکه
بغض سی ساله
یک
ِ
ِ

هوای کربال بودی!
هر لحظه در حال و
ِ

شاعر :امیر عظیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

سـر میگـذارم بر سـر دیـوار روضه

وقـتـی که میافـتم به یـاد یـار روضه

عرض ارادت میکـنم بر آن مسیحـی

که روی دوش خود گرفته دار روضه

مصداق کل یوم عاشوراست این مرد

او شاهدی زنده است در اشعار روضه

زخـمـی قـدیـمی از در و دیـوار دارد

آزرده او را واژۀ مـســمــار روضــه

سی سال اشک و هق هق و ذکر مصیبت

در چشم او شد زندگی سرشار روضه

بیـمـاری کـربـبـالیش مـصـلحـت بـود

بـیـمـار بـوده او ولی بـیـمـار روضـه

هر شب به روی سفرهاش با دیدن آب

میکرد با خـون جگـر افـطار روضه

هر جا که ذبحی را کنارش سر بریدند

افــتـاد یـاد مـقــتـل غــمــبـار روضـه

بابای مظـلـوم مرا لـب تـشـنه کـشـتـند

وقـتی که شمر نحـس شد آوار روضه

خـیلی خجـالت میکـشـم از عـمـههایم

از ازدحــام کــوچـه و بـازار روضـه
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شاعر :رضا رسول زاده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

سالهـای پـیـش داغ بیکـرانی دیـدهام

رأس بابـایـم به نی در کاروانی دیدهام

از بـدنهای رهـا افـتاده یـادی کـردهام

در مدینه تا که سقف و سایبانی دیدهام

پـیکـر اکـبـر برایـم تازه شد
داغ پـاره
ِ

تا میان شـهـر ،زیـبا رو جـوانی دیدهام

اصغر لب تشنهاش
سوختم یاد رباب و
ِ

کودک ششماههای را هر زمانی دیدهام

رنج و درد شام بود از کربال هم سخت تر

روز و شب آنجا بـالیی آسمانی دیدهام

میان طشت خون گرییدهام
یاد ِ
رأس در ِ

هر کجا که چوب یا که خیزرانی دیدهام

هرچه از یادم رود ،این غصه در دل ماندنی ست

ع ّمهام را در اسارت قـد کـمانی دیدهام

شاعر :وحید محمدی

قالب شعر :چهار پاره

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای مقـتـدای اهل بکـا و دعـا ،عـلی

ای بـانـی ارادت مـا بـر خـدا ،عـلی

ای گریههات ،روضۀ بیانتها ،علی

ای مـقـتـل مـجـسـّم کربوبال ،عـلی

زخمیکه مانده روی پرت فرق میکند

داغی که مانده بر جگرت فرق میکند

اصالً دلیـل درد سرت فـرق میکند

از کربالی خون ،خبرت فرق میکند

داغ اسارت و غـم هجران چشیدهای

از کربال به شام به چشمت چه دیدهای

بر شانه بار شام غـریـبان کـشیدهای

پس بی لیل نیست چنین قد خمیدهای

بـا نـیـزه پـای نـیـزۀ دلـدار بُـردنـت

بر روی نـاقـه با تن تب دار بردنت

با دست بسته مجـلس اغـیار بُـردنت

با دخـتـران فـاطـمـه بـازار بُـردنت

غـم با حساب گریۀ تو بیحساب شد

ب آب شد
با روضـههـای آب تـنت آ ِ

تا ذبح دیـدی و دل زارت کـباب شد

هرشب گریز روضۀ آبت رباب شد

د
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شاعر :سیدپوریا هاشمی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

سر سفـره به غـدا که نظـرش میافتاد

فکر اطفـال گـرسنه به سرش میافتاد

شـیر خواره بغل ِتازه عـروسی میدید

الالی ربـاب و پـسـرش میافـتـاد
یـا ِد
ِ

گـلـه مـیکـرد ز چـشـم بـد بـازاریـهـا

سـر بـازار هـمـیـنـکه گـذرش میافتاد

گوسفندی جلویش ذبح شد و رفت از حال

به دلـش روضـۀ ذبـح پـدرش میافتاد

این چهل سال فقط سینه زد و گفت حسین
یاد گـودال فـقـط سـیـنه زد و گفت حسین
یاد روزی که ز خیمه نگران زد بیرون

با عصا گریه کنان سینه زنان زد بیرون

بیرمق جانب گـودال نظر میانداخت

دید با یک سر آشفـته سنان زد بیرون

از تـن شـاه لـبـاس عــربـی را بـردنـد

نیزه از هرطرف پیکـر آن زد بیرون

چـادر فـاطـمه را هم بخـدا خونی کرد

خون آن حنجر خشکیده چنان بیرون زد

حاجت این دل غـمـدیـده روا میشد کاش
آن چهل منزل در پیـش دوتا میشد کاش
دور نـامـوس خـدا حـلـقـۀ نامحرم بود

خواست کاری بکند حیف که فرصت کم بود

آنطرف چـشم نوامیس به دستانش بود

اینطرف برروی دستش گرهای محکم بود

هر که پرسید ز بازار فـقط گفت الشام

گفت آنـقـدر بـدانـیـد که خـولی هم بود

وسط مجـلس می تکـیـه به زینب دادم

چون که بر عرش خدا تکیه زدن حقم بود

گذر از شام به جز طعنه و آزار چه داشت
سهل ای کاش که همراه خودش پارچه داشت
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شاعر :محسن صرامی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

دست بردم به گـلـو حنجـرت آمد یادم

سر تکان دادم و بر نی سرت آمد یادم

ی…چقدر مادر تو گفت و گریست
یا بُن َّ

دم گـــودال دم مــــادرت آمـــد یـــادم

هر زمان آب کسی داد به دستم فـورا ً

لـب خـشـکـیــدۀ آب آورت آمـد یــادم

چـشـمم افتاد به قـد خم یک مادر پیـر

بـیهــوا قــد خـم دخـتـرت آمـد یــادم

مادری کودک خود ناز و نوازش میکرد

هم ربـاب تو و هم اصغـرت آمـد یادم

خواهرم داشت روی دوشم عبا میانداخت

داغ تـشـیـع عــلـی اکـبـرت آمـد یـادم

حرف گودال شد و آب شد از غم جگرم

روی تل ،دست به سر خواهرت آمد یادم

لحظهای خشک نشد در غم تو دیدۀ من

گـریهها کـردم و چـشم ترت آمد یـادم

شاعر :محمد حسین رحیمیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

من سالحم گریه و با گریه طوفان میکنم

سنگ را حتی به وقت گریه ،گریان میکنم

مثل زهـرا مـادرم ،مثل رقـیه خـواهـرم

دودمـان ظلـم را با اشک ویـران میکنم

زندگانی مرگ تدریجی است بعد از کربال

کنج غربت درد را با درد درمان میکنم

بـیاراده ذکر لب عجـل وفـاتی میشـود

هر زمان که یاد از شام غـریبان میکنم

گـاه یـاد قـاسـم و گـاهـی بـه یـاد اکـبـرم

هر زمان که قصد رفتن بر گلستان میکنم

حـرمله داد مرا بد جـور در آورده است

تا تـوانـم لعـن بـر آن نامسـلـمان میکـنم

هر کجا که حرف کفن و دفن آید در میان

بیاراده یـاد از آن جـسم عـریـان میکنم

تا صدای قـاری قـرآن به گوشم میرسد

یاد از آن مجلس و آن چوب و دندان میکنم

خواهرم آن شب جلوی چشم من دق مرگ شد

شرم از آن ماجـرای کـنج ویران میکنم
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شاعر :علی اصغر یزدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

مانـنـد ابـر پیـش یـتـیـمـان گـریـسـتـه

مـردی که پـای غـصۀ جانان گریسته

هر لحظه زندگی خودش را حسین دید

با این حساب از دل و از جان گریسته

از داغ و غصههای اسارت درون شام

با حال زار و مـوی پـریشان گریسته

قطعا ً به یـاد نـیـزۀ غـربت میان دشت

او یا حـسیـن گـفـته فـراوان گـریـسته

در تشت چوب بود و حروف مقـطـعه

عـمـری بـرای قـاری قـرآن گـریـسته

شـایـد بـرای دخــتـر دردانـۀ حـسـیـن

وقـتی که دید خـار مـغـیـالن گـریسته

قـطـعا ً درون زنـدگیاش سـود میکند

هر کس که پای عشق تو از جان گریسته

یعـقـوب چشم خویش برای حسین داد

کی!؟ او برای یوسف کنعـان گریسته

شاعر :قاسم نعمتی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

دیدم به چـشم خویش غـمی ناشنیده را

در یک غـروب سرخ بالی عـدیده را

با نـالـهام زمـین و زمان گریـه میکـند

از مادر ارث بُردهام این اشک دیده را

یعـقـوبـم و بـدست خـودم بـیـن بـوریـا

چیدم به گریه یوسف پیـکـر دریـده را

یـادم نـمـیرود کـه چـگـونـه مـقـابـلـم

بسـتـنـد دست عـمـۀ قـامت خـمـیـده را

یـادم نـمیرود سـر شب لـحـظـۀ فرار

فـریـادهای دخـتـر گـیـسـو کـشـیـده را

هنـگـام جـابه جائی سر روی نـیـزهها

دیدم شکاف هنجر و خون چـکـیده را

لعنت به آنکه مرکب خود نعل تازه زد

دیــدم ســپـا ِه روی بــدنهـا دویــده را

یک تـار مـوی عـمۀ ما را کسی نـدید

پوشانده بود نور حسین این حـمیده را

بزم شراب و تشت طال جای خود ولی

خون کرده صحنهای دل مهنت کشیده را

دشمن کنیز خواست و دیدم به چشم خویش

رنگ پـریده را
طفل یتـیم و وحشت و
ِ
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شاعر :محمد جواد شیرازی

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

مثل شمعی به روی خاک چکیدن سخت است

با پَر و بال پُر از زخم پریدن سخت است

تا چهل سال فـقـط آه کشیدن سخت است

یاد گودال و حرم جامه دریدن سخت است

روضه و گریه شده روزی او در هرشب

خاطـرش را همه دیـدنـد مکدّر هر شب

با لب تشنه و با یک دل مضطر هر شب

یاد یک واقعه از خواب پریدن سخت است

بـر امـامی که اسـیـری به بـیـابـان دیـده

زخــم پـا بـر اثــر خـار مـغـیـالن دیــده

اهل بیـتـش همه با صورت عـریان دیده

معجر و پوشیه و جامه خریدن سخت است

آب را دید و دلش یاد عمو سوخته است

جگرش سوخت؛ لبش سوخت؛ گلو سوخته است

بهر آن که سر و عمامۀ او سوخته است

حرف ،از کوچه و بازار شنیدن سخت است

چق َدر از غم این فاجـعه افـروخـته است

چشم بر رأس پدر بر سر نی دوخته است

یاد حـلـقوم عـلی حنجـر او سوخته است

این وسط حرمله را یکسره دیدن سخت است

پیش آن کس که شرر بر جگرش افتاده

خـنـجـری ُکـنـد به جـان پـدرش افـتـاده

دیـده کـه در تـه گـودال ســرش افـتـاده

تشنه لب کشتن مذبوح شدیدا ً سخت است

گـریـان پـدر تا حـاال
یک نـفـر که شده
ِ

یــادش افــتـاده تـن خــونـی بـابـا حــاال

بـوریـایی که خـودش دیـده و امـا حـاال

دم آخر کـفـنش را طلـبـیدن سخت است

1

 . 1بيت زير به دليل تحريفي بودن تغيير داده شد زيرا همانگونه که بسياري از علما و محققين همچون عالمه بيرجندي؛ شيخ
عباس قمي و  ....در کتب کبریت احمر (ص  )۱۴۱منتخب التواریخ ( ص  )۲۲۴مقتل تحقیقی ( )۲۲۹پژوهشی نو در
بازشناسی مقتل سیدالشهدا (ص  )۲۴۰و  ....تصريح کرده اند موضوع نبش قبر و سر به نيزه زدن حضرت علي اصغر صحت
ندارد و تحريفي است!! اين قصة جعلي و ساختگي براي اولين بار در قرن سيزدهم در کتاب رياض القدس آن هم بدون هيچ
استنادي تحريف شده است « کتاب رياض القدس توسط علما و محققين تاريخي جزء کتب تحريفي معرفي شده است»؛
چقدَر از غم اين فاجـعه افـروخـته است

چشم بر نيزة شش ماهه فقط دوخته است
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شاعر :حسین میرزایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

از غم کربوبال گرچه دل ،آرام نبود

به خدا هیچ کجا سخت تر از شام نبود

آن قـدر غـم به دلـم بـود ز داغ پـدرم

که دگر جای غـم طعنه و دشنام نبود

سـر مهـمـان ز سر بـام نـریـزند آتش

گـیرم این قـافـله از امت اسـالم نـبود

این چهل سال همه سوز دل من این است

دخـتر فـاطمه جـایش مـالء عـام نبود

آنقدر کعب نی و سیـلی و شالق زدند

جـای سالـم به خـدا در تـن ایـتام نبود

به تماشای اسیـران همگی جمع شدند

کوچه کوچه که دگر حاجت اعالم نبود

سخت تر از همه در بزم یزیدم بُردند

درد و غم های مرا باز سرانجام نبود

چوب در دست که بگرفت دل ما خون شد

ای خدا کاش به دست دگرش جام نبود

شاعر :محمد حسین حسینی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

سرت در سجده انگاری که در عرش برین باشد

اگر چه ظاهرا ً سجادهات روی زمین باشد

پُر از اشک و دعا و روضه و حال مناجات است

غزل وقتی که در توصیف زین العابدین باشد

تو زین العابدین هستی و بی شک این لقب یعنی

عـبـادات تو در حـ ّد امیـرالـمـومنـین باشد

کتاب هللا و عترت ،این سخن یعنی برای ما

دعـاهـای تو باید پیـش قـرآن مبـیـن باشـد

اگر پـای پـیـاده راهـی کـربو بال هـستـیم

سـخـنـرانی تـو آغـاز راه اربـعـیـن بـاشـد

شفا پیداست در بیماریات ،اعجاز یعنی این

که در بیـمـاری آقـای ما احـیای دین باشد

در عاشورا اگر تب داشتی پس تشنه تر بودی

اگر راوی حقیقت گفته پس حالت چنین باشد

چنان گریان داغ سروهای ایل خود هستی

که هر کس دیده سیمای تو را اندوهگین باشد

ولی با این همه من ماندهام ای یادگار عشق

چه باید کرد وقتی دست غم در آستین باشد

چه باید کرد وقـتی کـاروانت راه میافـتـد

ولی هـمراه نامـوس تو خـولی لعـین باشد
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000
شاعر :محمد مبشری

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

قالب شعر :مربع ترکیب

داغی از دشت بال شد به جگر مرهم تو

ـر خـداوند و خدا محرم تو
که تویی ِس ِ ّ

نام جانـسوز حسین زمـزمۀ هر دم تو

به خدا هست به جا تا به ابد پـرچم تو

1

تا قـیامـت بخـدا زنـده و جـاویـد تـویی
خون دل و یکسره بارید تویی
آنکه شد
ِ
تو که هر لحظه به لب ذکر خدا داشتهای

کـربال دیـدی و هـمـواره نـدا داشتهای

نـالـهها میزدی سـوز صـدا داشـتهای

یـادگـاری به دلـت از شـهـدا داشـتهای

این چنین بود که سهم دل تو گشت بال
ْ
دشت بال
آن زمانی که بدیدی غم یک
چشمۀ مهر و مه و اختر و خورشید تویی

آن که زنـده دل ما کـرد به امیـد تویی

آن که هر زخم زبان یکسره بشنید تویی

سر نی دید تویی
آن که خورشید خدا بر ِ

خون دل گشتی و در ساغر و هر جام شدی
ِ

تو خودت کرب و بال ،در همه ایام شدی
سال ها غصه و رنج و محنی ُکشت تو را

یاد جانـسوز شه بیکـفـنی ُکشت تو را

خاطرات گل خونین بدنی ُکشت تو را

س ِر بر نی سخنی کشت تو را
چون نمود آن َ

ذره ز غــم کربوبـال جـان دادی
ذره ّ
ّ
تو خودت گوش بر آن قاری قرآن دادی

ایـام اسارت بودی
تو خودت در هـمه ِ

شاهد بیکسی و جور و جسارت بودی

وقت بیحرمتی و لحظۀ غارت بودی

قافله رفت در آن کاخ و عمارت بودی

 . 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.

داغي از دشت بال شد به جگر مرهم تو

که تويي سِـرِّ خـدايي و خـدا محرم تو
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شام ویـران شده و یک گـل الله دیدی
جان بدادی چو غم داغ سه ساله دیدی
دیدی آن چه به سرت آمده است ای جانان

ذره شـدهای آب به قـلـب سـوزان
ذره ّ
ّ

ما هم ای کاش به کوی تو بیاییم ای جان

اشک روان
تا که بر خاک بقیع تو شَویم
ِ

خود که دانی به والی تو اسیـریم همه
کاش میشد به عـزای تو بمیـریم همه

شاعر :محمود اسدی

قالب شعر :غزل

من چهل سال غم و غصه مکرر دیدم

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

1

نـرود از نـظـرم آنـچـه کـه آخـر دیـدم

بلـبـالن از غـم گـلها همه بیتاب شدند

غنـچـهها را همه پژمرده و پرپر دیدم

کـوچـۀ تـنـگ نـدیـدم چـو عـمـویـم ا ّما

تـنـگـی قـتـلگـه و پـیـکـر بیسـر دیدم

مات و مبهوت نظر کردم و فریاد زدم

جای یک زخم هاللی روی پیکر دیدم

آنچه من دیـدهام ایکاش نبـیـند چشمی

من خودم کاکـل او در کف لشکر دیدم

از هـمه سختی گـودال همین بس باشد

قـتل صبر پدر و نـیزه و خـنـجـر دیدم

بوریا جمع تنش را همه بر عهده گرفت

پی انگـشت پدر در هـمه جـا گـردیـدم

با عـبا جـمع نمودم که نـریـزد عـباس

تــن ســقــای دالور دیــدم
پــارههــای ِ

کاش می ُمردم ازاین غـم که نبـیـنم ا ّما

چـادر سـوخـتـه و پـارۀ خـواهـر دیـدم

وای از شام که نـامـوس خدا را بُردند

خـنـده و هـلـهـله در مـردم کـافـر دیدم

سخت تر از همه بازار یهـودیها بود

عـمهها را همه در حالت مضطر دیدم

 . 1منظور از چهل سال که در روايات نيز به آن اشاره شده است مدت بسيار طوالني عزاداري است که بعد از کربال تا آخر عمر
مبارکشان ادامه داشت؛ واال امام زين العابدين بعد از عاشورا  34سال بيشتر زنده نبودند و در سال  95هجري به شهادت رسيدند.
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000
شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

اگرچه شمع از آتش به روی سر دارد

منم همان که ِز غم شعله بر جگر دارد

ت سی سال گریۀ من بود
پس از تو نوب ِ

پس از تو در همه احوال گریۀ من بود

شبـیه گریۀ طـفـالن خـیـزران خورده

زن جـوان ُمـرده
شـبـیـه گــریـۀ ِ
پـیـر ِ

پس از تو گوشۀ سجاده ام پُر از اشک است

ت اُفتاده ام پُر از اشک است
پس از تو قام ِ

پس از تو صحبت بازار می کنم هر روز

شکایت از غم انظار می کنم هر روز

تمام شهـر از این گـریه ها خـبـر دارد
ِ

که گریه بر جگـر سنگ هم اثـر دارد

شاعر :اسماعیل شبرنگ

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

اشکـی که میریـزم برایت فرق دارد

صاحب عـزای من عزایت فرق دارد

نـام غـریب تو بـرایـم گـریـهدار است

مرثـیه خـوانـی در هـوایت فرق دارد

تـابـی نـداری تا که بـیتـابـی نـمـایـی

نـی در نــوای نـیـنــوایـت فــرق دارد

حـالـی که داری با تـمـام مـردم شهـر

جـان دو عـالـم به فـدایت...فـرق دارد

آقای من گـریـهست " قـوت غالب" تو

با دیـگـران آب و غـذایـت فـرق دارد

بـا شـاهـدان دیگـر غــوغــای گـودال

هـر بـار شـرح مـاجـرایت فـرق دارد

ای کوه صبر از زخم "قتل صبر" گفتی

حال و هـوای روضههایت فرق دارد

زخـمی که تیـر حـرمله بر قـلبـتان زد

بـا داغ دیـگـر بـینـهـایـت فـرق دارد

داغ سـه سـالـه گــوشـۀ دنـج خــرابــه

این گـریههای "هایهـایَت" فرق دارد

مـوالی سجـاده نـمـاز اشک خـوانـدی

پـس بـا هـمـیـشـه ربـنـایت فـرق دارد

در هر شب جمعه پـریشان حال بودی

حـتـمـا ً بـه یـاد روضـۀ گــودال بـودی
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شاعر :رضا قاسمی

قالب شعر :غزل

در چهل سا ِل گذشته اشک من رگبار بود

1

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ابر بارانزای چشمم روز و شب پربار بود
ِ

از گلویم آب خوش پایین نرفته هیچ وقت

خشکی داغِ تشنگی سرشار بود
کامم از
ِ

زنـدگی کردم تـمام خـاطرات خویش را

پیش چشمم روضهها هر روز،در تکرار بود

آه از آن لحظه که دیدم جسم بابا را به خاک

پیکری که روی آن انگار ،یک نیزار بود

از همان ساعت که روی نیزهها خورشید رفت

دائما پیـش نگـاهـم رقـص نـیـزهدار بود

من نماز اشک میخواندم به محراب بال

روبـرویم روی نیـزه قـبـلهای سـیّار بود

وای ،از شـام و تـمام چـشمهای هـیز آن

دستهایم بسته بود و عمه در بازار بود

روضههای شام ،از کرب و بال هم بدتر است

ُمردم از این داغ ،که ناموس ،در انظار بود

بزم شراب
وای ،از طشت طال و
قاری ِ
ِ

آیه خواند و در جوابش خیزران در کار بود

چشم خریدار و نگـاه هرزه اش
وای ،از
ِ

کار او اصرار و کار عـمهام انکار بود

منشاء این هتک حرمتها همان روزی ست که

دید ،حیدر همسرش بین در و دیوار بود

شاعر :سعید توفیقی

قالب شعر :دو بیتی

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

بـاز گـریـان غــم هم نــفــسی بـایـد شـد

زائـر مـرغ غــریب قــفــسی بــاید شـد

باز یک عده جفا ،زخم روی زخم زدند

از قضا بــاز عــزادار کــسی بــایـد شد

***********************
باید امشب همه از شوق پر و بال شویم

تا عـزادار عــزادار چـهــل سال شویـم

کاسه ای اشک بگیریم روی دست َو بعد

راهـی روضۀ پیـغـمـبـر گـودال شـویـم

 . 1منظور از چهل سال که در روايات نيز به آن اشاره شده است مدت بسيار طوالني عزاداري است که بعد از کربال تا آخر عمر
مبارکشان ادامه داشت؛ واال امام زين العابدين بعد از عاشورا  34سال بيشتر زنده نبودند و در سال  95هجري به شهادت رسيدند.
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

سر خاک کف پای تو یا حضرت سجاد

جان ،مست ّ
توالی تو یا حضرت سجاد

دل غـرق ّ
تجالی تو یا حضرت سجاد

دست من و اعطای تو یا حضرت سجاد

پـرواز دهد ذکر تو تا عـرش دعـا را
جـنت ،شنـود از نفـست بـوی خـدا را
تو وجه خـدا ،دست خدا ،چشم خدایی

تو روح دعـا ،بـال دعـا ،قـلب دعـایی

تو کعبه و تو زمزم و تو سعی و صفایی

تو مشعر و خـیف و عـرفاتی و منایی

تا دور تو ای کعـبه مقـصود نگـردنـد
حـجـاج ،طــواف حــرم هللا نـکــردنـد
ای آب بقـا ،قـطرهای از آب وضویت

وی خضر نبی ،نخله سبزی ،لب جویت

گـلبـوسۀ جان دو جهان بر گـل رویت

اربـاب دعـا چـشم گـشودنـد به سویت

خورشید دو گـیتی مه هر انجـمنی تو
آئـیـنـه زهـرا و حـسیـن و حـسنـی تو
مهر تو همه خـیل رسل راست وظیفه

گـفـتـار تو در لـوح الهی است لطیـفه

بـر لـعـل لـبت ،بـوسـۀ آیـات شـریـفـه

مصحف ،بود از فاطمه و از تو ،صحیفه

اول عـلـی از سـلـسلـۀ خـیـر االنـامـی
چـارم ولـی حـق پـدر هـشـت امـامـی
تـو نـور فــروزنـدۀ مـصـبـاح هـدایـی

ســر سـلـسـلـۀ نـســل امــام شـهـدایـی

پـیـغــامـبـر خــون خـدایـی
و هللا تـو،
ِ

همسنگـر سرهای ز تن گـشته جـدایی

هر چند که بر گردن خود ،سلسله داری
جا در دل بـشکـستۀ هر سلـسله داری
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پـرواز کـند طـایـر وحـی از چـمن تو

شمـشیر خـدا خـطـبۀ دشمـن شکـن تو

افـسوس که شد سنگ جواب سخن تو

زنجـیـر کـند گـریـه بـه زخـم بـدن تـو

بس گل ،که به سر ریخت ز سنگ لب بامت

افـسوس که بُـردنـد به ویـرانـۀ شامت
غـیر تو که ای یوسف زهـرای شهیده

گـردیـده پـیــام آور سـرهـای بــریــده

جـای صلوات از هـمـه دشنـام شنـیـده

خـون دلش از حـلـقۀ زنجـیر چکـیده؟

گیرم که عـدو برد سوی شام خـرابت
ای کـاش نـمیبـرد سوی بـزم شرابت
ای طایر رحمت ،ز چه رو بال و پرت سوخت

هر لحظه دل از شعلۀ داغ دگرت سوخت

محرم ،جگرت سوخت
افسوس که در ماه
ّ

از زهر جفا یکسره پا تا به سرت سوخت

یک کرب و بال سوز دلت بود به سینه
تا کرب و بال شد ز غمت شهر مدینه
عمری به دل سوختهات ،سوز نهان بود

خون جگرت ،دم به دم از دیده ،روان بود

چشمت به عزای شهدا ،اشک فشان بود

از کعب نیا َت ،بر بدن خسته نشان بود

در غسل تو یاران ز جگـر آه کـشیدند
بـر پـیکـر پـاکت اثـر سـلـسـله دیـدنـد
زوار بـقـیعـت
هر شب دل زارم شدهّ ،

ای کاش نهم چهـره به دیـوار بقـیعـت

چون شمع بسوزم به شب تـار بقـیعت

خـون گـریه کنم ،لحـظۀ دیدار بقـیعت

گیرم به دل شب ز دل خـاک سراغت
گریم به تو و تربت بیشمع و چراغت
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من «مـیـثـم» دلـسوخـتـۀ زار شـمایـم

خـاک قــدم مـیــثــم تــ ّمــار شــمــایــم

شـرمنـده که با هـیچ ،خـریـدار شمایم

هر چـنـد بـدم ،عـبـد گـنهـکـار شـمایم

000

نامـم ز ره لطف به خـاطـر بـسپـاریـد
در مصحف صدّیـقـۀ کـبری بـنگـارید
شاعر :قاسم نعمتی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

سید الباکـینم و در عشق غـوغـا میکنم

زنده در شهر مدینه یـاد زهـرا می کنم

من چهل سال است هر لحظه به یاد کربال

ّ
مجزا می کنم
از غم هر روضه ای گریه

پای هربرگ صحیفه نه ،که روضه نامه ام

زخون دیده امضا می کنم
با سرانگشتی
ِ

رازق الطفل الصغیر و راحم الشیخ الکبیر

با مناجات سحراین روضه افشا می کنم

آب رنگ خون بگیرد تا که هنگام وضو

لـبان خشک بابا میکنم
یادی از زخـم
ِ

میسپـارم بر هـمـه تا نـشـود ا ُ ُّم البـنـین

صحبت ازضرب عمود و فرق سقا میکنم

تا ببـیـنم بین باغی اللـه پـرپـر می کـنند

بی مهـابـا یـاد جـسـم اربا ً اربـا میکنم

با سـؤالی پـُر کـنایه وقت ذبـح گـوسفند

در د ِل درد آشـنا طـرح مـعـمـا می کنم

چون که بابای مرا لب تشنه ذبحش کردهاند

بر سراین قصه با قصاب نجوا می کنم

گر ببینم دختری مویش گره افتاده است

خیلی آهسته گره ازگیسویش وا می کنم

وای زان دم که بینم دختری خورده زمین

گریه ها بر غـربت اوالد زهـرا می کنم

تا که دیدم برده آوردنـد در بازار شهر

یاد شام و ماجرای خواهرم را می کنم

سرخ موئی گفت دنبال کنیزم ،بعد ازآن

یاد آن مجلس دو چشم خویش دریا میکنم

1

 . 1بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما با توجه به وجود ایراد یا ضعف محتوایی و معنایی در مصرع اول بیت؛ پیشنهاد میکنیم به
منظور رفع ایراد موجود و همچنین انتقال بهتر معنای شعر بیت اصالح شده که در متن شعر آمده را جایگزین بیت زیر کنید.
چون که بابای مرا لب تشنه ذبحش کرده اند

بر سراین قصه با قصاب دعوا می کنم
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شاعر :مهدی رحیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

یک کم از اشک تو در میزان دریا کم نبود

پیش غمهای تو غمهای دو عالم غم نبود

سر به ُمهر کـربال می بُرد در سجادهاش

آن که پیش هیچ کس غیر از خدایش خَم نبود

بعد قـرآن در نـزول آیـههای ُمـحکَـمات

هیچ نطقی در جهان چون خطبهات ُمحکم نبود

ِپلک بر هم میزدی کرب و بال میشد مرور

مقتلی کامل تر از چشمت در این عالم نبود

روضۀ در پردهات این بود که ،در طول راه

حرم نبود
غیر تو با عمه جانت هیچ کس َم َ

س ِ ّم هُشام
گرچه کشتت ذره ذره شمر ،با َ

در حقیقت قاتلت هم شمر بود و هم نبود

با حساب روضۀ گودال و ظهر و خیمهها

سـم نبود
عـلّ ِ
ت اصلـی مرگت حـتم دارم َ

شاعر :علیرضا خاکساری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

گریه کرد و آه سردی از دل مضطر کشید

آن که با انگشت زخمی اللهای پرپر کشید

کوچه کوچه شهر پیغمبر سراسر ناله شد

تا شهـیـد زنـدۀ زینب عـبا بر سر کـشید

روضه یعنی بعد روز واقعه با دست خود

نیزهها را یک به یک از پهلوی اکبر کشید

روضه یعنی که عموی خوش قد و باالش را

تکه تکه مثل طفل کوچکی در بر کشید

از خجالت آب شد در پیش چشمان رباب

هر زمانی که گریزش به لب اصغر کشید

روضه یعنی اینکه این آقا به چشمش دیده است

بیحیا دشداشهاش را تا زد و خنجر کشید

روضه یعنی دست های ناتوانش بین راه

خارها از دست و پای زخمی خواهر کشید

روضه یعنی روضههای ناتمام محفـلش

باز هم مرثـیههایش به شبی دیگـر کشید

رشته کوه درد و غم را مثل زخم کهنهای

روی دوش خستهاش تا لحظۀ آخر کشید

مو کنان ،مویه کنان بر سینه و سر میزنیم

یک عـلی دیگر از این خانواده پر کشید

159

درآستان وصال؛ جلد هفتم :حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السالم

000
شاعر :محمد علی مجاهدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

آن شب که آسـمان خـدا بیسـتاره بود

مردی ،حضور فاجعه را در نظاره بود

در سوک خیمههای عطش ،زار میگریست

مشکی که در کنار تـنی پاره پاره بود

سـهـم کـبـوتـران حــرم از حـرامـیـان

بال شکسته ،زخم فزون از شماره بود

زخمی که تا همیشه به نای رباب ماند

از شـور الی الیـی یک گـاهـواره بود

چیزی که برد قافـله با خود ز کـربـال

چشم به خون نشسته ،دلی پرشراره بود

میدوخت چشم حسرت خود را به قتلگاه

انگـشتـری که هـمسفـر گـوشواره بود

راهی که کوچه کوچه به بن بست میرسید

در طول این مسیر فقط راه چاره بود!

شاعر :سید رضا مؤید

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

از گـلـستان الله های پــرپــرم آید به یـاد

از نیـسـتـان داغ های خــاطـرم آید به یاد

با دل خود هر زمانی را که خلوت میکنم

در اسارت زآن چه آمد بر سرم آید به یاد

سال ها از ماجرای کربال بگـذشت و باز

هر نظر آن صحنۀ حـزن آورم آید به یاد

هرکجا آب است آتش می زند بر جان من

چون نــوای آب آب خــواهــرم آید به یاد

هر جــوانی را که می بـیـنم به یاد کربال

گاهی از قــاسم گهی از اکبــرم آید به یاد

چون که بینم شیرخواری در کنار مادرش

از رباب و گـریه های اصغـرم آید به یاد

میشوم از آتش شرم و محن چون شمع آب

چون ز حال عـ ّمـۀ غـم پرورم آید به یاد

من که برجسم پدر از بــوریـا کردم کفن

روز و شب زان جسم ازجان بهترم آید به یاد

چون که بینم کودکی سرگرم بازی با گلی

سرگذشت خـواهــر کوچکتــرم آید به یاد

از هجوم درد و غم در آن سفر داغی هنوز

از نظــر نا رفـتـه داغ دیـگــرم آید به یاد
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قالب شعر :غزل

شاعر :ناشناس

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

باید که از زنـدان غـمهـا پَـر بگـیرم

یکبار دیگر روضه را از سر بگیرم

وقـتـی گـرفـتـارم خـواهرها چگونه

راه فـراری از دل لـشگـر بگـیـرم؟

من که نخ عمامهام حبل المتین است

سخت است از عمامه خاکستر بگیرم

اصال تمام سعی من در راه این است

گهـواره را از حـرملـه دیگر بگیرم

شالق هی خورده به پهلویم چه بهتر

در این میـانـه روضـۀ مـادر بگیرم

شـرمنـده از بـابـا شدم بـیـمـار بودم

آخـر نشد از قـاتـلش خنجـر بگـیرم

با سهل گـفتم نیزه داران را نما دور

1

بـیـن قــنــوتـم آرزوی مــرگ دارم

شاعر :رضا قربانی

تا مرهمی بر زخم این پیکر بگیرم
شاید که مرگ خویش را آخر بگیرم

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

قالب شعر :غزل

نـالـۀ واعـطـشـا بر جـگـرش میاُفـتاد

آب مـیدیـد بـه یـا ِد قــمـرش میاُفـتـاد

بیسبب نیست که از جملۀ "بَ ّکائون" است

چشمان ترش میاُفتاد
اشک از گوشۀ
ِ

شیرخواره بغـل تازه عـروسی میدید

ی ربـاب و پـسـرش میاُفـتـاد
یـا ِد الال ِ

جلوی پـای سکـیـنـه دم دروازۀ شهـر

روی نـیـزه علمدار سرش میاُفتاد
از
ِ

دفن رقیه میخواند
روضۀ گم شدن و ِ

تا به صحرا و خرابه نظـرش میاُفتاد

گوسفندی جلویش ذبح که میشد ،یـا ِد

وی پدرش میاُفتاد
خـنجـر ِ ُکـنـد و گـلـ ِ

الی حصیری کهنه
وای از آن لحظه که از ِ

های پدرش دور و برش میاُفتاد
قطعه ِ

 . 1بيت 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.
از سهل کهنه پارچه درخواست کردم

تا مرهمي بر زخم اين پيکر بگيرم
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000
شاعر :محمد جواد شیرازی

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

تا اشک هست در بصرم گریه میکنم

با این تـوان مخـتـصرم گـریه میکـنم

تـنها نه با دو چـشم تـرم گـریه میکنم

با خـون مانده بر جگـرم گریه میکنم

رنـگـم زمـان دیـدن مـذبـوح مـیپــرد

یا لحظهای که طفـل گـلـوبند میخـرد

یا مادری که کودک شش ماهه میبرد

با هر چه هست دور و برم گریه میکنم

روح صحیـفه پُـر شده از گریه کردنم

خـمس عـشر ،بهـانه شده بهـر شیـونم

گـاهـی گـریـز بـین ابـوحـمـزه میزنم

بـیـن نـوافـل سـحــرم گـریـه مـیکـنـم

از خـندههای حـرمـله زجری کشیدهام

من کـه عـقـیـلـه را سـر بـازار دیـدهام

بـر دردهـای عــمـۀ قـامـت خـمـیـدهام

بر غـربت بـزرگ حـرم گریه میکنم

ناموس خود به ناقۀ عریان که دیده است؟

آتش میان زلف پریشان که دیده است؟

افـتادن قـطار اسیـران که دیـده است؟

عمری است با غم سفرم گریه میکنم

بایـد چه کـرد بـین گـلـو آه و نـالـه را

زخـم عـمیـق پهـلـو و بـازوی الله را

خیلی زدند خواهر من را ،سه ساله را

یـاد رقـیـه بـا پـســرم گـریـه مـیکـنـم

وقـتـی عـقـیـلـه وارد بـزم شـراب شـد

وقتی که خواهرم به کنیزی خطاب شد

روی سـرم تـمـام زمـانـه خـراب شـد

بر خـاک ریخـته به سرم گریه میکنم

یــادم نـمـیرود پــدرم را پـیــاده بـود

هر طور بود روی دو پـا ایـستاده بود

بر نـیزۀ غـریـبی خـود تکـیه داده بود

بـر حـال غـربت پـدرم گـریه میکـنـم

عمامهاش به خاک لگـد مال مانده بود

خـیلی غـریب در ته گـودال مانده بود

با کام تشنه ،زخمی و بیحال مانده بود

از اوج روضه با خبرم ،گریه میکنم

بـالـم زمـان پـا شـدنـم تــیـر مـیکـشـد

از داغ زهـر کـل تـنـم تـیـر مـیکـشـد

حاال که تشنهام ...بدنم تیـر میکشد...

 ...یاد عموی تشنه ترم گـریه میکـنم
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شاعر :زهرا سادات هاشمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

سی سال گریه کرده ام آن ظهر داغ را

چـشـمـم سـرود وسـعـت آن اتـفـاق را

تنهایی ام صحیفه صحیفه ورق زده ست

یعـقـوب وار قـصۀ اشـک و فـراق را

هر شب عـبـور قـافـله ای بـاز می کند

در من مـسیـر تـازۀ شـام و عـراق را

بـگـذار تـا ز خـاک سـجـودم بـرآورم

هـفـتاد و دو صنوبر آن کوچه باغ را

بگذار لب به لب شوم از جـام تشنگی

در مـن بــریـز بــادۀ لـبــریــز داغ را

در آب و خاک ...آتش من گر گرفته است

طوفان! به حال خود بگذار این اجاق را

حج مرا ببـین و فـرزدق شو و بخوان

شاعر! بخوان و گریه کن آن اتفاق را

شاعر :رضا اسماعیلی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

بعد از آن واقـعـۀ سرخ ،بال سهـم تو شد

پیکر ســوختــۀ کرب و بال سهــم تو شد

بعد از آن واقعه هفتاد و دو آیینه شکست

نـاگـهــان داغ دل آیــنـه ها سهــم تو شــد

بعد از آن واقعه آشوب قـیامت برخاست

بر سر نیزه سر خــون خــدا سهم تو شد

بعد از آن واقعه خون جوش زد از چشمانت

خـطـبـۀ اشک برای شهــدا سهــم تو شد

بعد از آن واقعه در هرولۀ آتش و خـون

در شب خوف و خطر خطبۀ «ال» سهم تو شد

بعد از آن واقـعه در فصل شبیخون ستـم

خوردن زخم ز شمشیر جـفـا سهم تو شد

خیمۀ نور تو در فـتـنـۀ شب سوخت ولی

کس نپرسید که این ظلم چرا سهم تو شد

بعد از آن واقعه ،ای زینت سجادۀ عشق

از دلت آینه جــوشیـد ،دعــا سهــم تو شد

بعد از آن واقعه ،ای کاش که می مردم من

مصلحت نیست بگویم ،که چه ها سهم تو شد

بعد از آن واقعۀ سرخ ،حقـیـقت گل کرد

کربال در تو درخـشـیـد ،خدا سهم تو شـد
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شاعر :وحید دکامین

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

تو یـادگـار حـسیـنی که کـربـال دیـدی

شـبـیـه عـ ّمـۀ مظـلـومـه ات بـال دیدی

"سری به نیزه بلند است"را شما دیدی

و غـارت حرم و خـیمه گـاه را دیـدی

دو چشم گریـۀ تو تا هـمیشه آباد است
در این سکوت تو صدها هزار فریاد است

بـرای گـریـه ات آقا اشـاره کـافـی بود

همین که چشم تو بینَد سه ساله کافی بود

گلوی نازک یک شیرخواره کافی بود

به آب دادن ذبحـی نـظـاره کـافـی بود

صه چهل سال مبـتال دیدند
تو را به غ ّ
به لحـظ ْه لحظ ْه گریز تو کـربال دیدند
اگرچه عصر دهم قسمت تو غم گردید

که سایـۀ پـدرت از سـر تو کـم گردید

نصیب تو فـقـط آه و غـم و الـم گردید

ز بـار غـصۀ یـاران قَـ ِد تو خـم گردید

اگرچه تبْ نگهت را ز درد ،تیره نمود
خـدا برای امـامت تو را ذخـیـره نمود
سر خورشید ماه قافله بود
به نوک نی ِ

1

و پاره پاره دلت از جفای حـرمله بود

به دست و پای تو دراین مسیر سلسله بود

غمی که ُکشته تو را شام بود و هلهله بود

شهـادت ارث شما بود و اعـتـبار شما
به ظـل ْم سوی اسارت کـشید کـار شما
 . 1بيت زير به دليل تحريفي بودن حذف شد همانگونه که بسياري از علما و محققين همچون عالمه بيرجندي؛ شيخ عباس قمي و  ....در
کتب کبریت احمر (ص  )۱۴۱منتخب التواریخ ( ص  )۲۲۴مقتل تحقیقی ( )۲۲۹پژوهشی نو در بازشناسی مقتل سیدالشهدا (ص  )۲۴۰و
 ....تصريح کرده اند موضوع نبش قبر و سر به نيزه زدن حضرت علي اصغر صحت ندارد و تحريفي است!! اين قصة جعلي و ساختگي
براي اولين بار در قرن سيزدهم در کتاب رياض القدس آن هم بدون هيچ استنادي تحريف شده است « کتاب رياض القدس توسط علما
و محققين تاريخي جزء کتب تحريفي معرفي شده است»؛.
به نوک ني سرِ خورشيد ماه قافله بود

نگـاهبان سر شيـرخـواره حـرمله بود
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ْ
غم فـراوان داشت
دلت ز داغِ اسارت ِ

تر تو همیشه باران داشت
دو پلک چشم ِ

خاطر تو یادی از شهیدان داشت
همیشه
ِ

به سینه روضۀ مکشوف چون هزاران داشت

سه شعبه دیدی و تیر و گلوی اصغر را
تو تیغ دیدی و خنجر به روی حنجر را
چه رفت بر دل غمدیده ات به دفن پدر

درون قـبر زدی ناله ای ز سوز جگـر

سری نمانده کنی رو به سوی قبله دگر

رواست خون بشود جاری از غمت ز بصر

به دفن شاه شهـیدان کـفـن نبود آنروز
به زیر آن همه نیـزه بدن نبود آنـروز
شاعر :ناشناس

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

چل سال هرشب روضه گردان تو بودم

بـا عـمـههـا ،پـاره گـریـبـان تـو بـودم

چل سال شد حرف از تنت ،چل سال ُمر َدم

رفـتم سر سفـره ولی چـیزی نخـوردم

چـل سال تقدیر دل من درد و غم بود

هر چـیز میدیـدم گـریز روضهام بود

نـعـلـیـن پــا کـردم بـیـابـان یــادم آمـد

ْ
رفـتـن روی خـار مـغـیـالن یـادم آمـد

چشمم به زیر انداز حجره خورد تر شد

داغ حصیری بر دل من شعله ور شد

هر جور میشد روضه را مکشوفه کردم

هـرکـس سـالمـم داد یـاد کـوفـه کردم

وقتی عـبا دوشم کـشیدم گـفتم ای وای

تا اشک دختر بچه دیدم گفـتم ای وای

در کوچـهها رد طنـاب آمـد به چـشمم

نـوزاد تا دیـدم ربـاب آمـد به چـشـمـم

رفـتم به تـشیـیـع جـوانهـا گـریه کردم

هـای سـاربـانها گـریـه کـردم
با خـنـده ِ

عمامهام افتاد و بیحـد روضه خواندم

انگشتر از دستم درآمد روضه خواندم

هر جا شلـوغی بود ماتم سهـم من شد

شرمـندگی از خـواهـرانم سهم من شد

حق میدهی از تشنگی قلبم کباب است

در ظرف آبم روضه جام شراب است

165

درآستان وصال؛ جلد هفتم :حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السالم

000
شاعر :علی انسانی

قالب شعر :غزل

گرچه دلخونم و حـالم ز دلـم زار ترست

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

1

ولی از پیکر من چـشم تو بیمــار ترست

درد و غم با من و دل هست وفادار ،اما

با تن من غـل و زنجـیـر وفــادار ترست

مهر بی مهر شده با من و می تابد سخت

آسمان ،سخت ز بیمار تو تب دار ترست

گرچه دشــوار بود رأس تو دیدن بر نی

دیدن قاتل خون خوار تو دشــوار ترست

آیـــۀ کــهــف ،ســزاوار لـب پــاک بــود

ولی از پـاک؛ لـبــان تو ســزاوار ترست

همـه هـسـتـنـد فــداکــار در این راه امــا

از میــان اســرا عــ ّمــه فــداکــار ترست

الله ای نیست در این دشت که بی داغ بود

ولی از چهر تو این داغ پـدیـدار ترست

شاعر :حسین صیامی

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

قالب شعر :غزل

همین که داغ رسید ع ّمه را صدا کردی

نشستی و وسـط خـیـمه ها دعـا کردی

چـقـدر داغ که در نـیـم روز دیـدی تو

چـقـدر عـمر که دائم خـدا خـدا کردی

خدا نخواست که در کربال شهید شوی

به جای آن همه جا را تو کربال کردی

حـسین قـاری قـرآن روی نـیزه شد و

تو خطبه خواندی و تفسیر آیه ها کردی

زالل جـاری گـریه بهـانه می خـواهـد

بهانه را چقدر خوب دست و پا کردی

زمـان دیـدن لبـخـنـدهـای یـک نـوزاد

بـنـا نـبـود به گـریـه ،ولـی بـنـا کردی

میان کوچه و بازار روضه خوان بودی

اساس هیئت ما را خودت به پا کردی

تو هم شهید همان سال شصت یک هستی

که سالهـا به هـمان روز اقـتـدا کردی

 . 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؛ بيمار خواندن حضرت سجاد در کوفه و  ...صحيح نيست بلکه امام به مصلحت الهي براي آنکه امامت
باقي بماند مدت سه روز در کربال بيماري سختي داشتند و سپس خوب شدند
گرچه بيمارم و حـالم ز دلم زار ترست

ولي از پيکر من چـشم تو بيمار ترست
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شاعر :وحید زحمت کش

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

در کـنـار عـمـهام داغ فــراوان دیـدهام

داغ بـابـا و بــرادر داغ یــاران دیـدهام

پیش چشمم یوسف کرب وبالی خویش را

در میان چـنـگ گرگان بیـابـان دیـدهام

عید قـربـانـی نـبـود امـا مـیـان کـربـال

بارها در پیش چشمم عید قربان دیدهام

روی هر نیزه ستاره خودنمایی مینمود

بر فـراز نیـزهها ساقی عـطشان دیدهام

کوفه و بزم شراب و بیوفاییهای شام

خیزران را بر لب شاه شهـیـدان دیدهام

وای از شـام بال و از مـصیبتهای آن

در خرابه کودکی زار و پریشان دیدهام

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل

گــالن وحـی ،را پــرپــر که دیــده؟

به گــلشن ،طایــر بی سر ،که دیده؟

تب و داغ و غل و زنجــیر و دشنام

گلــوی خشک و چـشـم تر که دیده؟

ســوار نــاقــه با ،بــازوی بــســتــه

زمین افتــادن خــواهــر ،که دیــده؟

مــیــان آفـــتـــاب شــــام و کــوفــه

رخ خورشید و خــاکستــر که دیده؟

به روی یــاسهـا جــای ســفــیــدی

ز سیــلی رنگ نیــلوفــر که دیــده؟

بــه رخـــســـار هــــال ِل ّاو ِل مــــاه

خــدایــا هیــجــده اخـتــر که دیــده؟

نــشــان ســنــگ در بــاالی نــیــزه

سر پــاک عــلــی اکـبــر که دیــده؟

سرود و رقــص و جشن و پایکوبی

به دور آل پــیــغــمــبــر ،که دیــده؟

چــهــل منــزل به هــمــراه سکــینه

عـــبــاس آبآور کــه دیــــده؟
ســر
ِ

ب خــشــکــیـــده و آوای قــــرآن
لــ ِ

شراب و چوب و طشت زر که دیده؟

ْ
دست بــســتـه
بگــو «میثــم» امــام

اسیــر آن هــمـه کــافــر کـه دیــده؟
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای جـان گــرفته با نفست پیکر دعــا

وی آسمـان چشم تو را اخــتــر دعــا

ذکر مقدّس سحــرت آیــههـای عـشق

د ُّر ســرشک نیمه شبت گــوهـر دعا

ّ
قــالده مـحـبّــت تو ،طــوق بنــدگــی

س ّجــادۀ عبــادت تــو ،سـنـگــر دعــا

دریک شبت شکفته هزارآسمان نـیاز

دردعا
وزیک دمت گـشوده هـزاران ِ

دومین علّـی و چـهارم امــام دیـن
ای ّ
بغضت تمام کفر و والیت تمــام دیـن
ای رشـتۀ والی تو حبل المتین عشق

تسبیـح شامگاه تو صبح آفـرین عشق

گفتارجـانفزای توعـیـن الحیــوةجــان

لبهای روحبخش توروح االمین عشق

سر سـبزکرده نـخــل بلند وصــال را

خون حسین واشک تودرسرزمین عشق

عشق شماست دین من وخواهم ازخدا

روزی هـزار بار بمیرم به دین عشق

بی مهر تو نبــود و نـــباشد ســعادتی
از هیــچ کــس خــدا نـپــذیرد عبادتی
بی مهر تو ریاض نیایـش ثمر نداشت

نخل بلند طاعت جزء شعله،برنداشت

با نالههای گـرم تـو گر هـم نفس نبود

بوی خدا ،نسـیم لطیـف سـحر نداشت

بر پیکرشریف تو پیچــید خویــش را

زنجیرعشق جائی از این خوبتر نداشت

هفده ستاره شـمس والیت به نیزه داشت

مثل تو پای نیزه خود یک قمر نداشت

دیدند،در توای به نبی نور هر دوعین
روح علی ،روان حسن،غیرت حسین
ای در بال سکوت تو بر لـب پیام صبر

ایّـوب را ز روز نخـستـین امــام صبر
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جز مصطفی که صبر تومیراث شخص اوست

از انبــــیا بلــند تـری در مــقام صـبر

هــم ســیــنۀ مـقـدس تــو کـعـبۀ رضا

-هم قلب داغدار تو بیــتالحـرام صبر

بر پـای تـو ز صـبح ازل سجدۀ رضا

دردست تواست تـا ابـدّیت زمـام صبر

صبــر تو گــر نبـود ز قرآن اثر نبود
طوبـای آرزوی نــبــی را ثمــر نبود
گــــردون اسـیــر زمزمۀ عاشقانهات

مرغ سحر خمـوش به شوق ترانهات

زینت گرفت از تو عبادت که در نماز

زین العـباد خــوانده خــدای یگانهات

سرتاسر صحیفه که قرآن دیگر است

شیرین عبارتی است ز ذکر شبانهات

عـنقای قاف قربی و در خـاک بندگی

آغــوش کبــریاســت بلنــد آشیــانهات

خلق زمین چگـونه شــناسد مـقام تـو؟
بــاریده آســمان بــه دعــای غالم تو
معراج ،شــام و نـاقۀ عریان بُراق تو

زنجیر حلــقه حلــقه پـر از اشتیاق تو

تفسیر فتح بود که بر خاک می نوشت

خونی که میچکید ز کتف و ز ساق تو

شب هــای شـام با همۀ درد و رنجها

صبــح وصــال بود نــه شام فراق تو

ایثار واستقامت وحلم و رضا و صبر

آرند سـجــده بر حــرم بــیرواق تــو

مــوالی ســاجدین و امــام المجاهدین
جان جهان فدای تو یـا زیــن العابدین
آنجــا کـه زخـم بر دل فوالد میزدند

بــر جــان داد؛ آتــش بـیـداد مــیزدند

آهــت درون سیـنه نهان بود و دمبدم

زنجـیرها به زخــم تو فـریـاد میزدند

آن سنگها که برسرت از بام ریختند

ازسوزدل به بیکسیات ،داد میزدند
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از شعـلههــای نالــۀ طفــالن داغــدار

بر آتــش درون دلــت بــاد مــیزدنـد

000

بهــر تــو اولــیای خدا خون گریستند
بر نیزهها ســر شــهدا خـون گریستند
ا ّمت چه خوب شخص تورا احترام کرد

خاکســترت نثــار ز بـاالی بــام کـرد

این غـم کجا برم که گویم؛ در زمیـن

عرش خدا به گوشۀ ویـران مقام کرد

در کــربال و کــوفه و شــام بـال فقط

منهال بر تو پشت خـرابـه سـالم کرد

ممکن نبودظلم ازاین بیش وخصم را

ا ّمت ،به اهل بیت ،ستم را تمــام کرد

بودند پیــش چشــم تو بر ناقهها سوار
آل رســول مثــل اســیــران زنـگــبار
بــا آنــکه زنــده آمــدی از آن دیارها

داند خدا که خصم تـو را کشت بارها

نفرین به مردمی که به بازار شهر شام

تهـمت زدند از همه ســو رهگذارها

مشــعل بــدســت آمــده بودند پــیشباز

ســوی تــو بــا ســر شـهدا نیزهدارها

در محــفل عــزای شــما بود نیلگون

چــون جــامه ســیاه رخ گــلعــذارهـا

1

گیرم سیه کند همۀ صـفـحـه ها؛ غمت
وصف غمت نگنجد ،در نظم میثمـت
 . 1بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايتهاي معتبر حذف شد؛ موضوع سنگ جشن و شادي خنديدن و  ...در شام بود نه
در کوفه و براساس کتب معتبر تاريخي همچون :الفتوح ج  ۵ص ۱۲۱؛ أمالی مفید ج  ۳۸ص ۳۶۷؛ اللهوف ص ۱۳۰؛ مناقب آل
ابیطالب ج  ۴ص ۱۱۶؛ مَقْتَل خوارزمی ج  ۲ص ۴۶؛ مُثیرُاألحْزان ص ۲۰۹؛ جالءالعیون ص ۵۹۳؛ بحاراألنوار ج ۴۵صص ۱۰۹و ۱۶۴؛
منتهیاآلمال ص ۴۸۵؛ قمقام ص ۵۱۶؛ نفسالمهموم ص ۳۵۳؛ مقتل امام حسین ص ۲۲۳؛ مقتل مقرّم ص ۲۹۹؛ مقتل جامع ج  ۲ص
 ۴۳و ....در شهر کوفه مردم پشيمان شده و گريه زاري ميکردند ،ضمن اينکه در منابع معتبر براي شهر شام هم جشن پايکوبي نقل
کردهاند نه پرتاب سنگ و آتش و...
در کوچههاي کوفه و بـازارهاي شام

سنگـت زدند از همه ســو رهگذارها
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شاعر :محسن ناصحی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

سجادی و از سجـده کـن ها برتری تو

از هرکه مشتاق عـبـادت سـر تری تو

اسالم بی حجت نمی ماند که تشنه است

از هرچه عباس است آب آور تری تو

داغ عـلی های پـدر خـونـین دلت کرد

ای اربن اربا دل! عـلـی اکـبر تری تو

در کربال شـمـشـیر بود و شام طعـنـه

در ازدحـام سنگ بـی سنـگـر تری تو

روزی عـلی بودی و خیبر را گرفـتی

امروز منـبر را مگر حـیـدر تری تو؟

آن خطبه قرآن یا تو بر منبر پیـمبر؟!

اقراء به نام سـر که پیـغـمـبر تری تو

ابری است بعد از کربال چشم تو ،هر روز

با روضه های سیلی و معجر ،تری تو

شاعر :محمد میر هاشمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

می شکـافـد تـیـر غـربت سـیـنۀ سجاد را

زهـر از غــم می رهاند این دل نـاشاد را

می گذارم بر زمین دیگـر سالح گریه را

می کشم با " یا حسینی " آخـرین فریاد را

دیـده ام بر خاک صحـرا پیکـر ابـرار را

دیـده ام بــر نــیــزۀ اعــدا ســر اوتــاد را

دیده ام در کــربال غــم واژۀ تــوحـیـد را

دیـده ام در بـین مـقــتـل شـادی صـیـاد را

هم زمان نـالـۀ غـربت ،تبـسم بر یـتـیم؟!

جان به دل دادم به شام محنت این اضداد را

نــالـهام احـیــا نــمـایــد خـون ثــارهللا را

اشـک من رسـوا نـمـایـد دشـمن شیـاد را

بـاورم شد دردهای سیـنه سـوز کوچه را

حس نمـودم در اسارت غـربت اجـداد را

خارجی خواندم ،اسیرم کرد ،قصد جان نمود

با دو چشم خویش دیدم مرگ عدل و داد را

دیـده ام در زیـر پـا اوراق قـرآن ،دیـده ام

پـرچـم زلـف سـر نیـزه نـشـین در بـاد را
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000
شاعر :محمد رضا رضائی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

داغـی نـشـانده بر جگــرت ،یـاد کربال

خون می رود ز چشـم ترت ،یاد کـربال

زینب سکینه گریه و طفـل ربـاب و آب

مــی آورنــد در نــظــرت ،یاد کــربال

زنجـیــر سـلـسلـه
با زخــمی از تـسلَ ِی
ِ

مانده به روی بــال و پرت ،یاد کربال

با خطبه های بی بدلت زنــده کرده ای

در لحظه لحــظـۀ سفــرت ،یاد کـربال

ازقتل صبرروضه بخوان ای امام صبر

ســوز آه شــعـله ورت ،یــاد کــربال
با
ِ

از سجده های لشکر شمشیر و نیزه ها

از خـنجر و ســر پــدرت ،یــاد کــربال

ازلحظه ای که غارت خیمه شروع شد

آتش گــرفت دور و بــرت ،یــاد کربال

تاصبح حشرضامن این دین وپرچم است

یــاد محــرم و صــفرت ،یــاد کــربــال

این جلوه های اشک عزادرصحیفه است

یــاد خــدا ،شــب و سحـرت ،یاد کربال

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

من آن گلم که خفته به خون باغبان من

نه گل نـه غنچه مانده به باغ خزان من

مرغ بهشت وحیام و از جور روزگار

ویــرانــههــای شــام شـــده آشــیان من

هــفـــتـاد داغ دارم و در ســوز آفــتاب

هجـــده ســر بریــده بــود ســایـبـان من

زنهای شام خنده به ناموس مـن زدنــد

ایــن بــود احــترام مــن و خــاندان من

زنــجیرهــا به زخـــم تن من گریـســتند

دشمن نکرد رحم به اشــک روان مــن

شــام بــال و طــشت طال و سـر حسین

گـــردید قـــاتل پـــدرم مــیـزبــان مـــن

من اشک ریختم زبصراوشراب ریخت

بـــا آن کــه بــود آیـۀ کوثر به شأن من

من ناله میزدم ز دل او چوب خیزران

من تن به مرگ دادم اوسوخت جان من

«مــیثم» خـدا جزات دهد درعـزای ما

کز نظــم تــو عیـان شده سوز نهان من
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شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

منكه عمری در تب و تاب مرارت سوختم

چون شب شام غریبان در حرارت سوختم

بعد بابای غریب و بی كس و مظلوم خود

مثل عمه زیر زنجــیــر اســارت سوخـتم

از حرم تا قتلگه با كـعـب نی كردم عبور

اولیــن زائر منـم كز این زیــارت سوختم

سوخـتـم بابا چو بر نعشت نگــاهی دوختم

بر شكـاف زخـم های بی شمــارت سوختم

جسم خونینت که دیدم جان به لب گشتم دمی

1

بر تن بی سر و جسم بی مـزارت سوختم

از همان روزی كه میكردی سفارش ع ّمه را

تا كنون بر خواهر شب زنده دارت سوختم

نعش ها دیدم به صحرا رأس ها دیدم به نی

هم به هـفـتاد دو و هجــده بهــارت سوختم

گاه دیدم غارت خلخال و گــاهی گـوشوار

گــاه بهر دختــر بی گــوشــوارت سوختم

ِسی ِل سیلی در اسیری سهم اهل البـیت شد

بــارها از دست های با مهــارت ســوختم

حربۀ كوفی هجوم و قتل و غارت بود و بس

از هجـوم بی حیـا هنگام غــارت سوختم

شــوم یــزیــد
مجــلس ابن زیــاد و مجلس
ِ

كرد بر ناموس حق دشمن اشارت سوختم

خویش را پیروز میدانست و ما را در شكست

پیش بیگانه ز كــذب این بشــارت سوختم

عمه ام را خارجی خواندند و خود را اهل دین

در میان دشمنــان در آن امــارت سـوختم

تا دم مرگم برایت گریه كردم صبح و شام

نهضتی كــردم به پا حاال كنــارت سوختم

1

2

 .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.
نعش بي سر را که ديدم ناگهان خوردم زمين

بر تن بي سر و جسم بي مــزارت سوختم

 . 2بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ضعف 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.

حربه کوفي هجوم و قتل و غارت بود و بس

از هجــوم چشم ها هنگام غــارت سوختم
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000
شاعر :محمد فردوسی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

کــرار مــنــم
وارث حــیـــدر ّ

باعـث خــواری کـفــار مـنـم

خطبهام مثل علی غـوغا کرد

کوفـیان را همگی رسـوا کرد

ان سخـن در دستــم
تـیــغ ّ
بــر ِ

از تـبــار عــلـویّــون هـسـتـم

مـن کـه در دام بـــال افــتــادم

یـوسـف کـرب و بال س ّجـادم

گر چه من وارد مـیدان نشـدم

دست بر قبضۀ طـوفان نشدم

مانده بودم که شوم یـار حـرم

مثـل عـبّاس ،علـمـدار حــرم

زخـم این سـیـنـه مـداوا نشود

گـرۀ بــسـتـۀ مــا وا نــشــود

من که سی سال ز غم رنجیدم

چه بگویم که چه چیزی دیدم

دیــدهام تـشـنـگـی اصـغـر را

دیـده ام گـریـۀ یـک مـادر را

دیـده ام چـهـرۀ افــروخـتـه را

خیمه های ز عطش سوخته را

دیــده ام قــتـلگــه ســوزان را

خنجر و دشمن بیوجـدان را

دیــده ام ایـنـکـه پــدر افـتــاده

از جــراحــات کـمــر افـتـاده

دیــدهام که کـفـنش را بـردنـد

نـیـزهها پیـرهـنش را بردنـد

هـمـۀ هـسـتی مـا غـارت شـد

خاتـم خـون خـدا غـارت شـد

چه بـگـویـم که اسـارت دیـدم

صحنههایی ز جسارت دیـدم

چشم کوفی جگـرم را سوزاند

آتشـش بال و پرم را سوزانـد

صـه و آالم شـده
سهـم مـن غـ ّ

ذکر هر شـام من الـ ّ
شام شـده

ما کجا مجـلس اغـیـار کجا؟!

ما کجا کـوچه و بازار کجا؟!

ما کجـا سنـگ لب بـام کجا؟!

ما کجا خـنـده و دشنام کجا؟!
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

با غـل جـامـعـه در هم بـفـشـارید تـنـم را

هـدف سنگ نمـائـید ز هـر سـو بـدنـم را

میتوان پوست برید از تن رنجور من ا ّما

نتـوان دوخت ز گـفـتـار حـقـایـق دهنم را

اللـۀ گــلبـن مـوالی جــوانـان بــهــشـتــم

خاک ویـرانهسرا کرده خـزان یـاسمنم را

راز مظلومیم آن روز شود بر همه ظاهر

که پس از مرگ برآرند ز تن پیـرهنم را

هـدفـم نـشـر پـیـام پــدرم بـود در ایـن ره

که عدو کرد هدف دست و سر و پا و تنم را

به همه خلـق بگـوئید که با پیکـر عـریان

بــوریـائی کـفـن آمـد پــدر بـی کـفـنـم را

نظم میثم همه جوئید و به هر بیت بخوانید

صۀ ُ
صه و انـدوه و مالل و محنـم را
غـ ّ
قِ ّ

شاعر :وحید قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

كـاش مـا هـم كـبـوتـرت بـودیـم

آستـان بـوس مـحـضرت بـودیم

كــاش بـا بـال هـای خــاكی مـان

الاقـل سـایـه گــسـتـرت بـودیـم

كاش ما هم به درد می خـوردیم

فـرش قــبـر مــطـهـرت بـودیـم

كاش می سوخـتیم از این غربت

شــمـع بـاالی بـسـتـرت بـودیـم

كاش می شد كه محـرمت بـودیم

عــاشــقــانــه ابــوذرت بــودیـم

مــحــرمــی آقــــا
كـــاش مـــاه
ّ

یـك دهــه پــای مـنـبـرت بودیـم

كاش می شـد كه گـریـه كـن هـای

روضـۀ تـیغ و حـنجـرت بودیم

كاش میشـد كه سـیـنـه زنهـای

نــوحـــۀ گـــریـه آورت بـودیـم

كاش در روز تـشنگی؛ محـشر

ـبــاده نــوشان سـاغـرت بـودیـم

در قـیـامت به گریه می گـوئـیم:

كاش...ای كاش ..نوكرت بودیم
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ای تــمـام آفـریـنـش تـشـنـۀ اشــک شـبت

وی خدا و خلق او مشتاق یــارب یــاربت

ای مسیحای دعا در هـر نفس ،لعــل لبت

سینههای سوخته یک شعله از تاب و تبت

باب حاجت؛ باب رحمت؛ باب ایمان؛ باب دین
قـطب عـرفـان ،سیّـدسـ ّجـاد ،زینالـعـابــدیـن
ای مزاربیچراغت نور چشم و چشم نور

ای منـاجــات شــبـت آل مـح ّمـد را زبـور

سجدهگاهت درعبادت طورنورو نورطور

چشم ظلمت از تو و روی منیرت دور دور

حـاجـت خلـــق جهـان در آستانــت ریخته
وحی سـاعد در سماوات از دهانت ریخته
آفــتابـا مـــاهتاب از جـلــوۀ رویــت خجل

طوبی ازقد؛جنت ازرخ،الله ازبویت خجل

ســر کــویت خجل
گــدایـان
پادشاهـان از
ِ
ِ

حلقههای سلسله از دست و بازویـت خجل

نیست تنها دوستان را دست بـر دامـان تو
دشمنان را هم طمع بر لطف وبراحسان تو
تو به خلق و خوی؛ اعجاز پیـمبر مـیکنی

گر بخواهی در اسارت کار حیدر میکنی

با دو دست بستۀ خود فتح خیـــبر میکنی

شام رادرچشم دشمن،صبح محشرمـیکنی

دست تقـدیر تـو دســت اقـتدار حیدر است
بلکه هر انگشت تویک ذوالفقارحیدراست
کــربـال و کــوفـه و شـــام بـال رام تو بود

دشــمن بــیدادگر را وحشت از نام تو بود

تــو میان ســلسله نه ،خصم در دام تو بود

فتــح آل مصــطفی از خـطبـۀ شـام تو بود
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چارده قرن است مسجد میکشد از دل خروش
میرسد بانگ انا ابن مکهات دائم بـه گوش
سرگذشتت شعلهای دردل شد وازسرگذشت

شام شوم از کربال بهر توسنگینترگذشت

کس نــمیداند چـهها بر آل پیغمبر گذشت

ناقۀ عریانت از هر کوچه و معبر گذشت

شامیان از کینه و طغــیان شـرار انگیختند
از فـراز بـامهــا آتــش بـــه فرقت ریختند
ای ز چشم شیعه جاری خون ساق پای تو

آفتـاب فـاطــمه خـاکســتر و ســیمـای تــو

تو چراغ عرشی و ویـرانــه شد مأوای تو

خـاک ویرانـه کجا و صورت زیبای تو؟!

بود در ویرانه بـر رأس پــدر ،چـشـم ترت
همچو بسمل بال زد در پیش چشمت خواهرت
تو همای وحی بودی و پـرت را سـوخـتند

لحظه لحظه سینـۀ پـر آذرت را ســوخـتند

نخل ایمان بودی و برگ وبرت راسوختند

آخر از زهر ستــم پـا تا سرت را سوختند

گرچه دیدی صدْمه و آزار ومـحنت آن همه
قـــاتلت داغ پـدر بـود ای عـزیــز فــاطـمه
سالها بگذشت وبودی هیجده داغت به دل

سوختی یک عمرهمچون شمع سوزان متصل

سینهات چون خیمههای سوخته شدمشتعل

ای به وقت سجده خاک ازاشک چشمان تو گل

بر تـومـیگریم که برگلهای پرپرسوختی
هر کجا دیـدی جوان از داغ اکبر سوختی
بـــاغبانی گــر به بــاغ اللهاش میداد آب

تو بـه یاد کام عطشــان پـدر رفتی ز تاب

گریه میکردی به یاد طفل معصوم رباب

بر لب خشک علیاکبر دلـت میشد کباب
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میبریـدی گوسفندی را اگــر قــصاب سر
یاد میکردی ز تیــغ شــمـر و حلقــوم پدر
کاش میشد قبر پاکــت را بـگیرم در بغل

همچو نور ماه ،خاکت را بگــیرم در بغل

سـاق پـــای دردناکــت را بگیـرم در بغل

زخم قلب چاک چاکت را بگیــرم در بغل

کاش میشدشیعه برگرد مزارت میگریست
روز و شب پیوسته میثم درکنارت میگریست
شاعر :پوریا باقری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

بعد عـمری ،که گـرفـتار غـم بابا بود

بازهم گوشۀ یک حجره ،تک و تنها بود

پسر سـوم زهـراست ،مـراعـات کـنید

بـخـدا هـمـسـفـر عـمـۀ عـاشـورا بـود

باغ گل دید ،ولی غـم ز دلش باز نشد

او فـقـط ،فـکـر گـلــوی پـسـر آقـا بود

ذبح میدید ،پر از شور و تالطم میشد

آه ،انگـار به فـکـر عـطـش مـوال بـود

دائما ً اشک برای غـم عـاشورا ریخت

فکـر سـقـا و تـن گـل پـسـر لـیـال بـود

زهـر ،نـاچـیـزتـریـن قــاتـل آقـا بـوده

قـاتـلـش ،داغ پـریـشانی دخـتـرها بود

جگرش سوخت ،به یاد غم آن روزی که

بـزم نـامـردی اوالد "زنـا" بـرپـا بـود

دو سه تا مهرۀ شطرنج و شراب و نامرد

اصال انگار نه انگـار ،رباب آنجا بود

عـمۀ بیکس و تنها ،وسط بزم شراب

او که پر دردترین ،خواهر این دنیا بود

چوب را بر لب و دنـدان پدر میکوبید

بــزم نه ،قـتـلـگـه ذریــۀ زهــرا بــود

1

 . 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
فراموش نکنيم بيچاره خواندن اهل بيت توهين است نه مرثيه
چوب را بر لب و دنـدان پدر ميکوبيد

بــزم بـيـچـارگـي ذريــه زهـــرا بــود

سایت آستان وصال  astanevesa.irجلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان

178

شاعر :محسن حنیفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

بغضش شکست زخم دلش بی حساب شد

سـجـاده اش مـعـطـر با اشـک نـاب شـد

او سـیــدالــبــکــاء حـسـیـنـیـۀ خـداست

گریه سپــاه او شــد و پـا در رکاب شـد

صفحه به صفحه ادعیه های صحیفهاش

نـاگـفـتـه های مـرثـیـه بـود و کـتـاب شد

عـکس غـروب روز دهـم بین چـشم او

با عـکـس آن هـالل سر نـیـزه قـاب شد

یــادش نـمیرود بــدن بـیســر حـسیـن

یا آن محاسنی که به خونش خضاب شد

رگ های روی حنجـر زخمی گواه بـود

در بــردن ســــر پــدر او شــتــاب شـد

سیــنــه زده بــرای تـنـش مثــل بــادهـا

وقـتـی که نـوحه خوان تنـش آفـتاب شد

دیگر لبش به آب خنک! نه نخورد و رفت

او روضـه دار دائــم طـفـل ربــاب شـد

خاک فلک به روی سرم که نـوشتـهاند

بـا دسـت بـسـتـه وارد بـزم شـراب شـد

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

شبهای غربت تو گذشت و سحر نداشت

حتی سحر غم از دل تو دست بر نداشت

در حــیـرتـم کـه سلـسـلـۀ آهـنـیـن مـگـر

جایی ز زخـم گردن تـو خوبتر نداشت

زخـم تن تـو را هـمه دیـدنـد و هـیچکس

غیر از خدا ز زخم درونت خبر نداشت

دنـیا چه کـرد با تو که هـجـده عزیـز تو

تنهایشان به روی زمین بود ،سر نداشت

هجـده سـر بــریـده بــرایت گـریــسـتـنـد

آهت هــنـوز در دل دشـمـن اثـر نداشت

سوزم بر آن عزیز که در آفتاب سوخت

پاک پـدر نداشت
سر ِ
یک سایبان به جز ِ

حـال تـو بــود در دل گــودال قــتــلگــاه

چون بسملی که بال زد و بال و پر نداشت

مهمـان شـام بـودی و بهـر تـو مـیـزبـان

جـز گــوشۀ خرابه مکـانـی دگر نداشت

سـوز شـمـا به سیـنۀ «میـثم» اگـر نـبود

اینـقـدر نخـل ســوخـتـۀ او ثـمـر نداشت
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شاعر :ناصر شهریاری ،وحید دکامین

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

الـســالم ای قـبـلـۀ اهـل نـظـر

السالم ای گـریۀ شب تا سحـر

السالم ای روضههای پُر شرر

السالم ای عـابد خـونین جگـر

ای که غم گشته انیس خاطرت

ای که جز مهدی نباشد زائرت

ای مــزارت قــبــلـۀ اهـل وال

ای امـام چـارم ارض و سـمـا

ای همیشه در دلت روضه به پا

داغـهـا دیـدی تـو در کـربـبـال

مصلحت این بود در تب بودهای

راوی غـمهـای زیـنب بودهای

عمری از غـم دیـدۀ تر داشتی

ارث غربت را ز مادر داشتی

بـر دلـت داغ بــرادر داشــتـی

روضههای شمر و خنجر داشتی

روز عـاشورا ز یـاد تو نرفت

غـربـت بـابـا ز یـاد تو نرفت

گر که دیدی پاره پاره پـیرهن

این همه شمشیر و نیزه ،یک بدن

در دل گـودال جـسمی بیکـفن

سر به رو نی به روی خاک تن

بر لـب تو االمـان از شـام بود

خـون دلهـا از غـم دشنـام بـود

1

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به دليل مستند نبودن و يا تحريفي بودن مطالب 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 .اين قصه جعلي در هيچ يک از کتب معتبر نيامده است و اولين بار در قرن چهاردهم در کتاب اسرار الشهادة
فاضل درندي بدون هيچ سندي جعل شده است ،الزم به ذکر است که بسياري از علما و محققين کتاب اسرار الشهادة در
بندي را کتابي تحريفي و خرافه اميز معرفي کرده اند.
روز عـاشورا ز يـاد تو نرفت

بوسه بر رگها ز ياد تو نرفت
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شاعر :علیرضا خاکساری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

هر صبح و ظهر و شام و سحر گریه میکنی

1

همراه اشک و سـوز جگـر گریه میکنی

ســجــاد خـــانــواده ای و وقــت نــافــلــه

بــر آخــریــن نـمــاز پــدر گــریه میکنی

از داغ آن سفر که تو را پـیـر کرده است

وقتی که می روی به سفــر گــریه میکنی

حــق داری ای امــام جــوانــم بــه دیــدن

شمشیر و تیغ و تیر و تـبـر گـریه میکنی

بر پــاره پــاره پـیـکــر پـیـغـمـبـر حسیـن

بر گــریه پای نـعـش پــسر گــریه میکنی

گاهی به سوی مشک و علم خیره میـشوی

با یــاد زخــم های قـمــر گــریه میـکــنی

وقتی که میــرسی به کنــار شــریـعـه ای

بر سر عبا و دست به کـمـر گریه میکنی

بـا دیــدن ســواره نـظـام هـای لـشگــری

با دیــدن عـمـود و سپــر گــریــه میکـنی

الالیـی ...ربــاب ،امــانـت بــریــده است
ِ

با یاد حلق و تیــر سه پــر گــریه میکنی

"وقت غروب ،عمه"...علیکن بالفرار"...

با "آتش" و "خیام" و "خطر" گریه میکنی

در کربال چه دیده ای آخر که روضه خوان

تا میرسد به "سیـنه" و "سر" گریه میکنی

اینطور که پیش میروی از دست میروی

آقای من بس است چـقـدر گریه میکنی؟؟

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم به منظور انطباق با اصل روايت و انتقال بهتر معناي شعر
بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد؛ زيرا در روايات معتبر وارده اشاره بر گريه امام سجاد
دارد و شايد بتوان گفت که عبارت ضجه مي زني شايسته شأن امام نباشد لذا از آنجائيکه مهم ترين وظيفه هر مداح
رعايت احترام و شأن امام است بهتر آن است که از عبارت گريه مي کني استفاده شود
هر صبح وظهروشام وسحرضجه ميزني

همراه اشک و سوز جگــر ضجه ميزني
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000
شاعر :سید هاشم وفایی

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

قالب شعر :غزل

سی سال هر شب تا سحر احیا گرفتم

در هاله ای از درد و غـم مأوا گرفتم

سی سال بی گریه شبی را سر نكردم

سی سـال از داغ پـدر احــیـا گـرفـتم

سی سال با اشك غم وخون دل خویش

بــزم عــزا در مـاتــم گـل هـا گرفـتم

سی سال آتش در وجودم شعله وربُود

گـلبـوسـه تـا از حـنـجـر بابا گـرفتم

آبــی اگـر دیــدم ،مــیــان شـعــلــۀ آه

اشـكـی فــشـانـدم ،مـاتـم سـقـا گـرفتم

با ذوالـفـقـار خـطـبـه و با سیـل اشكم

دا ِد د ِل خــود را من از اعــدا گـرفتم

از بس سـراپـا سـوخـتـم در آتش غـم

ارثـیـه گـوئی از غــم زهـرا گـرفـتـم

عمری"وفائی" سوخت گر ،جان ودل من

آتـش به یـاد روز عـاشــورا گـرفـتـم

شاعر :محمد خسرو نژاد

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

دل ســودا زده ام نــالــه و فـریـاد کـنـد

هـر زمـان یــاد غــم سیـد سـجـاد کـنـد

بى گمان اشک به رخساره بریزد از چشم

هـر که یـادى ز گـرفـتارى آن راد کند

بود در تاب تب و بسته به زنجیر ستم

آن که خـلـقـى ز کـرم از الــم آزاد کند

به جز از شمر ستمگـر نشنـیدم دگـرى

با تـن خـستـه کسى این همه بـیـداد کند

تن تب دار و اسیرى و غم کوفه و شام

واى اگر ِشکـوه این قـوم بر اجـداد کند

خون ببارد ز غم مرگ پدر در همه عمر

چون که از واقـعه کـرب و بال یاد کند

غیر زینب که بُد آن قافله را قـافله دار

کس نبودى که بر آن غمزده امداد کند

نـتـوان مـاتـم سجـاد نـوشـتن "خـسرو

"دل اگـر سنـگ بود نـالـه و فـریـاد کند

 . 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.

از بس سراپا سوختم در آتش غم

بـوي صداي گـريـه زهـرا گـفـتم
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شاعر :محمد حسین رحیمیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

غـمگـین تر از پـائـیـزم و ابـر بـهـارم

از مـن گـرفـتـه کــربـال دار و نـدارم

ماندم تک و تنها در این شهر مـدینـه

رفته است دیگردلخوشی از روزگارم

قـلب زمیـن و آسـمـانهـا تـا قــیـامت

میسوزد از این گـریۀ یعـقـوب وارم

خواب از دو چشم بی قـرار من گرفته

نـشـیــنـی هـمـه ایـل و تـبـارم
نــیــزه
ِ

بزم شراب و خیزران ،اشک سکینـه

سی سال ،ازاین غصه ها شب زنده دارم

خـونـی بـابـا
سی سـال این پــیـراهـن
ِ

ب بـی قـرارم
بُــرده تـمــام
صبــر قــل ِ
ِ

تنها به جـرم گـریه بــر سـاالر زینب

روزی بـدون سـایـبــان گـردد مـزارم

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

شد تـازه داغ ،بـاز به دلهـای اهل بیت

تکـرار شد مـصیبت عـظمـای اهل بیت

با قلب چاک چاک درآغوش خاک خفت

چارم امـام و رهـبر و مـوالی اهل بیت

دردا که شد خموش پس از سال ها فراق

آوای روح بـخـش مـسیـحـای اهـل بـیت

بعد شهـادتش به همه خـلـق شـد عـیـان

که اورا چه ها رسیده ز اعدای اهل بیت

آثـار زخـم سـلـسـلـه ها هـم هـنـوز بـود

بر عضو عضو آن گل رعنای اهل بیت

این است آن اسیر که هجـده ستاره دیـد

بـر نــیـزه گـرد مـاه دل آرای اهـل بیت

این است آن امام که با دست بـسته دیـد

چون داغ خویش آبـله بر پـای اهل بیت

این غـیرت اللّهـی ست که می دیـد آمدند

زن هـای شــام بـهــر تـمـاشای اهل بیت

با تـازیـانه گشت جسـارت به عـ ّمـه اش

روزی که سوخت خانۀ زهرای اهل بیت

"میثم" قسم به فاطمه باور نکردنیست

این غم ،که در خرابه شود جای اهل بیت
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000
شاعر :علی انسانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

بیمار غـیـر شـربت اشک روان نداشت

بودش هزار درد و تــوان بیــان نداشت

دانــی چــرا ز آل پـیـمـبـر کـشـید دست

نقشی دگـر به کــار ستم آسمــان نداشت

تنها زمین نداشت به سر دست از فـلک

پایی به عـزم پیشنهادن ،زمــان نداشت

یکسر به خاک ریخت گل و غنچه ،شاخ و برگ

آمد ولی زبــاغ نـصـیبی خــزان نداشت

دانی به کــربال ز چه او را عدو نکشت

تا کوفه زنده مانــدن او را گمان نداشت

از تب زبس که ضعف بر او چیره گشته بود

میخواست بگذرد ز سر جان ،توان نداشت

یک آسمان ستاره به ماه رخش ز اشک

میرفت ،یک ستاره به هفت آسمان نداشت

در تــرکش دلـش که دو صد تیر آه بود

میبرد و غیـر قامت زینب کمان نداشت

شاعر :یوسف رحیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

بین نـماز ،وقت دعـا گـریـه می كـنی

با هر بهـانه درهمه جا گریه می كنی

در الـتـهـاب آ ِه خـودت آب می شـوی

میسوزی وبدون صدا گریه می كنی

هرچند زهر ،قلب تو را پاره پاره كرد

اما به یـاد كـرب و بـال گریه می كنی

اصالً خود تو كرب و بالی مجـسّمی

وقـتی برای خـون خـدا گریه می كنی

ب خوش از گلوی تو پائین نمیرود
آ ِ

با نـالـه های واعـطـشا گـریه می كنی

با یاد روزهای اسارت چه می كشی؟

هرشب بدون چون و چرا گریه می كنی

زلف خـونی سرهای نی سوار
با یاد
ِ

هر صبح با نسیـم صبا گریه می كنی

هم پای نیـزه ها همه جا گریه كرده ای

هـم با تـمام مـرثـیه ها گـریـه می كنی

دیگر بس است "چشم ترت درد میكند"

ازبس كه غرق اشك عزا گریه می كنی
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شاعر :ناشناس

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

غم و اندوه و مصیبت همه جا یارش بود

روز پیوسته ز محنت به شب تارش بود

كــربــال از نظــرش دور نـمـى شد آنى

یــاد آن فـاجـعـه دائـم پــى آزارش بــود

پیش رویش سر پرخون پدر بر سـر نـى

پا به پا همسفرش بود و جلــودارش بود

آن شـنـیـدم كه پـس از واقـعـۀ كــربـبـال

بیشتر گــریـه به یـاد شـهـدا كــارش بود

آب مى دیــد به یــاد لـب عـطـشـان پــدر

اشكش از دیده سرازیر به رخسارش بود

گــریـۀ كـودك بى شیــر به یــاد اصـغــر

شــرر خــرمن جان و دل افـكــارش بود

پیش چشمش همه سیراب شدند از دم تیغ

چــرخ با آل پـیـمـبـر سـر پیـكـارش بود

شرح مظلومى هفتاد دو غـلطیـده بخـون

روشن از چشمه چشمان گهـربارش بود

زیـنـب آن رهـسپــر راه بــرادر تا شـام

در اسارت همه جا مونس و غمخوارش بود

خـطـبـۀ سیـد سجــاد كه در مسجـد شـام

گـشت ایــراد نمــایــان هـم آثــارش بـود

پــرده از آن همه بـیداد و جنایت بگرفت

آنكه گـفتار خــدا منطق و گـفـتـارش بود

عــاقبت فـتـنـۀ بدخــواه ز انـدازه گذشت

آنچه را كرد همان فطرت كـردارش بود

كرد مـسـمـوم تورا دشمن جـان تو ولـید

چون براتى كه زغـم دیده خونبارش بود

1

 . 1بيت 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 .فراموش نکنيم که کربال و شهادت سيدالشهدا عليه السالم يک حادثه نبود بلکه يک فاجعه و
خيانت بزرگ دشمنان اسالم و اهل بيت بود و يک انقالب بزرکگ از جانب امام براي زنده کردن دين جدش پيامبر اکرم
صلي اهلل عليه و آله و سلم
کــربال از نظــرش دور نمـى شد آنى

يــاد آن حادثــه دائـم پــى آزارش بــود
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000
شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

زهر اشکی شد و کانون دعا را سوزاند

بـنـد بـنـد من افــتـاده ز پــا را سـوزانــد

آسمـان تـار شده ،جـرعۀ آبی ،این زهـر

پاره های جـگـر غــرق بـال را سـوزانـد

سـینـهام بود حـسـیـنـیـۀ غـم هـای حـسین

یاد آن خـاطـرهها بـیت عـزا را سـوزاند

من نه امـروز که در کـربـبال جـان دادم

ازهمان روز که آتش همه جا را سوزاند

با همان تیرکه در حنجره ای ترد و سفید

تـارهـای عـطـش آلـود صـدا را سوزاند

از همان لحظه که می سوخـتم و می دیدم

تـازیـانـه هــمـۀ پــیـکـر مـا را سـوزانـد

وای از آن بزم که در پیش اسیران حرم

خیزران هم لب وهم طشت طال را سوزاند

شاعر :علی مردانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای تشـنه لب که بر لب دریـا گریستی

از دیده خون  ،زمرگ احبّـا گریستی

تنها نه بهر تـشنـه لبان اشک ریخـتـی

دیـدی چو کـام تـشـنه سـقّـا گـریـستی

یعقوب آل عصمت اگر خوانمت رواست

چون در فراق یوسف زهرا گریستی

آنجا پدر ز هجر پسر گریه کـرد لیک

اینجـا تو در مـصیـبت بابـا گـریـستی

چـل سـال بعـد واقـعـۀ سـرخ کـربـال

در آتـش فــراق تو تـنـهـا گـریـسـتـی

گـاهـی به یـاد وقـعـۀ خـونـین کـربـال

گـاهی به یـاد شـاه غـم افـزا گـریستی

بگذشت چون به پیش رخت سرو قامتی

بـــر قــلـب داغ دیــده لـــیـال گریستی

در مـاتـم سـه سـالـۀ بی یـاور حـسیـن

با سـوز آه زیـنـب کــبـری گـریـسـتی

بـودی مـدام صائم و قــتائم تمام عـمر

روز اشک غم فشاندی و شبها گریستی

مردانی از مصیبت جانـسوز حـضرتش

تـا بـاشـدت ذخــیــرۀ فـردا گـریـسـتی
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شاعر :سعید توفیقی

قالب شعر :چهار پاره

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

آن کسی که هـمه اش گریۀ عـاشورا بود

آب مـی دیـد بـه یـاد جـگــر ســقـا بــود

چشم هایش همه شب هیأت واویال داشت

تا نفـس داشت فــقـط گریه کن بابـا بود

***********************
زهـر نوشید َو تب کرد محیط جـگـرش

ُگر گرفت ازعطش وسوخت همه بال وپرش

خشک شد ُجلگۀ لبهاش و با خشکی لب

روضه می خواند به یاد لب خشک پدرش

***********************
آن کسی که خود خورشید به پایش افتاد

ناگـهـان رعـشه بـر انـدام رسایش افتاد

ضعف شد چیره و زیر بغلش خـالی شد

از روی شـانــۀ افــتـاده عـبـایش افـتـاد

***********************
وای از ریش سپیدش كه حنایی شده بود

ناله اش گفتن اسمی سه هجایی شده بود

دم مــغـرب افــق شـهـــر مـــدیـنــه امـا

جهت قـبـلۀ او كـرب و بـالیی شده بود

***********************
این هم از ماهیت نفـس نفیس خاك است

سر آقا به روی دامن خـیس خاك است

همه اش سجـده شده مثل پـدر در گـودال

خاك سجـاده و سجـاد انیـس خاك است

***********************
گاه آهـسته فـقـط وای بـرادر می خـوانـد

لب تشنه «قتلوا» بود كه از َبر میخواند

اشك می ریخت َو هر آینه می گفت حسین

تا دم مرگ فقط روضۀ حنجر می خواند

************************
تـلخی زهـر به كامش عـسل و قـنـد آمد

بر لب پُـر تـركـش مـطـلع لبـخـنـد آمـد

جـلـوی چـشـم ترش كـرببـال ظاهـر شد

ب گـفـت و نـفـسـش بـنـد آمد
ب یا ا َ ِ
یا ا َ ِ
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شاعر :سید رضا مؤید

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

اللۀ سـرخ شهـادت تن تب دار من است

چشمۀ فیض خدا چشم گهر بار من است

حــافــظ خــون پــیـام شــهــدای ره دیـن

لب گویای من و دیـدۀ خونبــار من است

داغ یک دشت شهید و غم یک دشت اسیر

این همه بار گران بر تن بیمار من است

پای در سلسله و دست به دامــان وصال

دشمن از بی خردی در پی آزار من است

دشمنم بسته به زنجیر ولی غـافـل از آن

که بر انـداختــن ریشه او کـار من است

تا بر انــدازی بنــیـاد ستــم می جـنـگــم

اشک من منطق من حربۀ پیکار من است

پــرچــم نهضت خـونیـن شهـیــدان خــدا

گرچه بر دوش من و ع ّمۀ افکار من است

صبر را بین که در این مرحله از وادی عشق

سخت بیمارم و او باز پـرستار من است

آنکـه در کــربــبــال بــود انــیـس پــدرم

در ره شام بال مونس و غمخوار من است

در کــنــار شــهـدا جان مرا بــاز خــرید

عــ ّمــه ام بعد خــداونـد نگهدار من است

خواهر کوچک من همچو گـلی پرپر شد

اشک طفالن زغمش شمع شب تار من است

از غم اصغـر و اکبر جگــرم می سـوزد

آه از این غم که خداوند خبر دار من است

در ره آل رسـول عــمـر مــؤیـد طی شد

شــاهد زنــده من دفتــر اشعـار من است
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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،
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جایگاه و ویژگیهای کتاب ،شیوه نگار کتاب ،منابع و ماخذ کتاب و .....بصورت مشروح بازگو شده
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 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.

