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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 نمی-
توانستیم تمام ویژگیهای لحاظ شده در سایت را در کتاب رعایت کنیم! به عنوان مثال در توضیح یا
اصالح اشعاری که نیاز به اصالح داشتند در سایت متن کامل روایات تاریخی با ارجاعی ساده برای
خوانندگان در دسترس و قابل مشاهده بود که این امکان در کتاب مقدور نیست ،در قسمت نقد و
بررسی اشعار نیز بعضی از ابیات که مغایر با روایات معتبر بود؛ به آنها اشاره شده و دلیل و استنادات
حذف آن را بازگو میکردیم که این امکان نیز در کتاب ممکن نبود لذا در تدوین و جمع آوری این
کتاب به ناچار بدون هیچ توضیحی بعضی از ابیاتی که دارای ایرادات روایی ،تاریخی یا محتوایی
بودند حذف شدند و تنها ابیاتی که مشکل نداشتند و یا ابیاتی که به دلیل یکی از ایرادات ذکر شده
تغییر داده شدهاند با اشارۀ مختصری در پاورقی همان صفحه تقدیم خوانندگان کتاب گردیده است که
از این بابت پیشا پیش از شعرای سراینده اینگونه اشعار پوزش میطلبیم؛ انشاهلل که این خدمت
کوچک مورد قبول ایزدمنان و اهل بیت علیهمالسالم قرار گیرد.
 . 1سوره طه؛ آيات  24الي .28
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شاعر :سیدپوریا هاشمی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

وسع کـم داشـته را لطـف فـراوان باید

از عطش سوخته را رحمت باران باید

تا به اوج کـرم دست کـریـمان برسـیـم

سیـر در مـعـرفـت سـورۀ انـسـان بـاید

ُحر که دُر شد سر این حال خجالت شده است

محـضر اهـل نظر سر به گـریبان باید

گل اگر مـیل به گـلـدان نکـند میمـیرد

سـر سـودا زده را شـوق بـیـابـان بـاید

لطف این طایفه به خون جگری وابستهست

شـانه تا که بـرسـد زلف پـریـشان باید

مادری کن که به این مادریت محتاجم!

کودکی گـم شد اگر گـرمی دامـان باید

گرچه ما لکـۀ نـنـگـیم و مضافـیم همه
دور سـجـادۀ تـو گـرم طـوافــیـم هـمـه
انـبــیـایـی که کـرامـات مـکـرر دارنـد

چـشم امـید به یک جـلوۀ کـوثـر دارند

آسـمـانی شـدههـا در تب و تاب ایـنـنـد

کـمی از خاک قـدم های تو را بردارند

تا بخـواهی در این خانه کـنـیز آوردیم

نذر تو قوم عجم هرچه که دختر دارند

فاطـمه جلـوه موالست؛ عـلی جلـوۀ او

این دو آئیـنه به هم ُحـسن بـرابر دارند

ذکر تسبیح تو هرلحظه بروی لب ماست

مـست هـا دائـما انـگـیـزۀ ساغـر دارنـد

آیـه با زیـر عـبـا رفـتـن تـو نـازل شـد

پنـج تن با قـدم فـاطـمـه مـحـور دارنـد

دل به دست تو سپـردیم طال پس دادی
باز هـم بـیـشـتر از حـد گـدا پس دادی
مینـویـسم سر خـط یاعـلی و یا زهـرا

قـافـیه سـاخـتـم از نـام عـلـی با زهـرا

آسمان روی زمـین و پـدر خاک عـلی

حـضرت کـوثـر ما مـادر دریـا زهـرا

سـپر محـکم هر غـصۀ پیـغـمـبر عـلی

راحت جان عـلی جـوشن مـوال زهـرا

حشر ،اسرا و قلم ،فاطر و زلزال علی

کهـف ،یس ،نـبأ و واقـعـه ،طه ،زهـرا
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نور االنوار عـلی مخزن االسرار علی

سر مـستـور شده باطن و مـعـنا زهـرا

سیـزده ساله گـره بـازکن خـنـدق عـلی

آنـکـه نُـه سـالـه شـده اُم اَبـیـهـا زهــرا

پیـش عـالـم همه جا عـالـمـه بایـد باشد
هرکجا هـست عـلـی فـاطـمه باید باشد
شأن دستی که دخیل است به کوثر باالست

چون که غوغای تو در وادی محشر باالست

سوختن آب شدن بیکس و بییار شدن

سختی عشق همینست رهش سرباالست

تا ز تو دور شدم گـریه کنان برگـشـتم

حس وابسـتگی طفـل به مـادر باالست

هرچه دارید به خانه به گدا میبخـشید

خب طبیعیست شلوغی دم این در باالست

خـطبۀ مسجـد تو شهـد تـمـام دین است

لطف زهراست فقط شیعه سرش گر باالست

هـمـه زنـدگـیات را بـه امـامـت دادی

از زمین خوردن تو پرچم حیدر باالست

به روی شهپر جبرئیل فقط جای تو بود
شـاهـد بـنـدگـی تـو ورم پــای تـو بـود

شاعر :پوریا باقری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

دشمـن دین خـدا ،خـار شد و ابـتـر شد

نـبی ّللا ،در این روز «اَبَ ْ
ـاالکَـوثَر »شد
ُ

نظر تنگ ،در این
کوری چشم حسودان ْ

شب فرخنده ،جهان غرق گل عنبر شد

فـاطـمـه آمده تا مـادر بـابـا بـشود…!

پس پیمبر پدر و …فاطمه هم مادر شد

بخدا ْک ْفو عـلی خـلق نشد ،تا اینکه…

فاطمه آمد و او«،همنفـس »حـیـدر شد

سر عرش رسید
تا که قنداقۀ زهرا به َ

سر شد
سرتا َ
همۀ عرش ،پُر از فاطمه َ

سر شـوقـش به تمـاشا آمد
جـبرئیل از َ

دیـد قـنـداقـۀ او شـافـعـۀ مـحــشـر شـد

تا که دادند به دستان پـیـمـبر او را

…صورتش دید و غمش را همه یادآور شد
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شاعر :حمید رمی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

فصل قَد قامت عشق است و طبیعت سبز است

دامن بیرق افـراشـته قـامت سـبز است

ماه ،چون ُمهـر شده جـانب منـبر رفته

سورۀ شمـس ،به مهـمـانی کـوثـر رفته

سیب معراج ،به معراج زمین آمده است

بر رکـاب نـبـی هللا ،نگـیـن آمـده است

نور ،از عرش زمین ،سمت سماوات رسید

روی دستان پـدر ،مـادر سـادات رسید

بین گـهـواره که صـدیـقـۀ اطـهـر باشد

وقـت آن است که مـداح ،پـیـمـبر باشد

دخـتـرم ،محـشر کـبـراست بدانـند همه

نـور او سـایـۀ دنـیـاسـت بـدانـنـد هـمـه

راضیه ،مرضیه ،طـوباست بدانند همه

اصـالً او اُم ابـیـهــاسـت بـدانـنـد هـمـه

و نـوشــتـنـد کـه انـسـیـۀ حــورا بـاشـد

او درخشید و خدا خواست که زهرا باشد

طعم لبخند بهشت است به روی لب او

بوسه دادن به رسول است ،نماز شب او

نام او فـتح مبـین است که قرآن فرمود

شأن زهـرای مرا سـورۀ انسان فرمود

نو رسـیده ست ولی بـوده از اول بـا مـن

علت خلق جـهـان فـاطـمه بوده یا من؟

باغـبـان بـودهام و فاطـمـه گـلـشن بوده

فاطـمه ،خـاص ترین معـجـزۀ من بوده

بـهـتـرین مـادر دنـیـا کـه بـه دنـیـا آمـد

عـشق ،در هـیـبت مـوال به تـمـاشا آمد

عـلی از راه رسـیـده به مـبـارک بادش

خاتم از دست درآورد و به زهرا دادش

َپر گهواره ،عـقـیـق عـلوی را دُر کرد

اشک شوق ،آینۀ چشم علی را پُر کرد

عشق ،فرضیه شده ،مسأله را میجوید

جبـرئـیل آمده ،در گوش نبی میگوید:

نــور تـابــنـده بـه نــور ازلــی مـیآیـد

چــقـ َدر فـاطـمـۀ تـو بـه عــلـی مـیآیـد

کعبهُ ،محرم شده و دور علی چرخـیده

در سـراپـای عـلـی دست خـدا را دیـده

روی دســتـان یـدالـلـه ،خــدا تــابــیــده

چون پیمبر به عـلی دُر نجف بخـشـیده
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هـدیـه انـگـار که از بـاغ جـنـانـش آمد

مـدح صـدیـقـۀ کـبـری به زبـانـش آمـد

باز ،مـداحـی زهـراست ،شـنـیدن دارد

مدح ،از جانب موالست ،شـنـیدن دارد

اینکه با آمدنش عشق ،به بار آوردهست

با خودش رایحۀ فصل بهار آورده ست

او رسیده ست که افالک ،پر از لبخند است

نَفَس عرش ،به یک نیم نگاهش بند است

گرچه پیداست ولی جلـوۀ مـسـتور ب َُود

نـور عـلی نور ب َُود
نـور عـلی
فـاطـمه
ٌ
ٌ

او که قـبل از هـمه امضای بال را داده

چـقـ َدر غـصـۀ شـیـعـه به دلـش افـتـاده

»شیعتی» گفت و ممات همه بیواهمه شد

اینچنین بود که از روز ازل فاطمه شد

سـیل میخـواسـتم و بـارش نم نم آورد

مثـنـوی هم جـلوی مـدح شما کـم آورد

شاعر :عادل حسین قربان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

در زمـیـن آسـمـان نمیگـنـجد

قـدر او در بـیـان نـمـیگـنـجـد

شـب مـیـالد حـضـرت زهــرا

ذوق ما در لـسـان نـمیگـنجـد

ذرهای از فـضـائـلـش بیشک

در دل واژگــان نـمـیگــنـجـد

سطح احساسش آن ق َدر باالست

بـیـن شـعـر روان نـمـیگـنـجد

اینکه میگریم از سر شوق است

اشک در چـشممـان نمیگـنجد

شـرح حــال مـالزمــان درش

در زمان ،در مکـان نمیگنجد

آنکه پـیـراهـنـش به سائل داد

در دلـش درد نـان نمیگـنـجـد

منشأ خـیر و مصدر حق است

قـصد باطـل در آن نمیگـنجـد

معنی عصمت است و مادر آب

مثـل او در جـهـان نمیگـنجـد

هرکه سود از نگاه زهـرا بُرد

در حـسـابش زیـان نمیگـنجـد

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین ( همدان  ) astanevesal.irسایت آستان وصال
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000
شاعر :محمدعلی مجاهدی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

چون جبرئیل ،حکم خدای مبین گرفت

در زیر پر بساط زمان و زمین گرفت

احـمـد از و ،پـیـام جهان آفـرین گرفت

یعنی :برای فاطمه ،یک اربعین گرفت

شکر خدا ،که گـلبن احمد به ُگل نشست
ز انفاس دوست ،باغ محمد به ُگل نشست

روزی که مکه ،عطر پر جبرئیل داشت

در سر ،اَمیـن وحی ،هوای خلیل داشت

بهر خـدیـجـه ،مـژدۀ رب جلیـل داشت

صبر جمیل ،وه که چه اجری جزیل داشت

بر خاتم رسل ،سخن از سلسبـیـل گفت
بس تهنیت ز جانب حق ،جبـرئیل گفت
گفتا که حق ،دعای تو را مستجاب کرد

شـام تـو را ،جـنـیـبـهکـش آفـتـاب کـرد

نـامـی بـرای دخـتـر تـو انـتـخـاب کرد

و آن را ز لطف ،زیور و زیب کتاب کرد

ز آن در نُبی خـدای تو نامید کـوثـرش
تا بی وضـو کسی نـ َبـرد نام اطـهـرش
ای گلبُنی که یاس تو ،عطر بهشت داشت

سر بر خ َ
طت ُمدام ،خط سرنوشت داشت

مریم ،کمی ز مهر تو را در سرشت داشت

کآن قدر اعتبار به دیر و کنشت داشت

تو عـصـمـت خـدا و بـهـشـت محـمدی
تـو مـفـتــخـر بـه امابـیــهـای احـمــدی
ای اسوه محبت و ،ای مظهـر عـفـاف!

ای روز و شب فرشته به کوی تو در طواف

ای بوده با صفـات خـدایـی در اتصاف

نامی اگر بهجاست ز سیمرغ و کوه قاف

درک مقام توست که امکانپذیر نیست
ورنه تو را به عالم امکان ،نظیر نیست
شـادابـی حـیـات ،ز انـفـاس فـاطمهست

دور فلَک ،ز گردش دستاس فاطمهست
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000

از گـل لطیفتر دل حساس فـاطمهست

قـلـب رسـول ،شـیــفـتـۀ زنـدگـانـی اش
جــان عـلـی ،فـریـفـتـۀ مـهـربـانـی اش
گـفـتی از او مـدیـنـه ُمنور شود که شد

از عطر ناب یاس ،معطر شود که شد

جاری به دهر ،چشمه کوثر شود که شد

میخواست حق که خصم تو اَبتر شود که شد

دنیا پر از ذُراری زهـرای اطهر است
وهللا ،جــای گــفـتـن هللا اکــبــر اسـت!
ما شـاعران به قـافـیه پرداختـیم و بس!

عمری به َوجه تـسمیـه پرداختیم و بس

از متن ،هی به حـاشیه پرداختیم و بس

از تـو فـقـط به مرثیه پـرداخـتیم و بس

بایـد اگـر مـعـارف نـاب تو زنـده کـرد
کی میتوان به فـاطمه گفتن بسنده کرد
ما بـهـرهای ز فـیـض تو اغلب نداشتیم

انگـار جـز فـدک ز تو مطلب نداشتـیم

آگـاهـی از مـعـارف مـذهب نـداشـتـیـم

کاری به کار عـزت مکـتـب نـداشتـیـم

تـرسم از آن که کار ،برادر! بَـت َر شود
وز این که هست ،فاطمه مظلومتر شود
ایـنک که هـست امت اسـالم در خطر

بحـریـن در محاصره و شـام در خطر

بـیـتالـحـرام بـاز از اصنـام در خـطر

حج و منا و مشعر و احـرام در خطـر

چـشـم امـیـد شیـعـه به بیداری شماست
زهـرا در انـتـظـار وفـاداری شـماست
روزی که یاس فـاطمه تکـثـیر میشود

اسـالم در زمـانــه فـراگــیــر مـیشـود

عـالـم پُـر از شـمـامـۀ تکـبـیـر میشود

دنـیـایـی از مـکـاشـفـه تصویر میشود

آیـد نـدا که کـعـبـۀ مـقـصـود مـیرسـد
از گـرد راه ،مـهـدی مـوعـود میرسـد
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000
شاعر :سیدهاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

وقتی قدم به خاک زدی خاک جان گرفت

آئیـنـهای ز نـور تو هـفت آسمان گرفت

چشمت که باز شد به خدا جز خـدا ندید

هفت آسمان ز نور تو رنگین کمان گرفت

گـلـزار وحی با تـو نه تـنهـا بهـشت شد

عـطـر بـهـشت از تو تـمام جهان گرفت

کـعـبـه ز یـمـن آمدنت غـرق شـور شـد

بطحا ز شوق ،رونق بـاغ جـنان گرفت

زیــبـاتـریـن پــدیـدۀ تــاریـخ شـد پــدپـد

وقـتی رسول نـور ،تورا درمیان گرفت

یک فاطمه به خلقت خود داشت کردگار

او را ز حق ،خدیجه کنون ارمغان گرفت

بـانـوی بـانـوان بـهــشـتی تـو و ،ز تـو

مریـم نـشان خـدمـت این آسـتـان گرفت

حوا به به پاس دیدن رخسارت از بهشت

در دست خویش دسته گل ارغوان گرفت

جبریل آن پـرسـتوی قـدسی ،به پاس تو

بر بـام بـوسـتـان نـبـوت مـکـان گـرفـت

فـضـه ز فـیـض خدمت این آستان نـور

از ابر رحـمت تو به سر ،سایـبان گرفت

با دیدن جـالل تو هـرگز عـجـیب نیست

انگشت حیرتی که فلک در دهان گرفت

قـرآن کـتاب نـور خـدا در مدیـح توست

باید تو را ز مصحف قـرآن نشان گرفت

از سـیـر زنـدگـانـی غــرق شـکــوه تـو

درس وفا وعشق و فضیلت توان گرفت

ای آفـتـاب عـصـمت کـبـرای حـق ،دلـم

در ســایـۀ مـحـبـت تـو آشــیـان گـرفـت

چون خط نـور میگـذرد از پُـل صراط

هرکس که از والی تو خـط امان گرفت

هر دل که شـمـع محـفـل زهـرا وآل شد

پـروانـۀ بـهـشـت ازاین خـانـدان گـرفت

دیگرچه میتوان به مدیحت نوشت وگفت

وقتی قـلـم ز دست فـتـاد و زبـان گرفت

امشب شبی خوش است «وفایی»که میتوان

حاجـات خویش را ز امـام زمان گرفت
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شاعر :ناصر شهریاری

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

بگو به بلبل خوش خوان بخوان ترانه که دیگر

دمیده زهـرۀ زهـرا رسیـده یاس معـطر

به وصف او چه توان گفت زانکه ال یتناهی ست

که مدح او که نتوان کرد غیر خالق اکبر

جلیلهای که دو عالم منور است به نورش

حـمـیدهای که بود پا به سر تجـلی داور

دو چشم شور حسودان نخواست تا ببیند

میـان دست خـدیـجـه نـزول آیـۀ کـوثـر

که اوست علت خلقت که اوست علت رحمت

که اوست فاطمه ،صدیقه ،اوست جان پیمبر

زمین به زیر قدومش نبود الیق و درخور

بهشت خاک قـدومش شدست سر تا سر

چه بـانـویی که بود آیـنـه تـمام عـلی را

چه دختری که پدر را شده ست حضرت مادر

اگر نبود عـلی او نـداشت مثـل و مثالی

نبود در خور او کس به غیر حضرت حیدر

کریـمهای که کـریمان عـالمـند اسیـرش

ستـودهای که نـباشد به او ز جـاه بـرابر

عفیفهای که به عفت چو او ندیده دو عالم

نجیبهای که بود بر زنان ملیکه و سرور

نه آبهای دو عـالم ،به مهر او شده نامی

تمام عـالـم امکان به راه اوست مسخـر

زنی که همچو حسن آورد کریم کریمان

زنی که مثل حسیـنـش نزاده مادر دیگر

زنی که دامن او پـرورانده زینب کبری

زنی که دامن مهرش شده ست عاطفه پرور

زنی که در همه عالم علی علیست کالمش

زنی که گفت به عالم علیست بر همه رهبر

که اوست حجت داور علی الحجج به دو عالم

که اوست جان نبی و که اوست از همه برتر

هرآنکه هست محبش بگو عزیز جهان است

هر آنکه دشمن او شد بگو به او هواألبتر

و کیست او که به راه امام خویش دهد جان

شهیدهای که شهادت به یمن اوست مطهر

دخـیل رشتۀ چادر نماز اوست دو دستم

مگر که شامل لطفش شوم میانۀ محشر
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000
شاعر :حمید رمی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

بـه نـام نـور ،به نـام مـطـهـر زهــرا

برای عـرض ارادت به ساحـت دریا

نـشـسـتهام بـنـویـسـم به نـام مـادر ،تا

خـدا مـرا بـنـویـسد بـه پـای نـام شما

اگرچه کـمتر از آنم که دلـبـرم باشی
خدا به امر خودش خواست مادرم باشی
شبی که سیب خدا از درخت عرش افتاد

خـدا به نـور خـدا هـدیهای منـور داد

به اذن خالق یکتا ،زمین ،زمان ،فریاد:

پـیـامـبـر! قـدم فـاطـمـه مـبـارک بـاد

قـیـام کـرد زمـین ،نـور مـنـجـلی آمد
دلـیـل خـلـقـت پـیـغـمـبر و عـلی آمـد
خـدا نوشت :بگـوئـیـد مهـربـان بـانو

خدا که صاحب باغ است ،باغبان بانو

قـیـامت است تـمـنـای این و آن ،بانو

هـمیشه منـبع الـطاف بیـکـران! بانو!

اگر نفس بدهی ،دست هم نمیخواهم
برای مدح تو گـفتن ،قـلم نمیخـواهم
عطای دست تو تفسیر کرده انسان را

بخاطر تو خـدا وعـده داده بـاران را

دعای نور تو تبدار کرده سلمان را

به باد داده دگـر دودمـان شـیـطان را

دعای نور بخوان ،ما هم اهل ایرانیم
بخوان که ما هـمه ذریههای سلـمانیم
دعا بخوان ،پر جـبریل را منـور کن

کمی مـالئکه را با خـودت برابر کن

برای نـافـلـه ،سـجاده را معـطـر کن

خـدا برای پیـمـبـر نوشت :باور کن،
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000

نگاه عرش به راز و نیاز فاطمه است
خالصه نه ،همۀ دین نماز فاطمه است

تـمام قـافـله را وقـف مرتضی کردی

همیشه رهبر خود را ز خود رضا کردی

و در جوار خدا ،جار را دعـا کردی

چه خوب دین به همسایه را ادا کردی

1

هرآنچه را تو بخواهی ،همان شود تقدیر

گرفته شیـعه همیشه ز یمن تو تـأثـیر

2

نظر به اینکه خدا بر شما نظر کرده

تو قـبل خـلـقت آدم شدی نـظـر کرده

خـدا وجـود تو را منـجـی بـشر کرده

علی کـنار شما خـسـتگی بـ َدر کـرده

غروب بود که خورشید تا سحر غم داشت

طلوع لحظۀ خندیدن تو را کم داشت
در آتـشی که تـمامی خـانه میسـوزد

به جان خـلق بیـفـتد ،زمانه میسوزد

در آتشی که نشان ،بینشانه میسوزد

چرا قـلـم وسط شعـلهها نـمیسـوزد؟

برای اینکه مزین به نام فاطمه است
و آتش از سر جبران ،به کام فاطمه 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 .حضرت زهرا همه چيز خود را وقف رهبر و امام خودش کرد نه شوهرش
تـمام قـافـله را وقـف مرتضي کردي

هميشه شوهر خود را ز خود رضا کردي

 . 2بيت 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 .حضرت زهرا همه چيز خود را وقف رهبر و امام خودش کرد نه شوهرش
تـمام قـافـله را وقـف مرتضي کردي

براي شيعه امروز خود قنوت بگير
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000
شاعر :مهدی نظری

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

از فـاطمه گفـتن همان خیرالعمل بود

مـیـالد او امـروز نـه ،روز ازل بـود

نور است او ،در الزمان و المکان است

هرجا که میبینیم هست و بینشان است

بیفـاطـمـه جـبـریل هم نـازل نمیشد

قـرآن بدون کـوثـرش کـامـل نـمیشد

سر در نـیـاوردیم هـرگز از مـقـامش

میایـسـتـاد احـمـد بـرای احـتـرامـش

جـان پـیـمـبـر ،جـان مـوال بود زهـرا

تـفـسـیـر پـیـونـد دو دریـا بـود زهـرا

تعریف ما از عشق در یک جمله این است

زهـرا فـقـط کـفـو امیرالمومنین است

تلفـیق عـقالنیت و احساس زهـراست

خیرالنسا تنها نه ،خیرالناس زهراست

در خانهای کوچک هزاران راز دیدیم

از وصلههای چادرش اعجـاز دیدیدم

اذن شفاعت روز محشر در کف اوست

تقدیر عـالم ال به الی مصحف اوست

باید برای بـردن نـامش وضـو داشت

دیدهست نابینا حجابی را که او داشت

خـیـر کـثـیـرش میرسد از آیـههایش

غـرق دعـایش خـانـۀ هـمـسـایههایش

ما که فـقـیریم و یـتـیـمـیـم و اسـیـریم

باید فـقـط از دست او روزی بگـیریم

یک زن بزرگ جمله مردان زمین است

دنیا تماشا کن حـقوق زن همین است

زن را چنین چشم و چراغ خانه گفتند

در شأن او «اَلـ َمـراَهُ ریحانه» گـفـتـند

زن نیست آنکه فـطرتش تاراج رفته

زن کیست؟ مرد از دامنش معراج رفته

جز راه دین رفتن برایش بینتیجهاست

دنبال الـگـوئـید آیا؟ زن خـدیـجهاست

آنکه خـدا یک روز دنـیا را به او داد

دنیاش را بخشید ،زهـرا را به او داد

زن را ز مردان هم فراتر میشناسند

عیسی بن مریم را به مادر میشناسند

زن جلوهاش در بطن عاشوراست آری

نـور حـسین از زینب کـبراست آری

او که جهان شد زیر و رو با انقالبش

مـحـدود بـوده زینب آیا با حـجابـش؟
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زینب به جای مـردها هم امتحـان داد

آزاد بـودن در اسـیری را نـشـان داد

حـاال کـمـی در بـیـتهــای آخــریـنـم

بــایـد بـگـویـم از زنــان سـرزمـیـنـم

نـامآور گـمـنـام ،نـور در حـجـابانـد

در اصـل آنها صاحـبـان انـقـالباند

آنها که فـردای قـیـامت روسـپـیـدنـد

جـمـعاند دور فـاطـمه ،اُم الشـهـیـدنـد

آن مادران که تا هـمیـشه سـرفـرازند

با خون فـرزنـدانـشـان تـاریخ سـازند

دنــیــا نــمـانــده بــی ولــیهللا مــردم

فـرزنـد زهـرا میرسـد از راه مـردم

تقـویم ما عـطـری دگر دارد بهـارش

زهراست بیش از هر کسی چشم انتظارش

از غربتش یک روز بیرون خواهد آمد

با لشکـری از فاطـمـیون خواهـد آمد

شاعر :علیرضا خاکساری

قالب شعر :غزل

000

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

هر بهاری با گل رویش شکوفا میشود

غنچه با لبخند معصومانهاش وا میشود

تین و زیتون را میان گلشنش میپرورد

هرچه میخواهی در این گلخانه پیدا میشود

مادر آب است و الطافش همیشه جاری است

شک ندارم گر بخواهد قطره دریا میشود

مادری بر یازده خورشید عالم به کنار

پیش از این ها فاطمه اُم ابیها میشود

یک نفر را دست حق هم کفو حیدر خلق کرد

گر نباشد مرتضی تنهای تنها میشود

باء بـسم هللا اگر تـأویل دارد با عـلـی

»قل هوهللا احد » تفسیر زهرا میشود

هرکسی تعریفی از بانو ارائه میدهد

در کتاب هللا زهرا «قدر»معنا میشود

صفر تا صد آفرینش در مدار فاطمه ست

علت خلـق دو عـالـم مـادر ما میشود

قرب یعنی همنشینی با عـلی و فاطمه

»روزبه»در خانهاش»سلمان منا» میشود

معجزه یعنی همین که سائل امروز او

با گـدایی کـردنش آقـای فـردا میشود

بیگمان همواره احیای والیت کار اوست

تا قـیامت ناجی «سیدعـلی»ها میشود
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000
شاعر :وحید محمدی

قالب شعر :ترجیع بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

باران شروع شد ،همه جا را صدا گرفت

پس کوچههای قلب محـمد صفا گرفت

نوری وزید در وسط کـوچههای شهر

عطری شبـیه سیب بهـشت خدا گرفت

گل کرد روی فاطمه بر روی مصطفی

جبریل روی دست قـنوتش دعا گرفت

آرامـشـی به وسـعــت دریـای مـادری

دامـان سـبـز مـادر آئــیـنـه را گـرفـت

هر دختری که حضرت زهرا نمیشود
هـر مــادری که اُم اَبـیـهـا نـمـیشـود
بـاران آیــه آیــۀ کــوثــر شــروع شــد

اعجـاز ذکـر ربک وانـحـر شروع شد

از این «لما خلقتکما» میرسم به عشق

خلقت به عشق حضرت مادر شروع شد

قـنـبـر رسـیـد پـشـت در بـیت فـاطـمـه

شـاهـانـه نـوکـرانۀ قـنـبـر شـروع شـد

وقـتی رسـیـد قـصه به تـفـسیر فاطـمه

آیات دهر و قدر ،پس از سر شروع شد

هر دختری که حضرت زهرا نمیشود
هـر مــادری که اُم اَبـیـهـا نـمـیشـود
آمد بـهـشـت ناب مـحـمـد لـقب گـرفت

دار و ندار حـضرت احمد لـقب گرفت

کوثـر نزول کرد و به دنـیای ما رسید

یعـنی هـمینکه فـاطـمه آمد لقب گرفت

از ابــتـدا بـه بـرکـت آیــات کــوثــری

دریای لطف و رحمت بیحد لقب گرفت

شکر خدا که شـهـرت ما فـاطـمی شده

هر کس ز عشق فاطمه دم زد ،لقب گرفت

هر دختری که حضرت زهرا نمیشود
هـر مــادری که اُم اَبـیـهـا نـمـیشـود

19

درآستان وصال؛ جلد چهارم ،اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها
السالم

000

آمـد بـرای شـیـعـه بـهـشـت آرزو کـند

خـود را بــرای دیـن خــدا آبــرو کـنـد

ا ُ ُّم النبی است فاطمه ،چندان عجیب نیست

بـا جـبـرئـیـل مـثـل پـدر گـفـتـگـو کـند

او کوثر است و آب وضویش بهشتی است

بـاید ز جـام سـاقی کـوثـر وضـو کـنـد

از مظهر کرامت و ایثار عجیب نیست

هـفـتـاد بـار چـادر خـود را رفـو کـنـد

هر دختری که حضرت زهرا نمیشود
هـر مــادری که اُم اَبـیـهـا نـمـیشـود
آمد که عشق و شور و شعف را نشان دهد

معنای شعر و شور و شرف را نشان دهد

چادر به سر گرفته چنان گوهـر وجود

تا حکمت وجـود صدف را نشـان دهد

شـد مــادر تــمـامـی در راه مــانـدههـا

تا در مسـیر عـشق هدف را نشان دهد

هـمـپـای زائـران سـفـرهـای اربـعـیـن

آمد به شیـعـه راه نجـف را نـشان دهد

هر دختری که حضرت زهرا نمیشود
هـر مــادری که اُم اَبـیـهـا نـمـیشـود
ما تشـنهایم ،تشنۀ یک جرعه کـوثـریم

قـنـبر نه بـلکه خـاک قـدم های قـنـبریم

تا روز حـشـر نـوکـر این خـانـوادهایـم

حاجت به جز به محضر مادر نمیبریم

تـا زنــدهایــم خـاک قــدوم مـحــمــدیـم

با این حـسـاب از هـمۀ عـالـمی سـریم

ما را چه کار با می و جام و شراب و حور

فردای حـشـر مست تـماشای حـیـدریم

هر دختری که حضرت زهرا نمیشود
هـر مــادری که اُم اَبـیـهـا نـمـیشـود
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000
شاعر :هستی محرابی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

میوۀ جان رسالت نـور چـشم مصطفی

بانوی حوری سرشت و باغ رضوان خدا

حاصل یک اربعین زهد و ریاضت فاطمه

سیب بستان بهشت و نـور جنت فاطمه

جلـوۀ مـعـراج بـابـا لـیـلـةُ االَسـرار او

ساکنان عرش یکسر محو در انوار او

گوش جان را نغمهای از رویش ُگل میرسد

عالم درمـانـده با او بر تکـامل میرسد

حضرت ختم ُرسل تکریم نامش آمد است

جبرئیل از سوی حق سر بر سالمش آمد است

یاس خوشبویی که عالم را معطر میکند

چشم جادویی او اعـجـاز اکـبر میکـند

نام او سنگ بنای هر چه خلقت میشود

نور او سرچـشمۀ نور حقـیقت میشود

روشنی عالـم از نور وجود فاطمهست

آسمانها حیرت از اشک سجود فاطمهست

عطر مینوی نبوت سیب سرخ احمد است

جان طاهـا یا هـمان اُم ابیـهـا آمد است

شود«

شود«

»فاطمه آمد که تا آئین حق معـنا

»از حسینش نهضتی در کربال بر پا

فـاطـمه«

غرق نور و غرق عشق و باغ بینش فاطمه

»اولین سنگ بـنای آفـریـنـش

او که بطن سورۀ نور است دُر کوکبی

مـیشــود اُم االئــمـه مـیشــود اُم اَبـی

آیۀ تطهیر اگر در شأن او نازل شده است

»یعنی اینکه دین ما با فاطمه کامل

شده است«

کوثر جوشان احمد سرور هر چه زنان

شرح تکریمش همان بحر عمیق و بیکران

الله زار دامنش عطر طراوت میدهد

پنجـۀ دسـتان او بـوی کـرامت میدمـد

مادر هر چه امام نور و رحمت فاطمه

منشاء هر خیر و خوبی و سعادت فاطمه

در مقام و شأن او این بس علی شد همسرش

تا ابد ساقی بماند روی حوض کوثرش!
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شاعر :محمدجواد شیرازی

قالب شعر :چهارپاره

000
وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

بـه نــبـی و خــدیـجـۀ اطـهــر

ـر"
ــربـكَ َوا ْنــ َح ْ
بـه " فَـصـَل ل َ

از نــمـاز شـب اسـت بـاالتــر

نـیـت دســتبــوســـی مــــادر

طب و مرهم نبود و هرگز نیست

برکتی هم نبود و هرگز نیست

در دو عالم نبود و هرگز نیست

از دعــاهـای خـیــر او بـهـتـر

چهـرهاش نـور کهکـشان دارد

در دلـش مـهـر بیکـران دارد

بـا هـمـیـن قـامـت کـمـان دارد

زیر پـایـش بهشت سـرتـا سـر

دشـمـنـان رســول مـیلـرزنـد

داده حق بر رسول خود فرزند

صد هزاران پـسـر نـمیارزند

بـر رسـول خـدا به این دخـتـر

هـسـت زهـرا سـراسـر قــرآن

بین احـزاب و فـاطر و لـقـمان

آل عـمـران و مـریم و فـرقـان

قـدر ،انسان ،تـبـارک و کـوثر

فـاطـمـه خود تعـالـی خـود شد

عــزت ال یــزالــی خــود شــد

در هـمـان خـردسالی خود شد

مــادر مـهـربــان پــیـغــمــبـر

مـــادر کــربــال و عــاشـــورا

حـجـت هللا بـر حـجـج ،زهـرا

در مـیـان تــمــام اهــل کــســا

فـاطـمه میشـود فـقـط مـحـور

فـاطمه کیست؟ صاحب افالک

جلوۀ رب العـالـمـین در خاک

طــبــق نــص روایـت لـوالك

نیست از فـاطـمـه کـسی برتر

روز مـادر دعا دو چـندان کن

یـاد ،از رفـتـگـان فـراوان کن

یـاد ،از مــادر شـهــیـدان کـن

یـادی از مـادر عـلـی اصـغــر
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000
شاعر :محمدجواد پرچمی

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :فعولن فعولن فعولن فعولن

کـویـریم و بیتاب بـاران زهـرا

1

فـقـیریم و محـتاج احـسان زهرا

بـگـویـیـد مـا را گـدایـان زهــرا

بخـوانـید یـکـتـا پـرسـتان زهـرا

مسـلـمان زهـرا ،مسـلـمان زهرا
اگر مـثـل رودیم ،دریـا شـناسـیم

به مجـنون بـگـویید لـیال شناسیم

همه سرشـنـاسیم اگر ناشـنـاسـیم

على دوست هستیم و زهرا شناسیم

به حیدر رسیدیم از احسان زهرا
مـیان قـنـوتش دعـا کـرده زهـرا

على دوست ها را جدا کرده زهرا

بدان یک به یک را صدا کرده زهرا

نجـف را سراسر بنا کرده زهرا

پس ایوان طال هست ایوان زهرا
سبب میشـود افـتـخـار عـلی را

زنـد پـرچـم اقــتــدار عــلــی را

کـه دنـیـا بـبـیـنـنـد یـار عـلـی را

بـگـرداند او ذوالـفـقـار عـلـی را

علی تکیه کرده به جوالن زهرا
روا شـد پس از فـاطـمه آرزوها

شده بسـته لبـهـاى آن یـاوه گوها

به کورى چشمان بیچشم و روها

صدا زد پیـمـبر «فـداها ابـوها«

صدا زد که بابا به قـربان زهرا
سـالم و درود خـدا بـر خـدیـجـه

کـس بیکـسى پـیـمـبـر خـدیـجـه

به دامانش آورده کـوثـر خـدیجه

همه ابـتر و گـشـته مادر خدیجه

 . 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.
کـويـريم و بيتاب بـاران زهـرا

فـقـيريم و محتاج چشمان زهرا
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شده خوش به لبهاى خندان زهرا
به ما داده ارث خروشانیاش را

گرفتیم درس رجزخـوانیاش را

سپرده به ما موج طوفانیاش را

ببـیـنـید ،قـاسـم سـلـیـمانیاش را

که هستـیم ما نسل سـلـمان زهرا
همین عـشق را ادعا میکنیم اش

فـقـیـرانه ما الـتـجـا میکـنـیم اش

همه جان خودرا فدا میکنیم اش

چه خوب است مادر صدا میکنیماش

نخوردیم جز آب و جز نان زهرا
دعا میکـنـیم و اجـابت گـرفـتـیم

در خـانـه او اقــامـت گـرفـتــیـم

براى قـیـامت ضـمـانت گـرفـتیم

حدیث کسا خواند و حاجت گرفتیم

به آمـین و لـطـف فـراوان زهرا
به جز مهر زهـرا ثـوابی نداریم

به جز فـاطـمه ما جـوابی نداریم

شـب اول قــبـر عـذابـی نـداریـم

ز حشر و حساب اضطرابی نداریم

قـیـامت بـگـیـریـم دامـان زهــرا
غـم از ما گرفـته اگر غم خریده

بد و خوب را نیز ،درهم خریده

همه هر چه هـسـتیم باهم خـریده

برای حـسـین و مـحـرم خـریـده

به قـربان فرزند عـطـشان زهرا
قـسم بر حـسـین بدون سـپـاهـش

به لب تـشـنۀ گـوشه قـتـلگـاهـش

ی؛ بـه آهـش
ی بُـنـ َّ
قــسـم بـه بُــنـ َّ

به خـون گریه زینب بیپـناهـش

بـمـیـریـم از داغ طـفـالن زهـرا
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

امروز روز عـید هـسـتی آفـرین است

عیدی که از هست آفرینش آفرین است

امـشـب به فـلـک آفـریـنـش نوح دادند

بـار دگـر بر جـسـم احـمـد روح دادنـد

نوری که از سیب بهشت آن شب درخشید

امشب به چـشـم آفـریـنـش نـور بخشید

این نـور در قلب نـبی نـور آفـرین شد

تا مـنـتـقـل از او به ام الـمـؤمـنـین شد

ای چار سادات بهشت اینک کجـائـید؟

کـلـثـوم ،سـاره ،آسـیــه ،مـریـم بـیـائید

چون اخـتران امشب به گرد ماه باشید

پــروانـه شــمــع رســول هللا بــاشـیــد

اطراف آن پـاکـیـزه مـادر را بگـیـرید

تطهیر و قدر و نور و کوثر را بگیرید

قــرآن روی دسـت احـمـد را بـبـیـنـیـد

در دامـن احـمـد مـحــمـد را بـبـیــنـیـد

پیغـمبر و زهـرا و حیدر یک وجـودند

روز ازل تـصـویـر یک آئـیـنـه بـودند

این هر سه یک نورند و دارای سه اسم اند

در اصل یک روح مجرد در سه جسم اند

ای روح پـاک و جـسـم پاکـت آسمانی

ای مصطفی را صورتت "سبع المثانی"

دست تـو بـاالی سـر خـلـق دو عــالــم

پایت به چـشم حـامـالن عـرش اعـظـم

تــو آسـمـان آســمــان ها در زمـیـنــى

محـکـم تـرین رکـن امـیـرالمـؤمـنـیـنى

وصف تو از قول نبی «روحی فداها»ست

تطهیر و قدر و کوثر و یاسین و طاهاست

دست تو دست کـبـریا در آستـین است

اعضای تو اعضای ختم المرسلین است

چشم تو در چشم محمد «حا و میم» است

ابروت «بسم هللا رحمان و رحیم» است

آدم چو در امواج غـم نـام تو را گـفت

ذات الـهــی تــوبــۀ او را پــذیــرفــت

تو کـیـستی که عـقـل کـل گوید فـدایت

یا دست بـوسـد یا که خیزد پیـش پایت

تو کیستی که روز و شب خـتـم نبـوت

کرده زیـارت خـانـهات را پنـج نـوبت

تو کیستی که ذات حق خوانده عزیزت

اعـجـاز مـریـم آیـد از دسـت کـنـیـزت
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تو کـیـستی؟ من کیـستم تا از تو گویم؟

گـیـرم دهـان خـویـش از کوثـر بشویم

آخــر چـه گــویـم تا نـریــزد آبــرویــم

طوطی شوم تا هرچه گویی من بگویم

در حشر امت هرچه دارند از تو دارند

پیغـمـبران هـم بانگ یا زهـرا بـرآرند

آیــــد نــــدا از جـــانـب ذات الـــهـــی

محبوبهام از من طلب کن هرچه خواهی

گو خلق را بر عصمت و پاکیت بخشم

بر وصلـههای چـادر خـاکـیت بـخـشـم

امــروز در بـیـن خــالیـق داوری کـن

هـم اولـیـا هـم انـبــیـا را مــادری کـن

آن روز بــاشــد روز داد زیــنــبـیـنـت

آن روز خون جوشد ز رگهای حسینت

آن روز حـکـم از خـالـق یـکـتـا بـیـاید

هر کس که زهـراییست با زهرا بیاید

روزی که امت ها ز دوزخ میهراسند

هم فـاطمه هم شیعـهاش را میشـناسند

آتش کجـا و ما کجـا؟ کی بـاور ماست

ما با هـمه گـفـتـیم زهـرا مـادر مـاست

روز قـیـامـت روز وانـفـسـاسـت فـردا

ای وای بر آنکس که بیزهراست فردا

شاعر :علی اصغر یزدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

لیلة القدر زمین سورۀ کـوثـر شده است

نه فقط بر پدرش بر همه مادر شده است

شده از لطفش اگر سائل در مانده ،عروس

چـادرش سـر مسلـمانی کافر شده است

نـور او معنی هر پرتوی خورشید شده

خـانۀ وحی ازین نـور منـور شده است

با وجودش چه کسی جرعت آن را دارد

به پیمبر بزند طعـنه که ابـتر شده است

شأن او را نه زمین ونه زمان درک نکرد

این چنین ست که او جان پیمبر شده است

نه فقط مریم از اوصاف عظیمش دم زد

تشنۀ جرعهای از کوثرش،هاجر شده است

قل هـوهللا و احـد فاطمه شد کـفـو امیـر

هم طراز نبی و فاطمه حیدر شده است
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000
شاعر :امیر عظیمی

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :مفتعلن مفتعلن فاعلن

چـلـه نـشـین صـدفـم ،دُر شـدم

از نـفـحـات نــبـوی پُــر شــدم

بـنـدۀ دل تا که شـدمُ ،حـر شدم

روی لـبم نـشـسـته این زمزمه

فـاطـمه یـا فـاطـمـه یا فـاطـمـه
تــشــنـه شـدم ،آب زاللــم بــده

گـرسـنــهام ،رزق حـاللــم بـده

مرغ بـهـشـتم ،پـر و بـالـم بـده

کـبــوتـر گـنـبـد خـضــرا مـنـم

عـبـد نـبـی ،نـوکـر زهـرا مـنم
فرصت چل روزۀ حق سر رسید

سـیب بهـشـتی مـعـطـر رسـیـد

خـدیجه را سورۀ کـوثـر رسید

خــیــر کــثـــیــر ازلــی آمـــده

هـمـسـر مـحـبـوب عـلـی آمـده
بـاز در لـطـف خــدا بــاز شـد

به اذن حق ،دوباره اعجاز شد

خوش آمدی ،مکه سرافراز شد

عقل شده مست حضور از شما

جهـل شده زنـده بگـور از شما
رحمت و رحـمـانیـتت گفته که

جــلـوۀ ربـانـیـتـت گـفــتـه کـه

پـرتــو نـورانـیـتـت گـفـتـه کـه

کرسی تان کـنگـرۀ عـرش بود

بهشت ،زیر پـایتان فرش بود
تو کـیـسـتـی ،حـبـیـبـۀ کـبـریـا

شـافــعـۀ مــحـشــر روز جــزا

سـایه نـشـینت شـدهانـد انـبـیـاء

مادر اسالم به غیر از تو کیست

مادریات ،روز جزا دیدنیست

تـو دخـتـر رسـالـتـی ،فـاطـمـه

تـو هـمـسـر والیـتـی ،فـاطـمـه

تــو مــادر امـامــتـی ،فـاطـمـه

شیعه همیشه زیر دین شماست

به زیـر دین حسـنـین شـماست
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مـادر سـادات! چـهها کـردهای

سنگ دلـم را تو طـال کردهای

ز خـاک ها فـضه بـپـا کردهای

خـدا به نـور تو مـبـاهـات کرد

000

چادر تو معجـزه خـیـرات کرد
فـاطـمهای بـانـوی نوکـر نـواز

اشاره کن! قـنبر و فـضه بساز

قـبله شده به سمت تو در نـماز

نماز تو ،شکسته هم کامل است

کعبۀ بیفاطمه سنگ و گل است

سـورۀ کـوثـر وسط کوچه ،تو

حـیدر حـیـدر وسـط کوچه ،تو

جـای پـیـمـبر وسـط کوچه ،تو

حـمـایت از جـان ولـی میکنی

میافتی و “علی علی” میکنی

شاعر :علی اکبرنازک کار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

بعد از این شهر نـبی جلوۀ طوبا دارد

قـوم در خواب فـرو رفته مسیحا دارد

ازدحامی ز مالیک شده این بیت النور

مصطفی روی زمین عرش معلی دارد

همه هـستـند نـبی ،آسـیـه ،مـریـم ،اما

این وسط چهـرۀ مـوالست تماشا دارد

تا به این لحـظه ندیـده َمـثـلـش را دنیا

همچو معبود ،مگر فاطمه همتا دارد!

ز شمیم خوش این یاس که پُراحساس است

گر َملک جان بسپارد به خدا جا دارد

مـاه در آیـنـه انـگـار خـودش را دیـده

تا نـظـر بر سـر گـهـواره زهـرا دارد

آب شـد قـنـد درون دل حـیـدر تـا دیـد

سـل خـنـده به لـبـهـا دارد
زاده خـتـم ُر ُ

عـلـی ولـی هللا را خـواند
بین گهـواره
ً

این زن از کودکـیـش روح تـوال دارد

واژه از وصف صفاتش بخدا کم آورد

آنچه خـوبان همه دارند به یکجـا دارد
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000
شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

ـرم آنـروز که اقـبـال به ما یـار شود
ُخ َّ

این دل بیخبر از غـیب خـبردار شود

ای دل انگار زمان اَرنی گفـتن توست

لَـن ت َـرانی نـگـذاریـم که تـکـرار شـود

شب شب گفتن یا نور و یا قدوس است

نـور عـلی نـور مـددکار شود
تا سحـر
ٌ

سر محرم شدنت جز نظر رحمت نیست

سیـنـۀ فـاطـمـیـون محـرم اسـرار شود

عــبـد مـحـبـوبـۀ ذات ازلـی بــایـد شـد

بـنـدۀ اوسـت که از زمـرۀ ابـرار شود

به کجا سیر کنی! علت هستی زهراست

کیست عاشق! که به این نام گرفتار شود

آنکه بـر معـرفت سـورۀ کـوثـر بـرسد
در حـقـیقـت به هـمه آل پـیـمـبـر برسد
ما همه قطره و زهراست که اقیانوس است

ای خوش آن بنده که با نور خدا مأنوس است

فاطمه بانوی سجاده نـشین سحـر است

گریۀ فاطمه نزدیک سحر ملموس است

بـین سـجـاده سحـرها که قـدم بـگـذارد

خاک محراب به خاک قدمش پابوس است

هـیچـگـاه این همه هللا پرسـتـش نـشود

این نمازی است که ابلیس از آن مأیوس است

تا دعا کرد به همسایه ،به ما فیض رسید

مستجاب است دعایی که به یا قدوس است

این چه ذکری است که همتای علی میگوید

یا علی گوید و یا فاطمهاش معکوس است

مادر خلقـت و هم مادر بابا زهـراست

سایهاش بر سر ما ،مادریاش محسوس است

ُحب زهراست که صد مرحله فریاد رس است

دشمن فاطمه در آتش کین محبوس است

شب زهراست ،دل ما ز شعف ماالمال
باز کردند مالئک به سوی ما پر و بال
آنکه اوصاف خدا را به خدا تمثیل است

سایبان حـرمش بال و پر جـبریل است

محضرش مهبط وحی است و علی کاتب اوست

مصحفش بر همه آیات خدا تأویل است

آنکه در سـفـرۀ او مائـده آید ز بهـشت

سائل پشت درش حضرت میکائیل است
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بخششی داشت که آغاز شب زندگیاش

000
همسرش گفت کرامات تو بیتعطیل است

قرص نانی هم اگر داشت به سائل بخشید

چه کمالی است که در علم و عمل تکمیل است

گفت بابـاش :فـدای تو و تـرتـیل شـبت

که خدا مستمع هر شب این ترتیل است

جـان پـیـغـمـبــر اکـرم نـرود بیاذنـش

این ردایی است که در کسوت عزرائیل است

دین شیعه ز سیاست که جدا نیست ،یقین

هرکه با فاطمه شد ،دشمن اسرائیل است

میرسد منتقـم حضرت زهـرا ،مهـدی
کیست مشتاق شهادت که کند هم عهدی

میرسـد از حــرم سـلـسـلـۀ کـوثــرهـا

وصـف نـورانی منـصـوره ز باالترها

آسمانیتر از این نـور ،خدا خلق نکرد

فاطمه مادر خـورشید و َمه و اخـتـرها

فـاطـمه مـادر مجـمـوع امـامـان مبـین

اوست سـر سلـسلۀ نـوری پـیـغـمـبرها

سیزده آینه یک حضرت خورشید در آن

سیزده آیه و یک سوره ،همه محشرها

خالقـش فـاطـمه را زهـرۀ زهـرا نامید

تا درخشد شب و روز از حرم حیدرها

اوست بازوی علی ،روح دو پهلوی نبی

مادر خوب حسین و حـسن و دخـترها

یک تـنه اوست عـلـمدار همه دین خـدا

یک تـنه هـست حـریف هـمۀ لشگـرها

حکم او حکم خدا ،طاعت زهرا واجب

بر هـمه سید و ساالر و همه سـرورها

چون به محشر بگذارد قدم ،از هیبت او

شود اعـالم سراسـر همه پائـین ،سرها

مــادران شـهــدا طـاعـت او را دارنـد

بـنویـسـیـم که تـبـریک به این مـادرها

روز میالد خـمـینی است گواهی دیگر

دست زهـراست تـوالی هـمه رهـبرها

مادر حجب و عفاف است حجاب زهرا

چـادر خاکی زهراست سر خـواهـرها

بشکند دست اجانب که به معجر نرسد

دست بـیـگـانه کـجا و حـرم مـعـجـرها

بـگـذاریـد بـمــانـنـد اشــارات گــریــز
من نگویم سخن از بزم می و لفظ کنیز
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000
شاعر :قاسم صرافان

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

در میان شعر تو بانـو! اگر حاضر شدم

خواندم اول کوثر و با نام تو طاهر شدم

در خیالم صحن و گنبد ساختم ،زائر شدم

نام شیـرین تو بُردم فـاطـمه! شاعر شدم

رشتهای بر گردن ابیات من افکنده دوست
میبرد شعر مرا آنجا که خاطر خواه اوست

نـاگـهـان دیـدم مـیـان خـانـۀ پـیـغـمـبـرم

چون خدیجه غرق نوری از جهانی دیگرم

چرخ میزد یک نفس روح القدس دور و برم

تا نوشـتـم فاطمه ،بـوسـید بـرگ دفـتـرم

از شکوهش آسمان ساییده اینجا سر به خاک
آسمان را با خودش آورده این دختر به خاک

ای محمد! دشمنت را دوست ابتر میکند

خانهات را بـوی ریحانه معـطـر میکند

دیـدنـش بـار رسالت را سبـکـتر میکند

دخـتر است اما برایت کار مـادر میکند

دختران آیات رحمت ،مادران مهر آفرین
میشود ام ابیها ،هر دو باهم ،بعد از این
یک زره خرج جهازتُ ،حسنهایت بیشمار

با تو حیدر روز خیبر حرز میخواهد چکار؟

تا تو از تیغ دودم با عشق میگیری غبار

بعد از این مستانهتر صف میشکافد ذوالفقار

قـوت بـازوی مـوالیی به مـوال ،فاطمه!
قصۀ پـیـوند دریـایی به دریـا ،فـاطـمـه!
در هـوای عاشقی با هم کـبوتر میشوید

هر دو کوثر میشوید و هر دو حیدر میشوید

هست شیرین نامتان ،قند مکرر میشوید

هر دو در کفوا ً احد با هم برابر میشود
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بیتهـایـم بر در بـیـت تو زانـو میزنند

000

شاعران تنها برای یک نظر ،رو میزنند
در کـسا ،بی پـرده با هللا صحبت میکنی

هل اتی را سفـرۀ نور و کرامت میکنی

فکر خلقی ،نیمه شب با حق که خلوت میکنی

در غم همسایه ،ترک خواب راحت میکنی

مادری الحق چه میآید به نامت ،فاطمه!
میدهد از سوی ما مهدی سالمت ،فاطمه!
امتحان پس دادهای در آسمانها پیش از این

سالها بر عرش میتابید نورت چون نگین

حضرت حق چون دلش آمد بیایی بر زمین

واقـعـا ً «الـحـمـد لـلـه ،رب الـعـالـمـیـن«

جـلـوۀ نـور تو را تنها خدایت دید و بس
فاطمه! قدر تو را تنها علی فهمید و بس
عالمی در حیرت از این آسیا چرخاندنت

با تبـسم خـستگی را از عـلی پوشانـدنت

در عجب روح االمین از طرز قرآن خواندت

پیـش نابـیـنا میان حـصن چـادر مانـدنت

حجـب میـراثت ،حیا سایه نشین چادرت
داده دل حتی یهـودی هم به دین چادرت
سـفـرۀ نـان خـالـی اما سـفـرۀ انـعـام پُـر

خانهات میخانه ،ساقی با سخاوت ،جام پُر

از تو راضی و دلـش از گردش ایام پُر

کعبه از بت خالی اما کوچه از اصنام پُر

ای زبانت ذوالفـقـار حـیـدر بیذوالفقار!
بت شکن! برخیز ،بسته دست او را روزگار
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000
شاعر :محمدحسین رحیمیان

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ما همه هـستـیم قـربانی زهـرا و عـلی

سـائـل الـطاف پـنـهـانی زهـرا و عـلی

بارها و بارها داده است بر دلهای ما

جان تازه مـدح طـوفـانی زهرا و علی

زندگی را زهر بر ،ضد والیت میکنیم

ما مـسلـمانهای ایرانی زهـرا و عـلی

چیست از این خوبتر ،شد قلب ما وابسته بر

شاخ شمـشاد خـراسانی زهـرا و عـلی

آی مردم خشت خشتش هست فردوس آفرین

هر کجا باشد ثـناخـوانی زهـرا و علی

کاش مشق عشق را گیریم یاد از سازگار

یـا مـؤیـد یا که انـسانی زهـرا و عـلی

هر که اینجا پیر گشته روزگارش بهتر است

نوکر این خانواده ،کهنه کارش بهتر است

چـشم عـین هللا روشن باد ،زهـرا آمده

دخـتری که مـادر بـابـاست دنـیـا آمـده

جز خدایش کیست سر در آورد از شأن او

آنکه مانـند خـدایش هـست یـکـتـا آمده

جای هر ذکری بگو مستانه امشب :یا علی

کور ،چـشم دشـمنان ،جانان موال آمده

بعد ازین دنیا پُر از مرد شهادت میشود

قهـرمان دل به طـوفـانها زدنها آمده

مریم عذرا ،چو پروانه بگردد دور او

مادری که هست هر طفلش مسیحا آمده

آمد آن که قدرت حق را نمایان میکند
بوی این گل ،کل دنیا را گلستان میکند

این زمین اصالً کجا و شأن بانوی علی

آمـده دنـیـا بــرای دیــدن روی عــلــی

فـاطمه یا فـاطـمه یا فـاطـمه یا فاطـمه

جان تازه میدهد بر زور و بازوی علی
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او حماسه آفرین شد ،بیزره ،بیذوالفقار

کرد غوغایی به پا ،پهلو به پهلوی علی

او مزارش ظاهرا ً مخفی است اما باطنا ً

هست قبر فاطمه ،هر جا دهد بوی علی

وقت جان دادن میآید ،فاطمه باالسرش

هر کسی که رفت حتی یک قدم سوی علی

حق فقط زهراست که اینگونه مانده با علی

شد شعارش ال امیـرالمومـنین اال علی
آن که دارد دم به دم بر ما محبت فاطمه است

آن که دارد بر عطا و جود عادت فاطمه است

هر چه را میخواستیم اینجا مهیا دیدهایم

آن که ما را مادرانه داد عزت ،فاطمه است

راه بر جـایی ندارد بـندگی ،بیفـاطمه

تا ابد تنهاترین راه سعادت فاطمه است

بیـشتر از بچههایش نیمه شبها یاد کرد

از در و همسایهها ،پس کوه رحمت فاطمه است

شأن او از معجزه ،خیلی فراتر بوده است

آن که باشد فضهاش کوه کرامت فاطمه است

هرکسی که میشود صاحب نفس با فاطمه است

دم به دم ذکر لبش یا فاطمه یا فاطمه است

فاطمه هم فاطمه هم مصطفی هم حیدر است
فاطمه از هر چه میدانیم ازو ،باالتر است
نور فوقَ کل نور
فاطمه نور است نه ،نهَ ،

فاطمه هم هل اتی ،هم انما هم کوثر است

گر نمیگفـتند ختم االنـبـیا بر مصطفی

مینوشتم فاطمه تنها زن پیغـمبر است

معجزه جز این چه باشد با همان عمر َک َمش

زینبی را تربیت کرده که از عالم سر است

فـاطمه درس کـرم را داد یـاد مجـتـبی

فاطمه الگوی ایثار حسین بیسر است

کی به جز فرزند زهرا ،در زمین کربال
کودک شش ماههاش را داده بیچون و چرا
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000
شاعر :حمید رمی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

شور برپا شده و عشق ،به بار آمده است

باز هـم رایـحۀ فـصل بهـار آمده است

ماه ،چون ُمهر شده جانب منـبر رفـته

سورۀ شـمس ،به مهمانی کـوثـر رفته

سیب معراج ،به معراج زمین آمده است

بر رکـاب نـبـیهللا ،نـگـین آمـده است

نور ،از عرش زمین ،سمت سماوات رسید

روی دستان پـدر ،مـادر سادات رسید

بـین گـهـواره که صـدیـقۀ اطهـر باشد

وقـت آن است که مـداح ،پیـمـبر باشد

دخـترم ،محـشر کـبراست بدانـید همه

سـایهاش بر سر دنـیـاست بدانـیـد همه

راضیه ،مرضیه ،طوباست بدانید همه

اصـالً او امابـیـهـاسـت بــدانـیـد هـمـه

و نـوشـتـنـد کـه انــسـیـۀ حـورا بـاشـد

او درخشید و خدا خواست که زهرا باشد

نام او فتح مبین است که قـرآن فرمود

شأن زهرای مرا سورۀ انسان فـرمود

نـو رسیدهست ولی بوده از اول با من

علت خلق جهـان فـاطمه بـوده یا من؟

باغـبان بـودهام و فـاطـمه گـلـشن بوده

فـاطمه ،خـاصترین معجـزۀ من بوده

بـهـتـرین مـادر دنـیـا که به دنـیـا آمـد

عـشق ،در هـیـبت موال به تـمـاشا آمد

عـلی از راه رسیـده به مبـارک بادش

خاتم از دست درآورد و به زهرا دادش

پَر گهـواره ،عـقـیق علوی را دُر کرد

اشک شوق ،آینۀ چشم علی را پُر کرد

عشق ،فرضیه شده ،مسأله را میجوید

جبرئیل آمده ،در گـوش نبی میگوید:

نــور تـابـنــده بـه نــور ازلـی مـیآیـد

چـقـ َدر فـاطـمـۀ تـو بـه عـلـی مـیآیــد

کعبهُ ،محرم شده و دور علی چرخیده

در سـراپای عـلـی دست خـدا را دیـده

روی دسـتــان یــدهللا ،خــدا تــابــیــده

چون پیمبر به علی دُر نجـف بخـشیده

هـدیه انـگـار که از بـاغ جـنـانـش آمد

مـدح صـدیـقـۀ کـبـری به زبـانـش آمد

باز ،مـداحی زهـراست ،شنـیـدن دارد

مدح ،از جانب موالست ،شنیدن دارد
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او رسیدهست که افالک ،پُر از لبخند است

000
نَفَس عرش ،به یک نیمنگاهش بند است

گر چه پیداست ولی جلوۀ مستـور شده

نـور عـلـی نـور شده
نور علی
ٌ
فاطمه ٌ

او که قبل از همه امضای بال را داده

چـقـ َدر غـصـۀ شیـعـه به دلـش افـتـاده

«شیعتی» گفت و ممات همه بیواهمه شد

اینچنین بود که از روز ازل فاطمه شد

سیـل میخـواستم و بارش نـمنـم آورد

مثـنوی هـم جلوی مـدح شـما کم آورد

شاعر :محمدحسین صغیراصفهانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

امـروز عـالـمـى ز تـجـلى منـور است

میالد با سـعـادت زهـراى اطهـر است

مولود پـاکى آمـده از غـیب در شـهـود

کز او وجود عالم و آدم سـراسر است

از ره رسـیـده موکـب بـانـوى بـانـوان

کـائـیـنـه تـمـام نــمـاى پـیــمـبـر اسـت

نور خدا ز فرش نتق میکشد به عرش

روشن بروى فاطـمه چشم پیـمبر است

در وصف او گـر اُم ابـیـهـا شـنـیـدهاى

این خود یک از فضائل آن پاک گوهر است

هر مادر آورد پسر از اوست مفـتخـر

بالنده مانده گیتى از این نیکدختر است

احمد وجود پاک او را روح خویش خواند

با آنکه خود به مرتبه روح مصور است

در حـیرتم چه مدح سرایم به حضرتى

کو را مدیحه خوان ز شرف ذات داور است

تـنهـا نه دخـتر است رسـول خـداى را

کز رتبه بر ولى خدا نیز هـمسر است

هستند گوشواره دو دلبند تو به عـرش

بىشک دل تو عرش خداوند اکبر است

حاکى است از وقایع ما کان و ما یکون

متن صحیفهاش که به قرآن برابر است

ربـط رسالت است و والیت جـناب تو

بل این دو را وجود تو معنا و مصدر است

او هست عصمت هللا و چندان شگفت نیست

کز چشم خلق تربت پاکش مستر است

بر آستان توست ز جان منجلى صغیر

عمریست چشم و روى نیازش بر این در است
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000
شاعر :رضا تاجیک

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای ُحـسـن َمـطـلع همۀ عـاشقـانـهها

حـس لطیـف پُـر شده بین تـرانـههـا

زهـراتـرین سـتـارۀ اوج کـرانـههـا

از تـو شـنــیـدهانـد تـمـام زمـانـههـا

دیگر به خانۀ همه دختر مقدس است
با جلـوۀ تو واژۀ مـادر مقـدس است
دیگر رسیـده است زمـان رسیـدنت

سیب بهشت ،لحظۀ از شاخه چیدنت

گوش خـدا نـشسته به پای شنـیـدنت

چشمان مرتضی شده مبهوت دیدنت

تو آمـدی برای نـبـی مـادری کـنـی
هجده نفس به پای علی حیدری کنی
هـر واژۀ رسیـده کـنـار تو کـال شد

عاشق شدن بدون تو امری محال شد

تصـویـر آب با نـظـر تـو زالل شـد

قـرآن به یمن سورۀ تو لم یـزال شد

شبهای قدر ما به تو پیوند خورده است

تقدیر را خدا به دو دستت سپرده است
هر كس كه دم زده ز كالمت كلیم تر

ای از همه به امـر والیت سهـیم تر

در بـیـن خـانـوادۀ رحمت رحـیم تر

هر نسل دورتر شده از تو عقـیم تر

نسل تو نسل یَلت َـقـیان و مطهر است
هر کس که بوده دشمن نام تو ابتر است

یك مصحف الـهـی غـرق مطالـبـی

مثل اصول دیـنی و ارکـان واجـبی

تو مظهـر العـجـائب شاه عـجـائـبی

مـصـداق دیـگـر اســد هللا غــالـبــی
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قـرآن نـوشتـه است به دریـا ملـقـبی
اصال علی تویی که به زهرا ملقبی
تو آمـدی جهـان محـقـر بـزرگ شد

با تو مقام و رتبۀ مادر ،بزرگ شد

هر کوچکی به نام تو دیگر بزرگ شد

اینگونه بود سورۀ کوثر بزرگ شد

هستی شبیه دستۀ دستاس دست توست
عالم فدایی دل حیـدر پرست توست
جاری شد از خروش (قنوت تو صد قنات)

ای دختر مباهـله ،ای هـمسر زکات

نام تو نقـش بر عـلـم کـشتی نجـات

ی عـلی الصالت
ای مادر حماسۀ ح َّ

در کـربال و شـام ،تو در یاد زینـبی
حس غـرور مخـفـی فـریاد زیـنـبی
فرزندهای تو همه طـوفان غـیرتـند

در جنگ و صلح مرد نبرد و شهامتند

فـرزنـدهای تو هـمه مست والیـتـند

لب تشـنههای جـام شراب شهادتـنـد

فرزندهای تو حـسنی و حـسیـنیاند
دلدادههای نهـضت پـاک خـمیـنیاند
موج محبتت به دل من نشسته است

با عشق تو طناب تعلق گسسته است

مادر! شبیه تو دل ما هم شکسته است

( بر سینهام جمال علی نقش بسته است

این سینه را به سیـنۀ سینا نـمیدهم
یک ذره از محـبت زهـرا نمیدهم)

000
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000
قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

شاعر :سیدجواد میرصفی

1

جبـریل باز با خـبـری تـازه سر رسید

آورده است وحی! که بیچون و بیچرا

بنـشـیـن به چـلـه بار دگر گـوشۀ حرا

آورده است وحی! که خلوت کن ای رسول

حاال دوباره ترک جماعت کن ای رسول

از خلق رو بگیر که حکم خداست این

با دوست خو بگیر که حکم خداست این

اینک محـمد ست که شیدا و بـیـقـرار

با پای سر به سوی حرا گشته رهسپار

میگفت من چه گویم اگر عزم عزم اوست

هر جا که چشم وا بکنی بزم بزم اوست

جانم هماره تشنۀ دیدار و صحبت ست

جز روی او مرا به تماشا چه حاجت ست!

خیری نهفته! در پس این چله بیگمان

خـیری شبـیه بارش رحمت از آسمان

القصه باز! قاصدک خوش خبر رسید

طی شد زمان خلوت و چله به سر رسید

گویی دوباره وقت بشارت رسیده است

گویی رسول باز به بعثت رسیده است

آورده جـبـرئـیل چه آیـاتـی از بهـشت

شیرین تر از همیشه چه سوغاتی از بهشت

سیـبی که دستـچـیـن خدا بوده از ازل

دارد نـهـفـتـه در دل خود یـازده غزل

جان خـدیـجـه را به لب آورده انتـظار

چشمش به در که میرسد از راه بوی یار

این عطر احمد ست که انگار پشت در

آری محمد ست که انگار پشت در ...

ای خندهات بهشت به خانه خوش آمدی!

بر صورتم شکفت جوانه! خوش آمدی

از دوری تو نیـست عـذابـی عـذابتر

از انتظار توست چه کاری ثوابتر؟!

از اشک شوق ساحت چشمان من ترست

از هرچه بگذریم صدای تو خوشترست

اینک! بزن دوباره صدایم رسول عشق

آوردهای چه هـدیه برایم رسول عشق

خوشبوتر از همیشه شدی ،چیست ماجرا؟

آوردهای چه بوی خوشی با خود از حرا

بهر پـیـمبر از طرف حق خـبر رسید

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

القصه باز قـاصدک خوش خـبر رسيد
آورده است وحي !که خلوت کن اي رسول

جبـريل باز با خـبـري تـازه سر رسيد
حالي دوباره ترک جماعت کن اي رسول
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این عطر سیب رایحهای آشناست!نه؟!

000
قدری شبیه بوی خوش مرتضی است!نه؟!

وقـتی دل ست ،کـشـتۀ خـال سـیـاه تو

چـشمـم چگـونه سیر شود از نگـاه تو

گـفتی بناست تا که به اعجـاز روشنی

در سـیـنـهام خـدا بـنـهـد راز روشـنـی

این راز روشنی که همان راز خلقت ست

با من عجیب نیست اگر گرم صحبت ست

با من چه خوب دختر من! گرم صحبتی

والـلـه ،مـــادری تــو دارد سـعــادتــی

شکـر خدا که مـحـرم تـنهـاییام شدی

تسکین درد و مـرهـم تـنـهـاییام شدی

از من اگر زنان قـریـشی گـسـسـتهاند

قلب مرا نه!حرمت خود را شکستهاند

حس میکنم ترا و نفـس میکشم تو را

لبـریزم از خدا و نـفـس میکشم تو را

حـتی شـبی نخـفـتـهام از شـوق دیدنت

تنها نه من شکـفـتهام از شـوق دیدنت!

هستـنـد بـیـقـرار تو ای نفـس مرضیه

کـلثوم و ساره ،مـریـم عـمران و آسیه

القـصه باز وقت بـشارت رسیده است

هنگامۀ شگـفتی و حیرت رسیده است

این راز خلقت ست که اینک عیان شده است

شوری به پاست ،ولوله در آسمان شده است

در ساق عرش وه که چه سوری گرفتهاند

در خـانۀ رسول چه شوری گرفـتـهاند

کـلـثوم و سـاره ،مریـم عمران و آسیه

گرد سر خـدیـجه به طوفـنـد و تـلـبـیه

ده حـور از بهـشت به تـهــنـیت آمـدند

ده حور از بـهـشـت به این نیت آمـدند

تا پر کـنـند کـاسۀ چـشـمان خویش را

از نـور کـوثـری که فـرسـتاده کـبـریا

در جامهای سپـیـدتر از چهـرۀ رسول

پـیچـیـدهانـد جـان تـو را زهـرۀ بـتـول

ای بضعة الرسول به دنیا خوش آمدی

راضیه ،زهره ،انسیه ،حورا خوش آمدی

کام تو را گـشود ،محـمـد به بـوسـهای

غـم از دلـش زدود محـمد به بـوسهای

بر لب جز ان یکـاد نـمیکرد زمـزمه

از بس که بود روی تو چون ماه فاطمه

باید که از نـگـاه محـمد تو را شناخت

از خشم و از تبـسم احـمد ترا شناخت

دارد به صدق!خصم تو این گفته را قبول

تنها صدیـقه بود! جگـر گـوشۀ رسول

باید به وقتش از غم جان کاه تو نوشت

از قلب خـون و سیـنۀ پر آه تو نوشت

از میخ و شعله و در و دیوار! بگذریم

وقـتـش کـنون نـیامده بگـذار بگـذریم!
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000
شاعر :رضا قاسمی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

همان زمان که در آفاق عرش ،دیده شدی

برای قـصـۀ لـوالک ،برگـزیـده شـدی

تو میـوۀ مـلکـوتی که در شب معـراج

به اذن حضرت پروردگار ،چیده شدی

گذاشت ،آینه را روبروی وجه خودش

قلم به دست خدا بود و تو کشیده شدی

تو شاه بیت غـزلهای آفـرینـشی و…

به شاعـرانهترین شکـل ،آفـریده شدی

به دست خـط خـدایت ادامـهدار شـدی

هجا هجای تو تکـثیر شد قصیده شدی

به خاطـرت همۀ عرش را مزین کرد
بهشت ،جامۀ سبزی که داشت بر تن کرد

تو آمدی همۀ عـرش ریـسه بـندان شد

تو خنده کردی و نور فلک دوچندان شد

زمین بهشت برین و؛ بهشت ،زهرایی

به یُـمن آمـدن تو هـم این و هـم آن شد

تـمام عـرش ،برایت بـداهه میگـفـتـند

تو آن قـصیـدۀ نابی که شعـرباران شد

خدا به خاطر نامت سه بیت نازل کرد

سـه آیـهای که تـمـام وجود قـرآن شـد

برای مدح تو جبریل ،آمد از ملکـوت

نگاه کرد ،به چشم تو و غزلخوان شد

عـلَی ْالـکـوثر
سـالم مـا و سـالم خـدا َ
سـالم بـر تو و بـابـای تو ا َ ْ
بـاالـکـوثـر
سالم ،کوثر جاری شده به جان زمین

سالم انسیه؛ ای «حوریهنشان» زمین

خدای تو به زمین دوخت ،آسمانها را

به عـشـق آمـدن تو ای آسـمـان زمین!

شـب والدت تــو آفــتــاب مـیتــابـیــد

به وقت نور تو تنظیم شد زمان زمین

برای مـدت هـجـده بـهـار هـم که شده

خدا گـذاشته منت به ساکـنان زمین…

که شـاید از تو بگـیـرند ،درس آدمیت

از آسمـان تو رسیدی به امتحان زمین
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هـزار حیف ،که مردود شد زمین خدا

000

همان دمی که پُر از دود شد زمین خدا
زمین نداشت لیاقت که تو در آن باشی

اراده کـرد ،خدا که در آسـمـان بـاشی

قـرار بود ،زمیـن خانـۀ خـودت بـاشد

نخواستند و بنا شد که میـهـمـان باشی

بهشت ،زیر قدمهای توست مادرجان!

خدا نخـواست که بین زمیـنـیـان باشی

تو گـنـج مـخـفـی پـروردگـار میمانی

اراده کرده که بـانـوی بینـشان باشی

ی هللا»
به عـشـق «ا َ ْشـ َهـ ُد اَن َ
عـلی َول ُّ

خودت نخواستی اصال که در اذان باشی

قـسم به نام تو بانـو؛ قـسم به نام عـلی
عـلـی تمام تو بود و تو هم تـمام عـلی

شاعر :محسن ناصحی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

َبه چه خوب است پدر صاحب دختر بشود

بار دیگـر پـدری صاحب مـادر بشود

قـصد کرده است خداوند که با آمدنش

از همین لحظه علی صاحب همسر بشود

هیچ کس کـفـو علی بن ابیطالب نیست

فـاطـمـه آمــده آئـیـنـۀ حــیــدر بـشـود

معنی خـیر کـثـیر است و تکـاثـر باید

غرق دریای پُر از معـنی کـوثر بشود

برکت نسل کسی صرف پسرداری نیست

دشمنـش گرچه پـسر داشته ابتر بشود

سالها وقت نیاز است که هر حافظهای

سر سوزن قدرش را مگر از بر بشود

شاعر از فاطمه گفته است و از این پس باید

قلم از جوهـر اوصاف عـلی تر بشود

و علی کیست که هر مجتهد از مکتب او

دانش آموختـه ،سلـمان و ابـوذر بشود

"ها علی بشر کیف بشر" ،شاعر ماند

چه بگوید که در این قافیه محشر بشود

که علی فـاطـمه و فـاطمه حـیدر ،باید

نـور بـا نـور در آئـیـنـه بـرابـر بـشود
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000
شاعر :سیدرضا یعقوبی

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

یک چله انـتظار به پایان رسیده است

پایان شام تـیـرۀ هـجـران رسیده است

اسفـند را به مجـمر خـورشید دود کن

عطر نسـیم صبح بهاران رسیده است

اینک بهار ،فصلِ "فصل لربک" است

شـأن نـزول کـوثـر قـرآن رسیده است

زهراست زهرهای که به یُمن ظهور او

شبهای بیستاره به پایـان رسیده است

روز و شب آسمان و زمین در مدار اوست

نوروز طفل تازه به دوران رسیده است

نوری که آسمان و زمین را فرا گرفت

روحی که با لطافت باران رسیده است

ریحـانـهای که رایـحـۀ روح پـرورش

تا ماورای روضۀ رضوان رسیده است

برخیز ای خدیجه که صبرت نتیجه داد

از آسمان برای تو مهمان رسیده است

کلثوم! ساره! آسیه! مریم! خوش آمدید

جان پیشکش کنید که جانان رسیده است

ای عـرشیان به ساقی کوثر خبر دهید

خـیر کـثیر خـتم رسوالن رسیده است

ُحسن عروس حضرت قرآن به لطف اوست

دریای نور لؤلؤ و مرجان رسیده است

انسیهای که سورۀ انسان به شأن اوست

حوریهای به صورت انسان رسیده است

از کـوثـر کـرامت بـیانـتـهـای اوست

فیضی اگر به عالم امکان رسیده است

یک چشمه از ت َموج خـیر کثیر اوست

دریای حکمتی که به لقمان رسیده است

هفتاد رشته نورِ حق از طور چادرش

بر پیروان موسی عمران رسیده است

در ســایــۀ تـعــالــی نـــور دعــای او

سلمان به اوج رتبۀ ایمان رسیده است

معـصومهای که در اثر هم نشیـنیاش

فضه به فیض صحبت قرآن رسیده است

صدیـقـهای که شاهـد عـهـد الست بود

ارث وفـای او به شهیدان رسیده است

مـرضـیـهای که مرز نـدارد والیـتـش

نور رضای او به خراسان رسیده است

مـهـدیــهای کـه پـرتـو نـور هـدایـتـش

از جمکران به پیر جماران رسیده است

دست نـوازشی به سر شعـر من بکش

پیش تو این یتـیم ،پریشان رسیده است

43

درآستان وصال؛ جلد چهارم ،اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها
السالم

شاعر :وحید محمدی

000
وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

قالب شعر :ترکیب بند

دارد ا ُ ُّم الـــوقـــار مـــیآیـــد

خــوشـی روزگــار مــیآیــد

کوثر از چشمه سار مـیآیـد

بــرکـت بــیشـمـار مـیآیــد

بـا قـدمهـای غـرق بـارانـش

عـطر و بـوی بـهـار مـیآیـد

مـثـل بــاران زالل مـیبـارد

مـثـل گـل بـا وقــار مـیآیــد

سـایـۀ لطف اوست گـستـرده

بــرکـت ایـن دیــار مــیآیــد

دارد این خـلـقـت خـدایـی را

آبــرو ،اعـــتـــبــار مــیآیــد

دخـتری از ساللـهای روشن

دخـتـری ریـشـه دار مـیآیـد

نـور چـشـم خـدیـجـۀ کـبـری

مـصـطـفـی را قـرار مـیآیـد

دختـری که نبی به مـادریش

مـیکــنــد افـتــخــار مـیآیـد

دختری که خدا خودش گفته:

بـه شـه تـک ســوار مـیآیـد

دخـتـری که برای هـمـسری

صاحـب ذوالـفــقــار مـیآیـد

همسری که برای دفع خـطر

از عـلـی ،پـای کــار مـیآیـد

هـمسری که به یاری رهـبر

وســـط کــار زار مـــیآیـــد

مـحـور اهـل بـیـت مــیآیــد

مــادر ایـن تـــبـــار مـیآیــد

مــــادر یـــازده ولــی خـــدا

مــادر انــتــظــار مـــیآیـــد

مادری که به دامنش شیـری

مـثـل زیـنـب به بـار مـیآیـد

دست رد که نـمیزند هرگـز

بــا گــداهــا کــنــار مـیآیــد

به خدا صبح محـشر کـبـری

ُحـب زهــرا به کـار مـیآیـد

پیرهـن در زفـاف میبخـشـد
آبـرو بـر عـفـاف میبـخـشـد
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000
فاطمه فاطمه است چون دریاست

فاطمه فاطمه است چون زهراست

فاطمه فاطمه است چون نورش

در نفـس های آسمان پیداست

فاطمه فاطمه است ،معلوم است

هر کالمش هزار و یک معناست

فاطمه فاطمه است چون فردا

شافع روز محـشر کـبـراست

فاطمه فاطمه است چون محشر

شیعهاش از شرار نار جداست

فاطمه فاطمه است چون شوری

در دل عـاشقـان او برپـاست

فاطمه فاطمه است ،با حیدر

پـای تا سـر فـدایی مـوالست

فاطمه فاطمه است ای مردم

فاطمه فاطمه است بیکم و کاست

باغ احـمد چه کـوثـری دارد
خوش به حالش ،چه مادری دارد

میدهد بوی گل ،شمیم گالب

جاری از عطر او بهشتی ناب

رو گرفـتـه ز چـشـم نـابـیـنـا

داده او آبرو به ُحجب و حجاب

نور خورشید ،صورتش هر روز

نیمه شب ،نور چهرهاش مهتاب

اول و آخـرین سـالم رسـول

پشت این درب میرسد به جواب

پشت این بـاب میزنـم زانـو

میرسم به بهشت از این باب

هر کسی فاطمه نگاهش کرد

نـفَـسـش میشود دلیل ثـواب

بس که بیبی گرفته دستم را

رفته از دست من حساب و کتاب

فـاطمه غـرق در توسـل بود

همۀ شهر ،جز علی در خواب

ای قـرار عـلــی ولــی الــلـه
الـســالم عــلـیــک یــا اُمــاه
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سر والیل و روح قرآن است

سیرهاش وصف صبر و ایمان است

خلقت از برکت وجودش بود

همۀ خلق جسم و او جان است

یکی از معـجـزات او فـضـه

خادم اوست هر که سلمان است

آب مهریهاش ،زمین ُملکـش

عالم از برکتش مسلمان است

روزی سال ماست در دستش

برکت سفرهاش فراوان است

نان این سفره را به ما بدهید

جای دستان او بر این نان است

چـادر مشکـی پُـر از نـورش

پـرچـم انـقـالب ایـران است

فـاطمه مـادر حـسینی هاست

فـاطـمه مادر شهـیـدان است

مطـمـئـنم دعـاش ،پـشت سر

رهـبـرم سید خـراسـان است

انــقــالبــیام و حـسـیــنـیام
پــیــرو مـکـتـب خـمـیـنـیام
فــاطــمـه جـلــوۀ خــدا دارد

سـش عــطـر ربـنــا دارد
نـفَـ َ

نیـمه شب در قـنوت بارانش

گریه ،گریه ،دعـا ،دعـا دارد

در کرامات او همین بس بود

پـسـری مـثـل مـجـتـبی دارد

با وجـود حسین معـلوم است

دامـنـش بـوی کــربــال دارد

جان حیدر به جان او بند است

خـانه با بـودنـش صـفـا دارد

مـانـد پـنـهــان مـزار او امـا

حب او بیـن سیـنـه جـا دارد

ماندهام آن که عرش جایش بود

پس چرا زیر دست و پا دارد

بـگـذریـم ،آن امـام مــیآیــد
صــاحـب انـتــقــام مــیآیــد
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000
شاعر :مجید تال

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

قــرآن گـشـودم آیـۀ مـحـشـر بـیــاورم

میخـواستـم که سـورۀ کـوثـر بـیاورم

بـایـد کـسـی شـبـیـه پـیـمـبــر بـیـاورم

من کـیـستـم ز شـأن تو سر در بیاورم

1

هنگام وصفت عـقل مرا ترک میکند
معـراج رفته شأن تو را درک میکند
با نور تو زمین شـرف آسـمان گرفت

چل روز مصطفی ثمری بیکران گرفت

پا بر زمین گذاشتی و خاک جان گرفت

تا آمـدم بـگـویـم زهـرا زبـان گـرفـت

گـفتم که رخصتی بده بهـتر بخـوانمت
مهـرت اجازه داد که مـادر بخـوانمت
مادر سالم ،گـوشۀ چـشمی به ما کنید

مـادر سـالم ،درد مـرا هـم دوا کـنـیـد

با این امـیـد در زدهام تـا که وا کـنـیـد

لطـفی به این اسـیـر یـتـیـم گـدا کـنـیـد

حاال اگر چه چادر تو وصله دار هست
من سائـلـم هـمیـشه بـرایم انـار هـست
یا آیه آیـه آیۀ خود «هـل اتـی» کـنـی

یا از کـرم لـباس عـروسی عـطا کـنی

چـادر امـانـتـی بـدهـی تـا چـهـا کـنـی

یک قـوم را به نـور خـدا آشـنـا کـنـی

دنیا تو را نخواست که اینقدر زشت شد
خـاکی که زیر پای تو آمد بهـشت شد
 . 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.
من کـيـستـم ز فـاطـمه سر در بياورم

بـايـد کـسـي شـبـيـه پـيـمـبــر بـيـاورم
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دنیا تـمام ظـلـمت و تو مـاورای نـور

با تو کم است فـاصله تا انـتهـای نـور

هـمـسایـهات اگر که شده آشنـای نـور

این بوده است از برکـات دعـای نـور

در آسمان نور چه بدری ،شبیه توست
در سال یک شب است که قدری شبیه توست

در خانه عطر سیب تو از بس جمیل بود

یـادآور بـهـشـت خــدای جـلـیــل بــود

سرچشمۀ وضوی تو از سلـسبـیل بود

جـاروی خـانـۀ تـو َپـر جـبـرئـیل بـود

دنـیا به پـای مهـر تو از شـرم آب شد
آبـی که گـشت مهـریـیـۀ تو گـالب شد
آنکه تو را به جملۀ «لوالک »میشناخت

درک تو را فراتر از ادراک میشناخت

پرواز را چه کس بجز افالک میشناخت

بانوی آب را پـدر خاک میشناخت...

نام پـدر هـمیـشه به دنبـال مـادر است
خیر العمل محبت زهرا و حیدر است
دیگر توان از تو سرودن قـلـم نداشت

این روز مادری دل من غیر غم نداشت

رفتم مدینه آنچه که میخواستم نداشت

گـفتم زیـارتـش کـنم اما حـرم نـداشت

مـرغ دلم که داشته یک بام و دو هـوا
بیاخـتـیـار پر زده اکـنـون به کـربـال
حـاال عـجـیب نـیـست اگر بـیمـقـدمـه

پــرواز مـیکـنـیــم حــوالـی عـلـقـمـه

آنجا که قـد خـمـیده رسیده ست فاطمه

او روضه خوان و در حرم افتاده همهمه

حال و هوای صحن دلم نیـنوایی است
شب های جمعه فاطمه هم کربالیی است
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000
شاعر :شعرای مختلف

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

جبریل به عرش نقش کوثر زده است

طوبی گـل تسبیح به پـیکـر زده است

از خــانـۀ کـوچـک مـحــمــد امـشـب

خورشید زمین وآسمان سر زده است

******* سید رضا مؤید *******
نــور دگــری به بـیــت احــمـــد آمــد

مـحـبــوب رســول حـی سـرمــد آمـد

تا عـطـر وجـودش همه عـالـم گـیـرد

زهــرا ،گــل گــلــزار مــحــمــد آمـد

****** حــامــد ******
بـر عـالـمـیـان رحـمـت بـی حــد آمـد

زیــبــا گــهـــر رســول امــجــد آمــد

تـبـریـک بـه شـیـعــیـان اهـل عــالــم

چـون فــاطــمــه دخـتـر مـحــمـد آمـد

****** کــربــالئــی ******
عـالـم ز فـروغ احـمـدی لبـریـز است

از جـلـوۀ حـی سـرمـدی لبـریـز است

مـیـالد بـتـول است و فــضـای مـکـه

از عـطـر گـل مـحـمـدی لبـریـز است

****** سید رضا مؤید ******
ای شــأن نـــزول آیــه هـای کــوثـــر

از آسـیــه و هـاجـر و مــریــم بـرتـر

وقتی که خدا تو را به احـمد بخـشـیـد

صـل لـ َربک َوالـن َحـر
فـرمـود به اوَ :

****** سیدمحسن سادات ******
ذات سـرمـدی مـدح تو را می گـویـد

عـفـت ز قـدم هـای تـو َره می جـویـد

از سـیـنـۀ تـو عــطـر جـنـان می آیـد

وقـتـی کـه مـحــمــد تـو را می بـویـد

****** سیدمحسن سادات ******
توصیف تو برتر از عـقـول و ادراک

در مـدح تو خـالـق تو گـفـتـه لَـوالک

بی فاطمه ام نمی شد هـرگـز مـمکـن

خَـلق عـلـی و احـمـد و خَـلـق افـالک

****** سیدمحسن سادات ******
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بر کوکب آسـمـان عـصـمت صلوات

بر فـاطـمـه گـوهـر نـبـوت صـلـوات

بــر مـــادر یـــازده امــــام بــر حــق

از صبـح ازل تا به قـیـامـت صلوات

****** مـحـمـد نــژاد ******
زهـرا که گـل سـر سـبـد آل عـبـاست

انـوار خـدایـی ز جـمـالـش پـیـداسـت

در قـدر و جـاللتش چه گـویم زین به

زهـراست محـمد و محـمد زهـراست

****** کــربــالئــی ******
بر چرخ عفاف نور سرمد زهـراست

محبوبۀ حـق ،دخـتـر احمد زهـراست

خـاتـون قـیامت است و بـانوی بهشت

سـر سـلـسـلـۀ آل مـحـمــد زهـراسـت

****** قــاضــی ******
بــر آیــنــۀ جــمـــال داور صــلــوات

بـر آبــروی آل پــیــمــبــر صـلــوات

بر فـاطـمـه ای که شد به شأنش نازل

از سـوی خـدا سـوره کـوثـر صلوات

****** حــافــظــی ******
ای اولین زنی که به مردان سرآمدی

سر تا قـدم تجـسـم اوصاف سـرمـدی

کانون عشق و عاطفه یعنی که فاطمه

آئــیــنــۀ تــمــام نـــمــای مــحــمــدی

****** مــوحــدیــان ******
این مـژدۀ جـانـبـخـش ز سـرمـد آمـد

مـیــالد یـگــانـه بـنـت احــمــد آمــد

ای شیـعـه تو را دهـم بـشارت امشب

یـک دانــه گــل بــاغ مــحــمــد آمــد

****** شــیــدا ******
آن زن که به ُملک آفـرینش یکـتاست

در وادی عصمت وشرف خیرنساست

ُــود ام ابـیــهــا بـه جـهــان
جـز او نـب َ

آن نــور دو دیــدۀ مـحـمـد زهـراست

****** شــائــق ******
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امشب همه جا جـشـن مبـارکباد است

دلـهـا همه از مـقـدم زهـرا شـاد است

از بـهـر مـحـمـد و خـدیـجـه صلوات

روشن همه جا ز نور این اُوالد است

****** سرو علی ******
این جشن وسرور سرمدی ما را بس

از فاطمه یک خوش آمدی ما را بس

لبـخـنـد به لـب مـهـدی زهــرا بـاشـد

عـطـری ز گـل مـحـمـدی مـا را بس

****** سرو علی ******
خـدا کـنـد اثـری حـق به آه ما بخـشد

عذر خواه ما بخشد
بصیـرتـی به دل ُ

به احترام مـحـمـد چه میشود که خدا

شـب والدت زهـرا گـنـاه مـا بـخـشـد

****** سرو علی ******
تــو را هــر كــس نــدارد دل نــدارد

مــیــان ســیــنــه جــز بـاطـل نــدارد

دلــم را هــدیــه دادم بــر تــو مـــادر

نــوشـــتــم روي آن قـــابـــل نـــدارد

****** سرو علی ******
در بـاغ نـبــوت از نـهــال تــوحــیــد

هـنـگـام سـحـر گـلـی شکـوفـا گـردید

چون غنچۀ گل ،خدیجه خندید چو دید

زهـرا چو ُگـل مـحـمـدی می خـنـدیـد

****** محمد علی مردانی ******
شأن است و نشانه است بانـوي كـرم

الـحـق كه یـگـانـه است بـانـوي كـرم

گویند شـفـاعـتـش به هـر كـس بـرسـد

دنــبــال بــهــانـه است بـانــوي كــرم

****** کاظم بهمنی ******
مـحـشـر دم از اعـتـبار او خواهد زد

او دست به كـار جـستـجـو خواهد زد

در کار شـفـاعـت از غـالمـان حسین

زهـرا به خـداي كعـبه رو خواهد زد

****** کاظم بهمنی ******
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بـر مـقـدم دخــتــر پـیـمـبـر صـلـوات

بر چشمۀ پاك حوض كـوثـر صلوات

بر مـحـضـر حـضرت مـحـمد تبریك

بـر مـادر شیـعـیـان حــیـدر صـلـوات

****** مهدی پناهی ******
عمریست كه ما مراممان حیدري است

لـبـریـز از آن پـیـالـۀ كـوثـري اسـت

با عشق حسین ُمـحب زهـرا گـشـتـیم

از بسكه حسین ابن علي مادري است

****** کمال مؤمنی ******
خــورشـیـد زمـیــنـي خــدا یـا زهــرا

اي زیـنـت نـام مـصـطـفـي یـا زهـرا

مـدح تو همین بس كه شدي تا محشر

هـمـتـاي عــلـي مـرتـضـي یـا زهــرا

****** کمال مؤمنی ******
ای روی تو جـلوه گـاه سـرمد زهـرا

وی سـیـنـۀ تـو بـهـشت احـمـد زهـرا

عـیـد تو ب َُـود ،بـبـخـش عـیـدی ما را

زان دست که بـوسیـده محـمـد زهـرا

****** سید رضا مؤید ******
یا فاطمه ای منشاء خـــیر و بــرکات

مـهر تـو بود قـبـولی صـوم و صالت

فـرمـوده نـبـی خـدا گـنـاهـش بـخـشـد

هر کس که برای تـو فـرستد صلوات

****** سید رضا مؤید ******
دریاست نبی و گوهرش فاطمه است

موالست علی وهمسرش فاطمه است

با آنکه حـسیـن است پـنـاه دو جـهـان

او خود به پناه مـادرش فـاطـمه است

****** سید رضا مؤید ******
یا فـاطـمه جان! دست من و دامـانت

ای چـشـم امـیـد هـمـه بـر احــسـانـت

بــادا بـه فــدایـت پـــدر و مــادر مـن

ای گـفـتـه پـیـمـبـر ،پـدرت قـربـانـت

****** سید رضا مؤید ******
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ای آنکـه خـدایـت ز هـواداران است

ْ
جهان فیض تو چون باران است
نازل به

یا فـاطـمـه مـهـر تو ب َُـود روح نـمـاز

مهـر تو شـفـاعـت گـنـهـکـاران است

****** سید رضا مؤید ******
ای خـاک ره تـو تــاج سـرهـا زهــرا

ای قبر تو مـخـفـی ز نـظـرهـا زهـرا

تا باب شفاعت تو باز است چـه غـم؟

گـر بـسـتـه شـود تــمـام درهـا زهــرا

****** محمد جواد غفورزاده ******
بـزمـی بـه حـریـم کـبــریـا بـرپـا شـد

کـوثـر ز خـدا به مصطفـی اعطا شـد

یک قطره زآب کوثر افتاده به خـاک

صـد شـاخـه ُگـل مـحـمـدی پـیـدا شـد

****** محمد علی مردانی ******
شـب مــیـالد زهـــرای بـتــول اسـت

ز یُـمـن او دعـا امـشـب قـبـول اسـت

شب فـیـض و شب قـرآن ،شـب نـور

شب اعـطای کـوثـر بر رسـول است

****** حبیب چائیچان ******
چون فـاطـمـه مظهر خـدای یکتاست

انـوار خــدا ز روی زهـرا پـیـداسـت

همتای علی،در دوجهان بی همتاست

زهـراست محـمد و محـمد زهـراست

****** حبیب چائیچان ******
با نـام تـو دل چـه با صـفـا می گـردد

با مـهـر تو دل ز غـم رهـا می گـردد

بـاشـی تو کـلـیـد راز هـسـتـی زهـرا

با نـام تـو قـفــل بـسـتـه وا مـی گـردد

****** محمد خراطی ******
یا فاطمه از تو ْ
دل بریدن سخت است

پا از سر کوی تو کشیدن سخت است

بـــر زائـــر تــو کــه از ره دور آیــد

برگشتن و قـبـر تو ندیدن سخت است

****** سیدمحمدخسرونژاد ******
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دلی که نیست در او مهرفاطمه سنگ است

چرا که مهر حق و مهر اوهماهنگ است

اگر قـدم نـگـذارد به عـرصـۀ محـشر

کمیت جمله شفاعت کنندگان لنگ است

****** محمود ژولیده ******
عـمـریـست رهـیـن مـنـت زهـرائـیـم

مــشـهـور شـده بـه عـزت زهـرائـیـم

مـُردیـم اگـر بـه قــبـر مـا بـنـویـسـیـد

مـا پـیـر غــالم حـضـرت زهـرائـیــم

****** جواد حیدری ******
یکــتا ُگهـر بـحـر رسـالت زهـراست

محبوبه حق ،ظرف والیت زهراست

هـمـتـای عـلـی ،نـور دو چـشـم احمد

سـرچـشـمۀ دریـای امامت زهـراست

****** سید رضا طباطبائی ******
همت و توفیق خواهم از خدای فاطمه

تا بگویم روز و شب مدح وثنای فاطمه

گر نمیشد خلقت نور علی در روزگار

همسری پیدا نمی شد از برای فاطمه

****** جوهری ******
یا فـاطـمـه! روز حـشـر سـتـاری کن

دل سـوخـتگـان را ز کرم ،یاری کن

ما بـا هـمه گفـتـیـم که بـا فـاطـمـه ایم

تــو نــیــز بـــیــا و آبـــروداری کــن

****** محمد رستگار ******
ما زنـده به لطف و رحمت زهـرائیم

مـأمـور بــرای خـدمـت زهــرائــیــم

روزی که تـمـام خلق حـیـران هستند

مـا مـنـتـظـر شـفــاعـت زهــرائــیــم

****** جواد حیدری ******
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شاعر :مهدی نظری

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

باران گرفت و زمزم و کوثر به ما رسید

مستی رسید و باده و سـاغر به ما رسید

روز الـسـت کـه گـل عـالـم درسـت شـد

خـاک سـرای آل پـیـمـبـر بـه مـا رسـیـد

وقتی خـدا به طالعـمان داشت می نوشت

شـکـر خـدا والیت حـیـدر به مـا رسـیـد

این عـزتی که هست از آنجا گـرفـتـه ایم

آن لحظه ای که منصب نوکر به ما رسید

اینجـا اگـر که دور عـلـی بـال می زنـیـم

آنـجـا دلـی شـبـیـه کـبـوتـر به ما رسـیـد

هرکس گرفت دست خودش را بسوی دوست

در این میـان مـحـبـت مـادر به ما رسید

چه مادری که لب به سخن تاکه باز کرد

روزی صد هـزار بـرابـر به مـا رسـیـد

مــادر ز مـقـدم تـو بـهـاری تـریـن شـدم
دسـت مـرا گـرفـتـی و بـاال نـشـیـن شدم
دریا فقط تو هستی و دریاتر از تو نیست

انـسـیـۀ خـدایـی و حـوراتر از تو نیست

تو می درخشی و همه جـا ،نور می شود

زهرا فقط تو هستی و زهراتر از تو نیست

وقتی که خاک پای تو عرش است مادرم

در اوج آسـمـانی و بـاالتـر از تو نـیست

پـیـغـمـبـر خـدا به تـو می گـفـت مــادرم

با این حـسـاب ام ابـیـهـاتـر از تو نیـست

تو بـضـعـة الـنـبـی خـدایـی و هـیچکـس

آیـینه دار حضرت طاهاتـر از تو نیست

شـأن تو از روایت لـوالک واضح است

اینکه بزرگـتر ز تو بـاالتـر از تو نیـست

تو آمـدی و تـکـیـه به عشق تو زد عـلی

با بـودن تو حـامـی موالتـر از تو نیست

نام تـو هـم و غم ز دل مصطفی گـرفت
دست خدا علیست که دست تو را گرفت
بـایـد می آمـدی به هـمـه رهـبـری کـنـی

1

شکر خـدا که بر دل ما سـروری کـنـی

روز ازل خـدای تو می خواست باشی و

در حـق شیـعـه های عـلـی مـادری کـنی

 . 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.

بايد مي آمدي به هـمه رهـبري کـني

اصال فـقط تو آمده اي سروري کـني
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در روز حـشـر بـیـن تــمــام پـیـمــبـران

آن لحظه می رسد که تو پیغـمـبری کنی

حتی پـیـمـبـران به تو تـعـظـیـم می کـنند

وقـتـی قـرار شد تو شفـاعـتـگـری کـنی

هم رتبۀ عـلـی به خـدا غیر تو که نیست

پس می شود به جای عـلی حیـدری کنی

سـجـاده پـهـن کن که دوبـاره مـدیـنـه را

پُر از پَـر فـرشـتـه و حـور و پـری کـنی

دسـت قـنـوت تـو همۀ مـسـتـجـابـهـاست
مـهـریـۀ تو فـاطـمـه جـان کـل آبـهـاست
وقـتـی کـه مـاه در سـحـر چـادر تـو بود

خـورشـیـد زیـر بـال و پر چـادر تو بود

زیــر قــدوم تـو پــر و بــال مــالیــکــه

فـوج فـرشـتـه دور و بـر چـادر تـو بود

هرکس که منتصب به تو شد سربراه شد

اصـال حـجـاب زیـر سـر چـادر تـو بود

تو قـبـل مــریــم آمـده ای مـادر بـهـشـت

پس ایـن هـمـه حـیـا اثــر چــادر تو بود

یک شب چـهـل یـهـود مسلمـان تو شدند

ایـن هـم نــشـانــۀ دگـر چــادر تــو بــود

نــور تو مـکـه را َمـثَـل کـوه نــور کـرد
ابـلـیـس با حضور تو از مکـه دور کرد
با بودنت به یاری مردم چه حاجت است

دست قنوت خستۀ تو دست رحمت است

عشقت مرا به اوج سعادت رسانده است

عـشـقت همیشه شـاه کـلـید سعادت است

من با تـو و عـلـی ،غـم دنـیـا نمی خورم

اسم عـلـی و فـاطـمـه رمـز اجابت است

دست مـرا بـگـیـر و به دست عـلـی بـده

این دست های روبه شما دست بیعت است

دستت شکست و دست علی رو به عرش ماند

افـتــادن تـو مـعـنـی اصـل والیـت است

یک کـربـال مرا بـبـری خـوب می شـوم

داروی درد سینۀ من یک زیـارت است

امـشب بـیـا و روزی مـن را زیــاد کـن
امشب مـرا مـقـابـل شـش گوشه یـاد کن
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000
شاعر :محمدجواد شیرازی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

خسران زده است هر که توکل نمیکند

بـر خـاک چـادر تـو تـوسـل نـمیکـنـد

یا بـلبـلـی که طوف سر گـل نمیکـنـد

قـلـبـم مـیـان سـیـنـه تحـمـل نـمـیکـنـد

امشب نخـواند از جـلـوات خـدایـیات
از تـابـش و تـاللـؤ خـیـرالـنـسـایـیات
ای که کنیز خانهات از عالمی سر است

نامت نجات بخش هزاران پیمبر است

یک گوشه از تجلی تو قدر و کوثر است

کوثر شدی و ساقی این چشمه حیدر است

حوریهای و دور و برت جای خار نیست
غیر از علی نصیب تو در روزگار نیست

صاحبْ کتاب… باطن قرآن مرتضی

زیـبـا تـرین سـتـارۀ تـابـان مـرتـضـی

جان تو هست جان نبی جان مرتضی

لبخند صبح و شام تو رضوان مرتضی

وصله بزن به چـادرت اما فـقـط بخند
رخت عروسیات بده زهرا؛ فـقط بخند
بر سائلت بـزرگی و سرمـایه میرسد

آنـقـدر که عطای گـرانـمـایـه میرسد

در مدح بـنـده پـروریات آیه میرسد

نان میپزی و باز به همسایه میرسد

این بار نه؛ نده همهاش را به این و آن
افطار کن بس است عطای دو لقمه نان
مهر تو در خرابۀ این دل عنایت است

روح تمام بنـدگـی از این محـبت است

نامت به لب رسید ،همین هم عبادت است

خدمت به آستان تو عین شرافت است

این ظرف دل به یمن وجودت شریف شد
کـار دلـم به لطف نگـاهـت ردیف شد
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حتی به مریـمـش ذکـریا نگـفـته است

000
اصال کسی به دخترش این را نگفته است

قطعا رسول صحبت بیجا نگفته است

بیخود به تو که «اُم ابیها »نگـفته است

تـو مــادر امـیـر حـجـازی و کـوثـری

1

از مـریـم و خـدیـجـه و آسیه بـرتـری
امشب بیا دوبـاره حدیث کـسـا بخوان

سیـب بهـشـتی نبوی هـل اتـی بخـوان

در جـمـع ما بیا و کـمی ربـنـا بخـوان

مادر به جای ما همه اغـفـرلـنا بخوان

از بخشش تو قـلـب خـدا شـاد میشود
ویــرانـه خــانـۀ دلــم آبــاد مــیشــود
شاعر :مهدی رحیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

کـوثـری از سـورۀ طاهـا به دنیـا آمدی

تا رسـد انـا به اعـطـیـنـا به دنـیـا آمـدی

تا یـتـیـمـی پـدر را انـدکـی جبران کنی

دخـتــری و مـادر بـابـا بـه دنـیـا آمـدی

هر کجا کردی تشرف صاحب تشریف شد

مکه شد آنـجـا که تو آنجا به دنیـا آمدی

قُـل هُـو هللا ا َ َحـد ای معـنـی ُکــفـوا ً ا َ َحـد

تا که بـاشـی هـمـسر موال به دنیا آمدی

تا که هجده سال هم اهل زمین درکت کنند

پس به شکل حضرت زهرا به دنیا آمدی

بعد عمـری که دلیل زندگی پوشیده بود

آخـرش ای عـلـت دنـیـا بـه دنـیـا آمـدی

با خـبـر بودی اگر از اتـفـاق کـوچـه ها

پس چرا انـسـیـة الـ ُحـورا به دنیا آمدی؟

غصۀ اربـاب ما را داشتی آن قَـدْر که؛

بـازهم در ظـهـر عـاشورا به دنیا آمدی

مادرش بودی ولی یک لحظه بر باالی تل

در حـقـیقـت زینب کـبـری به دنیا آمدی

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

تـو مــادر يـتـيـم حـجـازي و کـوثـري

از مـريـم و خـديـجـه و آسيه بـرتـري
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مسدس ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

آسـمـان کـوثـر به دنیا آمده کـوثر بخوان

با سرود وحی مدح دخت پیغـمبر بخوان

مدح آن مـمـدوحۀ مـحـبـوبۀ داور بخوان

با زبـان خویشتن نه ،با دم حـیـدر بخوان

با زبـان حـیـدر از صدیـقـۀ اطهر بخوان

هرچه زیبا خوانده ای امروز زیباتر بخوان

ماه عصمت اختـر برج هدی را مدح کن
روح احـمـد لـیـلـة القدر خدا را مـدح کن
جان عالم یک جهان جان را گرفته در بغل

دست دل بگشوده قرآن را گرفته در بغل

مطـلع االنـوار ایـمـان را گـرفـته در بغل

گـوهر دریـای غـفـران را گرفته در بغل

هـسـتـی دادار مـنـان را گـرفـتـه در بغل

هرچه گویی بهتر از آن را گرفته در بغل

یا محمد یا محـمدعـصـمـت کبـراست این
بوسه زن بر آفتاب طلعتش ،زهراست این
این ز پا تا سـر تجـالی جمـال داور است

این نه یک دختر تمام هستی پیغمبر است

این به احمد کوثراست ودختراست ومادراست

بلکه مام یازده عیسای عیسی پرور است

چارده معصوم را شخصیت او محور است

جز محمد (ص) از تمام انبیا باالتر است

ذات حـق بـا آیـۀ قـرآن ثـنـاهـا گـویــدش
اولیـن شـخـصیـت عـالـم فـداهـا گـویـدش
مـخـزن اسـرار حق گـوهر ندارد مثل او

ذات رب الـعـالمیـن مظهـر ندارد مثل او

مصحف خـتـم رسل کـوثـر ندارد مثل او

نـخـل سر سبز نـبـوت بر ،ندارد مثـل او

شخـص خـتـم االنـبـیا دختر ندارد مثل او

شیر حق دست خـدا یــاور ندارد مثـل او

هرچه گفتم هرچه گویم در ثنای او کم است
مدح نـامـوس خـدا فـوق بیان عـالـم است

59

درآستان وصال؛ جلد چهارم ،اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها
السالم

000

آفرینش باغ توحید و بهارش فاطمه است

دین و قرآن تا قیامت اعتبارش فاطمه است

مصطفی فخر نبوت افتخارش فاطمه است

مرتضی دست خدا و دستیارش فاطمه است

دستیارش نه همه دار وندارش فاطمه است

ای خوشا آن کس که روز حشر یارش فاطمه است

در ثنای او همان اقرار عجز ما بس است
گفتن اوصاف این دختر نه کار هر کس است
فـاطـمـه یعنی تمام هـسـتـی هست آفـرین

فـاطـمـه یعنی بهشت رحـمـةٌ لـلـعـالـمـین

فاطمه یعنی حجاب و عصمت و تقوا و دین

فـاطـمـه یعنی چراغ آسـمـانـهـا در زمین

فـاطـمـه یعنی یـدالـلـهـی دگر در آستـیـن

فاطمه یعنی علی یعنی همان حبـل المتین

فـاطـمـه یعنی جـمـال بـی مـثـال کـبـریــا
فــاطــمــه یـعـنـی کـتــاب هللا کـل انــبـیـا
فـاطمه در فـلک هستی نـاخـدایـی می کند

فـاطـمه در روز محشر کبـریـایی می کند

فـاطمه از شیر حق مشکل گشایی می کند

فـاطمه در چشم حـیـدر خودنمایی می کند

فـاطـمـه در بـنـدگـی کار خـدایـی می کند

فـاطـمـه بر شـیـعـیان لطف نهایی می کند

فـاطـمـه یعـنی چـراغ مـحـفـل افـالکـیـان
فـاطمه یعنی ز رأفت همنـشین با خاکیان
کیست زهرا یک بهارستان به گلزار وجود

کیست زهـرا کعبۀ جان؛ قـبلۀ اهل سجود

کیست زهرا راز دار عالم غیب و شهود

کیست زهرا برترین محـبـوبۀ حـی ودود

کیست زهرا باب رحمت دست احسان بحر جود

کیست زهـرا خیمۀ سبز والیت را عمود

کیست زهـرا آفتابی کبریایی طلعت است
کیست زهرا چارده معصوم دریک صورت است
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000

ای بهشت قرب پـیـغـمـبـر جمالت فـاطمه

ای تـمـام انـبــیـا مـات جـاللـت فــاطـمــه

ای امیـرالـمـؤمنـیـن محو کـمـالـت فاطمه

ای مـالیـک بـنـدۀ صف نـعـالت فـاطـمـه

ای تـمـام وحـی در موج خـیـالت فـاطـمه

ای همه مرهون فیض بی زوالت فـاطمه

طاهره ،انسیه ،حـورایی نمی دانم که ای
فاطمه ،صدیقـه ،زهرایی نمی دانم که ای
عقل و هوش و دانش و افکار خود را باختیم

با کـمـیـت و هم تا آنـسوی هستی تـاختیم

یا به مضمئن یا به ایـراد سخن پـرداختیم

دست ها بر رشتـه های چـادرت انداختیم

شعرها خوانده غزل ،قطعه ،قصائد ساختیم

عـاقـبـت دیوانه گـشـتیم و تو را نشناختیم

حور ،انسان ،یا ملک ،یا فوق اینان چیستی؟
کـیستی تو کـیستی تو کـیستی توکـیستی؟
من نـمـی گـویـم غـالم دخـتـر پـیـغـمـبـرم

من نمی گویم که بـنـشـانـی کـنـار قـنـبـرم

من نمی گـویم بـاللت پـا گـذارد بـر سـرم

من نمی گویم ثنایت گشته بر لب گـوهرم

من نمی گویم بسـوزان تا کـنی خـاکسترم

لیک می گویم قـبـولـم کن گـدای این درم

دوست دارم تا زلطف و مرحمت شادم کنی
دوزخی هستم تو خود از دوزخ آزادم کنی
روسیـاهم ،زشت کردارم ،گـنه کـارم بدم

تو بـکـوی خـویش راهـم داده ای تا آمـدم

گر چه مردودم به جان زیـنـبت منما ردم

نامه ای پر از گـناه است و تهی باشد یدم

عالمی را سیر کردم آخر این در را زدم

گر روم جایی دگر از پشت این در مرتدم

«میثمم» یعنی گـدای خانۀ خشت و گـلت
غرق دریای گنه چـشمم به سوی ساحلت
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شاعر :حسین ایمانی

قالب شعر :ترکیب بند

000
وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

به آیـههـای کـتاب خـدا قَـسـم مـادر

بَـنا شده حـرمت ُکـنج سیـنهام مـادر

تو آسمانی ُو من گرد ُو خاک راه تو

ع َدم مادر
تویی ُمـسَّبب هستی ُو من َ

چکـیـدۀ هـمۀ ُحـسنهای پـیـغـمـبـر

عــصـارۀ هــمـۀ اولــیـاء َدم مــادر

همیشه غبطه به حال تو میخورد مریم

تو آمـدی که ببـیـنـد پـیـمـبرم مـادر

صدای پای مـالئک به گوش میآید

َو آسـمان شده با احـتـرام خَـم مـادر

ستاره میچکد از گوشۀ دو چشم فَلَک
عرش ْ
حق …نه فَ َدک
به نام فاطمه شد ُکل َ

تو آمـدی که بـهـار دل امـیـن باشی

کنار حصن َحصین کوثر یقین باشی

قرار قـلب عـلـی؛ بیقـرار مـوالیی

ع َّز َو َجل خواسته که این باشی
خدای َ

عروج و اوج والی ابوتـراب شدی
ُ

تو ُکـفـو حیدری ُو باید اولـین باشی

سالم…مادر باران سالم…بانوی آب

نسیم داری اگر چه تو آتـشین باشی

دلیـل خلقـت افـالکی ُو روی خاکی

که تکیه گاه ُو سپاه امیـر دین باشی

خـدا برای خودش آفـریـده است تو را
به این دلـیل شدی یـار ُو هـمـدم مـوال
تو آمدی ُو زمـانـه به د ْل ْ
دل اُفـتاده

بیا که پَهن ُکنی رو به قـبـله سجاده

نمیشود نَ ُ
کـنی فکـر بچـههـایت را

غــالم زادۀ تـو بــا شـمـاسـت آزاده

هـوای پـنجـره فـوالد کـردهام مـادر

هوای اینکه بیـفـت َم دوبـاره در جاده

تو از خدا که بخواهی ُمجاب خواهد شد

که پُر کند پُر از عرفان ُو بندگی باده

چه میشود بروم از مدینه کرب ُو بال

تـمام حـرف دلـم را زَ َدم ولی سـاده

تو مادری ُو َمنَم سیـد از همان ساعت
که گریه کردهام از غصۀ تو در هیات
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000
شاعر :حمید رمی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

در آسـتــانـۀ مــیــالد حــضـرت زهــرا

بـرای عـرض ارادت بـه سـاحـت دریـا

نـشـسـتـه ام بـنـویـسـم بـه نـام مـادر ،تـا

خــدا مــرا بـنـویـسـد بـه پـای نـام شـمـا

اگـرچه کـمـتـر از آنـم که دلـبـرم بـاشی
خدا به امر خودش خواست مادرم باشی
هوای عشق چه حال و هوای زیبایی ست

جنون ،بهـانۀ خـوبی برای رسوایی ست

شبی که عرش منور به نور زهرایی ست

شب طرب ،شب دیوانگی و شیدایی ست

شبی که معجـزه های رسـول ،کـامل شد
شبی که سورۀ کـوثـر به عین نـازل شد
شبی که سیب خدا از درخت عرش افتاد

خـدا بـه نـور خــدا هـدیـه ای مـنـور داد

به اذن خـالق یکـتا ،زمین ،زمان ،فریاد:

پـیـامـبـر! قــدم فــاطــمــه مـبـارک بـاد

قـیـام کـرد زمـیـن ،نــور مـنـجـلـی آمـد
دلـیـل خـلـقـت پـیـغـمـبــر و عــلـی آمـد
همین که دست زمین ،آسمان بغل شده است

دهان عرش الهی پر از عسل شده است

به دستخط خدا سوره هم غزل شده است

خیر ما نَزَ ل شده است:
و این برای نبی ُ

خـدا بـرای تـو خـیـر کـثـیر می خـواهد
برات ،مـرهـم زخـم غـدیـر می خـواهـد
خــدا نـوشت :بـگـویـیـد مـهـربـان بـانـو

خدا که صاحب باغ است ،باغـبـان بانو

قـیـامت اسـت تـمـنـای ایـن و آن ،بـانـو

هـمـیـشـه منـبـع الطاف بـیکـران! بـانو!

اگر نـفـس بدهی ،دست هم نمی خـواهم
برای مـدح تو گـفـتـن ،قـلم نمی خـواهم
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عطای دست تو تـفـسیر کـرده انسان را

بـخـاطـر تو خـدا وعـده داده بــاران را

دعـای نـور تو تب دار کرده سـلمان را

به بـاد داده دگـر دودمــان شـیــطـان را

دعـای نـور بخوان ،ما هم اهـل ایرانـیم
بخـوان که ما همه ذریـه های سلـمانـیـم
دعا بخـوان ،پـر جـبـریل را مـنـور کن

کمی مـالئـکـه را با خودت بـرابـر کـن

بـرای نـافـلـه ،سـجــاده را مـعـطـر کـن

خـدا بـرای پـیـمـبـر نـوشـت :بـاور کـن

نگاه عرش به راز و نیـاز فـاطمه است
خالصه نه ،همۀ دین نماز فـاطمه است
تـمـام قـافـلـه را وقـف مـرتضی کـردی

همیشه شوهر خود را ز خود رضا کردی

و در جـوار خـدا ،جـار را دعـا کـردی

چه خـوب دیـن به همسایه را ادا کردی

هرآنچه را تو بخواهی ،همان شود تقدیر
برای شـیـعـۀ امـروز هم قـنـوت بگـیـر
نظـر به اینکـه خـدا بر شما نـظـر کرده

تـو قـبـل خـلـقـت آدم شـدی نـظـر کـرده

خــدا وجـود تو را مـنـجـی بـشـر کـرده

عـلـی کـنـار شـما خـسـتـگـی بـ َدر کرده

غروب بود که خورشید تا سحر غم داشت
طلـوع لحظۀ خـنـدیـدن تو را کـم داشت
در آتـشـی که تـمـامـی خانـه می سـوزد

به جـان خـلـق بـیـفـتـد زمانه می سـوزد

در آتشی که نشان ،بی نشانه می سـوزد

چـرا قـلـم وسـط شـعـلـه ها نمی سـوزد؟

برای اینکه مـزین به نـام فـاطـمـه است
و آتش از سر جبران ،به کام فاطمه است
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000
شاعر :محمدجواد غفورزاده

قالب شعر :مسدس

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

صـبــح شــور آفـریـن مـیــالدت

لحـظه ها چون فـرشتگـان شـادند

چـار تـن بـانـوی بـهـشـتــی هــم

گـل فـشـانـدند و دل ز كف دادند

داد فـرمــان ،خـدا بـه پـیـغـمـبـر
ــربـكَ َو انـ َحـر»
كـه« :فَـ َ
صـل ل َ

مـثـل «حـوا» شـمـیــم جـنـت را

«مریم» آن جا به یك اشاره گرفت

بوسه بر خاك پایت «آسیـه» زد

دامنت را به شوق« ،ساره» گرفت

جـز تـو ای مـعـنـی «كـالم هللا»

كـیـسـت شـایـسـتـۀ «سالم هللا»؟
ای وجودی كه در كـمـال شهـود

هستی ات نور عـالم غـیـب است

نـام پــاك تـو بـی وضــو بُــردن

نزد اصحاب معرفت ،عیب است

بـا عــلـی نُـه بـهـار پــیــوسـتــی
َدر خـواهش به روی خود بستی
بـه خـدا ،خــانـۀ گــلــیــن تـو را

اشـتـیـاق حـبـیـب ،پُـر كرده ست

عـنـ ُكـم »
ـب َ
عـطـر ناب « لـیُـذه َ

بوی« ا َّمن یُجیب » پُر كرده ست

حلقه زد گرد چهره ات چون ماه
هـــالــۀ « انَّـــمــا یُـــریـــ ُد هللا »
لطف سرشارت ،ای عصارۀ وحی

خستگان را به مهر ،تسكـیـن داد

تا سه شب ،قوت خویش را هر شب

به یـتـیـم و اسـیـر و مسكـیـن داد

در شگفت از تو قـدسیـان مـاندند
سـورۀ نـور و هـل اتـی خـواندند
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چه كسی می َبـرد گـمـان كه خـدا

بـه كـنــیــز تـو رتــبــۀ كــم داد؟

فـضـه شـد مـیـهـمـان مـائــده ای

كه خدا پیش از این به مریـم داد

مـیتـوان بـا مـحـبـت تـو رسـیـد
به رهـایـی به روشـنـی بـه امـیـد
نیـمـه شب ها كه در دل محـراب

ذكــر آیــات نـــور داشـــتـــه ای

ای نـمـازت نـهــایـت مــعــراج!

عرش را پشت سـر گـذاشتـه ای

بـاغ سـجـاده غـرق عطر تو بود
هـمـه آفـاق ،زیـر چـتـر تـو بـود
صلح سبز«حسن» كه جـاری شد

چـشـمـه در چشمه از پیامت بود

نـهـضـت سـرخ روز عــاشــورا

شـعـلـه در شعـله از قـیـامت بود

خطبه را زینب از تو چون آموخت
سخـنـش ریـشـۀ سـتـم را سوخت
ای دلـت در كـمـال بــی رنـگــی

از هـمـه كـائـنـات ،رنـگـیـن تر!

بـــــود بـــــار امــــانــت از اول

روی دوشت ز كـوه ،سنگـین تر

تــو مــنــزه تــریــن زن هــایــی
بـر بـلـنــدای نـــور ،تــنــهــایــی
بـا هـمـان دست عــافـیـت پــرور

كـه پــرســتــاری پـــدر كـــردی

از امـــام زمـــان خــــود ،یــاری

در هــیـاهــوی پـشـت در كـردی

سـرمــۀ دیــده ،خـاك پــایـت بــاد
هــمـه هـسـتـی ام فــدایـت بــاد...

000
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شاعر :جواد محمدزمانی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

دریــا غــریـق مـرحـمـت بـی كـران تـو

هـفـت آسـمـان تـجـلـی رنگـیـن كمان تو

خورشـید ناز می كشد از ذره های خـاك

آنـجا كـه صبـح مـی گـذرد كـاروان تـو

صـــدهـا فرشـــته بال نــهادند بر زمین

تا دامـــن خـدیـــجه شــود مــیزبان تــو

بهــتر شــد آن زنــان قریــشی نیــامدند

حــوا و مــریـم انـد پــرســتار جــان تـو

بر قـلب هـای خــستـۀ ما هــم نزول كن

ای جــبرئیل تــا به سـحر هــم زبان تو

یك شـاخه یـاس در دل مجروح كاشتـیم

تنــها بــه احتــرام مــزار نــهـــان تـــو

در بــارش اسـت رحمت بـی حد ابر تو
پنهان شـده است مثـل شب قـدر قـبر تو
تسبیح توكه تربت حمزه به قـاب داشت

در سینه اش شمیم دعـاهای نـاب داشت

از كـور نـیز وقت سـخن رو گـرفته ای

هرچند چهره تو ز نور احـتجاب داشت

در شكر روزه ای كه سه افطار با تو بود

دستت برای خواهش سائل جـواب داشت

جسمت نخواست رخت عروسی به تن كند

از بسكه از بساط جهـان اجتنـاب داشت

با عطر یـازده سحر ایـن باغ آشـنا ست

هــرچند عمر مادر گل ها شتـاب داشت

بیتی به شعر صائب تبریزی آمده است

آن شـاعری كه طبع روان همچوآب داشت

چـون صبح زندگانی روشندالن دمی است
آن هم دمی كه باعث احیای عالمی است
ای جـلــوۀ شـــكوه و جــالل پـیـمـبـری

تــو حـجـت هـمـیــشـۀ آل پــیــمــبــری

1

 . 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 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اي جـلــوة شـــکوه و جــالل پـيـمـبـري

تو حـجّـت هـمـيــشه بـــه آل پـيـمــبري

67

درآستان وصال؛ جلد چهارم ،اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها
السالم

000

قـد راست كرده بود و تـنومند مانده بود

از آب چــشـمـۀ تـــو نـهـــال پـیـمـبـری

آنجا كه بحث كیـفـیت عـــرش مـی شود

جز سیـنـۀ تــو نیــست مثـال پـیـمـبـری

مرهـــم به زخـم هـای ا ُ ُحـد بـیـشـتـر بنه

تو بـا خبـر هـمـیـشه ز حـال پـیـمــبری

كمـتـر بـه سیـنـه جای بـده بـوسـۀ نـبـی

جاری شده است اشــك زالل پـیـمـبری

این لحظه های آخـر از احمد جدا مباش

آسـوده نیسـت بـــی تو خـیـال پـیـمبری

قـــدری صبـــور باش بـــهشت دل نبی

تو زود مـی رسـی به وصـال پیـمـبـری

چـــون تــو تـــمام آیـنـۀ ُخـلـق احــمدی

هــر روز روز توسـت به سال پیمبری

ایــام شــادمــانــی و روز والدت اسـت
هنـگـام شاد بـودن و وقـت عبادت است
در مصـحـف خــدای تعـالی نـوشته بود

ایــن نور با طهــور والیت سرشته بود

پیش از شروع خلقت این خاك و آسمان

این دانه را به مزرعۀ عرش كشته بود

از بـسـكـه بود دسـت توسل به سمت تو

هر گوشه ای زچادر تو رشته رشته بود

چندی به التـماس زمـیـن كرده ای نزول

این آخــرین مــسافـرت یــك فرشته بود

عالم هنوز طـعم محـبت به جان نداشت

ُحب تو در صـحـیفه مــؤمن نوشته بود

ما را بــبخش مــدح تــو كـوثـر نداشتیم
مــا غــیــر چــند واژۀ ابــتــر نداشــتیم
هــر دخـتــری كـه اُم امـامـت نمی شود

یــا مــادر پــیـمـبر رحــمت نـمی شــود

در مجمع خالیـق حق فـاطمه یكی است

این وحدت است شامل كثرت نمی شود

آنـجا كه پای كــفو علی هسـت در میان

هــر دختری كه الیق وصلت نمی شود

از اینـكه آب مهریه ات بود روشن است

هر خــانه ای كه خـانۀ رحمت نمی شود
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فردا بــیا كــه بــاز قیـــامت بــپــا كـنی

ای بانویی كه بی تو قیــامت نــمی شود

بــا اشتــیاق سـمــت صــراط آورید رو

زهــرا بــدون بـرگ شفاعــت نمی شود

این سینه بازحال وهوای مدینه خواست

یا رب دعــای كیــست اجابت نمی شود

آخر مدیـــنه راز پـس پـرده داشته است
آخر مدینه یار سفــر كــرده داشته است
لطف مدام حضرت یاسین به دست توست

آری دعا به دست تو آمین به دست توست

آنجا كه سینه در تب اندوه سوخته است

آرامش دوباره و تسكین به دست توست

پیـر خـمـیـن جـلـوۀ فـرزنـدی تو داشت

یعنی كه عزت وشرف دین به دست توست

آنجــا كــه ابر فتــنه گــری سایه گسترد

نابودی تمام شیاطــین به دســت توسـت

اســالم با دعــای تو پــیروز مــی شـود

آری كلید فتح فلسطین به دست تــوست

این انــقالب جــلوه ای از كـوثـر تو بود
بر روح تو ســالم خـدا و دو صد درود
شاعر :محمدحسن بیات لو

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

شـکـوه آمدن و خـلـقـتـت سـرآمـد بود

میان هرچه که دارد خـدا زبانـزد بود

همیشه با صفی از آسـمانـیان جـبرئیل

به گرد خـانۀ تان گرم رفـت و آمد بود

تو دخـتـر پـدری یـا که مـادری بر او

مـیان دخـتـر و مـادر دلـش مـردد بود

رسـالـت پـدرت با تـو بـود پـا بـر جـا

که بـودنت هـمۀ دلـخـوشی احـمـد بود

برای عرض ارادت به محضرت بانو

نبی به امر خـدا روز و شب مقید بود

ز الـتماس دو دستم چه زود دل کندی

تویی که آمدنت خوب و رفتتنت بد بود
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مسدس ترکیب

000
وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

امشب رسـول هللا را قـرآن دیگـر شد عطا

قـرآن دیگر از خـدا با نـام کـوثـر شد عطا

از مخـزن سـراللهی تـابنده گوهر شد عطا

در نقش دختر بر پدر فرخنده مادر شد عطا

سادات حورالعین به او از حی داور شد عطا

جان مجـسـم شد عطا روح منـور شد عطا

مـصـداق کـوثـر آمـده روح پـیـمـبـر آمـده
هـمـگـام حـیـدر آمـده زهـرای اطـهر آمده
خود قدر و شام قدرها پنهان به تار موی او

از بوسه های مصطفی انداخته گل روی او

ای اهل جنت بشنوید از عطر جنت بوی او

انسیة الحورا ولی حوراست خاک کوی او

تصویر ُحسن کبـریا در طلعت دلجـوی او

برتر ز کـل انبـیا فرزند و باب و شوی او

جـبـریل مـرغ بـام او مـفـتـاح جنـت نام او
در بذل ،گردون جام او در عزم ،هستی رام او
اختر چه اختر برتر از ماه جهان آراست این

دختر چه دختر مادر خورشید عاشوراست این

مرآت سیـمای فسبحـان الذی اسراست این

معصومه و منصوره و انسیة الحوراست این

راضیه و مرضیه و صدیقه الکبراست این

هم دُرة البیضاست این هم ُزهرة الزهراست این

در رتبه هم شأن علی در قـدر قـرآن علی
روح است و ریحان علی جان است و جانان علی

هللا ،یک صدیقه و دو عیسی و دو مریمش

جان هزاران مریم و عیساست جاری از دمش

پیش از والدت مادری بر کـل نسل آدمش

بر دامن لطف و کرم پیوسته دست عالمش

در چادر عصمت بود روح القدس نامحرمش

روح دو صد روح القدس چون گل نثار مقدمش

رضوان و کل هست او مرهون او پا بست او
دست الهی دست او تیر قضا در شست او
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بـا دیــدۀ دریــائـیـم بـا سـیــنـۀ سـیـنــائـیـم

بـا نـالـۀ تـنـهـائـیـم بـا سـوز عـاشـورائـیـم

با زشتـی و زیـبـائیم با پـیـری و بُـرنـائـیم

با این دم صحـرائیـم بـا این سـر سـودائـیم

با هـسـتـی و دارایـیـم با پـسـتـی و بـاالئیم

زهـرائـیـم زهـرائـیم زهـرائـیـم زهـرائـیـم

سر تا به پایم زمزمه ذکرم به لب بی واهمه
یا فـاطـمـه یا فـاطـمه یا فـاطمه یا فـاطـمه
توکیستی تو کوثری بر چرخ عصمت محوری

هم کبریا را مظهری هم انـبـیا را رهبری

ختم رسل را دختری شیر خدا را همسری

دین خـدا را یاوری خـون خـدا را مـادری

در ُخلق و خو پیغمبری درعزم و همت حیدری

ناموس حی داوری زهرای زینب پروری

قرآن دعایی بر لبت ایـمـان چـراغ مکتبت
حـورا کنـیز زینـبت شب عاشق ذکر شبت
در چار بانوی بهشت اول تویی آخر تویی

سکان تویی لنگر تویی
فلک نجات خلق را ُ

بر رحمةُ للعالمین دختر تویی مـادر تویی

بر شیر حق یعنی علی همسر تویی یاور تویی

رضوان تویی جنت تویی میزان تویی محشر تویی

قرآن تویی کوثر تویی احمد تویی حیدر تویی

خیل مالیک در صفت گردون غبار رفرفت
هم روزی مادر کفت هم نام ما در مصحفت
مریم گرفته دست خود بر رشته های چادرت

آورده عیسی از فلک روی تضرع بر درت

روح االمین آرد سالم از سوی حی داورت

موسی به سینا می برد فیض از فروغ منظرت

سل گیرد چو جان ای جان قرآن در برت
ختم ُر ُ

گه خیزد از جا پیش پا گه خم شود در محضرت

گردون مطیع میل تو هستی نمی از سیل تو
جن و مالیک خیل تو محو صلوة اللیل تو
ای شیر حق حیران تو ،تو کیستی تو کیستی؟

ای چرخ در فرمان تو ،تو کیستی تو کیستی؟

ای انـبـیـا قربان تو ،تو کیستی تو کیستی؟

ای جان احمد جان تو ،تو کیستی تو کیستی؟
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ای عقل سرگردان تو ،تو کیستی تو کیستی؟

000

ای قدر و کوثر شأن تو ،تو کیستی تو کیستی؟

آن کس که گوید مدح تو من نیستم من نیستم
ای برتر از درک همه من کیستم من کیستم
بی تو والیت خویش را باور ندارد فاطمه

بی تو نبوت لحظه ای محور ندارد فـاطمه

بی تو محمد تا ابـد کـوثـر ندارد فـاطـمـه

بی تو امیـرالمؤمنین هـمسر ندارد فـاطـمه

بی تو امامت هیچ گه مـادر ندارد فـاطـمـه

بی تو عبادت روح در پیکر ندارد فـاطمه

با خاک کویت آبرو بر خلق عـالـم میدهی
وز باغ مدحت میوه ها بر نخل میثم میدهی
شاعر :قاسم صرافان

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

در حریم شعر تو بانو! اگر حاضر شدم

خواندم اول کوثر و با نام تو طاهر شدم

در خیالم صحن و گنبد ساختم ،زائر شدم

نام شیـرین تو آمد بر لـبم ،شاعـر شدم

رشتهای بر گردن ابیات من افکـنده دوست
میبرد شعر مرا آنجا که خاطرخواه اوست
نـاگـهـان دیـدم کـنـار خـانـۀ پـیغـمـبرم

چون خدیجه غرق نوری از جهانی دیگرم

چرخ میزد یک نفس ،روح القدس دور و برم

تا نـوشتم فـاطـمه ،بوسید برگ دفـترم

از شکوهش آسمان ساییده اینجا سر به خاک
آسمان را با خودش آورده این دختر به خاک
ای محمد! دشمنت را دوست ابتر میکند

خانهات را عطر ریحانه معطر میکند

دیدنش بار رسالت را سبک تر میکند

دختر است اما برایت کار مادر میکند

دخـتران آیات رحمت ،مـادران مهـر آفرین
میشود اُم ابـیهـا ،هر دو با هـم ،بعد از این
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شاعر :محمد فردوسی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

شکر خدا کــــه نوکــــر آل پــــیـمبـرم

شکــر خدا که شیعه ی زهرا و حیـدرم

شکر خدا که لطـــــف شما شاملـم شده

شکــــر خـدا که مست می جام کـوثـرم

بود
شکر خدا که ریشه ی من حـیدری َ

یــــعنی ز نــــسل پُـــر ثمر پاک قنـبرم

شکر خدا که مهر علی ُمهــر دل شـده

با ایــن حساب زنده تــرین قـوم محشرم

شکر خــــدا ز روز ازل بـــا عنایـتـش

در بــــحر پُـــــر تموج کـوثـر شنـاورم

شکر خدا که گرچه تهیدست و ُمـفـلسم

امــــا ز مهــــر آل پیـــــمبر تـوانـگـرم

شکر خدا که با همه ی روســـیاهی ام

خـدمت گـزار حضرت زهرای اطهـرم

او مــــادری نـمود و مرا انتخاب کـرد

شکـــــر خدا کـه فاطمه گـردیده مادرم

هر مادری که حضرت زهرا نمی شود
هر بانــــــویی کـــه ام ابیـهـا نمی شود
ای بانویی که خــلقت ما را سبب شدی

تــــو آمـــــدی و ام ابیـهـــا لـقـب شدی

تو آمدی که بنده ی پاک خـــدا شـــوی

تو آمدی و الگــوی فضل و ادب شـدی

تو سیــــب سرخ بــــاغ بهـشت والیتی

روز ازل بــــرای نـبــی مـنـتخَـب شدی

در برخی از روایت اربـاب معرفـــت

گاهی رطب شدی وگهی هم عنب شدی

ابتر است»

ای برگزیده مـژده که عالـی نسب شدی

نبود نسل
«نسلی که فاطمی َ

73

درآستان وصال؛ جلد چهارم ،اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها
السالم

000

همـــواره در نمـــاز شب خالصانه ات

از فیض بی نهایت حـق لب به لب شدی

بی اعتنا به پای ورم کــــرده بـوده ای

ازبس که غـرق طورمناجات رب شدی

ایثار تو ز بس که به عالَم زبانزد اسـت

ضرب المثل برای عـجم تا عرب شدی

مصداق «یطعمون علی حبــه» تویــی

بــــنیان گذار واسعـه ی مستحب شدی

شام زفاف جــامه ی نو هــدیه داده ای
آری،گـــره ز کــار دو عالَم گشاده ای
نازل شــدی و در دل شیعه حرم زدی

پــرونـده ی سیـــاه بــشــر را قلم زدی

هر شب برای اهل محل می کـنی دعا

طرحــــی بـرای بخشش کل ا ُ َمـم زدی

با عطر جانفـزای بهشتـــی خنـــده ات

همـــــواره طعنه بر ُگل بـاغ ارم زدی

شأن نزول آیه ی تطهـیر فــاطمه است

نازل شدی و سوره ی کـوثر رقم زدی

پرچم به دوش قافله ی دین حــق تویی

بر قلــــه ی عـــــبادت عـالَـم علم زدی

پشت و پناه حضرت خیبـرگـــشا شدی

هـــــمواره در مسـیر والیت قـدم زدی

با ذوالفقار نطــق و کالم حــماسی ات

تیشـــه به ریشه ی شجـر پُر ستـم زدی

فانوس نور حضرت حق بودی از ازل

تو آمـــدی و ظلمت شب را بـهـم زدی

اصل و اساس و پایۀ توحید فاطمه است
مهتاب خــانـوادۀ خورشید ،فاطمه است
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

تو ای جــمــادی دوم سالم بر مــاهت

سالم بر تو و بر قدر و عزت وجاهت

بگرد ای شده چـشـم ملک قــدمگاهت

بگرد ای هـمه دست خدا بــه همراهت

وان یکاد بخوان روی حق تماشا کن
وضـو بگیـر ز کوثـر ثـنای زهرا کن
خدای عزوجل مظهـرت مــبارک باد

اال رسـول خـدا کــوثـرت مبـارک باد

خدیجه! دخت پدر پرورت مبارک باد

علی ولـی خــدا! همسرت مبارک باد

خدا بـه قلب رسـول خدا صفا بخــشید
تمام هستی خود را به مصطفی بخشد
اال محـمـد ،امــروز کــوثـــرت دادیـم

نـمــاز آر که زهــرای اطهرت دادیم

قسم به قدر که از قدر بـهـتـرت دادیم

نکــوتـر از پـدران تـو دخترت دادیم

چه دختری که پدر پروراست یا احمد!
تمام نسل تو زین دختر است یا احمد!
جـمـال غیـب الهـــی شــده تمـــاشایی

به چشــم پاک محمد به ُحسن زهرایی

هــزار مـرتبــه بــر او ســالم زیبایی

امیـن وحــی به خاکش کند جبینسایی

سل داد کـــوثر خود را
خدا به ختم ُر ُ
فقط نـه کوثـر ،روح مطهـر خود را
نبی گرفته در آغوش هم چنان جانش

به خنده گفت که جان پدر به قـربانش

خـدای عــزوجـــل آمــده ثنـــاخوانش

زمـــینـیــان و ســـمـاواتیان مسلمـانش

تمـام سوره ی فرقان و نورطلعـت او
به صنع خویش ببالد خدا ز خلـقت او
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پیمبران! همه در مکـه ازدحــام کنید

بـه حـــــرمت قـــدم فاطــــمه قیـام کــنید

از ایـن والدت و مولـود احترام کنید

به مادرش همه از جان و دل سـالم کنید

زهی خدیجه! که روح مطهر آوردی
تـو از دل صـدف نور! گوهر آوردی
چه دختری که خداوند کوثرش خوانده

علـی ولی خــــدا رکن دیگرش خــوانده

بهشت نیـز بهـشت پــمبـرش خوانـده

پیمبر از شرف و قــدر ،مادرش خوانده

عجیب نیست که مام نبوتش خــوانند
دوازده حجج هللا ،حـجــتش خــوانـند
چه زهرهای که خداوند خوانده زهرایش

گــرفتـه چشـم خـدا نـور از تـماشایش

دعــای نــور بــود آیـــتــی ز سیمایش

ســالم دائــم پیـغـمـبـــــران گـوارایـش

نبی به حجره ی نورانیاش سالم کند
به پیش پـاش به امــر خــدا قیـــام کند
رخش صحیفه ی نوراست وسین فرقان است

نه بضعـه ی نبـوی بلکه برنبی جان است

خدا گواست که مهرش تمام ایمان است

زبـان فـضـهٔ او هــم زبـان قـرآن است

شنیدهایـد به هـر خــــلوتـی و انجـــمنی
نگفت فضه ی او جـز کالم حق سخنی
اال که دخـتــر یــاسین و مــام طاهایی

امـیـنه ،طاهره ،صدیقه ،زهره ،زهرایی

ائـمـهانـد همـه گــوهـر و تــو دریــایی

فقــــط نـه مــــادر ســادات ،مـادر مایی

که بر زنان جنان سروری کند جز تو؟
که بهر شیعه ی تو مادری کند جز تو؟
تو مـادر همـه خوبــان روزگاری تـو

تو اختــیار قیــامت به دســــت داری تو

تو در وجـود رسـول خــدا قراری تو

تو در دل هــمگــان صاحب مــزاری تو
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سل هستی و ابوالحسنی
تو جان ختم ُر ُ

000

تو مـادر همـه پیغمبـران ،تو پنـج تنی
تو مرغ حقی و توحید آشـیانه ی توست

بهشت قرب خـداوندگار خانه ی توست

نشان کعبه ی دل قبـربی نشانه ی توست

سالم گـرم محـــمد بـه آستانه ی توست

درود خــالـق هستی به روح پاکت بــاد
ســرشک دائم «میثم» نثــار خاکت بـاد

شاعر :میثم مومنی نژاد

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

چون خدا خلقت صدیقۀ کبری میکرد

صورت عصمت خود را متجال میکرد

تا عـلـی آیت عـظـمی نَـب َُـود بـیهـمـتا

ذات حق خلقت صدیقۀ کـبری میکرد

ازدواج عـلـی و فـاطمه با آن برکـات

چشمهای بود که پیوند دو دریا میکرد

رازی از اعظم اسماء و صفات خود را

با یکایک صفت فـاطمه معـنا میکرد

ذات زهرا به اُمم نیست کسی مانندش

سل حل معـما میکرد
نور زهـرا ز ُر ُ

مصحف او که امامان همه را در بر بود

رازهایی است که روح القدس انشاء میکرد

فضۀ خادمـهاش مرتـبـۀ مـریـم داشت

قـنـبـر خـانـۀ او کـار مـسیحا میکـرد

در حضورش همه هستی به رکوع آمدهاند

فخـر از سجـدۀ او حی تعـالی میکرد

ز چه عـالـم نـشود مجری فـرمودۀ او

کآنچه میخواست خدا فاطمه اجرا میکرد

اول خـاتــمـۀ هـر سـفــری پـیـغـمـبـر

عـزم دیدار حـرمخـانۀ زهـرا میکرد

بـاز میشد در جـنات خـدا بر رویـش

تا در خانه به روی پدرش وا میکرد

مرتضی چشم خدا بود خـدا را میدید

هر زمان بر رخ زهراش تماشا میکرد
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شاعر :علی اصغر انصاریان

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

در آســـــمان ندیده کسی أختری چنین

یزدان نهفته در صدفش گوهری چنین

بعد از ظهور حضرت زهرا،دگر خدا

خلقَت نکرده جلوه ی زیبـــاتری چنین

سیب بهشتی است به دامــان مصطفی

هرگز نداشته پدری دخــــتـــری چنین

جز فـاطمه که ( أم أبیها ) لقب گرفت

دیگر نبوده بــــهر پـــدر مادری چنین

مثل علی و فاطمه در زیرچرخ نیست

دنـــــیا ندیده شوهری وهمسری چنین

یــک فاطمه برای والیت کفایت است

دارد علی به خانه ی خود یاوری چنین

دو گوشواره اش حسنین اند،ای جهان

داری سراغ بهر کسی زیوری چنـین؟

زهرا نبود نخل امامــت ثمـــر نداشت

از اوبه جلوه آمده بـرگ و بری چنین

زهرا شناس باش،حـــدیث کسا بخوان

بی او نداشت اهل کسا مـحوری چنین

بانوی بانوان جهـــان نیســــت غیر او

نشنیده ام کـه بــوده زن دیگری چنین

پایش بــه روی بال فرشته نهاده است

عالم بــه حیرت آمده از َمعبری چنین

با چادرش چــقدر مسلمان درست کرد

هستم دخیل چادری ومــعجـری چنین

هرگز نماند سائل درمـــانده بی جواب

باید که سر نــهاد فقط بــر دری چنین

محشر بدون فاطمه مـحشر نمــی شود

محشر به َوجد آمده از محشری چنین

با دست های ساقی کوثر به روز حشر

سیــراب هست تشـه لب کوثری چنین

بگرفتــــــه ام ز درگــه او تــاج بندگی

باالتر است از دو جهان أفسری چنین

ما عاقبت به خیــر شویـم از مـــحبتش

خوشبخت آنکه داشت دم آخــری چنین

هرچه که داشته است همه خوب بوده اند

هرگزنداشته است ســتــایشگری چنین
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000
شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

امـشـب نـشـستـه ام بـنـویـسـم تـرانـه هـا

از بــاغ از بـهــار مـن از مــادرانـه هـا

از دست پُـر امـیـدم و تــسـبـیـح دانـه ها

از ایـن دلـی که پــر زده از آشـیـانه هـا

شکرش میان این همه سـر سروری شدیم
مانــنـد یــازده پــسرش مـادری شــدیـم
آیــینــه ای گــرفتــه خــدا در بـرابـرش

خــورشــیدی از تــمامی انوار انـورش

امــشب خــدا نـــشسته خـدا با پیـمبرش

امشب پـدر رسیـده بــه دیــدار مـادرش

تعظیم تو به او نه که بر هست واجب است
ازاین به بعد بوسه بر این دست واجب است

تــا مــه کــرده نــام شـما قیـل و قال را

پــیدا نــمـوده بــا تــو کـرامت کـمال را

گم کرده عقل پیـش شکـوهـت خیـال را

پـنــهان جــمال کــردی پیــدا جــالل را

هـر چند کار توست که پیغـمبــری کنی
تو آمـــدی که پـــای علی حیـدری کنی
ایــن بــاغ ها مـعطر زهراست یا عـلی

این موج موج کـوثر زهـراست یا علی

آری تـمـام بـاور زهــراست یــا عــلـی

نـــام تــو نــام دیـگر زهراست یا عـلی

آغــاز آفــرینــش از آغـاز فـاطمه است
یعنی علی حقیــقت اعجاز فـاطمه است
خورشید زیر پای تو خشت محقـریست

کـار نگـاه چـشــم شمــا ذره پـروریست

خاک حسیـنـیه شدنـم لـطف مــادریست

خـانم تمام حرف مـن این بیت آذریست
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"بنیانــگذار مکتــب غــیرتــدی فـاطمه
عبـاس درس معـرفـت اُورگدی فاطمه"
َ
عمریست تابه لطف تو زنجیر می شویم

بــا بـوی نان تـازه نمک گیـر می شویم

بــاز از تنـور روشن تو سیـر می شویم

شــکرش !کـنـار خـانه تو پیـر می شویم

درروضـه بـاز چـایی دم کـردۀ تـو بود
این لطف لطف دست َورم کردۀ تو بود
خانم میان صحن رضا نام تو بس است

پای ضریح وقت شفا نــام تو بس است

پاییـن پا به جای دعـا نــام تو بس است

دردی مگر بـرای دوا نـام تو بس است

نــام تــو بــر لــبــم دم بـاب الجواد بود
فیض تو بود از سـر مــن هــم زیاد بود
آواره ایـم پــای شمــا خــوش بحــال ما

مشمول هـر دعـای شما خوش بحال ما

پروانه ی عــزای شــما خوش بحال ما

مجنـون کربالی شمـا خــوش بــحال ما

آهی بکش که سیـنـۀ ما کـربـالیی است
تا یاد توست حـال دلــم مجــتـبایی است
می خــواســـت حـــامی مادر شود نشد

مرهـم بـــرای زخـــم کـبوتــر شود نشد

تا مانع هـجــوم ستمگـــر شـــود نــشـد

شـاید به جـای روی تو پـرپـر شود نشد

ای وای من که برگ گلی ضرب شست خورد
ضربی زروی وضربه ای ازپشت دست خورد
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000
شاعر :محمد فردوسی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ما شیعه ایم وشیعه ی موال شدن خوش است

در بین نوکـران علی جـا شدن خـوش است

دریــا علـی و قــــطره تمامــــی کائــــنات

قطره به قطره راهی دریا شدن خوش است

ما بــی علــی محـلی از اعراب نیستـــــیم

بـــا مرتضی هر آینه معنا شـدن خوش است

یک «یا علی» بگـو که مسیحـا دمت کـنند

یک یا علی بگو که مسیحا شدن خوش است

قبــــله عــلــــی و قبــــله نمــا فاطمه ب َُـود

در روبـروی کعـبه فقط تا شدن خـوش است

سوگند می خورم به علی که در این جهان

تنها گدای حضرت زهــرا شدن خـوش است

سلمان شدن هـمـان و سلیمان شــدن همان

با نــــوکـــری فــاطـمـه آقا شدن خوش است

تنـها گـلـی که سر سبد خلق عـالم اســــت
روح دو پـــهــــلوی نبـی هللا خـــاتم است
آمـــــد کسی کـــه خـیـر کثیـر پیمبر است

خیر کثیر  ...نه  ...نه .به وهللا کوثر است

بی فــاطمه که شیر خدا همسری نــداشت

بی شک و شـبهه فـاطمه همتای حیدراست

وقتی عــلی و فاطــــمه آییـــــنه ی هم اند

بــا این حساب فــاطمه هم مرد خـیبر است

حتی ابــونعیـــــم و سیوطـــــی نوشته اند

از مــریم و خدیجه و حـوا هم او سر است

من مــانده ام که روز جزا او چه می کند

باچادری که سایه ی صحـرای محشـراست

محشر مقام فــاطـــمه محـــــشر به پا کند

روز جــــزا شـــفاعت او چیـز دیگر است

او مـادر حسین و حسن...مادر همه است

روز تولــــدش به خـــــدا روز مادر است

اخالص و قدر وفاطر و نور وتبارک ست
مـــــیالد بــــا سعادت کـوثر مبارک است
زهــــرا هــــمان که آیـنه ی کـردگـار بود

خورشید ،در مقـــــابل نــــورش غبار بود

سلمان چه دید؟ دیدکه مـی چــرخد آسیاب

وقتی کـــــه او مـــــقابل پروردگـــار بـود

نُه سال نَه که از ازل  ..آغاز بی زمــان

حیدر «خدای عشق»به عشقش دچــار بود

هر چار فصل عـمـر علـی از وجـــود او

اصالً خـــــزان نداشت تــــــماما ً بهار بود

تکـبـیـر و حمد و گفتن تسبیـــح جای خود

تسبیــــح او به ذکر «علی» در شمار بـود

زهـــــرا نـگــو بگـو اسـد شیر حق ،علی

با تــیغ خطبه اش دو جهان تار و مـار بود
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حامی محکم و پر و پا قـرص مرتضاست

000
حیـــــدر بــــدون فـاطمه بی ذوالفـقار بود

وقتی که ذوالفـقـار علی رام فــاطمه است
«و إن یکاد» علـی نام فاطمه است
حتـمـا ً َ
ضحایش زبانزد است
خورشید مصطفی که ُ

مصداق هل اتی ست،عطایش زبانزد است

جبـریل هم ز سفره ی او رزق می گرفـت

زیـــــرا شنیده طــعم غذایش زبانزد است

بیتش شده محل عبـور و مـــــرور وحــی

پیغمبــر است و غار حرایش زبانزد است

آیینه ای کــه پرتـــــو او را کســـی نـدیــد

رفته به مــادرش که حیـایش زبانزد است

همســـایه از دعای شبش نور می گـرفـت

در بین خاص و عام دعــایـش زبانزد است

یک پنجم زمــــیـن به صــداقـش در آمـده

با این حــساب ،لطف خــدایش زبانزد است

آری خـدا خدایی خـود را به پـاش ریخت

اصالً عجـــیب نیست بهــایش زبـانزد است

مریم اگر دو وعـده غـذاش آسمانـی است
زهـــرا همیشه مائـده هاش آسمـانی است
ای مادری که خلقت عـالــم به نـــام توست

دنـیا هـــــنوز محـــــو شـکوه مقام توست

آدم بـــــه اســــم اعظم تــــو ارتـقــا گرفت

این هم یکی ز معـجزه ی خـتـم نام توست

فــاطـر به فاطمه» ذکر گشــایش است
«یا
ُ

این تــازه گوشه ای زفیوضات عام توست

ای کـوثــری که ساقــی تو مرتضــــی ب َُود

تنها نه او .که کل جهان مست جـام توست

حتی نبی که اوج مقــامش ُمبــــرهـن است

بــــا پا شدن به پای تو در احتــرام توست

آیات هــل اتــی که نشانی ز بـنـدگـی است

یـک چشمه از سحاب ثواب صیــام توست

روزی سه بارکارتوشمس الضحـایـی است

با ایــــن حساب رونــق ما از قـوام توست

یک آسیاب دستی و یک قطعه ی حصیــر

این ها هـمـان جهیـزیه های امام تـوست...

این ها نشان دهنده ی زهـد و کـرامت است

یعنــــی کـه سـادگـی و قناعت پیام توست

مــادر! اگـــر چه رنـج فـراوان کشیده ای

می آید آن زمان که دوعالم به کــام توست

با پهلوی شکسته و کـودک به روی دست

مــــی آیــــی و تــقاص مــدینه کالم توست

این بیت آخــر اســــت نوشــــتم برای تـو
هستی مـــــن فـــدای تـــو و بچـه های تو
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شاعر :مرتضی امیری اسفندقه

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

هر کس هرآن چه دیده اگرهرکجا تویی

یعــــنی کـــه ابتدا تویی و انــــتها تویی

در تو خـــدا تجـــلی هــر روزه می کند

« آیینــــه تمــــام نمـــای خـــدا » تویی

میالد تو تولـــد توحیـــد و روشنی است

ای مــــادر پدر! غرض از روشنا توئی

چیزی ندیــــده ام که تو در آن نبوده ای

تا چشم کــــار مــی کند ای آشنا ! تویی

نخل والیت از تــــو نشسته چنین به بار

سرچشمـــــه فــقــــاهت آل عبــــا تویی

غـــیر از علی نَــــب َُود کسی همطراز تو

غیر از علی نــــدید کسی تــا کجا تویی

تو با علی و با تـــو علـــی روح واحدید

نقش علی است در دل آیـــینه ،یا تویی؟

شوق شریـــف رابــطه های حریم وحی

روح االمین روشــــن غـــار حـرا تویی

ایمان خالصه در تو و مهر تو می شود

مکه تویی ،مدینــه تویــــی ،کربال تویی

زمزم ظهــور زمزمه های زالل توست

مروه تویی  ،قداســت قدسی ! صفاتویی

بعد ازتوهرزنی که به پاکی زبانزداست

سوگند خورده است که خیرالنســـا تویی

شوق تالوت تو شـــفا مــــی دهد مــــرا

ای کوثر کثیـــــر ! حدیــــث کـسا تویی

آن منجی بزرگ که در هر ســحر به او

می گفت مادرم به تــضرع بیــا ! تویی

آن رازسربه مهرکه «حافظ»غریب وار

می گفت صبــح زود به باد صــبا تویی

هنگام حشر جز توشـفاعت کننده نیسـت

تنهاتـــویــــی شفیعــــه روز جــزا تویی

در خانــــه تـــو گوهر بعثت نهفته است

راز رســــالـــت هـــمه انبیــا تــــویــــی

«آنان که خاک را به نظــر کیمیا کننـد»

بی تو چه می کنند؟ تویی کیــمیا تویـی

قرآن ستوده است تورا روشـن و صریح

یعنی که کاشف همـــــه آیـــه هــا تویی

درد مرا کــــه هیـــــچ طبــیبی دوا نکرد

آه ای دوای درد دو عـالــم! دوا تـــویی

من از خدابه غیر تو چـیزی نــــخواسـتم

ای چلــچراغ سبــز اجابـت ! دعا تویی

83

درآستان وصال؛ جلد چهارم ،اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها
السالم

000

«پهلوشکسته ای توو من دل شکسته ام»

دریابم ای کــــریمـه کـه دارالشفا تویی

ذکر زکیـــه تــو شب و روز با من است

بی تاب و گـرم در نفـس من رها تویی

کی می کنی نگـــاه به این لعبتـــان کـور

با من در ایـــن ســراچه بازیچه تا تویی

پیچـــــیده در سـراسر هستـــی نــدای تو

تنها صدا بمـاند اگــــر ،آن صـدا تویـی

گفتم تو ای بزرگ! خطای مـــرا ببخـش

لطفت نمی گذاشت بگویم« شما» تویی

باری ،کجاست بقعـــه قبــــر غریب تو؟

بر مـا بتـــــاب ،روشــنی چشم ما تویی

شاعر :سیدرضا مؤیّد

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

در محفل عاشقان بخـوان مهدی را

تبریک بگو از دل و جان مهدی را

در سجده پس از والدتش دخت نبی

میگفت که یا رب برسان مهدی را

**********************
امشب که نـبـی خـنـده به لبهـا دارد

دامـان خـدیـجـه عـطـر زهـرا دارد

میبوید و میبوسدش و از همه بیش

بــوســیــدن دسـت او تـمــاشـا دارد

**********************
جبریل به عرش نقش کوثر زده است

طوبی گل تسبیح به پیکر زده است

از خـانـۀ کـوچـک مـحـمـد امـشـب

خورشید زمین و آسمان سر زده است

**********************
امشب که خدیجه روی خندان دارد

از عـالـم قـدس چـهـار مهمان دارد

زهراست به دامنش و یا در دل شب

خـورشیـد درون خـانه پنـهـان دارد

**********************
امشب همه آیـات جـلی سجـده کـنند

بر درگـه لطـف ازلـی سجـده کـنـند

از بعـد والدتش به شکـرانۀ دوست

زهـرا و محـمد و عـلی سجـده کنند
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شاعر :مجتبی صمدی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

تا آن زمان که گـردش این روزگار هست

تا آن زمان کـه روز وشبی برقرار هست

کم یا زیاد بـسته بـه میــــزان لطـــف حق

پای پیاده عشـق به هـر دل ســــوار هست

وقتی گدا شدن بـه در دوست عاشقــیست

پس درتمام عمر به هــر لحظه کـار هسـت

مــــا ظــــاهـرا ً اگـر چه خدارا ندیـده ایم

امـا یــــقیــن کــه جلـوه ي آییــنه دار هست

یک گل رسید ومعنی ضرب المثل شکست

یک یـاس آمــده که همیشه بــهــارهــــست

یک برگ یاس با همه عالم برابــر اسـت
معــــنی یـاس یک کلمه هست ومـادراسـت
هرکس که مادراسـت دوعالم برای اوست

بـام بهشت نقـطه ي پـایـــین پـــای اوســت

مادر شدن بـرای دو عالـم شـرافتـی است

بردخــــتری که گفته پدر هـم فـدای اوست

اوقبل خلقـت آمــده قبــــل از هـمـــه رود

سوی بهشت بــــاغ گلــی که سـرای اوست

شرط وشروط خلقــت دنیاســـت فـاطمــه

این میــــل باطـــنی عمـــیق خـدای اوسـت

آمد کسی که بــــین قنــــوت شــبانــه اش

همواره اسم یک یک همسایه هـای اوست

تصویر خالصانه ي ذکـر ودعــاسـت او
همــــسایه ي همیــشه ي قرب خــداست او
زهرا فقــط بـرای خـــودش آرزو نــکرد

شــــرح خودش برای کسی موبه مــونکرد

چون پیرمرد کـور زمینــــی زیــاد بـــود

خــــود را برای مـردم این خاک رو نکرد

حتی انار را بـــه بهــــانه طــــلب نمـــود

او جـــز هدایــت همــــگان جستجو نکرد

او دختر پیمـــــبر و یـــک مملکـــت مقام

اما به غیر ســــاده مــــداری که خو نکرد

یکـــبار هم نشد که عــــلی شرمگین شود

از بــــس زخواهـش دل خود گفتگو نـکرد

این گفته گفته ولــی هللا اعـــــظــــم است
او مـثـل اسوه ي حسنه بـهر مــردم است
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وقتی که بود خوبی او بــی حســــاب بود

وقتی که رفــت آمدنـــــش در حـــجاب بود

او یک سری به عالم مـا زد و زود رفـت

دنـــــیا شــد ابـــر تیـــره و او آفــــتاب بود

درک مقام فضه او هـــم نشــــد نــــصیب

درک مقام او که خودش یک ســــراب بود

ساییده عرش سربه زمین وقت سجده اش

ام العــــبـادت او ،و علــــی بوتـــــراب بود

باغ فدک گرفت و بــــه حق خودش رسید

زهرا همیـــــشه اهل حســـاب و کتاب بود

او از شبی که زندگی اش ســاده پا گرفت

انفــــاق کـــــرد و اهــــل مسیر ثواب بود

مــــا درکمان به این همه معنا نمی رسد
ما دستمان به رتـــــبه زهــــرا نمی رسد
اوکوثراست وچشمه ي دریاترین خم است

نوراست ونوربخش سپهراست وانجم است

پیدا تر ازهمه شــد و بیــــن بزرگـــی اش

در البه الی ثانــــیه هــــای زمان گم است

از آب و خـــــاک مــهریه ي او جوانه زد

هر دانه ای که برسر هر خوشه گندم است

مصـــرف نکرد غیر خودش درمسیر حق

زهـــــرا تمام مرتبــه؛ الگــوی مـردم است

از خـــــود گـــذشت تا که والیت علم شود

زهرا به پای دیــــن خـدا مثـــل اهرم است

دین خدا ز همت او جــــان گرفتــــه است
زن بـا نــــگاه فاطمه عـــنوان گرفته است
زیــــباترین نمـــــایش تـــــابــــان روزگار

زهراست آنـــکه مانــده در اذهان روزگار

یک قطـــره از عنـــــایت زهرا نمی شود

براین زمیـــــن کــــرامت بــــاران روزگار

این سالها کـه آمـــــد و رفته است همچنان

زهـــــرا بـــــود بـــزرگ بزرگان روزگار

یــــعنی چـــــرا بزرگی زهرا غریب ماند

باید ســــؤال کـــــرد ز دیـــوان روزگــــار

بایـــد سؤال کرد چرا درب خانه سوخت

از منـــــتــــــقم در آخـــــر و پایان روزگار

بایـــــــد کــــــسی بــیاید و غم را دوا کند
با رمز نام فاطـــــمه قرنــــي را بـــــپا کند
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شاعر :سیدحسن خوش زاد

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل

شـب فــرخـنـد ٔه مـیـالد زهـراسـت

فـروغ مـعـرفت ازمکــه پـیداست

خــدا امـشب در رحـمـت گـشـوده

غــــبــار از دیـــدۀ خــاتــم زدوده

مـالئک در سـمــا تـسبیــح گـویان

خـالیق در زمین تــوفیـق جـویان

ســرور رحــمـة للـعالــمین اســت

پیام آور ز حق روح األمین است

مـحـمـد! ســر حـق را کـس نـداند

حبـیـبـا حــق ســالمت میرسـانـد

دو چشمت روشن از دیدار زهــرا

بـهــشـت آئـیـنـه رخـســار زهــرا

چــه زهــرا شـاهکـــار آفــریـنـش

حیــا و معـرفـت او را گــزیـنـش

چه زهــرا جـلــوۀ جــذاب هـسـتی

چه زهـرا تـرجـمان حـق پـرستی

چه زهرا آن که طاووس جنان است

عـروس بــی مثـال آسـمـان است

چه زهــرا از پـیـمـبـر یادگاراست

زنـان را بهـتـرین آمـوزگار است

چــه زهـــرا هـمـســرشـاه والیـت

مـــدال ســیـنــۀ خـــتــم رســالـت

چه زهـرا کل هستی را دلیل است

ارادتـمـنـد کـویش جـبـرئیـل است

اگر یک لـحـظـه لبـهــایش بخـنـدد

خــدا درهــای دوزخ را بــبــنــدد

عجب گسترده خوانی حضرت دوست

که عـالم ریـزه خوار سفرۀ اوست

جهان مست از می گلفام زهراست

علی خود جرعه نوش جام زهراست

نـگـیــن زهـد در انـگـشـتر اوست

عــفـاف و معـنویـت زیور اوست

فــدک دیـبــاچــهای از خاطـراتش

جـهـان ســیـراب از آب فـراتــش

قــمــر شــرمـنـده از انوار رویش

جـهـانـی بـسـتـهٔ یـک تـار مـویش

حــیــا در حـیـطــۀ کاشانه اوسـت

وال در چــار چـوب خـانـۀ اوست

زالل اشــک در پـیـمــانــۀ اوست

عـلـی هــم سـاقــی میـخانۀ اوست

عـلــی با آن هــمــه دانـسـتـنـی ها

نمی گـفــتـا سـلـونـی پـیـش زهــرا

87

درآستان وصال؛ جلد چهارم ،اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها
السالم

که زهرا خود؛خود آموز خدائیست

خـدا را کـی دگـر با او جـدائیست

قــیــام قــائــم از هـنـگـامـۀ اوست

شـفـاعــت اولـیـن بـرنـامـۀ اوست

چــو رو بــر آتش دوزخ بـگـیـرد

بـه پـاس حـرمـتـش آتـش بـمـیـرد

اال ای دخـــتــر خـتــم رســــالــت

تـو را ســوگـنـــد بـــرشـاه والیت

تو گر مــا را نـبـخـشی وای بر ما

بـه روز واپـسـیـن ای وای بر مـا

غــالم درگـهــت خوش زاد هسـتم

بـه امــیـد شـفـاعــت شــاد هـسـتم

شاعر :حبیب چایچیان

قالب شعر :غزل

000

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

اي جلوه گاه رحمت یزدان خوش آمدي

اي فیض بخش عالم امکان خوش آمدي

میـالد تـو ،طلیعه زیـبـاي خـلـقت است

اینک به جمع خاک نشینان خوش آمدي

یــزدان زخلقت تو به عــالــم دمید جان

اي مظهر عنــایت رحمان خـوش آمدي

زهــرایـي وبـتــولي وریحانه ی رسول

اي برترین زجمله نسوان خـوش آمدي

باحسن سـرمـدي به گـلـسـتــان احـمدي

اي نازنین شکوفه ی قرآن خوش آمدي

درمــدح یک عطاي تو آیـات هــل اتـي

اي مادح توحضرت سبحان خوش آمدي

ام ابي و مــادر سـبـطـیـن و زیـنــبـیـن

رکن عـلــي عـالي عمران خوش آمـدي

زهرا،رضیه ،راضیه ،مرضیه ،فاطمه

اسماء تو به شأن تو برهان خوش آمـدي

فـرمـود مصطفـي به تو؛ جانم فداي تو

اي جان ماسوا به تو قربان خوش آمدي

شـهـر مـدیـنـه بوي خوش کربال گرفت

اي مــادر تـبــار شـهـیـدان خـوش آمدي

مهرتــو راه توشه قـبـر و قیـامت است

با مـژده شفاعت و غـفران خوش آمدي

کوثرتوئي وحضرت مهدي زنسل توست

اي چشمه سار خیـر فراوان خوش آمدي

طبع «حسان» زمدح کمال توعاجز است

اي جلوه گاه رحمت یزدان خوش آمدي
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شاعر :قاسم نعمتی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

قلم مطهر و صفحه مطهر و تحــریر

به آب و تاب کنم وصف آیـۀ تطهـیر

تو کیستی که همه قاصرند از درکت

چگونه میشود آخر تو را کنم تفسیـر

مـقـابــل قــدمت جـبـریـیــل زانـو زد

ز بس جاللیت ذات توست عـالـم گیر

به پیـشـگــاه شما از خــدا پیـام رسید

سالم حضرت کوثر؛ سالم خیر کـثیر

قسم به لوح و قلم گــر اراده فـرمایید

به باب میل شما می خورد رقم تقـدیر

میان خانه نشـستید و ذکــر می گوئـید

تمام ارض و سماوات غـرق این تکبیر

تمام خلق تو را در نـقاب دیـده و بس
فقط خدا رخ تو بی حجاب دیده و بس
زمانه ظرف ندارد که تو ظهور کنی

کجا به کـوتهی فکـر ما خـطـور کنی

اگـر قـنــوت بـگـیــری میـان سجـاده

تمام شهر به یک غمزه غرق نور کنی

کـلـیم خانـۀ حیدر! به یک دعای سحر

سرای کوچک خـانه شبیه طـور کنی

تو بهجت دل موالیی و به یک لبـخند

وجود خسـتۀ او را پُـر از سرور کنی

فضای کوچه پر از عطر سیب میگردد

ز هـر دیار اگر لحظه ای عبور کنی

تو روح عاطفه ای؛ گرچه من گنه کارم

مرا مباد ز خود لحظهای تو دور کنی

غـبـار راهـم و تو سایۀ ســرم هـستی
چه غم به روز قیامت تو مادرم هستی

دگــر زمــان ســـرور پـیـامـبــر آمـد

که گـاه زخــم زبـان قــریش سـر آمد

تو هـمـزبــان خدیجه شدی میان رحم

که غم مخور شب تنهایی ات سحر آمد

برزگ بـانوی کعبه چقدر تنها بود...

ز دیــده های پر از مهر او گـوهر آمد
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شـمـیـم سیب بهشت از حجاز می آید

نـگـار ماست غـریـبـانـه از سفـر آمد

خدا برای علی خلق کرده است تو را

بـرای شیـر خـدا بـهـتـرین سپـر آمـد

000

به روی شانۀ تو بیرق عـلی برپاست
علی که فاطمه دارد همیشه پابرجاست
کریم شهر علی سفره دار زهــرا بود

جـمال حق علی...آینه دار زهـرا بود

به دست خالی از این خانه سائلی نرود

که در کنار علی خانه دار زهـرا بود

قسم به آن زرهی که همیشه پشت نداشت

میان دست عـلی ذوالـفـقار زهرا بود

اگرچه نام علی هم ردیف با نمک است

بر این مـلـیح زمانه نگـار زهـرا بود

همه زمین و زمان در طواف روی علیست

مطاف روی علی در مدار زهرا بود

حسن کریم و حسین دست گیرعالمیان

همیشه محـور این اعـتـبار زهرا بود

از آن زمان که گل ما به عشق میآمیخت
خدا خدایی خود را به پای زهرا ریخت

خدا به وسعت عرشش تو را معظم کرد

کنیز خویش صدا کرده و مکرم کرد

صدای هــر تـپـش توست ذکـر عـلی

به این صدا همه ی ذکر ها منظم کرد

میان عرصۀ محشر شـفاعت همه را

به گوشه ای ز نخ چادر تو محکم کرد

سپـس گـشـود مـسیـر ورود جـنت را

گــروه فــاطمیون بر هـمه مقـدم کرد

چـکـیـدۀ جــلوات تـو و عـلـی روزی

حسین گشت و به پا بیرق محرم کرد

برای اینکه بمـاند هـمیـشه جـلــوۀ تو

میــان قــامت زینب تو را مجسم کرد

به هـرم آتش دوزخ بسوزد آن دستی

که بین کوچه به یک ضربه قامتت خم کرد

میان آن در و دیوار خون تازه نشست
بلند مرتبه بودی و حرمت تو شکست
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شاعر :ژولیده نیشابوری

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

آن شب زمین مكه بر خـود ناز مى كرد

با ناز خود درهاى رحمـت باز مى كرد

آن شب حرم سرتا قدم حـق راهدف بود

گویاى تكبیر بــــالل از هر طـرف بـود

آن شب شفق درباغ دلها الله مى كاشت

آن رابه عشق یارهجده ساله مـى كاشـت

آن شب سحرسجاده ى دل باز مى كـرد

قامت به قد قامت ،مودت سـاز مــى كرد

آن شب فلق شعر گل مهتاب مـى خـواند

ازبهرغم شادى حدیث خواب مــى خواند

آن شب سپیده جامه برتن چاك مى كرد

گرد مالل از روى احـمد پــــاك مى كرد

آن شب زمان چرخ و فلك را تـاب مى كرد

كلك قضــا لـــوح قــــدر را آب مــى داد

آن شب زمین آبستن شـور و شـعف بود

غواص دل آمــــاده ى صـــید صدف بود

آن شب منا شعـر مباركبـــاد مــى خواند

زیــبا سرود آن شــــب میــالد مى خواند

آن شب خدیجــــه بـود و درد بـار دارى

از بـــاردارى بــــود كــــارش بــیقرارى

آن شــب ز تنهایى روانش رنـج مى برد

رنج شكــــوفایى بــــه پاى گنــج مى برد

آن شب زنان مكـــــه بر او پـشت كردند

از او بریدند و نكـــوهــش مشـــت كردند

آن شب در ناسفته اى ،بـحر كـــرم سفت

طفلى كه بودش دررحـم بـا اوسخن گفت

آن شب میان آن دو اســـرارى مگو بـود

وقـــــت شــــكوفـایى نــــخـل آرزو بــود

آن شب به مادرازبهشـت وحورمى گفت

از مرگ ظلمت در دیــــار نور مى گفت

آن شب سحر آهنگ شادى ساز مى كرد

در را براى صبح صــــادق باز مى كرد

آن شب خدیــجـــه بـــود و آه جانگدازش

لطف خداى مهربــــان و سوز و سازش

آن شــب بهشتــــى بانــــوان امداد كردند

با یارى خـــــود قــــلب او را شاد كردند

آن یـــــك به دستش ساغرى آكنده از ُمل

آن یك برایـــش سنــدس و استبرق و گل

آن یــــك به پایش با ترنم الله مى ریخت

لبخند از لــــب در ،دیـار ناله مى ریخت

آن یك بــــرایش بــاده در پیمانه مى كرد

آن یك پریشان گیســـوانش شانه مى كرد
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مــــریم به گـــوشش آیه انجیل مى خواند

آسیه بهــــــرش داستــــان نیل مى خواند

ســـارا برایش عود و عنبر دود مى كرد

او را مهیــــا بــــهر یــك مولود مى كرد

نــــاگه خـدا از راز هستى پرده برداشت

آهنگ فتح نور در شهــــر سـحر داشت

تــــا مصــــطفى را ابــتران ،ابترنخوانند

شعر هجا در وصف پـــیغمبر نــــخوانند

ام القــــرا آیــــینه دار نــــور گــــردیــــد

چشم كج انـــــدیشان عالــــم كور گردید

كون ومكان را ذات حق زیب وفرى داد

بر خــــاتم پیـــــغمبرانـــــش دخــترى داد

آن هــــم چه دخــــتر نازنین و ناز پرور

دخـــتر نه ؛ بلـــكه بر یتــــیم مكه ،مــادر

بــــاالتر از او بـــین زنها دخترى نیست

در امتــحان هـمسرى شد نمره اش بیست

آمــــد به دنــــیا عــصمت كبراى سر مد

ام االئـــمــــه فــــاطــــمــــه ام مــــحمــــد

آمــــد بــــه دنــــیا شــــاهكار كلك خلقت

گنجــــینه شــــرم و حیــــا و كان عصمت

آمــــد به دنــــیا آنــكه نورش منجلى بود

معراج احـــمد بــــود و منهــــاج على بود

آمــــد به دنیا آنكـــه هستى هست مستـش

از مستى هــــستى بــــشر شد پاى بستش

گــــر او نــــبودى هستـــــى عالم نبودى

مشهـــــودى از آب و گــــل و آدم نبــودى

گــــر او نبــــودى زندگى بى محتوا بود

در پــــرده ابــــهام آیــــات خـــــدا بـــــود

او رحــــمتى بر رحمـــــة للعالمین است

او زینـــت آیـــــات قــــرآن مبـــــین است

بـــــر جسـم ختم االنبیا روح است زهرا

بر كشتــــى عــــدل عـلى نوح است زهرا

آئینــــه دار نــــهضت پیغمبـــر اسـت او

بهر پدر دلســــوزتــــر از مـــادر است او

مظهر خدا هست و خدا را اوست مظهر

ساقى علـــى هست و على را اوست كوثر

شــــرمنده از نــــور جمالش آفتاب است

درس نخــــستین برزنان حفظ حجاب است

لب هاى ختــــم االنبــــیا بوسیـــد دستش

پیمــــانه صــــبر علـــى گردیــــد مستـــش

از بس كـــه داده ذات حق قدر و مقامش

قـــد قــــامت احمد بــــود از احـــترامـــش

بــــى فاطمه نــــام نــــبى مــــعنـا ندارد

فـــــرقى علــــى با حـــضرت زهـرا ندارد
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شاعر :محسن عرب خالقی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

یک تکه ابـر ســوی بـیـابان بـیـاورید

قحـطی عـشـق آمـده بـاران بـیـاورید

بر روح پر تـالطم انسان عصر جهل

آرامشی به وسعـت طوفـان بـیاورید

یک چشمه از بهشت خدارا از آسمان

تا خـانه ی پـیـمـبـر دوران بـیـاوریـد

الـطــاف بـی نــهـایت پــروردگـار را

در قـالب سه آیـه ی قـرآن بـیـاورید

یک سیب سرخ را به پیمبر دهید و پس

حوریه ای به کسـوت انـسان بیاورید

هرسیب سرخ سیب پیـمـبر نـمـیشود
هرسوره ای که سورۀ کوثر نمی شود
زیـبــا نـزول كرده و زیبـا تـر ازهمه

این كه نشسته این همه باالتر از همه

خــوابــیــده است هـمره الالیي نـسیـم

دریا به روي دامن دریـا تـر از هـمه

از باغ و باغبان گلش دل ربوده است

این غنچه ای كه گشته شكوفا تر از همه

او ماه خانواده ی خـورشـید مكه است

بیخود كه نیست آمده زهراتر از همه

با این همه لطافـتـش انـصاف را بگو

انسیه هست این زن حورا تر ازهمه؟

ما را به مدح مادر آئینه ها چه کــار؟
جایی که مدح فاطمه را کرده کردگار
روشن به نورآمدنش آسمان شده است

این زن كه قبل خلقت خود امتحان شده است

عـطربـهـشت آمده هــمــراه مـقــدمش

دنیاي پیربا نفس او جـوان شده است

هان اي زنان زنده به گورزمان جهل

هنگام رستخیزحقوق زنان شده است

وقت نــمـاز شــرعـي اگر چه نـیـامده

برخیزاي بـالل زمان اذان شده است
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آخــر میـان خــانـۀ آئـیـنـه هـاي شهـر

آیینـه ی خـداي نما میهمان شده است

زهرا نبود ُزهره دگر نُه فلك نــداشت
زهرا نبود سفـرۀ خـلـقت نـمك نداشت
خیر كثیر چـشمۀ جوشان كـوثـر است

بنـیـان گـذار نسل شریف پیمبر است

حرف خدا و سورۀ كوثر به روشني است

نسلي كه فاطمي نب َُود نسل ابتر است

این خــانــواده را بركت میـدهــد خـدا

این نسل سبز زنده ترین قوم محشر است

ما را غم از تالطم دریـاي كفر نیست

تا كـشـتي نـجات والیت شـناور است

ما كودكان گمشده ی صبـح محـشـریم

امیــدمـان به آمدن از راه مادر است

هر بانویي كه بانوي محـشر نميشود
هركس براي شیعه كه مادر نمي شود
تو چشمـۀ زالل حـیـاتي كه گـفـتـهانـد

باالتــر از تـمـام صفـاتي كه گفـته اند

بعد از پــدر به روح بلنـد تـو ميرسد

بانو سالم حـق ،صلـواتي كه گفته اند

جز با كــلـیـد مـهـر شمـا وا نـمیشود

درروز حشر باب نجاتي كه گفـته اند

وصف تو با كالم زمیني كجا رواست

شأن كنـیز توست ُرواتـي كه گفته اند

شیــرین تــر از شـور نــم اشكـهایـتان

ازشهد شاخــه هاي نباتي كه گـفتهاند

بانــو بـیــا و یـك شب جمعـه ببر مـرا

همراه خود كنار فــراتـي كه گفته اند

ُــود گـریـه میكنی
بیش ازهـزار سال ب َ

بر داغ كـشتـۀ عـبَـراتي كه گفـته انـد

اي مـادر شـهـیــد دعـا كن بــراي من
یك شب بمیرم از غــم ارباب بي كفن
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شاعر :یوسف رحیمی

قالب شعر :غزل مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

بین محراب ازل گـرم سـجــودي بـانو

اولـیـن فـاطـمـۀ صبـح وجـودي بـانـو

سر«لوالک» که تکلیف مرا روشن کرد

علـت خـلـقـت افـالک تـو بـودی بـانو

کس ندانست که جبریل نگاهت یک عمر

با خدا داشت عجب گفت وشنودي بانو

هر سحرگـاه تــو معـراج دمـادم داري

بـال پـرواز تو نشناخت فـرودي بـانو

بـاز از جنـت االعالی تو سمت ملکوت

هر ملک آمده با کشف و شهودی بانو

پلک بر هم زدی و عشق به جریان افتاد

صد و ده پنجره اعـجاز گـشودي بانو

آمــــدی آیــــنــۀ نـور الهـــی بــاشـــی

حسـن مطــلق شوی وال یتناهی باشی

عصمت حضرت حق شد متجلي در تو

مـيفـرسـتـد خـود هللا تـحـیـت بـر تـو

روي لـب زمــزمـۀ نـاب تبـســم داری

با خدایـت چـــه کـلیـمانه تکــلم داری

آسمان با تو و تسبیح لبت مأنوس است

روشني بخش دل و جان تو یا قدوس است

آمــدی آینــــۀ عــصمـت ایــزد بــاشـی

آمـــدی ام ابـیــهــای مــحـمـد بـاشــی

نبي هللا بـه دیـدار تــــو عـــــادت دارد

با تمـاشای تو هر لحظه عبـادت دارد

قلب پر مهرتو گنجینة االسرار نبيست

کوثری سهم جهان درطلب تشنه لبيست

آمدی فاطـمــه صبـح ازلي روشـن شد

آمدي فـاطمه چشمان عـلی روشن شد

چشم موالکه شد از نو رتو روشن ای ماه

گـفـت :ال حــــول و ال قــوة اال بــا لل

نام تو فاطمه یا فاطمه تسبیح عـلی ست

یاد تو لحـظۀ اعجاز مفـاتیح عليست

عاشقانه تو که با یاد عـلـي مـی خـواني

دم به دم در همه جا نادعلي ميخواني
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شده تسبیح لـبـت نغـمــۀ حـیـدر حـیـدر

000
ذکر هر روز و شبت نغمۀ حیدر حیدر

با تو تکلیف قدر حکم قضا معلوم است

در کنار تو دگر صبر ورضا معلوم است

تو که در بندگي و ُزهد و وفــا دریایی

پـارۀ قـلـب نـبـي ،انـسـیـة الـحـورایي

لحظه هایت همه ایثـار ،صداقت ،تـقـوا

راضیه ،مرضیه ،صدیقه ،زکیه ،زهرا

حب تو موهبت حضرت حـق در دل هاست

خانهات تا به ابد مقصد سرمنزل هاست

خانۀ ساده ات ازصدق وصفا لبریزاست

قلب سجاده ات از شور دعا لبریزاست

رحمت وجود وسخا جلوه اي ازآیۀ توست

که ُمقدم به تو یا فاطمه همسایۀ توست

خانه داري تو که شهـرۀ آفـــاق شــــده

عرش أعلی به تماشای تو مشتاق شده

هر کس از باغ بهشت توسخن ميگوید

از بـزرگي و کرامات حـسن ميگوید

بر سر دوش نبي نور دو عیـنـي داری

جان عالم به فدایت! چه حسیني داری

در کرمخـانـۀ لطـف تـو مـقـرب بـاشـد

هر که خاک قدم حضرت زینب باشد

قدر یک گوهر یکدانۀ تو مکـتوم است

ام کلثوم تو مـانند خودت مظلوم است

از نگاه تـو فـقــط نــور خــدا مـيبـارد

هر کسي نـام تو را روي لبش ميآرد

نا خودآگاه دلش چشمه ای از ایـمان است

هرکسی نیست دراین دایره سرگردان است

بین دسـتان تـو دسـتـاس اگـر ميگـردد

گردش کون ومکان هم به تو برميگردد

آسمان محــو تو و این همه معصومیت

گـرهـي زد بـه پـر چـادر تو بـا نـیت

چادرت مظهر تقوا و عفاف است ببین

آسمان دور سرت گرم طواف است ببین

هر کسي نزد تو احساس بهـشتـي دارد

چــادرت رایحـۀ یـاس بـهـشـتي دارد
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چه بگویم که بود فاطمه جان درخور تو

عالمي گـشتـه مـسلمان تو و چادر تو

مدحت اي سورۀ بي خاتمه کی کار من است

شرح اوصاف تو یا فاطمه کی کارمن است

جنتي هست اگر ،شمس دل افروزش تو

عالمي هست اگر،ماه شب و روزش تو

کیست که رتـبـۀ واالي تــو را دریـابـد

خـاک زیـر قـدمـت مـرتـبـۀ زر یـابـد

آب مهریۀ تو گـشـتـه و تـطهــیـر شـده

در دل شیعه فقـط مهر تو تکـثـیر شده

حب تو روشني عـرصـۀ محـشـر باشد

در دل هـر که والي تو و حـیدر باشد

ميشود با نظر لـطـفـت الـهــي ،مـادر

به سوی جنت االعالی تو راهی ،مادر

این تویي که همه جا اذن شفاعــت داری

تو که در هر نفست صبح هدایت داری

انقالب تــــو شــده مـبــدأ ایـمـان مـادر

شده مدیون تو و خون تو ،قرآن مادر

با وفــاداري تــــو راه والیت باقيست

راه ایثار و صبوری و شهادت باقيست

یک تنه در وسط کوچه قیامــت کردی

بسته شد دست علی و تو امامت کردی

با قیامت به همه درس بصــیرت دادی

تو به دین بار دگر شوکت و عزت دادی

نقش یا فاطـمه سر بـنـد مجــاهـدها شد

امـتــداد ره تـو نـهضت عـاشـورا شد

مکتب سرخ تو الحق که حسینيها داشت

نسل نورانيات اي عشق؛خمیني ها داشت

ماند نام تو و در کل جهـان نامـــي شد

نـور تـو مــطلع بیـداري اسـالمي شد

همه دنیا شده فـریـاد عــدالت خــواهي

کاش ایـن جمعه شود با مدد تو راهي

آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست

عـالـمي منتـظـر گفـتـن بسم َّّللا اوست

کاش ميآمد و بـودیـم کنـارش ،یـارش

هر کجا هست خدایا به سالمت دارش
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شاعر :حمیدرضا برقعی

قالب شعر :غزل مثنوی

000
وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

دنیا به کام تلخ من امشب عسل شده است

شیرین شده است وماحصلش این غزل شده است

تـاثـیـر مهــر مــادریت بوده بـر زبــان

این واژه ها اگر به تغزل بدل شده است

مادر! حـضور نام تو در شعــرهای من

لطف خداست شامل حال غزل شده است

غیراز تو جای هیچ کسی نیست در دلم

این مسأله میان من و عشق حل شده است

سیــاره ای که زهــره نـشد آه می کـشد

آه است و آه آنچه نصیب زحل شده است

زهــرایــی و تــأللـــو نـور مــحــبـتـت

در سینهام ز روز ازل لم یزل شده است

با نام تو هوای غـزل معنوی شده است

بی اخـتـیار وارد این مـثـنوی شده است

هـرگز نبوده غـیــر تو مضمون بهتری

تنـهــا تـویــی که بر سر ذوقم می آوری

نامت مــرا مسافر الهــوت کـرده است

الهوت را شکوه تو مبهـوت کرده است

از عــرش آمـدی و زمین آبــرو گرفت

بایــد برای بـردن نــامت وضـو گـرفت

نـور قــریـش! تا که تویـی صاحب دلـم

غــرق خـداست شـعـب ابـی طالـب دلـم

عمرت نفس نفس همه تلمیح زندگی است

حرفت چراغ راه و مفاتیح زندگی است

از این شـکـوه ،سـاده نباید عـبـور کرد

بـایــد مــدام زنـدگــیـت را مـرور کـرد

چون زندگیت ساده ترازمختصر شده است

پیش تجـمـالت ،جهازت سپـر شده است

آیـیـنـه ای و سنگ صبــور پـیــمـبـری

در هـر نـفـس برای پــدر مثـل مـادری

اشک شما عذاب بهشت است ،خنده کن

لبخندت آفـتـاب بهشت است ،خـنـده کن

دنــیــای ما نــبــوده بـرازنــده ی شـمـا

هـجــده نفس زمیــن شده شرمآنـدۀ شـما

آیـیـنـه ای نــهــاده خــدا بـیـن سـیـنـه ام

حس می کـنــم مــزار تو را بین سینهام

مانـنـد آن خسی که به میـقـات پـر کشید

قـلـبــم به سوی مـادر ســادات پـر کشید
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شاعر :علی اکبر لطیفیان

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

پرواز مي دهیم كه بال و پرت كنیم

معــراج مي بریم كه پیـغمبرت كنیم

دیگر بس است خلوت چله نشیني ات

وقتش رسیده است مقرب ترت كنیم

دست گل قدیمي خود را ازاین به بعد

دست تو مي دهیم كه تاج سرت كنیم

حاال نماز شكر بخوان فـدیه اي بـده

تا صاحب زالل ترین كـوثرت كنیم

می خواستیم فــرق كني با پـیـمبـران

مي خواستـیـم آینـه ی دیگـرت كنیم

این سیب را بگیر و برای خودت ببر

وقتش شده است فاطمه را دخترت كنیم

شـایـسته است ؛ با پدر فـاطمه شدن

از خــانـوادۀ پـسـري ابـتـرت كـنـیم

میخواستیم نسل تو زهرا نصب شود
ضرب المثل براي عجم تا عرب شود
خورشید ،آفتابي انـوار فـاطمه است

صبحي اگركه هست بدهكار فاطمه است

آئینه اش سه مرتبه خود را ظهور داد

پیغمبر و علي همه تكرار فاطمه است

هر جلوه ای كه جلوي نوري نمیشود

زهرا شدن فقط و فقط كار فاطمه است

شــام زفــاف پـیـرهن كـهنه می برد

این تازه اولین شب ایثار فاطمه است

فــردا اسیـر دست جـهـنـم نمـی شود

امروز هركسي كه گرفتار فاطمه است

زهــرا اگــر نـبــود والیت نـداشتـیم
گمــراه مي شــدیم و هـدایت نداشتیم
زهـرا بنـا نداشت خودش را بـنا كند

میخواست ،بنده باشد و یا ربـنا كـند

مثل عـلـي عـروج نمازش امان نداد

اصال به پـاي پُـر ورمش اعتـنا كند

تا كـه مدینه از گـل تـوحـید پر شود

كافي است در قنوت ،خدا را صدا كند

طبق روال هر شب جمعه نشـسته تا

قبـل خودش سفارش هـمسایه را كند
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دستي كه پیش خانۀ زهرا دراز نیست

در شرع بر جناز آنكس نماز نیست
او آمد و خـزان زمین را بهـار كرد

برشاخه هاي شكوفۀ عصمت ،سواركرد

آیـا بــدون مهــر منـاجــات فـاطـمـه

ميشد به سجده كردن خود افتخاركرد؟

وفتي شب زفاف ،پیمبر رسید و بعد

بین علي و فاطمه  ،تقسیم كار كرد

خوشحال شد تمامي احساس معجرش

وقتي رسول ،فاطمه را خانه دار كرد

آن هم براي حاجت مسكین شهر بود

روزي اگر ز حـادثه میل انـار كرد

اخالص پینه هاش همیشه زبانزد است

از بسكه دست فاطمه در خانه كار كرد

وقـتي تـمام قـاطبهها بي حماسه بود

خود را خمیده كرد ولي ذوالفقار كرد

پس میشود براي عوض كردن زمان

نـو آوري فــاطـمـه را اخـتـیار كرد

بي فاطمه كه شیعه شكـوفا نـميشود
شیـعـه مرید دشمن زهــرا نمیشود
دنیا نـدیـده است سفـرهاي این چنین

جز درهواي فاطمه پرهاي این چنین

دیــروز میشدند درختان بـدون سر

امـروز می دهند ثـمـرهای این چنین

سر مي دهیم و منت یاغي نمي كشیم

همواره سر خوشیم به سرهاي این چنین

دارد بساط كفر زمین جـمع ميشود

پیچیده در زمانه خبرهاي این چنین

اصال بـعـیـد نیسـت رو كـنــد به مـا

از مادری چنین و پسرهاي این چنین

لبنان مگر چه داشت به جز نام فاطمه

آري عجیب نیست ظفرهاي این چنین

دلهاي ما همیشه پُر از یاد فاطمه است
این سرزمین قلمرو اوالد فاطمه است
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شاعر :مهدی نظری

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

زهرا بهانه ای ست که عـالم بنا شود

او آمـــده کــه مـادر آئـــیـنـه هـا شود

او آفــریده گشت که یــک چند مدتی

نـور خدا بـه روی زمین جابه جا شود

او از خدا رسیـــد به پیـــــغمبرخــدا

تا قـفـل پـلکهــای شـده بـسته وا شود

او آفریده شدکه دراین روزهای سخت

زهرا شود؛علی شود ومصطفی شود

او مادر تمامی دلهــــای حیـدریـست

بایـد که ُکـفـو فاطـمه شیـر خـدا شود

هرکس مگر که مادرمعصوم میشود

او آمــده که مــادر کـرب و بال شود

زهـرا اگر نبود چگونــه بـه عالمی؟

صدها روایت از می کوثرعطا شود

بی اذن فاطمه کسی اصالًاجازه داشت؟

برروی خاک و اوج فلک پیشوا شود

ای خوش بحال آنکه درآن لحظه حساب

ســوا شـود
بـا انـتـخـــاب مـادری او َ

مادر سالم روز ظهورت مبارک است

لعنت برآنکه منکر صـدق شـما شود

ما را گــدای خانه لطفت حساب کن
ما را بــرای نوکــــریت انتخاب کن
مادرتویی که قدر شما بی نهایت است

هرجمله ی تو شامل صدها روایت است

درهر کجا که نام شما ذکر میشــود

تفسیر پایداری وصبر وصالبت است

جبریل باهزار ملک ریزه خوارتوست

سوگند خورده هرشب اینجا ضیافت است

هر کس مقـام نوکریت را فـروختــه

جان حسین و جان حسن بی لیاقت است

تاریخ ثبت کرده که این جان نثـاری ات

بهـرعـلـی نـمـونه اصل والیت است

سلمان زخاک خانه تو رزق میگرفت

این است روزوشب همه کارش ارادت است

شاگـرد برتــرین تو وهللا زینب است

تندیس عفت است؛ خداوند عصمت است
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از گرد چادرت همه عالم درست شد
صدها هزار بیرق و پرچم درست شد
خورشید سبز نیمه شب انــتظار ،تو

شـیریـنی همیــشه فـصل بـهـار ،تــو

ابری ترین هوای تو سجاده های شب

هر روزتا به شب نفس روزه دار تو

ای رحمت تو شـامـل حال تمام خلق

روی سرم دوباره ز رحمت بـبار تو

ماهرچه هست از تو ولطفت گرفته ایم

تــا روز حشر پیـش خدا اعتـبار ،تو

ما باعـلی امام تو؛هم رأی می شویم

هـر دم برای شیر خدا ذوالفـقار ،تـو

آن روز که تـمـامی مردم پیـــاده انـد

بـر روی ناقه های بهشتی سـوار ،تو

محشر به نام پاک تو محشورمیشویم
بیاذن تو ز درب جنان دور میشویم
توآمدی که در شب دلهـــا قمر شوی

در سیـنۀ شکـسـتۀ دوران ُگهر شوی

توآمــــدی که قـامت دیـن را بپا کنی

بر شاخه های نخل وال برگ و َبر شوی

تو آمدی که سوره کــوثر بــــیاوری

تو آمـدی برای عـلی بـال و پرشوی

توآمدی که مادری ات رانشان دهـی

تـو آمدی که مـادر کــل بـشـر شوی

مـــــعنای اصــل ام ابیها فـقـط تویی

تو آمـدی کـه باعـث فـخـر پدر شوی

تـو آمدی که در دل دریای شعله هـا

مثل کـتاب سـوختهای شعله ور شوی

تو آمدی که برلب سادات روز و شب

شـعـر بلـند مـادرم و مـیـخ در شوی

تو آمدی که باطن شهری عـیان شود

تو آمدی که شاهـد مرگ پـسر شوی

من که برای مدح تو چیزی نـداشتـم
تنها قلــم بــــه صفحه قـلـبـم گـذاشتم
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000
شاعر :حمیدرضا برقعی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

شنـیده می شود از آسمان صدایی که

کشیده شعر مرا بـاز هـم به جایی که

نبود هـیچ کسی جز خدا ،خدایی کـه

نــوشت نـام تو را ،نــام آشـنایـی که

پس از نـوشتن آن آسمان تبـسم کـرد
و از شنیدنش افالک دست و پا گم کرد

نوشت فاطمه ،شاعر زبانش الکن شد

نوشـت فاطمه هفت آسمان مزین شد

نوشت فاطمه تکلیف نور روشن شد

دلیـل خــلق زمین و زمان معـین شد

نوشت فاطمه یعنی خدا غزل گفته اسـت
غزل قصیدۀ نابی که در ازل گفـته است

نوشت فـاطـمه تعریف دیگـری دارد

ز درک خـاک مـقــام فـراتـری دارد

خوشا به حال پیمبر چه مادری دارد

درون خـانـه بهـشت مـعـطـری دارد

پدرهمیشه کنارت حضور گرمی داشت
برای وصف تو ازعرش واژه برمی داشت

چراکه روی زمین واژۀ وزینی نیست

و شأن وصف تو اوصاف این چنینی نیست

وجای صحبت این شاعرزمینی نیست

و شعر گفتن ما غیر شرمگینی نیست

خدا فراتراز این واژهها کشیده تو را
گمان کنم که تورا ،اصال آفریده تو را

که گرد چـادر تو آسمان طواف کنـد

و زیر سایـۀ آن کـعـبه اعـتکاف کند

ملک بـبـیـنـد و آنگـاه اعـتـراف کـند

که این شکوه جهان را پُرازعفاف کند
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کـتاب زنـدگیات را مرور باید کرد
مرور کوثر و تطهیر و نور باید کرد
درآن زمان که دل ازروزگاردلخوربـود

و وصف مردمش الهاکم التکاثر بود

درون خـانـۀ تو نـان فـقـر آجـر بـود

شبیه شعب ابیطالب از خدا پُـر بود

بهـشـت عـالم باال برایت آمـاده است
حصیرخانۀ موال به پایت افتاده است
به حکم عشق بنا شد درآسمان عـلی

علی از آن تو باشد ،تو هم از آن علی

چه عاشـقـانه همه عمر مهربان علی

به نان خشک علی ساختی به نان علی

از آسمان نگـاهت سـتاره می خـواهم
اگر اجازه دهی با اشـاره می خـواهم
به یاد آن دل از شهـر خـسته بنویسم

کنـار شعـر دو رکعت نشسته بنویسم

شکـسـتـه آمده ام تا شکـسـته بنـویـسم

و پیش چشم تو با دست بسته بنویسم

به شعر از نفـس افـتاده جان تازه بده
و مادری کن و این بار هم اجازه بده
به افـتـخـار بـگـوئـیم از تـبار تـوأیـم

هنوز هم که هنوز است بیقرار توأیم

اگرچه ماهمه در حسرت مزار توأیم

کنار حضرت معصومه در کنار توأیم

فضای سینه پر ازعشق

بیکرانۀ توست

کرم نما و فرودآ که خانه خانۀ توست
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000
شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

این کیست ،این که محو تماشای خود شده

پیـش از ظهـور ،مـادر بابای خود شده

در بی زمان مــانـده به میـالد ،سر بلــند

از امـتـحـان روشـن فــردای خـود شده

با سیــزده مـنــاره خــــــدا را صـدا زده

قد قـــامت بـلـنـد مــصـالی خــود شـده

منـظـومــه هــای شمسی او بی نـهایت اند

گــرم شـکــوه دیــدن ژرفـای خود شده

عــقــل فــرشته ها که به جـایـی نمیرسد

خود پــاسخ شــگـفـت معمای خود شده

حــاال عـلی بــرای علی جلوه کرده است

آئـیـنــه ی تــأللــؤ هـمـتـای خــود شده

اصال خدا هرآنچه که میخواست ،او شده

این کیست این که حضرت زهرای خود شده

اشـــراق آســمــانی راز تــبــارک اسـت
صبح نــزول سـوره کـوثر مبارک است
دل می بری غزل غزل از این تــرانه ها

شیــواتـرین عــزیــزتــریــن مادرانهها

با جذبه های چادر خـورشیـــد دوزی ات

گــل می شوند غـنـچه به غنچه جوانه ها

تسبیح را به دست بـگــیـر و ببین که باز

مــعــراج می روند هـمـیــن دانه دانهها

با آیـــه هـای سـوره قـــدر آمـدی که مـا

ایــمــان بــیــاوریــم به آن بی نـشـانهها

هر صبح با ســالم پـیـمـبر طلوع توست

تـنهــا بــهــانــۀ پــدرت از بــهــانــه ها

آتش گــرفت اگــر تـن تـبدارمان چه غـم

نور «دعای نور» تو سر زد به خانه ها

یا نور ،فــوق نور ،علی نـور ،نـور نور

خــورشیــد می شـویم از این جاودانه ها

ای کــاش زیـــر سـایـه ســادات جا کنیم
نانــی خــوریــم و حـق نمک را ادا کنیم
سرو آمدی که پای عـلی هــمـسری کنی

اصال رسـیده ای که عـلی پـروری کنی

با خطبه ات حماسه ای از واژه ها شکفت

شـــایــد زمـــان آن شده پیغـمبری کنی
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تو از خـودت برای خـدا خــرج می کنـی

تا پــاســـداری از شـرف سنگری کنی

که ریــشــه والیت از آن آب مــی خورد

تا سایه ای بگیرد و حــق گستری کنی

نهج البــالغــه خـوان مــدیـنـه ،طنین تو

پیچیده تا که شرح علی محــوری کنـی

شیـرازۀ عــفاف و حـیـا و وقـار و صبر

تنها به دست توست که مرد آوری کنی

مــا شیـعــه زاده ایم به این دلخوشیــم که

بیمار می شویم کمی مــــــادری کــنـی

بانـــو به قــول خواجــه هواخواه خدمتیم
جا مــانــدگـان قـــافــلـه های شــهـادتـیـم
یـــادش بــخــیــر یــاد شهیدان یکی یکی

شوریده های حضرت باران یکی یکی

خرم شده است شهر به شهـر دیــــارمان

از خـون گرم و قامت ایشان یکی یکی

جبهه گرفـته بـوی تو را که گرفته ای ...

سرهای سرخ بر سر دامـان یکی یکی

کــم کــم پـیـامـشــان که فـراگیر میشود

گل می کنند غــزه و لبـنان یکی یــکی

بحرین ومصر وتونس وصنعا ز خواب جست

از انـقــالب پــیــر جـمـاران یکی یکی

اکنون رسیده است زمـانـش که بـشکـنـند

طاغـوت های سـنگی انسان یـکی یـکی

بــا بــیــرق ولــی زمــان می زنیـم پا ...

بــر قــله هــای دانش دوران یکی یکی

بر لب فـرشـته نام تو آورد گریــه کـــرد
سجاده درد پای تو حـس کرد گـریه کرد
جان می دهـیم و از درتان پـر نمیزنـیم

موجیم و سر به ساحـل دیگر نمی زنـیم

وقتی که حرف ،حرف والیـتمداری است

ما دم ز غـیـــر تا دم آخــــر نـمی زنـیم

وقتی که امر نایـبـتان فرض جان ماست

سنگ کـسـی به سـیـنـۀ بـاور نمی زنـیم

ما را فـــقط به پـــای والیت نـوشـتـه اند

ما سینه پــای بــیــرق دیگــر نمی زنـیم

با ذوالـفـقـار نام عــلـــــــی پا گرفـته ایـم
ما درس خود ز مـکـتب زهرا گرفته ایم
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000
شاعر :محمدجواد غفورزاده

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

صبح طلوع زهـرۀ زهـرا رسـیـده است

پـایـان ظـلـمت شـب یـلـدا رسـیـده است

ای روزگــار ،دورۀ هـجـران تـمـام شـد

یعنی برات وصل به امضا رسیده است

بگشای چــشم شـوق به سوی فرشـتگان

ای بــاغ گـل زمان تـمـاشـا رسیده است

عطـر گـــل محــمـدی از مـكـه می وزد

فصــــل گـل و تبـسم گل ها رسیده است

تــــا آن كه غرق نور شود آسمان وحی

ماهــــی بـه نــام ام ابـیـهـا رسـیده است

ـربك» حــبـیب مـا
آمــد نـدا« :فَـ َ
صــل ل َ

محـبوب ما حـبـیبـۀ دل هــا رسـیده است

بـــــر دفـتــر تــبسم كـوثــر نـوشـتـهانـد

آیینــــۀ تـجـســـم طــــاها رســیـده است

قفــــل حـدیث قـــــدسی لـوالك بـاز شـد

امشـب كـــلـیـد حـل مـعـما رسـیده است

امشب سروش غیب به گوش خدیجه گفت

مام دو مـریم و دو مـسـیحا رسیده است

مرضیه ای كه سورۀ انسان مدیح اوست

انسیه ای بــه جـلـوۀ حـورا رسیده است

هر كس رسیده است به هر رتبه و مقام

از پـــرتـــو والیت زهـــرا رسیده است

یعنــی كه آدم صـفـی هللا از این طـریـق

علَّ َم االسما» رسیده است
كم كم به علم « َ

ازچشمه ی كرامت زهـرای اطهر است

فیضی اگر بـه مـریم وحـوا رسیده است

تـــــا بنـــــگرد كلــــیم تـجالی طور را

اشراق او بـه سـیـنـۀ سـیـنا رسـیده است

از پـرتو عـفاف همین بضعة النـبی ست

نوری كه از ثَـــری به ثُریا رسیده است

تا زیر چـتـر عـصمت او یک دعـا کـند

جبریـــــل با هـــزار تـمـنـا رسیده است

در ســایـه ی بهــشـت نـبـوت خـدای را

روح بهــار وحـی به زهرا رسیده است

زهراكه هر شب از دل محراب تا سحر

نورش به عرش «ربی االعلی» رسیده است

زهراكه سربه سجده ی شكر خدا گذاشت

آوازه اش به مسجداالقصی رسیـده است

زهراكه چون به خطبه صدایش بلند شد

پــــژواك او بـه عـالـم بـاال رسیده است
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000

كر َم ُكم» ترجمـان اوست
زهرا كه «ا َّن ا َ َ

در بـنـدگی بــه قـلـۀ تـقـوا رسـیده است

زهــــرا كـه در مـقام رضا مجـتـبای او

تا بی كران صبر و مـدارا رسـیده است

زهــــرا کـه در مـقـام شهادت حسین او

از كربال به«لیلة االسری» رسیده است

زهــــرا كـه در جـبین درخـشان زینبش

ایمــان به رتـبه های تـجـال رسیده است

زهـرا كه روز واقـعه هجده بهار داشت

داغش به قـلب اللۀ صحـرا رسیده است

مــا مثـل قـطره دست به دامان كـوثـریم

دریاست قطرهای كه به دریا رسیده است

امـروز اگر به فاطـمه دل بسـته ای بدان

انگـیـزه شــفـاعـت فــردا رسـیــده است

تنــها نـه مهـر فـاطـمه آرام جـان ماست

عــــشق علی بـه داد دل ما رسیده است

ای دل نــظر به پـنجـره هـای بـقـیع كن

پایان كار عــشق به این جا رسیده است

دراین خجسته عید«شفق» الله رنگ شد

نـام مدیــــنه بــــرد و دلش باز تنگ شد

شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

از بس فـرشـتـه است گـذر جـای نـدارد

جـبــریـل سـر آورده و پـر جـای نـدارد

بــنــد آمـده ایـن راه دگــر جــای نــدارد

بـا دخـتــر بـابـا کـه پـسـر جــای نـدارد

امشب شب عشق است ،شب مادر باباست
با قبـله بگو قـبلـۀ ما حضرت زهـراست
باالتر از آن خط کـــه نوشتند تو هستی

مدحی که نخواندند و نگـفـتـند تو هستی

با نـقـطـۀ با ،نـقـطـۀ پـیــوند تو هـسـتی

آیــیــنــه قــدی خــداونــد تــو هـــستــی

چـیـزی بـه جـز از نـور خـداوند نداری
ســوگنـــد خـدا گـــفت که مانـنـد نداری
بانوچه شگفت است هبوطی که توداری

قدراست چه قدری ملکوتی که تو داری

صد رشته قنات است قنوتی که تو داری

آرامـش دریـاست سکـوتی که تو داری
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دریای علی غیرت طوفانی ات عشق است

000

ای مرد ترین مرد ،رجزخوانی ات عشق است

عزم مـن و تـو جـزم شد و کارگر افتاد

دشمن به عقب رفته و از پشت سر افتاد

تـا پـای فــشردیــم از عــالم سپـر افـتـاد

بـا آل عــلی هـــرکه در افـتـاد َور افتاد

مــا سـخـرۀ سخـتـیـم که از باد نـلـرزیم
ایـــن درس بــه مــا مادر ما داد نلرزیم
هــرجـا که بلند است به زیر قدم ماست

علَم ماست
برهرچه سه تیغ است شکوه َ

هربیش که دارند در این پهنه کَم ماست

عـ َدم ماست
موجــیم کــه آســـودگی مـا َ

ما درس جـز از محضر اسالم نـگـیریم
مـــا زنــده بــه آنـــیم کـه آرام نـگـیـریم
هــر بـاد مـخـالف شده جـوشن به تن ما

هــر تــیر تـــوان داد بـــه بـرخاستن ما

با مــاست همیشــه نفــس بت شــکن ما

در ســایــۀ زهـــراست تـمـام وطـن مـا

این خصم زبون است اگر بد دهنی کرد
وین سیرۀ زهراست که دشمن شکنی کرد
جایی که ملک چشم کشد گرد محال است

بـــا نام شـــفا پرور تو درد محال است

جزشیرخدا گرد تو یک مردمحال است

رفتی و جز از تو همان درد محال است

با تیغ به تـو تکیـــه کنــد شـــیر خداوند
ای خطبه ی تــو غیرت شمشیر خداوند
از روز ازل هــر تـپـشت یـاد علی بود

ضت،ضربـانت ،نفـست نـاد عـلی بود
نَ ْب َ

ایــن هشـت فـلک فـاطمه آباد عـلی بود

خانم هـمۀ حـــرف تو فـریـاد عـلـی بود

میـالد تــو و بــاز نمــک گـیـر غـدیـریم
از توسـت که مانند تو درگـیـر غـدیـریم
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شاعر :علیرضا لک

قالب شعر :ترکیب بند

000
وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

بر عــالم ســرمــا زده گــرمــا دادند

خورشیدترین! تو را به دنیا دادند

با سجده و سجاده چهل روز گذشت

تا عــاقبت آن سیب خـدا را دادنــد

مــفــهــوم حــقــیــقـی حـیــاتی بـانو!

با تو به زمین معنی ومـعـنا دادنـد

تا اینکه به ســوی آسمـانها بپــریــم

با نــام شـمــا به بـالـمــان پـا دادند

ای قـبـلـه ی لـبـهـای محـمـد زهــرا
سر سبزی طـوبـای محمـد زهــرا
تسبـیـح خـدا که از ازل می کـردی

سجـده به هو عـزو جل می کردی

در لحـظه ی ناب سحـر هر جـمعه

یــاد همه ی اهـل محــل می کردی

با شهـد نگــاه مهــربـانت هــر روز

تـلخـی زمانه را عـسـل می کردی

لبخنـد که می زدی همه غــم ها را

در چشم علی چه زود حل میکردی

یـک دست به آسیــاب سنگی با درد

با دست دگــر بچه بـغـل می کردی

زحمت کش خــانه ی عـلی یا زهرا
مهتــاب شبـانه ی عـلــی یا زهــرا
توفاطمه هستی وکسی کـوثـر نیست

از رتـبـه ی قــدسی تو بــاالتر نیست

تــا روز ابــد اگـــر بـمـانـــد دنــیــا

غیر از تو کسی هم نفس حیدر نیست

ای شــان نــزول هـمه ی آییـن هـا

بی معـرفت مهـر تو پـیـغـمـبر نیست

هــر روز می آیــد دم در بـابـایـت

یعنـی احــدی از گـل من بهتـر نیست
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این واجب عینی است ببـوسد دسـتت

این مهر پدر به ناز یک دختر نیست

یعنی که تویی بــانی خلقت زهــرا
یعنـی که تویی راه سعادت زهـرا
ای بال و پر فرشته ها دورو برت

ای حــور زمین که آسمان زیر پرت

بـا پــای ورم کــرده سـر سـجــاده

هـرگـز نـشود تـرک دعــای سـحـرت

صد بــارشنیده شد که پیغمبر گفت

ای روی دو پـهـلــوم فــدایـت پــدرت

خـرمـای بـهـشـتی تورا می خواهد

ایــن مـعـتـکــف دائـمـی پـشـت درت

تـا حـشـر بمـانـد بـه دل دنـیـامــان

غـمـنــامــه این زنــدگــی مخـتصرت

ای ناله ی جـانـسوز مدینـه زهــرا
خـاکستـر تو مانده به سیـنه زهـرا
بی تو همه ی باغچه هامان زردنـد

از داغ وغمت دوشنبه هـا دل سردند

از روز سقیفه تا که بـازوت شکست

بر حــرمت این خــانــه بــال آوردنـد

با ضربه ی یک غالف بی شرم وحیـا

ای وای بـمـیــرم چه کـبـودت کـردند

تـو رفتی و مـادران این داغ هنـوز

مارا به بـهـانــه ی غـمـت پــروردند

عجل لـولیک تو بخــوان یا زهــرا
ای مادر صاحب الـزمان یـا زهـرا

000
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خ
ب
ش دوم:
اشعار مدح

حضرت زهرا

سالم الله علیها
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000
شاعر :عماد بهرامی

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

استجابت زیر دست دستهای فاطمهست

بهترین کرسی عرش هللا جای فاطمهست

»الفتی اال علی» حمد و ثنای فاطمهست

چونکه حیدر هم خودش اهل کسای فاطمهست

مرتضی فـرمانده کل قـوای فـاطمهست
نور حق زهراست ،زهرا هم تمامش حیدر است

پیشوای عرشیان است و امامش حیدر است

او یکی شد با علی یعنی که نامش حیدر است

روز محشر فاطمه ختم کالمش حیدر است

یک علی دارد خدا آن هم برای فاطمهست

دردمند عشق استعالج میخواهد چهکار؟

جز محبت عاشق محتاج میخواهد چهکار؟

فاطمه که هست حیدر تاج میخواهد چهکار؟

با وجود او نبی معراج میخواهد چهکار؟

»قاب قوسین» خدا دولتسرای فاطمهست
نُه بهار زندگی را با رسالـت طی نمود

نُه بهار دیگرش را با عـلی هـمراه بود

چون خدا پیغمبرانه واجب است او را ستود

باب رحمت را به روی خلق عالم میگشود

خلقتی هم شد اگر محض رضای فاطمهست

کوثر اهل یقـین اعـجـاز یـزدان فـاطمه

حمد و توحید و دخان و آل عمران فاطمه

مرسالت و عادیات و فجر و انسان فاطمه

محـتـوای تک تک آیـات قـرآن فـاطـمه

الم و میم و طا و ها اسرار «طا»ی فاطمهست

بانـوی لـوالک شـد بنـیـانگـذار پـنج تن

روی دوشش میکشد او کوله بار پنج تن

با حسیـنش میشود سرمـایه دار پنج تن

شـد شـکــوه او تـجـلـی وقــار پـنـج تـن

هل أتی شد هل أتی چون هل أتای فاطمهست

یاعلی و یا عـلی ذکر لب صدیـقـه است

»مادر بابا» فقط این منصب صدیقه است
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فضه سازی از علوم مکتب صدیقه است

000
کل هستی ریزه خوار زینب صدیقه است

زینبی که جلوههایش رونمای فاطمهست
بانوی احساس با دستاس دستش پینه بست

روی دامانش چه با وسواس شبنم مینشست

تا قـیـام قـائـم و روز قـیـامت از الـست

أشهـ ُد َّ
أن عـلـیا ً ُحـ َجـةُ الـلـهـی که هست

بیگمان مدیون آن صوت رسای فاطمهست
بر رکاب حق نشسته این نگین خوش تراش

کردهام با نان او یک عمر امرار معاش

ما برای نـوکـری هستـیم در آماده باش

جان جبرائیل و جن ها جملگی یک جا فداش

جان فدای هرکسی که جان فدای فاطمهست

دخـتـرانش مـرجـع تـقـلـیدهای هـاجرند

تک تک اوالد زهـرا جـلـوۀ پیـغـمـبرند

خانـههای بچـههایش کـعـبههای دیگرند

کعـبههایی که خدا وندانه عـشق مـادرند

قبلۀ عالم علی موسی الرضای فاطمهست

شاعر :محسن صرامی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

قدم هرجا گذاری خاک آن زر میشود قطعأ

غالم حقله گوش تو ابوذر میشود قطعأ

من از اُم اَبیهـا بودنت فـهـمیدهام زهـرا

کسی که دخترش باشی پیمبر میشود قطعأ

تو هستی نفخۀ صور و تو هستی صور اسرافیل

تو هر آنی بخواهی صبح محشر میشود قطعأ

خودت که جای خود داری کنیز خانهات فضه

ز نورش عالم امکان منور میشود قطعأ

توئی زهره توئی زهرا توئی انسیة الحورا

به حق مثل توئی هم کفو حیدر میشود قطعأ

حسن از تو حسین از تو امامت جاری از نورت

همین مطلب خودش تفسیر کوثر میشود قطعأ

اگر یک آن نسیم افتد گذارش بر سر کویت

فضای عالم امکان معـطر میشود قطعأ
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000
شاعر :رضا دین پرور

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

عـلـت خـلـق مـاسـوا زهـراست

سـتـر نامـوس کـبریا زهـراست

بـر چـهــلـه نـشــیــنـی احــمــد

آنچـه دادنـد در حـرا زهـراست

میدهد جان ،به ُمرده تسبیحش

ُمهـر تصدیق مرتضا زهراست

خــیــر دنــیــا و آخــرت داریـم

اولـین ،آخـرین دعـا زهـراست

قـبـله در امـتـداد سـجـدۀ اوست

زمزم و مروه و صفا زهراست

ما گدائـیم هرکجا روضـه است

مینـشـیـنـیـم هرکجا زهـراست

چــادر او کـسـای او در حـشـر

خوشه چین صف جزا زهراست

نطق او خط به خط قـرآن است

حـرف ما بعـد ربـنـا زهـراست

آنکه با ناله میرسـد از عـرش

هر شب جمعه کـربال زهراست

تــه گـودال ،آســمــان لــرزیــد

صاحب حزن این صدا زهراست

او که میدیـد چـشم تـار حـسین

از دل تـیر و نیـزهها زهراست

او که با دست و پـا زدنهـایش

میزند نـالـه پا به پا زهـراست

شاعر :امیرحسین آکار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

روزها خـورشید را در آسـمان انداخته

چـادرش را بر سـر کـل جهـان انداخته

حرز بازوبند حیدر بوده پس با این حساب

چارچوب قـلعه را با یک تکان انداخته

چونکه ناموس خودش بوده خداوند غیور

نام کـوثـر را ازین رو از اذان انداخـته

رشتههای چادر زهراست یا اینکه خدا؟

سمت ما از بام عـرشش نردبان انداخته

ُمهر تایید ست و بعد از هر نماز ما خدا

ذکـر تـسبـیـحات او را بر زبـان انداخته

تا که تنها زائر زهـرا خودش باشد فقط

پس مزارش را خدا در المکان انداخته
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شاعر :حمید رمی

قالب شعر :ترکیب بند

000
وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

مینویسم به نام حـضرت نـور

مینویسم به خط شعر و شعور

دست در دسـت عـشق بگـذارم

تا رسانَد مرا به فـیض حضور

از تـو بـایـد سـرود پـس حــاال

سخنم میرسد به وقـت ظـهـور

دو سه خـطی نـگـاه میخـواهم

تا قـلم وصف تو كـند ،پُر شور

قصد دارم كه مست عشق شوم

بده دسـتـم كـمی شـراب طهور

تـو نـه مـریـم ،نـه آسـیـه ،حـوا

تو جدایی ز هر پری ،هر حور

نام تو مـنـحـصر به نام خودت

جـلـوه كرده درون تو ،مسـتور

با تو عـیسی ،مسیح خواهد شد

َو كـلـیـمی رسد به وادی طـور

ان یَـكــاد پــیــمــبــری ،بــانــو

تو كه باشی از او بالست به دور

تـو كـه مـجـمــوعـۀ كـمــاالتـی
مـــادر مــهــربـــان ســـاداتــی
ركـن دیـن و اســاس ایــمــانــم

مـن به دسـت شـمـا مـسـلـمـانـم

از ازل بـــیــقـــرار تــو بــودم

تــا ابــد بــیــقــرار مــیمــانــم

بــگــذاریــد از شــمــا بـــاشــم

من هـم از نـسـل پـاک سـلـمانم

پــر پــرواز را بــه مـن دادنــد

تـا دخـیـلـت شــدنــد دســتــانـم

تـو كه جـان پـیـمـبـری ،زهـرا

گـفـتـه بـابـات :فــاطـمـه جـانـم

مـدح تـو كـار احـمـد و حـیـدر

من كـجـا ،مـدح تو ...نـمیدانم

جــزء سـی را ورق زدم بـانـو

گـفــتـهام بـیـن صـوت قــرآنــم

لیـلـةُالـقـدر ،قـدر فـاطـمه است
صدر فاطمه است
لَ َ
درک به َ
ص َ
ک َ
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000
شاعر :قاسم صرافان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

شاعرم؛ مثل همیشه ،با قلم ،در میزنم

در بهشتم؛ چون قلم ،در وصف مادر میزنم

هر شب قدرم ،پُر از تقدیر صبحی روشن است

تا دم از آن نـام با قـرآن برابـر میزنم

مومنم؛ ایمان من ،از شوق تسبیحات توست

مـن به یـاد تـو ،دم از هللااکـبر میزنـم

تا شنیدم ،مادرم دریای پاکی ،مثل توست

بیشتر دارم به اعـماق دلم ،سر میزنم

تا به دست آرم دلت را ،از نجف دُر می خرم

نقش دُر را مثل دل ،با نام حیدر میزنم

از لحد پر می کشم ،تا میرسی دامن کشان

یاعلی گویان ،قدم بر خاک محشر میزنم

من بهشتی هم که باشم ،قصر میخواهم چه کار

میروم چادر کنار حوض کوثر میزنم

عاشـق سـاداتم و هـمـراه فـرزنـدان تو

طعـنه بر احـوال نا فـرجام ابتر میزنم

تا شبـسـتان حرم ،با فاطـمیون میروم

سربلندم کرد ،سربندی که بر سر میزنم

مثل تو ،حتی اگر تنها ،به میدان میروم

مثل تو ،حتی میان کوچه ،سنگر میزنم

نالۀ دلـتـنگیام را ،آه مـادر! سالهاست

میروم قم ،در میان صحن دختر میزنم

شاعرم ،این است فرقم با یتیم و با اسیر

من فقیری با وقارم ،با قلم ،در میزنم

شاعر :اسماعیل شبرنگ

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

دوای درد دل خـسـتـۀ هـمه زهـراست

هماره بر لب عشاق؛ زمزمه زهراست

امـیـد شیـعـۀ بیتـاب حـضـرت حـیـدر

میان مـعـرکۀ روز محـکـمه زهراست

اگر دوباره بپرسند :سرپـناه تو کیست؟

جواب آخر من بیمـقـدمه "زهـراست"

شهیده ،صابره ،مظلـومه ،سیده ،کـوثر

زکیه ،طاهره ،صدیقه ،فاطمه ،زهراست

همیشه رزق محرم به دست فاطمیهست

جـواز روضۀ آقای عـلـقـمه زهـراست

دوبـاره روضۀ تـشـیـیـع مـادر سـادات

دوباره بر سر هر شانه پرچم زهراست
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شاعر :علی حسنی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

چنان در سجدههایش استقامت میکند زهرا

سر سجاده تدریس عبادت میکند زهـرا

تبسم میکند حـیدر همین که گوشۀ خانه

برای زینـبش قرآن تالوت میکند زهرا

علی را در خداوندش ،خدا را در همانندش

خدا را هر کجا باشد زیارت میکند زهرا

عسل میریزد از نام علی ،هنگام تسبیحش

خدا را با علی گفتن ضیافت میکند زهرا

به دارالحکمۀ زهرا خالفت میکند حیدر

به دارالحکمۀ حیدر خالفت میکند زهرا

برای شمع و پروانه که راه عشق میجویند

کفایت میکند حیدر ،کفایت میکند زهرا

به یادش یاس میکارم معطر میشود روحم

به دل ُحب علی باشد سرایت میکند زهرا

سوالی داشتم پرسیدم از تاریخ گریان شد

و پاسخ داد احساس کسالت میکند زهرا

به مجروحان جنگی سر زدم با درد میخوابند

نمیدانم چگونه اسـتراحت میکند زهرا

به کرسی شفاعت مینشیند با دلی پُر خون

قیامت را به یک آهش قیامت میکند زهرا

و با پیراهنی که گرگها صد پارهاش کردند

تمام شیـعـیانش را شفاعت میکند زهرا

شاعر :مرضیه عاطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

مروه و سعی و صفا مشعر؛ به نام فاطمهست

احترام کعبه بعد از احترام فـاطمهست

مسجد و گلدسته و محراب میگوید :علی

چون أمیرالمؤمنین تنها امام فاطمهست

در دفاع از والیت محسنش را میدهد

ذوالفـقار مرتضی محو قیام فاطمهست

چرخش دستاس قوت میدهد بر دست او

روز و شب «نادعلی» ذکر مدام فاطمهست

جذبۀ منظومۀ شمسی تبـسم های اوست

گرمی خورشید از لحن سالم فاطمهست

غرق شد آنقدر در عشقش که حس کردم علی

نیمۀ دیگر که نه! بیشک تمام فاطمهست

در قیامت؛ هم عنایت هم شفاعت سهم ماست

دوستی با شیعۀ حیدر مرام فاطمهست!
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000
شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

داریم به دل گـرمی طـوفـان نجـف را

داریم به لب مد َحـت سلـطـان نجف را

سر سجـده به ایوان نجف را
داریم به َ

خوردیم فـقـط ُ
شکر خـدا نان نجف را

ما نان علی خورده نمک گـیر غدیریم
سوگند به زهرا همه درگـیر غـدیـریم
بـایـد بـه در خـانـۀ زهــرا بـنـشـیـنـیـم

تا لطـف خـدا را به تـمـاشا بنـشـیـنـیـم

تا در ُخـنک سـایـۀ طـوبی بـنـشـیـنـیم

تـا ظـل قـیـامـت هـمه باال بـنـشـیـنـیـم

بوسیدن دستان شما واجب عینی است
تعظیم تو بر شیر خدا واجب عینی است
دستی که زده بوسه پیمبر فقط این است

آن دخترکی که شده مادر فقط این است

ُکفوی که شده معنی حیدر فقط این است

یاسی که شده قبلۀ قمصر فقط این است

خانم حرمی از تو در این سینه خدا ساخت

از نور شـما یازده آئـیـنـه خـدا ساخت
باالتر از آن خط که نوشتـند تو هستی

مدحی که نخواندند و نگفتند تو هستی

با نـقـطـۀ با ،نـقـطۀ پـیـونـد تو هـستی

آئـیـنـۀ قَــدی خــداونــد تــو هــســتـی

چـیـزی بـ ُجـز از نـور خـداوند نداری
سـوگـنـد کـه ای آیــنـه مـانـنـد نـداری
بانو چه شگفت است هُبوتی که تو داری

قدر است چه قدری ملکوتی که تو داری

یا جمع جالل و جـبروتی که تو داری

صد رشته قنات است قنوتی که داری

با تـیغ به تو تکـیه ُکـنَد شـیـر خـداوند
ای خطبۀ تو غـیرت شـمـشیر خـداوند
از روز ازل هر تپـشـت یاد عـلی بود

ست ناد علی بود
نَ ْب َ
ضت ،ضربانت ،نَفَ َ
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این هـشت فـلک فاطـمه آباد علی بود

000

خانم هـمۀ حـرف تو فـریـاد عـلی بود

از ریشۀ آن چادر اگر ریشۀ شیعه است

ُـرنـدهات اندیشۀ شیعه است
از خطبۀ ب َّ
در سینه اگر آتـشی از شـور تو داریم

در دست اگر رأیت منـصور تو داریم

ما چـشم فـقـط جانب منـشور تو داریم

دردیم چه غم ،نور علی نور تو داریم

از بارشَت ای ابر ،پُر از الله شد این باغ

از لطف نگاه تو چهل ساله شد این باغ
هرجا که بلـنداست به زیر قـدم ماست

علَم ماست
بر هرچه سه تیغ است شکوه َ

هر بیش که دارند در این پهنه کم ماست

« موجیم که آسودگی ما عدم ماست»

ما درس جز از م َحضر اسالم نگیریم
« مـا زنـده به آنـیـم که آرام نگیریم»
هر باد مخـالـف شده جـوشن به تن ما

هـر اللـه تـوان داد به بـرخـاسـتـن مـا

با مـاست هـمیـشه نَـفَـس بُت شکـن ما

در سـایــۀ زهــراسـت تـمـام وطـن ما

صائب چه خوش آورد ز شرح جگر ما

ُــود در سـفــر مــا
آسـایـش مــنـزل نَـب َ
یکروز از این ظـلـم گـران هیچ نـمانَد

از دشـمـن اسـالم نـشـان هـیـچ نـمـانَد

از آل فـالن آل فــالن هــیــچ نـمــانَــد

از حسرت این پیر و جوان هیچ نمانَد

یکـروز از این دل پَـر پـرواز بسازیم
در خاک بـقـیع چـار حـرم باز بسازیم
گـفـتید که :سرگـرم پـریـشانی خویشم

سرخوش ز سبوی غـم پنهانی خویشم

شرمندۀ جانان ز گـران جـانی خویشم

دلـبـسـتـۀ یـاران خـراسـانـی خـویـشـم

یـاران خـراسـانیات امـروز بگـوشند
لب تر بکـنی پای شـما مـرگ بنـوشند
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000
شاعر :محمدعلی نوری

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

یـا فـاطــمـه! تـجـلـی انــوار کـبــریـا

یا فـاطـمه! عـزیـزتـرین خـلـقت خـدا

شکـر خـدا برای تو من خـادمی شدم

دست خـودم نـبوده اگر فـاطـمی شدم

نُطقم شکـسته نیست اگر پا شکـستهام

از دردها به یُـمن دعـای تو َرسـتـهام

در بیـن خـادمـان تو من دست آخـرم

در حد وسـع خویش برای تو شاعرم

بـانـو اگـر چه روسـیـهاَم از گـنـاههـا

خـانـم! اگر چه گـمـشـدهام بـین راهها

اما به غـیـر تو نـزدم رو به زنـدگـی

تسبـیح توست افـضل اعـمال بـنـدگی

از ابر چـادرت بچکـد خـضرها بسی

بیش از همه تویی که به فریاد میرسی

«هذا محبُّ فاطـمه» سربـند انبـیاست

ذات تو راز سری و پوشـیدۀ خداست

کـیـفـیـت قـدم زدنـت بـیـن کـوچـههـا

معـلـوم میکـنـد که تویی معـدن حـیـا

کیفـیت حجاب تو در پیـش چشم کور

معلوم میکند که تویی نور نـور نور

کـم َآو َرد ز حـق ثـنـاگـویـیاَت زبـان

الگو بگیرد از َجـنَمت صاحبالزمان

تو منحصر به فـردترین یار حـیدری

قـرب از همه به وجود پیـمـبـری
تو ا َ َ

مــزد رسـالـت نَـبـَـوی شـد مــودتـت

عـلـی مـحـبـتت
باشد بـهـای جـنت االَ ٰ

پایم شکستهاست؛ امیدم به پای توست

پا بر سرم گذار؛ وجودم برای توست

ای کاش باشیام تو در این روزها نصیر

امشب شفای نوکر خود از خدا بگیر
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شاعر :هستی محرابی

قالب شعر :چهارپاره

000
وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

نام زهرا که کوثر عشق است

هـمـسر او دالور عـشـق است

مـجـتــبـی از ســاللــۀ بــاران

به حسینش که آخر عشق است

دامـنـش گـر که باغ زینب شد

کـربـالیـش چـراغ زیـنب شـد

خـطـبههای نـفـیـس و قـرائش

شـام و کـوفـه سـیاق زینب شد

ای تـو بــانــوی آب و آئـیــنـه

مـهـر جـانت بـهـار هر سـیـنه

بـه تـوالی هـمـسـرت حــیــدر

الـفـت مـن به تـو ز دیــریــنـه

بـاغ دامن چـه پُـر ثـمـر داری

یـازده گــل تـو از پــدر داری

شـب قــدر و نــزول قـــرآنـی

که ز اســرار آن خــبـر داری

مصحف نوری و علی نـوری

گر چه انـسانی و ولی حـوری

تـرجــمـان تـبـارک و یـاسـیـن

تو به عـالـم شهـاب مـنـشوری

اسـم تـفـضـیـل حـق تعـالیایی

فـاطـر و فـاطـمـه و زهـرایـی

لـیـلـة الــقـدر و سـر اَسـرائـی

دخــتــری از تـبــار دریــایــی

فـاطـمه یعـنی بر عـلی جوشن

شـمـع او تـا الَـی االَبـد روشن

فــاطــمـه مـرهــم دل حــیــدر

وصف زیـبـاتـرین گـل گـلشن

آسـمـان غـرق در تـمـاشـایـت

آب و آئـینه مـست و شـیـدایت

اذن جنت فـقـط رضای توست

قـرعۀ عـشق به نـام زیـبـایت!
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000
شاعر :امیرحسین فاضلی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

شـبانه تـا که در رحـمت خـدا وا شد

تـمام شـهـر ،درون قـنوت او جا شد

خـیـال کـردم ،سـجـاده بـود ،امـا نـه

در بهـشت خدا بود نیـمه شب وا شد

دوباره آیـنه در سجـدۀ عـمیـقی رفت

و بین عرش ،خدا غرق در تماشا شد

چـکـید نـم نم بـاران به روی سجـاده

و سـاحـلی که محـل نـزول دریـا شد

بلند تا که شد از سجده؛ مرتضی را دید

دوبـاره آیــنـه در آیــنـه هــویـدا شـد

دوبـاره نـوبـت دیـدار سـورۀ کـوثـر

دوبـاره نـوبت دیـدار نـقـطـۀ بـا شـد

گـذاشت کـیـسۀ نـان را به شانۀ موال

میان کـوچه شـمـیم بهـشت ،برپـا شد

و باز کاسهای از اشک ،پشت موال ریخت

دعـای بـدرقـۀ راه ،اشـک زهـرا شد

هـمیـشه میشد ،زیـبا بـماند این دنـیا

ولی چه حیف که هجده بهار زیبا شد

شاعر :سیدپوریا هاشمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

آن زمینهایی که به لطف تو واجد میشوند

در طهارت داشتن مانند مسجد میشوند

کیمیای دست فـضه؛ مزد کار خانه بود

پس کـنـیزان تو دارای عـواید میشوند

به گرو رفته ولی صد دل گرو میآورد

از قبال چادرت یک قوم عابد میشوند

خاک خاکانداز صحن خانه را بیرون نریز!

رحم کن بیبی به آنهایی که زاید میشوند!

در عـبودیت به تسبـیح تو محـتاجـیم ما

نامساعدها به اذکارت مساعـد میشوند

در مقام عشق از اصل و نسب گفتن خطاست

پس تـمـامی محـبـان تو سـید میشـوند!

از مصادیق جهاد احیای امر فاطمهست

گریه کنهای تو هم شأن مجاهد میشوند

پاکی ناموس ما مدیون ناموس علیست

زیر این پرچم همه دور از مفاسد میشوند

روز محـشر در جواب منکـران فاجعه

لکههای خون بر مسمار شاهد میشوند
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شاعر :محسن راحت حق

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

عـزتی دارم مـداوم از عـطـای فـاطـمه

دولـتی پـایـنـده دارم از دعـای فـاطـمـه

کـی سـزاوار غـالمی در این خـانـهام؟

آبـروهـا یـافـتـم از خـاک پـای فـاطـمـه

تا که کوچک میشوم بیبی بزرگم میکند

چون شرافـت داده ایزد بر گدای فاطمه

ذکـر یا زهـراست درمـان تـمـام دردها

من شـفـایم را گرفـتـم از دوای فـاطـمه

گوهری در سینه دارم میدرخشد مثل ماه

چیست آن گوهر بجز در والی فاطمه؟

مخفی القدراست در دنیا ،نمیداند کسی

جز خدا و جز نبی؛ قدر و بهای فاطمه

ما کجا و گـفتن از قـدیسۀ هـفت آسـمان

کـل قـرآن شد تـمـامـا ً در ثـنـای فـاطمه

معنی کوثر بغیر از حضرت صدیقه نیست

رونـقی دارد جهـان با بچـههای فـاطمه

کاش میشد لحظهها را وقف آن بانو کنم

جان خود را هدیه کردم از برای فاطمه

میزنم فـریاد نامـش را به امـید وصال

میرسد بر گوش من آخر صدای فاطمه

شاعر :حسن کردی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فعولن فعولن فعولن فعول

ز صبح ازل شرح غـم فاطمهست

کـسی که نـدارد عـدم فـاطـمهست

خدا را فـقـط یک قـسم کافی است

به حـق عـلی ،آن قـسم فاطمهست

خـدا طـالـعـم را چـه سـعـد آفـریـد

نوشـتـه بر آن ،مـادرم فـاطمهست

نــفــس هـای مـن آســمــانـی شـده

دمـم یـا عـلـی ،بـازدم فـاطـمهست

فـقـط یک نـفـر مـثـل حـیـدر شـده

به قرآن که آن شخص هم فاطمهست

زنـان بزرگ جـهـان روز حـشـر

همه قـطره هستند و یم فاطمهست

حـرم در نـجــف دارد و قـلـب مـا

به ظاهـر اگـر بیحـرم فاطمهست

کجـا سـائـلی را ز در رانـده است

نـشـان خـدا در کـرم فـاطـمـهست
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000
شاعر :هستی محرابی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

الـسـالم ای مـادر شـاه شهـیـدان السالم

الـسـالم ای کـوثر جاری قـرآن الـسالم

السالم ای اشـرف زنهای عـالـم فـاطمه

ای زالل قـطرههای ناب بـاران السالم

چـشمهـایت شـعـر آب و آسـمـانت آیـنه

ای شکـوفاتر ز گـلـهای بهـاران السالم

غرق در عشق خدایی محو در راز و نیاز

پرتو مهر تو چون خورشید تابان السالم

مظهر عشق و صفا و عزت هر دو جهان

سل سبیل و کوثر و تسنیم و رضوان السالم

مانده چـشم ماه از روز ازل در راه تو

ای زالل معرفت ای جان جانان السالم

یازده نجم والیت تـشـنۀ آغـوش توست

هر نگاهت آبشار لطف و احسان السالم

ای نگـین آفرینش کهکشان تا کهکـشان

فاطمه روشن ترین تفـسیر ایمان السالم

بیگـمان انگـیزۀ خلقـت فقـط تنها تویی

فخر میورزد به تو آن حی سبحان السالم

عشق در روز ازل از منت تو زاده شد

عاجز از فهمت تمام عقل و برهان السالم

عصمت کبری ،گل طاها نزول هل اتی

فاطمه ای گوهر دریای عـرفان السالم

تا قیامت دین ما مدیون اشک چشم توست

کوچه و دیوار و در مسمار سوزان السالم

السالم ای سیـنهات صد مقـتـل کـربـبال

روضهخوان غربت لب تشنه کامان السالم

شاعر :محمدحسن بیات لو

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

آمـدم تـا كـه عـزادار تـو مــادر بـاشـم

بین روضه ز مصیبات غمت تر باشم

آمـدم پـشـت در خـانـۀ تـو مـنـتــظـرم

تـا كه اذنـم بـدهی سـائل این در بـاشم

خـادم و بـانی مداح چه فـرقـی دارد!؟

من فقط حاجتم این است كه نوكر باشم

آبرویی كه نه ،حتی بخدا رویی نیست

بـا نـگــاه تـو مـگــر آدم دیـگـر بـاشـم

مگراین نیست كه مصداق گل یاس تویی

دوستدارم كه ازاین عـطر معطر باشم

طی این سال اگرروضهای از تو خواندم

خواستم فـاطمـیه ،فـاطـمـهای تر بـاشم
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شاعر :رضا قاسمی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

کنار خالقش بود از ازل؛ از ابتدا؛ زهرا

و خواهد ماند ،در آن المکان تا انتها؛ زهرا

نزولش آیۀ تطهیر ،را دریای اَطهر کرد

که بارد از زالل رود خود بر«انما» زهرا

شب چادر نمازش در حقیقت لیلةالقدر است

ک ما
برای شأن او گفتند« ،ما اَدرا َ

حدیث قدسی اهل کسا یعنی که روی فرش

تمام عرش را جا داد ،زیر یک عبا؛ زهرا

الدار»

شدند اهل زمین و آسمان همسایه با زهرا

چراغ خانهاش را نذر مسجد کرد ،بیمنت

غذای بچهاش را میدهد دست گدا زهرا

خدا آموخت ،درس بندگی را به حبیب خود

پس از آن گفت ،بعد از هر نمازش؛ مرحبا زهرا

» َمفاتی ُحال َجنان» قفل دل ما را که وا میکرد

توسل کرد ،بر صاحبْ دعا و گفت ،یا زهرا

به روز حشر ،وقت دستگیری ،کارشان گیر است

شفیعان نیز میگویند ،آنجا یکصدا؛ زهرا

نوشتن از مقام قدسیاش کار خداوند است

کجا این گنگگوییهای شاعرها؛ کجا زهرا؟!

به شوق سایهسار رحمت «اَلجار ث ُ ًّم

شاعر :محمد کیخسرو

قالب شعر :غزل

زهرا«

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

تا شما هستی نبی دلدار میخواهد چه کار

مرتضی با بودن تو یار میخواهد چه کار

مثل کوهی پشت موال هستی و با این وجود

تـیغ بُـران حـیدر کـرار میخواهد چه کار

تو خودت توحیدی و با بودنت روی زمین

نص قرآن راوی اسرار میخواهد چه کار

سازههای نُه فلک از رشتههای چادرت

بعد تو این نُه فلک معمار میخواهد چه کار

در وجود تو خالصه کرده هر چه داشته

سراالسرار شما گـفـتار میخواهد چه کار

ا ُم عـیسی شد کـنـیز خـانـۀ تو زان سبب

منبعی از نور شد ،انوار میخواهد چه کار

دار؛ ارزانی آن خـرما فـروش رستگـار

ُکشتۀ عشق تو چوب دار میخواهد چه کار

در کـنار مرتضی جنت بـنا کـردی ولی

گرمی جنت سرایت نار میخواهد چه کار
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000
شاعر :احسان نرگسی

قالب شعر :مربع ترکیب

نخ تسبیح زهرا عروة الوثقای حیدر بود
گواهی میدهم زهرا فقط همتای حیدر بود

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

علی دنیای زهرا بود و او دنیای حیدر بود
نبی هم مثل زهرا خیره بر سیمای حیدر بود

1

زمین و آسمان از نور زهرا نور میگیرند

تمام کائنات از زینبش دستور میگیرند
درخت آفرینش را وجود او شکوفا کرد

خدا روز ازل با عشق زهرا را تماشا کرد

نفس هایش مرا عیسی تر از صدها مسیحا کرد

نبی حق داشت عمری از خدا دختر تقاضا کرد

چه باید گفت از زهرا از آن انسان بیتکرار

نگو زهرا ،بگو دار و ندار و حیدر کرار
کسی غیر از خدا و مرتضی نشناخت زهرا را

کسی غیر از خدا و فاطمه نشناخت موال را

خدا از باقی خاک و گل او ساخت دنیا را

یقین دارم که زهرا روز محشر میخرد ما را

مالئک روز و شب گرم طواف خانهاش بودند

عـوالم میهمان سفـرۀ شاهـانهاش بودند
شاعر :علیرضا شفیعی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

تو آن رازی که تا روز جزا افشا نخواهد شد

شب قدری تو! هرگز مثل تو پیدا نخواهد شد

نه آسیه ،نه حوا و نه مریم؛ تا قیامت هم

کسی هم رتبۀ صدیـقـۀ کـبرا نخواهد شد

تو را کوثر لقب داده خدا؛ خیر کثیری تو

به غیر از تو کسی تأویل اعطینا نخواهد شد

فقیران و یتیمان و اسیران یکصدا گفتند:

رقیب دست بخشایشگرت دریا نخواهد شد

 . 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.

گواهي ميدهم زهرا فقط همتاي حيدر بود

خدا هم مثل زهرا خيره بر سيماي حيدر بود
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000
زمین روشن بدون زهرۀ زهرا نخواهد شد

تو خورشیدی دم صبح و ستاره موقع مغرب

تو که باشی جهان مقهور ظلمتها نخواهد شد

فاطر»

که «یافاطر» بدون «فاطمه» معنا نخواهد شد

خداوند آفرید او را برای تو که میدانست

کسی غیر از علی با فاطمه همتا نخواهد شد

علی گفتم که نام دیگر زهرای مرضیهست

علی که شعرمن بی نام او زیبا نخواهد شد

علی که خالقـش بوده ثناگویش یقـینا ً پس

مدیح گوشه چشمش هم به شعرم جا نخواهد شد

علی که نام او رمز ورود در سماوات است

بدون نام او درهای جـنت وا نخواهد شد

دم من حیدر است و بازدم زهراست دم به دم

بدون عشق شان امروز من فردا نخواهد شد

به وقت کارزار مرگ تنها دلخوشیم این است

که هرکس عاشق این دو شود تنها نخواهد شد

علی از روز اول شد ابوالشیعه پس این گونه

کسی جز فاطمه مادر برای ما نخواهد شد

« بحق فاطمه» گفتیم بعد از ذکر « یا

شاعر :حسن کردی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

طبیب جـان پیغـمبر که بود اُم ابیـهـایـش

هنوز عقل بشر مات است در حل معمایش

خدا را خواستیم اول به حق فاطمه یعنی

حدیث قدسی لوالک اینجا خورده معنایش

پدر معراج را حس کرده اما خوب میداند

بلندش میکند گل بوسه بر دستان زهرایش

رسـول هللا دارد دخــتـران دیـگـری امـا

فقط میگفت بر زهرا فدایش جان بابایش

بجز چشم علی باید که روی از خلق برگیرد

چرا که چشمها را میزند خورشید سیمایش

جمال نوریاش در قبل خلقت زیر ساق عرش

خـدا را وجد میآورده با تهلـیل زیـبایش

ملک قبل از نظر بر وجهه نورانیاش هرگز

نـمیدانـست تـسبـیـح خـداونـد تعـاالیـش

کسی که شوکت او شهره بر هفت آسمان باشد

بخوانیمش بشر یا انسیه یا آنکه حورایش؟

چه معراجی ست سقف خانهاش جبریل میدانست

که عرشی تر ندید از فرش زهرا چشم بینایش

و ما ادراک ما زهرا چه زهرایی که مجهول است

شبیه قـبر مخفی از نظرها قـدر واالیش
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

نبوت ناتمام است و علی تنهاست بیزهرا

والیت کشتی گم گشته در دریاست بیزهرا

چنان که بیعلی زهرا ندارد کفو و همتایی

علی آری علی یکتای بیهمتاست بیزهرا

به قدر قدر و کوثر میخورم سوگند نزد حق

که قدر قدر و کوثر هر دو ناپیداست بیزهرا

نه جنت را نه کوثر را نه غلمان را نه حورا را

نه دنیا را نه عقبی را نخواهم خواست بیزهرا

مـبـادا نـاقـۀ او پا گـذارد دیر در محشر

که حتی انبیا را بانگ وانفساست بیزهرا

به آیات شفاعت میخورم سوگند در محشر

شفاعت را نه مفهوم است و نه معناست بیزهرا

به پیشانی اهل جنت این مصراع بنوشته

که جنت دوزخ رنج و عذاب ماست بیزهرا

مـحـبـت آب داده اللـههـای بــوسـتـانـش را
شـفاعت میکشد در حـشر ناز دوستانش را
محمد جان جان عالم و زهرا بود جانش

از آن میگفت ای جان پدر بادا به قربانش

زمین و آسمان مهمان سرا و میزبان زهرا

ملک در عرش و جن و انس در فرشند مهمانش

چگونه ،کی ،کجا از خلق آید وصف بانویی

که ذات حق ثناگو باشد و احمد ثنا خوانش

به قرآن میخورم سوگند بیجا نیست گر گویم

محمد خاتم پیغمبران زهـراست قـرآنش

اگر بیمهر او سلمان گذارد پای در محشر

مسلمان نیـستم بالل اگر خوانم مسلمانش

مناز اینقدر بر عیسای خود ای مادر عیسی

دو عیسی آفرین پرورده این مادر به دامانش

نه جن و انس و حوری و ملک گشتند مبهوتش

که علم کل امیرالمومنین گردیده حیرانش

ثناها گفته و خواندند در امکـان بسی او را
به جز آنکس که خلقش کرده نشناسد کسی او را

تو زهرایی تو زهرای محمد پروری زهرا

رسول هللا را هم دختری ،هم مادری زهرا

نـبی را پـارۀ تن روح مابین دو پهلـویی

امیرالمومنین را رکن و کفو و همسری زهرا

گواهی میدهم ای روح احمد هستی حیدر

که تو هم مصطفی ،هم فاطمه ،هم حیدری زهرا
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گهی گویم امیرالمومنین برتر بود از تو

گهی بینم تو از او در جاللت برتری زهرا

تو والشمسی ،تو واللیلی ،تو والفجری ،تو والعصری

تو نوری ،هل اتایی و الضحایی کوثری زهرا

تو از مریم ،تو از هاجر ،تو از حوا ،تو از ساره

نه ،تو از انبیا جز احمد مرسل سری زهرا

امـیـد رحـمـة لـلـعـالـمـین محـبـوبۀ داور

پناه انبـیا در گیر و دار محـشری زهـرا

تو سـر نـاشـنـاس ذات پـاک حـق تـعـاالیـی
نمیدانـم که هـستی آنـقـدر دانم که زهـرایی
سالم هللا ای جان محمد ،بر تن و جانت

که پیغمبر کند تعظیم و بوسد همچون قرآنت

تویی آن سرمدی بحر و تویی آن احمدی کوثر

که جوشد تا قیامت گوهر عصمت ز دامانت

خدا خود بر محمد کرد ابالغ سالمت را

محمد گـفت جانان منی جـانم به قربانت

تو از روز نخستین میزبان خلقتی زهرا

تمام آفـریـنـش تا صف حشرند مهـمانت

تویی انسیة الحورا ،تویی حوراء االنسیه

همه در حیرتم حوریه خوانم یا که انسانت

عـلی نورند اوالدت
تو نـوراللهی و ٌ
نور ٰ

تو الرحمانی و حق داده لؤلؤ داده مرجانت

نه تنها خواجۀ لوالک برخیزد به تعظیمت

که جبریل امین آرد سالم از حی سبحانت

تو روحی ،روح مابین دو پهلوی رسول استی
بتول استی ،بتول استی ،بتول استی ،بتول استی

تو مام یازده عیسای عیسی آفرین استی

تو سرتا پا تـمام رحـمة لـلعـالـمین استی

تو از صبح ازل منصورۀ اهل سماواتی

تو تا شام ابد عرش الهی در زمین استی

امیرالمومنین دست خدا بود و یقین دارم

که تو یا فاطمه دست امیرالمومنین استی

علی حبل المتین باشد به قرآن حی سرمد را

یقین دارم تو حبل محکم حبل المتین استی

شنیدم بعد احمد جبرئیلت هم سخن بودی

چه میگویم تو خود استاد جبریل امین استی

تو منصوره ،تو صدیقه ،تو راضیه ،تو مرضیه

تو توحیدی ،تو قرآنی ،تو ایمانی ،تو دین استی

تو هم روح الفؤاد استی ،تو هم باب المراد استی

تو هم عین الحیات استی ،تو هم حق الیقین استی
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اگر چه در ثـنایت دُر فـشاندم یا گهـر سفـتم
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تو باالتر از آنی من به قـدر فهـم خود گـفـتم
قیامت روز قدر و اقتدار توست یا زهرا

عذاب و عفو هم در اختیار توست یا زهرا

شفاعت میکنی در حشر کل دوستانت را

کرامت تا ببخشی بیقرار توست یا زهرا

نه تنها آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی

رسول هللا هم چشم انتظار توست یا زهرا

رها کردن ،گرفتن ،عفو کردن ،حکم فرمودن

به تو تفویض از پروردگار توست یا زهرا

تو کوثر بودی و گشتی عطا بر احمد مرسل

که این سوره فقط در انحصار توست یا زهرا

تمام آفـرینش در مزارت گـشته گم آری

کجا از دیدهها پنهان مزار توست یا زهرا

میان دشمنان تنها حمایت از علی کردن

به دست و سینه ُمهر افتخار توست یا زهرا

مدینه خواست از نفرین تو زیر و زبر گردد
فـداکاریت باعث شد که حیـدر زنده برگردد
تو در بیت والیت شمع سوزان علی بودی

تو جانان محمد بودی و جان علی بودی

چگونه حرمتت پامال شد ای سورۀ کوثر

چرا نقش زمین گشتی تو قرآن علی بودی

علی حق داشت گر از هجر تو سرو قدش خم شد

تو سرو و باغ و بستان و گلستان علی بودی

نه در شام عروسی ،نه ز صبح روز میالدت

تو پیش از خلقتت در عهد و پیمان علی بودی

تو تا رفتی علی تنهای تنها شد ،که تو تنها

شریک درد و غم های فراوان علی بودی

تو با دست شکسته ،دست حیدر بودی ای زهرا

تو با اشک پیاپی چشم گریان علی بودی

ندارد شیر حق بعد از تو همتایی و هم شأنی

تو همتای علی بودی و هم شان علی بودی

عـلـی مـیدیـد مـرآت الـهـی را بـه دیـدارت
چگونه پیش چشم او جسارت شد به رخسارت
شگفتا اهل دوزخ باغ رضوان را زدند آتش

شیاطین بیت ذات حی سبحان را زدند آتش

الهی جسمشان در نار قهـر کـبریا سوزد

که هیزم جمع کرده کعبۀ جان را زدند آتش
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به دین کردند با شمشیر دین از چار سو حمله

000
ز قرآن دم زدند و بیت قرآن را زدند آتش

گلی را که نبی پرورد با ضرب لگد چیدند

به غنچه حمله کردند و گلستان را زدند آتش

به قرآن میخورم سوگند سوزاندند قرآن را

به ایمان میخورم سوگند ایمان را زدند آتش

مسلمان نیستم گر کذب گویم ،نامسلمانان

از این بیداد قلب هر مسلمان را زدند آتش

به ناموس الهی حمله ور گشتند نامردان

همان قومی که بیت شاه مردان را زدند آتش

نمیگـویم که تنها دخت احـمـد را زدند آنجا
محـمـد را ،محـمـد را ،محـمـد را زدنـد آنجـا
خدای من بهشت و شعلههای نار یعنی چه؟

خطا کاران و بیت عصمت دادار یعنی چه؟

جسارت های دیو و صورت انسیة الحورا

گل بیخار و باغ وحی و نیش خار یعنی چه؟

نگـاه شیر حق و تـازیانه خوردن زهـرا

طناب خصم و دست حیدر کرار یعنی چه؟

امیرالمـومنین تـنها میان آن هـمه دشمن

یگانه حامیش بین در و دیوار یعنی چه؟

مگر نه سینۀ زهرا ،بهشت مصطفی بودی

بهشت مصطفی و صدمۀ مسمار یعنی چه؟

فشار در ،غالف تیغ ،قتل طفل شش ماهه

به ناموس الهی این چنین رفتار یعنی چه؟

مدینه زیر و رو شد از صدای نالۀ زهرا

خـدایا بیتفـاوت بودن انصار یعنی چه؟

نه تنها سوخـتـند از آتش کـین بیت مـوال را
مسلمانان به پیـغـمـبر قـسم کـشتـند زهـرا را
تو طوبای علی بودی ،چرا بشکست پهلویت

تو مرآت خدا بودی ،چرا شد نیلگون رویت

تو روح مصطفی بودی ،چرا پشت در افتادی

تو دست مرتضی بودی ،چرا بشکست بازویت

خدیجه کو که گیرد در بغل چون جان شیرینت

محمد کو که در بر گیرد و چون گل کند بویت

اگرچه در پس در ،حبس شد در سینه فریادت

صدای یا علی سر میکشید از تار هر مویت

تو با دست شکسته لب گشودی تا کنی نفرین

امیرالمومنین با دست بسته شد دعاگویت
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مصیبت های تو از آسمان ها بود سنگین تر

000
که در سن جوانی این چنین خم گشت زانویت

چرا در هم شکستی ای محمد در قد و قامت

چه با مهر رخت شد ای قمر شرمنده از رویت

چه شد با تو چه پیش آمد که با آن صبر بسیارت

طلب کردی هماره مرگ خود از حی دادارت
تو در راه امیرالمومنین خود را فدا کردی

تو با ایثار جان حق والیت را ادا کردی

تو بر حفظ علی با طفل معصومت سپر گشتی

تو حتی بین دشمن چار کودک را رها کردی

تو زینب داشتی ای بانوی خلقت چه پیش آمد

که چون نقش زمین گشتی کنیزت را صدا کردی

مدال روی بازویت گواهی میدهد آری

که جان دادی طناب از دست حبل هللا وا کردی

تو از دور علی ،روبه صفت ها را پراکندی

تو در یک شهر دشمن ،یاری شیر خدا کردی

تو برگرداندی از مسجد امامت را سوی خانه

تو دخـتر تربیت بهر قـیام کـربال کردی

تو با نطق رسایت خطبه خواندی از علی گفتی

تو ما را با علی تا صبح محشر آشنا کردی

والیت زنده از نطـق رسای توست یا زهرا
غـدیـر دوم ما خـطـبههـای توست یـا زهـرا
سالم ما به سوز و گریه و تاب و تبت مادر

سالم مرغ شب بر ذکر یا رب ،یا ربت مادر

سالم ما به پایـان غـروب درد انگـیزت

سالم ما به غسل و کفن و تشییع شبت مادر

سالم ما به غمهایی که کردی از علی پنهان

سالم ما به اشک بیصدای زینبت مادر

سالم ما به آن آخر نگاه و آخرین ذکرت

که وقت دادن جان ،گشت جاری بر لبت مادر

سـالم ما سـالم ما سـالم ما بـر آن بـانـو

که درس عصمت و ایمان گرفت از مکتبت مادر

سالم ما به فرزندان پاکت تا صف محشر

که تو خود آسمان استی و آنان کوکبت مادر

سالمی پاک همچون آیۀ تطهـیر از میثم

به سبطین و دو دخت و شوهر و اُم و ابت مادر

به هر جا رو کنم شهر و دیار توست یا زهرا
دل هر شیعه تا محـشر مزار توست یا زهرا
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شاعر :مجتبی قاسمی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

نای خوبان دو عالم از نوای فاطمه است

خلقت جن و بشر اصال برای فاطمه است

مدح او از ما نیاید حق سروده وصف او

خط به خط آیات قران در ثنای فاطمه است

افتخـار مصطفی شد بـوسه بر دستان او

این نشان از شوکت و قدر و بهای فاطمه است

هرچه نعمت گشت نازل از سما سوی زمین

از عنایات علی و از عطای فاطمه است

ما اگـر مـانـدیم در خـیـل محـبـان عـلـی

لطف زهرا هست و تاثیر دعای فاطمه است

نام ما را جزو خدامش اگر حک کردهاند

این هم از الطاف مخفی خدای فاطمه است

نسل در نـسلیـم سائل بر در میـخـانهاش

چشم ما بر دست های با سخای فاطمه است

همت ما در جهان جلب رضای مادر است

چون رضای حضرت حق در رضای فاطمه است

یک نخی از چادرش فردا قیامت میکند

روز محشر کار ما با بچههای فاطمه است

فاش میگـویم قـیامت کار ما بیچـارگـان

دست ساالر شهیدان ،سر جدای فاطمه است

شاعر :محسن راحت حق

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

تا توان داری گدای حضرت صدیقه باش

بیمحابا! مبتالی حضرت صدیقه باش

افضل األعمال عالم؛ مدح این بانو بود

تا نفس داری ندای حضرت صدیقه باش

سعی کن تا محـرم کاشانۀ زهـرا شوی

مثل سلمان؛ آشنای حضرت صدیقه باش

بین این خانه اگر کوچک شوی عزت دهند

با صالبت خاک پای حضرت صدیقه باش

مادریها میکند هر روز و شب بر شیعیان

الاقل از بچههای حضرت صدیقه باش

گریه کن در روضههای سخت و جانفرسای او

با همین اشکت شفای حضرت صدیقه باش

بر حسینیهای عـالم لطف بیپایان کند

پس غالم سر جدای حضرت صدیقه باش
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000
شاعر :ناشناس

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

چادرت وقتی یهودی را مسلمان میکند

یک نگاهت عالمی را مثل سلمان میکند

نوکرانت جای خود آنها که صاحب منصبند

بلکه مـور خـانهات کار سلـیـمان میکند

مادرانه پا به روی چشم خشک من گذار

خاک پایت هر کویری را گلستان میکند

خندهات آرامش قلب نبی و مرتضی است

اخـمهایت در جهان تولید طوفان میکند

قطره وقتی که به دریا رفت ،دریا میشود

بیسواد کوی تو تـدریس عـرفان میکند

هرکه شد خاک تو ای مهتاب،عالم تاب شد

ذره را نور رخت خورشید تابان میکند

بار هر کس را به معیار علی سنجیدهای

ُحب حیدر کار ما را پیشت آسان میکند

شاعر :رضا قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

ای که تاج شرفی روی سر مادرها

ای که خاک قدم توست ،تمام سرها

لحظۀ از تو نوشتن قلمم میلرزد…

لحـظـۀ گـفـتـن از رتـبـۀ تو پیکـرها

گفتن از شأن تو مستلزم وحی است فقط

در مقام تو نوشتند« الی آخرها« …

ْنـیهاست
جـایگـاه ملکـوتی تو ا َ ْو اَد ٰ

جایی از عرش ،در آن سوی همه باورها

لـقـب «اُم ابـیـهـاسـت» بـرازنـدۀ تـو

دختر وحی! ،شدی مـادر پیغـمـبرها

کوثر عشقی و حق خیر کثیرت داده

کوری چشم پُر از بغض همه ابترها

حجت هللا شـدی بـر هـمۀ حجـتهـا

و نوشتـنـد تو را تـاج سر سـرورها

کـاش میشد بگـذارنـد ،تـمام مـردم

نـام زیـبای تو را بر هـمۀ دخـتـرها

مادر آبی و تا روز قیامت جاری ست

چشمۀ عشق تو در چشم تر نوکرها

از زمانی که شنیدیم ،به تو بد کرده

بـدمـان آمـده از مـیـخ تــمــام درهـا

135

درآستان وصال؛ جلد چهارم ،اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها
السالم

شاعر :یوسف رحیمی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعلن مفاعلن فاعلن مفاعلن

ای بهـشت جـاودان ،ای مـلیکـۀ جهان

ای گـل محـمدی ،ای بـهـار بـیخـزان

بضعـة النـبـوتیُ ،ح َجـةٌ عـلی ال ُحـ َجـج

سبـحـۀ فـرشتـگـان
اسـم آسـمـانـیاتُ ،

طاهـره ،مـطـهـره ،عـالـمـه ،مـعـلـمـه

وافیه ،سماویهُ ،حره ،حانـیهَ ،حـصان

ای حبـیبـۀ خـدا ،ای عزیز مـصطـفی

الیق تو کیست کیست؟ جز امیرمؤمنان

هم بهشت مصطفیست ،آن نگاه غرق مهر

هم بهشت مرتضیست ،آن نگاه مهربان

وصلههای چادرت ،رشتۀ نجات خلق

بـوریـای خـانـهات ،سـرپــنـاه آسـمـان

ای سحاب رحمت و مغفرت دعای تو

سجدههای روشنت ،چلچراغ عرشیان

ای قـنوت مستجاب ،آفـتاب در حجاب

هر طرف نشانهایست ،از تو ماه بینشان

ای نـمـاز نـا تـمـام ،ای قـیـام مـسـتـدام

خـطـبۀ تو با شکـوه ،نـدبـۀ تو بیامان

ای رضایت خـدا ،بـسته بر رضایـتت

وصف قهر و مهر تو ،وصف دوزخ و جنان

آستـان رحـمتـت ،نـور ،روشـنـا ،امـیـد

وسعت سخـاوتت ،بیکـران و بیکران

از نسیم مهر تو ،گل به گل شکفته است

لحظه لحظه آن به آن ،غنچه غنچه باغ جان

پُر شده مشام شهـر ،از شمـیم یـاس تو

از بهشت خانهات ،عطر « تنفقوا» وزان

دست خـالـی آمده ،سـائـلی غـریبوار

آن یتـیم بیقـرار ،این اسیـر نیـمـهجان

در بهار لطف تو « ،یطعمونَ » داده گل

روزۀ سه روزهات ،بینیاز از آب و نان

نور و قدر و هل أتی ،فجر و کوثر و ضحی

لحـظه لحـظۀ تو را ،آیـه آیه تـرجـمان

بیتهای ما کجا؟ قدر و هـل أتی کجا؟

برتر از گـمان ما ،ساحت تو همچـنان

در مدیح تو هنوز ،واژههـا چه ابتـرند

ای فراتر از سخن ،ای رساتر از بیان
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000
شاعر :علی کفشگر

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

کیست آن نور که شد آینه گردان ،ماهش

یازده صورت منـظـوم خـدا هـمـراهش

سورهای بود که از سوی خـدا نازل شد

آسـمـان گـم شـده در نـقـطـۀ بـسم هللا ش

محکماتی ست بر آیات خـدا تـشبـیـهـش

عادیاتی ست که شد فتح و ظفر اشباهش

علی آن َدهـر و دُخـان واقـعـۀ هـورایی

هـدیـهای بود به زهـرا و رسـول هللا ش

با ترک خـوردگی کعـبـه ُمعـیـن گـردید

که خـداوند از اول شده خاطر خـواهش

َحبذا خانه که شد حضرت زهـرا جانش

َحـبذا خـانه که شد ساقـی کـوثـر شاهش

شرح «یوفونَ »...و تفسیر«کسا» در شأنش

سـورۀ کـوثـر و آیـات کـم و کـوتـاهـش

غربت فـاطمه از چـادر خـاکی پیداست

لـرزه افـتاده چنان عـرش خـدا از آهش

فاطمه بغض علی بود و شکست اندر چاه

فـاطـمـه جـان عـلـی بود و دل آگـاهـش

یک نفـر مانده که تفـسیر کند دردش را

یک نفر مانده که سر باز کند از چاهش

شاعر :محمد رسولی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

هویدا میشد از اسرار در عالم اگر شأنت

نه عالم بلکه میکرد عرش را زیر و زبر شأنت

خالیق را خدا در صبح محشر جمع خواهد کرد

به قدر سوزنی پیدا شود آنجا مگر شأنت

تو را باالترین مخلـوق ها اُم ابیها خواند

که اینگونه شود سنجیده بانو با پدر شأنت

عـلـی آمد به دنیا آینه دارت شود زهـرا

برابر باشد اینجا ال اقل با یک نفر شأنت

برایم جملۀ لوالک هم حرف بزرگی نیست

که آنجا هم بیان گشسته ست خیلی مختصر شأنت

رسول هللا اعمالش همه عین عبادت بود

نشد حتی کمی با بوسههایش بیشتر شأنت

چگونه من هزاران بیت در مدح تو بنویسم

خدا با آن خدائیش سه آیه گفته در شأنت
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شاعر :وحید محمدی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

وقتی هوای روضۀ ما باز مادری است

حال و هوای گریۀ ما جور دیگری است

وقـتـی کـه مـادر هـمـۀ مـاست فـاطـمـه

حسی که بین ماست ،همانا برادری است

مداح و روضه خوان و سخنران و چای ریز

کار تمام ما در این خـانه نـوکری است

شاهان روزگار به ما غـبطه میخورند

این نوکری خودش به خدا عین سروری است

این اشک ها نـشان دل بی قـرار مـاست

عالم بداند اینکه دل شیعه مـادری است

زهراست آن که وصف شکوهش نگفتنی است

زهراست آنکه شأن مقامش پیمبری است

زهـراست آن که اُم ابیـهـای احـمد است

زهراست مادر همۀ ما ،چه مادری است

زهراست آن که شیعه به او کرده اقـتدا

از لطف فاطمه است ،اگر شیعه حیدری است

زهراست آنکه در ره حـیدر خـمیده شد

بگـذاشت سر به پای والیت؛ شهیده شد

شاعر :حسن کردی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

بی نام تو زهـرا گـره ای واشدنی نیست

هرگز نفـسی بی تو مسیحا شدنی نیست

بوسیدن دستان تو معـراج رسـول است

فـرزنـد کـسـی اُم ابـیـهـا شـدنـی نیـست

سلـمان که مسلـمان شدۀ دست نـبی بود

فهـمید که بی مهـر تو مـنـا شدنی نیست

خورشید زیادی ست به هر جا که تو باشی

مانند تو هر زهره که زهرا شدنی نیست

از چشم تو تا عرش خدا فاصله ای نیست

بی عطر تو فردوس فریبا شدنی نیست

بـایـد کـه خــدا بـر قـلـمـم واژه گــذارد

چون جملۀ هم شأن تو پیدا شدنی نیست

تو منحـصرا ً بـانـی این چـرخ کـبـودی

در خلقت ما نقش تو حاشا شدنی نیست
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000
شاعر :علی اکبر لطیفیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

سلک عشاق ،غیر خلوت نیست

خلوت ماست روضه ،جلوت نیست

ما هـمیـن جـا تـوجـه محـضیـم

احتیاجى به کنج عـزلت نیست

هـمـه هــسـتـنـد ،انـبـیـا حـتــى

مجـلس آفـتـاب خـلـوت نـیست

لحظهاى اشک ،لحظهاى شکریم

نعـمتى قـد شکـر نعـمت نیست

ما هـمـه قـنـبـریم ،یک نـفـریـم

جمع ما وحدت است ،کثرت نیست

گریهاى جمع کن که باید رفت

وقت خیلى کم است ،فرصت نیست

دل به صحرا زدن تالش من است

این جهان جاى استراحت نیست

آه و افـسوس میخورد هر شب

آنکه سفـره نشین هـیأت نیست

عـلت رحمت خـدا گـریـه ست

هرکجا گریه نیست ،رحمت نیست

هر که نـاراحت از فـراق نشد

در لـیـالـى قـبـر راحت نیـست

خـون دل جاى خـون تن دادیم

شأن گریه کم از شهادت نیست

رنـج نابـرده گـنجـمـان بخـشید

لطف زهرا به شرط خدمت نیست

در عـبــادت عـبـودیـت بــایــد

طاعتى بهتر از اطاعت نیست

ما تو را بیـن خـواب هم دیـدیم

خواب عشاق خواب غفلت نیست

جنت آنجـاست که شما هـستـید

جـنـت بى شـما که جنت نیست

همه سـرمـایه دار ُحـب تـوأیـم

گـنـجـى انـدازۀ محـبـت نیـست

عـزت بـیتـو را نمیخـواهـیم

عـزت بیتـو غـیر ذلـت نیست

حرف تو حجت است و غیر از تو

هیچ کس بر ائمه حجت نیست

تـو اگـر خـانـه دار این بـیـتـى

خـانه دارى کم از نبوت نیست
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شاعر :امیر عظیمی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

فقط نه اینکه تو از انبیاء سری زهرا

که با عـلـی و پـیـمبـر بـرابری زهـرا

تو اُم احمد و کلثوم و زینب و حسنین

اصالـتا ً به امـامـان تـو مـادری زهـرا

بزرگ لفظ حـقیریست در بزرگی تان

ظـهـور و مـظـهـر هللا اکـبـری زهـرا

صحـیفۀ تو که شد کاتـبـش امیـر کالم

گـواست مثـل پیـمبـر پـیمبـری زهـرا

قسم به لیلة االسـری تو لیـلة الـقـدری

قسم به چشمۀ زمزم تو کوثـری زهرا

تو کـیـستی که شبـی در قـبـیـلۀ کـفـار

به نـور چـادرت اسـالم پروری زهرا

زمان فتنه که دستان مرتضی بسته است

تو ذوالفـقار سخنگوی حـیدری زهـرا

تو یک تنه ،همهای در مصاف با دشمن

تو کـفـو شیـر خـدایی ،دالوری زهـرا

درست آخـر دنیاست ،اول حـشر است

اگر که دست به معجـر بیاوری زهرا

شاعر :داریوش جعفری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

همه خوبان جهان عبد و غالمت زهرا

همه عـالـم شده دلبسته و رامت زهرا

هرکه دارد به جهان رتبهای و منزلتی

میخورد غبطه بر آن اوج مقامت زهرا
َ

بیعلی خلق نمیشد نبی و بیتو علی

لوح و کرسی و قلم خورده به نامت زهرا

هرکه دارد به دلش ذرهای از مهر تو را

داده جایش به جنان حق ز کرامت زهرا

کوثر جان نبی...دختر و هم مـادر او

زوجه و حامی و هم مام امامت زهرا

نخی از چادر تو هر دو جهان ما را بَس

ای امـیـد دو سـرا شـافـع امت زهــرا

رد پا بـر بدنت آتـش و سیـلی مسمـار

همه شد سهم تو در پـای امامت زهرا

1

 . 1با عنايت به اينکه کلمة دام داراي بار منفي بود و براي فريب و  ...استفاده مي شود و شايستة حضرت زهرا نيست بيت زير تغيير
داده شد

همه خوبانِ جهان عبد و غالمت زهرا

همه عـالـم شده دلبسته به دامت زهرا
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000
شاعر :مهدی علی قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

می نـشینم وسط روضۀ روح افـزایت

تا کـمی یاد کـنـم از مـحـن عـظمـایت

اولـیـن آرزویـم هـسـت بـمــیـرم زیـر

پـرچـم مشـکی یا فـاطـمة الـزهـرایت

می رود فکر بهشت از سر آن عاشق که

گریه ها کرده و دارد به سرش سودایت

تو همان دخـتر پیغـمبر رحمت هستی

که به نـفـرین کسی وا نشده لب هایت

مهر تو فیض عظیمی است که روی منبر

سـال ها کرد سفـارش به هـمه بابـایت

اهل یثرب همه دیدند که هر روز سه بار

بر عـلی نـورفـشـانی بکـنـد سیـمـایت

بارها دید عـلـی حـال تو را بین نـماز

بـارها دیـد ورم کـرده سـراسـر پـایت

حاضری جـان بـدهـی زیر لگـدها اما

دست بسته ،سوی مسجد نرود موالیت

بعد تو ،هم سخن چاه شود در دل شب

شوهر خـسته دل غـم زده و تـنهـایـت

شاعر :علی اصغر انصاریان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

علی بود صدف عشق و گوهرش زهراست

علی است اهل کسائی که محورش زهراست

علی است صاحب بیت شرافت و عظمت

علی ابوالحسنین است و همسرش زهراست

کسی که سینه سپر می کـند برای عـلـی

یقین ،که دادرس روز محشرش زهراست

قسم به صاحب محشر که تشنه لب نشویم

علی است ساقی حوضی که کوثرش زهراست

شنـاسنامۀ ما روشن است همچون صبح

عـلی ب َُـود پدر شیعه ،مادرش زهراست

غمی نداشت نبی تا که مرتضی را داشت

غمی ندارد علی تا که یاورش زهراست

علی است حـیدر کرار خیـبـر و احزاب

میان کوچه ببیند که حیـدرش زهـراست

کـشـیـد فـاطـمـه آه و مدیــنه گـشت سیاه

بــگــفـت :أشــهــد أن عــلــی ولـــی هللا
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شاعر :مهدی علی قاسمی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

افضل االعمال من گریه برای فاطمه است

برکت این زندگی از روضههای فاطمه است

درس توحیدم ب َُود زهرا شناسی ،زین سبب

میپرستم آن خدایی که خدای فاطمه است

منکر این روضهها! بشنو که گفته رهبرم

روزی یکسال کشور در عزای فاطمه است

چشم دل وا کردم و دیـدم که قـرآن خـدا

آیههایش یک به یک مدح و ثنای فاطمه است

هیچ کس با پای خود در مجلس روضه نرفت

بود ،مهمانسرای فاطمه است
هرکجا روضه َ

گرچه باشد قـبـر او بین قـلـوب شیعـیان

عالم امکان ولی دولتـسرای فاطمه است

خـلـقـت جـنـت برای شـیعـۀ حـیـدر بُـود

نار ،جای منکرین بی حیای فاطمه است

بین قـبرم دو ملک تا سیـنهام را بو کنند

پیش خود گویند«:به به ،این گدای فاطمه است»

روز محشر سینه زن هایش شفاعت میکنند

این شفاعت برکت شال عزای فاطمه است

نیست ذکری برتر از ذکر شریف فاطمه

افضل االعمال من گریه برای فاطمه است

شاعر :سیدهاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

تـمام عـمـر ز داغـت گـریـستم زهـرا

خدا گواست که با گریه زیـستم زهـرا

به انزوای غـریبانۀ عـلی شب و روز

چو شمع سوخته جانی گـریستم زهرا

توئی که عزت و نامی مرا عطا کردی

وگـرنه بـی تو ندانم که کـیستـم زهـرا

نه عاشقم که بگویم مدینه عشق من است

نه رهروم به طریق تو چـیستم زهـرا

ز پـا فکـنده مرا بار معـصیت امروز

چگـونه پیـش تو فـردا بـایـستـم زهـرا

قـبول میکنی اکـنون بخـوانمت مـادر

اگرچه آنچه که خواهی تو نیستم زهرا

بگیر دست وفـائی خسته را در حـشر

که بر حسین تو عمری گریستم زهرا
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000
شاعر :سید پوریا هاشمی

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

قالب شعر :غزل

شأن دستی که دخیل است به کوثر باالست

دست این دست به دامن شده محشر باالست

سوختن ،آب شدن ،بی کس و بی یار شدن

سختی عشق همینست رهش سرباالست

آنچـه سـاقـی ازل داد هـمـان مـی نـوشـم

رتبـۀ مـستی ما از تـب سـاغـر بـاالست

1

تا قیامت به همین مرتبه این سر باالست

2

حس وابـستگی طـفـل به مـادر بـاالست

هرچه دارند به خانه ،به گدا می بخـشنـد

خب طبیعی ست شلـوغی دم در باالست

قـبـل تو نـنگ عـرب ،داشتـن دخـتر بود

بعـد تـو مـیـل به آوردن دخـتـر بـاالست

عالمی گفت که این خطبه تمام دین است

لطف زهراست فقط شیعه سرش گر باالست

هــمـۀ زنــدگـیات را بـه امـامـت دادی

از زمین خوردن تو پرچم حیدر باالست

هر که خاک قدمت شد شرفـش بخشیدند

مـا فـقـط زیــر پَــر پـرچـمـتـان آرامـیـم

شاعر :رحمان نوازنی

1

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

قالب شعر :غزل

دو چشم رازو نیازت همیشه در سحرند

ستاره های سحر از تو آبـرو بخرند

بنام رازق نان و رطب :مالئکه هم

نشسته اند که از سفـرۀ تو نان ببرند

دعای خیر تو پشت تمام انسانهاست

کبوتران دعایت هـمیشه در سفـرند

بگو که در بر تو آیـنه عـلـم نکـنـند

تـمام آیـنـه ها در بَـر تو بـی هـنـرند

چگونه مردم دنیا تو را که می تابی

از آسمان بکشند و به کنج خانه برند

نه! شک نکن! که برای شکستن یاست

میان شعـلۀ در با غـالف منـتظـرند

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

جايگزين بيت زير کنيد

چون که خاک قدمت شد شرفش بخشيدند

تا قيامت به همين مرتبه اين سر بالست

 . 2بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ضعف محتوايي در عدم رعايت شأن حضرت زهرا؛ 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.
مـا فـقـط زيــر پَــرِ چــادرتــان آرامـيـم

حس وابـستگي طـفـل به مـادر بـالست
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شاعر :مجتبی قاسمی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

هستی بـنا شد از ازل تنها برای فـاطمه

جـان تمام شیعـیـان گردد فـدای فـاطـمه

زهرا بماند فضهاش حاجات ما را میدهد

باب شفاعت شد به پا اصال برای فاطمه

چرخ فلک در چرخش از چرخیدن تسبیح او

انس و ملک محتاج بر خاک عبای فاطمه

در مجلسش شور و نوا تا عرش اعلی میرود

دارالـشفـای ما ب َُـود بیـتُ العـزای فاطمه
ُ

روز تولد نذر او کرده مرا چون مادرم

در هر مکان با هر زبان گویم ثنای فاطمه

در بین قبرم تا ملک این سینه را بو میکند

گوید که صاحب دارد و باشد گدای فاطمه

حاربَکم
سلـ ٌم لمن سالَـ َمکمَ ،حـربٌ لـمن َ

مبنای ُحب و بغض من باشد والی فاطمه

از چرخش دستاس او روزی به ما هم میرسد

رزق زمین و آسمان هست از عطای فاطمه

صحرای محشر هرکسی تحت لوایی میرود

مـأمن برای انـبـیـا بـاشد لـوای فـاطـمـه

شاعر :مهدی نظری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

حـتی بهـشت بی تو معطـر نمیشود

خورشید و ماه بی تو منور نمیشود

بی بی! اگر که روز قـیامت نیـامدی

این را بدان بدون تو محشر نمیشود

عـالـم اگـر بـرای دل من دعا کـنـند

قـطعـا ً دعـای ویـژه مـادر نـمیشود

کوثر تویی و شیر خدا ساقی شماست

حتی عـلی بدون تو حـیـدر نمیشود

این در کتاب شیعه و سنی نوشته است

بی خود مقام فـاطمه کـوثر نمیشود

صدها هزار ضربه شمشیر و تیر و سنگ

با ضرب دست کوچه برابر نمیشود

آثار سوختن پس در جای زخم میخ

با کار خانه فـاطـمه بهـتـر نمیشود

بدتر از این همه به خدا زخم بستر است

این تن دگر برای تو پیکر نمیشود
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

اعطای حق به ختم رسل چیست؟ کوثر است

کـوثر وجود اقـدس زهـرای اطهـراست

زهـرا یـگـانـه لـیـلـۀ قـدری کـه قـدر او

مخفی چو عـلم غیب خـداوند اکبر است

زهرا که نقطه نقطه به دست و جبین او

آثـار بـوسـه هـای مــدام پــیـمـبـر اسـت

زهرا که کفو نفس رسول خدا علی است

زهرا که حیدر است چو او،او چو حیدر است

زهرا که قدر و عزت و جاه و جالل او

عـذرا فـراتـر است
از صد هـزار مریم ُ

انسیه ای که از ملک و حور و جن و انس

هرکس که نیست خاک درش خاک بر سر است

ممـدوحه ای که ذات خـداوند ذوالجـالل

او را به مصحف نبوی مدح گستر است

زهـرا عـلیـمه ،طاهـره ،زهـره ،محـدثـه

زهـرا همان بـتول ،بـتـول مطهـر است

بر مادرش سالم که حق گویـدش سـالم

بر شوهرش درود که ساقی کوثر است

این است آن گـلـی که گـالبـش ائـمه انـد

این است آن سپهر که ساداتش اختر است

ایـن مــادر است مــادر کـل پـیـمــبـران

این دختر است ،دختر اسالم پرور است

در دامن خـدیـجـه رسـول مجـسـم است

در بـوسۀ رسول بهـشـت مـصـور است

بر روی او نـگـاه عــلـی مـوج می زنـد

از بـوی او مـشـام محـمـد معـطـر است

آئـیــنــۀ تــمــام نــمــای خــداســت ایـن

خود بر هـزار نام خـداوند مظهـر است

در حـشـر؛ آفـتـاب شـود سـایـۀ بـهـشت

بر هر کسی که سایۀ زهراش بر سر است

قبرش دل عـلی و دل شیعـۀ عـلی است

کی گفته در میانۀ محراب و منـبر است

دست نـبی گـرفت شب دفـنـش از عـلـی

یـعـنی که این امـانـت خـالق داور است

بـالل قـسم! کـبـودی آن یـاس مـصطـفـی

عـذار مـحـمـد بـرابـر است
بـا سـرخـی ُ

آن تـازیـانـه را بـه رســول خــدا زدنــد

کو را روان پـاک محـمد به پیکـر است

با آنکه کوه جرم و گناهش بود به دوش

میثم هماره چشم امیدش به این در است
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شاعر :سیدپوریا هاشمی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

گـندم از دستۀ دستـاس تو برکـت دارد

دست لطف تو به هر چیز محبت دارد

بیوضو دست به نام تو زدن جایز نیست

نام تو عصمت محض است قداست دارد

سائل آمد در این خانه و حـاتم برگشت

در کـرم حضرت صدیـقه قـیامت دارد

تـو به نُـه سالـگـیـت اُم ابـیـهـا شـده ای

حـرف ما نیست بگـویـیم ،روایت دارد

ماجـرای ورم پـای تـو در وقـت نـماز

مـتــواتــر شـده از بـس سـنـدیـت دارد

روز محشر همه بر پا و تو بر ناقه سوار

تا بـدانـنـد هـمه فـاطـمـه ُحـرمـت دارد

خوش بحالش که کنیزی شما را میکرد

واقعـا ً فـضه چـه انـدازه سـعـادت دارد

بُرد با ماست که مأنوس به زهرا شده ایم

خاک بـوسی درش حکـم عـبادت دارد

گریۀ روز و شبت تـاب ز َمـردم بُـرده

از تو بیبی در و همسایه شکایت دارد

دل از غـصـه کـبـاب تو مـرا آتـش زد

بیت االخـزان خـراب تو مرا آتـش زد

شاعر :مجید لشگری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

زهرا ست دختری كه پدر را چو مادر ست

زهراست سورهای كه ُمسما به كوثر ست

زهراست بضعهای كه رضایش رضای حق

از خـشم او خـدای مـدبـر مكـدر سـت

پیغمبری مگر به دوتا معجز آوری ست؟!

او نیز فضهاش به خدا معجز آور ست

هـمتا نداشـت فـاطـمـه ،یـا ایهـا األنـام

كفوش به عالمین فقط شخص حیدر ست

افسـوس در تهاجم طوفان غـم شكست

آن سینهای كه مخزن اسرار داور ست

دیـروز جـمع سـالم بیـت نـبـوت و ...

امروز جمع سرخ و كبود مكسَّر ست

دنـیـا نـداشت حـوصـلـۀ فـهـم شـأن او

درك مقام واقعیاش روز محشر ست
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000
شاعر :علی اکبر لطیفیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

فیض روح القـدس عـالـم معـنا زهـرا

تا به معراج کشانده ست نبى را زهرا

مصطفى خواسته اش خواستن فاطمه بود

رفت معـراج که آخر بـرسد تا زهـرا

بـه زمـیـن آمـدنـش آمـدن سـاده نـبـود

دست بر سینه نبى گفت :بفـرما زهرا

سـر آوردن این سـوره کـوتـاه چـقـدر

گفت جبریل :على ،گفت نبى :یا زهرا

اینکه حق با على است ،اینکه على با حق است

معنى هر دو اش این است :على با زهرا

قرب آن است که در سجده به زهرا برسند

سر سجاده رسیده ست به زهرا ،زهرا

یک على داشت خدا ،فاطمه هم داشت یکى

بـخـدا نـیـست کسى فـاطـمه اال زهـرا

مرتضی مثل نبی بوسه به دستش میزد

حجـت هللا عـلـی ،حجـت اعـال زهـرا

من ز طیف عـرفـاى نجـفـى هستم که

ذکرم امروز بود فـاطمه ،فـردا زهرا

کار و بار دل ما پیـش خـدا می گـیرد

سـر و کـار دل ما بـاشد اگـر با زهرا

قـبر ما سوخـتهها جـنت ما خواهد شد

بـنـویـسـنـد اگـر بر لـحـد ما " زهــرا

شاعر :محمدحسین حسینی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

یقینا در محبت هیچ کس مادر نخواهد شد

و بی شک مادری صدیقۀ اطهر نخواهد شد

کسی را با تو یارای تقابل نیست مادر جان

تمام سورهها یک آیه از کوثر نخواهد شد

غبار چادرت پیغمبری از جنس آیینه است

هرآنکس با تو ایمان آورد کافر نخواهد شد

قیامت چیست غیر جلوۀ زهرایی زهرا

بدون مادر ما تا ابـد محـشر نخواهد شد

دعا کن مادرم گاهی برای خود پس از مردم

مگو با من که احوالت از این بهتر نخواهد شد

هم از مسمار معلوم است هم از دودۀ دیوار

یقین دارم در این خانه دیگر در نخواهد شد
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شاعر :محسن عرب خالقی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

در چـشمهـای تو خـدا را دیـد موال

با تو به خود بر خلق میبالـید موال

در خانهای که خشت خشتش از بهشت است

بـوی خـدا را از تو میبـوئـید موال

از چشمۀ فیض شما ای کـوثـر ناب

هر روز جام عـشق مینوشید موال

با اشکهایت اشک او میشد سرازیر

با خـنـدههایت زود میخـنـدید موال

آن روز وقتی پشت در رفتی ندیدی

از غیرتش بر خویش میپیچید موال

پشت خدا خم شد ز بار غصه وقتی

از درد بـازوی تو میلـرزیـد مـوال

جبریل با خیل مالئک روضه خوانت

وقـتی به قـبر تو لحـد میچـید موال

وقتی که سر میکرد زینب چادرت را

او را میـان گـریه میبـوسیـد مـوال

امروز بر خاک مزارت اشک مهدی ست

دیـروز بر قـبـر تو مـینـالـیـد موال

شاعر :علی انسانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

گر علی دل ،قرار او زهراست

ور علی گل ،بهار او زهراست

او که خود فخر خلقت است به حق

مـایـۀ افــتـخـار او زهـراسـت

جـلـوهگـاه خـداسـت خـود ،امـا

جـلـوۀ کـردگـار او زهـراسـت

ذوالفـقـارش اگر عـدو ُکـش شد

جـوهر ذوالفـقـار او زهراست

در عـلـی میتوان خـدا را دید

ز آنکه آیـیـنـهدار او زهراست

او نــدارد بـه دار دنـیـا مـهــر

تا که دار و ندار او زهـراست

سیر ،از سیْر باغ و گلزارست

گل و باغ و بهار او زهراست

خـود مـیـان بـهـشت مـیبـیـنـد

تا به خـانه کـنار او زهـراست
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای گـوهـر کـالم مـحـمـد ثـنـای تـو

تا حـشـر افـتـخـار والیـت والی تو

هم کوثر خدایی و هم دخت مصطفی

هـم آمـده اسـت ام ابـیـهـا ثـنـای تـو

پـیغـمبری که جان همه انبـیا فـداش

فـرمود با تو جـان محـمـد فـدای تو

با آنکه نیـست روی خـداوند دیـدنی

پیداست در جمال تو ،وجه خدای تو

پیغمبران ،مالئکه ،حوریه ،جن و انس

دارنـد احـتـیـاج بـه ذکـر دعـای تـو

تا صبح حشر حسرت بیماری اش بود

آیـد اگـر مـسیـح به دارالـشـفـای تو

هرگز نگـه به وادی سیـنا نمی کـند

گـر بنگـرد کـلـیم به دار الـوالی تو

امـواج نـور سر زده از خانۀ گـلین

بوی بهشت می دمد از خاک پای تو

بیت الحرام خواجۀ اسراست حجره ات

آرد ملک طواف ،به دور سرای تو

گـلـبـوسه های پـشت هـم خـتم انـبـیا

پـیـداست روی آبـلـۀ دست هـای تو

در حیرتم که روی تو را دید در بهشت

آدم نداد جان ز چه بر رو نمای تو؟

سوگند می خورم به خدا تا خدا خداست

بـیگـانـه با خـدا نـشـود ،آشـنـای تو

حـوا امیـد داشت شـود فـضـۀ درت

آدم شد از بهشت برون در هوای تو

تصویر توست ،خندۀ گلخانۀ بهشت

بوی خـداست ،در نفـس دلـربای تو

پیغـمبر و خـدا و رسول و ائـمه انـد

با ُحـسن اتـفـاق ،مدیحـت سرای تو

آن روزها که صحبتی از ماسوا نبود

کوثـر نداشت ،ذات الهی سـوای تو

پیش از ظهور عالم خلقت ،هماره بود

آغوش غیب ذات خـداوند ،جای تو

وهللا بـهـتـریـن کـسـانـنـد در زمیـن

ابنا و شوی و ام و بـنات و نیای تو

ُملک وجود در حرمت گـشته ناپدید

کی گفته گم شده حرم با صفای تو؟

محدود نیست بحر عنایات رحـمتت

وصل است بر عطای الهی ،عطای تو
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آگاه نیست کس به جز از ذات ذوالجالل

از بــدو ابـتـدای تـو و انـتـهـای تـو

گر جن و انس ،حاتم طایی شوند باز

باید زنـند بـوسه به خـاک گـدای تو

حقا که شد گشوده ز بازوش ریسمان

مشکل گشا به پنجۀ مشکل گشای تو

تاریخ شاهـد است که آیـد هـنوز هم

از مسجـد مـدیـنه صـدای رسای تو

گویی فقط رسول خدا حرف می زند

وقت خطابه با دو لب جـانفـزای تو

با آنکه از صدای تو هفت آسمان گریست

انگار هیچ کسی نـشنـیده صدای تو

حتی یکی نگفت به زهـرا ستم شده

حتی نکرد گـریه کـسی از برای تو

هرگز نگشت چون تو کسی در وطن غریب

بالل نبود این همه غربت ،سزای تو

اجـر رسـالـت پـدرت خـوب شد ادا

گـردیـد تـازیـانـۀ امـت ،جـزای تـو

ای یاس نیلی نبوی! کاش خورده بود

آن تـازیـانه ها به تن مـا به جای تو

تا روز حشر کاسۀ خون جگر شود

چشمی که تر نگشت ز اشک عزای تو

باید به میثمت دُر مضمون عطا کنی

تا گوهـر قـصیده بریـزد به پـای تو

شاعر :علی ذوالقدر

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

رو کرد خدا قـدرت پنهانی خود را

تا خلق کـند حوری انسانی خود را

ابـلیـس بهـشتـی بشـود گـر بگـذارد

بر خاک قدم های تو پیشانی خود را

هفتاد یهودی نه ،که سلمان و ابوذر

مدیـون تو هستند مسلـمانی خود را

در بند غمت هر که اسیر است عزیز است

آزاد مکـن یـوسف زنـدانی خود را

چون مور اگر ریزه خور خوان تو باشیم

یک روز بـبـیـنـیم سلیمانی خود را

ترسی ز اجل نیست به این شرط که باشیم

در روضۀ تو لحظه پایانی خود را

دل را به منـای غـم تو ذبح نـمودیم

از یاد مبر این همه قربانی خود را

000
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000
شاعر :جواد محمد زمانی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

كو آن كه طی كـند شب عـرفـانی تو را

شـاعـر شـود حـقـیـقـت نـورانـی تـو را

این رودهـا كـه هـمـسـفـر بیقـراریانـد

تـحـسـیـن نـمـودهانـد خـروشـانـی تو را

با صد هـزار شاخـه گـل یـاس هم بهار

هـمپـای نـیـسـت عـطـر گلستـانی تو را

وقـت عـبـادت آیـهای از نـور میشـوی

تـا عـرش مـیبـرنـد چـراغــانـی تـو را

تـسـبـیـح كـردهانـد خــدا را فـرشـتـگـان

تـا دیـدهانـد جـلــوه ســبــحــانــی تـو را

بـایـد فـرشـتـگـان پـی درك فـصاحـتـت

از بـر كـنـنـد مـتـن سـخـنــرانـی تـو را

انــدوه رنـجهـای تـو بـا آن مـسـاحـتـش

پُـرچـیـن نـكـرد صـفـحـه پیـشانی تو را

هجده گل از حیات جهان چـید دست تو
ای بـاغهـای خـرم تـوحـیـد ،مـسـت تـو
این چـشمهها بدون تو آب روان نداشت

این دشتها بدون تو طبع جـوان نداشت

بهـتـر ز یـاسهای تو نُه چـرخ گـل ندید

بهتر ز دودمان تو هـفـت آسمان نداشت

ای مـهـربـانتـر از هـمۀ شهـر با عـلـی

ای آن كه چون تو شهر علی مهربان نداشت

نُه سال با تو چشم عـلـی روی غـم ندید

نُه سال جز تو قلب عـلی همزبان نداشت

نُه سال جـز تـو مـادر گـلها كـسی نبود

نُه سال جز تو باغ علی باغـبـان نداشت

نُه سـال سـفـرههای فـقـیـران شـهـرتـان

جز با تنور بخشش این خانه نان نداشت

بـانـو! مـدیـنـه عطـر شما را گرفته بود

اما چرا كسی خـبـر از قـبـرتـان نداشت

باشد ولـی ز خـاك بـهـار تو بـاقـی است
در بـاغ یـاس عطر مـزار تو باقی است
عـزم شـمـا مـبـارزه از سـر گرفـته بود

تـصـمـیـم بر جـهـاد مـكـرر گـرفـته بود

لشكر شد اشكهای شما در مصاف خصم

وقتی شـرار فـتـنـهگـری در گـرفته بود
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آن روز تــیـغ خـطـبـۀ تـو آب دیـده بـود

حال و هوای حمله به خیـبـر گرفته بود

آن روز واژههـای شـجـاع تو در نـبـرد

جان از جوان و دل ز دالور گـرفته بود

زینب كه خطبههای سراسر حماسه خواند

این درس را ،ز مكـتب مـادر گرفته بود

ای مــادر شــلـمـچـه! امـیــد شـهــادتــم

در پشت روضههای تو سنگر گرفته بود

دلخـسـتـهام ،طراوت كـارونم آرزوست
لیـالی جان! جزیره مـجـنـونم آرزوست
برداشت دست حق ز رخ شب نقاب را

حـس كـرد بـاز پـنـجــرههـا آفــتــاب را

بـیـدار گـشـتـهایـم و دلآشـفـتـه دشمـنان

دیگر مگر به خواب بـبـیـنـند خواب را

بـایـد امـیـد داشت به فـردای پُـرغـرور

بایـد فـزون نـمـود در این ره شتـاب را

گـفـتـا به حق تجلی نـور خـمـیـنی است

هر كـس كه دیـد رهبـر این انـقـالب را

فـریـاد میزنیـم در این شـور بـیكـران
«عجل علی ظهوركَ یا صاحب الزمان

»

شاعر :حمیدرضا برقعی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

دارد دل و دین میبرد از شهر شمیمی

افـتـاده نـخ چـادر او دست نـسیـمی

تسبیح دلم پاره شد آن دم که شنـیدم

با دست خودش داده اناری به یتیمی

حتی اثر وضعـی تـسبـیح و دعا را

بخشیده به همسایه ،چه قرآن کریمی

در خانۀ زهرا همه معـراج نـشیـنند

آنجا که به جز چادر او نیست گلیمی

ای کاش در این بیت بسوزم که شنیدم

میسوخت حریم دل موال چه حریمی

آتش مزن آتش در و دیوار دلش را

جز فاطمه در قلب علی نیست مقیمی

حـاال نکـنـد پـنجـره را وا بگـذاریم

پرپر شود آن اللۀ زخمی به نسیمی
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شاعر :حمیدرضا برقعی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

زبان چگـونـه گـشـایم به مـدح تو مـادر

که بی وضو نتـوان خواند سورۀ کـوثـر

زبـان وحـی ،تو را پـارۀ تن خود خواند

زبان ما چه بگوید به مـدحـتـان دیگـر؟

چـه شـاعـرانـه خـداونـد آفـریـده تـو را

تو را به کوری چشمان آن «هو

األبتر»

خدا به خواجۀ لوالک داده بود ای کاش

هـزار مـرتـبـه دخـتـر اگر تویی دخـتـر

چه عاشقانه ،چه زیبـا ،چه دلنشین وقتی

تو را به دست خـدا مـیسـپـرد پیغـمـبر

علیست دست خدا و علیست نفس نبی

عـلـی قـیـام و قیامت ،عـلی علی حـیـدر

عـروسـی پـدر خـاک بـود و مــادر آب

نـشـسـتـهانـد دو دریــا کـنـار یـکـدیـگـر

شـکـوه عـاطـفـهات پیرهن به سائل داد

چنان که هـمسر تو در رکـوع انگـشـتر

همیشه فقر برای تو فخـر بوده و هست

چنان که وصـلـۀ چـادر برای تو زیـور

یـهــودیــان مـسـلــمـان نــدیــدهانـد آری

از ایـن سـیـاهـی چـادر دلـیـل روشنتر

حجاب ،روی زمین طفـل بیپنـاهی بود

تـو مــادرانـه گـرفـتـیش تـا ابـد در بَـر

مـیـان کـوچـه که افـتـاد دشـمـنـت از پا

در آن جـهــاد نـیـفـتـاد چـادرت از سـر

کـنـون بـه تـیـرگـی ابـرهـا خـبـر برسد

که زیـر سایه آن چـادر است این کشور

به هوش باش و از این دست دوستی بگذر

به هوش باش که از پشت میزند خنجر

به این خـیـال که مرصـاد تیـغ آخر بود

مـبـاد این که نـشـیـنـیـم گـوشـۀ سـنـگـر

بـدا بـه من که اگـر ذوالـفـقـار بـرگـردد

در آن رکـاب نـبـاشـم سـیـاهـی لـشـگـر

بدا به حال من و خوش به حال آن که شدهست

شهید امر به معـروف و نهی از منـکـر

خدا گواه که چون فـاطـمـه نمیخـواهیم

حکومتی که نباشد در آن عـلـی رهـبـر

رسیده است قـصیده به بیت حسن خـتام

امـیـد فــاطــمـه از راه مـیرســد آخــر
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قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن

منم که عصمت هللاُ به ساق عرش زیورم

حـبـیـبـۀ خـدا مـنـم ،حـبـاب نـور داورم

رضای من رضای او والی من والی او

که مـن ولـیـة هللا و ز هـر بدی ُمطهرم

علی است نفس احمد و حقـیقت محمدی

منم که بـضـعـة الـنبی و با علی برابرم

به تـخـت اقـتدارشان نشسته ام کنارشان

به تاج افـتـخارشان ،یگانه است گوهرم

به جز محمد و علی که نور ما ب َُود یکی

ز انـبـیـا و اولـیـا خــدا نـمـوده بـرتــرم

نبی چو گفت برمـال اگر نبود مـرتضی

ز اولیـن و آخـریـن کسی نبود هـمـسرم

عـلـی شهاب ثاقب و منم فروغ زهروی

به اوج عصمت و حیا به هر زمان منورم

نهال عشق ایـزدی بهـار ُحسن سـرمدی

شکوفه محـمـدی عطای رب و کـوثـرم

حسین با حسن مرا دو گـوـوار زینـتـند

علی است طوق گردنم محمد است افسرم

محمد و علی و من چو اصل و اُم خلقتیم

منم که باب خویش را درین مقام مادرم

فـدک چه جـلـوه ای کند به پیشگاه دولتم

که مالکیت جنان به کف ب َُود چو حیدرم

علیه غـاصب فـدک از آن قـیـام کرده ام

که راه پُر جهاد حق نشان دهم به دخترم

حسان بود مودت رسول و آل مصطفی

امـیـد بـرزخ من و پـنـاه روز مـحـشرم

شاعر :حسین عالءالدین

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

باران گرفت و سینه پُر از عطر یار شد

بـلـبـل غـزل سـرود و چمن بیـقرار شد

پـیـچـیـد در طـبـیـعـت دنـیـای خـاکـیـان

عـطــر تـبـسـم تـو و نـامـش بـهـار شـد

تـنها به شـوق بـوسه زدن بر عـبـای تو

هر قاصدک به دوش نسیـمی سوار شد

ای کـاش جایگـاه خودش را به من دهد

آن ذره ای که بر سـر راهت غـبـار شد

هر شاعری فرزدق و دعـبـل نمی شود

هر کس که خاک پای تو شد شهریار شد
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شاعر :ناشناس

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

من کیم جان جهان ممدوحه جان آفـرینـم

مـادر توحید و بـانــوي سماوات و زمینم

شمع جمع پنج تن ،همسنگر حبـل المتینم

وجه رب العالمین؛جان والیت؛رکن دینم

کوثر و تطهیر و قدر وهل اتي و یا وسینم
من کیم زهراي اطهر؛ دخت ختم المرسلینم
کشتي توحید را سکان منم،لنـگر منم من

خاجه لوالک را ،دختر منم مـادر منم من

چارده معصوم را گردون منم محورمنم من

مومنون من ،قدرمن ،طاها منم؛ کوثرمنم من

گـوهر عـین الحـیـاتـم؛ اختــر برج یقـینـم
من کیم زهراي اطهردخت ختم المرسلینم
نخل سرسبز والیت،اعتدال از من گرفته

صبر و ایثار و فداکاري کمال از من گرفته

مریم عذرا بدان پاکي،مدال از من گرفته

خانه شیر خدا؛مجد و جالل از من گرفته

خشت خشت آن شده محو دعـاي دلنـشینم
من کیم زهراي اطهردخت ختم المرسلینم
من کیـم ام الوال؛ ام الـنـبـي؛ ام الکـتـابــم

من کیم؟صومم ،صالتم ،عصمتم؛ نورم ،حجابم

من کـیـم بیت امیــرالمـومـنـیـن را آفتابـم

اولین شخصیت عـالــم کند ،مـادر خطابم

برترین موالي خلقت خوانده یار و همنشینم

من کیم زهراي اطهردخت ختم المرسلینم
مادري دارم که ذات حق فرستاده سالمش

شوهري دارم که پیغمبر بود محو جمالش

دختري دارم که نور وحي خیزد از کالمش

فضه اي دارم که گیرد مام عیسي احترامش

شیعه اي دارم که خود یارش به روز واپسینم

من کیم زهراي اطهردخت ختم المرسلینم
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دامـني دارم که ثــارهللا را مي پــروراند

مصحـفي دارم که مانند کـتــاب هللا مـاند

حجره اي دارم که حتي کعبه آن را کعبه خواند

منطقي دارم که فریاد علي را مي رساند

این من و این مسجد و این خطبه هاي آتشینم

من کیم زهراي اطهردخت ختم المرسلینم
هردو بخشیدیم با اخالص و صدق و پاکي دل

من گلوبند و علي انگشتر خود را به سائل

انـمـا و هل اتي در شأن ما گردید نــازل

من ،امیرالمومنین ،هر دو اواالمریم ،کامل

آري آري اوست زهرا؛من امیر المومنینم
من کیم زهراي اطهردخت ختم المرسلینم
من به روي خلق در از نور داور باز کردم

من به خنده عقده از قلب پیمبر باز کردم

من طناب خصم را از دست حیدر باز کردم

من به امر رهـبـرم بر قاتلم در باز کردم

من فقط تنهــا طـرفــدار،امام الـمـتـقـیـنـم
من کیم زهراي اطهردخت ختم المرسلینم

شاعر :حبیب باقرزاده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ما باده نوش جـام گوهـربار مادریم

هر شب دخیل چادر زهرای اطهریم

سیرابمان نکرده شراب و می طهور

ما تشنگان قطرهای از حوض کوثریم

از این جهت که مادر ما آسمانی است

ما از تـمـام اهـل سـمـا دلـربـاتـریـم

با یک نگـاه فاطمه پرواز می کـنیم

از برکـت تـوسـل تان ما کـبـوتـریـم

صحن و سرای فاطمه در قلب شیعه است

در سینهام ببین که بنا کردهام حریم

این جمله های ابتر ما یک اشاره است

ما به مقـام اصلـی تو پـی نـمی بریم

زهـرا بـرای راه والیـت شهـیـد شد

پس ما هـمه فـدایی فـرمان رهـبریم
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شاعر :یوسف رحیمی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

زهـرا هـمـان که در سـحـر آفـریـدنـش

ک بـر وجـه أحـسنـش
َـبـار َ
گـفـتـه خـدا ت َ

زهـرا همان که عطـر خـداوند مي وزد

هر روز پنج مـرتـبـه از بـاغ سـوسنـش

هـر صبح در طواف مالئک به دور او

مــعـراج مي چکــد ز تمــاشاي گلشنش

زهـرا هـمـان کــه بر دل پیـغــمـبر خـدا

جـان دوبــاره مـي دهد از شوق دیـدنش

از ابتــداي خلــقـت خود از همــان ازل

دارد نـگــین عشــق علي را به گردنش

دیگـر از این چه مرتبه اي با شکـوه تر

باشد بزرگ کـرب و بـال طــفل دامنش

« َحتَّي ت ََـو َّر َم ْ
ـت قَ َد َماهَا» حکـایــتي ست

از عــاشـقانــه هاي سحـرهاي روشـنش

بي شک منا و مکه دگر محرمي نداشت

پنهان نـبود اگـر ز نظـر خـاک مدفـنش

روزحساب تـوشـۀ ماعـشق فـاطمه ست

ما را بس است خوشه اي ازفیض خرمنش

شرح فـضائـلش همه عـین عبادت است
تکریم پایـداري و حـلم و شـهادت است
آمــد کـــه روشنــي بــدهــد آفـــتـاب را

بخـشد به چشــم تار جهان نـور ناب را

باران و رود و چشمۀ و دریا به نام اوست

مهــریــه اش نـمــوده خــداونــد ،آب را

اصالً تمام جنت ودوزخ به دست اوست

داده بـه او شــفاعــت روز حـســاب را

بــا شــرط ُحـب فـاطـــمه و آل فـاطـمه

پــاداش مــي دهــند قــیـامت ،ثــواب را

از سر نام فاطمه این نکته روشن است

بـرداشـتـه خــدا ز ُمـحــبـش عــذاب را

بــا آیه هاي روشــن عـمـر شریف خود

تفــسیر کــرد سـوره به سوره کتاب را

حتي به پیش سـائـل اعـمــي محـال بود

بــردارد از مـقــابــل چــهره نـقــاب را

بي حرمتي به ساحت قدسي فاطمه ست

هر کس کـه زیـر پا بـگـذارد حجاب را

آري بــراي فــاطمـیـون ایـن وقـار ماند
با نــور چـادري که از او یــادگـار ماند
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هر دخـــتری کـــه اُم أبـیــهـا نمـی شود

هر مـادری که مـــادر دنـــیا نمی شــود

نــور تمــام عـالم امکـــان بــه روی هم

یک جلوه نور چـادر زهــرا نــمی شود

وقتی که اختیار دوعالم به دست اوست

محــشر بدون فـاطمـه بر پــا نـمی شود

یعنی که بی والیــت او هـــیچ طاعــتی

اذن ورود جــنــت االعـلـی نمــی شــود

فــردا بــه قلـــه های سعـادت نمی رسـد

هر کـس دخیــل چادر زهرا نمــی شود

حبل المــتین شیــعه نــخ جـانماز اوست

بی او گره ز کـار کــسی وا نمــی شود

می افــتـد از نـگـاه پُــر از مـهـر فاطمه

هر کــس فــدائی ره مــوال نمــی شــود

دینی که رفت سمت تـزلزل پس از نبی

بــی انــقالب فــاطمــه احـــیا نمی شـود

آغـاز کــرد یــک تنــه ،تنهــا ،قیــام را
مـعـلـــوم کــرد حــرمـت خـون امام را
وقتي که هست چهرۀ حـیـدر مطـاف او

در خـانه اسـت مسـجـد او اعـتکـاف او

آئـیـنه شد کـه جـلـوه کنـد عصـمت خدا

معـنـا گرفــت روح عفاف از عفـاف او

چـرخ تـمـام کون و مکان سنگ آسیاش

سررشـتـۀ زمین و زمـان در کـالف او

در پیش چشـمهاش چه دنـیا حـقــیر بود

بــوده بــه بوریــا و ســفـالي کــفاف او

چیزي نخواست فاطمه از ثروت جهان

یعني بـس اسـت پـیــرهـن دستــبـاف او

جلوه گر نهایـــت ایــثـار فـــاطمـه ست

انــفــاق خــالـصــانــۀ شــام زفـــاف او

آن بـانـویي که سـایـۀ او را کسـي نـدیـد

یـک روز شـد مدیــنه محـل مصاف او

وقتي که دیـد بسته شـده دست کعـبه اش

آمــد به کوچه جان بدهــد در طواف او

از چـشم اهل فتنه گرفته ست خواب را
معلــوم کـرد مــعني فــصل الخطاب را
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باغ حضور غرق گل یــاد فــاطمه ست

روح نماز و مسجد وسجاده فاطمه ست

تـنـهــا مـدیـنـه نـه ،هـــمـۀ عـالـم وجـود

روشن زسجده هاي سحر زاد فاطمه ست

آنکس که در نهـایـت اخـالص و بندگي

ایمان به پاي چادرش افتاده فاطمه ست

آن بانـویي که بعـد نبــي با حــماسه اش

درس وفـا به اهــل وال داده فاطمه ست

قبرش اگـر چــه شمــع و رواقي نداشته

قـــم ،تــا ابــد مـدیــنـۀ آباد فـاطـمه ست

یــعني بــه پاي بوســي آئـیـنـه اش بـــیا

آه ایـن ضریح پنجره فـوالد فاطمه ست

هــسـتــي ماست نــوکري اهل بیــت او

خیـرالـعـــمل محــبت اوالد فـاطمه ست

این انقـــالب جلوه اي از انقالب اوست

بي شک امـام هدیـۀ مـیـالد فـاطمه ست

این انقالب فاطمي است و حسیني است
با رهــبـري که آیــنه دار خمــیني است

شاعر :هادی جانفدا

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

تا آمـدی کـمـی بنـــشینی کـنــارمــان

تقـدیراشاره کرد بـه کم بـودن زمـان

از روی خاک با کمی اکراه پا شـدی

رفتی وضو گرفتی از اشراق و بعد از آن

هجده نفس کشیدی ورکعت به رکعتـش

نزدیک تر شدی به خودت ،ذات بی نشان

میخواستی جلـوه کنی بر زمـین ولی

توحید غیرتی شد و بـردت به آسمان

ازعصر جاهلیت آن ها تــورا گرفت

دادت به درک ناقص این آخرالزمان

حاال هزار سال پس از تورســیده اند

اهـل زمــین به قسمت جذاب داستان

جایی که آسمانبه زمین رزق مـیـدهد

از سفـرۀ نگـاه تو ،بانـوی مهـربان!

درکوچه های ساکت ومرطوب شـهرما

حس می شـود حضور شما مــوقع اذان

اما هـنــوز منظـره ی بکــر خـالــقی

که وا نـشد به دیـدن تو چشـم دیگــران

این شعر را بگـیر و برای فرشـته ها

با لهـجـۀ خـدا وصدای خــودت بـخـوان
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شاعر :سیدمحمد میرهاشمی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

ما طایـفـۀ درد؛ شـفـا را ز تو خواهیـم

مجـروح دالنـیـم دوا را ز تو خـواهیم

افـسـرده شـدیـم از اثـر کثرت غـفـلت

ای خاطرۀ سبز صفا را ز تو خواهیم

از فرط فراموشی مرگ اشک نداریم

ای کوثر جوشنده بکا را ز تو خواهیم

ای خانه ی ذکر تو خـرابـات محـبـان

ما بادۀ جان بخش بقا را ز تو خواهیم

پا بست کویریم عطش هم سخن ماست

بـاران عنـایـات خـدا را ز تو خـواهیم

بـال و پر ما سوخته ای یـاس شهـیـده

پـرواز به سوی شهدا را ز تو خواهیم

جـانـبـازتـرین مـادر عـالـم نظری کن

جان دادن در کرببال را ز تو خواهیم

دنـیـا چه بـهـا دارد اگـر اهـل نباشیم؟

اهلیت و ایمان و وال را ز تو خواهیم

همراهی سادات یقین فیض عظیمی است

این اُنس به اوالد شما را ز تو خواهیم

مـا مـنـتــظـر آمـدن مـصـلـح ُکــلــیــم

دیگـر فـرج آل عـبـا را ز تو خـواهیم

از جـلـوۀ آن مـنـتـقـم چـهــرۀ نـیــلــی

پایان غم و درد و عزا را ز تو خواهیم

شاعر :یوسف رحیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

هـر دخـتـری که اُم أبـیـهـا نـمـیشـود

هـر مـادری که مـادر دنـیـا نمیشـود

نـور تـمـام عـالـم امکـان به روی هم

یک جلوه نـور چـادر زهـرا نمیشود

وقتی که اختیار دو عالم به دست اوست

مـحـشـر بدون فـاطـمه بر پا نمیشود

یعـنـی که بـیوالیت او هـیـچ طاعتی

اذن ورود جـنـت االعـلـی نـمـیشـود

فـردا بـه قـلـههای سـعـادت نـمیرسد

هر کس دخـیل چـادر زهـرا نمیشود

حـبـلالمتـیـن شیعه نخ جـانماز اوست

بی او گـره ز کـار کـسی وا نمیشود

میافـتـد از نگـاه پر از مهـر فـاطـمـه

هـر کـس فـدائـی ره مـوال نـمـیشـود
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مثنوی

ای خــالیــق خـاک فـرزنــدان تـو

قـلـب احـمـد در لـب خــنــدان تــو

راسـتـی بــوسـیــده پــای بــوذرت

ُخـلـد مـشـتــاق بـالل و قــنــبــرت

عـالـمــی بـر بـیـت تو سـائـل شـده

1

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

1

مــائــده بـر فـضــه ات نــازل شـده

بـوسـتـانـت فــادخــلــوهـا آمـنـیــن

هر گلش بر شاخه یک روح االمین

دسـت خــیــل انـبــیــا بــر دامـنـت

روح پـیــغــمـبـردر آغــوش تـنـت

روی تو با چشم حیدر دیدنی است

دستت از سوی پدر بوسیدنی است

بــنــده ای امـا خـــدایــی بــنــده ای

تــا خــدا دارد خــدایــی ،زنــده ای

ُحـسـن تو مـرآت ُحـسـن ابـتـداست

وجه تو باقی است ،چون وجه خداست

مـشـتـی از خـاکت وجود آدم است

هر گـل بستان تو یک مـریـم است

نـامـت از نـام خــدا مـشـتــق شــده

تو شدی مـیـزان حـق تـا حـق شده

مـهـرت از ســوی خـدای لـم یـزل

آب و خـاک و بـاد و آتـش از ازل

در والدت مـریـم نـیـکــو سـرشـت

پـیـکـرت را شـسـت با آب بهـشـت

بلکه دست عـصـمـت مریم درست

آب کـوثــر را بـه انـدام تو شـسـت

روی تو خورشید پیش از ابتداست

نـور تو تا وسـعـت مـلـک خداست

هـرچـه رفـتـم در ثـنـایـت پـیـشـتر

غـرق گـشـتـم در تـحـیـر بـیـشـتـر

چـشـم خود تا بر عـروجت دوخـته

از بــراق مـعـرفـت پــر سـوخـتــه

لـیـلـةالـقـدری که حـی پـاک گـفـت

"و ما ادراک" گفت
بر مـحـمـد هم َ

 .بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به منظور حفظ بيشتر حرمت اهل بيت که مهمترين وظيفه هر مداح است؛ بيت

اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
عـالـمــي پـشـت درت سـائـل شـده

مــائــده بـر فـضــه ات نــازل شـده
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گـرچـه در بـیـن خـالیـق زیـسـتـی

آنـکـه خـلـقـت کـرد دانـد کـیـسـتی

روح حــوا ،مــرغ بــاغ یــاس تـو

رزق آدم ،دانــۀ دســـتــــاس تــــو

چـشـم کــل خـلـق بـر دسـت پُـرت

زلـف حـورا رشـتـه هـای چـادرت

تا بـگـیـرد از تو درس خـویـشـتـن

با تو جـبـریـل امین شد هـم سـخـن

او که واقف از جالل و جاه توست

فـارغ الـتـحـصـیـل دانشگاه توست

ای که عصمت از حجابت پا گرفت

کی به جـز تو رو ،ز نابیـنا گرفت

حـمـد و تـکـبـیـر و دعـا دلـداده ات

سـجـده بُـرده سـجـده بر سجـاده ات

ای دعـا بـرده بـه درگـاهـت نـیــاز

از نــمــاز تـوسـت پــرواز نــمــاز

آسـمـان بر لب زنـد ُمـهـر سکـوت

کـز دهـانـت بـشـنـود ذکـر قـنــوت

هر کـالمت خـلـق را خـیـرالـکـالم

بـر سـالمـت از سـوی داور سـالم

قــل هــوهللا است دامـنــگـیــر تــو

کرده حـق فـخـریـه بر تـکـبـیـر تو

تا کند در مـحـضرت عرض سالم

پـیـش پـایت کـرده پـیـغـمـبـر قـیـام

روح عصمت تشنۀ تـطـهیر توست

لـیـلـة الـقـدر خـدا تـفـسـیـر تـوست

چــادر تــو ســایــبــان انـبــیـاسـت

جامه ات از نـور قـدس کبـریـاست

قـلب هستی خـانـۀ خـشـت و گـلـت

قـاب قــوسـیــن الــهــی مــنــزلـت

آسـمـان لـبـریـز از احسـان توست

بـاغ جـنـت عـاشـق سلـمان توست

وصــف تــو در آیـــۀ هللا و نـــور

چـشــم بــد از آسـتــانـت دور دور

انـبـیـا در بـیـتـت ای دخت رسـول

پـای نــگــذارنــد بــی اذن دخــول

صاحـب الـبیت تو حـی داور است

زائـر هـر روز آن پـیـغـمـبر است

حـیـف بـیـت کـبـریـا را سـوخـتـند

قـلـب خـتـم االنـبـیـا را سـوخـتـنــد

000
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول مفاعلن فعولن

ای روح خــدا بـه چـشـم حـیـدر

ای پـــارۀ پــیــکــر پـــیــمــبـــر

ای مـادر وحـی و دخـتـر وحـی

ای لـــیـــلـــۀ قــــدر حــــی داور

عـیـسـای مـسـیـح کرده تعـظـیـم

اول به تـو بـعـد از آن به مــادر

یک دفتر وصف تو است قـرآن

یـک سـطـر مـدیـحـۀ تـو کـوثـر

قـــرآن مــحــمـــد اسـت رویـت
وحـی است هـمـاره گـفـتـگـویت
مـا تـشـنـه ،والیـت تـو آب اسـت

ما خشکی و بذل تو سحاب است

بـی سـایـۀ تـو خــدا گــواه اسـت

گـلـزار بـهـشت هم سـراب است

پـوشـیـده تـریـن رمــوز خـلـقـت

در چـشـم تـو مـثـل آفـتـاب است

یک الله ز باغ تو است عصمت

یک خوشه زخرمنت حجاب است

جـبـریـل بـه مـحـضـر تـو بـانـو
بـا عـرض ادب زده اسـت زانـو
خــالــق بـه تـو افــتــخــار دارد

خــلـقـت ز تــو اعــتــبــار دارد

بــا دیــدن صــورتـت مــحــمــد

در ســیــنــه دلــش قـــرار دارد

تـن بـا نـگـه تـو مـی شـود روح

روح از نــفـسـت بـــهـــار دارد

هر کس که به مهر تو است خرسند

کــی بــیــم ز خــشــم نــار دارد

ای عــصـمـت مـطـلــق الــهــی
در حـشـر تو راست پـادشـاهـی
ای ســائـل فـضـه ات کــرامـت

ای مـــادر شـیـعــه تـا قـیــامـت
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نــازد بـه تـو ای تــمـام ایــمــان

تــوحــیــد و نـبــوت و امــامـت

تـــو در دل مـــایـــی و دل مـــا

دارد بــه مــدیــنــه ات اقــامـت

قــرآن بـه تـو مـتــکـی هـمــاره

ایـمـان ز تـو یــافـتــه ســالمـت

اســـالم رهــیـــن زیــنــبـیــنــت
دین یـافـت حـیـات از حـسـیـنت
در کـوی تو رهـسـپـار خورشید

با مـهـر تو نـور بـار خـورشـیـد

مـنـظـومـه ای از چـهـارده مــاه

داری به بـغـل چـهـار خـورشیـد

هــر قــطــرۀ تـو هـــزار دریــا

هـر ذرۀ تـو هــزار خــورشـیــد

از نـور تو خـلـق شـد که تـابـیـد

بـر قــلــۀ روزگــار خــورشـیــد

ای مـــــادر آفــــتـــاب زهـــــرا
در حـشـر بـه مـا بـتــاب زهــرا
تــا بـــوده و هــسـت آفـــریـــده

زن چـون تـو خـــدا نـیــافــریــده

احـمـد ز بـهـشـت لـحـظه لحـظه

بـــوی نــفــس تــو را شــنــیــده

الــحــق کـه نـبــی نـدیـده هـا را

در روی نــــدیــــدۀ تـــو دیــــده

احـمــد تـو و تـو مـحـمـد اسـتـی

ایـن گـونـه خـبـر به مـا رسـیـده

ذکـر تـو چـراغ مـحـفـل مـاست
دیــوار تــو کــعــبـۀ دل مـاسـت
ای دخـت رســـول و مـــادر آل

ای وقـت عـروج بـر عـلـی بـال

ای مـصـحــف سـیــنـۀ مـحــمــد

شـد حـرمت تو چـگـونـه پـامـال

قــامـت الــف صـحــیـــفـۀ نــور

دردا که ز کــوه غــم شـدی دال

چـون شـد که در آسـتـانـۀ وحـی

با آن همه شـور رفـتـی از حـال
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ای یــاس کـبــود گـلـشـن وحــی
گـردیـده خـزان بـه دامـن وحـی
ای طـایـــر عـــرش آشــیـــانــه

چـون شـد که فـتـادی از تـرانــه

گــلــزار جــنــان کـجــا و آتـش

حــوریــه کــجـــا و تـــازیــانــه

از اجــر رســالـت نــبـی مــانــد

بــر اللــۀ عـارضـت نــشـــانــه

آن شعله که سوخت خانه ات را

از ســیــنــۀ مـا کــشــد زبــانــه

مـا ســوخـتـگــان ایـن شـراریـم
تـا صبـح ظـهــور بـی قــراریـم
بـس تـیـر غـمـت به دل رسـیـده

مـانـنـد کــمــان قـدت خــمــیــده

چون ناله که در درون شدی حبس

چـون اشـک کـه اوفـتـد ز دیـده

ای یـاس بـهـشـت قــرب احـمــد

کـی بـا لـگـدت ز شـاخـه چـیـده

بـــا یـــاد کــــبــــودی رخ تــــو

رنـگ از رخ مـهـدیـت پــریــده

دل زخمی زخـم سـیـنـۀ تو است
شـهـر دل مـا مـدیــنـۀ تـو اسـت
سـوگـنـد بـه آخـریـن نــگــاهـت

سـوگـنـد به طـفــل بـی گـنـاهـت

سـوگـنـد به پـهـلـوی شـکـسـتــه

ســوگـنــد بـه بــازوی سـیـاهـت

سـوگـنـد به صـبـح درد خـیـزت

سـوگـنـد بـه اشـک شـامـگـاهـت

در صـورت مـاسـت درد سـیـلی

در سـیـنـۀ مـاسـت سـوز و آهت

مـایـیــم و ســرشـک مــاتــم تــو
تــقــدیـــم تـو اشــک مـیـثــم تــو

000

165

درآستان وصال؛ جلد چهارم ،اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها
السالم

شاعر :محمود کریمی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

جنت كه خود به نام شبستان فاطمه است

ســــجـاده اى به گوشه ایوان فاطمه است

بال فرشتـــــگان خـــــدا غـــرق حسرت

خـاك گلین حجــره طفــــالن فاطمه است

فرموده مصــــطفی كـــه فدایش شود پدر

روحى كه هست درتنم ازآن فاطمه است

نــــام عـــــلى شـــده بـه عدد با نمك یكی

نـام على خودش ز نمكدان فاطمه است

تنها نه جلوه گـاه رخش مهــــر و ماه شد

چشمــان حیدر آینه گردان فاطمه است

مشهور شد حسن به كرامت در اهل بیت

خوان حسن ،نتیجه احسان فاطمه است

عالم تمــــام بـــى سر وسامـان كربالست

اما حسین بى سرو سامان فاطمه است

آنكه به او همه شهدا غبطــــه میخورنـــد

باهردودست دست به دامان فاطمه است

تیغ كالم و خطبه زینب به شـــهر شــــام

تفسیــــر آیه آیـــه ی قرآن فاطمه است

عالــــم تمام ،ملـــــك عــلى شیر الفتاست

ایران میان این همه استان فاطمه است

در آستـــان قدس رضا ،نور مادرى است

یعنى رضـا نگین خراسان فاطمه است

ما سربلنــد و ســــینه ستبـــــر و سرآمدیم

ایـــن اقتدار ما ،ز شهیدان فاطمه است

با این حســــاب قبـــــر شهیــدان بى پالك

پــــایین پــــاى مرقد پنهان فاطمه است

عارف كسى شده است كه زهراست قطـــب او

فانــى در بـال شدن عرفان فاطمه است

حجت تمام كرد بـــه آیــــات و محكـــمات

این اشكها ز غربت برهان فاطمه است

عشق على چنـــــان زده آتــــش به جان او

در ،مشتعل زسینه سوزان فاطمه است

در بارگــــاه قدس كـــــه جاى مالل نیست

چشمان قدسیان همه گریان فاطمه است

مانده است ذوالفقار على ،در نــــیام صـبر

قلـب خداى صبر ،پریشان فاطمه است

شرمنـــــده شد علـــى ز پیمبر كه گفته بود

شیر خــــدا همیشه نگهبان فاطمه است
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000
شاعر :ناشناس

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

جلوه گاه عصمت و معـیار ایـمان فاطمه

روح و جان مصطفی محبوب جانان فاطمه

مظهر اوصاف ذات کردگار ذو الجـالل

در رضای و در غضب مرآت یزدان فاطمه

احـمـد مـخـتــار آمـد عـطـا از کــردگار

هست او را کوثر و خیر فراوان فاطمه

طاهره ،روح و زکـیه ،نام او باشد بتول

حـانـیـه ،صدیقه ،عـذرا ،مهرتابان فاطمه

راضیه هــم بر قضا و بر رضای کبریا

زین سبب مرضیه باشد نزد جانان فاطمه

نـوریه ،منصوره ،حورا ،مریم کبری بود

سیــده ،مـحـدثـه ،مـام امـامـان فــاطـمـه

نــور زهرا می درخشیـده به هنگام نماز

عرشیان را اختر و شمس فروزان فاطمه

مــریـم و آسیــه فـخـر بـانـوان عـالـمـند

لیک آن دو چون قمـر خورشید تابان فاطمه

اُسوه صبر و شهامت ،عـزت و آزادگی

هـم مجاهـد در ره اسالم و قرآن فـاطمه

با خـدیجه گفتگو قبل از والدت می نمود

مام را هم مونس و هم نور چشمان فاطمه

گر نبودی مرتضی کـفوی برای او نَـبُـد

یاور و هم رزم آن یعسوب ایمان فاطمه

گفت پـیـغـمـبـر فـدای او بـود بــابـای او

پارۀ تن مصطفی را ،روح و ریحان فاطمه

در بر معـبود یکـتـا آن دُر نیکو سرشت

روح پاکش خاشع و هم جسم لرزان فاطمه

پــارســا و زاهــد آن ذریـه خیـرالـبـشـر

مـقتدا بر زاهدان و پـارسـایان فــاطـمـه

مستمـدان را بُـدی او دلنـواز غـمـگسـار

در قـیامت هست شافع بر محبان فاطمه

رخت نو پوشید او را مصطفی بهر زفاف

داد آن را در ره حق ،بـیـنوایان فـاطـمه

زیوری کان هدیه از دخت گرام حمزه بود

کـرد انفاق ،اُسوه نیکی و احسان فاطمه

در سخن گفتن چو پیغمبر نبودی جز بتول

در فـضـایل وارث ختم رسوالن فاطـمه

مهر افزون داشت او برهمسر خود مرتضی

یـاور آن شهـسـوار دین و ایـمان فاطمه
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بهترین وصف زنان حفظ حجاب وعفت است

باشد این از گـفـته های جاودان فــاطمـه

در حیا و شرم بودی بی نظـیر آن پاکدل

از علی هم رنج ها میکرد پنهان فاطمه

خطبـۀ غـرای زهــرا بر کـمال او گـواه

آسـمــان معرفت را مــاه تـابان فـاطمه

آفــرینش جملگی صنع خدای قادر است

غــایت آن طـاعت حق در بـیان فاطـمه

َـبود جز خلوص
جملۀ توحـید را تأویل ن ُ

هست تأویل خلوص و متن ایمان فاطمه

نورقرآن ساطع وشرع خدا را ناطق است

پیروان را میرساند تا به رضوان فاطمه

بــوسه بر دستش پیمبر زد ز روی احترام

نزد او محبوب تر از جمله خوبان فاطمه

آه از بــیــداد هـا و ظـلـم هـا بـی شـمـار

دید بعد از مرگ پیغمبر به دوران فاطمه

صورت زهرا کبود از سـیلی ناپاک شد

چهره ازهمسر همی میکرد پنهان فاطمه

محسنش مقتول و پهلویش ز ضرب در شکست

درمیــان آن در و دیــوار نـاالن فاطـمه

در جوانـی دیـده از دنـیای فانی بست او

شد شهید اندر ره معشوق و جانان فاطمه

عاشقـا گر ُحب زهرای بتولت بر دلست

پیروی کن از مـرام فخر نسوان فـاطمه

شاعر :جواد هاشمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

گفتم چگـونـه از همه بـرتـر بخـوانمت

آمـد نــدا حــبــیــبــۀ داور بـخـوانـمـت

دیـدم رسـول؛ اُم أبـیـهـات خـوانده است

گـفـتـم کم است دُخت پیـمـبـر بخوانمت

دیـدم تـویـی هـر آیـنـه ،آیـیــنـه عــلـی

گفتم عجب به جاست که حیدر بخوانمت

دیــدم قـیــامـت اسـت در خـانــۀ شـمـا

گفتم رواست بـانـوی محـشر بخوانمت

گفتم مفصل است سخـنُ ،مجـمـلش کنم

جـبـریـل گـفت سـوره کـوثـر بخوانمت

ای مادر حسین و حسن! مام زیـنـبـین!

من هم اجازه هست که مادر بخوانمت؟
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000
شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

فاطمه روزی که خلقت شد سراسر نور بود

نور قبل ازخلقتش در ذات حق مستور بود

نوری از وجه خـدا مستغرق اندر ذات هو

کار او تسبیح سبحان ،قبل هر دستور بود

او بـرای مـادری کردن بر عالم ،زاده شد

یعنی از لطف ربوبی؛ سوی ما مامور بود

بانوی عصمت که یاری والیت شـأن اوست

نام او منصوره و در آسمان مشهور بود

تا که پـای امـتحان آمد ز حکـمت در میان

قبل خلقت امتحان داد و بحق مشکور بود

پـــاسخ زهـرا به هـر امر خـدا لبیک شد

بسکه بی چون و چرا در طاعتش مذکوربود

لیــــلة الــقدر عـلی ،بـدر تــمام مصطفی

آمد آن روزی که زیر دست و پا محشور بود

ای خـدا انـسـیة الـحوری کجا و مـیــخ در

حوریه رنجور بود و خصم او مسرور بود

هیزم و آتش ،لگد ،نعـره ،صدای استخـوان

ای عجب ابلیس دون آنجا بساطش جور بود

ثقـــل کـبری بر زمین و ثقل اکبر در طناب

این چنین منصوره کفو حضرت منصور بود

صبر هم صبرعلی این صبر هم دستور بود

فاتح خیبر به قـتـل صبر خود مأمور بود

"کوچه ای تنگ و دل سنگ و قتال نار و نور

گوشوار و سیلی و وضعیتی ناجور بود

امتحان فـــاطـمه تـا زیر سم اسـب رفت

پیش چشم زینبش خون خدا منحور بود

ســر مکـنـون خـدا در کوفه و شـام بـال

بر مال با معجـر پاره ولی در نـور بود

راه را گم میکند هرکس که دور از نـور شد

این چنین قــرآن ناطق تا کنون مهجور بود

فتنه را مانند زهرا و عـلی بـاید شناخت

باید از هستی گذشتن ،آنچه را مقدور بود

در ره زهـرا تـوال و تـبـــرا تـوأم اسـت

در قـیام او حمایت از عـلی منظور بود

عبرت از این ره جهاد است و شهادت تا ابد

انقالب فاطـمی تا کربال تا دور  ...بود
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شاعر :حبیب چایچیان

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

دنیاست چو قـطـره ای و ،دریـا زهـرا

کی فرصت جلوه دارد ایـنجـا ،زهــرا

قـدرش بود امروز نهـان چون دیـروز

هـنگـامـه کـنـد ولـیـک فــردا ،زهــرا

خـالـق چو کتاب خـلـقت انـشا فـرمـود

عـالـم چـو الـفـبـا شد و مـعـنـا ،زهـرا

احمد که خدا گفت به مدحـش :لـوالک

کـی می شـدی آفــریــده ،لـوال ،زهـرا

طـاهـا و عـلـی دو بـیـکـران دریـایـنـد

و آن بـرزخ مـا بـیـن دو دریــا زهــرا

او سـر خـدا و لـیـلـة الـقدر نـبـی است

خیـر دو سرا ،درخت طـوبـی ،زهـرا

بـر تـخـت جــالل ،از هــمــه واالتـــر

بـر مـسـنــد افــتـخـار ،یـکــتـا ،زهـرا

در آل کـسـا مـحـور شخـصیــتهـاسـت

مـابـیـن اَب و بَـعـل و بـنـیـهـا ،زهــرا

سـر سـلـسـلـۀ نـسـل پـیــمـبـر کــوثــر

سرچـشـمـۀ نـور چـشـم طاهـا ،زهـرا

تنها نه همیـن مـادر سبـطـیـن است او

فـــرمـود نــبــی :اُم ابــیــهــا ،زهـــرا

آن پـایـه که دیـروز پــیـمـبــر بـنـهــاد

امــروز نـگـهـداشـتـه بـر پــا ،زهـــرا

از احـمـد و مـرتضی چه بـاقـی مـانـد

از مجـمـعشان شـود چو منـهـا ،زهـرا

حرمت بنگر که در صفـوف مـحـشـر

یـک زن نــبــود ســـواره؛ اال زهـــرا

هنگـام شـفـاعـت چو رسـد روز جـزا

کافی است برای شیعـه ،تـنـها ،زهـرا

حیف است (حسانا) که در آتش سوزد

آن شیعه که ورد اوست :زهرا ،زهرا

شاعر :علیرضا قزوه

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

نه مثل ساره ای و مریم! نه مثل آسیه و حوا

فقط شبیه خودت هستی! فقط شبیه خودت زهرا

اگر شبیه کسی باشی ،شبیه نیمه شب قدری

شبیه آیـه ی تطهیری شبیه سوره ی « اعطیـنا»

شناسنامه ی تو صبح است ،پدر تبسم و مادر نور

سالم ما به تو ای باران ،سالم ما به تو ای دریا

کــبــود شعله ور آبی  ،سپیده طلعت مهتـابی

به خون نشستن تو امروز ،به گل نشستن تو فردا

بگیر آب و وضویی کن ،ز چشمه سارفدک امشب

نمازعشق بخوان فردا ،به سمت قبله ی عاشورا
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000
شاعر :رضا قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

وصف تو چنان است ،که انشا شدنی نیست

هر چند نوشتـیم ،به مـوال شـدنی نیست

قرآن»

با شعر و غزل ،وصف تو امال شدنی نیست

من «وحده ضمیرم» صفتم «هیچ َو پوچ»است

این وحدۀ «من» جز در تو «ما» شدنی نیست

ظرف دل من کوچک و عشق تو بزرگ است

ظرفیت این عشق ،به دل ،جا شدنی نیست

دل مــــردۀ آلــــودۀ افــتـــاده ز پـــا را

غیر از نفس هوی تو احیا شدنی نیست

تعـظـیـم کـنم رو به ضریح ملکـوتی ت

جز خـانۀ تو گـردن من تا شدنی نیست

هرگـز تو نـگـفـتی به گـدای حـرم خود

این حاجت تو سخت بود ،یا شدنی نیست

هر کس که تو ردش بکنی ،زشت ترین است

آنقـدر شود زشت ،که زیبا شدنی نیست

مدح تو به قرآن مجید است« ،به

هر کس که بخواهـد بـشود شیعۀ حـیـدر

1

بی مرحمت حضرت زهرا ،شدنی نیست

شیـرینی عـشق تو بود شهـد عـسلگـون

تـلـخـی بـدون تو ،مـربـا شـدنـی نیـست

ما شهره به دیوانگی و عشق و جنونیم

ماهیت این عشق ،که حاشا شدنی نیست

عـلی ُحب عـلی ،مـاتَ شَهـیدا
َمن ماتَ َ

بی تو بخـدا لفـظ « شَهـیدا» شدنی نیست

بـاد نـفـس تــیـغ تـو بـر هـر کـه وزیـده

تا روز قـیـامـت بـخـدا پـا شـدنی نیست

 . 1بيت زير به جهت پرهيز از شبهه و امکان فساد در معنا تغيير داده شد
هر کس که بخـواهـد بـشود بندة حـيـدر

بي مرحمت حضرت زهرا ،شدني نيست
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قسمت اول بخش سوم  :اشعار حمله به خانه حضرت و کوچه بنی هاشم
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000
شاعر :پوریا باقری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

هـر که مـرا بـا داغ زهــرا آشـنـا کـرد

خـیرش قـبول حق ،دلـم را با خـدا کرد

من دسـتـبوسـش میشوم تا روز محشر

هرکس مرا ایـنگـونه بر او مـبـتال کرد

یک لحظه با خود فکر کن بیاو چه میشد؟

پـروردگـار ما عجب لـطـفی به ما کرد

حــتـی اگــر ذریــۀ زهـــرا نــبــاشــیـم

او را به مهرش میشود مادر صدا کرد

در قـلب زهـرا جا گرفته هرکه خود را

پـای دفـاع از مـذهب شـیـعـه ،فـدا کرد

زهـرا ،که امرش بر امامش بود واجب

خود را به پشت در فدای مرتضی کرد

آن فرقه که در سینهاش بغض علی بود

در کوچه با زهرای مرضیه چهها کرد

مـلـعـون نـامـرد نـمـک نـشـناس کـافـر

چـه آتـشـی در خـانـۀ حــیـدر بـپـا کـرد

راه ورود نــانـجــیــبــان را بـه خــانــه

روبـاه پـیـر شـهـر ،بیرحـمـانه وا کرد

در ازدحـام و همهمه ،یک لحـظه مادر

با سـیـنۀ زخـمی کـنـیزش را صدا کرد

در روی زهـرا بود ،فـضه با مکـافـات

از سـیـنـۀ مـجـروح او در را جـدا کرد

چـشـمان حـیـدر تـار میبـیـند ،بـمـیـرم

شهـر دو رویی ها عجب با او وفـا کرد

دار و نـدارش بـین آتش سـوخـت مردم

آهی کـشـید و ذوالفـقـارش را رها کرد

شاعر :محسن صرامی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

جای خـوبیهای پیـغـمـبر تالفی میکند

با چهل همدست و یک لشگر تالفی میکند

آنکه یک آیه برای فـضل او نـازل نشد

بیحـیا بـا سـورۀ کـوثـر تـالفی میکـنـد

کـیـنه دارد از احـادیث عـلـی و بـابها

بغض خود را با فشار در تالفی میکند

فـاطـمه افـتـاد ،در افـتاد ،آنهـا رد شدند

مـابـقی را در دل حـیـدر تـالفی میکـند

دست بسته ،پابرهنه ،مرتضی را میکشید

هر چه دارد عقده از خیبر تالفی میکند

صبر کرده مرتضی اما یقین دارم کسی

میرسد با ذوالفـقـار آخـر تالفی میکند

173

درآستان وصال؛ جلد چهارم ،اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها
السالم

شاعر :سیدپوریا هاشمی

000

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

خانه تاریک شد و بر در خانه شرر است

جلوی یک زن مظلومه هزاران نفر است

کاش لـوالی در از سمت دگر باز شود

در اگر باز به داخل بشود دردسر است

آتش! از در نرو باال! دم در فاطمه است

حرمتش را تو نگه دار! ببین خون جگر است

1

صبر کن صبر علی چشم براه پسر است

آه مسـمار حیا کن! سوی پهـلـوش مرو

فـضه چـادر برسـان فاطـمه افتاد زمین

کمکش کن! همه هستی من در خطر است

قنفذ اینقدر نخند! این که زدی یک زن بود

با خودت هیچ نگفتی چقدر بیسپر است؟!

دخـت پیـغـمـبرتان است! مراعات کنید

میزند فاطمه را هرکه در این دورو بر است

شاعر :محسن صرامی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

بعد از آنکه باز شد سمت شما در بیهوا

یک گل نشکفته شد آن لحظه پرپر بیهوا

پـارۀ تن خوانده پیـغـمـبر شما را بارها

پس زمین خورده همان لحظه پیمبر بیهوا

باید از اینجای روضه بگذریم و بگذریم

تا به اینجا که زمین افـتاد حـیدر بیهوا

دست بردار از کمربند عـلی زهـرا نبود

با غـالف افتاد بر بـازویش آخر بیهوا

حضرت اُم ابیـهـا بـسـتری شد چـند ماه

بـارها در پـا شـدن افـتـاد مـادر بیهـوا

بیهـوا افتادنش را ارث بردند اهل بیت

شاه افتاد از فرس در پیش خواهر بیهوا

 . 1موضوع وجود ميخ در و سرخ شدن و وارد سينة حضرت شدن آن در هيچ مقتل معتبري نيامده است « البته اين موضوع بدان
معنا نيست که در اين حمله و جسارت سينه و پهلوي حضرت زهرا سالماهللعلیها مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربة در و آتش
حضرت به شدت مجروح شدند و تصريح تاريخي در اين زمينه وجود دارد» لذا توصية ما اين است که اولً از بازگو کردن آن به
دليل مستند نبودن و همچنين به جهت رعايت توصية علما و مراجع از پرهيز از خواندن روضههاي سخت خوداري فرمائيد؛ ثانيا اگر
قصد اشارة گذرا به اين موضوع را هم داريد لزم است حتماً در قالب زبانحال يا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود
نه قطعيت تاريخي!

آه مسـمار حيا کن! سوي پهـلـوش مرو

صبر کن صبر علي چشم براه پسر است
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000
شاعر :احمد ایرانی نسب

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

وقتی خدا دو لوح و قلم را درست کرد

نـوری میان عـرش معـلی درست کرد

با نور فاطمه به جهان جان دمید و بعد

مـا را گـدای “اُم اَبـیـهـا” درسـت کـرد

ما را شـبـیـه خـلـقـت بیانـتـهـای خود

از خاک پای حضرت زهرا درست کرد

از اشـکهـای مـــادر مــا آب آفــریــد

با گـریههای فـاطـمه دریا درست کرد

از تار و پـود چـادر مـادر نخی گرفت

َحـبـ ُل ال َمـتـین برای گـداها درست کرد

اصالً دلـیـل خـلـقـت دنـیاست ،فـاطـمه
نـور خـدا و زهـرۀ زهـراست ،فـاطمه
بــانـوی آب و آیــنـه ،بـانــوی آفـتــاب

ای قـطرههای اشک نـماز شبت گالب

لـبخـنـد میزنی و نـبـی فـکـر میکـنـد

این خـنـدۀ خـداست نـشـسته مـیان قاب

الرسول
هم کـوثر خـدایی و هم بَضعَـةُ َّ

هـم ذوالـفـقـار و ذکـر قـیـام ابـوتـراب

رزق تـمـام عـالم از این خانه میرسد

حاجات اهل عالم از این خانه مستجاب

1

هر لحظه که به یاد تو بودم شده ثواب

من هر نفـس که بیتو کشیدم تبـاه بود

ای چـادر تـو ،سـایـۀ روی سـر هـمـه
یا فـاطـمه ،فـقـط تو شـدی مـادر هـمه
حـق را کـنـار سـفـرۀ مـوال شـنـاخـتـیم

از وصـلههای چـادر زهـرا شـناخـتـیم

با قـطرههای اشک به کـوثـر رسیدهایم

مـادر تو را شـبـیه به دریـا شـنـاخـتـیم

 . 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.
من هر نفـس که بيتو کشيدم گـناه بود

هر لحظه که به ياد تو بودم شده ثواب
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000

ف نَ ْف َسه» دیدهایم
در روضۀ تو « َم ْن َ
ع َر َ

خود را شـنـاخـتـیم ،تو را تا شناخـتـیم

ف َربَه» نـیـستـیم
ما بـنـدۀ « فَـقَـ ْد َ
ع َ
ـر َ

بـا مـهــر مــادری تـو امـا شـنـاخـتـیـم

زهـرا چقدر زحمت ما را کشیده است

تا اینکه بـین روضه خـدا را شناخـتـیم

مـا را نـوشـتـهانـد مـسـلـمـان فـاطـمـه
ایـمـان ماست ،بـسـته به ایـمان فاطمه
حق را علم علیست ،علمدار فاطمهست

بـانـوی استـقـامت و ایـثـار فـاطمهست

در خانهای که واژۀ برخواستن علیست

ذکـر قـیـام حـیـدر کـرار فـاطـمـهسـت

تسبیح فاطمه صد و ده بار یا علیست

تسبیح مرتضی صد و ده بار فاطمهست

اصالً علیست فاطمه و فاطمه علیست

در پشت در علیست ،نه! انگار فاطمهست

آن بانـوی رشـیـده که از حـال میرود

در سجدههاش ،با تن تب دار فاطمهست

مـقـتل نـوشـته بـود تو را بیهـوا زدند
مـقـتل بگـو که مـادر ما را چرا زدند؟
آتش به روی قـامت در بود و یک نفر

آری هـجـوم چـند نفـر بود و یک نفـر

قرآن به روی نیزه که نه ،زیر دست و پاست

کوچه پر از اراذل شر بود و یک نفر

سـیـنـه سـپـر نـمـوده فـدای ولـی شـود

این هجمهها به سمت سپر بود و یک نفر

فرصت نکرده است عـلی را صدا کند

مـوج بال و اوج خطـر بود و یک نفـر

زهـرا نشـسته بود به دامـان خـویشـتن

فـضه گـواه داغ پـسر بـود و یک نفـر

پروانه سوخت و وسط شعلهها نشست
آئــیــنــۀ تـمـام نــمـای خــدا شـکـسـت
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000
شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

گـیـرم كه خانه خـانۀ وحـی خـدا نبود

آتـش بـه بـیـت اُم ابــیـهــا روا نـبــود

آن بانویی كه حرمت قرآنیاش سزاست

در كـوچـهاش تـهـاجم اعـدا سزا نبود

در آسـتان خـانـۀ او دود بهـر چـیست

آل رسـول تـازه مـگـر در عـزا نـبود

احـمـد مـگـر سـالم به او بـارهـا نـداد

زهرا مگر ز اهل همین «هل اتا» نبود

پرداخت شد بهای رسالت عجب چه زود

پس بـیـعـت والی عـلـی بـیبـهـا نبود

حاال چه وقت مجلس شورای رهبر است

حـیـدر مـگـر خـلـیـفـۀ دین خـدا نـبود

ای قوم اینهمه عجله از برای چیست

موال مگر به غـسل رسـول خـدا نبود

در كار خیر این همه رأی خالف چیست

حاال كه وقت شبهه و چون و چرا نبود

در شهرتان همایش نامردی از چه روست

بازوی دین سـزای غـالف جـفـا نبـود

نامردی است ضربه به گل بیهوا زدن

آیا هـجـوم سـیـلیتـان بـیهـوا نـبـود؟

حـتی صدای سـیـلیتان تا بـقـیع رفت

ایـن كـار غـیـر زادۀ قــوم دغـا نـبـود

این ماجرا حماسۀ زهرا شناسی است

كـوثـر مگـر شـناسۀ خـیـر النـسا نبود

شاعر :ابراهیم روزبهانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

خـستـند پـرت را و شکـستـند سرت را

ای وای که ُکـشتـند حسودان پسرت را

پشت در آن خانه چه گویم که چهها شد

با ضرب لگـد چـیـد حـرامی ثمرت را

فریاد زدی فضه بیا بال و پرم سوخت

جز اشک چه سازد شرر بال و پرت را

بایـد که به گـوش هـمه عـالـم بـرسـانم

غمنامۀ پهلوی به خون غـوطهورت را

ای مـادر غـم دیده که در اوج شـقاوت

بـردنـد به یـغـمـا هـمـه ارث پـدرت را

پـنهـان شدی از ظلمت این عالم خاکی

حــاشـا کـه بــیـابـنـد خـالیـق اثـرت را

مردانه چو زنها به غـمت اشک بریزم

ای وای که ُکـشتند حـسودان پسرت را
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شاعر :محسن حنیفی

1

.

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

کعبه به چشمش میکشد خاک درش را

باران تـالوت مینـمایـد کـوثـرش را

روزی رسان خلـوت قـدیـسهها اوست

وقـتی به لـب دارند نـام اطـهـرش را

مـمـسـوسـۀ ذات خـداونـد است بـانـو

ریـسیـدهاند از نور یعنی معجرش را

حـوریـهای میگـسـترانـد زیـر پـایش

وقت عبور از کوچهها بال و پرش را

کوچه دو رکعت روضه میخواند؛ امامی

زین کوچه دیده داغ سخت مادرش را

در دست دارد دستهایی را که میچید

چون باغـبان گل بوسۀ پیـغـمبرش را

ناگـاه رنـگ آسـمـانها نـیـلـگـون شد

مردی خدا نـشناس بسته مـعـبرش را

مردی که بویی از حـیا هرگز نبـرده

بیشک لگد کرده غرور شوهرش را

ریحانۀ نازکتر از گل زخم خورده است

داسی به یغما میبرد برگ و برش را

چشمش گره از کار حیدر باز میکرد

بسته است سیلی چشم مریم پرورش را

در نجـف مـیریـزد از چـشـم امـامی

از خاک بردارد چگـونه گوهـرش را

مادر به خـانه میرود اما پس از این

از درد با دسـتار میبـنـدد سـرش را

1

بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايات معتبر تغيير داده شد .موضوع همراهي امام حسن در فاجعه

جسارت عمر به حضرت زهرا سالماهللعلیها و بازپس گيري قبالة فدک در هيچ يک از منابع معتبر ما نيامده است؛ در اين
خصوص دو روايت وجود دارد اولين روايت که تمامي منابع دسته اول تاريخي آن را مطرح کردهاند جسارت عمر در
جلوگيري از اعطاي قبالة فدک در همان مجلس و نزد ابوبکر است و دومين روايت که شيخ مفيد در کتاب األختصاص
آن را مطرح ميک ند جسارت عمر در کوچه و در هنگام بازگشت حضرت به خانه است که در اين روايت هم هيچ
اشارهاي به همراهي امام مجتبي با حضرت زهرا سالماهللعلیها نشده است.
کوچه دو رکعت روضه ميخواند؛ امامي

در دسـت دارد دستهاي مـادرش را
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000
قالب شعر :مربع ترکیب

شاعر :محمد زوار

شکر حق فصل روضهها آمد

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

1

بـانـگ حـی عـلـیالـعـزا آمـد

نـام زهــرا کـه بـیـن مــا آمـد

حـال ما بـیـن روضـه جـا آمد

روضهاش ،اهل درد میخواهد
شرح این قصه مرد میخواهد

فـاطـمه کـیـست؟ ماه پیـغـمبر

تـا ابـد در پــنــاه پــیــغـمــبـر

دست او بـوسـهگـاه پـیـغـمـبر

راه او هـسـت ،راه پـیـغـمـبـر

بهجت قلب مصطفی زهراست

لـیـلـةالـقـدر انـبـیا زهـراسـت
فـاطـمـه حـجـت امـامان است

آنکه آمـوزگـار سـلـمـان است

با سـهآیـه ،تـمـام قـرآن اسـت

شرط اسالم هر مسلمان است

راز او باخـدا هـماهـنگ است
بیوالیش ،نفسزدن ننگ است

یکتـنه جان فـدای مـوال کرد

هـم تـولـی و هـم تـبـری کـرد

خـطـبـهاش انـقـالب برپا کرد

دشمنان را هـمیشه رسوا کرد

مـقـصـد راه او شـهـادت بـود
فـاطــمـه حـامـی والیـت بـود
وصف اوصاف او میسر نیست

با مقـامـش کـسی برابر نیست

حرف او غیر حرف حیدر نیست

پشت موالست ،نه ،جلوتر نیست

 . 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.
باز هـم فـصل روضـههـا آمد

بـانـگ حـی عـلـیالـعـزا آمـد
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ذکر لبهای مرتضی زهراست
الگـوی زنـدگی ما زهـراست
مست از جـام کـوثـری هستیم

شیـعه هـستیم و مادری هستیم

همچو زهرا که حیدری هستیم

جـانفـدایان رهـبری هـسـتـیم

تـا ابــد پــیــرو شـهــیــدانــیـم
با والیت هـمـیـشه مـیمـانـیـم
بین ما عشق و عهد و پیمانیست

تا علی هست ،شیعه تنها نیست

رزم شیعه همیشه طوفانیست

یک نمونه ز ما ،سلیـمانیست

یکدلیم و هـمیـشه یکرنگـیم
پـای این انـقـالب میجـنـگـیم
همچو سلـمان که اهل ایـرانیم

عـاشـق اهـل بـیـت و قـرآنـیـم

از غـم فـاطـمـه پــریـشــانـیـم

اهل اشکیم و روضه میخوانیم

بزم زهـرا ،مثال اکـسیر است
روضۀ فاطمه نـفـسگیر است
اهل یثـرب به او جـفـا کـردند

بـاز هـم فـتـنـهای بـهپـا کردند

پـشت در ،آتـشـی بـنـا کـردند

پای خود را به خانه وا کردند

تـا هــجــوم آورنـد بـر مــوال
دست زهـرا شکـست ،واویـال
شـعـله از پـای تا سـرش افتاد

تا زمین خورد ،دخـترش افتاد

از زمـانی که هـمـسرش افتاد

فـاطـمـه بـین بـسـتـرش افـتـاد

درد بــرده ز کـف امـانـش را
زخـم بـازو گـرفـته جـانش را

000
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000
شاعر :محسن راحت حق

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

حادثه باال گرفت و عاقبت یک در شکست

ضربۀ پایی رسید و پهلوی مادر شکست

اجر و مزد حضرت خاتم ادا شد با لگد

در میان خاک با یک ناله پیغمبر شکست

مادرش را دید زیر دست و پا دستپاچه شد

هیچ میدانی چگونه قلب یک دختر شکست؟

خواست تا بیرون کشد از آن هیاهو که نشد

پیش دو چشمان زینب ناگهانی سر شکست

شعلهها از یک طرف سوزانده روی فاطمه

ضربههای دیگری آمد که بال و پر شکست

در کـشاکش نالۀ فـضه ُخـذینی میرسید

خادمه یک صحنههایی دید تا محشر شکست

در حیاط خانه مـوال گوشهای افتاده بود

فاطمه را دید بر روی زمین حیدر شکست

دستهای مرتضایش بسته شد در پیش او

با غالمی پهلو و بازوی یک همسر شکست

شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

هـیـزم رسـیـد و آتـشی از در بلند شد

ای وای من که نـالـۀ مـادر بـلـنـد شد

مامور شد به صبر علی ،از سکوت او

سـو اسـتـفـاده کـرد سـتـمگـر بلند شد

با جمعی از ارازل و اوباش ریخت و

پـایـش بـرای ُکـشـتـن مـادر بـلـند شد

در را شکست او ،کمر شیعه را شکست

طـوری که وای وای پـیمـبر بلـند شد

طوری زدند خاطرشان جمع جمع شد

طـوری زدنـد نـالـۀ حـیـدر بـلـنـد شد

با این همه همینکه علی بین کوچه رفت

دیـوار را گـرفـت از آن در بـلـند شد

دستـش رسید دامن موال ولی شکست

از بـس قـالف تـیـغ مـکـرر بـلـند شد

زیـنـب شـنـیـد گـریـۀ در؛ آه مـیـخ را

زینب گـریـست داد بـرادر بـلـنـد شـد

ُکنج خرابه هم چـقـدر یاد مـادر است

وقـتی دوبـاره گریـۀ دخـتـر بـلـند شد

این راه فاطمه است که سر بر ولی دهیم

اینگـونه بود شیـعـه اگر سر بلـند شد
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شاعر :محمدحسین رحیمیان

000

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

مادری از نفس افتاده و غوغا شده است

وسط هـمهـمه گم نـالۀ زهـرا شده است

فـی بـیـوت اذن الـلـه فـرامــوش شـد و

پای آلوده ترینها به حـرم وا شده است

آتشی که همه جا آب زمیـنش زده است

بـانی سـوخـتـن خـانـۀ دریـا شـده اسـت

بین این چل نفر و آتش و مسمار و غالف

بر سر کشتن ریحانه چه دعوا شده است

ناله زد فـضه خـذیـنی پسرم را کـشتـند

یل شـش مـاهه فـدای سر بابا شده است

دست خـیـبر شکن و بند؟ خـدا رحم کند

قامت فاطمه از شرم عـلی تا شده است

ای یـهـودی مـدیـنـه تو مـسـلـمـانی کـن

اسـدهللا ،درین معـرکه تـنـهـا شده است

علَم ،غیر دو تن یا که سه تن
فتنه قد کرده َ

همۀ شهـر درین حادثه رسوا شده است

غیرت فـاطمه یک بار دگر غـوغا کرد

1

بند شد باز ولی حرمت سادات شکـست
شاعر :محسن راحت حق

قالب شعر :غزل

بند با معجزه از دست علی وا شده است

وقت دلـواپـسی زینب کـبری شده است
وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

تمام عـشق خطی از کـتاب فاطمهاست

و نـور ذرهای از آفـتـاب فـاطـمهاست!

به اسـتـنـاد بـیـانـات سـیـزده مـعـصـوم

بهشت هشت درش جمله باب فاطمهاست

عـلیست ساقی کـوثر ولی ببـین سـاقی

خودش چگونه سراپا خراب فاطمهاست!

شـروع نهـضت سـرخ مدافـعـان حـرم

مـیان کـوچه و از انـقـالب فاطـمهاست

کدام کوچه؟ همان کوچهای که کفر در آن

شکست خوردۀ فصل الخطاب فاطمهاست

خوشم که شیعهام و چشم من به روز حساب

به ذره پروری بیحـساب فاطـمهاست

 . 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.
بند با معجزه از دست علي وا شده است

معجر فـاطمه يک بار دگر غـوغا کرد
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

مدینه غرق ماتم بود و دلها خانۀ غم بود

فضا تاریک و بر رخسار گردون َگرد ماتم بود

سکـوت آفرینـش با قـیام حـشر توأم بود

سراسر مسلمین را قامت از بار الم خم بود

خالیق با دلی بشکسته میگـفـتند پیوسته
محمد در سرای جاودانی رخت بر بسته
در آن روزی که خون جاری ز چشم هر مسلمان بود

گلوی آفرینش پاره از فریاد و افغان بود

سپهر نیلگون را در درون سینه طوفان بود

علی مشغول غسل آن سفیر پاک یزدان بود

به نقش دوستی دشمن سرکین آفریدن داشت
ز جسم زنده قرآن هوای خون مکیدن داشت

سقـیفه مرکز شورای افرادی ستمگر بود

سقـیفه پایگاه خصم سرسخت پیـمبر بود

جنایت ،حق کشی غارت ستم ،در حق حیدر بود

نه بلکه جنگ با قرآن و اسالم و پیمبر بود

در آنجا با حضور چند تن اوباش شورا شد
جنایاتی که در او تا قیامت رفته امضاء شد

اگر برپا نمیگردید این شورای ننگ آور

نمیگردید ره گم کردهای اسالم را رهبر

نمیشد غصب حق ابن عم و داماد پیغمبر

نمیزد بر سرای فاطمه دست خسی آذر

یزید و ظلمهایش بود محصول همین شورا
که خونها ریخت از آزادگان لعنت بر این شورا

چه شورایی که باب فتنه از آغاز آن وا شد

چه شورایی که با آن قامت عدل و شرف ،تا شد

چه شورایی که با آن رخنه در اسالم پیدا شد

چه شورایی که استحکام آن با خون زهرا شد

نفاق و فتنه و آشوب و طغیان بود این شورا

ستم در حق اهل بیت و قرآن بود این شورا

183

درآستان وصال؛ جلد چهارم ،اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها
السالم

دو روز اسالم را رخت غم و اندوه شد در بر

000
یکی در روز شورا و یکی در مرگ پیغمبر

به مرگ مصطفی شد عالم اسالم بیرهبر

به شورا گشت کوته دست خلق از دامن حیدر

کسی که قائل قـول سـلـونی بود تـنهـا شد
خسی که از اقیلونی سخن میگفت ،موال شد
سیه ماری که عمری النه در آغوش قرآن داشت

به قصد پیکر دین در دهان پر زهر دندان داشت

به باطن کفر و در ظاهر هزاران رنگ ایمان داشت

صمد گوی و صنمها در درون سینه پنهان داشت

پس از مرگ نبی اسالم را پنداشت بیرهبر
به مسجد آمد و زد حلقه در محراب پیغمبر

شده چوپان مردم گرگ خون آشام از یکسو

گشوده چنگ بر نابودی اسالم از یکسو

مسلـمانان بسان مـردگان آرام از یکـسو

امیرالمـؤمنین تـنها در آن ایـام از یکسو

به چشم نازنینش بود از رنج و الم خاری

نبود او را بغـیر از فاطمه یار وفـاداری
همه این رنجها محصول آن شورای ننگین بود

که اصلش جنگ با قرآن و نامش یاری دین بود

علی را جاری از چشم خدا بین اشک خونین بود

عدو مست خالفت بود و کامش سخت شیرین بود

چنان مست ریاست شد که بر احکام دین پا زد
شرار افروخت در بیت خدا سیلی به زهرا زد

هنوز از مرگ پیغمبر فغان خلق بر پا بود

سرشک بیکسی بر چهرۀ اسالم پیدا بود

که در موج فضا آتش بلند از بیت زهرا بود

امیرمؤمنان هم در سکوت خلق تنها بود

کجا یک تن تواند غصب کردن حق موال را
سکوت خلق و همراهی دشمنُ ،کشت زهرا را

برون شد ز آستین حق کشیها دست بیدادی

شرر افروخت در بیت والیت سست بنیادی

که سرزد شعلهاش از قلب هر انسان آزادی

تو گویی در درون شعلههایش بود فریادی
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که آن فریاد از عمق دل دخت پیمبر بود

000

ولی افسوس گوش امت از بشنیدنش کر بود

هنوز آن آتش سوزنده در دلها شرر دارد

هنوز از دیده جاری شیعه خوناب جگر دارد

به هر صبح و مسا ،فریاد و اشک بیشتر دارد

مگر روزی که فرزندش نقاب از چهره بردارد

نماید محو خورشید فلک رخسار دلجو را
بگـیرد انتـقـام مـادر بشـکـسـته پهـلـو را
امام منـتظـر ای مهـدی موعـود ادرکنی

ولیهللا اعـظـم حـجـت مـعـبـود ادرکـنی

فروزان روی حق را شاهد و مشهود ادرکنی

اال ای کعـبه دل قـبـلـۀ مـقـصود ادرکنی

مپوش از خلق ای پشت حقایق روی زیبا را

اجابت کن دعـای «میثم» افتاده از پا را

شاعر :آرش براری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

در کـوچه سـد کـردند راه مـادرم را

ُکـشـتـنـد طـفــل بـیگـنـاه مــادرم را

1

رد کــردهانـد امــا گــواه مــادرم را

با نالـههایش شهـر یاد حـق میافـتاد

طــاقـت نــیــاوردنــد آه مــــادرم را

پـشت سـر حـیدر زمین افـتاد زهـرا

بُـردند چون پـشت و پـنـاه مادرم را

دلگیرم این شبها هوای گریه دارم

پـوشـانـده ابـری روی ماه مادرم را

با چشمها منـظور خود را میرساند

زیـر نــظــر دارم نـگــاه مــادرم را

هر وقت بابا میرود از خانه بیرون

بــایـد بـبــیـنـد قــتـلـگـاه مـــادرم را

گرچه برای حق خود چندین سند داشت

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر
آمده را جايگزين بيت زير کنيد .فراموش نکنيم که فدک حق مسلم آن حضرت بود نه ادعاي ايشان!
گرچه براي ادعـاي خود سند داشت

رد کــردهانـد امــا گــواه مــادرم را
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شاعر :محسن حنیفی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

گل یاسی که بر خاشاک هم جود و تفضل داشت

به دامانش گل نرگس ،گل مریم ،توسل داشت

همان که سورۀ کوثر به شأن او شده نازل

که هنگام نزولش عرش هم حال تغزل داشت

دخیل ریشههای چادرش شد پردۀ کعـبه

حجر بر استالم سنگ دستاسش تمایل داشت

کسی که حوریه از خاک پایش سرمه بردارد

به خشت خانۀ او آسمان حس تذلل داشت

همان بانو که از القاب او "اُم ابیها" بود

نبوت در کنار نام او قطعا تکامل داشت

همان فانوس که آیات نور از او تاللو کرد

همان آئینه که نور علی در او تمثل داشت

هجوم آورد ابر تیره بر خورشید عالمتاب

میان کوچهای که نور با ظلمت تقابل داشت

پر حوریه سهم شعلههای سرخ آتش شد

بگو ای عرش که :زهرا در این عالم تنازل داشت

میان حادثه مادر زمین خورد و علی افتاد

میان شعلهها ای کاش قدری در تحمل داشت

کسی جز فضه ،ما بین در و دیوار محرم نیست

فقط فضه خبر از حال و روز غنچه گل داشت

شاعر :احسان نرگسی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

جز ُگل که میفهمد غم پرپر شدن را

در آتـشـی از کـیـنه خاکـستر شدن را

زهراست آنکه نوح و ابراهیم و عیسی

مـدیـون او هـستـنـد پیـغـمـبر شدن را

لحظه به لحظه با تمام عـشق آموخت

زهرا به فرزندان خود حیدر شدن را

نـاالیــقـم امـا خـدا را شکـر ،چـشـمـم

در روضه دارد افـتـخـار تـر شدن را

در عالم زر هر که چیزی از خدا خواست

ما هم طلب کردیم از او نوکر شدن را

با شوق ،خـاک پـای زهـرا میشوم تا

پـیـدا کـنـم شـایـسـتـگـی زر شـدن را

وقـتی که زهـرا در میان کـوچه افتاد

حس کرد حیدر داغ بیلشکر شدن را

با کینه در میزد به خود میگفت باید

از او بـگــیــرم لـذت مــادر شـدن را
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000
شاعر :محمدجواد غفورزاده

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

سالها پیـش در این شهر درخـتی بودم

یـادگـار کـهـن از دورۀ سـخـتـی بــودم

هـرگـز از هـمـهـمـۀ بـاد نـمـیلـرزیـدم

ناز پـروده چه اقـبال و چه بخـتی بودم

به بـرومـنـدی من بود درخـتـی کـمـتـر
رشد میکـردم و میشد تـنهام محکـمتر
من به آیندۀ خود روشن و خوش بین بودم

بـاغ را آیــنـهای سـبــز بـه آئـیـن بـودم

روزها تـشـنۀ هـمصحـبـتی با خـورشید

همه شب هم نفس زهره و پروین بودم

ریشه در قلب زمین داشتم و سر به فلک

برگهایم گـل تسبـیـح به لب مثل ملَک
راستی شکر خدا برگ و بری بود مرا

سـری بـود مرا
با درخـتان دگر سـر و َ

دست و دل بازتر از سرو و صنوبر بودم

چتری از سایه و شهد و ثمری بود مرا

چشم من بود به شاهـین ترازوی خودم
تکـیه کردم هـمۀ عـمر به بازوی خودم
ناگـهـان پـیک خـزان آمد و بـاد سردی

باغ شد صحـنـۀ طـوفـان بیـابـان گردی

در همان حال که احساس خطر میکردم

نـرم و آهـسـته ولی با تـبـر آمد مـردی

تا به خـود آمدم از ریشه جـدا کرد مرا
ضربههـایش مـتـوجه به خـدا کـرد مرا
حـالـتی رفت که صد بـار خـدایـا کردم

از خــدا عـاقـبـت خـیــر تـمـنــا کــردم

گر چه از زخـم تـبر روی زمین افتادم

از سعادت به ُرخم پـنـجـرهای وا کردم

از من سوخته دل بال و پری ساخته شد
کم کم از چوب من آن روز دری ساخته شد

وقـف دیـوار حـرمخـانـۀ مـاهـم کـردنـد

هر چه در بود در آن کوچه نگاهم کردند

از همان روز که سیـمای عـلی را دیدم

همه شب تا به سحر چشم به راهم کردند
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مثل خـود تـشـنـۀ سیـراب نمیدیـدم من

000

این سعادت را در خـواب نمیدیـدم من
بـارهـا شـاهـد ُرخــسـار پـیـمـبـر بـودم

َمحـرم روز و شب سـاقـی کـوثـر بودم

تا عـلی پنجه به این حلـقۀ در میافکـند

بـه خـدا از هـمـۀ پـنـجـرهها سـر بـودم

دستهای دو جگر گوشه که نازم میکرد

غرق در زمزمه و راز و نیازم میکرد
به سرافرازی من نیست دری روی زمین

خورده بر سینۀ من بال و پر روح االمین

سایۀ وحی و نـبـوت به سـرم بوده مدام

به خـدا عـاقـبت خـیر همین است همین

هر زمانی که روی پاشنه میچرخـیـدم
جـلـوۀ روشـنـی از نـور خـدا مـیدیـدم
گاه گاهی که ز من فاطمه میکرد عبور

مـوج میزد به دلـم آیـنـه در آیـنه نـور

سبزپوشان فلک پشت سرش میگـفـتـند

قل هوهللا احدَ ،چشم بد از روی تو دور

ســورۀ کـوثـری و جـلـوۀ طـاهـا داری
آن چه خوبان همه دارند تو تنها داری!
دیدم از روزن در جـلـوۀ احساسـش را

عـطر گلهای بـهـشتی و گل یاسش را

دیـدهام مـائـدهای را کـه فـرسـتـاده خـدا

دیـدهام فـاطـمه و گردش دسـتـاسـش را

زیر آن سقف گلین عرش فرود آمده بود
روح هـمـراه مالئک به درود آمده بود
هر گرفتار غمی حلقه بر این در میزد

هرکه از پای میافتاد به من سر میزد

آیۀ روشن تطـهـیر در این کـوچه مـدام

شانه در شـانۀ جـبـریل امـین پر میزد

یک طرف شاهـد نجـوای یتـیـمان بودم
یک طرف محـو شکـوفایی ایـمان بودم
من ندانستم از اول که خطر در راه است

عمر این دلخوشی زودگذر در راه است
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دارد این روز مبارک ،شب هجران در پی

000

شب تـنـهـایی ریـحـان رسـول هللا است

مانـده بـودم که چرا آیـنـه را آه گرفت؟
یا پس از هجرت خورشید چرا ماه گرفت؟

رفت پیـغـمبر و دیدم که ورق برگـشته

مانـده از بـاغ نـبـوت گل پـرپـر گـشـته

مهـبـط وحی جـدا گـرید و جـبـریل جدا

مسجد و منبر و محراب و حرم سرگشته

هست در آیـنـۀ بـاغ خـزان دیـده؛ مالل
نیست هنگام اذان صوت دل انگیز بالل
هـمه حـیـرتزده افـروخـتـنـم را دیـدند

دیده بر صحـن حـرم دوخـتـنم را دیدند

بیوفـایـان هـمه آن روز تـماشا کـردند

از خـدا بیخـبـران سـوخـتـنـم را دیـدند

سوخـتـم تا مگر از آتش بـیـداد و حـسد
چشم زخمی به جگر گوشۀ یاسین نرسد
هیچ آتش به جهان این همه جانسوز نشد

شعله جان سوز اگر بود جهان سوز نشد

رسم آتش زدن از عهـد خلـیل هللا است

آتش آن روز گـلستان شد و امروز نشد

آه از این شعله که خاموش نگردد هرگز
داغ این بـاغ فـراموش نـگـردد هـرگـز
سوخت در آتش بیداد رگ و ریشه و پوست

پشت در این علی است و همۀ هستی اوست

یادم از غفلت خویش آمد و با خود گفتم

حیف آن روز به نجار نگفتم ای دوست

تو که در قامت من صبر و رضا را دیدی

بر سر وسیـنـۀ من مـیخ چرا کوبـیدی؟
همه رفـتند و به جا ماند در سوخـتهای

دفـتـری خـاطـره از آتش افـروخـتـهای

روی گـلـبرگ شـقـایق بنـویـسـید هنوز

هست در کوچۀ ما چشم به در دوختهای

تـا بگـویـند در این خـانه کـسـی میآیـد
مـژده ای دل که مسیـحـا نـفـسی میآید
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شاعر :محمدعلی قاسمی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

قلب پیمبر سوخت آن وقتی که در سوخت

باید که پای این مصیبت از جگر سوخت

نـود روز
ریحـانـۀ احـمـد پس از او تا َ

شب ها درون بستر خود تا سحر سوخت

خـورشید حـیدر آتـشی بر جانـش افتاد

از سوز آن آتش ستاره با قـمر سوخت

ذکر لبـش در پشت در یا مرتضی بود

با عشق حیدر فاطمه در پشت در سوخت

مــادر درون آتـش نــمـرودیــان رفـت

آری ولی در گـوشۀ خانه پـدر سوخت

با یک لـگـد افـتـاد در بـر روی زهـرا

آتش به جانش شعله زد تا موی سر سوخت

دیـگــر نـبـایـد زد بـه بـالَـش تـازیـانـه

پروانه بیجان است در آتش اگر سوخت

این شاخۀ طوبـای پـیغـمبر ثـمر داشت

فضه فقط دیده که پشت در ثمر سوخت

اجـر رسالـت را ادا کـرده اسـت امـت

مادر درون خانه در پیش پسر سوخت

آن روز کـل اهـل بـیت آتـش گـرفـتـنـد

قطعا ً غلط گفته کسی که :یک نفر سوخت

شاعر :رضا رسول زاده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

وصف آنکَس که ن ُگنجد به دهان فاطمه است

مدح آن زن که ُخدا کرده بیان فاطمه است

روز َمحشر که خَالئق همه حیران هستند

آنکه بَر ماست فقط دل نگران فاطمه است

صالت است ُخـدا میداند
فاطمه روح َ

علی؛ هم به اذان فاطمه است
اَش َه ُد ا َ َّن َ

سر حرف خودش مانده هنوز
چهارده قرن َ

َمردتر از همه َمردان جهان فاطمه است

دستش اُفتاد ولی دست عـلی باال رفت

یار حیدر به همان قَد کمان فاطمه است

این ُحـسـینی ُ
شدن ما نـظـر زهرا بود

دوستدار همۀ سیـنه زنان فاطمه است

مـادران ُ
شـهـدا فَـخـر بـه عـالـم دارنـد

مادر هر ُگل بی نام و نشان فاطمه است

پَـرورش یافـتۀ دا َمـنَـش آئـیـنـۀ اوست

زینب فاطمه ،انگار َهمان فاطمه است
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000
شاعر :محمد رستمی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

ای سراپا شوکت و مجـد و شرف

آفــریــنــش را دلـیــلــی و هــدف

ای سپهـر عصمت و عـز و جالل

نطق من در وصف تو گردیده الل

ای شکوه محض و ای کوه وقـار

عـصـمـت هللا را تـویـی آئـیـنهدار

«هستی عالم همه از هست توست»

اخـتـیـار مـاسـوهللا دسـت تـوسـت

ای مـالئـک جـمـلـگـی دربـان تو

نـور خـورشـیـد از رخ تـابـان تـو

خـاک پـای تـو هــمـه افــالکــیـان

گـرد کـوی تـو هــمـه نـاسـوتـیـان

فـضـهات شـد تا قـیـامـت جـاودان

قـنـبـرت غـم میبـرد از شیـعـیان

چــادرت اعـجـاز قــرآن مـیکـنـد

صد یهـودی را مـسلـمـان میکـند

دامـنـت خــون خــدا مــیپــرورد

هم حـسین هم مجـتـبی میپـرورد

عـالـم و آدم هــمــه درمــانــدهات

مـصـطـفـی اُم ابـیـهـا خــوانـدهات

مصطـفی با آن هـمه شأن و مقـام

خـاشـعـانـه میکـنـد بـر تـو سـالم

مصطفی بـیـنـد عـلی در روی تو

یـاد جـنـت مـیکــنـد از بــوی تـو

فـاطـمـه ای ُزهـره زهـرا سرشت

بـوی تو باشد هـمان بـوی بهـشت

ای خـدیـجـه ا ُ ُّم و پـیـغـمـبــر ابـت

عـــالـــمــی بــادا فــدای زیـنـبـت

نــان تـو شـأن نــزول«هـل اتـی»

اهـل جـودی مـثـل شــاه ال فــتــی

ای عـلــمــدار امـیــرالــمـؤمـنـیـن

کـاشـف الـکـرب امــام الـمـتـقـیـن

ای خـدا گـفـتـه به قـرآن مـدح تـو

ای«الم نشرح» به وصف و شرح تو

ای عــروس خــانــۀ شــیــر خــدا

سـورۀ نـوری و مصـبـاح الـهـدی

کـوثـر و تطـهـیر و فـرقـان عـلی

ســوره قــدری و قـــرآن عـــلــی

روح ما بـیـن دو پـهـلـوی رسـول

ُحب تو در دین ما اصل و اصول

ُحـب تو بـاالتـرین سـرمـایه است

دین و مذهب را اساس و پایه است

کـیـستی تو؟ بـاالتـر از ادراک ما

«لیله القدری» « وما ادراک ما»
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فـــاطــمــه اُم ابــیــهــای رســول

طاهـره مـرضـیـه راضـیـه بـتـول

آنکه شـد پـیـغـمـبـران را خـاتـمـه

میزنـد بـوسـه بـه دسـت فـاطـمـه

زانکه دست فاطمه دست خـداست

دست او مشکـل گـشای انبـیـاست

فـاطــمـه رمـز قـبـولـی دعــاسـت

حـجـت الـلـه امــامــان هُــداســت

فـاطمه شیـر خدا را هـمـسر است

فـاطـمه خـون خـدا را مـادر است

فـاطـمه آل کـسـا را مـحـور است

فاطمه خـاتـون روز محـشر است

فاطمه روز نـبـرد با حـیـدر است

او شهـیـد بـیـن دیـوار و در اسـت

غـنـچـه نـشـکـفـتـهاش پـرپـر شده

مـحـسـنـش قـربـانـی حــیـدر شـده

دیده زهـرا جان حـیـدر در خـطر

میکـشیدن مـرتـضی را چـل نفـر

بسـته بودن کافـران و خـصم دین

ریـسمان بر گردن حـبـل الـمـتـین

فـاطـمه جان بر کـف کـوی عـلـی

با همان حالـش دویـد سـوی عـلی

فــاطــمــه آئـیــنــه خــیــر الـــورا

گـفـت بـا قــوم پـلــیـد و بـیحــیـا

ای جـمـاعت مصـطـفـای ثـانـیام

مـن امـیـرالـمـؤمـنـیـن را حـامـیـم

مـشـق ایـثـار و شـهـادت میکـنـم

جـان خـود وقـف والیـت میکـنـم

نیست در عـالـم کسی عـین عـلـی

جــان فـدای گـرد نـعــلـیـن عـلـی

مرتضی نـفـس رسـول خاتم است

حـکـم او حکـم خـدای عـالـم است

میخـروشـید در حـمـایت از ولی

فـاطـمـه بـگـرفت کـمـربـنـد عـلی

دومــی در آن مــیــانــه زد صــدا

ای مـغـیره سـاکـتـی اکـنون چرا؟

گـرچه او خـیـرالـنـسـا بـاشـد ولی

خیز و دستـش را جدا کن از علی

دست حـیـدر بسته بود و دشـمنان

مـیزدنـد زهـرای او را بـیامـان

بـا غـالف تـیــغ خـود آن بـیحـیـا

مـیزنـد بـر بـازوی خـیــرالـنـسـا

پـیـش چـشـم فـاتـح بـدر و حـنـیـن

تـازیـانـه مـیخـورد ا ُ ُّم الـحـسـیـن

بس کن ای«مداح» آل مصـطـفی

زین مـصیبت گـریـه کردن انـبـیا

000
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000
شاعر :سیدپوریا هاشمی

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

در آفـریـنـش نـقـطه پـرگـار زهراست

دل دلـبـر و دلـداده و دلـدار زهـراست

نـاد عـلـی احـمـد مـخـتــار زهـراسـت

روح المعانی مخزن االسرار زهراست

جنات و تجری تحتها االنهار زهراست
جـمع اند در او هـم نـبـوت هم امـامت

صـبــر پـیـمـبـر داشـتـن نــور والیـت

اعـجـاز میریـزد ازو در هـر روایت

مـردانـه در بـین زنـان دارد شـجـاعت

کـرار مـثل حـیـدر کــرار زهــراسـت
در سـجـدهاش الـلـه اکـبـر جـلـوه دارد

زهراست خیری که مکـرر جلوه دارد

در سـورۀ انـسان و کـوثـر جلـوه دارد

یک گوشه از شأنش به محشر جلوه دارد

میزان ما زهراست نور و نار زهراست

در شأن او پیـغـمـبران مانـدند حـیران

هستند خاک چادرش صدها چو سلمان

یک خطبهاش کرد ست قومی را مسلمان

خیرش به مردم میرسد پیدا و پنـهـان

حاتم بیا!صاحب کرم بسیار زهـراست
نـان شـبـش را داد سـائـل سـیـر بـاشـد

لطف و کرم خوب است دامنگیر باشد

طاقـت نـدارد کس از او دلـگـیـر باشد

میخواست در اوج جـوانی پـیـر باشد

سروی که خم گشته به پای یار زهراست

پای علی ماند و درآغـوش خطر رفت

در را زدند و فـاطمه تا پشت در رفت

این راه را با پا که نه! بلکه به سر رفت

تا پـای زخـم سـیـنه و درد کـمـر رفت

بـین شـلـوغی بـا تن تـبـدار زهـراست
در وا شـد اما پـهـلویـش از کار افـتـاد

شـالق خـورد و بـازویش از کار افتاد

دست حـفـاظ گـیـسـویش از کـار افـتاد

نـقـش زمین شد زانـویش از کـار افتاد

حاال میان یک در و دیـوار زهـراست
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فهمید دیگر بر لبـش تاب سخـن نیست

000
جوری زمین خورده توان پا شدن نیست

یک جای سالم در تـمام این بدن نیست

فـریاد زد فضه بیا روحی به تن نیست

بیمحسن از کج بودن مسمار زهراست

از بعد این هجـمه قـد زهـرا کـمان شد

در بسـترش افـتاد دیگـر نیـمه جان شد

الغر شد و یک پوست با چند استخوان شد

گریه میان این زن و شوهـر زبان شد

از درد شبها تا سحر بیدار زهراست

شاعر :ابراهیم اللی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

خوش آن سری که رود زیر منت زهرا

بد آن دلی که نشد جای حضرت زهرا

برای اینکه بهشتی شود کسی کافیست

به قـدر یک سر سـوزن محـبت زهـرا

اگـر چـه نـوکـر خـوبـی نـبـوده ام امـا

عـلی خـریـد مـرا هم به حـرمت زهرا

بـــرای آمــدن تــکــســوار آل عــلــی

قـسم دهـید خـدا را به عـصمت زهـرا

هـزار مرتبه شکرش که از ازل ما را

سـرشـته است خـداونـد رعـیت زهـرا

فـقط به خاطـر الطاف مـادریاش بود

اگر که شامـل ما گـشت رحـمت زهرا

رواست اینکه بـسوزد در آتش محـشر

کـسـی که هـیـچ نـدارد مــودت زهــرا

قسم به نون و قـلـم مرسلی نشد مرسل

مگر به لـطـف عـلـی و عـنایت زهـرا

بدون شک بغل مصطفی علی می ُمرد

اگـر نـبـود سـخـن از رسـالـت زهــرا

برای غـربت و مظـلـومی امیر عـرب

بـریـز اشـک غـریـبـی به نـیـت زهـرا

کــنـار در اسـدهللا را زمــیـن انـداخـت

همینکه خورد به دیوار صورت زهرا

کشید آه جگـر سوزی از جگـر حـیدر

فـتـاد تـا نـظـرش بـر جـراحـت زهـرا

میان آن همه جنجال و کـشـمکش آخر

خـریـد جـان عـلـی را شـهـادت زهـرا
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000
شاعر :مهدی نظری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

عرشیان دور سر زهرا فقط پر میزنند

بهر مستی از شراب ناب کوثر میزنند

معنی آب حیات آب وضوی فاطـمهست

خضر و عیسی نیز از این باده ساغر میزنند

آسمـانـهـا مـوقـع سـجـده به ذات کـبـریـا

با توسل بوسه بر جا پای کـوثر میزنند

هرچه خیرات است در عالم ز خیر فاطمهست

خیرهای عالم از خـیـرالنسا سر میزنند

مثل سلمان باش در عرض ادب بر فاطمه

چون که سلمانها همیشه با وضو در میزنند

در مدیـنه شأن زهـرا را ولی نشناخـتـند

با تـبـر بر ریـشۀ یـاس پـیـمـبر میزنـند

باغ را آتش زدند و یاس بین شعله سوخت

شعله با این کارها بر عرش داور میزنند

تا که میبـیـنـند زهـرا آمده در پشت در

بیادبها ،بیوضوها با لگد در میزنند

بدتر از این موقعی که در به شدت باز شد

خانمی را پیش چشم خیس شوهر میزنند

هرچه میگوید نزن نامرد! بارم شیشه است

حضرت صدیقه را از بغض ،بدتر میزنند

تازه بعد از اینهمه ظلم و جـفا بر فاطمه

مینشینند و فقـط طعنه به حیدر میزنند

مادر ســادات دارد مـیرود از خـانـه و

اهل عالم در غمش بر سینه و سر میزنند

شاعر :محسن حنیفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

جسارت کرد شعله ،مشت زد بر روی در آتش

حیا را زیر پا بگذاشت و شد شعلهور آتش

همیشه آب بر آتش اثر دارد ولی این بار

ندارد رحم بر چشمان بارانی و تر آتش

به یمن فاطمه آتش گلستان شد بر ابراهیم

والیت داشت یعنی حضرت حوریه بر آتش

میان آتـش کـیـنه پر قـقـنـوس میسـوزد

ولی خاکسترش خاموش خواهد کرد هر آتش

مغیره ،خالد و قنفذ همه لبـریز از کـیـنه

همه هم دست با شیطان؛ ولیکن بیشتر آتش

نشسته بر دل عالم عجب داغ جگر سوزی

غم سیلی ،قالف و تازیانه ،ضرب در ،آتش

تنور فتنه را شیطان همیشه میکند روشن

بخوان مرثیه خوان! از روضۀ خولی و سر؛ آتش
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شاعر :محمد زوار

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلن

عـالـَم بدون فـاطـمه دلگـیـر خواهد شد

با او حدیث عـاشـقی تفـسیر خواهد شد

دارالشفای ما از این روضه به آن روضهست

با نام زهرا اشک هم اکسیر خواهد شد

شأن عظیم منـبر از فـیض کالم اوست

عـالمه هم بینـام او تحـقـیر خواهد شد

او خطبه خواند و ذوالفقارش خوب ثابت کرد

گاهی زبان در معرکه شمشیر خواهد شد

با او قیامت ترسی از آتش نخواهم داشت

بچـه کـنار مـادر خود شـیـر خواهد شد

افطار خود را هر سه شب بخشید بر سائل

یعنی گـدا هرچه بـیاید سـیر خواهد شد

امروز بـاید در کـنـار فـاطـمـه بـاشـیـم

فـردا بـرای یـاری او دیـر خـواهـد شـد

دستش شکستو باز تنها ،لشگر موالست

آئـیـنه وقـتی بشکـنـد تکـثـیر خواهد شد

پژمرده شد یاس جوان مرتضی ،افسوس

گل بین آتش ،در جوانی پیر خواهد شد

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

تیرهگی با جلوۀ داور نمیدانم چهکرد

غم به جان دخت پیغمبر نمیدانم چهکرد

شعلۀ آتش چو از بیت خدا باال گرفت

باغبان با غـنچۀ پرپر نمیدانم چهکرد

از صدای نـالۀ زهـرا مدیـنـه گـفت آه

این صدا با ساقی کوثر نمیدانم چهکرد

سیـنۀ دخت نـبی آئـیـنۀ وحی خـداست

با چنین آئـینه میخ در نمیدانم چهکرد

بر سر یک بانوی تنها ،چهل نامرد ریخت

این ستم با فاتح خـیبر نمیدانم چهکرد

فاطمه دنبال حیدر زینب از دنبال وی

مادر افتاد از نفس دختر نمیدانم چهکرد

دست قنفذ رفت باال بازوی زهرا شکست

دست های بستۀ حیدر نمیدانم چهکرد

با نـگـاه دو کـبـوتر بچـۀ بیبـال و پر

در میان دشمنان ،آذر نمیدانم چهکرد

سالها «میثم »علی در خـانۀ بیفاطمه

بیکس و تنها و بییاور نمیدانم چهکرد
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000
شاعر :امیر عظیمی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

دنیای بیزهـرا شبـیه یک سراب است

هستی بدون حضرتش نقشی بر آب است

اصالً بدون فـاطـمه بودن ،عذاب است

هرکس که بیزهرا شود ،در اضطراب است

هرکس که شد بیفـاطمه تنهـاست ،تنها
سرمایۀ هـسـتی فـقـط زهراست ،زهرا
زهـرا کـجـا و آن هـمـه آزار ،ای وای

زهـرا کجا و در کجا ،دیـوار ،ای وای

انـســیـۀ احـمـد کـجــا و نــار ،ای وای

حـورا کجا و ضـربۀ مسـمار ،ای وای

بـیـن در و دیـوار و آتـش بــود زهــرا
با دشـمنان هـم در کـشاکـش بود زهـرا
افـسوس مشـتی دیو و دد از او گذشتند

با ضـربۀ مشت و لگـد از او گـذشـتـند

بر دست او شـالق زد ،از او گـذشـتـند

فریاد زد« :بـابـا مـدد!» از او گـذشـتـند

یک لحـظه یـاد محـسـنش افـتاد و افتاد
یک صیحه از عمق جگر سر داد و افتاد

شاعر :حسن کردی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

بیـمـار عـشـق تـکـیه به دارو نمیزند

شیعه به جز علی به کسی رو نمیزند

آدم هـبـوط کـرد که هـمـسایهاش شود

یعـنـی بـهـشت با نجـفـش مـو نمیزند

حق با علیست در همه احوال پس خدا

هر جا علیست حرف ترازو نمیزند

تعظیم میکنم به نجف صبح و ظهر و شام

قـلـبـم خـدا گـواست که بـیاو نـمیزند

آیینهدار غیرت هر کس که مرتضاست

از تــنـگـنـای حــادثـه زانـو نـمـیزنـد

یک تن نگفت در وسط کوچهها کسی

در پیـش مرد لـطـمه به بـانـو نمیزند

این روزها پرستوی مجروح مرتضی

از درد شـانه ،شانه به گـیـسو نمیزند
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شاعر :علیرضا وفایی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

سروی افتاد از نفس ،برگ و بری آتش گرفت

پیـش چشم خانواده ،مادری آتش گرفت

در سقیفه زد جرقه آتش از بغض غدیر

در مدیـنه دخـتر پـیغـمبـری آتش گرفت

آنکه یادش هست خیبر را ،بگوید قصه چیست؟

یک زن آتش دیده و نام آوری آتش گرفت

در میـان لشکـر دشـمن زنی از پا فـتاد

در میان لشکر هـیزم ،دری آتش گرفت

در ز لوال تا شکست از چارچوبش پرت شد

زیر پای شعله ،یاس پرپری آتش گرفت

آسمان میسوخت و دریا خجالت میکشید

همسری تا رو به روی همسری آتش گرفت

برگ گـل دارد برای صـورتش آزارها

از چنین حوریهای بال و پری آتش گرفت

ُگر گرفت آتش ولیکن بیهوا از بین در

ناگهان در آن شلوغی معجری آتش گرفت

بس که تب دارد ز درد خویش شبها سوخته

دید فضه ،رخت خواب و بستری آتش گرفت

محسنی اینجا کنار مادرش آهسته سوخت

از عطش در کربال هم اصغری آتش گرفت

شعلههای پشت در را عصر بر خیمه زدند

معجری آتش گرفت و دختری آتش گرفت

داد میزد دختری در خیمههای شعلهور

روسری آتش گرفت و روسری آتش گرفت

شاعر :عادل حسین قربان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

زیـر بـاران ستـم چهـرۀ مهـتاب شکست

آخـرین تکـه از این آیـنـۀ نـاب شکـست

پس چه شد اجـر مشـقات پـیـمبر مـردم؟

ظاهرا ً بعد نـبی حرمت و آداب شکـست

طعنه و زخم زبان ،غصب فدک ،کوچۀ تنگ

بعد از آن در نگه مضطربش خواب شکست

برتر از بندگی جن و بشر ضرب علیست

ولی اینبـار یـل غـزوۀ احـزاب شکست

پشت در مظهـر نامـوس خـدا را ُکـشتند

دل بیتاب علی پشت همان باب شکست

شیشۀ عمر علی بسته به عمر زهراست

چه کسی گفته علی گوشۀ محراب شکست؟

نام زهرا سبب متصل ارض و سماست

رفت و با رفتن او رشتۀ اسباب شکست
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000
شاعر :علیرضا وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

حق مالك عشق را با عشق تو سنجیده است

شاهكار دست خود در خلقت تو دیده است

ذكر« ال اُحصي ثنائُك » گوشهای از وصف تو

پاي مدحت دست هر صاحب قلم لرزیده است

با نـفَـسهای تو ای آرامـش جـان عـلـی

بوی سیب از عرش تا فرش خدا پیچیده است

مانـده روی صورت تو جای لبهای نبی

بسكه ای حوریه با گریه تو را بوسیده است

مـحـور آل كـسـا و عـلت خـلـقـت تـویی

دست بر سینه علی هم دور تو گریده است

هاتـفـی از خلقـت جـنات پـرسید و شنید

فاطمه یك گوشه لب وا كرده و خندیده است

شانه بـردار و به داد ناز دخـترها برس

چند وقتی گیسوی زینب به هم تابیده است

از شكاف پهلویت پیداست بد خوردی زمین

در به سوی پهلوی تو بیهوا چرخیده است

خوب شد فضه رسید و پیكرت را جمع كرد

بر در و دیوار خون سینهات پاشیده است

پیش زینب بیحیاها دست جمعی میزدند

دخترت حق دارد ای بیبی اگر ترسیده است

هر كجا که با علی گشته مغیره رو به رو

1

شاعر :حامد آقایی

قالب شعر :غزل

بر غالف خود كشیده دستی و خندیده است
وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

بـه داد تو نـرسـیـدم اگـر در آن بـیـداد

تو ضعف کردی و آتش به جان من افتاد

تمام درد تو را من به سینه حس کردم

همینکه پشت در افتادی حیدرت جان داد

مـنی که بر هـمـه عـالـم مـدد شـدم امـا

رسید فضه به دادم که بر تو کرد امداد

چهل ،شـده عـدد زخـمهای قـلـب عـلی

کجا به قـتل زنی بیدفـاع ،این تعـداد؟

صدای سرخی رویت به کوچه مانده هنوز

شکـسته باد ،خـدا دست نحـس بد بنـیاد

 . 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.
هرکجايي با علي تا شد مغيره رو به رو

بر غالف خود کشيده دستي و خنديده است
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شاعر :احسان نرگسی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

دریا به حال چـشمهایت گریه میکرد

سجـاده هـنگـام دعایت گـریه میکرد

آن روز آتش شـرمـسار چـادرت بود

آن روز میخ در برایت گریه میکرد

وقـت قـنوتت دست تو بـاال نـمیرفت

افـالک با هر ربـنایت گـریـه میکرد

وقتی علی را سوی مسجد میکشاندند

جبـریل آنجا پا به پـایت گریه میکرد

جـای تـو خـالـی بـود در گــودال امـا

زینب غریبانه به جایت گریه میکرد

پـروانـهای روی مـزارت عـاشـقـانـه

در حسرت صحن و سرایت گریه میکرد

شاعر :علی اصغر یزدی

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

با درد و غصه سورۀ کوثر شروع شد

با گـریهاش مـصائب حـیدر شروع شد

بعـد از نـبی غـدیـر فـراموش خلق شد

اینگونه شد که آتـش بر َدر شـروع شد

اول شهـید چون گـلی از خانه پَر کشید

وقتی که ضربۀ در و مـادر شروع شد

با این حساب پهلوی مـادر شکسته بود

این گونه شد مصائب بسـتر شروع شد

جایی که حکم غصب فدک را گذاشتند

حـکـم به نیـزهها زدن سـر شـروع شد

دیـدنـد معـجـر تو مسلـمان گرفته است

در کـربـال هم آتـش معجـر شروع شد

آسـایـش از تـمـامـی عـالـم گـرفـتـه شد

آن لحظهای که ظلم ستمگر شروع شد

در اوج روضه شعر تو پایان گرفته است

جـایی که تـازه داغ پـیـمبـر شروع شد

 . 1موضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامده است « البته این موضوع بدان
معنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا سالماهللعليها مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربۀ در و آتش
حضرت به شدت مجروح شدند و تصریح تاریخی در این زمینه وجود دارد» لذا توصیۀ ما این است که اوالً از بازگو کردن آن به
دلیل مستند نبودن و همچنین به جهت رعایت توصیۀ علما و مراجع از پرهیز از خواندن روضههای سخت خوداری فرمائید؛ ثانیا اگر
قصد اشارۀ گذرا به این موضوع را هم دارید الزم است حتماً در قالب زبانحال یا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود
نه قطعیت تاریخی.

آن روز آتش شـرمـسار چـادرت بود

آن روز میخ در برایت گریه میکرد
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000
شاعر :ناصر شهریاری

قالب شعر :غزل

به نام خالق نـور و قـسم به خالق نور
مقام و منزلتش کی به درک ما برسد؟

1

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

که شـأن فـاطمهاش تا ابد بود مسـتور

1

که سیر درک ملک هم از آن نکرده عبور

که بود فاطمه نوری که زهرهاش خوانند

که بود فاطمه انسان؟ که بود آیا حور؟

که بود آنـکه به بـرهـان آیـۀ تـطـهـیـر

شده ست از همۀ رجس و از پلیدی دور

که بود فاطمه آن کس که اوج حجب و حیاست

همان که پشت در خانه رو گرفت از کور

چه بانویی که ز نورش جهان منور شد

چه بانـویی که بـود مـادر قـبـیـلۀ نـور

عجب حدیث عجیبی که در روایات است

ز خلـق احمد و حیدر ورا بود منظور

نبود در خور زهـرا به غیر شیـر خدا

که هست در خور منصوره حضرت منصور

خموش میشود آتش به صبح روز جزا

اگر که فـضـۀ درگـاه او دهـد دسـتـور

مزار فاطمه خواهی برو به صحن نجف

عـلی ست آینۀ آن یگـانه سنگ صبـور

تمام غصه و غم از دل عـلی میرفت

هر آن زمان که رسیده ست نزد او به حضور

دلش خوش است به لبخند فاطمه هر روز

ولی چه شد که شد از خندههای او مهجور

رسید لحظۀ تلخی که پیـش چـشم علی

شکست سینۀ زهرا به ضرب یک مزدور

شکـست سیـنه و با آن شکـستن سیـنه

شکست از یل خیبر شکن ز سینه غرور

مـدیـنه سیـنۀ زهـرا شکست و کربـبال

سـم ستور
شکست سینۀ خـون خـدا به ُ

بـدون شک که خـدا انـتـقـام میگـیـرد

به دست یوسف زهرا پس از قیام و ظهور

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

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

بگـو که کسي پـي درک مـقـام او نـرود

که سير درک ملک هم از آن نکرده عبور

ضمناً بيت زير به دليل مستند نبودن داستان تنور خولي و مغايرت با روايات معتبر حذف شد.
شکست سينه و تن ماند و سر کجاها رفت

گهي به نيزه و گاهي به تشت و گاه تنور
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شاعر :احسان نرگسی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

زمین بـدون تو گم میکند بهـارش را

گرفته است جهان از تو اعـتبارش را

به جز تو هیچ کسی موقـع مناجـاتش

نــبــرده اسـت دل آفـــریــدگـارش را

خـدا به خـاطـر تو خلـق کرد دنـیا را

سپس سپرد به دست تو اخـتیارش را

چه بنـدهها که خـدا آفـریده است ولی

عـیان نمود فقـط با تو شاهکـارش را

هر آنکه نوکری نوکر تو را کردهست

به قول مرشد ما ،بسته است بارش را

تو را زدند و علیمانده است در این بین

چگونه حفظ کند بغض ذوالفقارش را

علی که دید ،ولی کاش بعد از این دیگر

مـیان شـعـله نبـیـنـد کسی نگـارش را

خوش است چاه که هم صحبت علی شده است

خوش است وقف علیکرده روزگارش را

به فـرض کل درخـتان قـلم شوند ،قلم

چگونه وصف کند ُحسن بیشمارش را

برای آدمـیـان جـا نـمـانـده ،وقـتـیکه

احاطه کرده هزاران ملک مزارش را

شاعر :عالیه رجبی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

شعله زد دیوار از تنهاییاش ،در بعد ازآن

آشیانه سوخت در آتش ،کـبوتر بعد از آن

پشت در سرگرم صحبت بود اما ناگهان

شعله اول سمت چادر رفت ،معجر بعد ازآن

شدت چـرخـیدن در باشد و زن ،بـاردار

کودک اول ضربه خواهد خورد مادر بعد ازآن

ماجرای خانه جانسوزست اما پیش روست

اتـفـاقـات مـالل انگـیـز معـبر بعـد از آن

رفت باال دست سنگـیـنی از آن نامـردها

فاطمه بر روی خاک افتاد ،حیدر بعد ازآن

ضربه وقتی ناهوا،حفظ تعادل مشکلست

میخورد بر سینۀ دیوار ،با سر بعد ازآن

بیخـبر از اتفـاق کوچه زینب دیده است

به سفـیدی میزند موی برادر بعد از آن

مادری را که جراحتها جوانمرگش کنند

میشود چادر نمازش سهم دختر بعد ازآن
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000
شاعر :محسن صرامی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

قدم برداشت محض خاطر حق پدر آنجا

شـهـید اول راه والیـت شـد پـسـر آنـجـا

شكایت دارم از دل سنگی دیوار بیش از در

1

ولی آسیب اصلي را رسانده میخ در آنجا

اگر چه روز روشن بود هتك حرمت آنها

نـمیدانم چـرا افـتاده پشت در قـمر آنجا

برای چیدن گل یك نفر كافیست در واقع

گلي چیده شده با دستهای چل نفر آنجا

گذشتم دیگر از آنچه كه آنجا اتفاق افتاد

غزل تنها رها كرده مرا با چشم تر آنجا

كشیده میشود روضه میان كوچه بعد از این

مغـیره آمد و قـنفـذ به پا كردند شر آنجا

چهل تن وحشي نامرد یك سو فاطمه یك سو

شده با دست زهرا از علی رفع خطر آنجا

ولي دستش دگر از كار افتاده پس از كوچه

شكسته غیر پهلویش یقین از او كمر آنجا

نبود آنجا اگر زهرا نبود امروز اسالمی

برای اصل دین با جان شده زهرا سپر آنجا

شاعر :سیدرضا مؤید

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

جز غم کسی به خانۀ من سر نمیزند

اینجا که مـرغ شـوق دگر پَـر نمیزند

در شـهـر خـود غـریـبم و با درد آشنا

در خـانه غـریب کـسی سـر نـمیزنـد

من دخـتـر پـیـامـبـر و زان هـمه یکی

دم از سـفـارشـات پـیــمـبـر نـمـیزنـد

میزد مرا مغیره و یک کس به او نگفت

زن را کـسی مقـابـل شـوهـر نـمیزند

بیش از خودم به حالت زینب دلم بسوخت

مـادر ،کـسی مـقـابـل دخـتـر نـمیزند

 . 1موضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامده است « البته این موضوع بدان
معنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا سالماهللعليها مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربۀ در و آتش
حضرت به شدت مجروح شدند و تصریح تاریخی در این زمینه وجود دارد» لذا توصیۀ ما این است که اوالً از بازگو کردن آن به
دلیل مستند نبودن و همچنین به جهت رعایت توصیۀ علما و مراجع از پرهیز از خواندن روضههای سخت خوداری فرمائید؛ ثانیا اگر
قصد اشارۀ گذرا به این موضوع را هم دارید الزم است حتماً در قالب زبانحال یا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود
نه قطعیت تاریخی.

شکایت دارم از دل سنگی دیوار بیش از در

ولی آسیب اصلی را رسانده میخ در آنجا
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شاعر :محمدجواد شیرازی

000

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

به رسم فـرقۀ عشاق ساده باید ُمـرد

به احـتـرام عـلـی ایـستاده باید ُمرد

چه بیاراده و چه با اراده باید ُمرد

برای غـربت این خانـواده باید ُمرد

چه خوب حق رسول خدا ادا کردند
کنار درب حـرم کـوه هـیزم آوردند
میان مسلک کـفار این عمل بد بود

هنوز فاطمه مشغـول داغ احمد بود

اگرچه بعد نبی غصههاش بیحد بود

ولی به حرمت حفظ علی ُمقـید بود

به داد و نعره علی را حرامیان خواندند

در حریم نبی را به شعله سوزاندند
رسـیـد ایـن طـرف در زبـانـۀ آتـش

و بود فـاطـمـه شـانـه به شـانۀ آتش

امــان ز حـوریـه و تـازیــانـۀ آتـش

نشـست بر سر و رویش نشانۀ آتش

کسی که بر همۀ خلق نان عطا میکرد

به پای حیدر کرار جان فدا میکرد
لگـد زدند ،در افـتاد بیهـوا این سو

زدند فـاطـمه را تازیـانه رو در رو

میان حجـره زمین خورد آه با پهلو

قسم به حرمت کعبه که بار دارد او

آهای مردم نامـرد حـرف بـد نـزنید
زنی که خورده زمین را دگر لگد نزنید

هجـوم لشگـر اشـرار مـانـد آثـارش

به خـانه و در و دیـوار ماند آثارش

به جـسم فـاطمه انگـار ماند آثارش

فـشار و تیـزی مسمار مانـد آثارش

برای غصب خالفت زدند زهرا را
بدون جرم و جنایت زدند زهـرا را
 . 1موضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامده است ( تصریح نشده)

1
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000
شاعر :حامد آقایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفتعلن مفتعلن فاعلن

انیس و مونس خـدا فاطمهست

امین راز مصـطفی فاطمهست

به رتبهاش کجا گـمان میبریم

دلیل خلـق دو سرا فـاطمهست

ـر ُء م ْ
ـن أَخـیــه
ـر ْالــ َم ْ
یَ ْـو َم یَـف ُّ

منجی آن حول و َوال فاطمهست

سفر ٔه مهـرش به خـرد نگـنجد

شـفـیـعـهٔ روز جـزا فاطمهست

غـدیـر را فـاطمه پـایـنـده کرد

شـهـیـد ٔه راه وال فــاطـمـهسـت

حـجـاب گـیـرد به بَر کـور هم

چه خوانمش کنز حیا فاطمهست

بــدون اذنـش نـشـود دیـده تـر

جواز گـریههای ما فاطمهست

نزن به بار شیشهاش ،سنگ دل

نزن که جان مرتضی فاطمهست

به قـتـلگـه نـدای آن تـشـنه لب

فـاطمه یا فـاطمه یا فاطمهست

شاعر :کمیل باقری

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

بنام نـامى مـادر بـنام حـضرت زهـرا

بنام دخـت پـیـمـبر دلـیـل خـلـقت دنـیا

بنام نـامى عـشق و بنام هـمسر حـیدر

خداى من چه بگویم،چگونه میشود آخر؟

دوباره قصۀ مادر دوباره قصۀ آن در

ببین که شعـله بیـفـتد به آیه آیۀ کـوثـر

ببین که شعله بیـفـتد به باب خانۀ موال

در شکسته بیفتد به روى عصمت طاها

میان آنهمه دشمن سپر براى على شد

مـیان آن همه آتـش فـداى راه ولى شد

قـلم چگونه نویسد ز شرح ماتم زهـرا

َمالذ اهل بکاء شد لـوا و پرچم زهـرا

 . 1بيت 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.

به رتبهاش کجا گـمان ميبريم

دلـيـل خـلـقت خـدا فـاطمهست

رفته به پيش کور هم پشتِ ابر

چه خوانمش کنز حيا فاطمهست
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شاعر :محمود ژولیده

000

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

آنکه تو را جدا شده از آتـش آفـرید

اصالً تو را برای مباهـاتـش آفـرید

خالق برای زینت چشم جـمال خود

حوریه خلق کرد ز نور جالل خود

عرش خدا بدون تو گنجینهای نداشت

1

بیروی تو بهشت حق آئینهای نداشت

ناز تو را ز جـنـس نـماز آفـریدهاند

نـام تـو را بـرای نـیـاز آفــریـدهانـد

محراب ،محو روح نماز تو فاطمه ست

سجاده،غرق راز و نیاز تو فاطمه ست

با اینکه بود قامت تو عرش را اَمان

مادر،چه شد که سهم تو شد قامتی کمان

فـرمود تا ا َبد ز تو آتـش بُـریـده شد

اما چه شد که حرمت نامت دریده شد

با نار و نور ،سنخیتی از ازل نبود

نـور تو غـیر روشـنی لَـم یزل نبود

زهرا شدی که زهرۀ بیت علی شوی

روزی سه بار پرتو رب جلی شوی

آری برای یاری دین ،کردهای قیام

آمـد تـوان فـاطـمـیاَت یـاری امــام

تو با حمایت از ولیات ،حرف حق زدی

روز دفاع از علیات ،حرف حق زدی

وقتی رضای فاطمه باشد رضای حق

سیلی زدن به فاطمه باشد جزای حق؟

سیلی اگر به صورت مادر زند کسی

سیلی بسا به چهرۀ دختر زنـد کسی

حوریهای خـدا نکـند پـشت در رود

یا پشت در خـدا نکـند بیپـسر شود

مادر که له شود بدنش از فشار درب

سـم اسب
حتما ً رود تن پسرش زیر ُ

زیر لگد اگر ز جفا پهلویی شکست

باید شنید ،شمر روی سینهای نشست

مسمار اگر به سیـنه مـادر فرو رود

سرنیزههای کرب و بال تا گلو رود

 . 1بيت زير به دليل ايراد محتوايي در مصرع اول تغيير داده شد زيرا به نوعي محدود کردن قدرت خداوند است و شايد بتوان
گفت شرک خفي محسوب ميشود
بيفاطمه خداي تو گنجينهاي نداشت

بيروي تو بهشتِ حق آئينهاي نداشت
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000
شاعر :محمدحسین بناریان

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

شاید این روضه گریان رخ مادر باشد

یا در آمـیـخـته با غـصۀ حـیـدر بـاشد

یـا تـنـش مـثـل گـل اللـۀ پـرپـر بـاشـد

آه سخـت است اگـر قـافـیـهام در باشد

چادرت مثل نفس های تو حرمت دارد
فـاطـمه بودن تو روضـۀ غربت دارد
یاس بیبال و پری بال و پرش میسوزد

پشت دربود چرا تاج سرش میسوزد

باهمان حال خـدا هـمسفرش میسوزد

و خجل گشت علی در نظرش میسوزد

مانـد در پـشت در خـانه فـقـط آه کشید
آه از جـور همین مـردم گـمـراه کـشید
باهمان قـامت خود باز قـیـامت کردی

بر تـمـامی امـامـان تو امـامت کـردی

و رسـوالن خـدا را تـو هـدایت کردی

غربت بیت عـلی را تو روایت کردی

تـا در آئـیـنـۀ اجـالل نــمـایـان شـدهای
طعنه بر شرک تمامی خـدایان شدهای
نام زهـرا گره از کار سلیـمان وا کرد

یک نظر تا ابـدالـدهر براین دلها کرد

باهمان پهلوی بیمار چنان غـوغا کرد

آتـشی در دل آشـوب عـلـی برپـا کرد

راه پـرواز مـالئـک به بهـشـتی مـادر
چه به روی در این خانه نوشتی مادر
فـاطمه بود اگرصبح قیـامت برپـاست

فاطمه بود که احکام شریعت برپاست

فاطمه بود که روح و دم غیرت برپاست

فـاطمه بود که معـنای والیت برپاست

او سـرآغـاز مسـیر مکـتـب خـاتم بود
فـاطـمه رمـز مسـلـمـان شـدن آدم بود
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000

بال جبـریل امین فـرش حـریمت باشد

وتسـالی عـلی عـطر و شمـیـمت باشد

نوکری کردنم از لطف رحـیمت باشد

روزی ما همه از دست کـریمت باشد

ما در این راه فـقط گرد مدارت هستیم
غـصه داریم به دنـبـال مزارت هستیم
تا ابـد گریه کن روضۀ کـوثـر هستـیم

تا ابـد خـانه به دوش غـم حـیدر هستم

تا ابـد شـیـعـۀ سـلـمـان پـیـمـبر هستیم

تا ابد پـیـرو هـر امر ز رهـبـر هستیم

جـان نـثـاریـم گـدایـان شه عـلـقـمـهایم
ما فـقـط مـنـتـظـر مـنـتـقـم فـاطـمـهایم
شاعر :علی اکبر لطیفیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

مـردی یگـانه بود و بـانـویی یگـانه

آهـسـته میرفـتـنـد از خـانه شـبـانه

هـمـراه هـم بـودند مثـل دو غـریـبه

پهلو به پهلو ،پا به پا ،شانه به شانه

سر میزدند انصار را کوچه به کوچه

در میزدند انصار را خانه به خانه

مظلومشان دیدند ،در را وا نکردند

وای از زمانه ،وای از دست زمانه

چهل شب تمام شهر را گشتند با هم

امـا بــدون یــار بـرگـشـتـنـد خـانـه

وقـتـی عــزادار رسـول هللا بــودنـد

از درب خانه میکـشید آتـش زبـانه

در باز شد وقتی که زهرا پشت در بود

دخـت نــبـی افــتــاد بـیـن آسـتــانـه

دستی ورم کرده ست و دستی هم شکسته

هم با غـالف تـیغ… هم با تـازیـانه

حتی نگاهی هم به پهلویش نینداخت

محـو عـلی بود عاشـقـانه ،عـارفـانه

دامان در میسوخت ،اما داشت میسوخت

در کـربـال دامـان چـندیـن نـازدانـه

افـتاد یک دانـه از آن دو گـوشواره

در کـربــال افــتــاد امـا دانــه دانــه

شبهای جمعه فـاطمه باالی گودال

با نالـه ،آنهم نـالـههای مـادرانـه...

گوید حـسینم ُکـشته شد ای داد بیداد

نور دو عـینم کشته شد ای داد بیداد
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000
شاعر :محمد زوار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

هرکه جانـانه به پای غـم دلـبر مـانـده

نــام او در هـمه ایـام سـراسـر مــانـده

لـبـمـان با قـدح سـاقـی کـوثـر تـر شـد

آنچـنـانی که لـب از بـادۀ او تـر مانـده

کیست زهرا که درخشندهتر از خورشید است؟

مـاه از شـمس رخ اوست منـور مانده

قرنها گـفته شد از وصف مقامش اما

آنچه گـفـتـند هـمه ،بـاز فـراتـر مـانـده

خطبهاش در وسط معرکه غوغا میکرد

شـیـر از غرش زهـرایـی او درمـانده

آنقدر دشمن او بغض علی در دل داشت؛

که عدو بود و دلی سخت مکدر مانده

1

این تـالفـی اُحـد ،کـیـنـۀ خـیـبـر مـانده

2

شاهدم لختۀ خونیست که بر در مانده

دود ،مسمار ،لگد ،فاطمه ،آتش ،ایوای

کـمر صبر هم از غـصه مکسر مانده

!آن طرف قنفذ و در دست غالف آشفته

این طرف چشم حسن ،خیره به مادر مانده

دست از دامن مـوال نکـشد او هـرگـز

فـاطـمـه پـای عـلـی تـا دم آخـر مانـده

چه کنم؟! شعـر به گـودال تـمایل دارد

دست من نیست اگر قافیه « سر» مانده

پـیـرهــنـی را بُـردنـد
تـه گـودال اگـر ُ

جای آن نیزه و شمشیر به پیکر مانده

ضربه زد شمر و سر شیشۀ عطری افتاد

از همان لحظه ،حرم نیز معطر مانده

با لگد زد به در و نعرهزنان گویا گفت

میخ از دیدن این واقعه خون میبارید

 . 1بيت زير به جهت انطباق بيشتر با واقعيت تغيير داده شد پيشنهاد مي شود بيت در متن جايگزين بيت زير شود.
با لگد زد به در و نعرهزنان گفت :علي؛

ي اُحـد ،کـيـنـة خـيـبـر مـانده
اين تـالفـ ِ

 . 2موضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامده است « البته این موضوع بدان
معنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا سالماهللعليها مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربۀ در و آتش
حضرت به شدت مجروح شدند و تصریح تاریخی در این زمینه وجود دارد» لذا توصیۀ ما این است که اوالً از بازگو کردن آن به
دلیل مستند نبودن و همچنین به جهت رعایت توصیۀ علما و مراجع از پرهیز از خواندن روضههای سخت خوداری فرمائید؛ ثانیا اگر
قصد اشارۀ گذرا به این موضوع را هم دارید الزم است حتماً در قالب زبانحال یا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود
نه قطعیت تاریخی.

ميخ از ديدن اين واقعه خون ميباريد

شاهدم لختة خونيست که بر در مانده
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شاعر :رضا قاسمی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

پـسر سـومـم ای آرزوی ناب بخـواب

ماه نورانی من در شب مهتاب بخواب

ذکر رؤیایی رؤیای شبم “الالیی”ست

طفلکم! در دل آرامش این خواب بخواب

آیـۀ کـوچک قـرآن مـنـی مـادر جـان!

ای که در سورۀ کوثر شدی اعراب بخواب

بین آغـوش پُـر از درد من آرام بگـیر

مـثال در بـغـلم می َدهَـمت تاب بخواب

در خیاالت خودم روی تو را میبوسم

بعد از این لحظۀ رویایی جذاب بخواب

لحـظـۀ ناب نـمـاز شـبـم آمـد؛ حاال…

روی سجادۀ من گوشۀ محراب بخواب

زخم شد چشم من از بسکه برایت بارید

علت گـریۀ این مـادر بیتاب! بخواب

ایکه ُکشتند تو را در وسط آتش و دود

آه ،قـربانی این مـردم قـصاب بخواب

پـسر مـادر آب؛ ای جگـر سـوخـتهام!

ماهی زخـمی بیرحمی قـالب بخواب

دستهای پدر خاک ،تو را داد به خاک

ولی امشب تو کمی در بغل آب بخواب

شاعر :محسن عرب خالقی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

بر جان خانه کینهای شعـلهور افتاد

آنـقـدر زد آنقـدر زد آخـر در افـتاد

ایکاش میچـرخید از لـوال در ،اما

در وا نـشد افـتاد ،روی مـادر افـتاد

میخواست تا در پیش نامحرم نیفتد

میخواست… اما هرچه کرد او آخر افتاد

با یاعلی پا شد ولی موال زمین خورد

بـا یـا رسـول هللا او پیـغـمـبر افـتـاد

فهـمیده بود این باغ بار شیشه دارد

آنقدر زد از شاخه سـیب نـوبر افتاد

یک آیه با میخ در و یک آیه با زهر

یک آیه هم در قتلگاه از کوثر افتاد

در گـوشۀ گـودال مـادر بود وقـتـی

چشمان تیز خنجری بر حنجر افتاد

از آستـین دست شـقـاوت تـا در آمـد

چـشم طـمع بر حـلـقۀ انگـشتر افتاد

یک تیر با هجده هدف یعنی که زینب

یک سنگ خورد از نیزهها هجده سر افتاد
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000
شاعر :ناشناس

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

جمعیت آنطرف و این طرف در مادر

میشود در همه جا جوشن حیدر مادر

هـیزم جـمع شده ،حـملۀ لـشکـر ،مـادر

پـا گـرفـتـه هـمه جـا نـالـۀ مـادر مـادر

شعـلـه بـاال نـرود! نـا که نـدارد اصـالً
حـوریـه طاقـت آتـش که نـدارد اصـالً

1

در این خانه در عـرش معـلیست نزن

خشت خشتش همه دلخوشی ماست نزن

اینکه لرزیده تنـش آیت عظماست نزن

بیحیا پیش رویت حضرت زهراست نزن

زدی و زلـزلـه در عـالـم بــاال افــتــاد
بشـکـند پـای تو که فـاطـمـه از پا افتاد
کینه و بغص تو بیحد و عدد شد نامرد

حال مـوال سر این فـاجعه بد شد نامرد

سهم قـدیـسۀ این شهـر لـگـد شد نـامرد

هرکس آمد ز روی فاطمه رد شد نامرد

سـورۀ نــور بـه شــالق نـدارد عــادت
یـاس به مـیـخ کـج و داغ نـدارد عادت
خـانه وحی خـراب است کجایی فـضه

سوخـتـه مـادر آب است کـجـایی فضه

گل دگر نیست گالب است کجایی فضه

دست حیدر به طناب است کجایی فضه

نـکـنـد روی زمـیـن مـاه بـیـفـتـد فـورا ً
کـمـک فـاطـمـه کـن راه بـیـفـتـد فـورا ً
 . 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.
شعـلـه بـال نـرود! نـا که نـدارد اصـالً

حـوريـه طاقـت گـرمـا که ندارد اصالً
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سر مسـتـور خـدا بین گـذر گـفت علی

000
هی کتک خورد وبا درد کمر گفت علی

چـقـدر ناله کـشـید و چـقـدر گفت علی

بین این مـردم بیعـار اگر گـفت عـلی

قصدش این است که از عشق حمایت بکند

هرچه دارد همه را خـرج والیت بکند
شاعر :مرضیه نعیم امینی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

جرعهجرعه غم چشید و ذرهذره آب شد

آسمان شرمـنده از قـد خـم مهـتـاب شد

گریهها میکرد تا امت شود بیدار؛ حیف

از صدای گریهاش امت فقط بیخواب شد

پشت در آمد بگوید ،گوش عـالم بشنود

ارث دریا بود آنچه قـسمت مرداب شد

تا پدر بود آمدن در خانهاش آداب داشت

به گـواه شـعـلهها این کـار بیآداب شد

بشکند دستی که پای شعله را اینجا کشاند

باب را آتش کشید؛ آتش کشیدن باب شد

1

از طـناب دور دستان عـلی بیتاب شد

حضرت صدیقه از گستاخی مسمار نه
ما نمیدانـیم ،نَع ُل السیف *میداند

چرا«

مرتضایم را نبر» « فضه مرا دریاب» شد

کـربـال مسـمار در با انـشعـاب بیـشـتر

با شتاب اینبار سمت تشنهای پرتاب شد

بعـد مـادر عـلت مـرگ تـمام عـاشـقان

آتش و مسمار و سیلی و صدای آب شد

 . 1موضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامده است « البته این موضوع بدان
معنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا سالماهللعليها مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربۀ در و آتش
حضرت به شد ت مجروح شدند و تصریح تاریخی در این زمینه وجود دارد» لذا توصیۀ ما این است که اوالً از بازگو کردن آن به
دلیل مستند نبودن و همچنین به جهت رعایت توصیۀ علما و مراجع از پرهیز از خواندن روضههای سخت خوداری فرمائید؛ ثانیا اگر
قصد اشارۀ گذرا به این موضوع را هم دارید الزم است حتماً در قالب زبانحال یا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود
نه قطعیت تاریخی.

آن روز آتش شـرمـسار چـادرت بود

آن روز میخ در برایت گریه میکرد

*نَعلُ السَيف  :آهني است که در انتهاي غالف شمشير وجود دارد برا ي اينکه وقتي شمشير از غالف بيرون کشيده مي شود ،
غالف تعادل خود را دور کمر شخص حفظ کند.
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000
شاعر :مهدی نظری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ناگهان در واشد و مسمار پهلو را گرفت

دست شعله بیمحابا پای گیسو را گرفت

پهلوی زخمی جـدا و صورت نیـلی جدا

یک غالف بیمروت جان بانو را گرفت

با همان حالش به مسجد رفت دنبال علی

انـتــقـام دسـتـهـای بـسـتـۀ او را گـرفـت

دست نامحرم چنان زد ،بند دلها پاره شد

وای از دستی که از چشمان او سو را گرفت

آفـتاب خـانۀ حـیـدر غـروبی تـلخ داشت

فاطمه از اهـل خانه ماهها رو را گرفت

در سـیاهـی مـدیـنه چـشم او که تـار شد

نیمۀ یک شب سپیدی آمد و مو را گرفت

دور از چشم علی هر شب که بانو ناله زد

زینب آمد خون روی زخم بازو را گرفت

با هـمان حالـش برای قـوت قـلـب عـلی

پاشد و از دستهای فضه جارو را گرفت

بعد از آن حیدر دگر آن حیدر سابق نشد

موقع برخـاستن پهلـو و زانـو را گرفت

شاعر :مهدی نظری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

اسم اعظم یا علی و اسم اعظم فاطمه ست

بهترین و برترین بانوی عالم فاطمه ست

هرچه در قرآن بگردی یا علی ،یا فاطمه ست

کوثر و فرقان و الرحمن و مریم فاطمه ست

از شهیدان که بپـرسی نام او را بردهاند

فاش می گویم در عالم بهترین دم فاطمه ست

روضه خوان اول کرببال گرچه خداست

اولین بانی شبـهـای مـحـرم فـاطـمه ست

دست پیغمبر نگینی هست که مخصوص اوست

زینت انگـشتری دست خـاتم فاطمه ست

معنی آب حـیات آب وضوی فاطمه ست

علت جوشیدن هر روز زمزم فاطمه ست

زینت سجـاده زهـرا عـبای حـیـدر است

در عوض نقش نگین روی پرچم فاطمه ست

چـادر خـاکـی او کـافـر مسلـمان میکـند

پـرچم تـوحـید آدم تا به خـاتم فاطمه ست

پشت در افـتاد تا حـیـدر نیـفـتد بر زمین

تا ابد تصویری از یک قامت خم فاطمه ست
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شاعر :امیر عظیمی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

زهـرا مـحـل جـلـوۀ الـلـه اکـبـر اسـت

آئـیـنـۀ تــمــام نــمـای پـیــمـبــر اسـت

کوثر عطیه ایست خدا داده بر رسول

زهـرا عـطـیه ،اُم اَبـیها و کـوثـر است

هرگز کسی به مرتـبهاش پی نمیبـرد

از ظرف عقل قدر مقامش فراتر است

با وحی و با حدیث و روایات یا به شعر

مدحش به هر زبان بشود نامکرر است

توحید بی والیت او غیر شرک نیست

اصالً والی فـاطمه تـوحـیـد آور است

س ُرالصالت ،حضرت صدیقه هست و پس

ذات نـماز مشـتـق انـوار حـیـدر است

زهرا که انـبـیـاء متـوسـل به او شوند

حـتـما ً مقامـش از همۀ انبـیـا سر است

احـمـد بـرای دیـدن او اذن مـیگـرفت

جبرییل وحی بر در او حلقه بر در است

مـثـل قـیـامت است قـیامـش کـنـار در

این ابـتـدای قـائـلـۀ روز محـشر است

از آتـشی که بـر در او شعـلـه ور شده

در خون و اشک مردم دیده شناور است

در را شکست دشمن و رویش خراب کرد

از ضرب درب ،تیزی مسمار بدتر است

تقصیر میخ بود که جان از تنش گرفت

از بس که رد ضربۀ آن ،زخم پرور است

از داغ فـاطـمـه دل سنگ آب میشود

اما حسین جنس غمش جور دیگر است

در قـتـلگـاه تـیزی مـسـمار دشـنـه شد

آن دشنهای که روی سپیدی حنجر است

زیـنـب بـیـا و مـادر ما را کـمک بـده

در قتلگاه این که فتاده است مادر است

1

 . 1موضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامده است « البته این موضوع بدان
معنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا سالماهللعليها مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربۀ در و آتش
حضرت به شدت مجروح شدند و تصریح تاریخی در این زمینه وجود دارد» لذا توصیۀ ما این است که اوالً از بازگو کردن آن به
دلیل مستند نبودن و همچنین به جهت رعایت توصیۀ علما و مراجع از پرهیز از خواندن روضههای سخت خوداری فرمائید؛ ثانیا اگر
قصد اشارۀ گذرا به این موضوع را هم دارید الزم است حتماً در قالب زبانحال یا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود
نه قطعیت تاریخی.

در را شکست دشمن و رويش خراب کرد

از ضرب درب ،تيزي مسمار بدتر است

تقصير ميخ بود که جان از تنش گرفت

از بس که ردّ ضربة آن ،زخم پرور است
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000
شاعر :یوسف رحیمی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

تــو فـاطــمــهای جـلــوۀ انـوار الـهـی

تـو فـاطـمـهای بـیبــدل و ال یـتـنـاهی

تو قبله و ،دلها همه تا کوی تو راهی

عالم شده با نـور تو روشن ،به نگاهی

زهرایی و دنیا شده در کار تو مبهوت
دنیا نه فقط ،عرش ،سما ،عالم الهوت
از درک بـشـر منـزلت تـوست فـراتر

تفـسـیر کـنـد قـدر تو را سـورۀ کـوثـر

تو فاطمهای روح و دل و جان پیـمـبر

بستهست به جان تو ،همه هستی حیدر

جـان تو شده بسـته به جان عـلی آری
در یـاری او از هـمگـان افـضلی آری
حـاال شـده این شهـر عـزاخـانـۀ مـوال

آتـش زده نــمـرود به کــاشـانـۀ مــوال

در شـعـلـه شـدی آه تـو پـروانـۀ مـوال

ای وای از این حـال غـریـبـانـۀ مـوال

جــان تـو و جــان عـلـی آرام نــداری
پـهـلـوت شـکـسـتـه ولـی آرام نــداری
مانـع شدهای یک تـنه از بُردن حـیـدر

تو در وسط کوچه شدی جوشن حـیدر

کی گشت جدا دست تو از دامن حیدر؟

حیران شده از غـیرت تو دشمن حیدر

نـبـرد راه به جـایی
پس دیـد که بـا تو
َ
وقتی که تو اینگونه به سوی علی آیی
بستند کمر آن همه بر کشتـنت این بار

در کـوچه چهـل تن همه آمـادۀ پـیکـار

طوفان بـال بود و تو دلخسته و بییـار

شد غرق به خون از غم تو دیدۀ مسمار

گـفـتـند که با کـشتن تو کار تمام است
گفتی که نه این مرحله آغاز قیام است
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000

با قـامت خـم دست بـه دیـوار گـرفـتی

نـاگـه مـدد از حـیـدر کــرار گـرفـتـی

در دست که سر رشـتۀ پیکـار گـرفتی

آرامش از آن خـصم ستـمکـار گرفتی

در سینۀ تو آه جگـر سوز ،عـلی گفت
چشمان پُر از خون تو آن روز علی گفت

بـر پـای نـمـودی وسـط کـوچه قـیامت

جان دادی و جان ولیات ماند سالمت

ای خـون تو احـیاگـر اسـالم و امـامت

آخـر به سرانـجـام رسد اشک مـدامت

یک جمعه سحر منتقمت میرسد از راه
بـر پـرچـم او نـقـش «عـلـیا ً ولی هللا»

شاعر :مرضیه عاطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

حرف از عـلی بود و تمام تکیه گاهت

رفتی سپـر باشی! خـدا پشت و پناهت

امـا ورق بـرگـشـت و آوردنــد هـیـزم

کم کم به غارت رفت حـال روبراهت

!با کـیـنههای کهنه از صفـین و خـیـبر

محکم به در؛ محکم لگد زد! با وقاهت

نامـرد مردی آمـد و دست بزن داشت

یک آن سیـاهی رفت چـشمان سیاهت

بین در و دیـوار چـشمت روز بـد دید

خوردی زمین! جان داد طفل بی گناهت

از دردهای اصلیات فضه خبر داشت

از بـغـض هـای مـادرانـه در نگـاهـت

ای وای ازین پهلو به آن پهـلو شدنها

بــاال نــمـیآمــد نـفــس هـمــراه آهـت

از سرخی جای غـالف و جای سـیـلی

با اشک پنـهـانی سحـر شد شامگـاهت

شمشـیر نه! گـودال نه! ای وای مـادر

در بین آتـش؛ پشت در شد قـتلگـاهت!
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000
شاعر :محمدجواد پرچمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

قـبل از ظهـور جـاودانـش امتحان داد

آن بـانـویى که در نهـانـش امتحان داد

ا ُ ُّم االئــمــه بـــود و ا ُ ُّم االنــبــیــا شــد

چون بهتر از پیغـمـبرانش امتحان داد

وقـتى بـال تـقـسیـم شد او مـادرى کرد

مـادر به جـاى شیـعـیـانش امـتحان داد

آیا کسی چون او سه شب هنگام افطار

با بخشـش خرما و نانـش امتحان داد؟

1

این دخـترت با خـانـدانش امـتحان داد

با خطبۀ خود اولى را خوب ادب کرد

احـقـاق حـق را با زبـانش امتحان داد

وقـتـى عـلـى را یک تـنـه آورد خـانـه

شـهـر مـدیـنـه قـهـرمـانش امتحان داد

زهـرا سـراپـا ،پـاى حـیـدر ایـسـتاد و

پـاى عـلـی قـد کـمـانـش امـتـحـان داد

با گـریههـاى او مدیـنـه زیر و رو شد

ساکـت نشد ،اشک روانش امتحان داد

وقف شـلـوغى نجف ،وقـف على کرد

آرى ،مـزار بى نـشانـش امتحانش داد

اما على در کوچهها سخت امتحان شد

نـاموسـش افـتـاد و توانـش امتحان داد

در امتحـان داد ،آه مـسـمار امتحان داد

حـتى مغـیـره تـازیـانـه ش امـتحان داد

2

هم پهلویش ،هم استخوانش امتحان داد

مـادر هـمان جا سیـنـهاش آسیب دید و

جـاى هـمه سیـنـه زنانـش امتـحان داد

اما حـسـیـنـش گـوشـۀ گـودال ،تـشـنـه

در پیـش چشم خواهـرانش امتحان داد

کـورى چـشم دشمنش ،به به خـدیـجـه

مـیـخ در خـانـه شـهـادت مـیدهـد کـه

 . 1بيت زير به دليل رعايت توصيه هاي علما و مراجع در پرهيز از اختالف افکني که موجب سوء استفاده دشمنان است تغيير داده
شد.

اين دخـترت با خـانـدانش امـتحان داد

کـورى چـشم عـايـشه ،به به خـديـجـه

 . 2موضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامده است « البته این موضوع بدان
معنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا سالماهللعليها مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربۀ در و آتش
حضرت به شدت مجروح شدند و تصریح تاریخی در این زمینه وجود دارد»
مـيـخ در خـانـه شـهـادت مـيدهـد کـه

هم پهلويش ،هم استخوانش امتحان داد
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درآستان وصال؛ جلد چهارم ،اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها
السالم

شاعر :محمد جواد شیرازی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

چنان بخشیده حق بر فاطمه نام عزیزش را

که حتی بُرده باال عزتش شأن کنیزش را

بساط فیض عالم بر رضای فاطمه بند است

مقرب میکند زهرای اطهر مستفیضش را

اگر چه آسیابش محور ارزاق گردون است

از این دنیا برای خود نمیخواهد پشیزش را

غالمی ُحر شد و قرضی ادا گشت و فقیری سیر

خدا با خنده برگرداند بر او سینه ریزش را

اگرچه زیر و رو شد پیکرش اما کسی از او

ندید اصال سکوت حنجر دشمن ستیزش را

دری که سوخته با ضربهای آرام میریزد

بگو کمتر کند ملعون از این در دورخیزش را

نمیفهمد اگر آن بیحیا پس الاقل ای کاش

1

در خانه نگه دارد عقب ،مسمار تیزش را

ثمر از شاخه افتاد و خدا بر خویش واجب کرد

برای قاتل محسن عذاب رستخـیزش را

الهی هیـچ مردی در کـنار بستر هـمسر

نبیند در بهارانش خزان برگ ریزش را

شاعر :قاسم نعمتی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

سر تا سر وجـود مـرا غـم فـرا گرفت

آتـش کـشیـد شعـلـه و دور مرا گرفت

شکـر خـدا که دود به داد عـلی رسـید

امکان دیدن رخـم از مـرتضی گرفت

برخـواسـتم زجا به هـواخـواهی عـلی

برروی چـادرم اثر از جای پـا گرفت

نفرین به این زمانۀ بیمعرفت چه زود

ضرب قالف جای لب مصطفی گرفت

تا دید بـین کوچه عـلی نیست هـمرهم

راه عـبـور تـنگ مـرا بـیحـیا گـرفت

یک ضربه زد دو الله گوشم شکاف خورد

نـور دو دیـدگـان مـرا بـیهـوا گـرفت

 . 1موضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامده است « البته این موضوع بدان
معنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا سالماهللعليها مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربۀ در و آتش
حضرت به شدت مجروح شدند و تصریح تاریخی در این زمینه وجود دارد» لذا الزم است حتماً بحث میخ در و  .....در قالب
زبانحال یا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود نه قطعیت تاریخی.
نميفهمد اگر آن بيحيا پس لاقل اي کاش

درِ خانه نگه دارد عقب ،مسمار تيزش را
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000
شاعر :مهدی مقیمی

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

قالب شعر :قصیده

دل فاطمه است دلبر و دلدار ،فاطمه است

مشکل گشای هر چه گرفتار ،فاطمه است

مرهون لطف حضرت زهراست کائنات

کانـون مـهـربانی بـسـیار ،فـاطمه است

تـنـهـا نـه بــوتـراب کـه کـل وجــود را

خورشید روز و ماه شب تار ،فاطمه است

بایـد که پـای درس مقـامـات او نشـست

بخشش ،وفا ،نجابت و ایثار ،فاطمه است

گوهـر شناس تر ز عـلی باز هم علیست

مـوال شناخت دُر گهـربـار ،فاطمه است

در مشکالت ،آنکه گرفته است دست ما

یک بار نه ،دو بار نه ،صد بار ،فاطمه است

یک روح در دو تن ،تو بگو فاطمه علیست

یا نه ،بگو که حـیدر کرار ،فاطمه است

تحکـیم ساخـتـار امـامت ازین دو تاست

بانی ابالحسن شد و معمار ،فاطمه است

اینکه بهشت یا که جهـنم نصیب کـیست

محشر یقین بدان تو که مختار ،فاطمه است

ما را به دیـد لطف خودش میکـند نگاه

محشر امید هر چه گنهکار ،فاطمه است

ذکرش شفاست ،یک تنه حل المسائل است

حـالل ،در مواقـع دشـوار ،فاطمه است

روز ظهور ،شرق و شمال و جنوب و غرب

هم شرح ،هم گـزیدۀ اخبار ،فاطمه است

جـان داده است پـای والیت بدون شرح

در حفظ این مقوله علمدار ،فاطمه است

در فـاطـمــیـه خـلـق ،عــزادار مـادرنـد

اما برای حـیـدر عـزادار ،فـاطـمه است

وای از دل امـام حـسن بـیـن کـوچـههـا

مجروح ضرب سیلی کفار ،فاطمه است

سـنگـیـنی در و غـم دیـوار یک طـرف

1

نزدیک تر از آن دو به مسمار ،فاطمه است

بـایـد خـدا بـه داد دل مــرتــضـی رسـد

حائـل مـیـانۀ در و دیـوار ،فـاطمه است

طوری لگد زدند بر آن در که شک کنی

در پشت درب خانه نه انگار ،فاطمه است

در عـرصۀ ادب هـمه از او نـوشـتـهاند

مضمون ناب اکـثر اشعار ،فاطمه است

 . 1موضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامده است « البته این موضوع بدان
معنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا سالماهللعليها مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربۀ در و آتش
حضرت به شدت مجروح شدند و تصریح تاریخی در این زمینه وجود دارد»
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درآستان وصال؛ جلد چهارم ،اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها
السالم

شاعر :محمد علی بیابانی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

دوشنبهای که غروبش طلوع ماتم بود

اگـر غــلـط نـکــنـم اول مــحـرم بــود

بـنا به نص روایت بـالی کـربو بـال

عـظـیم بود و بالی مدیـنـه اعـظم بود

چه کربالست که تاریخ آن به وقت خدا

اگر حـساب کـنـی با مـدیـنـه تـوأم بود

دری شکست و حریمی که اذن خواستنش

برای هر که به غیر از خـدا مسلم بود

بدون اذن « فال تـدخـلـوا بـیـوت نبی»

دری شکست که از آیههای محکم بود

فـرشـته زیر لگـدهای لـشکـر ابـلـیـس

بـهـشـت سـوخـتـۀ آتـش جـهـنــم بــود

نوشـتهاند که قـبل از قـالف در کوچه

1

بـرای زخـم زدن مـیـخ در مـقـدم بـود

مقصر آتش در بود اگر که بعد از آن

گرفت رو ز علی چهرهای که مبهم بود

چـقـدر دیـر رسیـدم کـنـار در افسوس

دمی که میخ هم از شرم قامتش خم بود

بمان که ماندن تو زنده ماندن روزیست

که باغ خـانۀ ما سبـز بود و خـرم بود

نه نُه بهار ،هـزاران بهار هم میرفت

بـرای زنـدگـی بـا تو بـاز هـم کـم بود

 . 1موضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامده است «
البته این موضوع بدان معنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا سالماهللعليها مجروح
نشده است بلکه بر اثر ضربۀ در و آتش حضرت به شدت مجروح شدند و تصریح تاریخی در این زمینه وجود
دارد» لذا توصیۀ ما این است که اوالً از بازگو کردن آن به دلیل مستند نبودن و همچنین به جهت رعایت توصیۀ علما و
مراجع از پرهیز از خواندن روضههای سخت خوداری فرمائید؛ ثانیا اگر قصد اشارۀ گذرا به این موضوع را هم دارید الزم
است حتماً در قالب زبانحال یا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود نه قطعیت تاریخی.

نوشـتهاند که قـبل از قـالف در کوچه

بـراي زخـم زدن مـيـخ در مـقـدّم بـود
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000
شاعر :امیر عظیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

زهـرا برای حـضرت حق آفـریده شد

پیـش از وجـود خلق خـداوند دیـده شد

سیب بهـشت ،آمـدنـش را بـهـانه بـود

روحش به احمد از نفس حق دمیده شد

زهرا که بود؟ نور جاللی تحت عرش

از شاخسار قـدس ثمر داد و چـیده شد

احـمـد که گـفت اُم ابیـهـاست فـاطـمـه

یعنی فضائـلش چو محـمد حـمـیده شد

چـندی گـذشت تا که نـسیـم وصـال او

سـمت عـلـی عـالـی اعـال وزیـده شـد

طوبـای فـاطـمه که ثـمـر داد ناگـهـان

باد خزان گرفت و وجودش تکیده شد

گـل بود و حیف ساقۀ او را لگـد زدند

سیلی که خورد حوریه ،رنگش پریده شد

وقـتی هجـوم برد سقـیـفـه به خـانهاش

در را شکست روی سرش ،قد خمیده شد

1

شش ماهـهای شهـید برای شهـیـده شد

هرجا رسید روضه به محسن ،بگو حسین

با تیـر حـرمـلـه سر اصغـر بریـده شد

شش ماهه داشت ،میخ در او را شهید کرد

شاعر :محمدحسن بیات لو

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

دستی از راه رسید و به رخت جا انداخت

پایی از راه رسید و جـلویت پا انداخت

یکنفر که دلش از بغض علی میجوشید

ضربهای زد به در خانه و در را انداخت

آتـــشــی را بــه در خــانــۀ آب آورد و

بین دیـوار و در سوخـته دعـوا انداخت

ضربۀ پـای در و بیادبـیهـای غـالف

بازویت را دو سه ماهی ز تقال انداخت

گـره انداخـت به کار هـمه دنـیا؛ آن که

ریسـمان گردن مـوالی دو دنیا انداخت

در قـیامت جـلـوی چـشم هـمه میافـتـد

آنکه در کوچه تو را بین تماشا انداخت

 . 1موضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامده است « البته این موضوع بدان
معنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا سالماهللعليها مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربۀ در و آتش
حضرت به شدت مجروح شدند و تصریح تاریخی در این زمینه وجود دارد» لذا الزم است حتماً بحث میخ در و  .....در قالب
زبانحال یا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود نه قطعیت تاریخی.
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السالم

شاعر :ناصر شهریاری

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

ای محـسن شش مـاهـۀ دیـده نگـشوده

رفـتی و نهان مانـد غـمت تا به قیامت

ای قـبلۀ حاجـات ،دو دنیاست دخـیلت

ای سر نهان گشته ،عیان است مقامت

مدح تو همین بس که تویی زادۀ زهرا

مدح تو همین بس که تویی نور امامت

ای نور دل فاطمه گر جلوه نکردی...

نـادیـده هـویـداست عـلـی بین جـمالت

ای غـنـچـۀ نـشـکـفـتـۀ گـلـزار پـیـمبر

بی شک نبوی گونه ب َُود جمع خصالت

شش ماه شدی فاطمه را مونس و همدم

شش مـاه ربودی ز دل فـاطـمه طاقت

در خـاطر زهـرا و عـلـی بود همیشه

تا این که بیایی و شوی خوش قد و قامت

ای روضـۀ سـربـسـتـه اوالد پـیـمـبـر

ای روضــۀ نــاگــفــتــنــی آل والیـت

آقا چه بگویم که تو را بغض علی کشت

آقا چه بگویم من از آن شرح جسارت

بـگـذار دگـر هـیـچ نـگـویـم ز غـم تـو

بـایـد که کـند فـاطـمـه داغ تـو روایت

شاعر :علیرضا خاکساری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

الر ُجل لَیَه ُجر» بود
شروع واقعه « ا َّن َّ

دهان طعنه پُر از ظلمت و تنفـر بود

نداشت در سر خود چشم دیدن حق را

که العـالج ترین درد او تـکـبـر بود

نبود غـیر حـسـد در دل خـدانـشـناس

و شرک و جاهلیت میوهاش تمسخر بود

نـبــود مـسـتحـق نــاسـزا شـنـیـدنهـا

کسی که گفتۀ او مثل وحی در خور بود

شکـسته بود دلی از عـناصراالبـرار

سقیفهای که در انصاف سست عنصر بود

به پاس مـزد رسالت زدند فـاطمه را

به زعم الت و هبل بهترین تشکر بود

نداشت فرق زیادی اگر که با شمشیر

غـالف قـنفـذ وحـشی بیحـیا پُـر بود

نبود عـلت قـتل حسن دو جـرعـۀ سم

که قـاتـل پـسرش روضـۀ تحـیـر بود
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000
شاعر :امیر عظیمی

قالب شعر :مخمس

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

خـانـۀ صدیـقـۀ اطـهـر پـنـاه اولـیـاسـت

چـشم امیـد تمام انـبـیاء بر این سراست

بر در این خانه رفتن کار ختم االنبیاست

فاطمه دلبستگی شیرمردان بود ...حیف!

خانۀ زهـرا پناه بیپناهان بود ...حیف!
آتش دنیاپرستان شد از این در شعلهور

در میـان قـبر شد قـلب پـیـمبر شعـلهور

شد دل شیر خدا از داغ همسر شعلهور

هتک حرمت شد به قرآن ،کوثری در شعله رفت

پیش چشم اهل خانه مادری در شعله رفت
خـصم پای درب خانه پافـشاری میکند
این وسط مسمار در هم کج مداری میکند

1

مـادر مـا داغ دیـده بـیقـراری میکـنـد
با لگد در جابجا شد ،پهلوی زهرا شکست

بار شیشه داشت مادر ،دشمنش آنرا شکست

داغ روی داغ ،پیـوسته شده ،فـضه بـیا

دست های مرتضی بسته شده ،فـضه بیا

بـازوان فـاطمه خـستـه شده ،فـضـه بـیا

از فشار درب زهرا هستی اش را باخته

گـل میان دود و آتش غـنچه را انداخـته
سینه ها آتش گرفت از رفتن شش ماههای

وای از بیتـابی و آشفـتن شـش ماهـهای

کـربال ،در قلب بابا خفـتن شش ماههای

در حقیقت هرچه شد بین در و دیوار شد

ریشۀ تیـر سه شعـبه ،تیـزی مسمار شد
 . 1موضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامده است « البته این موضوع بدان
معنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا سالماهللعليها مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربۀ در و آتش
حضرت به شدت مجروح شدند و تصریح تاریخی در این زمینه وجود دارد» لذا توصیۀ ما این است که اوالً از بازگو کردن آن به
دلیل مستند نبودن و همچنین به جهت رعایت توصیۀ علما و مراجع از پرهیز از خواندن روضههای سخت خوداری فرمائید؛ ثانیا اگر
قصد اشارۀ گذرا به این موضوع را هم دارید الزم است حتماً در قالب زبانحال یا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود
نه قطعیت تاریخی.

اين وسط مسمارِ در هم کج مداري ميکند

با لگد در جابجا شد ،پهلوي زهرا شکست

223

درآستان وصال؛ جلد چهارم ،اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها
السالم

شاعر :محسن ناصحی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

از در نـمیگویم که تـقصیری ندارد

جز سوختن این چوب تقدیری ندارد

در بشکـنـد نجـار از نـو میتـراشـد

دل بشکـند انـگـار تعـمـیری نـدارد

گاهی لگـد آنقـدر محکم میشود که

در تا شروع روضه تاخیری ندارد

قـانون در ،پهلـوی مـادر ،قـد حـیدر

غیر از شکـستن فعل تعبیری ندارد

جنگ است و در مرز میان خیر و شر است

اما عـلـی ایـنـبـار شـمـشیری ندارد

باید کسی خود را سپر میکرد و زهرا

جـز آیـۀ بـازوش تـفـسـیـری نـدارد

دشمن اگر یاغی است پس باید ادب کرد

دیـوانه را وقتی که زنجـیری ندارد

از کربال شش ماههای اینجاست ،دشمن

جز میخ در زهدان خود تیری ندارد

شاعـر ندارد واژهای این درد را و

این پـرده را نقـاش تصویری ندارد

شاعر :محمدحسن بیات لو

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

مدینه بود و ستم بود و ظلم و آزارش

مدینه بود و غم و غصههای بسیارش

مدینه بود و بال بود و درد بود و عزا

مدینه بود و سکوت و غروب غمبارش

مدینه بود و پر از تیرگی و ُکفر و نفاق

و غـربـتی که شده هر دلی گرفـتارش

مـدیـنـه بــود ولـی از تـمـام مـردم آن

کـسی نکـرد مـراعـات حال بیـمـارش

مـدیـنه بود و چهـل تن هـجـوم آوردند

به یک نفر؛ نشد اما کسی طرفـدارش

مدیـنه بود و در خـانهای پُـر از هـیزم

دری که سرخ شد از هُرم شعله مسمارش

نمیشود به زبان هم بیاورم؛ چه کنم؟

مصیـبـتی که خـدا هم شده عـزادارش

میان کوچه چگونه؟ چه شد؟ نمیگویم

تو خود حدیث مفصل بخوان ز آثارش

چه ضربهای!چه شتابی!عجب گل رویی

که آب شد دل سنگـی سخت دیـوارش
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000
شاعر :امیرحسین خوشرو

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

اَلـجـار ثُـ َّم الـدار شـد رمـز دعـایت

دیـدم که میلـرزید آهـسته صـدایت

شهری که میسوزد خودش از بغض و کینه

میریزد آخر هـیزم و آتش به پایت

1

جاهل نمیفـهـمد تو را ای بینهایت

حتی گذشتی از همان نان و نمک ها

میشد فـقـیری بین سفـره هم غذایت

در مـهـربـانـی و وفـا بـیانـتـهـایـی

ای کـه دلـیـل خـلـق دنـیـا ابـتـدایـت

عرش خدا از خانۀ تو نور برداشت

از گردش دستـاس و شـور ربـنایت

آخـر بـجـای بـوسۀ پـیـغـمـبـر آتـش

افـتاد بر آن خانه شد کـرب و بالیت

موال فقط وصف تورا میگفت زهرا

ای که هـمه هستی عـالم شد فـدایت

یک عمر اگر ما از غریبیات بگوییم

پـایـان نــدارد مــاتــم بـیانـتـهـایـت

قدر تو را موال فقط میداند ای نـور

شاعر :سیدمسعود طباطبایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

رو که سیلی میخورد آثار میماند به جا

جای پنجه روی گل بسیار میماند به جا

دست سنگینی اگر چرخید روی صورتی

زیـر پـاها یک خـط دوار میمـاند به جا

البالی ناسـزا گـم شد صدای ضـربهاش

پشت پیچ کوچه این اسرار میماند به جا

چون که پیغمبر به مکر کفر از دنیا رود

اهـل بیـت وحـی را آزار میمـانـد به جا

میرود از خانه بیرون فاتح خیـبر ،ولی

فـاطـمه بـین در و دیـوار میمـانـد به جا

یاد زخم سیـنه آتش میزنـد این خانه را

در که میسوزد! ولی مسمار میماند به جا

بعد زهرا زانوی غـم را بغل کرده علی

از یل خـیـبر همین مقـدار میمـاند به جا

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر و حفظ بيشتر شان حضرت زهرا
بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
قدر تو را مول فقط ميداند اي عشق

جاهل نميفـهـمد تو را اي بينهايت
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شاعر :اسماعیل روستایی

000

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

سایـۀ مهـرت به روی مردم دنیـا بـلند

لطـف دستـانت زیاد و دستهای ما بلند

در مقـام قـرب حق باالیی و باالتـرین

جایگـاهت چون عـلی عـالی اعال بلند

تا صدای پای تو پیغـمبرحق میشنـید

میشد از روی ادب در مقدمت بابا بلند

ما که جای خود امامان هم به وقت تنگنا

میبرند اسم شما را حضرت زهرا بلند

نامتان با عشق و احساسات بازی میکند

نـام زهـرا تا که آمـد نـالـۀ دلـهـا بـلـند

مادر ما پشت در افتاد طوری که دگر

من گمان دارم که نتواند شود از جا بلند

بشکند دستی که در آن کوچۀ تاریک و تنگ

شد به روی صورت انسیۀ حورا بلند

بعد از آن کوچه بمیرم در سرای فاطمه

شد صدای نالـۀ جـانـسوز وا اماه بـلند

امر موال بود آنشب گریه آهـسته کنند

نیز میگـرییم ما هم بر غـمت اما بلند

زانوی خیبر شکن لرزید آن لحظه که خواست

تا کـند تـابـوت آن صدیـقۀ کـبری بلند

یک نفر محرم ندارد با علی دفـنش کنند

1

شاعر :حسن کردی

قالب شعر :غزل

نیست یک تن تا کند از قبر طفالن را بلند
وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

قلب دنیا سنگ شد وقتي كه آن در میشكست

باید از شرمندگي آنجا زمین سر میشكست

فاجعه تازه رقم میخورد وقتي كوچه دید

در كمال بهت مردم قلب حیدر میشكست

چشم هاي ذولفقاری علي خون گریه داشت

هیبت اسطورۀ سردار خیـبر میشكست

آیهاي از سورهاش روي زمین افتاده بود

قـامت رعنایي بانوی كـوثـر میشكست

نیـروی پـروانه بر در كارگـر واقع نشد

بال هایش شعله ور گردید و پرپر میشكست

در به روي شعلهها چرخید و تا پهلو رسید

از تالقـي در و دیـوار مـادر میشكست

 . 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 حرمت حضرت زهرا که مهمترين وظيفه هر مداح است؛ بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را
جايگزين بيت زير کنيد.

يک نفر محرم ندارد با علي خاکش کنند

نيست يک تن تا کند از قبر طفالن را بلند
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000
شاعر :سیدپوریا هاشمی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

در شــلــوغــی گـــذرهــا غــالــبــا ً

سخـت خـواهـد بود تـنـهـا رد شدن

وای اگـر دعـوا نـبـاشـد تـن به تـن

یک طرف نامردها !یک سوی زن

1

جنگ جنگ عصمت و بیعصمتی ست

فـاطـمه بر اسم حـیـدر غـیرتی ست
شـعـلـه بـاال رفـت زهـــرا جـا نـزد

حـرفـی از سازش به کـافـرها نـزد

پـشـت پــا بـر غــربـت مــوال نـزد

جز به خون این حکم را امضا نزد

حکـم صـادر کرد با خـون اینچـنین
هست عـلـی تـنهـا امـیـرالـمـومنـین
اهـرمـن هــیـزم بـه دست آمـد اگـر

فـاطـمـه بـسته است چـادر بر کـمر

گــر گـرفــتـه بـیـن آتـش مـــیخ در

بــاز امــا مـیکـنــد ســیـنــه سـپــر

صد هزاران میخ پیـش او کـم است
فـاطـمه در راه حـیـدر محکـم است
تـا که دود شـعـلـه شـد از در بـلـنـد

گـشـت دیـگـر نـالــۀ کــوثــر بـلـنـد

از زمـیـن دیـگـر نـشـد پـیـکـر بلند

زیــر پــا افــتــاده امــا ســربـلــنــد

نیمه جان هم باز او صاحب لواست
چـادر خـاکـی او مـشکـل گـشـاست
 . 1بيت زير به دليل مستند نبودن عدد سيصد نفر تغيير داده شد.ضمناً موضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت
شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامده است « البته این موضوع بدان معنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی
حضرت زهرا سالماهللعليها مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربۀ در و آتش حضرت به شدت مجروح شدند و تصریح تاریخی در
این زمینه وجود دارد» لذا الزم است حتماً بحث میخ در و  .....در قالب زبانحال یا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود
نه قطعیت تاریخی.

واي اگـر دعـوا نـبـاشـد تـن به تـن

مانـده بـاشد بين سيـصـد مـرد! زن

227

درآستان وصال؛ جلد چهارم ،اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها
السالم

گرچه هـر روضه مـکـرر میرسد

روضه روضه حرف دیگر میرسد

این حـمـاسـه کی به آخـر مـیرسـد

ارث مـادر تـا بـه دخـتـر مـیرسـد

000

کـربـال زهـرای خـیـمه زینب است
روز دشمـن از وقـار او شب است
گـوشــۀ گــودال تــنـهــا مــیشــود

گـرچـه میافـتـد زمیـن پـا میشـود

زیـنـب کـــرار دنـــیـــا مــیشـــود

دین ز صبـرش بـاز احـیـا میشـود

در اسـیــری ســرفــرازی مـیکـنـد
صـبـر او با مـرگ بـازی مـیکـنـد
شاعر :مرضیه نعیم امینی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

درس کرامت پیـش او حـاتـم بـبـیند

درس حـیـا و مـادری مـریـم بـبـیـند

إنسیة الحوراست و قطعا ً محال است

ُکـنـه کـمـالـش را بــنـی آدم بـبـیـنـد

تا پای جان پای امـامش ماند زهـرا

حـیـدر سپـر دارد همه عـالـم ببـیـند

آن در که پیغمبر از آن بی اذن نگذشت

حـاال هـجـوم چـنـد نـامـحـرم ببـیـند

با میخ و آتش داده شد اجـر رسالت

1

بـایـد بـیـاید حـضرت خـاتـم بـبـیـنـد

در کوچه طفلی را تصور کن که ناگه

از ضرب سیلی مادرش مبهـم ببیند

دیگر حسن در خواب مادر را همیشه

با صورتی نـیلـی و قـدی خـم ببـیند

از غربت کوچه غم گودال پیداست

جایی که زینب پیکـری َدرهم ببـیند

بین حرامی ها سر عمامه دعواست

حـاال تـصور کن که مـادر هم ببـیند

 . 1موضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامده است « البته این موضوع بدان
معنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا سالماهللعليها مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربۀ در و آتش
حضرت به شدت مجروح شدند و تصریح تاریخی در این زمینه وجود دارد» لذا الزم است حتماً بحث میخ در و  .....در قالب
زبانحال یا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود نه قطعیت تاریخی.
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000
شاعر :مهدی جهاندار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

در شهر اگر هیچ کسی را غم دین نیست

تا فاطمه زنده است علی خانه نشین نیست

ای دست پُر از پینه ز چرخاندن دستاس

افالک در افالک تو را جایگزین نیست

در کوچۀ مسجد تو زمین خوردی و در ما

جز پینۀ چون زانوی اشتر به جبین نیست

انصار هـم از خـطـبۀ تو شـرم نکـردند

کردند بهانه که چنان است و چنین نیست

غـصب فـدک این بود که نـام تو نبـاشد

پیداست که دعوا سر یک تکه زمین نیست

کـو چـادر خـاکـی شده ،کـو دامن مـوال

تا کی بزنم چنگ به حبلی که متین نیست

جایی که علی هست معاویه چکاره است

قـرآن سـر نیـزه که قـرآن مبـین نـیست

ای کاش که خود را برسانم به رکوعش

زیرا که بجز نام توأش نقش نگین نیست

مقصود خدا از دو جهان خلقت زهراست

الـمنة ّلل که این است و جـز این نیست

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

خصم دون تا راه بر صدیقۀ اطهر گرفت

انتـقـام بـدر را از فـاتـح خـیـبـر گـرفت

آنقدر گویم کـه ضرب دست آن بیدادگر

جان حیدر را میان کوچه از حیدر گرفت

بشکند دستی که بر پهلوی قرآن زد لگد

آیـهای از سـورۀ نـورانی کوثـر گـرفت

من نمیگویم چه شد ،آنقدر گویم در جنان

دست بر پهلوی خود یکباره پیغمبر گرفت

بارهـا ُکـشتـنـد زهـرا را و آن بیـدادگـر

جان او را گه به کوچه گاه پشت در گرفت

وای از آن کافر که دعوی مسلمانی نمود

رکن قرآن را شکست و جای بر منبر گرفت

دیـد زینـب مـادر مظلومهاش را میزند

دست خود بر روی چشم آن نازنین دختر گرفت

با که گویم این مصیبت را که آن بیدادگر

با فشار در گالب از غنچۀ پرپر گرفت؟

میثم! آن آتش که شد از خانۀ زهـرا بلند

شعلهاش از خیمههای آل عصمت سرگرفت
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شاعر :محسن رضوانی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

نقل زَ َمخشَری ست كه روزی ابولهب

یك سنگریـزه جـانب احمد روانه كرد

ریگی ،به طول و عرض نخود ،در َكفَش گرفت

از روی كین ،نبی خـدا را نشانه كرد

تـبـت یـدا أبی لهـب از آسـمـان رسیـد

فـورا ً لـهـیب خـشـم الهـی زبـانـه كرد

فرمود :هر دو دست وی از تن بریده باد

نفـرین بر آنكه این عـمل ظالمانه كرد

یك دست او فقط به كمین نـبی نشست

خشم خـدا به دست دگر هم كمانه كرد

با این حساب ،كیفر اهل سقیفه چیست؟

حق كسی كه حمله بر این آستانه كرد؟

قرآن اگر هنوز میآمد چه مینوشت؟

در وصف آنكه خون به دل اهل خانه كرد

با مـصطـفـى نكـرد در آنجـا ابـولـهب

با فـاطـمه هرآنچه كه اهل زمانه كرد

دشمن ،تقاص الت و هبل را ازو گرفت

كـار عـلـی و بـاغ فـدك را بهـانـه كرد

با هر دو دست ،بست و شكست و كشید و ُكشت

جـان بـتـول را هـدف تــازیــانـه كـرد

" آتـش به آشیـانـۀ مـرغـی نـمی زنند"

نفرین بر آن كه شعله در این آشیانه كرد

شاعر :جعفر ابوالفتحی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

سایهای از مادر ما روز آخـر مانده بود

استخـوانی از تن او حـداکـثر مانـده بود

رازهـایی داشت با بابا ولی ناگـفته ماند

چشمهای زخمیاش در پشت معجر مانده بود

چل نفر نامرد اینجا یک نفر را میزدند

پشت این در ،در نبردی نابرابر مانده بود

زیر در میسوخت و راه گریزی هم نداشت

گوشهای از چادر او زیر این در مانده بود

بـاز جـای شکـر دارد روز تـلخ حـادثـه

از نبی تنها همین یک دانه دختر مانده بود

بعد چندین ماه گـفـتم گـریهام کم میشود

آه؛ اما خون روی بسترش ،ت َر مانده بود

واجب این است عاشق و معشوق مثل هم شوند

از یل خیبر فقط یک جسم الغر مانده بود
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000
شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

خانهای که ُشده خاک سه امامش جبریل

خانهای که نرسد بر سر بامش جبریل

خانهای که به سویش بود قیامش جبریل

خانهای که به درش بود سالمش جبریل

از در کهنه در بسته که خواهش میکرد

اهل آن را به در خانه سفارش میکرد
گفت با در نَفَس خانه مریض احوال است

چند روزی ست که از گریه کمی بیحال است

پدرش رفته و سهمش غم و آه و ناله است

گفت با در ولی افسوس که بداقبال است

ناگهان دید در ،آن روز که غربت پُر بود
سمت جبریل سر کوچه جماعت پُر بود
تازه فـهـمید همان روز سفـارش ها را

تـازه دانست دلیـل همه خـواهش ها را

دید در یک طرفش هیزم و آتش ها را

بعد از آن دید در آن بین کشاکش ها را

خواست تا نشکند آتش چقدر غوغا کرد
خواست تا وا نشود ضربهای آن را واکرد

چند ضربه که به در خورد ز جایش اُفتاد

مادری خم شد و از درد صدایش اُفتاد

پـدری آب شد از شانه عـبایـش اُفـتـاد

در آتـش زده روی سر و پـایش اُفـتـاد

رحـم بر آن تن بـیتـاب نـیاورد کسی
چـادرش شعـلهور و آب نـیاورد کسی
رفت در کوچه کمر بند علی در دستش

تا جـدایش بکـند گـفت بزن بر دستـش

دخترش داد زد ای وای برادر دستش

ُخرد شد قامت او از همه بدتر دستـش

تا که آیینه ترک خورد عـلی را بردند
پیش دختر که کتک خورد علی را بردند
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در آتش زده شد ...خیمه و طفالن ماندند

000
وقت غارت شد و این جمع پریشان ماندند

دخـتران در وسط حـلـقۀ دزدان ماندند

سر و سامان ماندند
بیعمو بیسپر و بی َ

خـیمههای حرم از آتش شـامی پُر شد
دور طفالن چقدر جمع حرامی پُر شد
شاعر :محمد قاسمی

قالب شعر :غزل

این خانه روح کعبۀ بیتُ الحـرام است

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

1

دارالـسالم است
این خـانهای که قـبـلۀ ُ

این آستان ،جایی ست که حتی کنیزش

در خلوت خود با مالئک هم کالم است

عرش است صحن خانهای که قنبرش هم

صاحبْ دل و صاحبْ دم و صاحبْ مقام است

تعالی
هر گوشهاش دارد نشان از حق
ٰ

این خانه اصـالً بیت آیات عظام است

هرکس در این خانه را بوسید و رد شد

در سلک اهل دل سزایش احترام است

از دید شخصی مثل سلمان ،بی طهارت

حتی به دیوارش نظر کردن حرام است

خـلـقـت فـدای نـام بـانـویـی که بیـتـش

دار االمام است
دار الکرمُ ،
دار االمانُ ،
ُ

از بس برآورده شده حاجت به دستش

او دور تا دورش همیشه ازدحام است

هرکس که چشمش را به روی خیر او بست

در ،بیمرامی ُ
شهره بین خاص و عام است

ذکر مصیبت میکنم،یک جمله کافی ست

این صحنۀ پُـر درد ،پایـان کـالم است

قـنفذ ،غـالف آهنـیـنش را که برداشت

با نیشخـندی گفت:او کارش تمام است

 . 1بيت زير به دليل ايراد محتوايي در مصرع اول تغيير داده شد ،فراموش نکنيم که حضرت علي علیهالسالم فرمودند :لَا تَتَجَاوَزُوا
بِنَا الْعُبُودِيَّةَ ثُمَّ قُولُوا فِينَا مَا شِئْتُمْ وَ لَنْ تَبْلُغُوا وَ إِيَّاکُمْ وَ الْغُلُوَّ کَغُلُوِّ النَّصَارَى فَإِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْغَالِينَ .ما را از مرز عبوديت خارج
نکنيد و به سرحدّ ربوبيت نرسانيد ،آن گاه هرچه مي خواهيد در فضيلت ما بگوييد ،ليکن بدانيد که حق ثناگويي ما را ادا نخواهيد
کرد .از غلوّ کردن درباره ما بپرهيزيد و همانند نصاري که درباره عيسي علیهالسالم غلو کردند نباشيد ،که من از غلوّ کنندگان
بيزارم .االحتجاج ج  ۲ص  ،۴۳۸بحاراالنوار ج  ۲۵ص  ،۲۷۴اثبات الهداه ج  ۵ص ۳۹۱
صدبار قدرش برتر از بيتُالحرام است

اين خـانهاي که قـبـلة دارُالـسّالم است
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000
شاعر :مرضیه عاطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

بـی ســرپــنـاه آمــدهام یــاوری کـنــی

حال و هوای شعـر مرا کـوثـری کنی

لطف تو هست شامل حالم؛ ببین که باز

مـحـتـاج آمـدم کـه گـدا پـروری کـنـی

زهرا شدی که نور ،تو را بنـدگی کند

اصال قـرار بـود که روشنگـری کـنی

مـیـدان رزمگـاه تو شد بـیـن شعـلههـا

چون ذوٱلفقار ،رفته که جنگاوری کنی

ترسی نداشتی ز غالف و در و هجوم

وقـتـش رسیده بود که پـیغـمـبری کنی

شش ماهه پر کـشید؛ بیا فـضه! زودتر

بـایـد بــرای مـادرمـان مـادری کــنـی

طـرز دفـاع تـو چـقـدر عـاشـقـانه بود

باید که بر زنان جهـان سـروری کنی

وقتش رسیده روضه بخوانی و غرق اشک

فکری به حال پیرهن و معجری کنی!

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

دید دشمن فاطمه جان علی است

بلکه با جانش نگهبان علی است

گـفت باید جان حـیـدر را گرفت

از عـلی دخت پـیـمبـر را گرفت

دیـد جان مرتضی پشت در است

از امـام خـویش هم تنهـا تر است

پای تا سر بغض و خشم و کینه بود

کـیـنـه هـایـش کـیـنۀ دیـریـنه بود

بغض حیدر شعله ور در سینه داشت

سنگ بود و جنگ با آئینه داشت

سنگ و آئـینه نمی دانم چه شد!؟

آهـن و سیـنـه نـمی دانـم چـه شد

آنـقـدر گـویـم که در بـیـت الـوال

قـل هــو هللا گـشت از قـرآن جدا

آرزوی حـیـدر آنجـا ُکـشـتـه شـد

هم پسر هـم مادر آنجا کشتـه شد

بـر گــلـسـتـان والیـت تـاخــتـنـد

غـنچه را با الله پـرپـر ساخـتنـد

الله زیر خـار و خس افـتاده بود

باغـبان هـم از نـفـس افـتـاده بود

ظلـم و طغیان تا قیامت زاده شد

این چـنیـن مـزد رسالت داده شد
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شاعر :علی اکبر لطیفیان

قالب شعر :ترکیب بند

000
وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

داده ست نام فاطمه ،داور به زهرا

داده لـقب صـدیـقۀ اطهـر به زهـرا

جنت همان توصیف اجمالى زهراست

جنت به کوثر وصف شد کوثر به زهرا

اُم ابـیـهـایـیاش اُم االنـبـیـایـى ست

باید بگـویـند انـبـیـا مـادر به زهـرا

او سـربـلـنـد امـتحـان هاى خـدا بود

اینگونه شد بخشید تاج سر به زهرا

صبرش زبانزد بود حتى قبل خلقت

صبرى که داده جلوهاى دیگر به زهرا

به رشتـههاى چـادرش امـیـد دارنـد

آنانکه محتاجند در محـشر به زهرا

مانـدم بگـویم رفته زهـرا به پیـمبر

یا که بگویم رفته پیغـمبر به زهرا؟

در سیر معـراجى خود در آخر راه

زهرا به حیدر میرسد حیدر به زهرا

خدمت به موال هم همان خدمت به زهراست

در اصل خدمت میکند قنبر به زهرا

یعـنى همه محـتاج زهـراى بتـولـیم

وقتى توسل میکند رهـبر به زهـرا

زهرا براى ما هـمیشه مـادرى کرد

خیلى بدهکار است این کشور به زهرا

تا فیض از دامان معـراجش بچـیـند

سر میزند هر صبح پیغمبر به زهرا

وقـتى پـیـمـبـر بود در شهـر مدیـنه

عرض ادب میکرد حتى در ،به زهرا

تــازه رســول الـلـه را از دســت داده
اما چو کـوهـى روى پـایـش ایـسـتـاده
زهرا ستاره ،ماه ،زهرا آفتاب است

یک مصطفاى دیگرى زیر نقاب است

جبریل نازل میشود با وحى بر او

او نیست پیغمبر ولى صاحب کتاب است

مـهـریـهاش آب است آب زنـدگـانى

دنیاى لب تـشنه فقط دنبال آب است

زهرا حکیمانه ست جنس اعتراضش

زهراى مرضیه سوالش هم جواب است

زهـرا به مـا آمـوخـتـه پـاى والیـت

از آبروى خود گذشتیم آن حساب است
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چه آبرویى! گر به کار دین نـیاید؟!

این آبروها بیشتر نوعى حجاب است

خانه به خـانه در زدم پـاسخ نـدادند

بیگانه بیدار است اما دوست خواب است

در راه قرآن کندرو بودن چه حاصل

به نص قرآن راه قرآن با شتاب است

نه حرف من ،نه حرف تو ،نه حرف مردم

در دین ما حرف "على" فصل الخطاب است

تضعیف حزب هللا جائز نیست ،زیرا

هر جا که حزب هللا باشد فتح باب است

در سینۀ اطفال ما عکس خمینى ست

این رویش نـسل جدید انـقالب است

ایران ،یمن ،لبنان ،فلسطین ...در همه جا

پرچم به دست بچههاى بوتراب است

ما را دعـا کن بـاز با دست شکسته

ما را دعا کن که دعایت مستجاب است

هر که در این خیـمه نـشسته کار دارد
بـا مــادر پـهـلــو شـکـسـتـه کـار دارد
بایـد طریـقـت هـم ابـوذر وار بـاشد

هـم بـیـنـش مقـداد یک مـقـدار باشد

ما این طرف یا آن طرف در دین نداریم

باید فـقط "معیار حق" معـیـار باشد

باید به روى مأذنه حق را بیان کرد

بـایـد بـالل شـهـر هم عـمـار بـاشـد

فرقى ندارد نخل یا منبر ،على دوست

بـایــد زبــان مـیــثــم تــمــار بـاشـد

دم میزند هر لحظه از حق و حقیقت

حـتى اگر منـصـور روى دار باشد

انصار بودن یا نبودن اسم و رسم است

آنکس ز انصار است که بیدار باشد

دنیـاطلب دین را به دنیا میفـروشد

اى واى اگـر دیـنـدار دنـیـا دار باشد

گنجش به فردى میرسد رنجش به جمعى

هر وقت اشرافى گرى در کار باشد

دیگر نمیخوابد گرسنه طفـل مردم

گر سلک ما " ال َّجار ثُـ َّم الدار" باشد

از حرف حق خسته نخواهد گشت زهرا

حـتـى اگـر بـیـن در و دیـوار بـاشد

کتمان نخواهد کرد حق مرتضى را

هر چند بیـن سیـنهاش مسـمار باشد

مردم! همیشه گل گل است و خار خار است

گیرم دو روزى گـل کنار خار باشد

000
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این قـافـله ترسى ز گـمراهى ندارد

وقـتـى والیـت قـافـلـه سـاالر بـاشـد

مرد و زن ما یک به یک سردار جنگند

دشمن غـلط کـرده پى سـردار باشد

000

از یـاوه گـویى هاى دشـمن بـیم! هرگز
وقتى شهـادت هست پس تسلـیم! هرگز
مـردى یگـانه بود و بانـویى یگـانـه
هـمراه هـم بـودند مـثـل دو فـرشـتـه

آهـستـه میرفـتـند از خـانـه شبـانـه

1

پهلو به پهلو ،پا به پا ،شانه به شانه

سر میزدند انصار را کوچه به کوچه

در میزدند انصار را خانه به خانه

مظلـومشان دیدند ،در را وا نکردند

واى از زمانه ،واى از دست زمانه

چهل شب تمام شهر را گشتند با هم

امـا بـدون یــار بـرگـشـتـنـد خــانـه

وقــتـى عــزادار رسـول هللا بـودنـد

از درب خانه میکـشید آتش زبـانه

در باز شد وقتى که زهرا پشت در بود

دُخـت نــبــى افـتــاد بـیـن آسـتــانـه

دستى ورم کرده ست و دستى هم شکسته

هم با غالف تیغ ...هم با تازیانه....

حتى نگاهى هم به پهلویش نینداخت

محو عـلـى بود عـاشقانه ،عـارفـانه

دامان در میسوخت ،اما داشت میسوخت

...در کـربال دامان چـندین نـازدانه

افـتاد یک دانـه از آن دو گـوشواره

در کــربــال افــتـاد امـا دانــه دانــه

شب هاى جمعه فاطمه باالى گودال

با نـالـه ،آنهم نـالـههاى مـادرانـه...

گـویـد حسیـنم کـشتـه شد اى داد بـیداد
نـور دو عـیـنم کـشتـه شد اى داد بیداد
 . 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.
هـمراه هـم بـودند مـثـل دو غـريـبـه

پهلو به پهلو ،پا به پا ،شانه به شانه
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

اجر و پـاداش رسالت ،شعلـۀ آذر نبود

این همه آزار ،حق دخـت پیغمبر نبود

چهرۀ انسیة الحورا و ضرب دست دیو

فاطمـه آخر مگـر محبوبۀ داور نبود؟

فاطمه نقش زمین گردید و موال گفت آه!

حیف! حیف! آنجا جناب حمزه و جعفر نبود

از فشار در همه اعضای او درهم شکست

فضه را میخواند و باالی سرش مادر نبود

دست او بشکست اما دست موال را گشود

غیر او کـس را توان یاری حیدر نبود

فاطمـه تنهـای تنهـا در پـس در اوفتاد

هیچکس جز فضه آن مظلومه را یاور نبود

در میان آن همه دشمن که زهرا را زدند

سنگدلتر هیچکس از قنفذ کافر نبود

قاتل بیدادگر با پا صدف را میشکست

در میان آن صدف آخر مگر گوهر نبود

بر تسالی دل صاحبعزا ُگل میبرند

گوییا اینجا ز هیزم دستهگل بهتر نبود!

میثم! این مصراع را ترسیم کن بر بیت وحی

تـازیانــه احتـرام ســورۀ کـوثــر نبود

شاعر :پوریا باقری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

به نام سـورۀ کـوثر به عصمت مـادر

به نام زینب کـبری ،شکـوه سر تا سر

شروع شد غـم کوچه ،درست آنجا که

شکست هـیبت مردی به سختی حـیدر

شکست قامت آن کوه پر صالبت تا...

صدای هـمـسرش آمـد ،ز آسـتـانـۀ در

صدای له شدن غنچه ای به گوش آمد

صدای مـادر خسته ،کـبوتری مضطر

یکی نگـفت که نامرد بی حـیا بس کن

صـدا بـلـنـد مکـن در حـریم پـیـغـمبر

مـزن لـگـد بـه در خــانـۀ رســول هللا

مکن تو غـنچۀ نشکـفته را چنین پرپر

به قدر کافی از این قافله عقب ماندی

دگر عذاب خودت را مکن از این بدتر

حریم خانۀ حیدر که جای هرکس نیست

حریف شیر والیت ،شغال و کرکس نیست
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

اللـههـا پـژمـرد؛ بـلـبـل را دگر آوا نبود

هیچ کس در باغ ،مثـل باغـبان تنها نبود

یک مدیـنه دشمن و یک خانۀ بیفـاطمه

بانوی آن خانه کس جز زینب کبری نبود

روی سیلی خورده زهرا شهادت میدهد

از علی مظلوم تر مردی در این دنیا نبود

نـیـست جـایـز خانۀ کـفـار را آتش زدن

ای مسلمانان مسلمان بود زهرا ،یا نبود؟

ای جنایت کار ،ای بیدادگر ،رویت سیاه

اجر و پـاداش رسالت ُکشتن زهـرا نبود

مصطفی از تو مودت خواست تو سیلی زدی

بیحیا سیلی زدن اجز ذوی القربی نبود

ریخت دشمن بر سر زهرا ،والیت را ببین

بارها از پـا فـتاد و غـافـل از مـوال نبود

من نمیگویم چه شد گویند در چشم علی

سیـل دشمن بود پیدا فـاطـمـه پـیـدا نبود

ای مدیـنه آتـش غـیـرت چرا آبت نکـرد

جای نامـوس خـدا در دامن صحرا نبود

آنچه برآل علی در کـربال یکسر گذشت

در سـقـیـفـه اتـفـاق افـتاد ،عـاشـورا نبود

شاعر :محمدحسین رحیمیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

صاحب نفسان خاک در حضرت زهرا

محـتـاج دعـای سحـر حضرت زهـرا

چون فضه و اسما همه شب گرم طواف است

جبـریل امین دور سـر حضرت زهرا

من معتقدم شعبهای از عرش الهی است

آنجا که بـیـفـتـد نـظـر حضرت زهـرا

ای کاش که باشیم فقط یک شب جمعه

در کـربـبال هـمـسـفـر حضرت زهـرا

دارد به دلش هـول و وال ضـد والیت

تا چادر خاکی است سر حضرت زهرا

در پیش دو چشمان عـلی و حسنـیـنش

خون کرد مغیره جگر حضرت زهرا

هـستـنـد چهـل بی سـر و پـا مـتـهـمان

آتـش زدن بـال و َپـر حـضرت زهـرا

غم بیشتر از این که علی خانه نشین شد؟

تا شد ،ز خجالت کـمر حضرت زهرا
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

سیـنهها مانـده پُـر از نالۀ نـشنـیده هنوز

ی خراشیده هنوز
مانده خورشید ز غم رو ْ

اشک خونین همه را میچکد از دیده هنوز

بـدن خـتـم رسـل دفـن نگـردیـده هنـوز

ْ
چــرخ آبستـن بــیــداد ز بــیــداد شـــده
حمله بر مرکز عدل و شرف و داد شده
خلـف شـوم سـقـیـفـهَ ،حـکـم نـامشروع

سر برآورده و بـیدادگـری کرده شروع

یــافـتــه فـتـنـۀ او تـا ابـدالـدهـر شـیـوع

کینهتوزان همه در محضر او کرده خضوع

رفـته از یـاد هـمه خاطـرۀ روز غـدیـر
همه در سلـسلـۀ دیـو هـوا گـشتـه اسیـر
تـیـرگـی آمـده انــوار جــلــی را بـبـرد

از مــیـان آیــنــۀ لــمیــزلــی را بــبــرد

از دل خـلـق ،تــوالی ولــی را بــبــرد

بـاطـلـی آمـده تـا حـق عــلـی را بـبــرد

شهر با این خلف شوم ،هم آغـوش شده
وحی ،بیگـانه و توحیـد ،فـرامـوش شده
که گمان داشت که امت ز پیمـبر ببُرند

در هجوم عـطش از ساقـی کوثـر ببرند

دل ز تطهیـر و ز صدیـقـۀ اطهـر ببرند

قـبله را روی به قـبله ز جفا سـر ببرند

یـار دشمن شده و پشت به مـوال بکـنند
حمله بـر بیـت خـداونـد تـعـالی بکـنـنـد
جانـشین نـبی آن است که جانـش بـاشد

«هل اتی» در گـرو قرصۀ نانش باشد

آیـۀ «بلغ» و «تطهیر» به شأنش باشد

فـتح بـدر و اُحد و خـیبـر از آنـش بـاشد

خصم را نیز بر این نکته بسی اقرار است
که علی یاور یار است ،نه یار غار است
آنکه پیوسته خدا دید و خدا دید علی است

آنکه یک آن به خدا شرک نورزید علی است

239

درآستان وصال؛ جلد چهارم ،اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها
السالم

آنکه حق دور سرش یکسره گردید علی است

000

آفتابی که درخشیـد و درخشید علی است

نه فـقـط عـالـم و آدم بـه عـلی مـیبـالـد
به خـدا ذات خـدا هم به عـلـی میبـالـد
پـای اغـیـار کجـا و حــرم یــار کــجــا

خـانـۀ وحـی کجـا و شــرر نــار کـجــا

سـیـنـۀ حـور کـجـا و در و دیـوار کجـا

بـازوی بـستـه کجا ،حـیـدر کـرار کجـا

حــرم امـن خـــدا در شــرر آتـش بــود
پشت در صورت زهـرا سپـر آتش بود
باغ ،پامال خزان گشت و فدا شد محسن

میـوۀ نـورس از شاخـه جـدا شد محسن

سپـر سیـنـۀ نامـوس خــدا شــد محـسن

حقش از ضرب لگد سخت ادا شد محسن

نه فقط در صدف آن دُر گران را کشتند
بلکه یک سوم سادات جهان را کـشتـند
زین ستم دست عدو تا صف محشر شد باز

تــا ابـــد کـشـتـن اوالد عـلـی شد آغـاز

بــه خــدایــی خــدای اَحــد بـنــدهنــواز

سرکشیـد آتـش این فتنه ز دامان حجاز

نه فـقـط خـانـه امالـنـُّجـبـا را ســوزانـد
حـرم محـتـرم کـرب و بال را سـوزانـد
چـه بگویم کـه به اوالد پیـمبر چون شد

پس از آن کـشتن اوالد علـی قـانون شد

دامـن دهـر ز خـون همگـان گلگون شد

آسمان ،اشکفشان ،خاک ،محیط خون شد

بـشنـویـد ای هـمۀ امت اسالم به گـوش
نالۀ فـاطمه تـا حـشر نـگـردد خـامـوش
با چنین کشته شدن آل پیمبر زنده است

خط سرخ علوی تا صف محشر زنده است

شیعه زنده است ،همانگونه که حیدر زنده است

کافراننـد همه ابتـر و کوثـر زنـده است

ای به جان و تنتان باد درود و صلوات
نظم میثم همه از خون شما یافت حیات
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000
شاعر :سیدمحمد میرهاشمی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

چون که شد موسی مقیم طور عشق

در پـی اجـرای امـر نــور عـشـق

امـر امت را بـه هـارون وا نـهـاد

در مـقــام رهـبــری او را نــهــاد

یک دو روزی چون ز امت دور شد

چـشـمهـا از دیـدن حـق کـور شـد

سـسـت شـد دلـهـا بـه آیـیـن خــدا

سـامــری شـد رهـــزن دیـن خــدا

گـفت مردم بعـد موسی چون کنید

بیعـت آخر از چه با هـارون کنید

گـرد من آیـیـد هـمـچـون هـالـهای

تـا بـسـازم از طــال گــوسـالــهای

الـغـرض دلـهـا هـمـه گـمـراه شـد

فــتــنـه در قـــوم کــلـیــم هللا شــد

جای آئـیـن خـدا بـدعـت نـشـسـت

جـای پـیـمـان خـدا بـیعـت نشست

مـردمـان رانـدنـد یاس و اللـه را

جای حـق خواندند آن گـوساله را

گـفـتم از هـارون و موسی بر مال

یــادم آمــد گـفــتـۀ خــیــرالــوری

بارها گـفـتـا بدین مـضمـون جـلی

من چو موسی باشم و هارون علی

شیـعـیـان عـمـق عـزا را بـنگـرید

شـاهـد ایـن مــدعــا را بـنـگـریــد

چون که احمد سوی طور عشق رفت

از دل یـثرب چو نـور عشق رفت

سامری در شهر حق گوساله ساخت

یک شبه امـر امامت رنگ باخت

قـوم مـوسی بـانـی بـدعـت شـدنـد

قـوم احـمـد دشـمـن عـترت شـدند

قوم موسی بـت پـرستی ساز کرد

قـوم احـمـد مـشرکـی آغــاز کـرد

قوم موسی فـتـنهای احـساس کرد

قوم احـمـد طـرح قـتـل یـاس کرد

ســامــریـان مـدیــنـه کـیـسـتــنـد؟

مـجـریـان طرح کـیـنـه کـیـستـند؟

نیل خون شد جاری از کوثر چرا؟

میزند نامـوس حـق پـرپـر چرا؟

ازدحــام کـــوی آل هللا چـیـسـت؟

این که در خون غوطه ور گردیده کیست؟
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کـی شـرر بـر بـاب بـیت هللا زد؟

شـعــلـه بـر جــان کـلـیــم هللا زد؟

دسـت هـارون مـدیـنـه بـستـه شـد

فـاطـمه از دست مـردم خـسته شد

لـرزه بر ارض و سما افتاده است

یـاس احـمـد زیر پـا افـتـاده است!

صـدق با دست مـکـذب کـشته شد

حـامی هـارون یـثـرب کـشتـه شد

شاعر :قاسم نعمتی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

ظهور عصمت پروردگار زهرا بود

جمال حق عـلی ،آییـنه دار زهرا بود

اگر تـجـلی اسم هـوالکـریـم علیـست

قسم به شاه نجف سفره دار زهرا بود

تبـسم لب او غـم ز چـهـره ها می بُرد

لطیـف تر ز نـسـیـم بـهـار زهـرا بود

به دست خالی از این خانه سائلی نرود

که در کنار علی خانه دار زهرا بود

قسم به آن زرهی که همیشه پشت نداشت

میان دست علی ذوالفـقار ،زهرا بود

اگر که نام علی هم ردیف با نمک است

بر این مـلیح زمـانه نگـار زهـرا بود

همه زمین و زمان در مطاف روی علیست

به این مطاف معـظم مدار زهرا بود

حسن کـریم حسین دستگـیر عـالمیان

همیـشه علت این اعـتـبـار زهرا بود

همه به مـادرشان افـتـخـار می کردند

تـمـام عـزت ایـل و تـبـار زهـرا بود

همیشه حرف شفاعت که در میان آمد

سخن ز بانوی ناقـه سوار زهرا بود

شکست حرمت این خانواده پشت در

اسیر درد و غمی بی شمار زهرا بود

به وقت حـمله همه ریخـتـند در خانه

به زیر ضربه در آن گیر و دار زهرا بود

گـذاشت بی ادبی پا به روی چادر او

میان آتش و گـرد و غـبار زهـرا بود

تـمـام دلـنـگـرانـی او حـسـیــن شــده

بـرای کرب وبال بـیـقـرار زهـرا بود

کسی که در همه راه زیر لب میگفت

تکان مده سر او نیزه دار زهـرا بود

000
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000
شاعر :نوید اسماعیل زاده

قالب شعر :ترجیع بند

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

عرش زیر پای او مثل حصیر افتاده است

رونق عشق است در دستانش از بس ساده است

نُه فلک در گردش است از گردش دستاس او

اینكه دستش بر سر دنیاست فوق العاده است

بعد پیغمبر چه بیعت ها که نشکستند خلق

نان به نرخ روز خوردن سفرهاش آماده است

روی دستانش ورم دارد به پهلو جای زخم

باز هم با هر مشقت بر سر سجاده است

هرکسی این روزها حال و هوایش روضه ایست

خوش بحالش ،عشق زهرا کار دستش داده است

فـاطـمـیـه آمـد و روزی اشک مـا رسـیـد

1

شکر حق خون دلش؛ از چشم های ما چکید
با غم و اندوه و تب هر روز خلوت میکند

یک دل سیر اشک میریزد ،عبادت میکند

خسته از زخم زبان ها ،بیت االحزان ساخته

از غمش هر روز بر بابا شکایت میکند

تا مبادا خدشهای بر دین کسی وارد کند

جان خود را هم شده ،خرج والیت میکند

یادشان رفته است این نامردها او کوثر است؟

هر كسی از راه میآید جـسارت میكند

هرچه باران بر زمین میبارد از اندوه اوست

غربتش را با جهان با اشك قسمت میكند

جان محض است او و حتی روح سربارش شده

الجرم روح از تن او رفع زحمت میكند

2

فـاطـمـیـه آمـد و روزی اشک مـا رسـیـد
شکر حق خون دلش؛ از چشم های ما چکید
 . 1با توجه به اينکه شعر ترکيب بند يا ترجيع بند در پايان هر غزل بايد داراي يک بيت برگردان باشد؛ و شعر فوق فاقد اين بيت
بود؛ لذا براي رفع نقص بيت زير اضافه شد
ي اشک مـا رسـيـد
فـاطـمـيّـه آمـد و روز ِّ

شکر حق خون دلش؛ از چشم هاي ما چکيد

 . 2بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد وزني و سکت موجود در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد ميکنيم
به منظور رفع ايراد موجود و همچنين انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
خسته از زخم زبان ها ،بيت الحزان ساخته

از غمش هر روز با پيغمبر شکايت ميکند
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روضه اما میرسد با چشم های تر به در

000
وای از آن وقتی كه زهرا میرسد آخر به در

طاقتش در پشت در هر بار كمتر میشود

دشمنان هربار میكوبند محکم تر به در

یاس تا پرپر شود آیا لـگـد كـافـی نبود؟

كاش میكردند فكر شعله را از سر به در

خواست تا از سینهاش در را جدا سازد ولی

آه ،قنفـذ با لگد زد ضربهای دیگر به در

فاطمه رفت و علی یک عمر حسرت خورد که

كاش میكوبید یك مسمار كوچك تر به در

بر مداری گیج میگردد جهان تا روز حشر

در هوای مدفن زهراست دنیا در به در

فـاطـمـیـه آمـد و روزی اشک مـا رسـیـد
شکر حق خون دلش؛ از چشم های ما چکید
شاعر :محمدحسین رحیمیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

ای مقـام تو فـراتـر ز هـمه بـاورها

مـادر اهل یـقـیـن ،سایـۀ بـاال سـرها

همه مدیـون تو هـسـتـند الهی مـادر

سایه ات کم نشود از سر این نوکرها

هر کسی واژۀ یا فاطمه را یاد گرفت

نشود تا به ابد بسته به رویش درها

ریشه در حرمت بسیار تو دارد بانو

احـترامی که گـرفـتـند همه مـادرها

برکت داد به نـسل تو خـدای عـالـم

تا شود کـور دو چـشم همـۀ ابتـرها

قـبـلـۀ اُم بـنـیـنـی و ربـاب و زیـنب

الگوی قاسم و عباس و علی اکبرها

خاک پای حسنینت همه صاحب نفسان

به تو دارند ارادت همه پیـغـمبـرها

من ازین سوختنت پای علی فهمیدم

فـاطمه هست فـقط یاور بی یـاورها

پشت در یک تنه تو محشر کبری کردی

محسنت شد سپرت جای همه لشکرها

آتش الت و هبل بال و پرت را سوزاند

آب شد تا به ابد قلب عـلی محورها

نا خـود آگـاه شـود نـالـۀ ما وا امـاه

تا که مسمار ببـیـنـیم به روی درها

حرف مسمار شد و باز نفس بند آمد

باز هم لرزه نشسته به همه پیکرها

آنکه از مادر این قوم خجالت نکشید

الگوی شمر شده و خولی و خیره سرها
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000
شاعر :مجید تال

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

از آنچه در دو جهان هست بیشتر دارد

فـقط خدا ست که از کار او خـبر دارد

یکی برای علی ماند و آن یکی همه بود

اگر چه لشکـر دشمن چهـل نفـر دارد

عقیق سرخ از آتش نداشت واهـمهای

کسی که کفو علی میشود جگر دارد

کـمـر به یـاری تـنهـایـی عـلـی بـستـه

میان کـوچه اگـر دست بر کـمـر دارد

سر علی به سالمت چه باک از این سردرد

مــحـبــت ولــی الــلــه درد ســر دارد

کسی که شهـر سر سفـرۀ قـنوتش بود

چگونه دست به نفـرین قـوم بردارد؟!

صـدا زد " :اشـهـد َّ
ان عـلـی ولی هللا"

ولی دریغ که این شهر گوش کر دارد

زمـان خـوردن حـق عـلـی و اوالدش

سقـیـفـه است و احادیـث معـتـبر دارد

سقـیـفـه مکـتـب شیطانی خـالفـت بود

سیاستی که برایـش عـلـی ضرر دارد

کنیز بیت عـلـی خاک را طال میکرد

سقیفه را بنگـر فکـر سیـم و زر دارد

اگر چه باغ فدک نعمت فراوان داشت

ولـی والیـت او بـیـشـتـر ثــمــر دارد

گرفت راه زنی را به کوچه راهـزنی

در آن محـله که بـسیار رهگـذر دارد

بگو به دشمن موال مرام ما این نیست

زمـان جـنـگ بـیـایـد اگـر هـنـر دارد

کـشید و بُرد ،زد و رفت ،من نمیدانم

حسن دقـیـق تر از مـاجـرا خـبـر دارد

بگو به شعله :چه وقت دخیل بستن بود؟

هــنـوز چــادر او کـار بـا بـشـر دارد

بگو به میخ :که این کعبه را خراب نکن

غالف کاش از این کار دست بر دارد

دهـان تـیـغ دودم را عجـیـب میبـنـدد

وصـیـتـی که عـلـی از پـیـامـبـر دارد

فدای محسن شش ماههاش که زد فریاد

سـپـر نـدارد اگـر مــادرم ،پـسـر دارد

به شعله سوخت پر و بال مادر ،اما نه

حسین هست ،حسن هست ،بال و پر دارد
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000

اگر خمیده عـلـی از نـماز آیـات است

در آسـمان غـمـش هـاله بر قـمـر دارد

شبانه گـشت به دست ستارهها تـشیـیع

که مـاه الـفـت دیـریـنـه با سـحـر دارد

میان شعله دعـایش ظهـور مهدی بود

که آه سـوخـتـگـان بـیـشـتـر اثـر دارد

شاعر :داوود رحیمی

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

قالب شعر :غزل

هر زمان سختی هر مرحله بیحد میشد

فـاطـمـه مـادر دلـسـوز محـمـد مـیشـد

گـاه با تیغ زبان یک تـنه حـیـدر بود و

گاه در خواندن خطبه خود احمد میشد

بـرسانـد به نـبی ،یا به عـلی ،یا زهـرا؟

حـامـل وحـی در این بیت مـردد میشد

چه یتیم و چه اسیر و چه فقیر و مسکین

بهره مند از کرمش هر که میآمد میشد

چادر فاطمه از گـبر مسلمان میساخت

الابــالـی در ایـن خـانـه مـقـیـد مـیشـد

پشت این در ملک الموت سه بار اذن گرفت

آتش و دود به اذن چه کسی رد میشد؟

چه گذشته است مگر در پس این در؟ که علی

حرف در میشد اگر ،حال دلش بد میشد

1

روزی از کوچۀ شهر پدرش رد میشد

ناگهان شیشۀ عمر پسر افتاد و شکست

وسط کـوچه هـمان شد که نـباید میشد

ماندهام! دشمنش آخر چه گره داشت مگر؟

وا نمیشد اگر اینگونه نمیزد؟ ...میشد!

کـاش میآمـد و با کـنـدن بـنـیـان سـتـم

بـانـی سـاخـتن مـرقـد و گـنـبـد مـیشـد

پـارۀ جـان نــبـی بـا سـنــد بــاغ فــدک

 . 1با عنايت به اينکه همراهي امام حسن با حضرت زهرا در واقعة کوچ ه در هيچ کتاب معتبري نياده است و معتبر نيست بيت زير
تغيير داده شد .موضوع همراهي امام حسن در فاجعه جسارت عمر به حضرت زهرا سالماهللعلیها و بازپس گيري قبالة فدک در هيچ
يک از منابع معتبر ما نيامده است؛ در اين خصوص دو روايت وجود دارد اولين روايت که تمامي منابع دسته اول تاريخي آن را
مطرح کرده اند جسارت عمر در جلوگيري از اعطاي قبالة فدک در همان مجلس و نزد ابوبکر است و دومين روايت که شيخ مفيد
در کتاب األختصاص آن را مطرح ميکند جسارت عمر در کوچه و در هنگام بازگشت حضرت به خانه است که در اين روايت هم
هيچ اشارهاي به همراهي امام مجتبي با حضرت زهرا سالماهللعلیها نشده است.
پـارة جـان نـبي داشت به هـمـراه پـسر

روزي از کوچة شهر پدرش رد ميشد
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000
شاعر :محمدحسین رحیمیان

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

چه افـتخار بزرگی ،گـدای فـاطـمهایم

هـمیشه ملـتـمسـیـن دعـای فـاطـمـهایم

چه خوب شد که غالم وفای فاطمهایم

مـقـلـدان ره فــضـههـای فــاطـمــهایـم

تـمام عـمـر نـشـسـتـیم زیـر پـرچـم او
همیشه روی لب ماست اسم اعـظم او
خدا به خاطر او داده است ما را جان

به لطف حضرت زهرا شدیم با ایمان

رسیده خیر کثیرش به جمع ما هر آن

اگـر نــبــود ،نـبــودیـم حــیـدری اآلن

هـوای حـیـدریـون را هـمیشه دارد او
رویـم سـمت جـهـنـم؟! نـمـیگـذارد او
نـدیــدهایـم زنـی را از او خــدایـی تـر

نـدیـدهایـم از او شـیـعــهای والیـی تـر

برای حـضرت مـوال از او فـدایـی تر

ز فـاطمه احـدی نیست مـرتـضایی تر

به جرم اینکه شعار علی علی سر داد
میـان شـعـلـۀ یک عـده بـیوفـا افـتـاد
برای اینکه نگـویند عـلی شده بـییـار

کشیده حضرت ریحانه زحـمت بسیار

شکست حرمت او بین آن در و دیوار

غـریب بود مـیان چـهـل نـفـر اشـرار

زبـان ز گـفـتن این مـاجـرا حـیا کرده
برای حـضرت مـوال پـسـر فـدا کـرده
نـوشتـهاند که بـد کـیـنهها زدنـد او را

به پیش چشم علی بیهـوا زدنـد او را

بـرای کـشـتـن شـیـر خـدا زدنـد او را

مـغـیـرههـای بــدون حـیـا زدنـد او را

هـزار روضـه نـا گـفـتـه آمـده سـر او
سه ماه گریۀ خـون بود کـار بـستر او
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000

ازین زمانه بیرحم خسته بود سه ماه

عزا گرفـتۀ آن دست بسته بود سه ماه

برای دیدن مرگش نشسته بود سه ماه

شنـیدهایم که پهلـو شکسته بود سه ماه

شبی نبود که مرگ از خدا طلب نکند
بـرای غـربـت دُلـدُل سـوار تـب نکـند
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

شیطان به بیت حی تعالی چه میکند؟

آتـش به گـرد خـانـۀ مـوال چه میکند؟

از بـاغ ُخـلـد دود چرا می شود بـلـنـد؟

بر روی حور ،سیلی اعدا چه میکند؟

رویش سیاه گردد و دستش شکسته باد

قـنـفـذ کـنـار خـانـۀ مـوال چه میکـند؟

دارالـزیـارۀ نــبــی و آســتــان وحــی

ای وای من ،مغیره در آنجا چه میکند؟

1

در سیـنـۀ شکـسـتۀ زهـرا چه میکند؟

گیرم رواست سوختن خـانه ،میـخ در

باید ز تـازیـانه بـپـرسم که در بهـشت

آثار خون به قامت طوبی چه میکند؟

زن در مـیـان خانه و مـرد غـریب او

با دست بسته و تن تـنـهـا چه میکـند؟

در بیت وحی ،حرمت یاسین به زیر پا

یک لحظه بنگرید که طاها چه میکند؟

گـل ها ز غم فسرده و پـروانه منتظر

شمع ز پا فـتاده به صحرا چه میکند؟

با بودن دو داغ بر او گریه گشته منع

(میثم) ببین به فـاطـمه دنیا چه میکند

 . 1موضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامده است « البته این موضوع بدان
معنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا سالماهللعليها مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربۀ در و آتش
حضرت به شدت مجروح شدند و تصریح تاریخی در این زمینه وجود دارد» لذا توصیۀ ما این است که اوالً از بازگو کردن آن به
دلیل مستند نبودن و همچنین به جهت رعایت توصیۀ علما و مراجع از پرهیز از خواندن روضههای سخت خوداری فرمائید؛ ثانیا اگر
قصد اشارۀ گذرا به این موضوع را هم دارید الزم است حتماً در قالب زبانحال یا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود
نه قطعیت تاریخی.

گيرم رواست سوختن خـانه ،ميـخ در

در سيـنـه شکـسـته زهـرا چه ميکند؟
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000
شاعر :مسیح شاهچراغی

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

قالب شعر :غزل

شعله در شعله دل کوچه پُر از غم میشد

کوچه در آتش و خون داشت جهنم میشد

"باید آتش بزنم باغ و بهار و گل را...

"روضه مکشوفتر از آنچه شنیدم میشد

بین دیوار و در انگار زنی جان میداد

جان به لب از غم او عـالم و آدم میشد

الاقـل کـاش دل ابر بـرایش میسـوخت

بـلـکـه از آتـش پـیـراهـن او کـم میشـد

زن در این برزخ پر زخم چه رنجی دیده است؟

بیست سالش نشده داشت قدش خم میشد

تا زمین خورد صدا کرد "علی چیزی نیست

"شیشه ای بود که صد قسمت مبهم میشد

آن طرف مرد سکوتش چقدر فریاد است

روضه جان سوزتر از غربت او هم میشد؟

"مـیـخ کـوتـاه بیا هـمـسـرم از پا افـتاد

"میخ هر لحظه در این عزم مصمم میشد

1

غنچه دارد گل من تیغ نزن بی انصاف

حیف ،بـابـا شـدنم داشت مـسلـم میشد"

ناگـهـان چـشـم قـلم تار شد و بعد از آن

کـربـال بود که در ذهـن مـجـسـم میشد

کوچه در هـیـأت گـودال در آمد آن گـاه

بـارش نـیـزه و شـمـشیـر دمـادم میشـد

اشک خواهـر وسط هلهله طوفـانی بود

اشک و لبخند در این فاجعه توأم میشد

سیب سرخی به سر شاخۀ نیزه گل کرد

داشت اوضاع جهان یکسره درهم میشد

که قلم از نفس افتاد ،نگـاهـش خون شد

دفـتـر شـعـر پُـر از واژۀ شـبـنـم میشـد

کاش همراه غزل محـفـل اشکی هم بود

روضه خوان ،مقتل خونین مقرم میشد

 . 1موضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامده است « البته این موضوع بدان
معنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا سالم اهلل عليها مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربۀ در و آتش
حضرت به شدت مجروح شدند و تصریح تاریخی در این زمینه وجود دارد» لذا توصیۀ ما این است که اوالً از بازگو کردن آن به
دلیل مستند نبودن و همچنین به جهت رعایت توصیۀ علما و مراجع از پرهیز از خواندن روضه های سخت خوداری فرمائید؛ ثانیا اگر
قصد اشارۀ گذرا به این موضوع را هم دارید الزم است حتماً در قالب زبانحال یا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود
نه قطعیت تاریخی

مـیـخ کـوتـاه بیا هـمـسـرم از پا افـتاد

"میخ هر لحظه در این عزم مصمم میشد
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

از می بغض امیر المؤمنین ساغر زدند

با جسارت تـازیـانه بر تن کـوثـر زدند

شاهـدم قـول من آذاهـا فـقـد آذانی است

آن جنایت پیشگان سیلی به پیغـمبر زند

مصطفی در باغ جنت دست بر پهلو گرفت

تا لگد بر پهـلـوی صدیـقـۀ اطهـر زدند

قامت انسیة الحورا چو شد نقـش زمین

طایران وحی بسمل وار دورش پر زدند

سینۀ محسن که از ضرب لگد آسیب دید

راست گفتم تیر بر حلق علی اصغر زدند

منـبر پیـغـمـبر اسالم وقـتـی غصب شد

گـردن سـادات را تا دامن محـشر زدند

بود جـرم او حـمایت از عـلی آخر چرا

دیگر آن مظلومه را پیش روی حیدر زدند

خواست قلب سخت تر از سنگشان آید به رحم

بغض حیدر یادشان افتاد محکم تر زدند

فـاطمه دنبال حـیـدر بود و دنبال سرش

چار کودک دست خود بر سینه و بر سر زدند

دست ناپاک سـقـیـفـه بر جنایت باز شد

تـا قـیـامـت کـشـتـن آل عـلـی آغـاز شد

شاعر :محمدحسین ملکیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

نــور بــا آیــنـه وقـتـی مـتـقــابـل بـاشـد

ذره کوچکتر از آن است که حائل باشد

نور ،زهراست و آئینه علی ،ذره کجاست

که در این بین فقط عاطل و باطل باشد

برترین خلقت دنیاست،عجب نیست اگر

که عـلـی نـیـز بـه زهـرا متـوسـل باشد

رو به قبله ست همه عمر ،خدایا! غلط است

قبـلـه بـایـست به سمـتـش متـمـایل باشد

اگر این طرز نماز است که او میخواند

تـرس دارم که نـمـاز همه بـاطل بـاشـد

دل محال است ولی عقل دلش میخواهد

بیـن زهـرا و خـدا فـاصـلـه قـائـل بـاشد

یک نـفـر آمده در را به لـگـد میکـوبـد

پشت در باز هم ای کاش که سائل باشد

نیم رخ میشود ،انگـار عـلی آمده است

ماه ،دیگر به دلش نیست که کامل باشد
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شاعر :محسن حنیفی

قالب شعر :چهارپاره

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

دسـتم به دامـان کـسی که بـیـن کـوچـه

دسـتـش جــدا از دامـن مــوال نـمیشـد

جـان عـلـی مـرتضی در مشت او بود

او را زدنـد و بـاز مـشـتـش وا نمیشد

او آیـۀ تـطـهـیـر بـود و ،دست نـاپـاک

دلخوش از اینکه زد به رویش رنگ نیلی

یک سنگریزه پیش اقیـانوس هیچ است

هر چـنـد قطعا درد دارد جـای سـیـلی

او را زدنـد و نـبـض عــالـم تـنـد میزد

نظم جهان با نبـض او در ارتباط است

قنفذ خراج خویش را در کوچه پرداخت

با ضربه اش دیگر معاف از مالیات است

پـیـراهن پیـغـمـبرش را برسر انداخت

با ناله هایش کوچه ها را زیر و رو کرد

هر چند بر رویش ،خسوفی سرخ دارد

مهـتـاب ابـر تـیـره را بـی آبــرو کـرد

آیـیـنـه بـود و بـا تــرکـهـای وجــودش

در چهره اش تصویر نور مرتضی بود

بی اعـتـنـا بر زخـمهـای پیکـر خویش

او بـیـشتر فـکـر غــرور مرتضی بود

یک مو نشد کم از سـر مـوالی عـالـم

مـوالی مـا را او به خـانـه باز گـرداند

میخواست تا پیش عـلـی باشد هـمیـشه

امــا ورق را تـازیــانـه بـازگـردانـد...

شاعر :میالد حسنی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای روزگار چند صباحـی به کام باش

بر زخـم ما به جـای نمک الـتیام باش

جـمـعـیـتی رسـید ز دارالـنـفـاق شهـر

روح االمـیـن مراقـب دارالسـالم باش

فـریاد بـی طهـارت نامحـترم خـمـوش

پشت در است طـاهـره با احترام باش

این هـیـزم از کدام جهـنم رسیده است

ای در مسـوز مثـل دلـم ،با دوام باش

اینجا "خلیله" در وسط شعله مانده است

یا نـار بهر فـاطمه "بـردا ً سالم" باش

ای آهـنی که کورۀ هـیـزم چـشیـده ای

دور از مـحـل بوسـۀ خـیـراالنـام باش

حـاال که داسـتـان فـدک نـاتـمـام مـانـد

ای شعر پس تو هم غزلی ناتـمام باش
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شاعر :سیدرضا مؤید

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

منم که گردش شام و سحـر به دستم بود

ظهور و غیبت شمس و قمر به دستم بود

منم حـبـیـبـۀ حـق بضعـة النـبـی ،زهـرا

کسی که ملک قضا و قـدر به دستم بود

به من رسید جفایی که هستی ام را سوخت

از آن جـفـا سـنـدی معـتـبـر به دستم بود

فـدک مگـوی که از دادن و گـرفـتـن آن

دلی شکـسته و خون جگـر به دستـم بود

در آن زمان که به سیـلی نوازشـم دادند

هـنـوز جـای لـبـان پـدر به دسـتـم بـود

مغیره بازویم از ضرب تازیانه شکست

که وقت مرگ هنوز آن اثر به دستم بود

نـظـر به دست عـلـی دوخـتند خلق ولی

در آن میانه عـلـی را نظـر به دستم بود

تن ضعـیـف کجـا و چهل نـفـر ای کاش

توان و قدرت از این بیشتر به دستم بود

نمی گـذاشتـم او را کـشـان کـشان ببرند

دوبــاره دامـن مـوال اگـر به دسـتـم بـود

کـشـیـدم آه به نفـرین ولی علی نگذاشت

از آنکه امـر حـیـات بـشـر به دستـم بود

شکسته دست من افـتاد دیگر از دستاس

اگر چه امـر قـضـا و قـدر به دستـم بود

شبی که زینب من پیـش بـستـرم خـوابید

نـگـاه دخـتـر من تا سـحر به دستـم بود

همیشه دست 'موید' گـرفـتـه ام از لطف

که مـادرم من و چـشم پسر به دستم بود

شاعر :مجید تال

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

تا که خوانﺪی پﺪرت را پﺪرت جان آورد

آنـقـﺪر هﻢ سﺨـﻨـﺖ بﻮد که قـﺮآن آورد

بﺮدن نام تﻮ آنقﺪر که اعﻈﻢ بﻮده ست

فﻀه با گـفـﺘﻦ یا فـاﻃـﻤه بـاران آورد

وصلهدار اسﺖ اگﺮ معﺠﺰهات باکی نﯿﺴﺖ

چادرت یک شﺒه هـفـﺘاد مﺴلﻤان آورد

کفﺮ پﻨهانی یک جامعه را رو می کﺮد

آن یهـﻮدی که به ایﻤان تﻮ ایﻤان آورد

در و دیـﻮار ،شﺒـﯿـه در خـﯿـﺒـﺮ لـﺮزیﺪ

فاﻃﻤه مﺤﺴﻦ خﻮد را که به مﯿﺪان آورد
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

بت پـرستان کـعـبـۀ تـوحـیـد را آذر زدند

روز روشن با لگـد بیت خـدا را در زدنـد

در مدینه هر چه گـردیدند ،گـل پـیـدا نشد

جای گل با شاخه هیزم به زهرا سر زدند

روی ناموس خدا ودست شیطان وای من

ْ
جنایت پیشگان ،سیلی به پیغمبر زدند
این

دست بابا بسته ،مادر بر زمین افـتاده بود

چار کودک مثل مـرغ نیـم بسمل پر زدند

روبهان دیدند شیر حق بود مـأمور صبـر

روی دست همسر او ،ضربه محکم تر زدند

کاش بـیـرون مـدیـنـه یا میـان کـوچه بود

مـادر سـادات را در خـانـۀ حــیـدر زدنـد

بیشتر دردش به قلب زار دختر می نشست

ضربه هایی را که روی شانه مادر زدند

انـبـیا از درد پیچـیدند در جنت به خویش

ضـربـه تا بر پهلوی صـدیـقه اطهر زدند

سورۀ کـوثـر به قتل فـاطـمه تـفسیـر شد

در حریم وحی سیلی بر رخ کـوثـر زدند

قصه مسمار را با کس مگو "میثم" ،بدان

قلب زهرا سوخت برقلب علی خنجرزدند

شاعر :محمدجواد غفورزاده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

یاری ز که جوید؟ دل من ،یار ندارد

یک َمحرم و یک رازنگهدار ندارد!

با دیدن سوز دل من در چمن و باغ

با داغ دل اللـه ،کـسـی کـار نـدارد

باید سر و کارش طرف چـاه بیـفـتد

یوسف که در این شهر ،خریدار ندارد

از گریۀ پنهان عـلـی در دل شبها

پیداست که دل دارد و ،دلدار ندارد

در گلشن آتشزدۀ عصمت و ایـثار

پـرپـر شدن غـنچـه که انکار ندارد

با فضه بگویید بیاید ،که در این باغ

نـیـلـوفـر بـیـمـار ،پـرسـتـار نــدارد

بر حاشیـۀ برگ شقـایـق بـنـویـسید:

گـل ،تاب فـشار در و دیـوار ندارد
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شاعر :وحید قاسمی

000

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

راضی به هر قضای خدا می روی علی

چون نوح سمت موج بال می روی علی

دارم به فـتـح خـیـبـر تو فـکـر می کـنـم

با دستهـای بـسـتـه کجـا می روی علی؟

1

مسجـد چرا بـدون عـبـا می روی علی؟

آشـفـتـه حــال فـاطـمـۀ پـشت در نـبـاش

قدر خودت،به هول و وال می روی علی

آیـیـنـۀ شـکـسـتــۀ این کـوچـه هـا مـنــم

از من شکسته تر تو چرا می روی علی؟

بی رحمی مغیره عجب شمرگونه است!

داری چه زود کـربـبال می روی عـلـی!

این کوچه ،آخـرش تـه گـودال می رسد

داری میان حـرمـلـه ها مـی روی عـلـی

ای سرشناس شهر ،چه رخ داده یا علی

شاعر :علیرضا لک

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

گـل بودی اما بـوی خـاکستـر گـرفـتی

آه ای فـرشـتـه بین شعـلـه پَـر گـرفتی

با این سرانگشتی که تاول زد در آتش

امشب گره از مـوی این دختر گرفتی

با من غـریبی می کنی در خانه وقـتی

چشمت به من افتاده چـادر سر گرفتی

ای کاش می مردم نمی دیدم چه زخمی

از ضربـه های محـکـم این در گرفتی

پروانـه ها را با تـب و تابت مسـوزان

با الله هایی که بر این بـستـر گـرفـتی

بـا دسـتــمـال بـســتـۀ دور ســر خـود

جـان مرا ای جـان من دیگـر گـرفـتی

دلـواپـس گـلـبـرگ هـایت مـانـده ام من

حاال که ای گـل بـوی خاکستر گرفتی

 . 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 حرمت اهل بيت که مهمترين وظيفه هر مداح است؛ بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را
جايگزين بيت زير کنيد.
اي سرشناس شهر ،براي توخوب نيست

!مسجـد چرا بـدون عـبـا مي روي علي؟
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000
شاعر :یاسر مسافر

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

ایـستـادنـد؛ جـسـورانـه تـمـاشـا کـردنـد

خون به قلب علی و حضرت زهرا کردند

عده ای ُمهر سکوتی به لب خود زده اند

عـده ای در سرشان نیـت دعـوا کردند

اصال انگار نه انگار که بیت زهراست

هـیـزم آورده و هم شعـله ُمـهـیـا کردند

با وصایـای نـبـی با خـوشان این مردم

بعد پـیـغـمـبـرشـان آه چه بـد تـا کردند

انـتـقـام از عـلـی و از ا ُ ُحد و خیبر بود

بی جهت نیست که این قائله برپا کردند

لشگـر کـیـنـه حریف گـل ریحـانه نشد

یـا غـالف آمـده و حـل ُمـعـمـا کـردنـد

به تـالفی ز عـلی همسر او را زده اند

میـخ را در وسط سـیـنـۀ او جـا کـردند

شاعر :رضا جعفری

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

با پا زدند بردر و در را صدا زدنـد

بـی اطـالع آمـده و بی هـوا زدنـد

دیدند چون حریف نبـردش نمیشوند

دستش طناب بسته به او پشت پـا زدند

یک عده جاهل متجاهر به فسق هم

لب تشنـه آمدند ولی آب را زدند!!

یکدسته مس که رنگ طال هم ندیده اند

تهـمت به بی کـفایـتی کیـمـیـا زدند

با جمع نا منـظمشان سنگریـزه ها

سیلی به روی مـادر آیینه ها زدند

شیطان پرست های به ظاهر خدا پرست

حتی تو را برای رضای خدا زدند!

تحریف کرده اند تو را تازیانه ها

از بس که حرفهای تو را نا به جا زدند

حاال که میشود اگر آن سالها نشد

پرسیدن همین که شما را چرا زدند؟

 . 1ابيات زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد وزني و سکت موجود در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد ميکنيم
به منظور رفع ايراد موجود و همچنين انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
خون به قلب علي حضرت زهرا کردند
انـتـقـام از عـلـي از احد و خيبر بود

ايـستـادند؛ جـسـورانـه تـمـاشـا کـردند
بي جهت نيست که اين قائله برپا کردند
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شاعر :محسن حنیفی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

وقتـی که جنگ داس با گـل در بگیرد

گـلـخـانه را انـدوه سـرتـا سـر بگـیـرد

بـر طعنه های تـنـد و تـیـز داس لعنت

نگذاشت یـاس خـانه برگ و بر بگیرد

مشتش گره کرده سرش فـریـاد مـیـزد

بنچاق را می خواست از مـادر بگـیرد

جــای گـالب از آن گـل آتـش گـرفـتـه

با ضربه اش،میخواست خاکستر بگیرد

یک گوشواره عهد را با گوش بشکست

امکـان ندارد عهـد خود از سر بگیرد

بر غـیـرت پـوشیه اش برخـورد بـانـو

باید تـقـاص از رنگ نـیـلـوفر بگـیـرد

بی اعـتـنـا بر خـاک چـادر بـاز پـاشـد

باید که طفـل خویش را در بر بگیـرد

میرفت خـانـه بـاغـبــان تـنـهـا نـمـاند

تا رنگ الله پـهـلـوی بـسـتـر بـگـیـرد

او اشک چشم مرتضی را پاک میکرد

ایـنـگـونه جـام از سـاقـی کوثر بگیرد

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

حـلـقـه انـگـشتـر دین را نگین افتاده بود

آیۀ تـطـهـیـر بر روی زمیـن افـتـاده بود

از در بیت الوال میرفت آتش بر فـلک

پشت آن در هستی هست آفرین افتاده بود

روح ما بین دو پهلوی نبی شد نقش خاک

یا که جـانـان امیرالـمـؤمنـیـن افتـاده بود

بضعه ای از بضعۀ ختم رسالت شد جدا

آیـه ای از قلب قــرآن مبـیـن افـتـاده بود

چـادر نـامـوس ذات کـبـریـا خـاکـی شده

یا ز پیکر شهـپـر روح االمین افتاده بود

وای من در آستـان وحـی بر روی زمین

تکیه گاه محـکـم حبـل المتـیـن افـتاده بود

آتش و دودی که شد از خانه زهــرا بلند

شعله اش بر جان ختم المرسلین افتاده بود

چار کودک را که جان عالمی قـربانشان

لرزه از این غم به جسم نازنین افتاده بود

میثم آن روزی که ناموس خدا را میزدند

درجهان غوغای روز واپسین افتاده بود
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

منکران قـتل زهــرا گـوش گـوش

حـامــیـان قـاتـل زهــرا خــمــوش

قتل دخت مصطفی افـسـانه نیـست

قصۀ شمع و گل و پـروانه نـیـست

آتـش افــروزی به بـیـت بـوتـراب

پیش ما روشن تر است از آفـتـاب

دارم از اهـــل تـسـنــن چــل سـنـد

چـل سند جـمـلـه صحیح و مستـنـد

که فـالنی گـفـت با حـبـل الـمـتـیـن

نـفـس پـیـغـمـبـر امـیـرالـمـؤمنـیـن

کای علی بیرون بیـا از خـانـه بـاز

بر خـلـیـفـه دست بیـعـت کن دراز

گر ز خـانـه پــای نگـذاری بـرون

ور نـیـایـی جـانب مـسـجـد کـنـون

بـه خـداونـدی که جـان داد و تـنـم

خـانـه را بـا اهـلـش آتـش می زنـم

پاسـخـش گـفـتـا یکـی در آن میـان

با چه جرأت از تو سر زد این بیان

هیـچ می دانی که در این انـجـمـن

زینبش هست و حسین است و حسن

گـفت حـتـی با حـسیـن و با حـسـن

بـایــدم ایـن خــانــه را آتــش زدن

او بـرون اسـتـاده مــوال در درون

او قسم خورد و عـلی نـامـد بـرون

چون عـلـی بـیـرون نـیـامد آن َدنی

2

آتــشـش افـکـنـد بـر بـیـت عــلــی

از هـجــوم دشـمــنـان در بـاز شـد

حـمـلـه بـر بـیـت الـوال آغـاز شــد

1

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر و پرهيز از تکرار ،بيت اصالح
شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
هيـچ مي داني که در اين انـجـمـن

زينبش است و حسين است و حسن

 . 2بيت زير داراي ايراد محتوايي است زيرا کلمه لجرم اين معنا را متبادر مي کند که آن ملعون مجبور شد اين کار را بکند و به
نوعي ميتواند توجيه جنايت او باشد لذا بيت زير تغيير داده شد
چون عـلـي بـيـرون نـيـامد لجـرم

دود آتــش رفـت بــال زان حـــرم
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حـال مـی پـرسـم کـه آیـا فـاطــمـه

بـی تــفـاوت بـود در بـیـن هــمـه؟

نیست هرگز یک مسلمان بـاورش

فـاطـمـه غـافل شود از رهــبــرش

بـیـن دشـمـن یـــار را تـنـهــا نـهـد

بهر حـفـظ جـان؛ عــلـی را وانـهــد

او از اول پـشـت در اسـتـاده بــود

بـر دفـاع شـیــر حــق آمــاده بــود

دیـد دشـمـن گشته زهــرا ســد راه

تــــازیـــانــــه رفــت بـــــاال؛ آه آه

ســـد راه خـویـش را بـرداشـتــنــد

پـای در بـیـت خـــدا بـگـذاشـتــنــد

داشت زهرا دامن حـیـدر به دسـت

زان غالف تیغ دستش را شکـست

"میثم" اینجا دیده را خـونـبـار کـن

باز هـم ایــن بـیـت را تکـرار کـن

قـتـل نـامــوس خـدا افـسانه نـیست

قصه شـمع و گـل و پـروانه نیست

شاعر :یوسف رحیمی

قالب شعر :غزل

000

1

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

آیــه آیــه کوثــرت آتش گـرفت

سـورۀ چـشـم تـرت آتـش گرفت

لخته لخته بغض های بـی کسی

در نـگـــــاه پرپرت آتش گرفت

همنفس با شعله ها ققنــوس وار

نــاگهان بال و پرت آتش گرفت

گوشوارت درهجوم غم شکست

گوشه های معجرت آتش گرفت

الله اللــه پُــر شــد اقـلـیـم تـنت

یــــاس های بسترت آتش گرفت

گریه کردی غربت لب تشنه را

لحظــــه های آخرت آتش گرفت

شعله از بغض نگاهت می چکید

سـوره ی چشم ترت آتش گرفت

 . 1بيت زير به دليل ايراد محتوايي تغيير داده شد زيرا اين ظلم به حضرت است که کار او را فقط دفاع از شوهرش بدانيم حضرت
دفاع از امام زمانش نمود لذا بيت زير تغيير داده شد
نيست هرگز يک مسلمان بـاورش

فـاطـمـه غـافل شود از شــوهـرش
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

عجب به عـهـد رسول خدا وفـا کردند

فزون ز حـد تـوان بر علی جفا کردند

به جای الله و گـل؛ بار هیـزم آوردند

شراره هدیه به نـامـوس کبریـا کـردند

هـزار مـرتـبه خـشـم خـدا بر آن امت

که قـصد سـوخـتـن خـانـۀ خـدا کـردند

به جای مـزد رسـالت زدند فـاطمه را

نه از خدا نه ز پیـغـمبرش حیا کـردند

غـالف تیغ گـواهـی دهد که سنگدالن

چگونه فاطمه را از عـلـی جدا کردند

چهـار کـودک معصوم در دل دشـمـن

به مادر و پدر از سوز دل دعا کردند

خدا گواست که از بیم آه فـاطـمـه بـود

اگر ز بـازوی مـوال طناب وا کـردنـد

چه اتفاق عظیمی به پشت در رخ داد

چه شد که محسن شش ماهه را فدا کردند

علی ولی خدا را که جـان احـمـد بـود

پی رضایت شیـطان دون رهـا کـردند

خـدا گواست قـلـم شـرم می کـنـد میثم

از اینکه شرح دهد با علی چه ها کردند

شاعر :علی صالحی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

وقتی که آسمان و زمیـن تـار میشود

دسـت سیــاه فـتـنــه پــدیــدار میشود

یارب بـبـین چگــونه علـمـدار الفـتـی

در حـلــقـه طنــاب گـرفـتـار میشـود

درخانه ای که مجلس ترحیم مصطفیست

کــوثـر کـتـیـبـۀ در و دیـوار میشـود

هـنـگـام ثـبـت واقــعــۀ غـربـت عـلی

خون جوهر و قلم نوک مسمار می شود

بربازویم نوشته که در کوچه شوهرم

بــا یک غــالف تـیغ عـزادار میشود

وقتی که میدوم سوی حیدر؛نفس زدن

با سیـنـه شکـسـتـه چه دشوار میشود

زینب مـریز اشک که این تـازیـانهها

در کـربـال بــرای تو تـکـرار میشود
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السالم

شاعر :محمد جواد شیرازی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

آفـرینش شـد بــنا تـنـهــا بـرای فـاطـــمه

پس هـزاران بار جان ما فدای فاطـــمه

هرکه می خواهد فنای حضرت دلبر شود

نیست راهی جز شود؛اول فنـای فـاطمه

گفت پیغمبر رضایم در رضای کوثر است

پس رضای حق شده جلب رضای فاطمه

هر کسی آخربه دین مالک خود می شود

من پـرستش می کنم تنها خــدای فاطمه

در عبادت یـار حیدر بود زهرای بـتـول

یا که حیدر آمد اصال پا به پــای فاطمه

احترامش می کندموالهرآن کس که شود

ذره ای از خـاک پــای پُـر بهای فاطمه

روزمحشرچون همه حیران شوندآسوده است

هـر که آمد بر در دولتسرای فــــاطمـه

تا قیامت روزی ما بسته بردستان اوست

دست های خسته ی مشکل گشای فاطمه

"حق او با گـــریه ی تنها نمی گـردد ادا

پیـر کن ما را خدایا در عزای فاطمه*"

بی هوا دررا شکستند وبه جانش ریختند

مانده رد گرگ ها بردست و پای فاطمه

ناله زدفضه ُخذینی آسمان بغضش گرفت

سوخت قلب حق تعالی هم برای فاطمه

خانه درهـم گشته اما بیشتـر مبهـم شــده

بین خانــه؛ حال و روز مجتبای فاطمه

سخت ترازروضه های کوچه ودرگشته است

طعنه ی همسایگان بر گریه های فاطمه

شاعر :سیدرضا مؤید

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

این روزها مدینه ،غوغای رستخیز است

هم دهر فتنه بار است هم شهر فتنه خیزاست

یکسو همه عـدالت با ظلم در نبرد است

یکسو تمام ظلمت با نور در ستـیز است

گـلخانـۀ نبوت در معـرض خـزان است

ریحانۀ والیت از غصه اشک ریز است

داس تقـاص گـلچین در پنجۀ غالم است

یـاس کـبـود یاسین در دامن کـنـیز است

مـدهـوش گشته از درد بـانـوی ناتـوانی

بی جان فتاده بر خاک یک کودک عزیز است
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000
شاعر :اسماعیل شبرنگ

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

فتنه هایی که جدیدنـد خـدا رحـم کـنـد

سمت یک خانه دویدند خـدا رحم کند

سخن ازقنفذ ملعون به میان آمده است

نـقـشـۀ حـمـله کـشـیدنـد خدا رحم کند

پـای آتـش به گـلـسـتان والیت وا شد

حـرمـت عـشق دریدنـد خدا رحم کند

الله ای در وسط شعـلۀ غـم میسوزد

نـاله اش را نـشـنیـدنـد خـدا رحم کند

خیره به دست یداللهی موالمانده ست

ریـسمـانی که خریدند...خدا رحم کند

مادری خورد زمین تا پدری پا بشود

دل از انـصاف بریدند...خدارحم کند

سیلی و"ساحت پروانه"و"سقط غنچه

سیـب سـرخی که ندیدند خدارحم کند

سایۀ شـوم تـبـر؛ سوخـتن سـاقۀ یاس

هفت سینیست که چیدند خدا رحم کند

مبدأ روضۀ ما کوچۀ غم هاست ولی

مقـصـد مرثـیه گودال حسین بن علی

شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

غروب بود وغمی میوزید در کوچه

و پلک فــاجعه ای میپـرید در کوچه

هوا گرفته زمین تیره آسمان ها تــار

غروب بود و شب اما رسید در کوچه

در امتداد دو دیـوار سنگی نــزدیک

فـرشته ای پر خود میکشید در کوچه

وکودکی که پرچادری به دستش بود

کــنـار مـادر خود می دویـد در کوچه

مسیرخانه همین بود وچشم او می دید

چگــونه راه به پایان رسید در کوچه

در امتداد دو دیوار سنگی نــزدیـک

چهل نفر همه از سنگ دید در کوچه

به خشم پنجۀ خود میفـشرد نامردی

همانکه لب زغضب می گزید درکوچه

چه شد،که زد،چه به روزش رسید با سیلی؟

صدای مــادر خود میشنید در کوچه

غروب بود ودلی مثل گوشواره شکست

و کودکی شده مـویش سپید در کوچه
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شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

چون رسد لحـظه بـا زور علی را بُردن

بــاید آماده شـود شیعه بــــرای ُمــــردن

روز تنهایی موال که کسی جز من نیست

چاره ای نیست به جز رفتن وسیلی خوردن

گر بنـا نیست همیشه برسد غـنچه به بار

بهتـر آن است همان سوخـتن و پژمردن

بهتر آن است که مظلومه سـفارش نشود

ورنـه حــساس شود دشـمنـش از آزردن

هتک ناموس خداپیش امامش سخت است

سخت تر اینکـه علی را به ولی نشمردن

چون زیک شهر وفایی نرسدچاره کجاست

جز بـه دیـوار ،تن فـاطـمـه را بسـپردن

آن هـمه توصیه فـرمود پیـمـبـر ،این شد

چاره ای نـیست به جز غیر خدا نسپردن

بایـد افـتـاد ز پـا تـا عـلـی از جـا خـیـزد

ورنـه بی فایده میبود فقـط غـم خوردن

آری امروز عـلـی را به طـنـابی بُـردنـد

می رسد نـوبت بیسر شدن و سر بُردن

یک تنه بایـد از این راه چو زهرا برویم

که مــرام شهـدا نـیـست ز غـم افـسـردن

شاعر :رحمان نوازنی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

نشستهام که به دست آورم نگـاهت را

به آسـمـان بـزنـم تـا غـبـار راهـت را

ز رو سیاهی من شب به شـرم میافتد

سپـیـد کن شب تاریک رو سیـاهت را

چـقـدر گـریـه بـرایـم نـمـودهای مـادر

بمیرم اینکه نبینم من اشک و آهت را

کدام روضه بخوانیم و باز گـریه کنیم

کدام روضۀ محبوب و دل بخواهت را

چقدر غیرت خورشیدیَت شکست آن روز

که ریسمان زده بودند دست ماهت را

مـیـان کوچه تو را میزدنـد ای مـادر

بـمـیرم اینکه عـلـی دید قـتـلگـاهت را
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000
شاعر :ناصر زارعی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

خــانـه حـیـدر ســـراي عشـــق بــود

از ازل ایـنـجـا بــنـاي عـشـــق بـود

عرشیـان معراجشان این خـانـه اسـت

فـرشـیان را مأ منـي جـانـانــه است

ا فـتخـار جـبـرئـیل در عــرش بــود

روزي آیـد چـون بـر این خانه فـرود

هستي عـالم همیـن یـك خانــــه است

خـانه شمـع وهـسـتیـش پـروانه است

روح بـرعـالـم سراي مرتـضي است

این نه خانه؛ بل بهشت مصطفي است

عــشـق احـمــــد بــود وهللا ُمــــدام

تـا كـنـــد بـر اهـــل این خـانـه سـالم

فـــــرش ایـن خـانـه بـود بـــال ملـك

سقـف آن عشـق است ،بـر بـام فـلك

طـول آن چون طول تـاریـخ وجـــود

عـرض آن هـستـي هـر بـود و نـبـود

طـول وعرض آن حریـم كبـریـاست

ایـن نـه خـانـه جـایگاه هـل اتي است

آیـه ي تـطـهـیـر را ظـــرف مـكــان

صـاحب ایـن خـا نـه قـرآن را روان

خشت خـشتـش آیـه هـاي نــور بــود

از قـلــوب ُمــرده زنـگـــاري زدود

هـر حـصـارش انتـهــاي عـلم و دین

پـایــــگــاه عـشــق افـالك و زمـیـن

بـاب آن بـــاب عـفـاف است و حـیـا

مخـزن عـلــــم خــداونـد  ،این سـرا

صبـر با عـلم است صاحب خـانه را

كـي رســـد بـــر گـرد او ایـوب هـا

قـنـبــــرایـن خـانه محبـوب خـداست

فـضه اش فخر زنـان در ماسـواست

ایــن ســرا دار و نـدار عـشـق بــود

بـي وجـودش عـشق را معـنـي نبـود

كـعبــه ُمحــرم بـر طـواف ایـن سـرا

حــجــر قــربـانـي بـود در ایـن مـنـا

بـــین صفــا زینـجا صفـــا آمـوخـتـه

مـــروه چـشمش را بـدینجـا دوخـتـه

زمـزم از این خـانه مي سـازد وضـو

عـود وعـنـبر زین سـرا بـگرفته بـو

فـخر خـاكــش بـرهـمه كون و مكـان

شـد کـه این خـانـه بـود بـر روي آن
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آب زان رو گشـتـه عامـل بر حیـات

چــون بـود مـهـریه ي بـاب النجات

بـاد زان رو مي وزد در ایـن جـهان

تــا رود بــر ایـن ســراي جــاودان

مـاه و خـورشید و ستـاره دلخـوشنـد

دائـــمـا ً از شـوقــشـان در گـردشـنـد

تـاكـه فـرصـت آیـد و هـوئي كـشـنـد

روي صــاحـبـخـانـه بیـننـد و رونــد

محـــور ایــــن خـــانـه نـام فـاطـمـه

جـملـگـــي بــا یــاد او در زمـزمــه

اوست گـرمي بخش و ركن این سرا

حــامـــي و امــیـد و جـان مـرتـضي

نـام زهــــرا تـار و پـود خـانـه است

یـــــاد او بـــود و نـبـود خـانه است

یـاد زهـــرا آب و خـواب و نا نـشان

بـســــتـه بـــر آرامـش او جــانـشـان

عـشـق او روح است بـر جـان علـي

بـا وجــــودش روح حـیــدر مـنجـلي

كـعـبــــه آل نـبــــي مــــــادر بـــــود

حـــل مشـكـل از عـلي او را سـزد

وامصـیبت این سـرا با ایـن صـفـات

جمـع شـد خـاكستـرش از ایـن حیات

ایـــن چـنـین خانه كجـا داري نشـان

شعـله ور از كـیـنـه آخـر شد چـسان

كـینـــــه بشــــكسـتـن بـتـهـا یــشـان

مـانـده مـــدتـهاسـت در دلـهــایـشـان

كیـنــــه بَـدر و اُحـــد خنـدق ،تـبوك

در دل مســلم نــــما هـاي چـو خـوك

شـعـــله ور شــــد آتـشي افـرخـتـنـد

شـمع و گـل؛ پروانه را هـم سـوختند

هـاي اي بـوجهـل هــاي بت پـرست

هـیــچ میـدانـید ایـن مـوال كـه هست

هیچ مي دانیـد این خـانـه كـجـاست

ایــن حـریــم امـن نـامـوس خـداست

این نه صـاحب خانه صاحب هستي است

كـــارتـان وهللا كــفـر و پسـتـي است

قــابـض األرواح هـم در ایــن سرا

بـي اجـازت هـیـچ گـه نــگـذاشت پـا

ـــود
صـاحب خــانـه بـه پـشت در بـ ُ َ

او یـگـــا نـه حـــامـي حــیــدر ب َُـود

گفت كـاي نـا بخـردان بـت پـرست

قـــوم نـامرد و منـافـق ،پسـت پسـت

000
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000

این عـلي هـستي اسالم و مـن است

دشمنش با دین و قـرآن دشـمن است

گرعلي خـواهید؛ ز من بایـد گـذشت

وز مـیــان شــط خــون بــایـد رفـت

مـن عـلـي را نـه ،ولـي را حـامـیــم

در رخ شـــمــع والیــت فــــــانـــیــم

اوسـت گـرمـي دل و كــاشـــانـه ام

او بُــود شـمـع و منـش پـــروانـــه ام

هــــم ولــي و رهـبـــر فــرزانـه ام

مـن چـسـان بـي او روم در خـانــه ام

چهـل تن نـه ،چـهارصد كـافر شوید

تـیـغ هـــاتان جمـله بـر جانم كـشـیـد

آن یـكي دست مـرا هــم بــشـكـنـیــد

سـیـنـــه ام را بـاز مـیـخ در نــهــیـــد

بـا لـگد در را بـه پـهـلـویـــم زنـیــد

در عــوض دســت ولـیــم وا كـنـــیـد

غـربـــت او آتـشــم بــر جــان زنــد

داغ تــنـــهـــائــــي او آبـــــم كـــنـــد

این عـلـي شـمـع و روان عـالم است

نـي امـیـد مـن كــه جـان عـالــم است

قـبله گــاه عشـق احـمد این سـراست

ظـلـم هــــا بــا سـاكنـان او چـراست؟

(سائال) گر خون بگـري تو رواست

چـون كه تـا محشر ولیـت درعزاست

مـهـــــدیـا دل بـیـقــرار تـــــو بــــود

فــــاطـمـه چـشـم انــــتـظـار تـو بـود

شاعر :قاسم نعمتی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

مادری خورد زمین و همه جا ریخت بهم

همه ی زندگی شــــیر خــــــدا ریخـت بهم

داغـــی و تیزی مـسـمــار اذیـــت میكرد

تا كه برخاست زجا عـرش خدا ریخت بهم

بشکند پای کسی کـه لگــــدش سنگین بود

تا کـــه زد سلـــسـله ی آل عبا ریـخت بهم

ثلث سادات میــــان در و دیـــــوار افتـــاد

نسل سادات به یك ضربه ی پا ریخت بهم

ُگر گرفته بدن فــاطــمـه ،ای در؛ بــس كن

وسط شعله ببیــــن زمــزمه ها ریخت بهم

پشت در سینه ی سنگین شده هم ارثی شد

گــیـسـوان پسرش كـرب و بال ریخت بهم
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

غنچه پرپر گشته بود وگل جدا افتاده بود

پشت در جان علی مرتضی افتاده بود

دست موال بسته و بیت والیـت سوخته

آیهای از سورۀ کـوثــر جدا افتـاده بود

گوش ناموس خداشد پاره همچون برگ گل

گـوشـواره من نمیدانم کجـا افتاده بود

دست قنفذ رفت باال بازوی زهرا شکست

پای دشمن باز شد زهرا زپا افتاده بود

مجتبی در آن میانه رنگ خود را باخته

لـرزه بر جان شهـید کربـال افتاده بود

فاتح خیبر برای حفظ قرآن در سکوت

کـل قـرآن در میان کوچهها افتاده بود

کاش ای آتش بسوزی درشرار قهرحق

هُرم تو بر صورت زهرا چرا افتاده بود

مادرمظلومه میپیچید پشت در به خود

دخترمعصومه زیردست و پا افتاده بود

غیر زهراغیر محسن غیر آتش غیر در

کس نمیداند که پشت در چهها افتاده بود

فاطمه نـقـش زمین گـردیــد مـیـثم آه آه

فاطـمه نه بلکه خـتـماالنبـیا افتـاده بود

شاعر :محسن عرب خالقی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

آتش کـشـید فـتـنــۀ ابـلـیـس خانه را

سوزاند چـشم تنگ حسد آستانه را

دنبال یک بهانه به هر در زدند ،که

پـیــدا کنند بهـر تعـرض ،بهانه را

غالف روضه بخواند برای مـا
باید
ْ

بـایــد شـنـیــد درد دل تــازیانه را

طوری زدند مادرما را که بعد ازآن

بــاال نـبــرد از اثــر درد شـانه را

دیدی که کاردست علی داد،کینه ها

دیدی ندید کشتی داغـش کـرانه را

در خاطر کبوتر زخمی چه نقش بست

دیگرنخورد با دل خوش آب و دانه را

تقــدیــم روح مــادر سادات می کنم

این چند بیت مختصر و عامیانه را
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000
شاعر :مجتبی شکریان

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

قالب شعر :غزل

دارد غـریـبی تـو نـفـس گـیـر می شـود

باید به پشت در بـروم ،دیـر می شود

در بـاغ خـرم من و تــو ،یا علـی ببـین

بـاد خـزان چگونه سـرازیر می شود

این دشمن حرامی و روبه صفت ،چـرا

اینجا برای شیـر خـدا ،شیـر می شود

دربین شعله ،سوره ی تکویر خواندنی ست

این سوره پیش چشم تو تفسیرمی شود

درپشت در ،به راه تو می جنگم و ببین

این میخها ،به سینۀ من ،تیر می شود

این درشکست و دختر من هول کرده است

او را به حجره ای ببرش ،پیرمی شود

اجـــر رســـالت پـدرم را گـرفــتــــه ام

با ضـرب در ،ز فاطمه تقدیرمی شود

زین پس دگر نیاز به ا َّمـن یجیب نیست

دارد دعـای فـاطـمـه درگیـر می شود

شاعر :قاسم نعمتی

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

ازخانه ات تا عرش راهی نیست زهرا

دیگر مجــال ســوز آهــی نیست زهرا

از تنگ نای این در و دیــوار بــرخیز

بهتر از اینجا تکیه گاهی نیست زهـرا

پیچیده در گــوشم صدای ضرب سیلی

سنگین تراز این ماه ماهی نیست زهرا

سردسته ی این قوم سنگین است دستش

بر ضربه های او پناهی نیست زهــرا

یا که رهــا کن دامنش را زود برگـرد

یا مثـل اینجا قـتـلگــاهـی نیست زهــرا

 . 1موضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامده است « البته این موضوع بدان
معنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا سالم اهلل عليها مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربۀ در و آتش
حضرت به شدت مجروح شدند و تصریح تاریخی در این زمینه وجود دارد» لذا توصیۀ ما این است که اوالً از بازگو کردن آن به
دلیل مستند نبودن و همچنین به جهت رعایت توصیۀ علما و مراجع از پرهیز از خواندن روضه های سخت خوداری فرمائید؛ ثانیا اگر
قصد اشارۀ گذرا به این موضوع را هم دارید الزم است حتماً در قالب زبانحال یا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود
نه قطعیت تاريخي

درپشت در ،به راه تو مي جنگم و ببين

اين ميخ ها ،به سينه ي من ،تير مي شود
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شاعر :علی انسانی

000
وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

قالب شعر :مثنوی

یــافـتم میـقـات من پـشت َد َرست

حفظ صاحب خانه از حج برترست

َرمی شیطان کردم از امـر جلیل

تــا بگـیرم کـعـبه از اصحاب فیل

بسته بودم پشت در احــرام خود

رهسپــر کردم به مسجد گام خود

ســعــی کــردم تــا نـماند فاصله

هـروله
از صـفـا تــا مـروه کردم
َ

گفتم او شمع است و من پروانهام

بــر نـگــردم بیعــلی در خـانهام

حج من رخسار حیدر دیدن است

طوف من دور علی گردیدن است

آنــقــدر ای قـبـلــۀ بـیـتالـحـرام

دور تـو گشتم که شد حجــم ،تمام

شاعر :علی اکبر لطیفیان

1

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

در غـیـبت کـبراست بانو مـدفـن تو

جـانـم فـدای مـخـفــیـانـه رفـتـن تـو

2

بـوی خـدا مـیآیـد از پـیـراهـن تـو

از ماجـرای سیـب ،ای بـاغ بهـشتی

جـبـریل میآیـد برای دست بـوسـی

هر روز وقـت آسـیا چـرخـانـدن تو

رنگت اگر مانند گلهای بنفشه است

این هم بود یک جلوهای از گلشن تو

سر تا به پای جا نمازت الله خیز است

آاللـه مـیریـزد مـگـر از دامـن تـو

 . 1بيت زير به دليل عدم توصيه مراجع و علمل تغيير داده شد فراموش نکنيم که اهل بيت سگ درگاه نمي خواهند بلکه شيعة
واقعي و پيرو راه مي خواهند

صحن ايوان نجف ،دربارِ سلطان من است

کلب اين درگاهم و هردَم تمنايم عليست

 . 2بيت 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 ماجـراي سيب ،اي بـاغ بهـشتي

بـوي خـدا مـيآيـد از پـيـراهـن تـو
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قسمت دوم بخش سوم  :اشعار بستر شهادت حضرت زهرا سالم اهلل علیها
شاعر :مهدی شریف زاده

قالب شعر :غزل

000

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

نیست کاری بهتر از خدمت برای فاطمه

نیست ُمزدی بهتر از مزد عزای فاطمه

از تـمام نوکری شد اَفـضل االعـمال ما

قطره اشک ریخته در روضههای فاطمه

از ازل تا روز محشر جملگی ما را بس است

از َمناصبَ ،منصب عبد و گدای فاطمه

هست در روز قیامت روسپید و سربلند

هرکسی پشت سرش بوده دعای فاطمه

مادرم زهـرا و بـابـایم شده شـاه نـجـف

هم به قربان علی جان ،هم فدای فاطمه

هست تا وقتی که جنت زیر پای مادران

جنت االعـالست قـطعا ً زیر پای فاطمه

خواسته در زندگیاش هرچه حیدر خواسته

نیست جز ذکـر عـلی در ربـنای فاطمه

مانده ازظلم وجفا ،غصب فدک ،خواری به چشم

اسـتخـوانی در گـلوی مـرتضای فاطمه

بـاز کـن در را دوبـاره فـاطـمـیـه آمـده

میرسد انگـار از کوچه صدای فاطـمه

روزی گریه کنان را میدهد زهرا خودش

میرسـد دسـتم بـرات کـربالی فـاطـمه

شاعر :محمدعلی بیابانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

تو بیـقـراری و من نـیز بیـقـرارتـرینم

که من غریبترین مرد در تمام زمینم

کشیده است از آن سو مدینه تیغ به رویم

نشسته است از این سو فراق تو به کمینم

به حال و روز تو گیرم که اشک شرم نبارم

چه سازم این عرقی را که مانده روی جبینم

علی به خاطر بسـترنـشینی تو بگـرید

تو هم به خاطر من گریه کن که خانه نشینم

به چادرت مـتوسل شدم که باز بـمانی

منی که کهف امانم منی که حصن حصینم

برای سنگ مزارم پس از فراق تو بگذار

ز باغ پیـرهـنت اللههای سرخ بچـیـنم

مرا شکـسـتن پهـلـو مرا شکستن بازو

چنان شکست که من بعد با شکست عجینم

تو را زدند و خدا خواست من ببینم و دیدم

خدا کند که فـراق تو را به چشم نبـینم
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شاعر :رضا دین پرور

قالب شعر :مربع ترکیب

000
وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

تویی که یاور و مـنای احـمدی سلمان

چرا به گریه فـتادی ،مـرددی سـلـمان

بیا به داخل خـانه ،خوش آمدی سلمان

چه خوب شد که سری هم به ما زدی سلمان

درست آمـدهای! خـانۀ عـلی اینجـاست
درست آمدهای! این گرفته رو زهراست
عزای صاحب عزا را کسی نمیخواهد

بـیا که خاطـر ما را کسی نـمیخـواهد

عـلـی ولی خـدا را کسی نـمیخـواهـد

مریض هست و شفا را کسی نمیخواهد

درون سیـنهشـان ارزنی ارادت نیست
خـداوکیل ،کسی نیـتـش عـیادت نیست
مگو که چشم من زار ،خون گرفته چرا

مگو که خانهام این بار ،خون گرفته چرا

مگو که این در و دیوار ،خون گرفته چرا

مگو که بستر بیمار ،خون گرفته چرا

سئوال کن که چه دیدند فضه و اسماء
سئوال کن ولی از من نه؛ از خود زهرا

به قدر غایت یک مرد ،پای من جنگید

زمین نخورد و به پای والی من جنگید

ز ذوالفـقـار ،فـراتر برای من جـنگـید

چو صبر دست مرا بست ،جای من جنگید

نداشت دشـمـن حـیـدر ،تـصور زهـرا
بـبـین پـنـاه گـرفـتـم بـه چــادر زهــرا
دعـای فـاطـمهام را گـذاشتم مسـکـوت

گمان کنم که هوایی شده رود الهـوت

وصیتی شده دیشب ،که ماندهام مبهوت

بیا بگو که بسازم چگـونه یک تابـوت

بـیـا که راز دلـم را به چـاه مـیگـویـم
بـبـین چگـونه شده رو به قـبـله بانـویم
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000
شاعر :محسن حنیفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

نام علی را هر نـفـس تکـرار میکرد

افالک را از نور خود سرشار میکرد

بر عهده رزق عالم الهـوت را داشت

روح االمین در منـزل او کار میکرد

هر روز مانند نـبـی مـعـراج میرفت

تا خـویش را در آیـنـه دیـدار میکـرد

آئـیــنـه بـود و در تــجــلـی کـمــالـش

نـور حـسین خویش را اظهار میکرد

درگاه قدس از مقدم او نور میخواست

پس به غـبـار راه او اصـرار میکرد

درکش برای خاطر خورشید سخت است

آتش چـرا با چـادرش پیـکـار میکرد

بـیاذن ،آتــش در رواق خــانــه آمــد

ترغـیب بیشـرمـانۀ مـسـمار میکـرد

1

از او تـمـنــا حـیــدر کــرار مـیکـرد

دستار زهرا در تب او سخت میسوخت

خـیـلی گـالیـه از در و دیـوار میکرد

ای کـاش قـدری تـازیـانه نرم خـو بود

با دست زهـرا مهربان رفـتار میکرد

با چارچوب در غـمش را قاب کردند

رنگ کبودی ،جلوهاش را تار میکرد

باغ فـدک گـلـزار گلهای بنـفـشه است

یـاد از رخ نـیـلی او بـسـیـار میکـرد

تا مـیـخ در راه دگـر را پـیـش گـیـرد

 . 1موضو ع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامده است « البته این
موضوع بدان معنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا سالم اهلل عليها مجروح نشده است بلکه
بر اثر ضربۀ در و آتش حضرت به شدت مجروح شدند و تصریح تاریخی در این زمینه وجود دارد» لذا توصیۀ ما این
است که اوالً از بازگو کردن آن به دلیل مستند نبودن و همچنین به جهت رعایت توصیۀ علما و مراجع از پرهیز از خواندن
روضه های سخت خوداری فرمائید؛ ثانیا اگر قصد اشارۀ گذرا به این موضوع را هم دارید الزم است حتماً در قالب
زبانحال یا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود نه قطعیت تاريخي
تا مـيـخ در راه دگـر را پـيـش گـيـرد

از او تـمـنــا حـيــدر کــرار مـيکـرد

271

درآستان وصال؛ جلد چهارم ،اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها
السالم

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

چو دید نقش زمین همسر جوانش را

ز دست داد همه طاقـت و تـوانش را

به پیـش دیدۀ او چون زدند زهـرا را

هزار مرتـبه دشـمن گرفت جانش را

هزار حـیف که یارش نداشت یارایی

ز دیده پـاک کـند اشک دیـدگـانش را

نه با علی نه حسن نه حسین نه زینب

نگفت درد و غـم و غـصۀ نهانش را

به حـیـرتم که اگر در مـدیـنه رو آرم

کجا نـشان بـدهـم قـبـر بینـشانش را

چگونه پیر نگردد علی به فصل شباب

کزاو گرفت عـدو هـمسر جـوانش را

که دیده بین قـفس طایر شکـستهپـری

که ظـالـمانـه بـسـوزند آشـیـانـش را؟

به جز به باغ امـید عـلی و زهـرایش

که دیده غـنچـه نـشکـفـتۀ خـزانش را

حسین مادر مظلومه را دهد از دست

اگـر بـالل بـه پـایــان بـرد اذانـش را

چه قـرنها که ستم بر علی شده میثم

که ریخـتـند بسی خـون شیعـیانش را

شاعر :محمود یوسفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

کسی شبـیه تو در عرصه وجود نبود

به جز تو مـادر بابا نـبود ،بود؟ نـبود

چراغ خانه ،تو صد سال عمر میکردی

اگر که دور و برت اینهمه حسود نبود

تو باغ یاس تو ریحانه بودی و حـقت

نبـرد بـا چـهـل آتـشزن عـنـود نـبـود

نبود حق تو آنگـونه پـشت در مـانـدن

نبود حق تو آن خاک و خون و دود نبود

ز جـای جـای تـنت بـوی دود مـیآیـد

تویی که عطر تنت جز گالب و عود نبود

بدان که فـاتـح خـیـبـر ز پـا نمیافـتـاد

اگر که وقت کفـن بازویت کـبود نبود

به سوی خیمه عمو مشک آب میآورد

اگر که دست عدو نیزه و عـمود نبود

برای زیـنب کـبـری مـصیـبـتی مـثـل

گذشـتن از وسـط کـوچه یـهـود نـبـود
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000
شاعر :رضا رسول زاده

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

از دست میروی هَـمه دار و نـدار من

َـود روزگـار مـن
بـا رفـتـنـت ســیـاه ش َ

گفـتی که تا همیشه تو هـستی کـنار من

حاال چرا شکـسـتهای ای ذوالفـقـار من

بیتکـیه گـاه میشـوم ای لشکـرم مرو
خانه خـراب میشـوم ای هـمسرم مرو
از حـیـدرت سه مـاه شده رو گرفـتهای

با گـریههای مخـفـی خود خو گرفتهای

یک دست بر جـراحت پهـلـو گرفـتهای

یک دسـت بر کـبـودی بـازو گرفـتهای

صد پـاره میشـود ز غـم تـو دل عـلی
سـکـوت خود ُ
شدهای قـاتل عـلی
با این ُ
ای استخـوان شکستۀ حیدر نفس َمکش
بدتـر شـود زخـم تو آخـر ،نفـس َمکش

1

ُ
شعـله کـشَد ز آه تو ،دیگر نفـس َمکش
رنگین شده ز خون تو بستر ،نفس َمکش

سرت خَم ُ
شده چرا؟
از بعد کوچهها تو َ
زهرای من بگو کَـمرت خَم ُ
شده چـرا؟
بـانـو ،بنـفـشـه پـیـکـر تو میکـشـد مـرا

جـسم نَحـیـف و الغـر تو میکـشد مرا

خـون لَخـتههای َمعجـر تو میکشد مرا

شـب نـالـههـای دُخـتـر تو میکـشد مرا

عضوت رسیده است
تاثیر درد بر هَمه ُ
زهرا چگونهای تو که َرنگت پریده است؟

امشب بگـو عـلی چه ُکـند روبروی تو؟

وقتی که خوب مین َگ َرد او به روی تو؟

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد وزني و سکت موجود در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد ميکنيم
به منظور رفع ايراد موجود و همچنين انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
اين زخمِ سيـنه گردد بدتر ،نفـس مَکِش

رنگين شده زِ خون تو بستر ،نفس مَکِش
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با فـضهات چگونه َدهَد ُ
شـستـشوی تو؟

000

تـو مـیروی مـانـده بـه دل آرزوی تـو

پـیرهَـنَت اللـه میچکَـد
زهـرای من ز ُ
هـنگـام ُ
غـسل از کَـفَـنَـت الله میچکَـد
نامردهای شَهر تو را یا َمرا… زدند!؟
زهـرا سـوال دارم ،بگو که تو را زدند

1

رود که تـو را بیهَـوا زدنـد
یـادم نـمـی َ
بار تو که شکَست ،دوباره چرا زدند!؟

زهرا بمان که َرحم به این ُممت َ َحن ُکنی
علی را کَـفَـن ُکنی
اصالً ز جای خـیـز َ
شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

در خانهای که بال َملک سایهگستر است

چـشمان اهل بیت به بیـمار بستر است

محزونتر از نگاه علی ،آه فاطمه است

گویا شب جدایی اخالص و کوثر است

انـگـار زیـر لـب سخـنـانی کـنـد بـیـان

آری شب وصیت زهرا به حـیدر است

آرام جان من! که شده خـانهات خـراب

من بعـد زیـنب آیـنـۀ روی مـادر است

فـردا به بـعـد جـان تـو و جـان زیـنـبـم

شب زندهدار اشک پدر چشم دختر است

راهی به غیر غـسل شبانه نمانده است

این آخرین سفـارش بانـوی پرپر است

بگـذار تا مـدیـنـه تـو را سـرزنش کـند

طرح مزار مخـفی من امـر داور است

َمردم اگـر جـواب سـالمـت نـمیدهـنـد

بیاعتنایی از سر بغض تو رهبر است

تا محـشـر از جـفـای سـتـمکار نگـذرم

از بس دلـم ز اهل مدیـنـه مکـدر است

با اینکه رکن دیگر تو میرود ز دست

ایـن داغ در ادامــۀ داغ پـیـمـبـر اسـت

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ضعف 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.
زهـرا سـوال دارم ،اَگر که تو را زدند

بارِ تو که شِکَست ،دوباره چِرا زدند!؟
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000
شاعر :رسول عسکری

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

دیـگـر نـمـیآیـد کـسـی مـانـنـد زهــرا

ماندم که رب بنویسمش یا بنده؛ زهرا

کـامـل تـرین آئـیـنـه مـهــر خــدا بــود

گاهی محمد بود و گاهی مرتضی بود

قربان آن نامی که با جان میخـریمش

نامی که هر شب با توسل میبـریمش

در عـالـم ذر گـریه کـردم تا خـریـدند

خـاک مـرا از خـاک پـایـش آفـریـدنـد

در محشر کـبری که دشـواری نداریم

ما غـیر زهـرا با کـسی کـاری نداریم

زهـرا برای شـیـعـیـانش مـادری کرد

پشت در از حق و والیت یاوری کرد

زهـرا درخت طـیـبه با بار سیب است

لعنت به دنیا که در آن زهرا غریب است

زهرا قنوتش مرتضی را روح و جان بود

زهـرا قـنوتـش روزی اهل جهـان بود

لطف فراوان دست او را بینمک کرد

نام عـلی بر سینهاش با میخ حک کرد

موالی ما را آخـرش هم غم زمین زد

با فاطمه میشد عـلی را هم زمین زد

شاعر :محمود اسدی

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

یاسم ولـیک ،بـرگ و برم درد میکند

از غـصهات عـلی جـگـرم درد میکند

هر شب برای غـربت تو گریه میکنم

با آنـکـه چـشـمهـای تـرم درد میکـنـد

از درد خویش با تو نگـفـتم سخن ولی

هر لحـظه قـلب شعـلـهورم درد میکند

یک دو قدم نرفته زمین میخورم علی

از ضـربت لـگـد ،کـمـرم درد میکـنـد

خون جای شیر میچکد از زخم سینهام

وین سـیـنـه از غـم پـسرم درد میکـند

از لحظهای که خورد به دیوار صورتم

گوشم کـبـود گـشـته ،سـرم درد میکند

 . 1موضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامده است « البته این موضوع بدان
معنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا سالم اهلل عليها مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربۀ در و آتش
حضرت به شدت مجروح شدند و تصریح تاریخی در این زمینه وجود دارد»
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شاعر :محمدرضا رضایی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

احـمـد هـمـیـشه آمـدنت را قـیـام کـرد

خود را بـدین رویـه عـلیهالـسالم کرد

آیـه بـه آیـه صـحـبـت یـکـتـایـی خــدا

آیـه به آیـه وحـی تـو را احـتـرام کرد

هستی خود به پای تو میریخت کردگار

در دامـن تو بـود که خـلـق امـام کـرد

میخواست که مقـام دهد جـبـرئـیل را

او را دو روز با سخـنت همکالم کرد

قومی خـمار را طـمع شـیخ خـام کرد

آری سراب در عوض می به جام کرد

ابلـیس بر قـداست منـبر که پا گذاشت

خود را به جعل والی بیت الحرام کرد

خلوت نشـسته عـقل دخـیل خـطـابهات

وقتی که جهل خیره سران ازدحام کرد

از پا نشـست خـنجر طغـیـانگـر سـپاه

وقـتی که واژههـای کالمت قـیـام کرد

این خطبه باز زخم تن کعبه را شکافت

وقتی شکـاف را دل کـفـر التـیـام کرد

او را بـرای گـریه خـدایـش نـیـافـریـد

با گریه حجـت سخـنـش را تـمـام کرد

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

شاعر :رضا جعفری

اشــكــم ولي ز چـشــم مدینه چكیـده ام

یــاسم كه جـای بـاغ به در آرمـیـده ام

چون ابرپشت پاي علي اشك ریخته ام

چون آه در هـواي عـلـي َپـر كشیده ام

اي شبه مــردهای مـدیـنه چـه مي كنید

من ذوالـفـقـار خـستـه ولي آب دیده ام

گفتي صالح نیست كه نفـرینشان كني

دست از دعا كشیدم و عزلت گزیده ام

همچون نـسـیم در زده ام خـانه هایشان

هر شب به كوچه هاي مدیـنه وزیده ام

در جـلـوه ام دوباره مكــرر نمیشـوم

چون فرصتي گذشته ام و سر رسیده ام

نـفـسـي فدا لنـفـسك یا مرتضی عــلـی

هرچه بـالی توست به جانم خریده ام
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000
شاعر :سعید توفیقی

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

ما دو تا در دل طـوفان ،دل دریا داریم

هـر دو انـا شده و فـکـر فـتـحـنـا داریـم

روزمان شب نـشده ،غـصۀ فـردا داریم

چـقـدر وجه تـشـابه ،من و زهـرا داریم

دل من ،بستر او ،هر دو زخون رنگین است

بر زمینهای کویری نم باران ،بد نیست

یکتـنه گر بزنی باز به میدان بد نیست

بـنـشیـنی جلـوی دیـده طفـالن بد نیست

بدنت آب شده ،گر بخوری نان بد نیست

گر قبول تو شود ،خواهش حیدر این است

باشد اما نـفـسی فـکـر شـفـا کن ،زهـرا

حرف رفـتن بزن آشـوب به پاکن زهرا

بـرو و باز مرا صاحب عـزا کن زهرا

باز هم در حق هـمسایه دعـا کن زهـرا

بهر این قوم ستم پیشه ،دعا ،نفرین است

خـواب بـودی ورم گـونـه تـو پـیـدا شـد

بخـت شد یار من و راز نهـان افـشا شد

ناگهان پلک جریح تو به زحمت وا شد

بـغـضـم آوار شـد و دیـده من دریـا شـد

گفتم این نحس لعین ،دستش عجب سنگین است

عرق سرد تو نازل شد و در بستر ریخت

نفسی ژرف زدی ،دور تو نیلوفر ریخت

طاقتت طاق شد و حوصلهات از سر ریخت

طلب مـرگ نمودی و دل حـیدر ریخت

شک ندارم که دعای تو خودش آمین است

مرغ روحت ز تنت بال گشود است چرا

قد چون سرو تو در حال قعود است چرا

زخـمهای تو دهـن بـاز نـمود است چرا

وای من گوشه چشم تو کبود است چرا

غرق در خون زچه رو دیده حیدربین است

دل ز دلـدار نکـن ،هـمـسر و هم پیـمانم

اسـتخـاره نکـن این قـدر بر این قـرآنـم

رحـم کن بر من و بر کـوچکی طـفالنم

نـفـسی پـلـک بـزن ،روح بـدم در جانم

چشم وا کردن تو درد مرا تسکـین است
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000

ک اَنــَـا و اوالدی
آه زهــــرا ،بــــفَــــدا َ

ای که بر یاری من سـینه سپـر استادی

چه شده با تو که در بستر خـون افتادی

چند روزی است که تغـیر سلـیـقه دادی

با گل ریـز چرا پیـرهـنت تـزئـین است
علت این همه پیراهن عوض کردن چیست

یا بگو علت اینگونه سخن گفـتن چیست

صحبت از نیمه شب و پر زدنت بیمن چیست

ماجـرای کـفـن و قـصه پیـراهن چیست

حرف از سر نزنی ،دخترکت غمگین است

نـفـست معـجـزه شد کـار خـدائی کردی

رو به قـبـله شدی و قـبـلهنـمائی کـردی

شـب آخـر هـمـه را کـربـبـالیی کـردی

روضه خواندی و مرا نیزهوایی کردی

سمت گودال نرو ،روضه تو سنگین است

شاعر :احمد ایرانی نسب

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

دیـدم وسـط باغـچـه پرپـر شدنت را

پـامـال لـگـدهـای مـکـرر شدنت را

بین در و دیوار گالب از تو گرفتند

زهـرا ،همه دیـدند معـطر شدنت را

با کـشتن یک سوم سادات ،گرفـتـند

از چـهـرۀ تو لـذت مـادر شـدنت را

الر ْک ْن من از فضه شنـیدم
یا ُمـ ْن َهـ َدة َ ُ

تـنها ،سپـر غـربت حـیدر شدنت را

یا ناحـلَـةَ ْالجـسْم چه آمد به سر تو؟

آهسته بخوان روضۀ الغر شدنت را

زهرای رشیده به چه تشبـیه کنم من

با پیکـر یک طفـل برابر شدنت را؟

یا بـاکـ َیةَ ْال َعـیْن ز چـشـمان تو دیـدم

چون آیـنهای تار و مکـدر شدنت را

دستار به سر بسـتهای و بین نمازت

زهـرا هـمه دیـدیـم پیـمـبر شدنت را

من حاجت خود گفتهام و هیچ نگفتی!

وقتی دل من خواسته بهتر شدنت را

ای چشم صبوری نکن و فکر شفا باش

تقدیم به پهلوش کن این تر شدنت را
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000
شاعر :سیدپوریا هاشمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

صبحت بخیر! همسر من! هم قطار من!

یکروز دیگر است که هـستی کـنار من

شکـر خـدا! گـمان کـنم امروز بهـتری!

پـیـراهـن جـدیــد مـبـارک! بـهــار مـن!

نان که تو میپـزی چـقـدر مزه میدهد!

نان پخـتـهای که سر بـرسد انـتظار من

از آتـش تـنـور کـمـی فـاصـلـه بـگـیـر!

آتـش بـد است با من و بـا روزگـار من

مثل قـدیم بـاز «عـلـی جـان» صـدام کن

دسـتی بـکـش به روی دل بیقـرار من

زهرا! برات لـقـمه گرفـتـم! قـبـول کن!

روزه بس است آب شدی روزهدار من!

افتادهام به پات! بـمان! جـان من بـمان!

رحـمـی بکـن به گـریه اطـفـال زار من

اسما! برای خـانه دو تابـوت الزم است

مرگ من است لحـظۀ مـرگ نگـار من

من بودم و کـسی به تو با تـازیانه زد؟!

تـا عـــرش رفـت آه دل ذولـفــقــار مـن

روز دهـم قــرار من و تـو دم غــروب

وقتی که خورده است به مقتل گذار من

وقتی که شمـر رفـته روی سیـنه حسین

سر مـیبـرد مـقـابـل چـشـمـان تـار من

خولی و زجر و شمر و سنان دور زینبند

وای از غـرور دخـتـر نـاقـهسـوار مـن

شاعر :محسن راحت حق

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

پای این بستر نشد بیدارباشم یک شبی

مرهمی بهرت بیارم ،یار باشم یک شبی

حق بیمار است ناله سرکند بیاضطراب

ناله کن ،تا که منم غمخوار باشم یک شبی

خواهشا!چیزی طلب کن تا علی کاری کند

هیچ میدانی نشد پُر کار باشم یک شبی

بستری بیمار من! تا کی سکوت و اختفا؟

صحبتی ،تا محرم اسرار باشم یک شبی

پشت در که میرسم حالم دگرگون میشود

کاش من هم کشتۀ مسمار باشم یک شبی

درد بسیاری کـشیدی در میان خـلوتت

پای این بستر نشد بیدارباشم یک شبی
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شاعر :عماد بهرامی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

چه زجری میکشم میبینمت در بستر اینگونه

نزد پروانهای مثل تو زهرا پرپر اینگونه

اگر من آمدم خانه نیازی نیست برخیزی

نیا جان علی دیگر خودت پشت در اینگونه

جوابم کرده این شهر پُر از نامرد قنفذ دار

جوابم را نده بانوی خوبم با سر اینگونه

خودم دیدم لباست را که رویش لکۀ خون بود

یقینا ً زخم داری فاطمه در پیکر اینگونه

الهی که نبیند هیچ مردی آنچه من دیدم

الهی که نیفتد پیش چشمی همسر اینگونه

اگر حتی دری آتش گرفت و پیکری هم سوخت

1

الهی که نگیرد بر تنی میخ در اینگونه

قرار این بود ،غربت تا ابد سهم خودم باشد

غریبی مرا یکجا گرفـتی در بر اینگونه

منی که یک تنه میکندم از قلعه در آن را

چه شد که هستیام افتاد در پشت در اینگونه

دری آتش گرفت و خیمۀ عمر حسینم سوخت

شبیه مادرش میسوزد از غم خواهر اینگونه

شبیه چادری که پشت در ،در شعلهها میسوخت

میان خیمه معجر میشود خاکستر اینگونه

شاعر :محسن راحت حق

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

قالب شعر :غزل

مـن دلـواپـس افـتـاده ز پـا را دریـاب

فاطـمه؛ جان حسن شیرخدا را دریاب

از غم و غـصه و اندوه نفـس بـند آمد

با نگـاهـی دل پُـر آه و نـوا را دریاب

مرگ خودرا طلبیدم ز خدا زهراجان

بگو آمینی و این محـو دعا را دریاب

رو بگردان و ببـین زینب تو پژمـرده

خـندهای کن دل این آیـنهها را دریاب

حسنت مشت به دیـوار زده؛ میگـرید

این گرفته نَفَس و سوز صدا را دریاب

(بیکفن) دیده کفن را و به خود میپیچد

صحـبـتی کن ثـمر کـربـبال را دریاب

عنقریب است بمیرم ز غمت میبینی؟

مـن دلـواپـس افـتـاده ز پـا را دریـاب

 . 1موضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینۀ حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامده است « البته این موضوع بدان
معنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا سالم اهلل عليها مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربۀ در و آتش
حضرت به شدت مجروح شدند و تصریح تاریخی در این زمینه وجود دارد» ه

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین ( همدان  ) astanevesal.irسایت آستان وصال

280

000
شاعر :عبدالحسین میرزایی

منم آن زهـره که دستان ستـم تارم کرد

جا چو ابر سیـهی بر مه رخـسارم کرد

کس عیادت زمن خـسته و بیـمار نکرد

تا اجـل آمـد و آسـوده از ایـن دارم کرد

گر چه از داغ پـدر سوخـتم اما به خـدا

خون به دل بیکسی شوهر بییارم کرد

رو زدم بر همه تا حـق عـلـی را گـیرم

غـربـتـش در به در خـانه انـصارم کرد

بضـعه پـاک نـبـی بـودم و دشـمـن آخر

به چه جرم و گنهی این همه آزارم کرد

لگـد آنگونه به در زد که پهلوم شکست

بشکـند پاش چنین دست به دیوارم کرد

منکه از خانه بـرون پا نـنـهـادم هرگـز

این غـریـبی عـلی بود که نـاچـارم کرد

رفـته بودم گـره از کـار عـلـی بـاز کنم

قــنـفـذ آمـد وسـط راه گــرفـتــارم کـرد

دست او باز نشد دست من از کار افتاد

دست بشکسته خجالت زده از یارم کرد

شاعر :آرمان صائمی

1

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

شـبـیـه برگ درخـتان رو به پـائـیـزى

ز فرط درد و محن اینچنین غم انگیزی

که گـفـته از من دلخسته رو بپوشانى؟

از اینکه چهـره نشانـم دهى بـپرهـیزى

سکـوت کـردهاى اما پر از صدایى تو

نگـاههاى تو گـویـد ز غـصه لبـریـزى

چقدر خیره به سقفى؟ بس است جان على

چـقدر گـریه کنم تا دوباره برخـیـزى؟

حسن به گـوشهاى آرام اشک میریزد

تو هم که بر سر سجاده اشک میریزى

شـده عـذاب دلـم گـریـههـاى پـنـهـانـت

بخند! گرچه تو با خنده هم غم انگیزى

1

 .بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد محتوايي در عدم رعايت شأن حضرت زهرا؛ پيشنهاد

ميکنيم به منظور رفع ايراد موجود و حفظ بيشتر حرمت حضرت زهرا که مهمترين وظيفه هر مداح است؛ بيت اصالح شده که در
متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.

شـبـيـه برگ درخـتان رو به پـائـيـزى

بخند! گرچه تو با خنده هم غم انگيزى
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شاعر :ابراهیم آلیی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ذرهذره سوخت و خاکسترش را جمع کرد

از کنار شمع پروانه پرش را جمع کرد

بیـشتر محض رضای خاطـر آئیـنه بود

این دم آخر اگر که بسترش را جمع کرد

آنقـدر دلـواپـس یـار غـریـبـش بـود کـه

اللههای ریخته بر پیکرش را جمع کرد

فکر رفتن بود که این روزهای آخـری

نالههایش را پرش را معجرش را جمع کرد

با همان دست شکسته با همان حال بدش

خانه را جارو زد و دور و برش را جمع کرد

همسرانه سفرۀ درد و دلش را پهن کرد

همسرانه اشک های همسرش را جمع کرد

تا که مردش هم نفهمد چه به روزش آمده

دستمال خونی زیر سرش را جمع کرد

با وجودی که گلویش را گرفته بود بغض

پیش چشم مرتضی چشم ترش را جمع کرد

حرفی از سینه نگفت و حرفی از پهلو نزد

عاشقانه حرفهای آخرش را جمع کرد

شاعر :رضا رسول زاده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

شکسته قامتی ای؛ یار نیمه جان علی

چه بیفـروغ شدی ماه آسـمان عـلی

مـرا به خـاک نـشانـده قَـد هـاللی تو

گرفته سوسوی چشمان تو ت َوان علی

نَفَس نَفَس زَ نی و ذَره ذَره آب شَوی

چه زود پیر ُ
شدی همسر جوان علی

سخن با علی نمیگویی
سه ماه شد که ُ

سه ماه شد که ندادی ُرخَت نشان علی

همیشه بسترت از برگهای الله پُر است

سرخ بـوسـتان علی
ُگـل خَـزان زدۀ ُ

سراغ تو را از علی نمیگیرد
کَسی ُ

مدینه مرگ ُکند آرزو ،به "جان علی"

گرفتهام ز غریبی دو زانویم به بَغَل

که تاب َآو َرد این؛ داغ بیکران علی

اگر چه بین ُخـسوفی هـنوز ماه َمنی

بتاب َبر من و َبر این ستارگان علی

بیا و این َدم آخَر بَرای دل خوشیام

بَخند تا که نَـمـُر َدم ،بخَـند جان عـلی
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000
شاعر :سیدحسن رستگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

مادر برایش شانه زد مو را به سختی

هر بـار بـاال بُرد بـازو را به سخـتی

هر چند سنگین شد نفسهایش ولی باز

زیبا برایش بافت گیـسو را به سختی

زینب به آرامی در آغـوشـش نشـسته

مادر نـوازش میکند او را به سختی

دارد به دنـبـال خـودش در کار خـانه

هی میکشد هر گوشه جارو را به سختی

دسداس را آهـسته تر از قبل چـرخاند

با شال بسته دور پهـلـو را به سخـتی

مـادر برای پـا شدن دسـتی به دیـوار

دستی گرفته هر دو زانو را به سختی

بابا رسید از راه و مادر تا که فهـمید

با روسری پوشاند از او رو را به سختی

شـاید کـبـودی تـا به چـشـم او رسـیده

آخـر تکـان میداد ابـرو را به سختی

مردی که در از قـلعۀ خـیـبر درآورد

در مانده ،چون دیدست بانو را به سختی

در کوچه میگـردم پی آن گـوشـواره

پنهان از او هر روز ،هر سو را به سختی

شاعر :سعید خرازی

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

طعـم بهار را نچـشـیدم خـزان شدم

یاسم ولی به رنگ گل ارغوان شدم

این روزها ،قیام و رکوعم شده یکی

مثـل هـالل ماه ،خـمـیدم کـمان شدم

آمد به خـانه دخـتـر طلحه به دیـدنم

گفتم ببین که پوست بر استخوان شدم

یک روز اگر زمین نخورم شب نمیشود

نیـرو ز دست دادهام و ناتـوان شدم

من بازویم شکسته ولی کار میکنم

حـیدر ببـیـندم که دوباره جوان شدم

گیرم وضو جبیره ،مقصر مغیره شد

بس ضربه زد به بازوی من نیمه جان شدم

 . 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.

مـادر براي پـا شدن دسـتي به ديـوار

دستي گرفته چفـت زانو را به سختي
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شاعر :محمد داوری

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

آورده هـیزم کـافـری لشکـر کشیده

آتـش به درب خـانـۀ حـیـدر کـشیده

با ضربۀ سنگین پا بر پهلـوی یاس

زخـم عـمیـقی مـیخ روی در کشیده

بر ماه رویش ضرب دست بیحیایی

نـقـش رکاب چـند انـگـشـتر کـشیده

پـهـلو به پهلو تا شده با خـون پهـلو

گل های سرخی بر روی بستر کشیده

آید صدای استخوان از سینه هربار

خود را به بستر جانب دیگر کشیده

تا چشم بسته ریخته قـلب حـسیـنـش

گوید به خود مـادر مـبادا پر کشیده

تا روی زردش را نبـیـنـد زینب او

خوابیده بر روی سرش معجر کشیده

شد روضه خوان کربال این روز و شبها

آنجا که ناله روی تل خواهر کشیده

از بـوسـههای فـاطـمه دیگر نـبُّـرید

هر بار قـاتل تـیغ بر حـجـنر کشیده

آخر کالفه شد تنش را زیر و رو کرد

اینبار خـنجر را به پشت سر کشیده

شاعر :محسن راحت حق

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

صحبت از مادر که میآید هیاهو میشود

بغضهای زخمیام بین گلو رو میشود

روضه وقتی روضۀ ناموسی است و کوچهها

لطمه و سیلی ،نصیب طاق ابرو میشود

روضۀ صدیقه کبرا؛ نه جای هرکس است

هر کسی َمحرم شود گریه ُکن او میشود

ایـنـقـدر تأثـیـر دارد اشکهای فـاطـمی

زمزمی میسازد از چشم و چنان جو میشود

روضه خوان میخواند از (در) میزنم بر سینهام

در خیال من تداعی زخـم پهـلـو میشود

مـادرم تا میزند شانه به موی خواهـرم

در دلم غـوغایی از انـدوه بازو میشود

گوشهای کز کردن و ساکت نشستن یک خطاست

صحبت از مادرکه میآید هیاهو میشود
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000
شاعر :عبدالحسین میرزایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

فاطمه بعد از پیمبر روز وشب را گریه کرد

بر غـریـبی عـلی و داغ بـابـا گریه کرد

بسکه آن غمدیده اندر سینه خود غصه داشت

هرچه گفتند گریه کم کن باز زهرا گریه کرد

ای مدینه فاطمه در تو مگر خانه نداشت

پس چرا میرفت بین دشت و صحرا گریه کرد

از فشار درد پهلو تا سحر خوابی نداشت

دور از چشم عـلی تنهای تنها گریه کرد

او که هردم گفت بابا مصطفی مسرور شد

پشت آن در تا که بابا گفت بابا گریه کرد

استخوان سینه را بشکست و خون آلود شد

از شرار سینهاش مسمار گویا گریه کرد

تازیـانه تا که باال رفت زینب دیده بست

فاطمه بر خاک چون افتاد موال گریه کرد

شاعر :سعید توفیقی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

نفس بزن َو دعا کن نگو که گیرا نیست

برای من احدی غـیر تو مسیحـا نیست

حـالل کن اگر اسـبـاب زحـمـتت بـودم

که این فـتـاده ز پـا را امید فـردا نیست

دلـم دو جـرعـه اذان بـالل میخـواهـد

ولی چه فـایـده وقـتی بـالل اینجا نیست

سـراغ حـال مـرا هـیچ کس نمیگـیـرد

یکی دو هفته گذشت و خبر ز«منا» نیست

حالل کن که شب و روز خانه دلگیر است

ببخـش فـاطمه مانند قـبـل زهـرا نیست

مـن از تــمـامـی فـامـیـل هـا گـلـه دارم

در این مدیـنه کسی مرهم دل ما نیست

غرور زن به تکاپوی خانه داری اوست

ببخش همسرت این روزها سرپا نیست

نماز مغـرب اگر پیـرهن عـوض بکنم

دوام پـیـرهـنـم تـا نـمـاز عـشـا نـیـست

من از خجـالـت اسما و فـضه آب شدم

یکی دو مـاه شده بـین ما مـساوا نیست

کـنون که الغـری من به چـشـم میآید

نگـیـر خـرده ولی مـوقـع تـماشا نیست

رفـیـق نــیــمــۀ راه تـو نــیـســتـم امــا

پسر عمو چه کنم؟ عمر من به دنیا نیست

به صبح تا بـرسـم چـند بـار میمـیـرم

که هر شبم شب یلداست بسکه طوالنیست
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شاعر :اسماعیل تقوایی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

ظلمها گشته روا بر من و در تاب و تبم

بـعـد تـو ای پـدرم آمـده جـانـم بـه لـبـم

صورتم نیلی و در کوچه به خاک افتادم

زین همه جور و جفاکاریشان در عجبم

تو سفارش به نگهداری عـترت کردی

نکـنـد رفـته ز یـاد هـمه اصل و نـسـبم

پشت در بودم و ضرب لگدی ،در انداخت

سخت فـریـاد زدم ،فـضه بـیا در تـعـبم

حمله کردند به ما دست عـلی را بستند

تا به بیعـت بـرود حـیـدر عـالی نـسـبم

محسنم رفت زدست چون به زمین افتادم

سخت رنجـیـده از این طـایـفـۀ بیادبـم

خسته از زندگیم ،مرگ ز حق میخواهم

این دعـا بـر لـبـم آید همۀ روز و شـبم

فـصل هجـران من و تو دگر آخـر آمد

نـگــران عــلــی و مـردم دنـیـا طـلـبـم

سخـت از مردم شـهر تو پـدر دلگـیرم

آورم پـیـش تو از بهر شکـایت غـضبم

شاعر :حامد آقایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

به نیمه جانیات ای جان مصطفی زهرا

قـسم به هر تب تو میروم از این دنیا

دعای خیر تو را اهل شر نمیخواهند

مبر به سختی عزیزم دو دست را باال

ســالم گــرم تـو بـوده امـیـد زنـدگـیـم

تو جـوشنی به غـم این امـیـر مـاتـمها

گرفـتـهایی ز عـلـی رو ،بیا و حداقـل

بخـاطرت َحسنت دیـده را کمی بگـشا

بگـو چه آمده زهـرا به مـاه چـشمانت

که در هوای علی نیست چـشم تو پیدا

تو را به خانه کسی زد که گفت بَخن را

چو دیـد دست مرا در غـدیـر خـم باال

امـانـتـی پـیـمـبــر بــبـخـش شـرمـنـده

تو را به قـبـر ،امانت سـپـردهام حـاال

همیشه گشته به دستت حسین سیراب آه

امان ز نـیـمه شب و تشنگی و یا ا ُماه

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین ( همدان  ) astanevesal.irسایت آستان وصال

286

000
شاعر :مجتبی صمدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

شمعـم که آب کرده مرا شعـلههای در

بـسـتـه َدر اُمـیـد بـه من مـاجـرای در

مانـند دردسـر شـده این درد سـر مرا

بد جور خورده بر سر من تختههای در

یاسم که سـاقهام پُر از یـادگاری است

خورده غالف پیکرم از ال به الی در

شبها ز خواب ناخوش و پُر درد میپرم

با یـاد داغ مـحـسـنـم و بـا صـدای در

در بود و شعله بود و لگد بود و ازدحام

من بودم و شرار غم از جای جای در

از خیبر عقده داشت به دل در که کنده شد

این در شـد انـتـقـام بـدی در ازای در

شـد باعـث تـمامی این زخـم کـاریام

1

آن مـیـخ تـعـبـیـه شده روی بـنـای در

یارب به وقت غسل به داد علی برس

چون پُر ز تاول است تنم از دمای در

بیمـادری زیـنب من گـردن در است

عــمـر کـم مـرا بـنــویـسـیـد پــای در
ُ

شاعر :محمدجواد پرچمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

معجزات چشم زهرا عرش اعظم ساخته

هـاجـر و آسـیه و حـوا و مـریـم ساخـته

از ازل بیت االحرام کعبه ،بیت الفاطمه است

کعبه را تسبیح زهرا قرص و محکم ساخته

آخـر پـیغـمبری بابای زهـرا بودن است

نور زهرا مصطفی را نور خاتم ساخته

فاطمه حق و مع الحقش علی مرتضاست

حق والیت را میان این دو تـوأم ساخته

 . 1موضوع وجود میخ در و سرخ شدن و وارد سینه حضرت شدن این میخ در هیچ مقتل معتبری نیامده است « البته این
موضوع بدان معنا نیست که در این حمله و جسارت سینه و پهلوی حضرت زهرا سالم اهلل عليها مجروح نشده است بلکه
بر اثر ضربۀ در و آتش حضرت به شدت مجروح شدند و تصریح تاریخی در این زمینه وجود دارد» لذا توصیۀ ما این
است که اوالً از بازگو کردن آن به دلیل مستند نبودن و همچنین به جهت رعایت توصیۀ علما و مراجع از پرهیز از خواندن
روضه های سخت خوداری فرمائید؛ ثانیا اگر قصد اشارۀ گذرا به این موضوع را هم دارید الزم است حتماً در قالب
زبانحال یا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود نه قطعیت تاريخي
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پیش زهرا ذوالفقارش سر فرود آورده است

000
علتش این بوده که شمشیر را خم ساخته

1

لشگری را با جالل خویش درهم ساخته

دم نمیزد تا مبادا همسرش غمگین شود

فاطمه در شعلهها هم سوخته ،هم ساخته

گرچه او مقداد و عمار و ابوذر داشت؛ نه

آخرش از یک عجم سلمان محرم ساخته

فاطمه معمار خلق سینه زنها بوده است

یک حسینیه خودش در بین قـلبم ساخته

وصلههای چادرش دیروز زحمت داشته

تا برای روضهها امـروز پـرچم ساخته

روز محشر ریشههای چادری که سوخته

مـایـۀ آســایـش مـا را فــراهـم سـاخـتـه

هر زمان در روضهها مادر صدایش میکنیم

کـیـسه ما را پُـر از فـیض دمادم ساخته

فاطمه وقتی که پای رهـبرش آمد وسط

شاعر :محسن صرامی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

هم درد و دل دارم برایت بیش از اینها

هم با تو هستم پا به پایت بیش از اینها

من َمـحـرم تـو بـودم و تو َمحـرم من

پس بوده زهـرا آشنایت بیش از اینها

راضی ندارم پیـش من شرمنده باشی

با جان خریـدارم بالیت بیش از اینها

سخت است،اما چاره جز رفتن ندارم

با اینكه هـستم مبـتالیت بیش از اینها

قرآن بخوان حتی پس از این بر مزارم

چون خو گرفتم با صدایت بیش از اینها

من از خدایت صبر میخواهم برایت

من هم كه محتاج دعایت بیش از اینها

بـگـذار یك بـار دگـر دورت بـگـردم

چون دوستت دارد خدایت بیش از اینها

این كمترین كار است ،جان دادن برایت

ای كاش میشد ،شد فدایت بیش از اینها

 . 1بيت زير به جه ت انتقال بهتر معناي شعر تغيير داده شد ،فراموش نکنيم دفاع حضرت زهرا از امام خود بود نه از شوهرش که اگر
کسي جز اميرالمومنين امام بود حضرت زهرا از او دفاع ميکرد!!
فاطمه وقتي که پاي شوهرش آمد وسط

لشگري را با جالل خويش درهم ساخته
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000
شاعر :وحید محمدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

چند روزی شده که مادر ما بیمار است

بین بـسـتر بدن بیرمـقـش تب دار است

خواب در پلک ترش نیست ،خودم دیدم که

سر شب تا سحر از درد کمر بیدار است

رنگ در چهره ندارد ،به جز آن جای کبود

روی زرد است و پُر از غصه و حالش زار است

در دعای سحرش روضۀ "عجـل" دارد

طاقـتـش طاق شده ،منـتظـر دیدار است

گـر چه در بـسـتـر بیحالی خود افـتاده

مقـتـل مـادر مـا بـیـن در و دیـوار است

سیـنهام شـد سپـر شیـر خـدا ،شکـر خدا

بر لبش ،شکر چنین لطف ،هزاران بار است

آخـر کـار ،در آن غـسل عـلی میفهـمد

بـه روی بـازوی او هـم اثـر آزار است

شاعر :آرش براری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

شکـر خـدا بهـتـر شدی انگـار مـادر

بهـتـر شـدی انگـار یک مقـدار مادر

آن روزها که خوب بودی خوب بودم

در بـسـتر افـتادی شدم بـیـمـار مـادر

این چند روزه خواب در چشمت نیامد

از درد ،شـبهـا میشدی بـیـدار مادر

دیوارها در ماتمت خون گریه کردند

با تو چه کردند آن در و دیوار مادر؟

»در» پیش چشمان یل خیبر شکست و

از پـا درآمــد حــیـدر کــرار مــادر

فهمیدم از «دستاس بیحرکت» که دیگر

دسـتان تو افـتاده است از کـار مادر

میبـوسمت بهـتر شود سـر دردهایت

سر روی پای دخـترت بگـذار مـادر

دخـتـر شدم هـمسـفـرۀ غـمهـات باشم

دختر شدم تا که شوم غمخوار ،مادر

تـصویـر شفـاف خـدا در صورت تو

تبـدیـل شـد بر سایـههـایی تـار مـادر

من پـافـشاری میکـنم بـر مـانـدن تو

اما تو بـر رفـتـن کـنی اصـرار مادر

تو میروی امروز و فردا میروم من

از کــربـال تـا کــوفـه و بـازار مـادر

فـرزنـدهـا و نـوکـرانـت را دعـا کـن

یـادی کن از ما وقـت اسـتغـفار مادر
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شاعر :مجتبی خرسندی

000

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

نه فقـط عرش حصیر قـدم فاطمه است

علت خـلق دو عـالـم عـلم فـاطمه است

1

هر چه دادند به ما از کرم فاطمه است

ذکر یا فاطمه نقش است به سربند علی

یاعـلـی ذکـر دم و بـازدم فـاطـمه است

سـر بُـریـد از همۀ اهل جهـنـم به سخن

خـطـبۀ فـاطـمه تیغ دو دم فاطـمه است

روی نـامـش همـۀ اهـل کـرم حـسـاسند

استجـابت به خـدا در قـسم فاطمه است

دیگر از آتش دوزخ چه هراسی داریم؟

تـا امـان نـامـۀ مـا با قـلـم فـاطـمه است

ظاهرا ً خلوت و خاکی ست ولی در باطن

دل هر شیعه ضریح حـرم فاطمه است

بی والیـش سر سجـاده به جایی نرسیم

شاعر :محسن حنیفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

بـرپـا شـده بـسـاط عـزای طهـور تو

بـاران نـشـسـته کنج نگـاه نـمـور تو

ای شاخۀ شکسته و طـوبای سوخـته

موسی نشسته فیض بگیرد ز طور تو

خورشید پشت ابر ،تو را گریه میکند

وقتی که زیر پـوشیهها رفت نور تو

آئـیـنــه تـرک تـرک روی طـاقــچـه

تصویری است از وجنات غرور تو

گندم نه! غصه در دل دستاس ریختی

این روزها که او شده سنگ صبور تو

بانو مرو! بمان که مسیحای خانهات

دارد حـیـات از نفـحـات حـضور تو

قـطعا ً دوباره قلب عـلی گرم میشود

بـا گـرمـی دوبـارۀ قـلـب تــنـور تـو

درکوچه از جبین؛ عرق شرم پاک کرد

دست طـنـاب بـسـتـۀ مـرد غـیور تو

سادات واژه ها! همه دق مرگ میشوند

هنگـام شعر کوچه و شرح عبور تو

 . 1بيت 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.

سر سجاده به جايي نرسيده است کسي

هر چه دادند به ما از کرم فاطمه است
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000
شاعر :رضا رسول زاده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

با سـوز مـادرانه فـقـط گـریه میکـنی

1

هر شب به یک بهانه فقط گریه میکنی

یک شب ز درد سینه فقـط آه میکشی

یک شب ز درد شانه فقط گریه میکنی

سم این سه سـالۀ تو کَـم بـیاورد
میتـر َ

وقـتی مـیان خـانه فـقـط گـریه میکنی

َحـنانـهام ،به جـان عـلـی آب َرفـتـهای

روزانـه و شَـبانه فـقـط گـریه میکـنی

هـنگام پُخت نان که کَمی از دل ت َـنور

آت َش کـشَد زَ بـانه فـقـط گـریه میکـنـی

من که ندیـدهام که چگـونه تو را زدند

از درد تـازیـانـه فـقـط گـریـه میکـنی

عـلـی غَـریـ َبت نـمیزنی
َحـرفی که با َ

آرام و َمـخـفـیـانـه فـقـط گـریه میکنی

بعد از هـزار سـال تو بر ُ
علی
غـربت َ

بانـوی بینـشانه ،فـقـط گـریـه میکنی

شاعر :محمدصادق باقی زاده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

به درد بـیدوایم تا ابـد مرهـم نمیبخشم

که عشقت را به کل ثروت عالم نمیبخشم

به تن پوشم اگر یک نخ بود از جامۀ لیال

ردایم را به صدها شال ابریشم نمیبخشم

به هاجر گفتم ای بانو قسم بر حلق فرزندت

من اشک چشمهایم را به صد زمزم نمیبخشم

همانا روزگاری را که با سختی شکست آخر

دلم را چون نگـین کهـنۀ خاتم نمیبخشم

من آن بیآبرویی را که با مشت و لگد کرده

میان کـوچه قـد مادرم را خـم نمیبخشم

من آن بی چشم و رویی را که زد با چکمهاش روزی

به درب خانۀ ما با لگد محکم نمیبخشم

 . 1موضوع گريه هاي حضرت زهرا سالم اهلل علیها تنها جنبة عاطفي از فراق پيامبر نبود بلکه بيشتر جنبة مبارزاتي داشت زيرا بر
اساس روايات معتبر حضرت زهرا سالم اهلل علیها به کنار مرقد پيامبر رفته و آنجا در قالب درد و دل با پدر بزرگوارشان از بي
وفائي امت ،خيانت به سفارشات پيامبر ،به مسند رسيدن نااهالن و زمين ماندن احکام قرآني شکوه مي کردند وبه اين طريق اقدام
به روشنگري و افشاگري مي کردند!! لذا آنچه عامل شد که سران مدينه لب به اعتراض بگشايند بخاطر افشاگري هاي حضرت
زهرا سالم اهلل علیها بود نه عزاداري ايشان!!!! پس شايسته نيست اين اقدام شجاعانه حضرت را به ناله و گريه بي برنامه و زنانه
تبديل کرد!!!.

با سـوزِ مـادرانه فـقـط گـريه ميکـني

هر شب به يک بهانه فقط گريه ميکني
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شاعر :عباس احمدی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

دیـده آن گـاه که با اشک مـالقـات کند

رزق گـریه طلب از مـادر سادات کند

گریه هرکس نکند معرفتش کامل نیست

گرچه صد مرحله تحصیل اشارات کند

روز محشر که همه دیده گریان دارند

نـوکـر فـاطـمه آن روز مـبـاهـات کند

میزنـد از قـفـس عـالم خـاکی بیـرون

هرکه با سیـنه زنی سیـر سماوات کند

یا علی گـفـتم و با منکر زهـرا گـفـتم:

بـرود تـوبـه کـند تـرک عـبـادات کـند

این چه سریست که در بضعة منی جاریست

که جهان حیرت از این کشف و کرامات کند

وصف نور تو نه در حد زبان بشر است

که خـدای تو فـقـط قـدر تو اثـبات کند

آه و افسوس که این قوم نشد بعد رسول

حرمت اشک تو را خوب مراعات کند

زخم پهلوی تو با قلب علی کاری کرد

سالها گریه بر این عمق جراحات کند

آنکه سیلی به تو زد هیزم دوزخ باشد

همه شب تا به سحر گرچه مناجات کند

شاعر :جواد حیدری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

من كه ازعشق علی چون شمع شیدا سوختم

صاحب جنت منم ،اما در اینجا سـوختم

سوختم تا یك سر مویی نسوزد از عـلی

تا بماند رهـبرم ،من بی مهـابـا سوختم

بی گـنــه بــودم ولی در آتـشــم انداختند

محسنم شد كشته ،نالیدم كه بابا سوختم

زیـنـبــم می دیــد آتش زائـر رویــم شده

از پـریـشــانی او در بین اعـدا سوخـتم

مثل چشم مجتبی ،مسمار ،یارب سرخ بود

من نمی گویم چه شد تنهای تنها سوختم

هركه نان ازسفرۀ ما برده بود استاده بود

بسكه نامردی بود در این تماشا سوختم

سـوخـتـم تا شعـلۀ عـشقت بماند جاودان

پـای تا سر یا عـلـی با این تمنا سوختم
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000
شاعر :حمید رضا محسنات

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

دل كه میگوییم پس دلدار یعنی فاطمه

نُه فـلـك را نقـطۀ پرگـار یعنی فـاطمه

یار پیغمر شدن ،رفتن شبی در غار نیست

ما كه میگـوییم یار غـار یعنی فاطمه

در کرم هرکس به مقداری توانش میرسد

هـرکجا گـفـتند بیمقـدار ،یعنی فاطمه

آنکه بخشیدست از انگشتر دستش علیست

آنکه بخشیدست از افطار یعنی فاطمه

"تنفقوا مما تحبون" است مصداقش علی

معـنی "الجـار ثُـ َّم الـدار" یعنی فـاطمه

هرچه گـفتیم و شنیدیم از کرامات خدا

جلـوهاش در عـالم اظهار یعنی فاطمه

شیخ را دیدم پس از هفتاد سال اینگونه گفت

نحو و صرف و منطق و اسفار یعنی فاطمه

پی اگرچه احمد و هر خشت آن گرچه علی

خـانۀ اسـالم را معـمـار یعـنی فـاطمه

یار گفتم درب خیبر گفت یعنی حیدر و

در مدینه "در" صدا زد یار یعنی فاطمه

بین روضه نام چاه آمد اگر ،یعنی علی

هر کجا نـام در و دیـوار یعنی فـاطمه

هرکجا گفتند دشتی الله گون یعنی حسین

هر کجا پیـراهـنی گـلـدار یعنی فاطمه

شاعر :محمود اسدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

همدم کـسی به مثل تو پـیـدا نـمیشود

جز با تـو درد عـشق مـداوا نـمیشود

از لحظهای که در پس در خواندهای مرا

نبود دمـی که دیـده چو دریـا نمیشود

گفتم مگـر که دیـدۀ خـود واکـنی ولی

چشمی که کوچه دیده دگر وا نمیشود

از بس نظر به قد تو کردم کمان شدم

حتی هـالل چـون قـد تو تـا نـمیشـود

دیدم تو را به بستر و شرمندهتر شدم

جز استخوان و پوست تماشا نمیشود

زینب ز دیده اشک فـشاند به بازویت

شایـد که مـرهـمی شـود اما نـمیشود

دشمن پس از عیادت تو با اشاره گفت

زهـرا دگر بـرای تو زهـرا نـمیشود
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شاعر :مسعود یوسف پور

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

ای شب قدر! کسی قدر تو را فهمیدهست؟

تا به امروز کسی مرتبهات را دیدهست؟

خلـق از معـرفت شأن تو عـاجز مانـدند

بی جهت نیست خدا فاطمهات نامیدهست

خـواستـم ذات تو را نـور بخـوانم ،دیـدم

نور هم با تو خودش را همه جا سنجیدهست

نـور چـشـمان پیـمـبـر تویی و جـلـوۀ تو

آفـتـابـیست که تا غـار حـرا تابـیـدهست

حکـمتـش چیست که ای اُم ابیهـا! پدرت

بارها خم شده و دست تو را بوسیدهست

نخل لب تشنه شد از نام تو سیراب ،چقدر

چشمه از عشق تو در قلب علی جوشیدهست

دست در دست تو بود ای شرف الشمس علی!

اگر انگشتر خود را به گـدا بخـشیدهست

سـر هـمصحـبت صـدیـقـه شدن بود اگر

ملک وحی ،هـرآئیـنه به خود بالـیدهست

بانی رزق تویی ،روح االمین می دانست

سیبی از عرش اگر چیده به اذنت چیدهست

هر زمانی که شدی خسته ،به نقل از سلمان

چرخ دستاس تو با دست ملک چرخیدهست

چه بگـوئیم از انفـاق تو ،وقـتی در شهر

سائلی رخت عروسی تو را پـوشیدهست

به فقیر و به یتیم و به اسیر احسان کرد

نان افطار تو وصفش همه جا پیچیدهست

و نوشت»

نشنـیدهست«

چشم صائب به کرامات تو افتاد

:گوش این طایفه آواز گـدا

آه بـاران عـطا! رود کـرم! خیـر کـثـیر!

از چه همسایهات از گریۀ تو رنجیدهست

مسجدی هست در این ناحیه که خشت به خشت

سر نفرین تو از ترس به خود لرزیدهست

بشکـند دست کسانی که شکـستـند تو را

چشمت از ضربۀ ناگاه به خون غلتیدهست

سر زخـمت نکـند وا شده بانـوی بهـشت

اینهمه الله چرا دور و برت روئیدهست

پلک آرام بزن ،صفحه به نـرمی بشمار

مصحف روی تو چندیست ز هم پاشیدهست
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000
شاعر :بردیا محمدی

قالب شعر :ترجیع بند

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

یـاس سپـیـدی بوی خاکـستر گرفته

آتـش ز هُـرم شعـلههـای در گـرفته

هر روز فـضه دانه دانه میشمارد

آاللـههـایی را که از بـسـتـر گـرفته

با شـانـهای در دستهای نـاتـوانش

امشب گره از موی یک دختر گرفته

تـا نـیـمـۀ نـیـلـوفـریاش را نـبـیـنـد

پیش علی ،در خانه چادر سر گرفته

درد مـدام اسـتخـوانهـای شـکـسـته

تـاب و تـوان یـاس را دیگـر گرفته

آه از چهـل نامرد و آه از ضربۀ پـا

در بین شعله یک فـرشته پر گرفته

حاال حسن با یاد داغ کوچهای تنگ

در کـنج خـانه روضۀ مـادر گـرفته

زهرا شهـید را حـیـدر پشت در شد

1

تا روز محـشر بانی سوز جگر شد
مهتاب چشمان سحر را پاک میکرد

دست قضا چشم قَ َدر را پاک میکرد

در ظلـمت شب مـرد تـنهای قـبـیـله

با اشک خود روی ُگ َهر را پاک میکرد

از جـسم یـاس نـیـلیاش رد عـبـور

جامانده از چندین نفر را پاک میکرد

تا داغ او کـمـتر شود شایـد خـداوند

از ذهن او یاد پسر را پاک میکرد

ای کاش بال قاصدک ها چیده میشد

یا بوم دنیا این خبر را پاک میکرد:

مردی که در از قـلعۀ خـیـبر گرفته

حاال رد خون روی در را پاک میکرد

زهرا شهـید را حـیـدر پشت در شد
تا روز محـشر بانی سوز جگر شد
 . 1موضوع وجود ميخ د ر و سرخ شدن و وارد سينة حضرت شدن اين ميخ در هيچ مقتل معتبري نيامده است « البته اين موضوع بدان معنا نيست
که در اين حمله و جسارت سينه و پهلوي حضرت زهرا سالم اهلل علیها مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربة در و آتش حضرت به شدت مجروح
شدند و تصريح تاريخي در اين زمين ه وجود دارد» لذا توصية ما اين است که اولً از بازگو کردن آن به دليل مستند نبودن و همچنين به جهت
رعايت توصية علما و مراجع از پرهيز از خواندن روضه هاي سخت خوداري فرمائيد؛ ثانيا اگر قصد اشارة گذرا به اين موضوع را هم داريد
لزم است حتماً در قالب زبانحال يا آنچ ه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود نه قطعيت تاريخي؛ لذا بيت زير تغيير داده شد.
پهلـوي مـادر ميـزبـان ميـخ در شد

تا روز محـشر باني سوز جگر شد
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شاعر :بردیا محمدی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

بیتاب حـیـدریم و پـریـشان فـاطمه

غـم میخوریم با غم طـفالن فاطمه

مثـل کـویـر تـشـنۀ بـاران نـدیـدهایم

چـشم انـتـظار رحمت باران فاطمه

او جـلـوۀ تـمـام قَـد نور خالق است

خـورشـید و مـاه آیـنه داران فـاطمه

قرآن فقط به خاطر کوثر نزول کرد

شأن نزول خاکی

قـرآن «،فـاطـمه»

روح االمین سه مرتبه در روز میشود

با بـاقـی مـالئـکه مـهـمـان فـاطـمـه

قربان آن رسول خدایی که میرود

هر صبح و ظهر و شام به قربان فاطمه

از برکت توسل رهبر به مادر است

این خاک پاک اگر شده ایران فاطمه

طبق حدیث قُـدسی لوالک ،در ازل

ما را خـدا نوشـتـه مسلـمان فـاطمه

ما بچـههای مـادر پهـلو شکـستهایم

نانی نخـوردهایم به جـز نـان فاطمه

فـضه برای مـادرمـان کار میکـنـد

زنهـای ما کـنـیز کـنـیـزان فـاطمه

ایمان«مرتضی»

ایمان «فاطمه»

تسبیح«فاطمه» همه

تسبیح «مرتضی» همه

گرچه تمام هستی هستی از آن اوست

“هستی” مرتضی شده از آن فاطمه

در اصل گریه بر غم موال نموده است

هر گریه کن اگر شده گریان فاطمه

زانوی غم بغل نکن ای شاه لو َکشَف

قدری بخند حیدر من ،..جان فاطمه

پهلوی من شکسته ولی دردم این شده

دردت زیاد تر شده ،درمـان فاطمه

از بس که گریه کرده لبش خشک شد حسین

قـربان تـشنه کـامی عـطشان فاطمه

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین ( همدان  ) astanevesal.irسایت آستان وصال
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شاعر :مسعود یوسف پور

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

جهان بدون تو ای آفـتـاب عـالـم تاب!

به کور تشنه شبیه است در کویر سراب

تو کوثر آمد لـطـفی ،از ابتدای حـیات

بشر به خیر تو محتاج ،چون گیاه به آب

به آستـانـۀ فـهـم تـو ای سـریـرۀ قـدر!

نمیرسـد مـگـر انـدیـشـۀ اولـواالبـاب

تمام عمر به دنبال وصف ذات تو بود

نیافت واژۀ در شأن ،ذهن مضمون یاب

دری خدا به مقامت گشود ،لفـظ کـثیر

به باب کثرت اگر رفته ،هست از این باب

تو را به اسم نشاید صدا زدن ،هرچند

شکسته است کمر ،بار وصفت از القاب

تو در مثل شب قدری ،ندیده هیچ زمان

شبی شبیه تو را چشم روزگار به خواب

تو آن ستارۀ صبحی که چشم شب زدگان

ندیـدهانـد هـنوزت به جهـد اسطـرالب

چـه ُمـهـرها که به نـام تـورم آمـدهانـد

به پای تو بنـشانـند بوسه در مـحـراب

بر آن دو دست تو گلبوسه زد رسول ،دو دست

که عکس باغ جنان را گرفتهاند به قاب

به احـتـرام تو باید تـمام قـد برخواست

که سیـرۀ نـبـوی میکند چـنین ایجـاب

تو کیستی؟ که هم انسیهای و هم حورا

تو کیستی؟ نرسد این سوال ها به جواب

یهـودی از نفـس چـادرت مسلـمان شد

مسیحه ایست که او را صدا زنند :حجاب

به دست توست تمام امور ،از این روست

اگر تو را “أ َمـهُ هللا” کـردهانـد خـطاب

قسم به خاک رهت دیدنیست در محشر

زبان گشودن هفت آسمان به؛ ُکنتُ تراب

سوار نـاقهای از نـور میرسی ،گویی

که آفتاب قیامت تو را شده ست رکاب

دخـیل بـسـتۀ أهـداب مـرط فـاطـمهایم

بهشت میدمد از رشتههای آن جلباب

بهـشـت گـفـتم و دیـدم بر آستان درش

شـرار کـیـنۀ ابـلـیـسیان گرفـته شـتاب

بهشت ،روضۀ جانسوز توست ،آنجا که

ملک بر آتش دل ریخت لحظه لحظه شراب
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000

غم تو ای شب قدر! آن قَ َدر که سنگین بود

خـمـیده شد سر دفـن شبـانهات مهـتاب

بگـو کجای فـلک دفـن کـردهاند تو را

که چرخ میزند اینگونه صبح و شام سحاب

مرا ز هُـرم جـهـنم رهـانـده آتـش غـم

دل من است که پیش از عذاب دیده عذاب

مگرد طاعت سرخوش! پی بهشت خدا

بهـشت سـوخـتـۀ اهـل بیت را دریـاب

شاعر :سیدپوریا هاشمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

آخر چه کنم تا به پرت خار نگیرد؟!

پهلـوی تو خـون ریزی بسیار نگـیرد

در چند نفس پخش کن این یک نفست را!

تـا پـیـرهـنت حـالـت گـلـدار نـگـیـرد

به فکر خودت باش که این دسته دستاس

از دست ورم کـردۀ تو کـار نـگـیـرد

خون مردگی چشم تو درمان که ندارد

پس گـریه نکن! تـاری بـسیار نگیرد

یک ذره تکان خوردن تو فاجعه ساز است

آرام بـمان! پهـلـویت این بـار نگـیرد

دیشب سر سجاده دعای حسن این بود

که مـادر من دست به دیـوار نگـیـرد

مادر شدنت را به لگد از تو گرفـتـند

ایکاش کسی حـسرت دیـدار نگـیرد

نـجـار بـنـا بـود که بـیمـیـخ بـسـازد

تا عمر مرا این در و مسـمار نگـیرد

برخیز که یک شهر به این خانه نخندند

به سـوخـتـن پیـکـر پروانه نـخـنـدنـد

1

 . 1موضوع وجود ميخ در و سرخ شدن و وارد سينة حضرت شدن اين ميخ در هيچ مقتل معتبري نيامده است « البته اين موضوع
بدان معنا نيست که در اين حمله و جسارت سينه و پهلوي حضرت زهرا سالم اهلل علیها مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربة در و
آتش حضرت به شدت مجروح شدند و تصريح تا ريخي در اين زمينه وجود دارد» لذا توصية ما اين است که اولً از بازگو کردن
آن به دليل مستند نبود ن و همچنين به جهت رعايت توصية علما و مراجع از پرهيز از خواندن روضه هاي سخت خوداري فرمائيد؛
ثانيا اگر قصد اشارة گذرا به اين موضوع را هم داريد لزم است حتماً در قالب زبانحال يا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد
مطرح شود نه قطعيت تاريخي؛
نـجـار بـنـا بـود که بـيمـيـخ بـسـازد

تا عمر مرا اين در و مسـمار نگـيرد
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شاعر :محمد قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

تا که تسلیـمـیم ،تـسلیـم رضای فـاطمه

راضی از اعمال ما باشد ُ
خدای فاطمه

شاه بانوی دوعالم اوست از این رو ُخدا

آفـریـده شـاه مـردان را برای فـاطـمه

کسر شأن اوست اینکه ما فدائیاش شویم

گـفته وقتی که محـمد هم فـدای فاطمه

فضۀ او موقع جارو زدن می گفت که

کیـمـیا را یافـتـم در خـاک پای فاطمه

باعث فخـر خدا پیـش مالئک میشود

میرود تا عـرش وقـتی ربنای فاطمه

چادر او از یهـودیها مسـلمان ساخته

بوده وقـتی که رواج دین بنای فـاطمه

نوعروسی که میان حجله شد تسلیم مرگ

عمر دوباره از دعای فاطمه
یافت یک ُ

کور مادر زاد را چشم ُخدا بین میدهد

دارالشـفـای فـاطـمـه
ذرهای از تُـربت ُ

ترسی از بیگانگی با مردم دنیا نداشت

هر کسی از ابـتـدا شـد آشـنای فـاطمه

از بعیدات است اینکه شیعۀ غیرت مدار

خاکـسـار مـادری باشـد سـوای فاطمه

روز مرگ من بُود روزی که اشک چشم من

گونهام را تر نسازد در عـزای فاطمه

بسکه این ایام دارد درد و زخم و ضعف و تب

وقت صحبت سخت میلرزد صدای فاطمه

پیـشتر از کربال پیـری زینب میرسد

شانههای او اگر باشـد عـصای فاطمه

شاعر :حسین رحمانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

سائل شدیم و رحمت زهرا به ما رسید

عرض ادب به ساحت موال به ما رسید

دار و ندارمان ،همه خیرات فاطمه ست

الحـق تـمام خـیـر دو دنیا به ما رسید!

در قلب شیعـیان ،حرم مخـفـیاش بود

تـولـیـت حــریـم ُمـ َعـال بـه ما رسـیـد!

چشمان حیدر است که ما را خریده است

یکجـا تمام َجـنَّـتُ االعـال به ما رسید!
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000

سـرهای ما هـوایی اسـرار روضهاش

این موهـبت ز عـالـم باال به ما رسید!

گریه کنان روضۀ بانـوی محـشریم…

علَی البُکَاء ب َعزَ اهَا) به ما رسید!
( َحی َ

وقتی میان شعله زمین خورد و ناله زد

«آه » دلش به سیـنۀ بیتاب ما رسید!

ز ما گرفت»

افسوس این مصیبت عظمی به ما رسید!

روی کـبـود و سیـنـۀ مـجـروح فاطمه

در فـاطـمـیـه اوج بـالهـا به ما رسـید

جا مـانده از مدیـنه و کربوبـال شدیم

گـریه به جـسم بیسـر آقا به ما رسید!

«دیر آمدیم و حادثه او را

شاعر :محمدحسین رحیمیان

قالب شعر :غزل

یک تنه دارم درین غوغا هوایت غم نخور

من به دستور پیـمبـر در دفاع از رهبرم

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

سخت دلتنگم برای خـندههایت غم نخور

1

در دل آتش شدم مشکل گشایت غم نخور

نذر یک موی تو کردم محسنم را یا علی

مجتبی؛ زینب؛ حسینم هم فدایت غم نخور

حال و روزت قاتل زهرا شده مسمار نه

با تنی مجروح میافتم به پایت غم نخور

جای قومی که تو را بر حیلۀ شیطان فروخت

در میان قلب زهرا هست جایت غم نخور

2

میشود او در نبود من عصایت غم نخور

خـم به ابرویت نیاور در شب تدفـین من

زیر تابـوت من ای شاه والیت غم نخور

دادهام در کوچههـا من کارها یـاد حـسن

 . 1بيت زير به دليل ايراد محتوايي يا معنايي تعيير داده شد؛ کار ارزشمند حضرت زهرا بر حسب تکليف ديني دفاع از وليت بود نه
دفاع از شوهر و يا بدهکار بودنش نسبت به اميرالمومنين در دفاع از پيامبر؛ اينگونه تعابير ممکن است کار خدائي حضرت زهرا را
کمرنگ کند.

من بجاي آن همه مشکل گشائيت از رسول

در دل آتش شدم مشکل گشايت غم نخور

بيت زير به جهت انتقال بهتر معناي شعر تغيير داده شد.
نذر يک موي تو کردم محسنم را يا علي

مجتبي زينب حسينِ من فدايت غم نخور

 . 2موضوع وجود ميخ در و سرخ شدن و وارد سينة حضرت شدن اين ميخ در هيچ مقتل معتبري نيامده است « البته اين موضوع بدان معنا نيست
که در اين حمله و جسارت سينه و پهلوي حضرت زهرا سالم اهلل علیها مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربة در و آتش حضرت به شدت مجروح
شدند و تصريح تاريخي در اين زمينه وجود دارد» لذا اين موضوع حتما بايد در قالب زبانحال باشد.
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شاعر :رضا باقریان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

حال و روز مادری بیمار گریهآور است

گریههای کودکی تبدار گریهآور است

عاشقان گاهی ز روی هم خجالت میکشند

دیدن اشک غریب انگار گریهآور است

همسری پیش نگاه همسری روی زمین

تا که میافتد چرا هربار گریهآور است

اشکهای فـضه و اسما گـواهی میدهد

راه رفتن با دو چـشم تار گریهآور است

دست بر دیوار میگیرد نـیفـتد بر زمین

تکـیهاش بر قـامت دیوار گریهآور است

1

نیمه شبها میشود بیدار ،گریهآور است

دارد از دست ز کار افتاده زحمت میکشد

نان که زهرا میپزد بسیار گریهآور است

چهرهاش را از علی هر روز پنهان میکند

زیـر چـادر گریـۀ دلـدار گریهآور است

شهر بیانصاف با حیدر چه بد تا میکند

ُ
غـصههای حـیدر کـرار گـریهآور است

هرشب از زخمی که از مسمار خورده فاطمه

شاعر :حبیب باقرزاده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

گـوهـر یكدانه عـالـم وجـود فـاطمهست

رزق ما از بركت ذكر سجود فاطمهست

از كران تا بىكران ،از آسمان تا به زمین

كار دست حیدر و محور عمود فاطمهست

در حقیقت فاطمه فرمان رواى عالم است

علت خَلق جهـان بود و نبود فاطمهست

نور زهـرا انحـصارا ً از خدا نازل شده

پس خداى مهربان در تار و پود فاطمهست

هستى خود را تماما ً وقف مسكین كرده بود

این كرامت ذرهاى از لطف و جود فاطمهست

فـاطمیه در مـدار آسمان روضه بپاست

ذكر تسبیح ملك گفت و شنود فاطمهست

این دم آخر مرتب از على « رو» میگرفت

علت این ماجـرا روى كـبود فاطمهست

 . 1موضوع وجود ميخ در و سرخ شدن و وارد سينة حضرت شدن اين ميخ در هيچ مقتل معتبري نيامده است « البته اين موضوع
بدان معنا نيست که در اين حمله و جسارت سينه و پهلوي حضرت زهرا سالم اهلل علیها مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربة در و
آتش حضرت به شدت مجروح شدند و تصريح تاريخي در اين زمينه وجود دارد»

301

درآستان وصال؛ جلد چهارم ،اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها
السالم

شاعر :روح اهلل نوروزی

قالب شعر :رباعی

000
وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

گـفـتند که تو حصن َحصینی بیبی

مانـنــد عـلـی تــو بهـترینــی بیبی

بیتــو ضــربان قـلـب عـالـم نزنــد

پـس قـلـب تـپــنـدۀ زمـیـنـی بـیبـی

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

سر منـشاء خـیـر و برکاتــی زهرا

بـانــی تــمـام هَــ َیــئــــاتــی زهــرا

با دسـت تو کـربـالی ما امـضا شد

تو بـرگ بــرات عــتـبـاتـی زهــرا

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

در ظلمت شب قـرص قـمـر میآید

از جـادۀ روشــن ســحـــر مـیآیــد

بیبی به خـدا منتـقـمت یک جـمعه

بــا سیـصد و سیـزده نــفـر مـیآیـد

شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

روزگاریست که جان بر لب خونبار رسید

آه ای مـرگ بـیـا نـوبـت دیـدار رسـیـد

زحمت خانه شدم بسکه زمین گیر شدم

وقت شرمندگی از دخـترکی زار رسید

بـاز هـم پـیـرهـن تـازۀ من خـونـین شد

بـاز بـا پـیـرهـن تـازه پـرسـتـار رسـیـد

ولی از بسکه نخوابید ز بی خوابی من

جانب بـستـر من دست به دیـوار رسید

گرچه دلتـنـگ تمـاشـای حسیـنم اما…

چـشم زخـمی مرا نیـمه شبی تـار رسید

البـه الی نَـفَـسم لـخـتـۀ خـون میبـیـنـم

از همان روز که بر سینهام آزار رسید

از همان روز که آتـش به سـراغـم آمد

از همان روز که در بود و ستمکار رسید

شعلهای حلقه زد و چادر من را سوزاند

نـالـهای تا که زدم خـنـدۀ انـظـار رسید

خویش را در پَس در جـمع نمودم شاید

نرسد زخـم به محسن ولی انگـار رسید

خـویش را در َپس در جـمع نـمودم اما

در به من خورد و به او ضربۀ مسمار رسید

این خانه را خراب مکن بر سرم مریز

غمگین ترین مریض ،علی را بهم مریز
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شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

این قـدر وقت شانه پَـرت را تکان مده

پلک تو کافی است سرت را تکان مده

امشب چقدر حال و هوایت عوض شده

تقصیر سرفه است صدایت عوض شده

آئیـنۀ ترک ترک از سنگ غـم ،مـریز

خـانوم من عـزیز عـلـی را بهـم مریز

دیـدی چگـونه زنـدگیام را بـهـم زدند

دیـدم تو را چگـونه همه پشت هم زدند

قـلـبم کـنـار تـوست ولی تـیـر میکـشد

این چند وقـت پشت عـلی تـیر میکشد

باشد قـبول چـهـرۀ خـود را نـشان مده

گهواره خالی است عـزیزم تکـان مـده

ای خـون تازه اینهمه در هر قدم مریز

ای سـرفۀ غـلـیـظ عـلـی را بهـم مریز

شاعر :محمدجواد شیرازی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

دردی که گـلستان مـرا ریخـته برهـم

آسـایـش دوران مـرا ریـخـتـه بـر هـم

هجران رخ یوسف زهراست که این طور

آبـادی کــنـعـان مـرا ریـخـتـه بـر هـم

بیـچـارگی و درد فـراقی که چـشـیـدم

یک عمر ،گـریبان مرا ریخـته بر هم

دلـگـرمی من چـشم تـرم بود ،گـناهـم

دلگـرمی چـشـمان مرا ریخـته بر هم

خـسته شدم از این همه تاریکی نفـسم

آن قـدر که بـنـیـان مرا ریخـته بر هم

درهم شده نان همه با هم ،چقدر حیف

این فاجـعـه ایـمان مرا ریخـته بر هـم

مدیـون گـل فـاطمه هـستم که دعـایش

پـرونـده عـصیـان مرا ریخـته بر هـم

داغ غـم جانـسـوز عـلی و غـم زهـرا

آرامـش مـژگـان مـرا ریخـتـه بر هـم

فـرمود عـلی فاطمه جان ،حوریۀ من

اوضاع تـو ارکـان مرا ریخـته بر هم

مبهم شدنت ،جان علی بیشتر از قـبل

احـوال پـریـشان مـرا ریـخـتـه بـرهم

لعنت به کسی که وسط کوچه تو را زد

نامـرد چـه قـرآن مـرا ریخـته بر هـم
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شاعر :احسان نرگسی

قالب شعر :مثنوی

000
وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

زهـرا نفـس نفـس زدنت میکـشد مرا

این راز داری حـسـنـت میکـشـد مرا

زهـرا خودت بگـو چه کـنم با نبود تو

حـیـدر فـدای چـهـرۀ زرد و کـبـود تو

چشم و چراغ خانۀ کم سوی من! مرو

از من گذشته؛ محض رضای حسن مرو

جای غـالف مـانـده سر بـازویت ولی

فـریـاد مـیزدی که فـدای ســر عـلـی

ای کـشتی نجات عـلی ،رو گرفتهای؟

من ُمردهام مگر ،که تو پهلو گرفتهای

ای سربلند ها همه پیش تو سر به زیر

پیش حسین دست به پهلوی خود مگیر

مویت در این سه ماه حسابی سپید شد

مـحـسن مـیـان شـعـلۀ آتـش شهـیـد شد

عمرم پس از تو ،فاطمه جان! میشود تباه

در هر نـماز مـرگ مرا از خدا بخواه

دنـیا بـدون نـور تو تـار است فـاطـمه

کـار عـلی بـدون تو زار است فاطـمه

بعد از تو روزگار حسن تیره میشود

وقتی به خاک چـادر تو خیره میشود

بـاور نـمیکـنم که نـهـانـی و بـیصـدا

با دست های خویش کفن میکنم تو را

آن روزهای خاطره انگـیز ما گـذشت

زهرا ببین که بعد تو بر من چهها گذشت

بعد از تو خندههای علی را کسی ندید

چون موی تو محاسن من نیز شد سفید

بعد از تو چاه محرم غمهای حیدر است

هر شب که بیتو میگذرد صبح محشر است

سر میکـنم بـدون تو با آه سیـنه سوز

شرمندهام که بیتو نفس میکشم هنوز

شاعر :حسین رضایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

گر پهلـویم شکـست فـدای سرت عـلی

محسن به خون نشست فدای سرت علی

یک تـار موی تو به دو عـالـم نمیدهم

هستی هرآنچه هست فدای سرت علی

مـاه رخـم که سایۀ خـورشـید را نـدیـد

حاال که نـیـلی است فـدای سرت علی

غصه مخور اگر پی احقاق حق ،عدو

راهـم به کوچه بست فدای سرت علی

از چه نشستهای به برم" شملةالجنین"

این جای ضرب شصت فدای سرت علی
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شاعر :محمد سهرابی

قالب شعر :مخمس

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

امروز که جز عشق تو پندار ندارم

جز جان به قدوم تو سـزاوار ندارم

اى دلـبـر من غـیر تو دلـدار نـدارم

با غیر تو اى شیـر خـدا کـار ندارم

من فـاطـمـهام واهـمـه از نار ندارم
امروز به سر چون که تو دستار ندارى

با حکم نـبى فرصت گـفـتار ندارى

لیکن تو مپـندار که یک یـار ندارى

یا اینکه غریب استى و دلدار نداری

من فـاطـمـهام مـانـع گـفـتـار نـدارم
فریـاد که بردند ز من بوالحـسنم را

گم کردهام امروز خـدایـا وطـنـم را

پـامـال نـمــودنـد الـهـى چـمــنـم را

وا میکنم امروز به نفـرین دهنم را

در راه تو از گـفتن حق عـار ندارم

1

خون در دلم از داغ تو اندوخته بهتر

در محفل من شمع تو افروخته بهتر

آن سینه که شد محرم تو دوخته بهتر

مویى که به کارم نخورد سوخته بهتر

من حـوصلـۀ این هـمه آزار نـدارم
چون پاى تو آید به میان مادۀ شیرم

گردست دهد در وسط کوچه بمیرم

عالم همه فـهمید به عشق تو اسیرم

با نام تو در نـار بگـویم که مجـیرم

من خود شررم واهمه از نار ندارم
جان میدهـم امروز که دلدار بماند

بر صفحۀ جان نقش تو اى یار بماند

 . ۱بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما با توجه به وجود ایراد محتوایی در عدم رعایت شأن حضرت زهرا؛ پیشنهاد میکنیم به منظور رفع
ایراد موجود و حفظ بیشتر حرمت و شأن اهل بیت که مهمترین وظیفه هر مداح است؛ بیت اصالح شده که در متن شعر آمده را جایگزین بیت زیر
کنید؛ کلمه نعره زدن به هیچ وجه شایسته حضرت نیست

در راه تو از نعره زدن عـار ندارم
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زهـراى تو بین در و دیـوار بـمـاند

قـدرى ز لبـاسم نوک مسـمـار بماند

000

من وحـشتى از لطمۀ مسـمار ندارم
تبـدار شده در تب و تاب تو تن من

بیـمار شده از غـم عـشقت بـدن من

بشنو تو در این لحظه على جان سخن من

اینگونه مبین سـرخ شده پیرهن من

ّللا کـه مـن جـامـۀ گـلـدار نـدارم
و َّ
اکنون که عدو دست یداللهى توبست

اینگونه مپندار که زهراى تو بنشست

بر معجر خود گر بنهد فاطمهات دست

از جاى درآرد به خدا هر چه ستون است

صد حیف که من رخصت پیکار ندارم

رفتند بنى هاشم و درد است به سینه

تکـذیب شده فـاطمه از فـرقـۀ کـینه

حیدر شده محزون چو من زار و حزینه

امـیـد مـدد در هـمـۀ شـهـر مـدیـنــه

جز حمزه و جز جعـفر طیار ندارم

شاعر :لیال علیزاده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

نـوری میان دستهـایش تا فـلک داشت

در پیشگاه او به خود خورشید شک داشت

چیزی از این دنیا برای خود نمیخواست

پیش خدا هفت آسمان جای فدک داشت

آسان نـمک خـوردند آسانـتر گـذشتـند

از حرمت دستی که یک دریا نمک داشت

در بین صحرا خانهاش چون باغ گل بود

حاال ولی گـلدان یاسی که ترک داشت

الـجـار ثـم الـدار را او بـود مـیگـفـت

ای کاش یک همسایهاش دست کمک داشت

یک عمر میبـوسید بابا صورتـش را

اکنون به روی بوسهاش رد کتک داشت

بر غربتش یک کوه حتی گریه میکرد

او جای مردم پشت تابوتش ملک داشت
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000
شاعر :رضا قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

مادرم را دوست میدارم؛ شما را بیشتر

پس عزیزی مثل جانم یا نه؛ حتی بیشتر

ُخـرده نان سفـرۀ تو رزق میکـائـیل شد

هرچه آنها ریزتر؛ پس روزی ما بیشتر

مثـل قـرآن ،کـل الـقـاب شما نـورانیاند

در میان این همه نور اسم زهـرا بیشتر

لحظههایی که به محراب نمازت میروی

خـالـق تـو میشـود گـرم تـمـاشا بیـشـتر

معجزات چادرت جاریست ،در شهر نبی

در میـان پـیـروان دیـن مـوسـی بیـشـتر

چادری که عرش را با ریشههایش فرش کرد

در زمین پیچید حرف آن؛ در آنجا بیشتر

آه ،امـا بـا تـنت افـتـاد ،بـر روی زمیـن

چادری که پهن شد؛ پس میخورد پا بیشتر

هر چه شمع پیکـر تو آب میشد بیـشتر

آن طرف پروانهات میگشت تنها ،بیشتر

گرچه بغضت حبس میشد در گلویت روز و شب

در کـنارت میشد اما بغض موال بیشتر

آن طرف همسایهها گفتند کمتر گریه کن

این طرف کردی دعا در حق آنها بیشتر

حال تو هر روز ،میشد بدتر از یک روز قبل

میشدی امروز ،رو به قبله؛ فردا بیشتر

شاعر :علی بهرامی نیا

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

رو گرفـتی که کـبـودی تو پـیـدا نشود

باعـث رنـجـش زخـم دل مـوال نـشـود

سر سـجـاده دعـا کـرده حـسن آهـستـه

بیکـسی کاش نصیب دل بـابـا نـشـود

ز دهـان زن هـمـسـایـه شـنـیـده زیـنب

حال او بسکه وخـیم است مـداوا نشود

بشکند دست مغیره که به قنفذ میگفت

آنقدر ضربه شدید است که او پا نشود

پسرش دید غم کوچه و غصب فـدکش

به گـمانـم که دگـر عـقـدۀ او وا نـشـود

چه سرش آمده مرگش ز خدا میخواهد

گـذرش کـاش دگر سمت گـذرها نشود

حال او زار و خراب است بمیرم ای وای

دیگر از بـسـتر بیـماری خـود پا نشود
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شاعر :مرضیه نعیم امینی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ماه پیش روی ماهش رخصت تابش نداشت

ابر بیلطف قنوتش برکت بارش نداشت

ظاهرا ً گـردانده زهـرا دسـتۀ دستاس را

باطنا ً دور فلک بیاذن او گردش نداشت

نیم عمرش با نبی بودهست ،نیمی با وصی

از ازل عمر کسی اینقدر گنجایش نداشت

بینشانی خود نشان اعتراض فاطمهست

مدفنش مخفی نمیمانده اگر رنجش نداشت

رنج او را روز اگر میدید میشد شام تار

لحظهای بعد از پدر ریحانه آرامش نداشت

هر کجا که کـوچۀ بـاریک دیدم گـفـتهام

کاش که شهر مدینه یاغی سرکش نداشت

شانه بر گیسوی طفالن پریشان میکشید

دست اگر باال میآمد ،دست اگر لرزش نداشت

رفت یکبار از علی خواهش کند ،تابوت خواست

در تمام عمر کوتاهش جز این خواهش نداشت

شاعر :محمد رسولی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

چه غصهها که نخوردی برای همسایه

هـنوز هم که تو داری هـوای همسایه

تو ناله کردی و همسایه را دعا کردی

ز گـریـۀ تو در آمد صدای هـمـسـایـه

دعای توست که مرگت سریعتر برسد

همین شده است دقـیـقـا ً دعای هـمسایه

کمر به قـتـل تو بـستـنـد ،بـاز هم بانو

به فکـر نـان شبی و غـذای هـمسایه؟!

به زخم دست تو پاشید آن نمک را که

گـرفـته بـود ز دسـتت گـدای هـمـسایه

به خانه ریخـتـهاند و گـمان نمیکـردم

به خـانه وا شود اینگـونه پای همسایه

نخـواستـیـم جـواب سـالمها را ،کـاش

سـالمـمـان نـدهـد با کـنـایـه هـمـسایـه

چه غربتی است که همسایه بیخبر باشد

ز داغ مـرگ عزیز و عـزای همسایه

قسم به سرخی خونهای چادرت دیگر

بـرام رنـگ نــدارد حـنـای هـمـسـایـه
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000
شاعر :محمدجواد شیرازی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

شب شد و مادرمان گفت :کجایی زینب؟

گفت :سجادۀ من را تو بیـانداز امشب

کمکم کن که به محـراب نـمازم بروم

تـا بـه آرامـگـه راز و نــیــازم بــروم

گفت خواب دل عشاق حرام است عزیز

من به سجده برسم کار تمام است عزیز

تا به محـراب بـیاید دل من غـوغا شد

چـند بـاری وسط راه نشـست و پا شد

تا خود صبح فقط غصۀ مردم را خورد

آن قـدر آه کـشـیـد و جـگــرم را آزرد

در کـنارش چـقـدر آیـۀ قـرآن خـواندم

تا کمی خوب شود ذکر فراوان خواندم

وسط معـرکۀ خوف و رجا خوابم برد

وسط گـریه و ما بـین دعـا خـوابـم برد

حق ،نگاهی به دعای دل غمبارم کرد

بوی نان آمد و این رایحـه بیدارم کرد

بستـرش جمع شده مطمئـنا ً خوب شده

فضه جان گریه نکن مادر من خوب شده

شاد بودم که غـم و ماتم مان میمـیرد

مـادرم بـاز مـرا در بغـلـش میگـیـرد

تـشـنـۀ دیــدن او؛ تـشـنـۀ مــاه رویـش

با چه شور و شعفی باز دویدم سویش

نظرم بر رخ رنجور و صبورش افتاد

بر دل خـونی دستاس و تـنـورش افتاد

خاک غم ریخت سرم تا که نگاهش کردم

دل من ریخت به هم تا که نگاهش کردم

سرفه میکرد ولی باز خودش نان میپخت

شد رخش زرد ولی باز خودش نان میپخت

چـقـدر در وسـط دود تنـش میلـرزید

وقـت برداشـتن نـان بـدنـش میلـرزید

تا که جارو بزند پا شد و بازو را بست

به روی دست خودش دستۀ جارو را بست

بین جارو زدنش بازویش از کار افتاد

وسط کار نگاهـش سوی مسـمار افتاد

گفت :ای دست مدارا کن عزیزم با من

گـفت :بایـد که بـشویم حسنـیـنم را من

آب میریخت حسن ،بیکفنش را میشست

آب میریخت حسین و حسنش را میشست
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اللهها دور و برش ریخت ،خدا رحم کند

000
آب بر بال و پرش ریخت ،خدا رحم کند

بار پرواز خودش را به روی دوش گرفت

آخرین بار مرا مـادرم آغـوش گـرفت

بوسه را حضرت حنانه به گیسویم زد

با پر زخمی خود شانه به گـیسویم زد

رنگ از چهرۀ غمگین شدۀ کوثر رفت

با دل غم زدۀ خود به سوی بستر رفت

ناگهـان نالۀ اسما هـمه جا را پُـر کرد

داغ جانسوز عظیمی دل ما را پُر کرد

اهل یثرب به خدا حاجت تان گشت روا

بعد از این وای بر احوال دل شیر خدا

شاعر :رضا قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

یک ذره از لطافـت تو صـد بهـار شد

هر قطره از وضوی تو یک چشمهسار شد

از طـرز راه رفـتن تو واژه ساخـتـنـد

یک واژه مثل کوه ،که اسمش «وقار» شد

هر وقت ،عطر نافلهات رفت سمت عرش

عطـر بهشت ،از س َمـتـش بـرکـنار شد

دیوار خانۀ تو اگر چه گل است و کاه

امـا ستـون عـرش ،بـر آن استـوار شد

َگـرد و غـبار چـادر تو رفت ،آسـمـان

هــر ذرهاش سـتــارۀ دنــبـالـهدار شـد

بر ساحت تو عرض ادب کرد جبرئیل

تا بین عرش ،صاحب یک اعتبار شد

از بین کـارهای نـبـوت در این جهـان

بـوسیـدنـت بــرای نـبـی افــتـخـار شد

بابا که رفت ،چشم تو را گریه زخم کرد

ابـرت دچـار بــارش بـیاخـتـیـار شـد

هرکس که در غدیر ،به حیدر امیر گفت

از کار خویش ،بعد نـبی توبه کار شد

وقتی که ذوالفـقـار علی در نـیام رفت

هر خط خطبۀ تو خودش ذوالفـقار شد

وقتی که کل شهر ،شدند از عـلی جدا

ذکر «عـلی عـلی» لـبت بیشـمار شد

تا اینکه ذرهای نـرسد زخـم ،بر عـلی

جسمت به زخمهای عـمیـقی دچار شد

یاس سپـیـد ،بودی و رنگت کـبود شد

گـلـبرگ نازکت هـدف نیـش خـار شد
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000
شاعر :محمد سهرابی

قالب شعر :غزل

شایسته است اگر تو سر حرف وا کنی

مثـل قـدیم ،هـمسر خود را صدا کـنی

1

در خانـهام بـرای وفـاتـت دعــا کـنـی

دیشب دوباره زینبت از من سوال کرد

بـابـا نمیشود که طبـیـبی صدا کـنـی؟

من از ضریح روی تو حاجت گرفتهام

بـایـد دوبــاره آرزویــم را روا کــنـی

من آرزو نـمـودهام ای دخـتـر رسـول

تـو آرزوی خـوب شدن از خـدا کـنـی

طرز قیام تو چو رکوع است در نماز

وقت رکوع از چه قدت را دو تا کنی؟

سائـل سـراغ نـان تـنـور تو را گرفت

وقـتـش رسیده فکـر به حـال گـدا کنی

از گـودی دو چـشم تو روزم سیاه شد

زین کاسهها تو خون به دل مرتضی کنی

آیا شود که از سـفـر خود حـذر کـنی؟

آیا شود که گـوشه چـشمی به ما کنی؟

اینگـونه که نـمیشود ای با وفـای من

شاعر :علی حقیقی

1

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

چـقـدر گـرم دعـایـی بـرای هـمـسـایـه

چه رازی است نهان در دعای همسایه؟

چـقـدر مردم این کـوچـه بیوفـا بودند

که بود پاسخ مهـرت ،جـفـای هـمسایه

چگونه گم شده راه خدا که جا مانده ست

به روی چـادر تـو ،رد پـای هـمـسـایـه

برای کـندن یک شاخـه یاس از ریشه

به صف شـدنـد تـمـام قـوای هـمـسـایه

به حـول و قـوۀ بازوی زخـمی زهـرا

به دور مـانـد عـلـی از بـالی هـمسایه

نداشت حاصل دیگر به غـیر عـاشورا

بـزرگــتـر شـدن بـچـههـای هـمـسـایه

 .ابيات زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد محتوايي در عدم رعايت شأن حضرت زهرا؛ پيشنهاد

مي کنيم به منظور حفظ حرمت اهل بيت که مهمترين وظيفه هر مداح است؛ بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت
زير کنيد.

اينگونه که نميشود اي با وفا عروس
ديشب دوباره زينبت از من سوال کرد
من از ضريح زلف تو حاجت گرفتهام

در خانـهام بـراي وفـاتـت دعــا کـنـي
بابا چه ميشود که طبـيبي صدا کني؟
بـايـد دوبـاره آرزويــم را روا کـني
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شاعر :حسین ایمانی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

شال مشکـی غم تو به گـدا قـیـمت داد

اشک روضه به غالمان تو حیثیت داد

مادر کرب و بال ،مـادر گریه… َوهللا

فاطمـیه به حرم ُحرمت و ُحـریت داد

مادریهای تو از مادر من بیشتر است

مـادرم شیـر اگـر داد به این نـیـت داد

نـیـتـش بود که من نـوکـر حیـدر باشم

فـاطـمـیـه بـه غـالم تـو عـُبـودیـت داد

بـه حـسـیـنـیـه اگــر آمــدهام مــیدانــم

ذکر مـادر به دل سـاده صمـیـمیت داد

ـر یـا فـاطـمـۀ؛ فـاطـمـیه
ذکـر یـا فـاط ُ

هویت داد به این نوکر و شخصیت داد

روز َرجعت که بیاید همگان میبیـنند

روضۀ فـاطمه بر نـدبـه صالحیت داد

تو زمین گیر شدی شیر خدا خورد زمین

پـوسخـنـدی به عـلـی نـامۀ تسلیت داد

اول و آخـر ایـن روضـه دم الـعـجـلـم

سمت و سو داد به این گریه و کیفیت داد

شاعر :حسن کردی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

این روزها حال و هوایت فرق کرده

لحن غـم انگـیـز صدایت فرق کرده

آخر نگـاهت را چرا از من گرفـتی

شـایـد نـگـاه من بـرایت فـرق کرده

آنقـدر بانـو خـستهای از مانـدن خود

که در حضور من دعایت فرق کرده؟

از محـرم خود رو گرفـتی تا نـبـینم

رنگ عـقـیق چـشم هایت فرق کرده

دیـوار و گـاهی شانههای مجـتـبایت

در خانه و کوچه عصایت فرق کرده

در سن هـجـده سالـگـی بـاور ندارم

ایـنگـونه این قـد رسـایت فرق کرده

از لرزش زانوی من یک شهر فهمید

حال و هـوای مرتضایت فرق کرده

دیگر مدیـنه مثل سابق باخـدا نیست

زهرای من حاال حکایت فرق کرده
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000
شاعر :محمدجواد شیرازی

قالب شعر :چهارپاره

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

بهر نزول رحمت حق آیه میشوی

گریان برای حاجت همسایه میشوی

بانو بس است این همه گریه که میکنی

داری خیال میشوی و سایه میشوی

اذکـار آسـمـانـی تـسـبـیح مـرتـضی

پرپر شدی چـقـدر مفـاتـیح مرتضی

دیروز هر کجای مدینه که سر زدم

دیدم نـشستهاند به تـقـبـیح مـرتضی

مـردم تـوجهـی به کـالمـم نمیکـنند

قدری حیا ز شأن و مقـامم نمیکنند

جـای هـمـه بـیـا و جـواب مـرا بـده

حـاال که کل شهـر سالمـم نمیکـنند

هفتاد روز مبهم و مسکوت ماندهای

از آن دوشنبه فاطمه مبهوت ماندهای

با صد امید گـفتی و گهـواره ساختم

حاال به فکر روکش تابوت ماندهای؟!

رد خزان به چهرهات ای یاس مانده است

وضعت هنوز فاطمه حساس مانده است

خیلی دلم شکسته ...بدان می ُکشد مرا

خونی که روی دستۀ دستاس مانده است

دیشب سر نماز شبت گریهام گرفت

با آه آه روی لـبت گـریـهام گـرفـت

وقتی قنوت نیمه شبت نیمه کاره ماند

بر دست های با ادبت گریهام گرفت

زهرا غم مرا چه کنم تا که حل کنی

زهری که مانده بر جگرم را عسل کنی

بغضی نهفته موی حسن را سپید کرد

قدری نمیشود حسنت را بغـل کنی

دیدی دعای مضطرمان هم اثر نکرد

امن یجـیـب دخـترمان هم اثر نکرد

قرآن به سر گرفته حسن با برادرش

حـتی امـیـد آخـرمان هم اثـر نکـرد

فکری برای غـربت حـالم نمیکـنی

رحمی به حال و روز دو عالم نمیکنی

تازه جوان من چقدر قدکمان شدی!

زهـرا مرا ببخش ،حاللم نمیکنی؟!

وقـتی کـفـن برای حـسیـنت نیـافـتی

چـادر سیاه سوخـتـهات را شکافـتی

هر طور بود با پر زخمی و درهمت

پـیـراهنی بـراش غـریـبـانـه بـافـتی
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شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

زودتر کـاش بـمیرم ز غـم اما چه کنم

مانـدهام با تن تو با چه کـنم با چه کنم

خـواسـتـم تا که نَـگـریَـم به کـنـار بابا

خواستم تا که نَگریَم به تو اما چه کنم

گریه سخت است به َمرد تو ولی میگرید

زیر لب زمزمهاش این شده زهرا چه کنم

از سر شب که زدی شانه به مویم به لبت

خون به جای نَفَست آمده حاال چه کنم

بسکه خون میچکد از پیرهن تازۀ تو

بارها گـفـتهام ای وای که بابا چه کنم

دیدم آن روز چه آمد به َس َرت در آتش

مانده بودم که در آن همهمه تنها چه کنم

در و دیوار به هم خورد و تو را ُخرد نمود

میشنـیدم نَفَـست را که خـدایا چه کنم

من به دنبـال تو و فکر همه ُکـشتن تو

کَس نمیگفت که در زیر قدمها چه کنم

پلک سرخ تو قرار است مگر وا نشود

تو بگـو با دل دلـتـنگ تـمـاشا چه کنم

شاعر :محسن صرامی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

یا قـادر و یا قـاهـر و یا من ه َُـو الهـو

دیگر رسیده صبر صدیـقه به یک مو

شبها فـقـط ذکرش شده عجـل وفاتی

این روزها که درد بسته خنجر از رو

حتی اگـر زینب زند بـوسه به دستـش

تـشدید خـواهـد شد دوبـاره درد بـازو

کـاری شـده دیگـر تـمـام زخـمهـایـش

کارش گذشته دیگر از درمان و دارو

اوج مصیبت شد خالصه در همین حرف

انسیةالحـورا گـرفت از محـرمش رو

پیـش عـلی که نـه ،ولی در راه رفـتن

دستی به دیوار است و آن دستش به پهلو

این را حسن می داند و دیوار و کوچه

دیگـر نـدارد چـشمهـای مـادرش سـو

دارم بنـا یک عـمـر از این داغ باشـم

آشـفـته دل ،آشفـته سر ،آشفـته گــیسو
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000
شاعر :محمد قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

آورده دستی را کـمی بـاال به زحـمت

دستی گـرفته زیر دستی را به زحمت

دست دعـای دخـتـری هـم رفـتـه بـاال

بلکه نیفتد مادرش زهرا به زحمت ...

سخت است درد بازویش را از عزیزش

پنهـان ُکـند صدیـقـۀ ُکـبری به زحمت

زینب نکن این گونه گیسو را پریشان

مویت ُمـرتب میشود حاال به زحمت

برخاسته از جای خود حتما ً به سختی

خوابیده در بستر اگر شبها به زحمت

خون جگـر از زخـم پهلـویش میاُفـتد

میایستد وقـتی که روی پـا به زحمت

از تـاول پـایش ُمـشخـص میشـود که

یا بـا مـشقـت راه رفـته یـا به زحـمت

پیـراهـنش هم زار خـواهـد زد برایش

آن شب که ُ
غسلش میدهد موال به زحمت

مظلـوم عالم بیش از االن خواهد اُفتاد

بـا رفـتـن انـسـیـة الـحـورا به زحـمت

در آخرت آسایش و آرامش از اوست

افـتاد اگر سائل در این دنیا به زحمت

شاعر :محمدحسین رحیمیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

یک عمر هست دست خـداوند یاورش

هر بندهای که حضرت زهراست مادرش

هرکس که خواست عزت دنیا و آخرت

زهرا شده است دلخوشی اول آخـرش

زهراست آن که خادمهاش آسمانی است

زهراست آنکه معجزه کرده است نوکرش

زهرا چراغ راه حسین است و مجتبی

زهراست آنکه زینب کبراست دخترش

زور مغـیـرهها که به زهـرا نـمیرسد

پس قاتلش شده است غریبی رهـبرش

پهلو شکسته ،پیـر ،زمین گـیر شد ولی

یک ذره کم نگشت ارادت به حیدرش

شب تا سحر سه ماه فقط درد میکشید

دیوار و در چهها که نیاورد بر سرش
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شاعر :رضا قربانی

قالب شعر :مثنوی

000
وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

با اینکـه پـیکـر پـسـرش بـوریـا شـود

عریان به روی خاک بیابان رها شود

با اینکه از قـضیه خـبر داشت فـاطمه

با اینکه درد دست و کمر داشت فاطمه

پا شد برای امـر مهـمی وضو گـرفت

آهی کشید و بغض بدی در گلو گرفت

صندوقچۀ لباس و کفن را که باز کرد

نفرین به اهل کوفه و شام و حجاز کرد

مـیدیـد فـاطـمه شده پنـجـاه سال بـعـد

در قـتـلـگــاه آمـده سـربـاز ابـن سـعـد

با نـیـزهاش به روی تـن شـاه میکـشد

نـقـشـه بـرای پـیـرهـن شـاه مـیکـشـد

زهرا که دید واقعه را سوخت عاقبت

با آه و گـریه پیـرهـنی دوخت عاقـبت

با بازوی شکستۀ خود …روز آخری

با چشم نیـم بستۀ خود… روز آخری

پیـراهن حـسین خودش را قـواره کرد

گـریـه بـرای آن بـدن پـاره پـاره کـرد

هر سوزنی که رفت به دستش دلش شکست

میدید نیـزهای وسط سیـنهاش نشست

پیـراهـنش همینکه به زیـر گـلو رسید

در قـتـلگـاه پـنجـۀ قـاتـل به مـو رسید

تا روی پیکـر پـسرش یک سپاه رفت

خولی رسید و فاطمه چشمش سیاه رفت

شاعر :علی انسانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

اظهـار درد دل بـه زبــان آشـنـا نـشـد

دل شد ز خون لبالب و این غنچه وا نشد

آنجا از آن زمان که جدا از تنم شده است

یک دم سر من از سر زانـو جـدا نشد

با آن که دست دشمن دون بازویم شکست

دیـدی که دامـن تـو ز دستـم رهـا نشد

شرمندهام ،حمایت من بینـتـیـجه ماند

دستم شکست و بند ز دست تو وا نشد

بـسیـار دیـدهانـد که پـیـران خـمـیدهانـد

اما یکی چو من به جـوانی دو تـا نشد

از مـا کـسی سـراغ نـدارد غـریـبتر

در این مـیانـه درد ز پهـلـو جـدا نـشد

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین ( همدان  ) astanevesal.irسایت آستان وصال

316

000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

باغ بهشت وحی را نخل به خون کشیدهام

بـار مـالل میبـرد سـرو قـد خـمیـدهام

شهـر مدینه میزند ناله به پای نـالهام

خاک حجاز میخورد خون ز سرشک دیدهام

با همه کردهام وفا از همه دیدهام جـفا

با هـمه بـودم آشنا از همه دل بریـدهام

تیشۀ فتنۀ خزان ،خورد به پهلویم کز آن

شاخه شکست و شد جدا میوۀ نا رسیدهام

راز دل مدینهام چاه عـلی ست سیـنهام

از لب خود به هر نفس ناله او شنیدهام

تا ببرم بدوش خود بار بالی دوست را

منت تازیانه را بر دل و جان خریدهام

درد کشد به بسترم باز به فکر حیدرم

گشته علی علی علی هر چه نفس کشیدهام

دهر ،محیط غـربتم ُملک وجـود تربتم

زیر گـلم مجو که در بـاغ دل آرمیدهام

نقش زمین شدم ولی در ره یاری علی

اشک فشان ستادهام ناله کنان دویـدهام

(میثم) بـیقـرار را خـستـۀ داغـدار را

اشک به دیده دادهام خون به دل آفریده

شاعر :محسن عرب خالقی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

چه میشود که به زانوی من توان بدهی

دوباره صورت خود را به من نشان بدهی

چه می شود که زمان قـنوت نیمه شبت

دوباره بازوی خود را کمی تکان بدهی

چه می شود که دگرمثل روزهای قدیم

کنار سفره خودت نان به دستمان بدهی

به جای آنکه شوی پرپر و به خاک افتی

و روح خـسـته خود را به آسمان بدهی

ـ گل شکسته ی من پا بگیر دراین باغ

کـه باز عطر بهشتی به بـاغـبـان بدهی

تو را به جـان عـزیزت مخـواه بنـشینم

به چشم خویش ببینم چگونه جان بدهی

نفس تومیکشی وحال کودکان این است

چه می شود تو اگر جان در این میان بدهی
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السالم

شاعر :محمدجواد شیرازی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

با نـوکـریات سینه زن شـوکت گرفته

ـسوت گرفته
هر چه گرفته از همین ک َ

شرکـت ،میـان مجـلست دارد قـداست

عاشق وضویش را به این نیت گرفته

بـیبـی دعـا کن تا دوبـاره بـاز گـردد

حـال بـکـایـی را که معـصیت گـرفـته

ما هرچه باال میرویم از فاطمیه است

از روضـهات ایـمان ما برکـت گرفته

هر کس تـوسل کرد بر خاک قـدومت

حاجات خود از مرتضی راحت گرفته

روزه بگـیـر و باز افـطارت عطا کن

حـاتـم به پشت خـانـهات نـوبت گرفته

سـائـل ،پـی کـهــنـه لـبـاسـت آمـد امـا

َرخت عـروسی از تو بـیمنت گـرفته

شرح نـماز تو هـمین بس که نوشتـنـد

وصف کـبـودی و ورم پـایـت گـرفـته

فـردا خـیالش تخت باشد هرکه امروز

دنـبــالـۀ کــار تـو بـا هـمـت گـرفــتـه

نـوع اراداتـش به مـادر فـرق دارد...

هر کس که از خـط والیت خط گرفته

در اوج سختی ها خودش فرمود رهبر

در خـیـمه گـاه فـاطـمه حاجت گـرفـته

خاک دو عالم بر سرم آخر چه شد که

مادر نـشـسته قـصد قـد قـامت گـرفـته

وقت رکوعش خم شد آهسته ولی وای

انـگـار پهـلـویش از این بابت گـرفـتـه

شاعر :آرمان صائمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

این اشک ها براى تو مـرهـم نمیشود

چیزى ز غـصههاى دلت کم نمیشود

با من بـگـو عـزیز دلـم راز کوچه را

کس جز على به راز تو محرم نمیشود

جارو نزن به خانه؛ براى تو خوب نیست

پهلو شکسته این همه که خم نمیشود

زهـرا بـیـا و غـصـۀ ما را تـمـام کـن

زینب حـریف این هـمه مـاتم نمیشود

ظهر دهم حسین تنش زیر دست و پاست

تنها کـفن نه؛ که سیـراب هم نمیشود
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000
شاعر :محمدجواد پرچمی

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

مـنـبـر تـوحیـد ذاتا وامـدار فاطمه است

حامل وحی است و وحی از آبشار فاطمه است

هم نبوت هم امامت در مدار فاطمه است

بهترین اوصاف رب در انحصار فاطمه است

الفـتی تصدیـق اال ذوالـفـقـار فـاطـمه است
تا نوشتیم از خدا آیات كـوثر جلوه كرد

نام زهـــرا آمد و هللا اکـبــر جلـوه کرد

عصمت زهرا شب قدر پیمبر جلوه کرد

گاه دختر جلوه کرد و گاه مادر جلوه کرد

نور خاتم جلوه ای از شاهکار فاطمه است
شهپر جبریل با رخصت از این در ،شد بلند

خاکبوسی کرد فضه ،عاقبت زر ،شد بلند

تا به پای حضرت صدیقه با سر شد بلند

رتبـۀ ایـمـان سلمـان صد برابر شد بلند

این مـقـام ویـژۀ خـدمـتـگذار فـاطـمه است
هست زهرا "قاب قوسین "مصالی علی

جانماز فاطمه است عرش معالی عـلی

این علی فاطمه است و اوست ،زهرای علی

روی گـردنبـنـد زهـرا نام زیبای عـلـی

روی سربند علی نقش و نگار فاطمه است
دین ،بدون فاطمه نوعی لطیفه سازی است

از تن سرزندۀ اسالم "جیفه سازی" است

ننگ بر فکری که دنبال خلیفه سازی است

رهبری با شیوۀ شورا سقیفه سازی است

رهـبـر زهـرایـی ما افـتخار فـاطـمـه است
درد ما این است دین بازیچه تزویر شد

واژۀ تـکـلـیـف ،ذبــح واژۀ تـدبـیــر شد

دیدی آخـر غـفـلـت بسیار دامن گیر شد

آی حزب هللا بـرخـیـزیـد ،آقـا پـیـر شـد

تحت فرمان ولی بودن شعـار فـاطمه است
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000

خسته ایم از ُزهد تو خالی دنیا دوست ها

خسته ایم از طرز اسالم اروپا دوست ها

وای از لبخند استکبار دون ،با دوست ها

از خطاب تندرو گفتن ،به آقا دوست ها

این میانه رو شدن ها انکـسار فاطمه است
لشکـر اسالم در خـیـبـر ،تـو ُکـل بایدت

سل بایدت
سوریه ،لبنان ،یمن ،دست تو ُ

اربعـینی در ریاضت ها تکـا ُمل بایدت

تا چهـل ساله شدن قدری تحـ ُّمـل بایدت

اربـعـیـن انـقـالب ما بـهـار فـاطـمـه اسـت
رفت زهرا پشت در ،دربا شتاب آتش گرفت

در هجـوم تیـرگی ها آفـتاب آتش گرفت

شعله ها باال که میرفـتند آب آتش گرفت

فاطمه میسوخت اما بوتراب آتش گرفت

این وسط مسمار خونی اشکبار فاطمه است
آتش افـروزان پر پـروانه را انـداخـتـند

عـده ای بـا پـا در کـاشـانـه را انداخـتـند

پیش دختر مـادری ریحانه را انداخـتـند

پیش مـادر نیز مرد خانه را انـداخـتـنـد

مرتضی با دست بسته بیقرار فاطمه است
عـاقـبـت تـابـوت تـشـیـیع بدن آماده شد

فـاطـمـه کم کم برای پَـر زدن آماده شد

زیـنـبـش با دیـدن آن سه کـفن آماده شد

عاقبت هرطور بود این پیرهن آماده شد

کـربـال دعوا سر این یـادگار فـاطمه است
می رسد باالی گودال و زمان می ایستد

مادرش می آید و نبض جهـان می ایستد

خواهرش باالی تل سینه زنان می ایستد

شمر دون بر روى جسمی نیمه جان می ایستد

ناله ای می آید آه غـصه دار فـاطـمـه است
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000
شاعر :محمد کیخسرو

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

ای کـشتی صبر عـلی پهلـو گـرفتی

با ناخوش احوالی گمانم خو گرفتی

دیشب خودم دیدم که بعد از جابه جایی

در بین بستر دست بر پهلـو گرفتی

داری حسابش را؟ دو سه ماه است خانم

من آمدم هر بـار پیـشت رو گرفـتی

برخاستی از جا شنیدم از سر صبح

گـفتی علی و دست بر زانـو گرفتی

گـفـتم ضرر دارد برایت کـار خانه

از فضه اما پـا شدی جـارو گرفـتی

باالی بستر بغض کرده دخترت از

بسکه سـراغ شانه را از او گرفـتی

فهمیده است انگار چشمان تو تار است

سنجاق سر را چونکه پشت و رو گرفتی

یکی دو روز پیش دیدم که حسین را

کردی صدا و از تنـش الگو گرفتی

خیلی برای پیـرهن زحمت کـشیدی

خـیلی برایش کار از بـازو گرفتی!

ای کاش پیـراهن ،گـلویش را نساید

ای کاش که به راحـتی از تن درآید

شاعر :مجید قاسمی

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

چندیست مـاه از آسمانش رو گرفته

با درد و غمها و مصیبت خو گرفته

گیسوی زینب را به سختی شانه میزد

آهـسته آهـستـه ولـی بـازو گـرفـتـه

هجده غزل از عمر او می رفت اما

هنگـام قـد قـامت چرا زانـو گرفـته

سـر در میـان چـاه دارد تـا نـبـیـنـد

رنگ خسوفی را که تا ابرو گرفته؟

جبریل هم در شادی زینب شریک است

وقتی که مادر دست خود جارو گرفته

کم کـم صدای منـتـقـم می آید انگـار

برخـیز از جـا کـشتی پهـلـو گـرفته

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد وزني و سکت موجود در مصرع دوم 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.
داري حسابش را؟ دو سه ماه است خانم

هر دفـعـه آمـدم کـنارت رو گرفـتي
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شاعر :حسن کردی

قالب شعر :مثنوی

000
وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

مثـل شـمع سحـری آب شدی از گریه

از خودت بیخبری آب شدی از گریه

بسترت خیس شد از اشک بیا گریه نکن

نالهها از نفس انداخت تو را گریه نکن

دل من از نفـس سوخـتهات آگـاه است

مثل اینکه شب بیمادریم در راه است

لحظهها سخت تر از سخت به تو میگذرند

زخم ها گرچه که مخفی ست ولی جلوه گرند

زهـرۀ خانۀ حـیدر چه شده خاموشی؟

ساکـتی مـادر من یا نکـند بی هـوشی؟

مـثـل تـنـهـایـی بـابـا چـقـدر تـنـهـایـی

دور کن از سر خود فکر سفر تنهایی

طرحی از قامت چون کوه تو باقی مانده

سایهای از تن مجـروح تو باقـی مانده

دور از چشم هراسان حسن گریه نکن

این چنین نالۀ جانسوز نزن گریه نکن

بعد از آن کوچه باریک بهم ریختهای

از همان لحـظۀ تاریک بهم ریخـتهای

شاعر :محسن عرب خالقی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل

دوبــاره شـب شــد و ســر درد دارد

بــمـیـــرم بـــاز مـــادر درد دارد

پس ازفصل پُر ازغم یک سخن گفت

عـزیـزم زخـــم بـسـتـر درد دارد

نــبـاید دست زد بــر عـضـوهــایــش

که آیــه آیــه کـــوثــــر درد دارد

شبی آهــی کــشــیـد و زیر لب گـفت

خــدایــا مـــرگ کـمـتر درد دارد

من از گــودی چـشـمـانــش گــرفـتـم

که زخــــم دیــده ی تــر درد دارد

حـسن تب دارد و در خــواب گــویـد

نـزن سـیـلـی سـتـمـگـر درد دارد

پـریــشان باش ای گـیـسـو چو بـخـتم

کـه دیــگـر دست مـادر درد دارد
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000
شاعر :داریوش جعفری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

هر زمان کردم نظر دیدم که بیداری چرا؟

پیش رویم چادر از رو بر نمیداری چرا؟

کس نمیگوید سالمم؛کس نمیگوید جواب

بین این غمها تو قفل غم به لب داری چرا؟

رنگ رخسارت خبر از روزگارت میدهد

کار خانه پس چرا؟ لبخـند اجباری چرا؟

هر چه پرسیدم ز حالت زود گفتی بهترم

پس بگو دستت ز پهلو بَر نمیداری چرا؟

رد خونی پشت در روی زمین بینم؛ ولی

خیره با چشمان کم سو سوی مسماری چرا؟

یار هجده سالهام رنگت چنان صد ساله هاست

دست بر زانو خمیده سمت دیواری چرا؟

این دعایت را شنیدم مرگ میکردی طلب

نـوبهـار خـانهام از عـمر بیـزاری چرا؟

ای همه پشت و پناهم عزم رفتن کردهای؟

قصد این داری که از من دست برداری؟ چرا؟

صبح تا شب کار خانه نیمۀ شب گرم آه

هر زمان کردم نظر دیدم که بیداری چرا؟

شاعر :سیدرضا مؤید

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

اشکـی بود مـرا که به دنـیـا نـمیدهم

این است گوهری که به دریا نمی دهم

گرلحظه ای وصال حبیبم شود نصیب

آن لـحـظه را به عمر گـوارا نمی دهم

عـــــمری بود که گوشه نشیـن محبتم

این گــوشه را به وسعت دنیا نمی دهم

درسینه ام جمال عـلی نقش بسته است

این سینه را به سـینـۀ سـیـنـا نمی دهم

تــــا زنــده ام ز درگه او پـا نمیکـشم

دامـان او ز دســـت تــمـنـا نـمـی دهـم

سـرمـایـۀ مـحـبت زهـراسـت دین من

من دین خویش را به دودنیـا نمی دهم

گر مهر وماه را به دو دستم نهد قضا

یــــک ذره از محبــت زهرا نمی دهم

امــروز بزم ماتم زهرا بهشت ماست

ایـن نـقـد را به نـسـیـۀ فـردا نمی دهـم

در سـایـۀ رضـایـم و هـمـسـایـۀ رضا

این سایه را به سایـۀ طـوبـی نمی دهم
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شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

محراب بود و مـاه و نـمـاز نشسته اش

روی کـبود و نیـمـۀ چـشـمان بستـه اش

سجاده بود و سـجـدۀ طـوالنی و قـنوت

چادر نـمـاز خاکی و دست شکـسته اش

دیوار کاگـلی ز چه شد تکیه گـاه سـرو

نزدیک صبح و وقت طلوع خجسته اش

بستر پر از شقایق معجر پر از حناست

درد سری است گیسوی ازهم گسسته اش

ایـنـهـا هـمــه دمـار عــلـی را در َآو َرد

کـز پـا فـتـاده فــاطمـۀ سـَرو جـُـثـه اش

َمرد نبرد و خانه نشینی و اشک صبـر

مشگل گشا و درد و غم دسته دسته اش

آرام گـوشـه ای حـسـنـش زار می زنـد

باید که خون گریست به احوال خسته اش

حـاال حسین تـازه بـهـانـه گـرفـته است

خواهر کجاست مرهم قـلب شکسته اش

ازمحسنش مپرس که این شرح کافی است

نشکفته یاس و غنچۀ از بـاغ َرسته اش

این خـانـه نیست قـتـلگه آل مرتضاست

از مرتـضی بپـرس و ز دستان بسته اش

فضه بیا که شرح دهی خاص و عام را

مـهـدی بـیـا که حـکـم کـنـی انـتـقـام را

شاعر :مجید لشکری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

شمـع وجود فـاطمـه سوسو گرفتـه است

شب با سکوت بغض علی خو گرفته است

آتـش گـرفـت جــان عــلــی با شــرار آه

وقـتـی که از ولی خـدا رو گـرفـته است

در دست نــاتـوان خـودش بـعـد مـاجـرا

این بار چندم است كه جارو گرفته است

قلب تمام ارض و سماوات و عرش و فرش

یک جا برای غربت بـانو گـرفـتـه است

حـتـی وجـود مـیـخ و در و تـازیـانـه ها

عطر و مشام از گل شب بو گرفته است

بـا ازدحـام مـوج مــخـالـف بـیـا بـبــیـن

کـشـتـی عمر فـاطـمـه پهلـو گرفته است

مردی که بدر و خیبر و خندق حماسه ساخت

سر در بغل گرفتـه و زانو گـرفـته است
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000
شاعر :حبیب چایچیان

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول مفاعلن فعولن

ای زیـنـت آســمـان هـسـتــی

ای عمر جهان و جـان هستی

1

ای رونــق بـوسـتـان هـسـتـی

ای آیــنـــۀ جـــمــال یـــزدان

ای دُر گــران کــان هـسـتــی

ای قـبـلـۀ حـق نـمای تـوحـیـد

ای قــائـمــۀ جـهـان هـسـتــی

ای جـان گـران بـهـای احـمـد

ای هـسـتـی کــاروان هـستـی

ای صبح امیـد تـیـره بـخـتـان

ای مــادر مـهـربـان هـسـتــی

ای نوگل جان فدای عـصـمت

ای چـشـمـۀ فـیـض بی نهایت
پــیـــونــد نــبـــوت و والیـت
ای جــلــوۀ آیــه هـای قــرآن

ای چـهــرۀ دلـگـشـای قــرآن

زد بـوسه به دست تو محـمـد

زیرا که تـویـی لـقـای قــرآن

لبـخد تو آیـتـی است از نــور

صوت تو بود صـدای قــرآن

دردانــۀ نــازنــیــن احـــمـــد

آئــیــنــه قـــد نـــمــای قــرآن

ای شاخۀ نــور بـخش طوبـی

ای گـوهـر پُـر بـهـای قــرآن

کردی چو به مصطفی شکایت
لـغـزیـد به چـهـره اشکـهـایت
هر کس که به مهرت آشنا نیست

آگـاه ز رحـمت خــدا نـیـسـت

بی نور تو قلب هاست تاریک

بی مهر تو روح را صفا نیست

هر مـنـظـری از بهشت زیـبا

جز نـقـش محـبت شما نیـست

 . 1بيت زير داراي ايراد محتوايي است زيرا کلمة شرمگين بيشتر براي حضرت ذم است تا مدح لذا تغيير داده شد
اي نوگـل شرمگين عـصـمت

اي رونــق بـوسـتـان هـسـتـي

325

درآستان وصال؛ جلد چهارم ،اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها
السالم

غـیـر از تو که آیـت جـمـالی

هـمـتای عـلی مرتضی نیست

مـانـنـد تو ای مـلـیـکـۀ ُحـسن

با قـلب عـلی کس آشنـا نیست

افسوس که دشمـنـت نـدانست

با چون تو گلی ستم روا نیست

برخاست به ناله چون صدایت
عـالـم بـگـریـسـت از بـرایـت
افسوس که حرمتت شکـستـند

افسوس که خاطر تو خستـنـد

افــســوس ره نـفــاق شـد بـاز

افـسـوس کـه بـاب علم بستـند

هـنـگــام دفــاع از حــریـمـت

یک عده به خـانه ها نشـستـند

یک عــده دیـگـر از ره کیـن

بر ضد خــدای عـهد بـسـتـنـد

بـر خـانـۀ تـو هـجـوم بُـردنـد

بــاب حــرم خــدا شـکـسـتـنـد

آداب حـــرم چـگـونـه دانــنـد

آنان که ز ُحـب جـاه مـسـتـنـد

آتـش چـو زدنــد بـر سـرایـت
کردی تو خود ازعلی حمایت
ای شـاهــد بــارگــاه اســـرار

ای تـخـت نـشـیـن کـاخ انوار

ای راز حــریـم لـن تــرانــی

ای پـرده نـشیـن؛ جـمال دادار

تـا بـود پــدر ،عـزیـز بــودی

در سـایۀ لطف خـیـر االبـرار

افسوس پس از رسـول اکـرم

گستـاخ شـد آن عـدوی مکـار

در خانه وحی ،آتش افروخت

بـا دست جـمـاعـتی ز اشـرار

شـد مـحـسـن چـنـد مـاهـۀ تـو

مـقـتـول میـان درب و دیـوار

ای وای شـکـست دنـده هایت
ای کاش نمی شد این جنـایت
افـسوس که بس گـنـاه کردیـم

عمری به هـوس تـبـاه کـردیم

در پیش تو جمله شـرمسـاریم

چون نـامه خـود سـیـاه کردیم

000
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بـا ایـن هـمـه روسیـاهـی امـا

مـهــر تـو چـراغ راه کـردیـم

سـوی کـرم تو چـون گـدایـان

با چـشـم طـمـع نگـاه کـردیـم

هرگـز نـشـویم از تو نـومـیـد

هـر چـنـد بـسـی گـنـاه کردیم

زیــرا ز مــودت حــســیـنـت

جـبـران هـر اشـتـبـاه کـردیـم

000

ای جـان حـسـان شود فـدایت
بـنـمـای بـه بـنـدگـان عـنـایت
شاعر :سیدمحمد میرهاشمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

آن غنچه که پژمرد شکـوفا شدنی نیست

آن سینه که بشکست مـداوا شدنی نیست

زخمی که نمک خورد تحمل نتوان کرد

درد دل بـی تـاب شـکـیـبـا شـدنی نیست

مشکل که دو چندان بشود حل شدنی نیست

وقتی گره ای کـور شود وا شدنی نیست

آبی که ز جـو رفـتـه دگـر بــاز نـگـردد

این خون زمین خورده که حاشا شدنی نیست

حرمت شکنی سخت ترین غصه و درد است

حرفی که زمین خورد دگر پا شدنی نیست

تا روز قـیـامت فـدکـش رفـت ز دستـش

وقتی سندی پـاره شد امضا شدنی نیست

ای وای از آن غصه که عنوان شدنی نیست

ای وای از آن رخ که هویدا شدنی نیست

گیرم پس از این هیچ کس از یاس نگوید

این داغ جگر سوز که امحا شدنی نیست

از روزنۀ چشم کـبـودش به عـلـی گفت

زهرای تو ای دل شده زهرا شدنی نیست

تا آنکه به تو ُخـرده نـگـیـرنـد ز اشـکـم

خواهم که روم در دل صحرا شدنی نیست

از خویش گذشتم که ز غربت به در آیی

این خـواسـتـۀ قـلـبـی ام اما شدنی نیست

در چـهــرۀ زردم گــل لبـخـنـد مجـویـید

این گم شده ای هست که پیدا شدنی نیست

هر کس که مرا دید چنین زخم زبان زد

احـیـای تو حتی به مسیـحـا شدنی نیست

ای رهـبــر مـظـلـوم دگـر یــار نــداری

مـن رفـتـنی ام ،مـانـدنـم آقا شدنی نیست
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شاعر :سیدمحمد میرهاشمی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

سر مشـق زنـدگـانی ما فـاطمیه است

ایــام کـامــرانـی ما فــاطـمـیـه اسـت

دل را گره به موی والیت زدیم و بس

مـیـثـاق آسـمـانـی ما فـاطـمـیـه اسـت

یک لحظه در هیاهوی غم ُگم نمیشویم

پـیـداتـرین نـشـانی ما فـاطـمـیـه است

برنـامـۀ تکـامـل انـسـان ز ما بـخـواه

سر لـوحـۀ مـبـانـی ما فـاطـمـیه است

تاریخ هم به محفل ما خو گرفته است

مـنـشـور جـاودانـی ما فـاطمیـه است

این اشک ناب ماست بیان حـیـات ما

هـنـگـام دُر فـشـانی ما فـاطـمیه است

داغی به دل نشسته که گفتن نمی توان

دور غـم نـهـانـی مـا فـاطـمـیـه اسـت

مـا روضه های زنـدۀ داغ مـدیـنـه ایم

مبنای روضه خوانی ما فاطمیه است

پهلو شکسته گان ز غـربت خـمیده ایم

شـرح قـد کـمـانـی ما فـاطـمـیـه است

شاعر :ناشناس

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

یک کوه غم به سینه تـلـمـبار می شود

وقـتـی ز درد فـاطـمـه بـیـدار می شود

این روزها نـماز شب او نشسته است

وقـت قــیــام دیــدۀ او تــار مــی شــود

گاهی به شانه های حسن تکـیه می کند

یا تـکـیـه اش به شـانـۀ دیـوار می شود

پـیـراهن سفـیـد تنش تـازه شـستـه بود

نـگـذشته سـاعـتـی که گـلـدار می شود

گـاهـی مـیـان عـزم سـفر فکر می کند

آیـا کـسـی بـرای عـلـی یـار مـی شـود

حتی برای دلخوشی مرتـضا که هست

مـشـغـول کـار با تـن بـیـمـار می شـود

شمعی که آب گشته سبکبال رفت و غم

روی سـر عـلــی هـمـه آوار می شـود

خانه بدون فاطمه غمخـانه بیش نیست

زهـرا که نیست خـانه دآلزار می شود

کی رفته او به خواب ز دردی که داشته

بـازو بـرای سیـنـه پـرسـتـار می شود!
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000
شاعر :محمدجواد شیرازی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

از غصه سرتاسر شدی این چند ماهه

دلـتـنگ پیـغـمـبـر شدی این چند ماهه

وقتی شنیدی دست من را صبـر بسته

یک پارچه حـیدر شدی این چند ماهه

با خـطـبـه هایت هرکجا فـتنه به پا شد

پـیـغـمـبـر دیـگـر شـدی این چند ماهه

دیدی که تنها مانده ام ،زهـرا برایم…

سینه سپـر ،لشکر شدی این چند ماهه

حق داری اصال خنده روی لب نداری

خسته از این بستر شدی این چند ماهه

من که خبر دارم؛ نپوشان صورتت را

یـاس علی! پـرپـر شدی این چند ماهه

دارد عـلی دق می کند از این مصیبت

این قدر که الغـر شدی این چند ماهه

شرمنده ام زهرا در این کوچه؛در این راه

خـاکی سر معـبـر شدی این چند ماهه

داغت قـد من را شکست اما تو انگـار

از من خـمـیـده تر شدی این چنـد ماهه

فهـمیدم از این الله ها ،حـق داشتی که

پنهان در این معجر شدی این چند ماهه

غیـر از خیال و سایـه ای از تو نمانده

از سایه هم کـمـتر شدی این چند ماهه

شاعر :محمدحسن بیات لو

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

حرفی بزن سکوت دوای تن تو نیست

اینجا به کنج خانه که جای تن تو نیست

خـیلی تنـت ضعـیف شده فکـر میکنم

شایـد که این لبـاس برای تن تو نیست

هنگـام بـاز کردن در میخـوری زمین

ای وای از قدم که عصای تن تو نیست

حوریۀ بهشت به غیر از حـریر یـاس

سوگند میخورم که سزای تن تو نیست

من نذر روزه میکـنم امشب سر نماز

من حاجتم به غیر شفـای تن تو نیست

زخمی و قـد خمیده و تبدار و خستهای

تغـییر کرده این که نمای تن تو نیست
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شاعر :محمدرضا هاشمی زاده

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

غارتگران گـلبرگ گل ها را شکستـند

آاللـه هـای سـرخ زیـبـا را شکـسـتـند

با آه و حسرت یک شبـی اندر مـدیـنه

گـنـجـیـنـۀ عشق و تـمـنـا را شکـستند

گـویـا تـمــام وسعـت ...سـبـز والیـت

یعنی بهـار عشق مـوال را شـکـسـتـند

این گـوهـر یـکـدانـۀ دریــای عصمت

آیـیـنــۀ پــاک مـصـفــا را شـکـسـتـنـد

حق عـلـی را بی سببب از او گـرفتند

از سوز در پهلـوی زهـرا را شکستند

تا در صدف از وسعت آن گنج عصمت

آن گـوهـر پـاک مهـیـا را ...شکـستند

چـشـم و چـراغ بـانـوان جـمـله عـالـم

بال و پر زیبای عـنـقـا را شـکـسـتـنـد

یـاس کبود حضرت موال به حـسـرت

در شعـله ها؛ آن یاس زیبا را شکستـند

خستند؛ بازوی ز گـل نـازک ترت را

زین غم به جنت قلب طاها را شکستند

تنهـا نه قـلـب زهــرۀ زهـرای اطـهـر

قـلـب تــمـام اهـل دنـیــا را شکـسـتند

شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

برهـم بـسـاط شادی کـاشـانـه مـیزنـی

وقتی که حرف رفتن از این خانه میزنی

کم کم که برگ برگ رخت میشود کبود

رنگ خـزان به چهـرۀ گـلخانه میزنی

با هر نفس چو شمع سحر ذوب میشوی

آتـش به بال کـوچک پـروانـه میزنـی

تـنهـا زمـان دیــدن بـابـا بـه چـهـرهات

دیدم تـبـسـمـی کـه غـریـبـانـه میزنـی

دیشب که خواب چشم مرا لحظهای ربود

دیـدم دوبـاره مـوی مرا شـانـه میزنی

 . 1در اين غزل عبارت « را شکـسـتند» رديف است اما در دو بيت زير قافيه به درستي رعايت نشده است و اين موضوع ايراد
بزرگي است لذا ابيات زير به جهت رفع نقص تغيير داده شد
يـاس کبود حضرت مول به حـسـرت
خستند؛ بازوي ز گـل نـازک ترت را

در شعـله ها؛ آن للـة زيـبـا شکـسـتـند
در سينه قلب شيعه را يک جا شکستند
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000
شاعر :محمدجواد غفورزاده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

زهـرا كه بود بـار مصیبت به شانه اش

مهـمان قـلب مـاست غـم جـاودانـه اش

دریاى رحمت ست حریمش ،از آن سبب

فُـلـك نجـات تـكـیـه زده بر كـرانـه اش

شب هاى او به ذكر مناجـات شد سحـر

اى مـن فــداى راز و نـیـاز شبـانه اش

بـاّلل كه با شهـادت تـاریخ ،كـس نـدیـد
َّ

آن حق ُكشى كه فاطمه دید از زمانه اش

مى خواست تا كـناره بگیرد ز دیگـران

دلگیـر بود و كـلبـۀ احـزان ،بهـانه اش

تا شكـوه ها ز امـت بى مهـر سر كـنـد

دیـدنـد سوى قـبـر پـیـمـبـر ،روانـه اش

افـروخــتــنـد آتـش بــیــداد آن چــنــان

كآمد برون ز سیـنـۀ زهــرا زبـانـه اش

آن خانه اى كه روح االمین بود َمحرمش

یـــادآور هــزار غــم سـت آسـتــانـه اش

گـلـچـیـن روزگار از آن گـلـبن عـفـاف

بشكست شاخه اى كه جدا شد جوانه اش!

شرم آیدم ز گفتنش ،اى كاش مى شكست

دستى كه ماند بر رخ زهرا نشانه اش!

تنها نشد شكسته دل از مـاتـمش ،عـلـى

درهم شكست چرخ وجـود استوانه اش

شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

هـر شب که آه تا به سحر گاه میکشم

با اشـک شعـله بر جگـر مـاه میکشم

تا بـاز هم به شکـوه نگـویـند بس کـنم

آهـسـتـه گـریـه میکـنـم و آه میکـشـم

از رنگ سرخ بستر و از پیچ و تاب من

فهـمـیـده زیـنـبم غـم جـانکـاه میکـشم

تا در بـروی شـوی ،به لـبخـند وا کـنم

خود را به خاک این ره کوتاه میکشم

بــازو اگـر مـدد کـنـدم دور از هــمـه

آب وضـوی آخـرم از چــاه مـیکـشـم

با نیـمه جـانیم شب خود صبح میکـنم

بـا درد سـیـنـهام نـفـسـی گـاه میکـشم
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شاعر :وحید قاسمی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

این زخـم های کهـنه مـداوا نمیشود

این جامهها دگر تن زهـرا نمیشود

بـوران درد لطمه زده بر طـراوتش

دیـگـر گـل تـبــسـم او وا نـمیشـود

میخواهد او به خاطر من پا شود ز جا

هـرچه تـالش میکـنـد امـا نمیشود

در سیـنۀ شکـستـه و آسیب دیـدهاش

حجم عظیم غـربت من جا نـمیشود

از ابــتـدای قــصـۀ عــشـاق تـا ابــد

بیشک شبـیه فـاطمه پـیدا نـمیشود

ای مونس غروب غم انگیز روزها

دلـدادگـی بـدون تـو معـنـا نـمیشود

در کوچـه بـاغ های مدیـنه بهـار من

بیاذن تو شکـوفه شکـوفـا نمیشود

دیگر بمـان که آب فـتـاده ز آسیـاب

در این محله فـاطمه دعـوا نمیشود

شاعر :محسن عرب خالقی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

درمقامی که عقیق سرخ از زر بهتر است

اشکهایم بال معراج است،از َپر بهتر است

با زبان دل فـقط حـرف خودم را می زنم

نامه بر این روزها باشد کبوتر بهتر است

گرچه بـاال می برد سجـده مـقـام بـنـده را

چند ثـانـیـه نـشستن پـای منبر بهتر است

منبری را که دلش با مهر موال گرم نیست

در همان مسجد بسوزانش برادربهتر است

از سر اخالص حمدش را به جا می آورم

آنکه از آغـاز یادم داده کـوثـر بهتر است

گرچه فرقی نیست بین ساقی وکوثر ولی

بارها فرموده پیغمبر که مادر بهتر است

مصحف زهرا به غیر از سینۀ معصوم نیست

سر مستور خـدا در پرده آخـر بهتر است

وقـت بـاال بـردن در؛ حـرز نـام فـاطـمـه

از همه عـالم برای مرد خـیـبر بهتر است

هرکسی بو برده از غیرت شهادت میدهد

در نگاه مرد مرگ از اشک همسر بهتر است

از زمانی که شنـیدم در به پهلویت گرفت

حس من این است،اصالً خانه بی در بهتر است
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000
شاعر :مجتبی شکریان

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

قالب شعر :مربع ترکیب

زهـراست چـراغ شب ظلمانی حـیـدر

زهـراست طبیب تب طـوفـانی حـیـدر

زهـراست پـریـشان پـریـشـانی حـیـدر

زهراست به هر معـرکه قربانی حیدر

یک جمله ب َُود ذکر لب حضرت زهرا
َمن ماتَ عـلـی ُحب علی مـاتَ شهـیدا
گـویـد به عـلـی نـور تو را مـاه نـدارد

دل جـز تو دگـر رهبـر دلـخـواه نـدارد

بی تو دو جهان ارزش یک کاه ندارد

مـن بی تـو بـمـانـم بـه خـدا راه نـدارد

1

هرجا که تویی فاطمه هم هست در آنجا
َمن ماتَ عـلـی ُحب علی مـاتَ شهـیدا
میگفت همیشه به همان حالت مضطر

مردم؛ همه کارست عـلی بعد پـیـامـبر

وهللا که من گـفـتـهام این جـمـله مکرر

حـیـدر همۀ دین من و دین همه حـیدر

با خون شده حک روی در خانۀ موال
َمن ماتَ عـلـی ُحب علی مـاتَ شهـیدا
من محو علی گشته ندانم که خطر چیست

دل سوخته کی حس کند این آتش درچیست

حاال که علی هست دگر داغ پسر چیست

در حـفظ امامم چنین ضربۀ در چیست

در پشت در ایـن است کـالم من شیـدا
َمن ماتَ عـلـی ُحب علی مـاتَ شهـیدا
جانـم به فـدای عـلـی و قلب صبورش

بر عهد خودش بود و ننازید به زورش

 . 1ابيات 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 نکنيد که حضرت زهرا از امام و رهبرش دفاع کند نه شوهرش
گـويـد به عـلـي نـور تو را مـاه نـدارد
حال که علي هست دگر داغ پسر چيست

دل جـز تو دگـر دلـبـر دلـخـواه نـدارد
سرگشتة عشقش شدهام ضربه به سر چيست
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000

در کـوچه شکـستند تـمـامی غـرورش

دادند از آن کوچه غـریبـانه عـبـورش

جـانم به لب آمد عـلـی و خـنـدۀ اعداء
َمن ماتَ عـلـی ُحب علی مـاتَ شهـیدا
شاعر :محمدجواد شیرازی

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

قالب شعر :غزل

مدح زهرا را همین جمله کفایت می کند

چـادرش حتی یهودی را هدایت می کند

ظاهرا روی زمین آمد و اال بین عرش

تکیه بر کرسی زده بر ما حکومت می کند

نور زهـرا ابتـدائا خلق عالم کرده است

عاقبت هم نور او روزی قیامت می کند

انبیا هر یک گروهی را شفاعت می کند

انبیا را یک به یک زهرا شفاعت می کند

گفت پیغمبر که زهرا پارۀ جان من است

این روایت بر همه اتـمام حجت می کند

محو نـورانیت او می شود هـفت آسمان

ساعتی که بین محرابش عبادت می کند

روزه می گیرد سه روز اما طعام خانه را

بین مسکین و یتیم و بنده قسمت می کند

ظاهرا نـان می دهد دست گـدا و بـاطنـا

سائلش را فاطمه صاحبْ کرامت می کند

چشم هایش نه همین خاک به روی چادرش

خلق صدها مجتـهد مانند بهجـت می کند

پای حـیدر که وسط باشد هزینه می دهد

هرچه دارد فاطمه خرج والیت می کند

ماجرای کوچه و مادر بیانش مشکل است

1

بغض پنهان حسن آن را روایت می کند

ضربه ای خورد و سرش بدجور بر دیوار خورد

تنگی کوچه بر این صحبت داللت می کند

 . 1موضوع همراهي امام حسن در فاجعه جسارت عمر به حضرت زهرا سالماهللعلیها و بازپس گيري قبالة فدک در هيچ يک از
منابع معتبر ما نيامده است؛ در اين خصوص دو روايت وجود دارد اولين روايت که تمامي منابع دسته اول تاريخي آن را مطرح
کرده اند جسارت عمر در جلوگيري از اعطاي قبالة فدک در همان مجلس و نزد ابوبکر است و دومين روايت که شيخ مفيد در
کتاب األ ختصاص آن را مطرح ميکند جسارت عمر در کوچه و در هنگام بازگشت حضرت به خانه است که در اين روايت هم هيچ
اشارهاي به همراهي امام مجتبي با حضرت زهرا سالماهللعلیها نشده است؛
ماجراي کوچه و مادر بيانش مشکل است

بغض پنهانِ حسن آن را روايت مي کند
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000
شاعر :مجید تال

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

از آنچه در دوجهان هست بیشتر دارد

فقط خدا ست که از کار او خـبـر دارد

یکی برای علی ماند و آن یکی همه بود

اگر چه لشکر دشمن چـهـل نـفـر دارد

عقیق سـرخ از آتش نداشت واهـمه ای

کسی که کفو علی می شود جگر دارد

کـمـر به یـاری تـنـهـایـی عـلـی بـستـه

میان کـوچـه اگـر دست بر کـمـر دارد

سرعلی به سالمت چه باک از این سردرد

مــحــبــت ولــــی هللا درد ســــر دارد

کسی که شهر سر سـفـرۀ قـنـوتش بود

چگونه دست به نفـرین قـوم بـردارد؟!

صــدا زد" :اشـهـد َّ
ان عـلـی ولـی هللا"

ولی دریغ که این شهر گوش کر دارد

زمـان خـوردن حـق عــلـی و اوالدش

سـقـیـفـه است و احـادیث معـتـبر دارد

سـقـیـفـه مکتب شیـطـانی خـالفـت بود

سیـاستـی که برایش عـلـی ضرر دارد

کنیز بیت عـلی خـاک را طال می کرد

سقـیـفه را بنگر فـکر سیـم و زر دارد

اگر چه باغ فدک نعمت فراوان داشت

ولــی والیت او بـیـشـتــر ثــمــر دارد

گرفت راه زنـی را به کوچه راهـزنی

در آن مـحـلـه که بسیار رهـگذر دارد

بگو به دشمن مـوال مرام ما این نیست

زمـان جـنـگ بـیـایـد اگـر هـنــر دارد

کشید و بـرد ،زد و رفـت ،من نمی دانم

حـسـن دقـیـق تـر از مـاجـرا خبر دارد

بگو به شعله :چه وقت دخیل بستن بود؟

هـنــوز چــادر او کــار بـا بـشـر دارد

بگو به میخ  :که این کعبه را خراب نکن

غالف کاش از این کار دست بر دارد

دهـان تــیـغ دودم را عجـیـب می بـندد

وصـیـتـی کـه عـلـی از پـیـامـبـر دارد

فدای محسن شش ماهه اش که زد فریاد

سـر نــدارد اگـر مــادرم ،پــسـر دارد

به شعله سوخت پرو بال مـادر ،اما نه

حسین هست ،حسن هست ،بال و پر دارد

اگر خـمـیـده عـلـی از نماز آیات است

در آسمان غـمـش هـالـه بر قـمـر دارد

شبانه گشت به دست ستـاره ها تـشیـیع

که مـاه الـفـت دیـریـنـه با سـحـر دارد

میان شعله دعـایش ظهـور مهـدی بود

کـه آه سـوخـتـگـان بـیـشتـر اثــر دارد
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شاعر :سیدرضا مؤید

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

زهرای من که غصه تو را پیر کرده است

دردا چه با تو بـازی تـقـدیـر کرده است

تو سینه سوز دردی و من سینه سوزصبر

ما هر دو را زمانه زمینگیر کرده است

آیات درد بر سر و رویـم نـشـسته است

درمن ز بس مالل تو تـاثـیر کرده است

ای نـخـل سـربـلـنـد والیت جـفـای خـلق

غم را به خانـۀ تو سـرازیـر کرده است

آن عـزت گـذشـتـه کـجـا این ستـم کـجـا

رفـتار مردم این همه تغیـیر کرده است!

شیـریـنی حیات عـلـی؛ تـرک من مـگـو

کمتر بگو که مرگ چرا دیر کرده است

عشق عـلـی ،بهشت پیمبر چه روی داد

اینقدر رنگ و روی تو تغییر کرده است

خواب تو را که سـوی پدر میکنی سفـر

تابوت پیش سـاخـته تـعـبـیـر کرده است

آنجا که می زدند تو را هیچ کـس نگـفت

این بضعة النبی است چه تقصیر کرده است

فریاد از این گـروه که آیــات وحــی را

برنفـع خود،عـلـیه تو تفسیـر کرده است

شاعر :احمدجواد نوآبادی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

بغـضی مـیـان قـلـب دشمـن ها بمـاند

وقـتی که دست مـرتـضی بـاال بمـاند

بعد از نـبـوت می رسد وقـت امـامت

تا پـیـروی از ظلم بـی مـعـنـا بـمـانـد

در بین بستر..مضطرب ،پیـغـمبر ما

فـکـرش شـده شاید عـلـی تنـهـا بمـاند

آری؛ همین شد عـاقبت قسمت برایش

این که عـلـی تـنهـاتـرین مـوال بمـاند

مـانـده مـیـان بی وفـایـی هـای کـوفـه

در شـهـر اشـبـاح الرجال آیا بماند...؟

با این همـه تنـهـایـی اش او غـم ندارد

تا در کـنـارش هـمسرش زهـرا بماند

زهـرا امـیـرالمـومنـین میخواند او را

در پشت در ،بـر بـیـعـتش حتی بماند

در آتش بغض سقـیـفه آه…میسوخت

در پـشت در با او چه شد اما…بماند

ای مـعـنـی زیـبـایی دنـیـای مـوال…

بی تو چـرا حـیـدر در این دنیـا بـماند
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000
شاعر :امیرعظیمی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

عرش را اوجی اگر باشد مقام فاطمه است

نُه فلک ،فرشی ُمرصع زیر گام فاطمه است

حرمت دین خـدا در احترام فـاطمه است

راه و رسم مادری ،الحق مرام فاطمه است

اشـک ما ،در فـاطـمـیـه خود داللـت داشتـه
لفظ "مـادر" گـفـتـن شیـعـه اصـالت داشـتـه
ذکر صدیـقه ،دهان ها را معـطر می کند

خـطبه اش را شیـعـۀ بیـدار از بر می کند

نور او؛ قـبـر و قیـامت را مـنـور می کند

رنـج هـایـش دیــدۀ ایــوب را تر می کند

نـالـۀ کـروبـیـان از غـصـه های مـادر است
گریۀ صاحب زمان امشب برای مادر است
مادرم از داغ حیدر در جـوانـی پیـر شد

بعد هجـده سال از این زندگـانی سیر شد

در دفاع از عـلی ،با چـل نفـر درگیر شد

حرف حق زد ،پاسخ او قبضۀ شمشیر شد

ای خدا ،آه ای خـدا ،آه ای خـدا ،آه ای خـدا
مـادرم را زد مـغـیـره پیـش چـشـم مرتضی
داغ مـظـلـومـیـت حـیـدر مـرا آتـش زده

گـریه های زینـب مضطـر مرا آتش زده

آتـش افــتــاده پـشـت در مــرا آتـش زده

نـالـۀ وامحـسـنت؛ مـادر ،مـرا آتـش زده

در تکانی خورد و از جسمت توان از دست رفت

با لـگـد ،یک سوم سـاداتـمان از دست رفت
مادرم! یک روز آن مسمار را می آورم

هــیــزم جـامــانــدۀ کــفــار را مـی آورم

گـوشـوار و چــادر گــلـدار را مـی آورم

ذوالــفــقــار حــیــدر کـرار را می آورم

آن دو را از قـبـر بیرون می کـشـانم عاقبت
انـتـقــام سـیـلـی ات را مـی ستـانـم عــاقـبـت
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فاطمه! رفتی و شد روز علی چون شب سیاه

می کشد آه فـراق و می گذارد سر به چاه

تا تو را کشتند شد خـون عزیزانت مباح

روز عاشورا ،همین که آمدی در قـتـلگاه

دیدی آنجا ،روی صحرا دست و پا میـزد حسین

از حـرم تا قـتـلگه ،زینب صدا میزد حسین
شاعر :محمدحسن بیات لو

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

باور نمی کنم که تو بی بال و پر شدی

خسته شدی شکسته شدی مختصرشدی

شرمنده ام بخاطر من زخـم خورده ای

روزی که در مقابل دشمن سپـر شدی

افـتـادی از نـفـس – نـفـسـت بـند آمده

افـتاده ای به بستر غـم محـتـضر شدی

هـیـزم به دست های مـدیـنـه که آمدند

مجروح دود آتش و زخـمـی در شدی

آتش زبـانـه مـیـزد و در نیـمه باز بود

فهمیـدم از صدا زدنـت بی پـسـر شدی

این شـهـر چـشـم دیـدن ما را نـداشتـند

از چـشـم های شـور مـدینه نظر شدی

هـمـسایه ها رعـایت حـالت نمی کـنـند

وقتی بـرای دشمن دون درد سـر شدی

شاعر :هاشم محمدی آرا

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

روی زمیـن رهـا شـدنت می کشد مرا

گـلـزار روی پـیـرهنت می کـشـد مرا

از پشت دربْ فضۀ خود را صدا زدی

آن لـحـظـۀ صـدا زدنت می کـشـد مرا

دلشوره های هرشب من جای خود ولی

این گوشه گیـریه حـسنت می کشد مرا

دلـواپـسی و گـریـۀ من بی دلیل نیست

زهــرا کـبـودی بـدنت مـی کـشـد مـرا

جـای کـفـن قـواره کـنـی پیرهن ولی..

داغ شـهـیـد بی کـفـنـت می کـشـد مـرا

 . 1مصرع دوم بيت زير به نوعي بي حرمتي به حضرت زهرا و ذمّ ايشان ست لذا تغيير داده شد
هـمـسايه ها رعـايت حـالت نمي کـنـند

آري دگـر بـراي هـمـه درد سـر شدي
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

مــن اولــیــن شــهــیـــدۀ راه والیــتــم

این است خـط مـشـی جهـاد و هـدایـتـم

مـن راوی مـصـائب غـمهـای حـیـدرم

بنـوشته روی تـربـت مـخـفـی روایـتـم

مـانـنـد قـبـر گـم شـدهام تا قـیـام حـشـر

مـخـفـی بـود ز خـلـق ،غـم بـینهـایـتـم

1

بـا تـازیـانـه کــرد مـغــیــره حــمـایـتـم

همچون لوای حمد که بر شانۀ علی است

در روز حشر چادرخاکی است رایـتـم

تاریخ شاهد است ز شــرح غـمـم ولـی

بنـوشت روی سیـنـه و بـازو حکـایـتـم

آتـش زدنــد بــر در بـیـتالــوالی مـن

ایــن بـــود احــتــرام مـــقــام والیــتــم

من مصحف والیت و قـرآن و حـیـدرم

موی سفید و صورت نیـلی است آیـتـم

داغ رسول؛ سـقـط جـنـین و فـشـار در

شد پـاسخ مـحـبـت و لـطف و عـنایـتـم

میـثم! هـمـیـشـه یـاور آل رسـول بـاش

خـواهی اگــر به دست بیاری رضایتـم

حـامی حـق رهـبـر مـظلـوم خـود شـدم

شاعر :امید مهدی نژاد

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

ازل بـرای ابـد ُمـلـک الیــزالـــش بود

چه فرق میکند آخرکه چند سالش بود؟

حریم عرش خدا بود سـقـف پـروازش

تـمام وسـعـت عـالـم بــه زیر بـالش بود

وجودخون خدا را به شیرخود پرورد

بزرگ کرب و بال طفـل خردسالش بود

پس ازغروب که خورشید راه خانه گرفت

چراغ کوچه ی شــب قامت هاللش بود

زمین شب زده را رشک آسمان میکرد

اگر فزونتر ازآن خطبهها مجالش بود

 . 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  .اين ظلم به حضرت است که کار او را فقط دفاع از شوهرش بدانيم حضرت دفاع از امام زمانش نمود لذا بيت زير تغيير داده
شد

حـامي حـق شـوهر مـظلـوم خـود شـدم

بـا تـازيـانـه کــرد مـغــيــره حــمـايـتـم
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شاعر :غالمرضا سازگار

000

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

زیـنب! مبـاد شکـوه ز بـیمـادری کـنی

آمــاده بـاش تـا کــه پـدر پـروری کـنـی

با مرگ من چو روز علی تیره میشود

بایـد بر او بسـوزی و روشنگـری کـنی

آنسـان که مـادرت به نـبـی مـادری کـند

بـایـد تــو از بـرای عـلـی مـادری کـنی

من دیدهام زبان عـلـی در دهـان تـوست

بایـد تـو بـا زبـان عـلـی ،حـیـدری کـنی

من کـوثـر پـیـمـبـر و تـو کـوثـر عـلـی!

1

آری تو را سزد کـه بر او کوثـری کنی

مگذار تا حسین َر َود تشنه لب به خواب

بیـدار بـاش تـا کـه بر او سـاغـری کنی

از قـتـلـگـه گـرفـته الـی مـجـلـس یـزیـد

بایــد تــو بـر حـسیـن ،پـیــامآوری کـنی

من پای کرسی سخـنـت میکنم جـلـوس

وقتی به شهر شـام ،سخـنگـستـری کنی

فریـاد زن ،خــروش برآور ،سخن بگو!

آنسـان کـه از رسـول خـدا دلـبـری کنی

«میثم» بگـیـر درس والیت ز فـاطـمـه

خواهـی اگــر بـرای عـلی شاعری کنی

شاعر :سیدحسن رستگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

بـایـد چـگـونـه بـشـکـنـد بغض گـلـو را

مردی که نـامش خـم کند پشت عـدو را

در چهره اش پیداست این غم را که زهرا

از او نهان کرده است چندین هفته رو را

سـر روی دیوار غـریـبی گـریـه میکرد

حـاال کـه فـهـمـیـدست اســرار مگـو را

هق هق صدای گریه وقت شستن دست

هق هق صدای گریه آن وقتی که مو را

"با آب بی معنی است کوثر را بشویند"

آری عـلـی با اشـکـهـایـش شـست او را

خـیـبـر شکن را داغ پهـلـویـی شـکـسته

دیگر نـیـازی نـیـست تا بغضی گـلو را

 . 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.
مـن کـوثـر محـمّـد و تـو کـوثــر عـلـي

!آري تو را سزد کـه بر او کوثـري کني
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000
شاعر :محمدعلی مجاهدی

قالب شعر :ترجیع بند

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

به دعا دست خود که برمیداشت

بـذر آمـیـن در آسـمـان میکـاشت

بـــه تمــاشـا ،مـلــک نـمـازش را

نــردبــانـی ز نــــور میپـنداشت

چه نـمازی؟ که تا به قـبـۀ عـرش

بُـرد او را و نـــردبـان بـرداشـت

پــــرچم دیــــن ز بام کعبه گرفت

بـُرد و بـر بـام آسـمـان افـراشـت

بس کـه کاهـیـده بـود ،شـب او را

شبـحـی نـاشـــنـــاس میانگـاشت

خصــــم بیـــدادگر ز جور و ستم

هیـــچ در حـق او فــرو نگـذاشت

تـــا نینــــداخـــتش به بستر مرگ

دسـت از جـان او مگـر برداشـت

قــصـــه را تـــازیـــانـه مـیدانــد
در و دیـــوار خـــانـــه مـیدانـــد
دشمن از حد فزون جفا پیشه است

چه کند بعد ازاین در اندیشه است

نـســل در نســل او حـرامـی بـود

خصـم بدخواه تـو پدر پیـشه است

ریشـــــه اش را ز بـیـخ می کـندم

چه کنم دشـمن تو بی ریـشـه است

به گـمـانـش که جــنگـل مـوالست

غافـل ازاین که شیر در بیشه است

یک طرف نور ویک طرف ظلمت

یک طرف سنگ و یک طرف شیشه است

دل گل؛ خون ز دست گلچین است

وان چه بر ریشه میخورد تیشه است

قــصـــه را تـــازیـــانـه مـیدانــد
در و دیـــوار خـــانـــه مـیدانـــد
سخن از درد وصحبت از آه است

قـصـۀ درد او چـه جان کـاه است

راه حق ،جز طریق فاطمه نیست

هر که زین ره نرفت ،گمراه است

درمحیـطی که موج گوهر نیسـت

گر خزف جلوه کرد ،دل خواه است
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عــر دل کاش ادامه ای می داشت

ورنه این قبض و بسط گه گاه است

در مسـیـری کـه عـشـق می تـازد

تا به مقــصود ،یک قدم راه است

در بـهـاران ،خــزان این گـل بود

عــمر گـل ها هــمیشه کوتاه است

بـا غــم تو ،دلـی که بـیـعـت کـرد

تـا ابــد در مـســـــیـر هللا اســــت

هر کـس آمد ،به نـیـمـۀ ره مـانــد

غم فـقط بـا دل تــو هــمـراه است

آن که در گوش جان اومانده است

نــالـه هــای دل عـلی ،چـاه اسـت

این که برلب رسیده جان علی است

دل گمـان میکند هــنوز ،آه است

خون شداز سیـنۀ تو بیرون ریخت

حـق ز حــــال دل تـو آگـاه اسـت

آن کـه بعـــد از کـبــودی رخ تـو

با خـسوف آشتی کــنــد ،ماه است

قــصـــه را تـــازیـــانـه مـیدانــد
در و دیـــوار خـــانـــه مـیدانـــد
ساز غـم گر تـرانـه ای مـیداشـت

آتـش دل ،زبــــانــهای مـیداشـت

چــــون زبـان دل آتش افشان بود

کـوه غــم گـر بهانـهای مـیداشت

کــاش مــرغ غـریب این گـلـشـن

الــفـتـی بـــا تـرانـهای مـیداشـت

یـا عـلی! بـــــا تو بـود هـمـسـایـه

اگر انـصاف ،خــانـهای میداشت

بــــا تـو عمری هـم آشیان می شد

حـــق اگـر آشـیــانـهای مـیداشت

آسـتــــان تـــو بـــود یــــا زهـــرا

گـر ادب ،آســــتانـهای مـیداشت

در زمــــان تــــو زندگی می کرد

گـر صداقت ،زمـانـهای میداشت

گـر مـزار تـــو بی نـشـانـه نـبـود

بـی نشــــانی نشـانـهای مـیداشت

گـر که مـیزان حـق زبـان تو بود

ایــن تــرازو زبـانـهای مـیداشت

ســینـۀ خـون فـشـان فـاطـمـه بود

گر گل خون ،خزانـهای میداشت
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گــــر نـمیسوخت گـلـشن توحـید

گـلـبـن او ،جـــوانـهای مـیداشـت

قــصـــه ی زنـــــدگــانی او بــود

گر حقیــقـت ،فسـانـهای میداشت

شب اگر داشت دیــده ،در غـم او

گریـه های شبــــانـهای مـیداشت

گر غـمـش بـحر بیکـرانـه نـبـود

غــم مــا هــم کرانـهای مـیداشت

بـهـر قـتـلش بــه جـز دفـاع عـلی

کـاش دشـمــن بـهانـهای میداشت

به ســر و روی دشمــنـش میزد

شرم اگــر ،تــازیـانـهای میداشت

شـانـه مــیکـرد زلـف زیـنـب را

او اگر دست و شانـهای میداشت

قــصـــه را تـــازیـــانـه مـیدانــد
در و دیـــوار خـــانـــه مـیدانـــد
آتش کـیـــنه چــون زبـانه کـشـیـد

کـار زهـرا بـــــه تــازیـانـه کشید

دشـمـن دل سیـه ،بـه رنگ کـبود

نـــقــش بی مــهـری زمـانه کشـید

آتــــش خـــــشـم خـانمان سـوزش

پــای صـد شعله را به خانـه کشید

هـم چو شمعی که بی امان سوزد

شــــعـله از جان او زبــانـه کـشید

در مـیـانـش گـرفـت شـعـلۀ کـیـن

پــای حـق را چــو در میانه کشید

دل او در میـــــان آتــش و خــون

پــر بـه سـوی هــم آشـیـانـه کشید

ســوخـت بــال کـبـــوتـران حــرم

کـار ایـــن شعله هـا بـه النـه کشید

دامـن گــل کـه ســوخـت از آتـش

شـعـلــه ســر ازدل جـوانـه کشـید

ســـینه اش مخـزن گـل خـون شد

به کجــا کار ایـــن خزانـه کــشیـد

قـامـتـش حــــالت کـمـانـی یـافـت

بـس کـه بـار محـن به شـانه کشید

سبحه ،مشق سرشـک او می کرد

بـس کـه نـقـش هـزار دانـه کـشید

بـر رخ ایــن حـقـیـقـت مـعــصوم

نـتـوان پــرده ی فـسـانــه کشیـــد

000

343

درآستان وصال؛ جلد چهارم ،اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها
السالم

قــصـــه را تـــازیـــانـه مـیدانــد
در و دیـــوار خـــانـــه مـیدانـــد
گل خزان شد ،صفای اومانده ست

رنـگ و بـوی وفـای او مانده ست

رفت زهـرا ،ولی بـه گـوش عـلی

نـــــالــۀ ای خــدای او مـانـده ست

در دل او کـــه بیت االحـزان ست

نـــــالــۀ وای وای او مــانــده ست

یـا عـلی گـفت و گفت تا جـان داد

ایـن خـدایـی نــدای او مـانـده ست

بـــر لب او کــــه خاتـم وحی ست

نـقـش یــا مـرتضای او مانده ست

زیـــر ایـن نه رواق گـنـبـد چـرخ

نــالـه ی او ،صـدای او،مانده ست

رفــت و ،زیــر زبـان لیل و نهار

مـزه هــای دعـای او مـانـده سـت

گر چه دستش ز دسـت رفته ولی

کف مـشکـل گـشای او مـانده ست

دل خـبــر می دهـــد به ناله از او

گر چـه در مبـتـدای او مانـده ست

در دل مـــا کـــه کربالی غم ست

نـیـنـوایی نــوای او مـــــانـده ست

که قـــدم می نهـــد به خـانه ی دل

در دلــــم جـای پای او مانـده ست

نـیـمــه جـانی عــلـی به لـب دارد

چه کـنـد؟ ایـن برای او مانده ست

قــصـــه را تـــازیـــانـه مـیدانــد
در و دیـــوار خـــانـــه مـیدانـــد
تا عـــقیق ست و تا یمن باقیست

رگـه هـایـی ز خـون من باقیست

شهـر مـن تا مـدیـنـۀ عـشـق است

هم اویس ست و هم قرن باقیست

خـون من ،این زالل جاری سرخ

در دل لعـل ،مــوج زن بـاقیست

مانـــد زینـب،اگـر که زهرا رفت

بچــه شیری ز شـیـرزن باقیست

گر چـه آهـسته چون نسـیم گذشت

جای پایش در ایـن چمن باقیست

تا که نمـرود هـسـت ،آزر هـست

تـا تـبر هست ،بت شکن باقیست
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تـا سـر کـفـر و شـرک می جـنـبـد

ذوالفـقارست و بوالحسن باقیست

در دل شــــعـله ســـوخت پـروانه

گریـــۀ شـمــع انـجـمـن بـاقیست

سوخت شمع وبه جاست فانوسش

از عــلی نـقـش پـیـرهـن باقیست

بر رخ آن فرشـــتــه ی معـصـوم

اثــــر دسـت اهـرمـــن بـاقـیست

قــصـــه را تـــازیـــانـه مـیدانــد
در و دیـــوار خـــانـــه مـیدانـــد
رفتــــی و زیــــنب تـو می مـانـد

خـــط تـــو ،مکـتـب تـو می مـانـد

بر کـف زینب ،ایـن زبــان عـلـی

رشـتـــۀ مطلــــب تــــو مـی مـانـد

تـا حـسـیـنی و کـربـالیـی هـسـت

زیــــن اَب ،زینــب تـو مـی مـانـد

از عــــلی دم زدی و ،نـــام عـلی

تــا ابــد بـــــر لــب تــو می مـانـد

تـا ابــــد در صــوامــع مـلـکـوت

نــــالــۀ یــا رب تـــــو مـیمــانـد

هم نماز نـشـســــتـۀ تــو بـه روز

هـم نـمــاز شــــب تــــو می مـانـد

منصب تو ،حکومــت دل هـاست

بـهـر تـو ،مــنصب تــو میمـانـد

در سپـــهـــر شـهـــامت و ایـثــار

پــــرتـو کـوکــــب تــو مـی مـانـد

خــون تــــو پشتوانه ی دیـن ست

تــــا ابـد مـذهــــب تــو مـی مـانـد

دل تو می طـــپد به ســـینه هنـوز

شــور تــاب و تـب تـو مـیمـانـد

قــصـــه را تـــازیـــانـه مـیدانــد
در و دیـــوار خـــانـــه مـیدانـــد
بـی تــــو ای یــار مـهـربـان علی

شعـله سـر مـیکـشد ز جان عـلی

بی تو ای قـهـرمـان قصـۀ عـشـق

نـــاتـمــام اسـت داســـتــان عـلـی

عـــیـسـی ار چـار پــله بـاال رفت

دم آخـر ،ز نــــردبــــان عــــلــی

در عـــروج تــو از ادب می سود

سـر بــــه پـای تــو،آسـمان عـلـی
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خـطــبـۀ نــــاتــمـام زهـــرا کـرد

کار شـمـشـیر خـون فشـــان عـلی

خواست نفرین کند ،کـه زهـرا را

داد مــوال قـسـم بــــه جــان عـلی

کـــه ز قـهـر تـو مـــاسـوا ســوزد

صبـر کن صـبـر ،مهـربـان عـلی

ذوالـــفــقــار بـــرهـنـۀ ســخـنـش

کـرد کـاری بـــه دشـمــنـان عـلی

کـــه دگــر تـــا ابـد بــــزنهـــارند

از دم تـــیـــغ جـــان سـتـان عـلی

با وجـودی کـه قـاسـم رزق است

ساخت عمری به قرص نـان علی

بعد او،خصـم دون که میپنداشت

بـه سـه نــان می خرد سنان عـلی

بود غـافـل کـه چــون بــه سر آید

دورۀ صـبـر و امــتــحـــان عـلـی

دشمـــنــان را امـان نــخواهـد داد

لحـظـه ای تـیـغ بـــی امـان عـلی

زینب! ای خـطـبـۀ حماسی عـشق

ای بـه کــام عــلـی ،زبــان عـلـی

بـــاش کـز خـطـبه ات زبانه کشد

آتــــش خـفــتـه در بـیـــان عـلــی

دیدم انصاف را به کوچـۀ عـشـق

سـر نهــــاده بــــر آستـــــان علی

نـســب خـویـش را جــوانــمـردی

مـــی رسـانـــد بـه دودمـان عـلی

عشــق ،چـــون من ارادتــی دارد

بـه عــلی و بـــه خــانـدان عــلـی

رفـت زهـــرا و اشـک از دنــبال

وز پـــی او روان ،روان عــــلـی

خرمـن او اگر در آتـــش سـوخت

رفـت بـر بـــاد خان و مـان عـلی

بـازمـــانـــده ست ســـفــرۀ دل او

غــم و دردسـت ،مـیـهـمـان عـلی

راز دل را بــــه چــاه مـی گــوید

رفــتـه از دســت ،هـم زبـان علی

آن شـراری کـه سوخت زهـرا را

سـوخـت تا مـغـز استخـوان علی

قــصـــه را تـــازیـــانـه مـیدانــد
در و دیـــوار خـــانـــه مـیدانـــد

000
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل

اگـر دشـمـن کـنـد نـقــش زمـیــنـم

رسـد ظلم از یـسـار و از یـمـیـنـم

به قـرآن تـا نـفـس دارم به سـیـنـه

طـرفــدار امــیــرالــمــؤمــنـیــنــم

اگر چه کس نکرد از من حـمایت

حمایت از عـلی د ْ
ین است و دیـنم

شــود قـــربـان یـک مـوی امـامـم

هــزاران بــار طــفــل نـازنـیــنــم

نـگـاهـم را بگـیر ای ابـر سـیـلـی

که مـظـلـومـی حـیــدر را نـبـیـنـم

همه دشـمـن ،نه یــاری نه معـینی

فـقط دیــوار شـد یــار و مـعـیـنــم

تـنــم مـجــروح شــد از تـازیـانــه

بـزن قـنـفـذ بـزن قـنـفـذ من ایــنـم

الـهــی بــشـکـنـد دسـتـت مـغـیـره

بزن من دخـت خـتـم الـمـرسـلـیـنم

طلب کردم ز داور مرگ خود را

بــــود در راه مــــرغ آمـــیـــنـــم

تو بـایـد میـثم از زهــرا بـگـویـی

که در طبع تو مـضـمـون آفـریـنم

شاعر :سیدهاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای کشتی شکسته که پهـلو گرفتـه ای

برگـو چرا تو دست به پهـلو گرفته ای

گل را خدا برای سرور ٰآفریده اسـت

ای گل چرا به غصه وغم خو گرفته ای

گاهی ز درد شانه ز دل آه مـی کشی

گاهـی ز درد دست به بـازو گرفته ای

از ماجرای کوچه نگفتی به من ،بگو

اکنون چرا ز محرم خود رو گرفته ای

دیوار گشته اسـت عصای تو باز هم

بـیـنم که دست بـر سر زانـو گرفته ای

دیــشب نـمـاز نـافـلـۀ تو نـشـسته بود

دیدم که دست خویش به بازو گرفته ای

هرگه که در به روی علی بازمی کنی

خوشحال می شوم که تو نیرو گرفته ای

رنگی زداغ گرکه وفائی به شعر توست

چـون اللــهها ز باغ وال بـو گرفته ای
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

جگرم خون و دلم سر به گریبان علی است

صبح هم در نظرم شام غریبان علی است

گرچـه بــا چـاه کنـد درد دل خــود ابراز

چاه هـم بیخبر از غصۀ پنهان علی است

سنــد غربـت مــوالست رخ نـیـلـی مــن

سنـد غربـت من ،سینۀ سوزان علی است

بـارهـا دشـمـن اگـر آیـد و دستـم شـکـنـد

دست بشکستۀ من باز به دامان علی است

کافـران در حــرم وحــی نیــارید هجـوم

به خدا قصد شما حمله به قرآن علی است

اهل یثرب ز چه از گریۀ من خسته شدید؟

دو سه روز دگری فاطمه مهمان علی است

در آتــش زده و نــالــۀ مـظـلـومــی مــن

سنـد مـسـتـنـد سـوخـتـن جـان عـلی است

رفـتـم امــا جگــرم بهـر عـلـی میسوزد

به خدا خانۀ بیفـاطـمه زندان عـلی است

دارم امـیـد کـه در حـشر پـریـشان نشـود

حال آن سوخته جانی که پریشان علی است

داده تـاریخ بـه هـر عصر ،گـواهی میثـم

کز ازل صبر و رضا پایۀ ایمان علی است

شاعر :علی انسانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای شمع سینه سوختهی انجمن عــلـی

تــقــدیر تست سوختن و ساختن ،علی

ای رهبری که منزویات کرده جهل خلق

ای آشــنــای درد ،غریب وطن عــلی

من پهلویم شکسته و تو دل شکستهای

من برتو گریه میکنم و تو ،به من علی

من سینه ُخرد گشته و تو سینه سوخته

من با تو گفتم و تو به کس دم مزن علی

من بازویم سیه شده تو دست ،روی دست

بر گو کجاست بازوی خیبرشکن علی

سربسته به ،که بعد حـمایت ز حق تو

در اخــتــیار من نَب َُود دست من عــلی

گفتم به شب کفن کن و شب دفن کن ولیک

از تن نــمـانده هیــچ برای کـفـن علی
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000
شاعر :علی آهی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

از غـم فرقت زهـرا دل حـیـدر سـوزد

یا که درنُه فلک ازخیل ملک پر سوزد

اهرمن آتش کین زد بـه در خانه وحی

که هنوز عالمی از آتش آن در ،سـوزد

از ستم سوخـت در خانۀ زهـرای بتول

که از آن شعله کین ،قلب پیمبر سـوزد

از فـشـار در و دیوار شکـست آیـنهای

که دل اهل وال تا صف محشر ،سـوزد

خـواست تا باغ فدک را بستاند ز عـدو

چه بگویم که چه شد خامه و دفترسوزد

کرد پنهان ز عـلی پیرهــن خـونین را

که از آن واقعه جان و دل حیدر سوزد

شرح خونابه ی پهلو ،نتوان کرد بیـان

دل از آن قصۀ پُرغصه ،مکرر سوزد

رفت ازدست علی فاطمه کزسوز غمش

روز و شب جان ودل حیدر صفدر سوزد

غسل داد و کفنش کردعلـی دردل شب

که هنوز از محنش چاه چو اختر ،سوزد

از دل سوخـته آهی کشد «آهی» زیرا

عـالـمی از غـم صـدیـقـۀ اطهــر سوزد

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

اللۀ َوحیَم که پیغمبر شکفت از بوی من

قامتـش خـم بود پیش قـامت دلجـوی من

پای تا سر محو دیدار خدا میشد رسول

میگشود از شوق تا چشم خدا بین سوی من

روح ما بین دو پهلو چون مرا فرموده بود

خصم دین بشکست از ضرب لگد پهلوی من

دست من بوسید پیغمبر که این دست خداست

قنفـذ از آن بست بازو بـند بر بازوی من

بس که گرد غم ز هر جانب به رخسارم نشست

شد سفـیـد آخر در ایام جـواني موی من

جز به مهدي روي سیلي خورده نگشایم به کس

منـتـقـم باید بـبـیـند گـشته نیلي روی من

بشکند دستش ،سیه گردد به محشر صورتش

آنکه سیلي زد مرا در پیش چشم شوی من

میشود میثم لواي سلطنت کوبي به عرش

تـا کـه هـسـتي از در گــدای کــوی مـن
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شاعر :غالمرضا سازگار

000
وزن شعر :مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

قالب شعر :غزل

دردا که پـیـر گـشـتم ،در مـوسم جـوانی

این مـوسم جـوانـی ،این قـامت کـمـانی!

گردون به خون نشیـند ،چشم کسی نبیند

ابــر سـیـاه سیـلـی ،بر ُحـسـن آسـمـانـی

وقتی که باغ میسوخت،بلبل به گریه میگفت

آتش زدن نـدارد ،بـاغـی که شد خـزانی

ما داغـدیـده بـودیـم ،امـت به جـای اللـه

هــیـزم بـه خــانـۀ مـا ،آورد ارمـغــانـی

جای غالف شمشیر ،بر روی بازویم ماند

بر من مدال دادند ،در عین جـان فشانی

بابا ببین پس از تو ،با دخترت چه کردند

خـوب از امـانـت تو ،کـردند قـدر دانـی

رسم وفا چنین بود؟ اجر رسالت این بود؟

تـنـهـا امـانـتـت را کـشـتـنـد در جـوانـی

بـرخـیـز یـا پـیـمـبـر اعـالم کن به امـت

1

سیلی زدن به یک زن ،این نیست قهرمانی

شب تا سـحـر نخـفـتم ،امروز اگر نگفتم

در روز حشـر گویم با من چه کرد ثانی

سـوز درون "میثم" هرگز مباد خـاموش

زیرا که داغ زهرا داغی است جاودانی

شاعر :حسن کردی

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

قالب شعر :غزل

طوبای مرتضی که زمانی رشیده بود

دیـگـر ز تـنـد باد بـال قـد خـمـیـده بود

غرق سکوت خسته و مجروح و بینفس

شمعی که قطره قطره به آخر رسیده بود

حتی برای حرف زدن هم توان نداشت

طوفـان شعـلهها نفـسش را بـریده بود

تـنـهـا شـرارۀ دلـش این بـود که چـرا

کار عـلـی به خانه نشینی کشیده بود؟

جـای رسـول ،در عـوض لیلة المبـیت

با جان خویش جان علی را خریده بود

آن روز درد غنچه خود را به خاک سرخ

بعد از جسارت در و دیـوار دیـده بود

داغ عـظـیـم نـاحـلـة الـجـسم را عـلـی

تنها به شانه در شب دفـنش کشیده بود

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم به منظور حفظ بيشتر حرمت پيامبر بيت اصالح شده که در متن
شعر آمده را جايگزين کنيد

بـرخـيـز يـا مـحـمـد اعـالم کـن به امـت

سيلي زدن به يک زن ،اين نيست قهرماني
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000
شاعر :یاسر حوتی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

هزار مرحـلـه سائل نشسته بـر در تو

مگر که نور بگیرد ز فیض محضرتو

گدا چومن که نه بی بی! شبیه جبرائیل

که مشق شب بنویسد ز روی دفـتر تو

حیــــای مریم و سارا و هاجر و حوا

نمی رسد به نخی از حـجـاب دختر تو

خـدا سـرشـتـه تو را تا کنیز او باشی

خـدا کـند که بـمـانم همـیشه قـنــبر تو

خبررسیده که از کوچه ای گذر کردی

نشست خاک کف کوچه روی معجر تو

خبــر رســیـده که دستت ز کار افتاده

و سخت تر که کسی بسته دست حیدر تو

خبر رسیده که چشمان تو ورم کـرده

و سخت تر که مقابل به چشم همسر تو

خبر رسیده نفس میکـشیدی اما خـون

چکید لخته به لخته ز نای و حنجر تو

چقدر زرد شدی یـاس ارغـوان عـلی

نمانـده غـیر کبودی به روی پیکر تو

بمان و رحم کن ای گل به غنچه هایی که

نـشـستـه اند غــریبــانه دور بـستـر تو

بـرای لحـظـهی آخـر نـگـاه کن بـانـو

ببـین شکسـته دل مـرتضی بـرابـر تو

شاعر :رضا جعفری

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ابر کـبود پـلک تو در حـال بـارش است

وضعیت هـوا و همین یک گزارش است

آئـینه ات کجاست؟ نگـاهـی به خود کـنی

تصویر تو در آیـنه هم رو به کاهش است

جـارو مکن که سرفه بگـیرد تو را مگر

من مرده ام بخواب نه یک امر؛خواهش است

تو جلوه کن به عـرش که در رشد این گیاه

هر روز پنج ثـانـیـه محـتـاج تـابش اسـت

وقــت نـماز بـــا تو خـدا حـرف مـیزند؟

یـا فـاطـمـه مـقـابـل خود در نیایش است؟

1

 .بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد محتوايي ( کلمه غرور داراي بار معنايي منفي

است)؛ 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.
بـراي لحـظـهي آخـر نـگـاه کن بـانـو

ببـين شکـسـته غــرور عـلي بـرابـر تو
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شاعر :محسن حنیفی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

صحبت ازدستی که رزق خلق را میداد شد

هر کجا شد حرف از بانو ،به نیکی یاد شد

گردش تسبیح او افالک را تـدبــــیر کـــرد

از پر سجاده اش روح القـدس ایــــجاد شد

او که جای خود ،گلوبنـدش اسیر آزاد کرد

ُحر هم از یمـــن ادب بــــر نام او آزاد شد

روضه رضوان رضای حضرت صدیقه است

از گــــل ســــرخ لبـــاس او ،فدک آباد شد

مــــعنی نازک برای روضه اش آورده ام

وقــــت پروازش پـــــرسـتویی اسیر باد شد

بــــا پر زخمــی دعاگوی شب همسایه بود

دســــت او روزی رســــان خانه صیاد شد

ایــــن در آتــش گرفته نیز حاجت می دهد

ایـــــن در آتـــــش گـرفته ،پنجره فوالد شد

روضه مظلومه،بعد ازرفتنش مکشوفه شد

تا مصـــیبت خوان کوچه صورت مقداد شد

بعــــد پیــــغمبر اگــــرچه با تبسم قهر بود

لحظــــه ای با دیــدن تابوت ،زهرا شاد شد

اشکهایش گـاه میگوید حسن ،گاهی حسین

گریــــه هــــای آخــــرش موقوفه اوالد شد

مــــریم آمــد تا شریک گریه ی کوثر شود

روضه او کاف وهاء ویاء وعین و صاد شد

شاعر :حسین ایزدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

این روزها صحبت شان بـا نگـاه بود

از بس فضای خانه پُر از درد و آه بود

این جا کسی عـیادت زهـرا نمی رود

تنها کسی که سرزده شب ،نور ماه بود

شهر پیمبر است مــــدینه ولی در آن

یـاری اهــل بیـت پـیـمـبـر گـنـاه بود

از سنت رسول به غیر از اذان نماند

شالـوده هـای دیــن مدیـنـه تـبــاه بـود

اصالً عجیـب نیست که هیزم بیاورند

وقتی که قـلب مردم یـثـرب سیاه بود

می گفت با نگاه :بمان فاطمه ،نرو...

تنهـا جواب فاطمه هم یک دو آه بود

ازلب جدا نمی شود(عجـل وفاتی) اش

در انتظار مانده و چشمش به راه بود
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شاعر :عباس شاه زیدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

اشکـت چکـیـد نم نم و باران لقـب گرفت

چـشم تو ابر و؛ آه تو تـوفـان لقـب گرفت

پـیـش از تـو سـر بـزیـر نـبـودنـد بـیـدها

بعـد از تو غنچه سر به گریبان لقب گرفت

بانــوی آب های جهان خانه ی تو نیست

ایـن گوشه ای که کلبۀ احزان لقب گرفت

بــــانو چــــقدردرد عـــلی را گـــریستی

بـا دیـده ای كه ابــر بهـاران لقـب گرفت

شش گوشه ی بهشت ضریح حسین توسـت

شش گوشه ای كه روضۀ رضوان لقب گرفت

برخوان «یطعـمون »تو دائم نشسته دهر

این سوره هل اتی؛ علی االنسان لقب گرفت

از خانـۀ « لیذهـب عـنکم» طـلـوع كرد

نـوری که قلـب عـالـم امکـان لقب گرفت

پروانه سوخت پشت دری که..خدای من

ایـن بـــود آتشی که گـلستان لقب گرفت؟

بــانـو! فقط کلید شفاعت به دست تـوست

هر کس تو را نداشت پشیمان لقب گرفت

نــــامــوس خلـقـتـی كـــه مـیـان مـزارها

تنها مزار توست که «پنهان »لقب گرفت

شاعر :رضا جعفری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

با خـون پاک تو کـفن تو وضو گرفت

از چشمـۀ طـهـور تـن تو وضو گرفت

میخواستی بپوشیاش اما وضو نداشت

پس زود رفت پیرهن تـو وضو گرفت

من کشف کرده ام که تو از آب بهتری

دیـدم که آب با بـدن تو وضـو گرفت !!

روزانه پنج مرتبه :زرد و سفید و سرخ

از روح آبـی تـو تن تـو وضـو گـرفت

چیزی نبود پـاکـتر از تو بجـز خودت

یعنی که با من تو من تو وضو گرفت

قبـل از تولد تو که باران گـرفـته بـود

دنـیـا بـــرای آمـدن تـو وضــو گـرفت

خوش باش علی که بازوی او خون نیامده است

عشق تو هستی تو زن تو وضو گرفت!
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000

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعولن مفاعلن فعولن

سـالم فـاطـمـیـه ،ســالم مــاه مــاتــم

سالم اشک و گریه ،سالم ناله و غـم

سـالم ای سیـاهـی ،سـالم ای کـتـیـبـه

سالم بزم روضه ،سالم نـوحـه و دم

سالم سینه زن ها ،سالم گریه کن ها

سالم سوز سینه ،سـالم اشک نـم نـم

َـیف حـالـک؟
سالم مـادر ما ،سؤال ک َ

سالم آتـش و در ،سالم زخـم مـرهـم

سـالم عـصـمت هللا ،سالم عـفـت هللا

ســالم ای رشـیـده ،سالم قـامت خــم

سالم لطمه دیده ،سؤال! محسنت کو؟

کجاست غنچۀ تو ،کجاست یار و همدم

سـالم بی نـشـانـه ،سـالم درد شـانـه

سالم خاک کـوچه ،سالم مـسجد غــم

سـالم ای مـدافـع ،سـالم دست رافـع

سالم دست مجروح ،سالم روی مبهم

سـالم دل شکـسته ،سالم دست بـسته

سالم شیـر خـیـبـر ،سالم مرد عـالـم

سالم شاه مردان ،سالم چـشم گـریان

سالم مـرد خانه ،سـالم چـشـم محـرم

سالم ،روح قـرآن؛ بگو کوثرت کو؟

1

شاعر :مجید لشگری

قالب شعر :غزل

سالم غیرت هللا ،بگو که همسرت کو؟
وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

زهراست دختری كه پدر را چو مادرست

زهراست سوره ای كه ُمسما به كوثرست

زهراست بضعه ای كه رضایش رضای حق

از خـشـم او خــدای مـدبــر مـكــدر سـت

پیـغمبری مگر به دوتا معجز آوریست؟!

او نیز فـضهاش به خـدا معـجز آور ست

هــمـتـا نــداشـت فـاطـمـه ،یـا ایـهـا األنـام

كفوش به عالمین فـقـط شخص حیدر ست

افسوس در تـهـاجم طـوفـان غـم شـكـسـت

آن سـیـنهای كه مخـزن اسرار داور ست

دیـروز جـمـــع ســالم بـیـت نـبــوت و...

امروز جمـع سـرخ و كـبـود مـكـسَّر ست

دنــیـا نـداشــت حــوصـلـۀ فـهـم شــأن او

درك مـقـام واقعـی اش روز مـحـشر ست

 . 1در بيت زير قافيه که رکن اصلي شعر است رعايت نشده بود لذا جهت رفع اين نقص مهم بيت زير تغيير داده شد
سالم ،کوثرت کو؟ کجاست ياور تو؟

سالم غيرت اهلل ،بگو که همسرت کو؟
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شاعر :حسن اسحاقی

قالب شعر :غزل مثنوی

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

بـاران گرفت و قصـۀ دریـا شـروع شد

تکبیرهای جنگل و صحـرا شــروع شد

بـابـا که رفت دخـتـر خـود را بغـل کند

بغضش گرفت وعشق همانجا شروع شد

صف بسته بود جمع مالئک در انتظار

پرده کــنار رفـت و تـمــاشا شـروع شد

کوثربه جوش آمد و رضوان خروش کرد

جـشـن و سـرور عـالـم بـاال شـروع شد

چشمش به چشمهای پدرخورد و بعد ازآن

لـبخــنـــدهـای اُم ابـیــهـا شــــروع شــد

تا سـالـهــــا بــرای پــدر ،مـادری کـنـد

هـمـراه او بـمـانــد و پـیــغـمـبـری کـنـد

تا عشـق را نـفـس بکشــد در هـوای او

بـــابــا بـــرای او شــود و او بـرای او

هی دور او بچـرخـد و پـروانه ای شـود

دسـتش بـرای مــوی پدر شانـه ای شود

خیره شود به صورت او تا به مـاه خـود

بـوی بهــشـت هـدیـه کـنـد با نگـاه خود

تـا پــارۀ تـنـش بـشـود ،مـیــــوۀ دلـــش

آئـیـنـه ای مـقـابـل شـکــل و شـمـایـلـش

تا سـالـها هـمـیـن بــشـود مـاجــرای او

بــــابــا بــرای او شــود و او بــرای او

بـادی وزیـد و خـنـدۀ دریـا تمــام شــــد

احساس خوب جنگل و صحرا تـمام شد

خورشید اوغروب خودش را بغـل گرفت

یـخ بـسـت قـلـب عالم و گـرما تمام شد

آئیـنه ای شکست و غـمی انعکاس کـرد

آئـــیــن مــهــربـانـی دنــیـــا تــمـام شـد

تـنـهـا بهــــانه بــــود بـــرای وجـود او

راهی شــد و بــهانه ی زهـرا تـمام شد

این کار ،کار کیست؟چه بد می زند به در

باور نکرد؛ کیست ،لگد میـزند به در؟!

مشعـل گرفـتـه است که آتـش به پـا کند

یـا بــا طـنـاب دسـت شـمـا را جـدا کـند

شاید تو بـی عـلـی شوی و او بـدون تو

از پـشت در صدا بـزنی یا عـلـی نـرو!

یعنی که قطره قطره بریزی به کوچه ها

نـامــش نـیـفـتـد از دهـنت تـا به انـتـهـا

یعـنی بجنگ! وقت تـماشـا نمانـده است

یعنی بـه او نـشان بده تـنها نمانـده است
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اینجا کجاست؟! چادر خاکی! چه می کنی

تنها ترین نـشانه ی پـاکی چه می کنی؟!

اینجا غـریبه نیست ،چرا رو گرفته ای؟

آیـا تـویی که دست به زانو گرفته ای؟!

دیر آمدم بگـو که چه کردنــد کـوچه ها

بانوی قد خمیده!زمین میخوری چرا؟!

حق دارد اوکه طاقت این روز را نداشت

روزی که خانه دست کم از کربال نداشت

روزی که ازصدای غمت شهر خسته شد

روزی که چشمهای تو یکباره بـسته شد

روزی که زخم های عمیقت دوا نداشت

روزی که گریه های تودیگر صدا نداشت

توفـان گرفت و آن شب یلـدا شروع شد

خـون گـریـههای عـالـم باال شـروع شد

شاعر :موسی علیمرادی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

رسـیـد فـاطـمـیـه مــادر مـحــرمها

رسید فاطمـیه چـشـمه ســار ماتمها

رسـید فـاطـمـیه شـد تـولـد روضـه

رسید مبـدا تاریــخ هجــری غـمها

به فرش آمده عرش خدا که باشد او

برای بزم عـزای تو فـرش مقدمها

برای داغ تو ای کـوثـر عـلی حتی

بجوشد از دل هرسنگ آب زمزمها

بدون جرم گناهی تو را چرا کشتند

شـده کـالم خــدا گــوشــوارۀ دمها

بـه پیش گریه خورشید آسمان علی

شبیه شبنم صبح است اشک عالمها

به روی زخم محبت فقط به عشق علی

نمک زد است به جای تمام مرهمها

علی ز فرط خجالت توهم به خاطراو

زهم گرفتن رو شد وفـای محرمها

به محض دیدن هم هردوگریه میکردند

فتاده بغضغریبـی به چشم همدم ها

رسید ارث دوعاشق به زینب وبه حسین

وداع روز دهـــم آتـش مـحــرمهـا

هرآنکه گریه نکرده برای روضۀ تو

یـقـین که جای نـدارد مـــیان آدمها
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شاعر :مهدی نژادهاشمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

شب خوشه چین چـشم تو و آشنای تـو

ای رایت سپـیـده دمـان چـــشـم های تو

پیچیده است عطرخوشی درفضای شهر

از البـه الی خـلـوت تــو بـا خـدای تو

تو طعـم روشن سـحـری کـــه انـارهـا

سرخ اند و سینه چاک؛ تمامی برای تو

یـاس سپـیـد قـامت هـم سنگ مرتـضی

ُخرد است آسمان و زمین پیش پای تو

بی شک دلـیل برتـری خـاک بر فـلک

جاری است از نماز شب و سجده های تو

شـاعـــر نـمی شـود بـسرایـد غـم تو را

افـتــاده لرزه بـر تـنش از ماجـرای تو

1

شاعر بـمـیــرد از غـم بیانـتــهـای تو

2

دل پـاره کرد کـل جهـان در هـوای تو

لب می گـزد نـبی که نـبـیـند غـم تو را
وقـتی که میخ بر جگـر آسـمان نشست

درسوگ تو زمین و زمان خاکسار شد

پیـچـید در فــضای جـهان های های تو

شاعر گریست درد دلش را درون چاه

هرچند نیست ضجهای او در سزای تو

دارد دوبـاره مهـر تو را بـال می شـود

ای غـایت تـمـام دعــاهــــا دعــای تـو

لـطـفی بکن کــه زنـده شود با محبـتت

تـا بــاز هـم دوبـاره بمـیـرد بـرای تـو

 . 1بيت 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.

لب مي گزد خـدا که نبيند غـم تو را

شاعر بميــرد از غـم بي انتــــهاي تو

 . 2موضوع وجود ميخ در و سرخ شدن و وارد سينة حضرت شدن اين ميخ در هيچ مقتل معتبري نيامده است « البته اين موضوع
بدان معنا نيست که در اين حمله و جسارت سينه و پهلوي حضرت زهرا سالماهللعلیها مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربة در و
آتش حضرت به شدت مجر وح شدند و تصريح تاريخي در اين زمينه وجود دارد» لذا توصية ما اين است که اولً از بازگو کردن
آن به دليل مستند نبودن و همچن ين به جهت رعايت توصية علما و مراجع از پرهيز از خواندن روضههاي سخت خوداري فرمائيد؛
ثانيا اگر قصد اشارة گذرا به اين موضوع را هم داريد لز م است حتماً در قالب زبانحال يا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد
مطرح شود نه قطعيت تاريخي؛
وقتي که ميخ بر جگر آسمان نشست

دل پــــاره کـرد کـل جهـان در هــواي تو
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السالم

شاعر :حسن لطفی

000

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

با چـشم هـای نـیـمه بـازت گـاه گــاهی

چشمان خیس و خستهام را کن نگاهی

وقـتی تـنـور خانـه روشـن شـد برایت

گـفـتـم خـدا را شکر کم کم رو براهی

دستاس را چرخاندی اما رنگ خون شد

دستـاس فهـمیـد از نگـاهت بیگـناهی

از بس به پـای گـریه هـایت آب رفـتی

چیزی نمـانده از وجودت؛ مثـل کاهی

پهلو به پهلو میشوی و میچکد خـون

از زخم های پیکـرت خواهی نخواهی

از درد شانه ،شانـه می افـتد ز دستت

خـون می نشـیند کنـج لـبهـایت ز آهـی

در خواب بودی چادرت را بـاز کردم

شایـــد ببیـنم چهره ات را در پـگـاهی

دیدم که پائین تر ز چشمان تو پیداست

زخـم عـمـیـق پـنـج انگـشـت سیـاهـی

این چندشب از سرنوشتم روضه خواندی

از سـر گـذشتم از جـدایـی؛ بیپـنـاهی

گفتـی غروبـی شعله می پـیچد به بـالم

گـفـتی که میسوزم میان خیـمه گاهی

در حـلـقـۀ نـامحـرمـان و نـیـزه داران

هرجا که می گردم نـدارم تکیه گـاهی

شاعر :سیدرضا مؤید

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

بیمارم و به سر زده سـودای مرگ را

دارم بـه هـر نـمـاز تـمـنـای مـرگ را

لـب بـسـت از تـرنـم آمـیـن که زیـنـبـم

در گـریـه ام شنـیـد تـقـاضای مرگ را

من میزنم نفس نفس از درد و بـشنـوم

در هر نفس صدای قـدم های مرگ را

سیـلـی و تـازیـانه و ضرب لگد ،زدند

بر دفـتـر حـیـات من امضای مرگ را

سخت است دوری تو برایم ولی عـلـی

خواهم به درد خویش مداوای مرگ را

عشق تو زنـده داشت مرا ورنـه بارها

کردم در آن مـیـانـه تـمـاشای مرگ را

یارب به حق فـاطـمـه در کـام شیعیان

شیرین نما تو تلخی غـم های مرگ را
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000
شاعر :محمد علی مجاهدی

قالب شعر :قطعه

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل

مـبــادا بــاغــبـــانى در بــهـاران

خــزان نــخــل بــارآور بـبـیـنــد

مـبــــادا در بــهــــار زنــدگــانى

که نخلى ،چیـده برگ و بر ببیـند

مـبادا عــنـدلـیـبـى النــه خـویـش

ز بـــرق فـتــنـه در آذر بـبـیــنـد

چه حالى دارد آن مرغى که از جفت

بـجـا در النـه مـشـتـى پَـر بـبـیند

وزآن جانسوزتر احوال مرغى است

که جـاى النــه ،خـاکستـر ببـیـند

نـدارد کــودکى طاقـت که نـیـلـى

ز ســیـلى صـورت مـادر بـبـیـند

گـل سـرخ ست مـادر ،کى تـواند

رخ خـود را چـو نـیـلوفـر ببـیـند

هزاران بار اجل بـرمرد خوشتر

که سیــلى خـوردن هـمـسر ببیند

چــه حـالى مى کند پـیـدا خـدایـا!

اگراین صحنه را ،حـیـدر ببیند؟

مگـو رو کرده پــنـهـان تا مـبـادا

رخـش را ،سـاقـى کـوثـر ببـیـند

تـوانـد آن کـه مـوال بى نـگـاهـى

رخ مـحــبـــوبــۀ داور بـــبـیـنــد

خسوف مــه ،کسوف آفتاب سـت

نخـواهـد خــصم بد اخـتـر ببـیـند

مــیان شعلــه ،در از درد نـالـیـد

که یـا رب قاتـلـش کـیـفــر ببـیـند

ولــى از روى مــوال شـرم دارد

که مسمارش به خـون انـدر ببیند

چه سان موالازین پس خانۀ خویش

تهـى از دخـت پـیــغـمـبر ببـیـند؟

نهان کـن چادر و سجــاده اش را

مـــبــادا زیـنب مـضـطر بـبـیـنـد

بــرو دیوار و در را شستشو کن

مگـر ایـن صحنه را کمـتر ببیند
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

ای همه شب به گوش تو ،گریه بی صدای من

مانده به سینه با نفس ،ذکر خدا خدای من

اشک تو ریزد ازبصر ،بغض تو مانده در گلو

کشته مرا سکوت تو گریه کن ازبرای من

هر نفـسی کـه میکشم ،آه تو خـیزد از دلم

گشته علی علی علـــی زمزمه دعای من

عقده به سیـنه دارم و منع ز گریـه میشوم

حبس شده است در گلوگریۀ های های من

کوه فراق و قــد خم ،موی سفید و عمر کم

ع ْمر برو که بعد از این مرگ بود دوای من

گـریه دگـر نمیکـنـد بــاز ز کـار من گـره

غیـر اجل دگر کسی نیست گره گشای من

ای به فدات هست من گو شکند دو دست من

یک سرموی تو اگر کم شود از تو وای من

من بـه کـفـم گرفـتـه جان می دوم از قـفای تو

زینب چارسالهات می دود از قـفای من

من به تو اشک داده ام من به تو سوز داده ام

میثم از آن فشانده ای خون جگر به پای من

شاعر :سیدهاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

بیـمار مـن که دیده گهـربار میکنی

اشکی نـثـار گـلـشن ایــثار میکنی

از یک خزان زود رسی گـلشن مرا

با این نـسیـم درد خــبردار می کنی

می خوانی از نگاه علی راز سینه را

هرگه نظر به دفـتر اسرار میکنی

دارم به دوش بار گـرانـی ولی مـرا

با یک نگاه گـرم سبکـبـار میکنی

سرتابه پای دردی و لبخـند می زنی

برمن تو مهرخویشتن اظهارمیکنی

ای همدم و امید و مسیــحا دم عـلی

بیـــماری و طـبابت بیـمار میکنی

گل کس ندیده تکیه به دیوارغم دهد

ای گل چرا توتکیه به دیوارمی کنی

ای چلچراغ زندگیم گرشوی خموش

روز مرا ز غصه؛ شـب تار می کنی

زین شرح سینه سوز«وفائی» دگر مگو

دل رابه داغ و درد گرفتار میکنی
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

با گریه عـقده از دل من وا نمیشود

زخم جگـر به اشک ،مداوا نمیشود

تا دست من ورم نکند از غالف تیغ

بند ستم ز دست علــی وا نـــمیشود

شرمندهام ز رهـبر مظلوم خود علی

1

دســـت شکسته حامی موال نمیشود

بــــر روی قبر من بنویسید دوستان

سـیـلی زدن مــودت زهـرا نمیشود

بـــر بـــاب خــانهام بنویسید رهبری

مثـــل امــــام فاطمــــه تنها نمیشود

گـفــتم ز حـبس دل کـنم آزاد ناله را

دیـدم کـنار زینـــب کـبـری نمیشود

جزطفل من که یارعلی گشت پشت در

ششمـــاههای فــــدایی بـابا نمیشود

من پشت در ز پای فتادم یکی نگفت

زهرا چرا ز روی زمین پا نمیشود

سقط جنین و سیلی و ضرب غالف تیغ

ایـــن احـــتـــرام امابیـــها نمـــیشود

میثـم بـــدون لطف و عنایات فاطمـه

یک بیــت از کتاب توامضا نمیشود

شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

تو راه میروی وخون چكد ز پیرهنت

تو آه میكشی و سرخ میشود حسنـت

تونان نمیپزی و سفـرۀ شبم خالیست

نه آب میـخوری و آب میشود بدنـت

ز گیسوان پریشـان زیـــنبم پیداســـت

كه مانده زخم عمیقی به دست شانه زنـت

چگـونه در به رخـم باز كرده ای تنها

كه غرق خون شده امشب مسیر آمدنت

بگیر پرده ببـینم چه آمـده بـه ســـرت

بلـنـدتر شده این روزهـا؛ نفـس زدنت

تو گریه میكنی و من به سینه میكوبم

بـرای زخـم نـگـاهت برای زخـم تنت

 . 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 دفاع حضرت زهرا دفاع از وليت و امام خود بود نه دفاع از شوهر
شرمندهام ز شوهر مظلوم خود علي

دســـت شکسته حامي مول نميشود
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السالم

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

مرغ بهشت وحیـم و سوخـته آشـیانـهام

دانه سرشک دیـده و ناله شده تــرانه ام

منکه دمد ز حجرهام نور به چشم قدسیان

دود بــه آسمــان رود از در آسـتانــه ام

اجر رسالت نبی ثبــت شده به صـورتم

محفل غـربت علی گشته محـیط خانه ام

من که بهشت احمد و باغ و بهار حیدرم

مانـده زسیلی خزان برگـل رو نشانهام

سرو زپا نشـسته ام طایر َپـر شکسته ام

قــاتـل سنگ دل مرا کشته کـنار النهام

من و حمایت از ولـی گواه باش یا علی

شـهـیـد اول تو شد محـسـن نـاز دانـهام

هرچه عدو زند مرا؛رها نمی کنم تو را

گرچه ز کار اوفتد باز و ودست وشانه ام

درد ،مراکشد ولی نیست به غیر یاعلی

زمـــزمۀ شبـانــه و گــریۀ عــاشقانهام

منم همیشه همدمت تا که بگریم ازغمت

گـاه به تربت پـدر گه به اُحـد روانـه ام

«میثم» ما زسوز دل ساز کند غـم مرا

سـر زده ازدرون او شـعـلۀ جـاودانه ام

شاعر :سیدهاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ای که سوز نالهات خون در دل افالک کرد

سـیـنـۀ خـورشـیـد را آه تو آتـشنـاک کرد

نیمۀ شب ها دعای تو در آن هجـده بــهار

با مالئک تا سحرگه سیر در افـالک کرد

گـرچـه از گــرد گـنه آئـیـنـۀ دل تیره شد

میشود با گریه بر تو لوح دل را پاک کرد

دربهشت آرزو چون غنچه ازهم وا شود

هرکه در بزم عزای تو گریبان چاک کرد

ابـر رحمت دامنش را پاک سازد از گـناه

هرکه اینجا فیض اشک و آه را ادراک کرد

یــاد عـمــر کـوتــه تو ای گـل نیلـوفـری

سینه را در خون نشاند و دیده را نمناک کرد

دردل شب چون علی جسم تو را مدفون نمود

همره جسم توجان خویش را درخاک کرد

با غـمـی جـانکاه می گوید وفائی غـیر تو

کوه غم های علی را کس کجا ادراک کرد؟
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000
شاعر :محمد فردوسی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

ما بــه زیـرعـلــم زهـــرائـیـــم

گــرد و خـاک قـدم زهـرائـیــم

افـتـخــارهـمـۀ مـــا ایــن اسـت

نـــــوکـران عــجـم زهـرائــیـم

سـفره اش تا به قـیامت پهن است

ریـزه خـوار ن َعــم زهــرائـیـــم

نفَـســــش حـکـم مسـیــحـا دارد

زنــده از فـیـض دم زهـرائـیـم

مدح او زمزمه هـای لب ماست

چـون که ما محـتـشم زهـرائیم

ما دو تا چشمه ی کـوثـر داریم

گـریــه کن های غـم زهـرائیـم

بین هیـأت همه احـسـاس کنیــم

در طــواف حـــرم زهـرائـیــم

«الف قــامت» او «دال» شـده

راوی قـــد خـــم زهــرائــیـــم

زخـم پهلویش اگر جلوه گر است

همــه اش زیر سر میخ دراست
مـــرد خیــــبر  ،سپـرش افـتاده

بیـــن بـسـتـر قمـــرش افتـــاده

چـــه قـ َدر فـاطمه بی حال شده

بـــه روی شــانه سرش افـتاده

بـه کجا خیـره شده کـاین گونـه

آتـشـــی بر جــگــرش افـتــاده

خـانــه را می نــگـرد بـا دقـت

خــانـه ای را کـه درش افـتـاده

عکـس دیـوار و در سوختـه ای

بــاز هــــم در نـظرش افـتـاده

اشـک در دیــدۀ اوحـلــقــه زده

بــــاز یـــــاد پـســـرش افـتـاده

شـجــر طیـــبـه ی بـــاغ خـــدا

ثلثی از بـرگ و بــرش افتـاده

تـا گـل زخـم گـل یــاس شکفت
مرد خیبر کمرش تا شد و گفت
فــاطــمه! حـال مـرا زار نکـن

غـصــه را بر سرم آوار نـکن
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گفــتـه ای تـا که حـاللت بکـنـم

باشد این گونه تو اصرار نکن

فضه و زینبت این جـا هـسـتـند

دیگر امــروز غــذا بـار نکـن

زخـم پهلــوی تو سر وا کــرده

این قـ َدر جان عـلی کـار نکــن

بـاز هم خـاطره ها زنــده شــده

هی نظر بر نوک مسمـار نکن

الاقــــل پیش دو چـشــم حسنت

تکـیـه بر قـامت دیـــوار نکـن

ایــن قــدر آه نکش پیش حسین

گـریه بر دسـت عـلـمـدار نکن

جــمله ی « آه غـریب مــادر»

را دگـر این همه تکـرار نکن

000

این قدرروضه ی گودال نخوان

ایـن قــدر از تن پــامال نخوان
شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

سجده های فاطمه شـب زنده دارم می كند

مهر او زیباتر از فصــل بــهارم می كند

هرچه دارم از دعای مـادرم دارم كه او

با دعـایش لطف زهـرا را نثـارم می كند

من همانم كه نبودم شـیئ مــذكوری ولی

فیض حُبُّ الفاطمه کوثــر تبــارم می كند

اوست تنها مادری كه در مســیر بـندگی

با قـیـام خویش یــار ذوالـفـقــارم می كند

مادر طاووس جنت كیست غیر از فاطمه

اوست همچون دانه درمحشر شكارم میكند

تــــا قیـامت هـست كار انـبـیا تقـدیس او

مصـطفی فرمود :زهـرا با وقارم می كند

خطــــبۀ مـردانه اش درس تـوال میدهـد

با حـمایت از والیـت حق مـدارم می كند

گفت رهبر :احترام مادر ما واجب است

احتـرام اوســت صاحب اقـتـدارم می كند

رمز این سال حماسی هست سال فاطمی

آنـــكه بــــر سینـه مدال افـتخارم می كند

دولــــت دلــدار مـی آید به فـصل انـتـقـام

انتظـار یــار پُـر صبـر و قـرارم می كند

كعبه را یك روزه می پیـماید او تا كربال

عاقبــت روزی بـكامم روزگـارم می كند
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000
شاعر :محمد میرهاشمی

قالب شعر :قصیده

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

زهـرا اگـر نبود نشــان از بـقـا نبود

خـلـقـت اگر نبـود ظهـور خـدا نبـود

آیـیـنه ی تـجـلی وحـــدانــیـت بـــود

بی او صفات ذات خدا بـر مال نبود

بر محــورمحبت او شد جهـان بـنــا

بی این عمود خیمۀ هستی بـپـا نبود

می شد اگر حقیقت نـوریه اش عـیـان

دیگر مجال سورۀ شمس الضحی نبود

حبل المتین عشق فقط قصه بود و بس

گر رشته های چادر خیـرالـنسا نبود

مدحش گرفته میشد اگر از کتاب وحی

قدری نبود ،کـوثری و هـل اتی نبود

بیت معظمش که بــود مرکـز فلـک

روزی نبـود مـوقف اهل ســما نبود

محشر الی االبد به درازا کشیده بود

زهـرا اگر شـفـیعـۀ روز جـزا نبود

حج با طراوت است به یمن جهاد او

سعی اش اگرنبود حـرم راصفا نبود

گمراه و راه گمشده تا صبح محشر است

آن دل که مهر فاطمه اش مقـتدا نبود

قبله از اوست مفتخر و کعبه محتـرم

بیفاطمه حـریم و حـرم را بقا نبود

خیری نداشت عالم اگر فاطمه نداشت

خیر کثـیر حضرت خیـرالنسا

نبـود؟

ام االئـمه الـنجـبایـــش نگـفـتــهانـد؟

اُم اَب است و مـادر آل عـبـا نـبـود؟

زهـرا مگر عنایت خاص خـدا نبود؟

زهـرا مگر ساللۀ بـدرالـدجی نبود؟

زهرا مگر طراوت روح دعـا نبـود؟

زهــرا مگـر تجـسم راه وال نبــود؟

زهرا مگر تجلی عرفان و دین وعشق

آئـیـنه دار معـرفــت کبــریـــا نـبود؟

زهرا مگر شریفه زکیه حدیثه نیست

زهـرا مگـرعفیفـه و ا ُ ُّم الحـیا نبود؟

با آن سفـارشات گران بار مصطفی

جـایـی برای رفـتن راه خـطـا

نبود!

زهـرا اگـر نبود ،حـسینی بجا نبـود

بی فاطمیه صحـبتی از کــربال نبود

365

درآستان وصال؛ جلد چهارم ،اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها
السالم

بی فاطمیه نور شهـادت عیـان نبـود

بی فــاطمیه جلـوه نـما نینـــوا نبـود

بی فاطمیه اشک جهــاد آفـرین نبود

شـور حسیـنـیان نمکش از بکـا نبود

زهــرا لباس آخرتش از بهشت بـود

سهم حـسین وای که جز بـوریا نبود

ششماهۀ مدینه به خون گر نمینشست

شش ماهۀ ربـاب به غـربت فـدا نبود

پامال کینه گر گل عشق عـلـی نبـود

شاخـه گل حسن ز جفـا زیر پا نبود

دستش اگر به پای والیت نمیشکست

دستی کـنار عـلقـمه از تن جـدا نبود

با این همه جاللت و با این همه مقام

تکـذیب آن وجـود خـدایی سزا نبود

توهین به شأن عصمت آیات نور شد

این ناروا به ساحت قدسـش روا نبود

شهر مـدینه حـاصل ذکــر وال نشــد

آنـــجا کسی مقـیـم حدیث کـسا نبود

با هیچ امانتی نشود اینچـنیـن عـمـل

گیرم که او امانت خـیـرالوری نبود

دیوانهوار؛ شعله به دست آمـدند روز

بردرب خانه ای که شبی بی گدا نبود

غیر از شقایقی که به رویش شکفته بود

در آن خزان غمزده یک غنچه وا نبود

مسمار و تازیانه و سیـلی و فاطمـه

گیرم معاد و محشر وعدل خدا نبود

مخفی اگر نـــبود مــزار شـریف او

فـریـاد غـربت بـشریت رسـا نــبود

از رویت خسوف هاللش هالل ماند

پـشتی که جز مقابل یکـتا دوتا نبود

مادر ز قاتل پسرش کی رضا شود؟

از قاتالن محسن خود او رضا نبود

گفتا مـراثی اش به عطوفت بیان نما

یک ذره رحم در دل این ماجرا نبود

مادر کنارساحل خون بود و طفل غرق

در پیچ و تاب واقعه بابا چرا نــبود

ای سبزپوش صبح فرج مهدیا بگـو

سـرخی پنجه های عـدو از حنا نبود
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

اگر ُکشند در این بیت وحی صدبارم

من از امام خودم دست بر نمیدارم

من از برای دفاع عـلی سپر شــدهام

بگو که چهـره بسوزد ز شعـلۀ نارم

هـزار شکر که من مادر شهید شـدم

چهار کـودک دیگربه یاریاش دارم

نه بر پسر نه به پهلو نه سینه نه بازو

علی ،برای تواشک ازدو دیده میبارم

به تـازیـانه اگر چـه مـرا کـنار زدند

تو را مـیانـۀ دشمـن چگونـه بگذارم

به قـبـر گمشدهام این حدیث بنویـسید

که من به سن جـوانـی شهیــدۀ یـارم

دو مه؛ ز قصۀ دیوارو در نرفته هنوز

نفس نفس زده شب تا به صبح بـیدارم

به دردهای علی گـریه میکنم بسیار

اگرچه باشد ازآن ضربه درد بسیارم

برای آنکه کنم ظلـم خصــم را ثابت

به حشر محسن خود رابه روی دست آرم

شـرار آه شـــما خـیـزد از دل میـثـم

خـدا کـند کـــه شـود جـاودانه آثـارم

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

شاعر :حسین ایزدی

هر شب زدرد تا به سحرآه میکشی

آهـسـتـه با دو دیـدۀ تـر آه میکـشی

آیـات زلـزلت همه تـأویل میشونـد

وقتی که تو زعمق جگرآه میکشی

با اینکه درد ها نفـست را بریـده انـد

ضجـه نمـی زنی و دگر آه میکشی

این آه آه توهمه از دست درد نیست

از غربت من است اگر آه میکشی

محسن،حسن ،حسین ،و یا زینب وعلی

داری بــرای چند نفر؛ آه میکشی؟

وقتی نگاه توبه حسن خیره می شود

آیـــا بـرای پاره جـگر آه میکشی؟

ایـن آه آه تـو به خـدا می کـشـد مـرا

بانـوی خستــه ام چقدر آه میکشی؟
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شاعر :محمد فردوسی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

بر مشامم می رسد بوی عزای فـاطمه

میشـوم آمـادۀ گـریه بــرای فـاطـمـه

هاتفی از آسمان ها میدهد امشب نـدا

فـاطمـیه آمده ،مـــاه عـزای فــاطـمـه

فـاطـمـیه آمـده؛ ای فـاطـمیـون غـیـور

خانۀ دل را کـنید امشب سرای فاطمه

در عزایش بر تنم دارم لباس نوکـری

این لباس مشکیام باشد عطای فاطمه

من کجا و گریه در بزم عزای اوکجا؟

اشک چشمانم ب َُود لطف خـدای فاطمه

بر جراحات عـمیق فـاطمه مرهم نهـد

هرکسی گرید میان روضه های فاطمه

هرکسی بر بام خانه پـرچم زهـرا زند

میشود ایمن ز غم تحت لوای فاطمه

مهر زهرا را خدا با طینتم کرده عجین

افتخارم این ب َُـود هسـتم گـدای فاطمه

در قـنوت هر نـمازم بر لبـم دارم دعا

بـاراله ها جـان مـن گردد فدای فاطمه

یاری زهرا نمودن بازبان است وعمل

ایکه هستی درپی کسب رضای فاطمه

میرسد آوای یا مهدی هنوز از پشت در

ذکـر تعـجیل فرج باشـد دعای فاطمه

کی می آیی تا بگیری انتـقام مـادرت؟

مهـدی زهـرا بیا ،ای دلـربای فـاطمه

شاعر :علیرضا لک

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

با آنکه نفسهای پر از بـال زدن داشت

در چشم کبودش رمق بودن من داشت

گــلــدوزی پــیــراهــن او تا شب آخـر

با من که نه! با اشک وغم و ناله سخن داشت

می گفت :ببین پینه ی دستم شده بهتــر

می گفت ولی آتش صد زخم به تن داشت

میگفت :مهم نیست یکی دو سه جراحت

یا اینکه نمیگفت چه دردی به بدن داشت

از آرزوی خــوب شدن گـفـتــم و گفتم

اما مگر این زخم ،سر خوب شدن داشت؟!

یک عمرنشستیم و دراین کوچه نوشتیم:

ای شهر! مگر یک زن غمدیده زدن داشت؟
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000
قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

شاعر :علی صالحی

دست نوازشش دگراز کار مانده است

بر بـازویش مدال غـم یـار مانده است

با اینکه نا ندارد و قــامت کـمان شـده

چون کوه پشت حیدرکرار مانده است

هرشب برای غـربت و مظلومی علی

تا صبح گریه کرده و بیدار مانده است

حالش وخیم تر شده از حرص و جوشها

غـصه زیاد خورده که بیمار مانده است

زینب حریف آن همه خونریزی اش نشد

در کار این مریضه پرستار مانده است

از نحــوۀ قـدم زدنـش حــدس می زنـم

چشمان ضرب دیدۀ او تار مانده است

کـمـتــر شده تــورم پلکش ولی هنــوز

بر پـیکرش جراحت بسیار مانده است

هر ثـانــیــه تـنــفــس او کنــد میشود

بد جور در میان در انگـار مانده است

ای فـضه ال اقــل تو جــواب مــرا بده

این جای پای کیست به دیوار مانده است؟

شاعر :علی انسانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

گل ،بر من و جوانی من گـریه میکند

بلبل به خسته جانی من گریه میکند

ازبس که هست غم به دلم ،جای آه نیست

مهمان به میزبانی من گــریه میکند

از پــا فـتـاده پا و ز کار اوفتاده دست

بـازو به نــاتــوانـی من گریه میکند

گــلهای من هنوز شکــوفـا نگـشتهاند

شبنم به بــاغـبــانی من گریه میکند

در هــر قــدم نشـینم و خیزم میان راه

پیری ،براین جوانی من گریه میکند

گردون ،که خود کمان شده ،با چشم ابرها

بــر قــامت کـمـانی من گریه میکند

این آبشار نیست که ریزد ،که چشم کوه

بـر چـهـرۀ خـزانی من گـریه میکند

فــردا مــدیـنــه نـشـنود آوای گــریـهام

بـر مـرگ نـاگهانی من گریه میکند
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

گفتم از درد نهان؛ یـار به من میگـوید

یا که مخفی؛ به حسین و به حسن میگوید

نه حسین و نه حسن رازغمش داد خبر

نه به زینب نه به فضه؛ نه بمن میگوید

نه زمحسن نه زصورت نه زسینه نه زدل

نه ز بـازو نه ز پهـلو نه ز تن میگوید

گوش او ناله ی جانسوز مرا میشنــود

چشمهایش به من از ضعف بدن میگوید

هر گه از پیکـــرآزرده ی او میپـرسم

عـوض او در و دیـوار سـخـن میگوید

نقش هرغـصۀ او پیـش دو چـشم ترمن

قصهها از غـم و اندوه و محن میگوید

آنچه را با حسنین و به من وفضه نگـفت

شـب غسـل بــدنش خـون کـفن میگوید

حق زهرا همه ُ
شد غصب و زبان«میثم»

لعن بــر طایـفــۀ عـهــد شکـن میگوید

شاعر :پوریا هاشمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

در میزنی که وا بشود؛ وا نمیشود

دردت غریبی است مـداوا نمیشود

حالت بد است بازولی روی مرکبی

پهلو شکستــه مثل تو پـیدا نمیشود

بیعت گرفـتن تو به جایــی نمیرسد

اینجا کسی به خاطر تو پا نمیشود

گـریه نکن که گوش ندارند بشـنوند

گـریـه نکن که حـل مـعـما نمیشود

شکاک ها به حرف تو انقُلت میزنند

که پاسخت به جز اگر،اما نمیشود

پس میزنند روی تو را؛ باز رو نزن

دیگـر کسی مـدافـع مــوال نمیشود

برگـرد خانـه بستــری خـانـۀ عـلـی

سعیت نتیجه بخش به اینها نمیشود

دیـگر گـذشـتــه دورۀ آن احـتـرام ها

قـدی بـه پــای آمـدنت پـا نمیشـود
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000
شاعر :ناصر زارعی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

دلم تنگ است بهر دیدن روی تو مادرجان

منم زینب اسیر خلـق نیكوی تو مادرجان

بـجای فـضه آوردم بَـرت آب وضویت را

كه شاید باردیگر بنگرم روي تو مادرجان

مگراین چارساله دخترت هم گشته نامحرم

نباید چونكه بیند روي و گیسوي تو مادرجان

نمی گیری مرا در بر دگر؟ دلتنگ آغوشم

دلم خواهد نهم سر را به زانوی تو مادرجان

نگر چندیست گیسویم نگشته شانه با دستت

معطركي شود زلف من از بوی تو مادرجان

دلم خون است ودیگر طاقتي براین دلم نبود

شوم كی با خبر از سر پهلوی تو مادرجان

نمی گوئی به زینب راز خاكی گشتن چادر

بگو تا كه شوم هم درد و دلجوی تو مادرجان

حسن چندیست محزون و به خود از درد میپیچد

خبر دارد مگر از سر ناگوی تو مادرجان

دلم خوش بود ،محسن آید و هم بازیم گردد

چه بُد جرمش كه پرپرگشته دركوي تو مادرجان

پدر با چشم مضطر حال و احوال تو میپرسد

مگردان رو ز او آید چو رو سوي تو مادرجان

نگر بابا غریب است و تسالیش تو می باشی

بسوزد قلب او اینگونه با خوی تو مادرجان

حاللم كن اگر بهرت عصائي ناتوان بودم

دعا كن تا بمیرد دخت دلجوي تو مادرجان

بود بر سا ئل این عقده كه روزي مادرت خواند

قبولش كن شود قربان گهش كوی تومادرجان

شاعر :حسین رستمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

فـاطـمـه ،فــاطـمـۀ دورۀ پـیـغـمبر نـیـست

یا نه! این فـاطمه آن فاطمۀ حیـدر نیست

چه سوالی ست که میپرسی؟ علی جان خوبی؟

من کجا خوبم اگر حال شما بهـتر نیست

غیر از این درد حجابی که گرفتی از من

بستری بودنت آن قدر عذاب آور نیست

فـضـه می گـفـت بـیـایـیـد غــذا آمـاده ست

زینبت گـفـت نـمـی آیم اگـر مادر نیست

گریه آور شده این آمد و رفتی که مراست

وای از این خانه که دارای در دیگر نیست
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شاعر :محمدحسین رحیمیان

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

زهرایی و مدح تو فـراتر ز کالم است

عالم همگی خیره بر این شأن و مقام است

معـصـوم ز اوصـاف تو بایـد بـزنـد دم

اظهار نظر بر من بیچـاره حـرام است

در شادی و در غصه و در شام و سحرگاه

یا فـاطـمـه ذکـر لب آیـات عـظـام است

هـر روز در خـانـۀ تو معـجـزه دیـدیـم

مانند خـدا هستی و لطف تو مـدام است

هر کس که شده مرد شهادت پسر توست

هر کس که غالم تو شود مرد قیام است

فـردای قـیامت به تو افـتد سر و کارش

هرکس که فقط دغدغهاش حفظ امام است

از هر که ب َُود در طلـب فـیض شهـادت

بر محسن شش ماهه تو عرض سالم است

پـایـان پـرستـاری زیـنـب شده نـزدیک

زنها هـمه گـفـتند که کار تو تمام است

شاعر :محمد سهرابی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای فُلك عاشقی ز چه پهـلو گرفته ای

ای بحر عشق از چه به غم خو گرفته ای

تاریك شد دو چشم علی بی طلوع تو

چندیست از عزیز دلت رو گرفته ای

بهـر سـؤال نه ،ز مدد یا علـی بگــو

ای همسری كه دست به زانو گرفته ای

ترسم بگیرد از من دل سوخته تو را

زخمی كه از غالف به بازو گرفته ای

دیوار را رها كن و از دست من بگیر

ای آن كه دست خویش به پهلو گرفته ای

گرچه كبود گشته ولی باز كن به من

آن چشم را كه در خَم ابرو گرفته ای

آشفته است چون دل من موی زینبت

زان دم كه شانه را ز سر او گرفته ای

موی تومحرم است وعلی محرم تونیست؟

از چیست چهره در پس گیسو گرفتهای؟
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000
شاعر :علی انسانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

چه کنم؟ آتشی افتاده به جانم ،چه کنم؟

آتش از آب دو چشمم ننـشانم چه کنم؟

با حضور تو ،به من خانه نشینی سهل است

گر نمانی تو و من بیتو بمانم ،چه کنم؟

تو در این شهر ،فقط در به رخم باز کنی

»ای همیشه نگرانم ،نگرانم چه

کنم؟«

زرهم پشت ندارد ،به تو پشتم گرم است

بیسپر بعد تو با خصم گرانم چه کنم؟

گوشۀ خانه ،من و چار جگر گوشۀ تو

غم ز شش سمت گرفته به میانم چه کنم؟

در ره مسجد و خانه به زمین میخوردم

از همان موقع شده ورد زبانم چه کنم؟

من که هرکس گره ای داشت کمک از من خواست

گره ای خورده به کارم که ندانم چه کنم؟

زود ای عمر علی میروی از دست علی

بیتو بر ماندن خود نیست گمانم ،چه کنم؟

شاعر :امیر عظیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

هر کسی این روزها آمد کنارم ،گریه کرد

چشمش ابری شد،به حال و روزگارم گریه کرد

بس که مرغ روح من شوق سفر دارد به سر

قابض االرواح از این انتظـارم گریه کرد

سینۀ دیـوار با زخـم نهـانم خـون گریست

درب خانه شد سیاه و سوگوارم گریه کرد

آسمان تا دیـد بـا بـال شکـسـته ،هـمچـنان

در هوای مرتـضایم بـی قـرارم گریه کرد

مرتضی امروز وقتی دید با هر زحمـتی

روی پاهای حسن سر میگذارم گریه کرد

مجتبی انگشت خود را روی موهایم کشید

نـاگهـان افـتـاد یـاد گـوشـوارم گـریه کرد

دخترم زینب شبی سرروی دامانم گذاشت

گفت میخواهم برایت خون ببارم ،گریه کرد

کاسه آبی را که بردم سمت لبهای حـسین

دید در دستانم از بس رعشه دارم گریه کرد
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شاعر :محمدسعید میرزایی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

امشب هـزار قافـله پـروانه سـوخـتـه

یک جـویـبـار شمع غـریـبانه سـوخته

ازاین دری که سوخته معلوم میشود

هرکس که بوده است دراین خانه سوخته

آتش گرفته بیت کریمی کـه در طلب

صد یوسفش به حسرت پیمانه سوخته

دارالوالی فاطـمه امشب دل عـلیست

سقف و ستون و بام و در خانه سوخته

خاکسترغم است به گیسوی مرتضی

گل رفته ،شمع سوخته ،پروانه سوخته

بعد از تو این کبوتر تنها چه میکند؟

طوفان گذشته است ،ولی النه سوخته

لیلی به خاک خفته ومجنون به خاک او

سنگ از حـرارت دل دیـوانه سـوخته

تقویم بیتو بودنم آغــاز شد ،چه زود

شب رفته است و شمع به افسانه سوخته

دل را به داغ بانوی تطهیر خون کند

هـر کس به یاد خانه و کاشانه سوخته

شاعر :علی اکبر لطیفیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

پروانه شـدم شعله به پای تـو نگیرد

این حـادثـه بر هـیچ کجای تو نگیرد

بین نـفس سینه ی من فاصله افــتـاد

تا اینکه در این شهر صدای تو نگیرد

تـا این سـپـر تا شده ات فـایــده دارد

ای کـاش مرا از تو خدای تو نگیـرد

پهـلـو زدم آنقـدر که مسمـار بـیـفـتد

تا مـوقع رفـتن به عـبـای تـو نگیـرد

افتادن من در وسط کوچه صدا کرد

آری خـبـری نیست برای تـو نگیـرد

من شیشه سپر می کنم امروز برایت

تا سنگ سر کوچه به پای تو نگیرد

تو خـواستی ایـنـبار فـدایم شوی اما

من خواستم اینـبار دعـای تـو نگیرد
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000
قسمت سوم بخش سوم  :اشعار شب و روز شهادت حضرت زهرا سالم اهلل علیها
شاعر :امیر عظیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

سالم سـورۀ کـوثـر ،سالم "أَعـ َ
طیـنـا"

درود ،مـادر سـادات ،فـاطمه ،زهــرا

صفیه ،ام ابیهــــا ،جـــلیــله ،راضــیه

حدیثه ،طاهره ،قدسیه ،انسیه ،حــورا

تویی که عرش سرش را به پات میساید

تو زهره ای ،که ضیائت گرفته دنیا را

بــرای فـهـم مقامت ،عــقول پا در گل

بــــرای درک خـیـالـت ،خیـال نابـیـنا

تویی کـه دختر وحی و عروس قرآنی

گــواه ،سـورۀ رحـمان و سورۀ طـاها

برای همسری تــــو ،فـلک علی پرور

نبـــــود غـــیر والیت برای تو هـمـتا

تویی که فخر ائمه شـده است مادریت

تو مـــادر پدرت هم شدی ،ولی بخـدا

تو مـادر هـمۀ بچـــه شیـعـه ها هـستی

فــــدای مـــادری تـو ،تـمـام مـادرهـا

فـدای نــام حـسـیـنـت ،تـمـامی عــالـم

فـدای نـام عـزیــز حـسـن ،هـمه دنـیا

همیشه نام حسن را که می برم ،مادر

بـیاد کوچه می افـتم ،بـیاد کـوچه ،چرا

چرا که صورتتان در عبور ازاین کوچه

بـه ضرب سیلی دشمن کبود شد زهرا

هنوزخاکی خاکی است چادرت بی بی

هـنوز مانده درآن کوچه گوشوار شما

کنـــار چادر خاکی که ارث زینب شد

اگر که روضه بخـوانی برای کـرببال

علَی ُ
ک َّن باالفرار» بگو
پس از حـسین « َ

خـدا کنـد ،نکند خصم خیمه را یغـمـا

حجاب زینب کبری،حجاب فاطمه است

رسیده شمر به خیمه کجایی ای سقـا؟
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شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :قصیده
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000
وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

همینکه زود بمیرم بجای تو ،کافیست

همینکه جان بدهم در عزای تو ،کافیست

بـرای هـر تـپـش من تـبـسـمی بس بود

برای هر نفـس من هـوای تو کافیست

قسم به نقطۀ فاء تو کار من گـیر است

بـرای نـافـلـههـایم هـجای تـو کافیست

مدیـنه سـیر شده؛ شهـر دیگـری برویم

چه غم که گفته اگر هایهای تو کافیست

بـرای سـاخـتـنـم بـا غـم مـدیـنـه بـمـان

بـرای سـوخـتـنم انـزوای تو کـافیست

بمـان که با تو بـمـانـد تـوان به زانـویم

بمان که بیکسی مرتضای تو کافیست

بــمـان و آه بـکـش بـا خــیـال قــنـداقـه

برای محسنم این الی الی تو کافیست

بـرای آنکه بفـهـمـم چه آمـده به سـرت

لباس سرخ تو کافیاست جای تو کافیست

صـدای آیــنـۀ ُخــرد مـیدهـی ای وای

به شب نشینی ما این صدای تو کافیست

خـجـالـتـم نـده با این نَـفَس نَـفَس زدنت

که وضع سینهات از وای وای تو کافیست

نمیرسـید به من زورشان و فـهـمیـدند

برای ُکـشتـن من ماجرای تو کافیست

تو شیشه بودی و یک سنگریزه هم بس بود

کسی نگفت که حال عزای تو کافیست

کسی نگفت که نامرد آتشت بس نیست

کسی نگفت مزن ضرب پای تو کافیست

کسی نگـفت مغـیره به تازیـانه مکـوب

کسی نگفت که برگی برای تو کافیست

کسی نگفت که قـنـفـذ غالف را بردار

نزن نزن نزن این ضربههای تو کافیست

کسی نگفت به غیر از یهودی این شهر

که گفت غربت خیبر گشای تو کافیست

تو را زدند و شکستی و من زمین خوردم

تو را زدن همین هفت جای تو کافیست

تو را زدنـد و لـب تو نـکـرد نـفـریـنی

که آهی از تو برای خدای تو کافیست

پس از تو دخـتـر تو داد میزنـد نزنـید

حـسین داغ تو واغـربتای تو کافیست

برای آنکه سـپـاهی غـنـیـمـتت بـبـرنـد

هـزارو نهصد پنجاه جای تو کافیست

گـلـیم ،پاره عـبایی ،حـصیر ،زیرانداز

یکی اگر که شود بوریای تو کافیست
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000
شاعر :رضا قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

حال من خوب است ،اما بشنو و باور نکن

پس بمان و روزگارم را از این بدتر نکن

یا به دست ناتـوانت اینـقـ َدر زحمت نده

یا نه؛ چشمان مرا با گریههایت تر نکن

گرچه سوزاندند باغم را؛ بهشتش کن؛ بمان

خانهای که سوخت را با داغ ،خاکستر نکن

آه دود آلــودۀ آئـــیــنــۀ دق را نــبــیــن

روبروی آن نرو؛ دیگر نظر بر در نکن

با تـنور خانۀ خود آشـتی کن؛ نـان بپـز

حسرت دستاس ،را دست نوازشگر نکن

دستپختت را نخوردم؛ چند وقتی میشود

همسرت را بیش از این محروم ،از همسر نکن

آه ،ای خورشید! پشت ابر روبندت نرو

آه ،ای َمحرم ! کنارم چادرت را سر نکن

عجل َوفاتی»ها شفایت را بخواه
جای این « َ

مرغ بـاغ آرزوهـای مـرا پـرپـر نـکـن

سن و سال کودکانت را ببین و رحم کن

مادری کن؛ خانهام را زود ،بیمادر نکن

از امـانتداریام شرمـندهام دخـترعمو!

خوب شو دیگر! مرا مدیون پیغمبر نکن

شاعر :محسن حنیفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

لبخـنـد نـور جـان بـدمـد در تن بهـشت

نور تو جـلـوهای کـند از روزن بهشت

قیمت گرفت روضۀ رضوانه ،چون نشست

گرد و غـبـاره راه تو بـر دامن بهـشت

حــنـانـۀ رسـول خــدا! آه مـیکــشـی!؟

شعله کـشـیده آه تو در خـرمـن بهـشـت

بـا مـد آه تـو هـمـه مـعــراج مـیرونـد

تا هـیـأت خــدا بـرود شـیــون بـهـشـت

در این نفس کشیدن زخمی چه سری است

گل کـرده اللـه در دل پـیـراهن بهـشت

دوزخ شـراره زد بـه در خـانـۀ عــلـی

دوزخ اراده کـرده شود دشـمن بهـشت

حوریه علی! به رخت رنگ نیلی است

این رنگ و روست علت جان دادن بهشت

شعـر کـبود و روی کـبـود و تن کـبـود

یعنی پُـر از بنـفـشه شده گـلـشن بهشت
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شاعر :میالد یعقوبی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

حـیـدر به غـیر تو که دلـداری ندارد

غمدیده هست و یار و غمخواری ندارد

ای کـشتی عـمر عـلـی پهلـو گرفـتی

بـی روی تـو مـاه شـب تـاری نـدارد

خالی مکن پشت علی را فاطمه جان

حاال که مـوال جز تو دیـواری ندارد

ای چـشمۀ جاری موال ،کـوثر عـشق

عـالـم شـبـیهت چـشـمۀ جـاری ندارد

زهرای من کمتر به فکر رفتنت باش

وقـتی که میبـیـنی عـلی یاری ندارد

ای مستجاب الدعـوه کاری کن برایم

مـانـدن بـرایت فـاطـمه کـاری ندارد

شـانه به مـوی زینبت بـانـو مزن تو

بـازو و دسـتـت قـدرت یـاری نـدارد

از من مپـوشان چهـرۀ نیـلـوفـری را

شب هم به مانند تو رخـساری ندارد

بـاغ جـنـان هم مـثـل این پیـراهن تو

ای یـاس من اینـقـدر گـلکاری ندارد

شاعر :محسن راحت حق

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

از برم بانوی خوبیها به دریا میروی؟

کندهای از خاک و تا عرش معال میروی؟

لحظههای آخر است پنهان نکن رخسار خود

فارغ از دلبستگی از دار دنیا میروی؟

خندههای تلخ تو بدجور حالم را گرفت

روح من ،ریحان من تا سمت طاها میروی؟

هیچ میدانی پس از تو مرتضی دق میکند؟

از کنار من به سرعت ،جان زهرا میروی؟

بیبی عالم! حاللم کن که در پیشم زدند

با تنی غرق کبود و پُر ز غمها میروی؟

کودکانت را ببین افتادهاند سر خوردهاند

بیحسین و زینبت بانو تو آیا میروی؟

اندکی آرامتر؛ تعجیل تو از بهر چیست؟

بیهیاهو در دل تاریک شبها میروی؟

کاش میمـردم نمیدیـدم پر پـرواز تو

از برم پرپر زنان باال و باال میروی؟
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000
شاعر :محسن صرامی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

کار من این روزها صبر است و صبر و انتظار

تو قرارم هستی و بیتـو ندارد دل قرار

مثل من بیتاب مانده مثل من خون گریه کرد

میچکد روی زمین اشک از غالف ذوالفقار

هی خزان بعد از خزان بعد از خزان بعد از خزان

ال به الی بغضهای خانهام گم شد بهار

بسترت هم زخم شد از زخم بسترهای تو

مانده تنها بین بستر سایهای از آن وقـار

بستهای دائم سرت را از فـشار درد سر

الاقل ای ابر بارانزا از این غـمها ببار

قـبل این پیراهن تو ساده بود و ساده بود

چند ماهی هست شد پیراهن تو الله زار

کاش میشد پیش مرگت میشدم زهرای من

بیتو دیگر مرتضی را جان نمیآید به کار

گریه کن اینقدر فکر حال و روز من نباش

چون امانـم را بـریـده گـریـۀ بیاخـتـیار

اشکهایم را به پهلو میکشی ،شرمندهام

تو خودت مظلومهای ،من هم برایت جانثار

شاعر :وحید محمدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای کـوثر علی چقَـ َدر زود میروی

بال و پَـر عـلی چقدر زود میروی

بعد از نبی دلم به تو خوش بود فاطمه

هم سنگـر عـلی چقدر زود میروی

ای تکـیه گاه زنـدگی حـیدر غـریب

ای لشکـر علی چقدر زود میروی

شرمندۀ تو هستم و پهلوی زخمیات

ای یـاور عـلی چـقدر زود میروی

دردت به سینه بود و به حیدر نگفتیش

غـم پرور عـلی چقدر زود میروی

نه سال از علی تو بدی دیدهای مگر

ای هـمسر علی چقدر زود میروی

بد جـور زندگی علی را به هم زدند

ای دلبـر عـلی چـقـدر زود میروی

خیری که نیست بعد تو در زندگی من

ای کـوثر عـلی چقدر زود میروی
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شاعر :محسن راحت حق

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

از سـرم سـایۀ الطـاف خـدا جـمع نکن

مادر از روی سرم ،بال وفا جمع نکن

چادرت را بتکـان و بده بر زینب خود

معجـر خاکی خود را ز حیا جمع نکن

ناامـیـدانه به اطـراف چـرا مینگـری؟

بار و اسباب سفـر را گل ما جمع نکن

نَفَست؛ هم َدم و هم باز َدمش مثل مسیح

نفـسی تـازه کن و مـوج بـقـا جمع نکن

نَفَـس شـیـرخـدا بر نَـفَـست بـسـته شـده

سـفـرۀ زنـدگـی شـیـرخـدا جـمـع نـکـن

این حسین است که بوسه بزند بر کف پا

عـقـدهها در گـلوی کـربـبال جـمع نکن

از حسن هیچ نمانده بجز از موی سفید

در دل این پـسرت آه و نـوا جـمع نکن

بیشتر از همه کس دل نگرانم به حسن

حفـظ اسرار نکـن درد و بال جمع نکن

آخرین خواستۀ زینب تو این شده است

از سـرم سـایۀ الطـاف خـدا جـمع نکن

شاعر :مرضیه عاطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

جـذبه از یاقـوت و گوهـر میرود

سـورۀ اخـالص و کـوثـر میرود

زجـرها دیـدهست اما غرق شوق؛

مـحـض دیـدار پــیــمـبـر مـیرود

لـرزه میافـتـد به جـان مـرتـضی

هر زمان که جانب « در» میرود

گرچه خوانده مجـتـبی أمن یُجـیب

خـوب مـیدانـد کـه آخـر مـیرود

نیمه شب «عجل وفاتی» خوانده و

دیـگـر از آغـوش بـسـتـر میرود

با چه حـالی حـضـرت دارالـشـفـا

مضـطر و بشکـسته پیکر میرود

از دو چشمش اشک جاری میشود

تا که زینب سمت معـجـر میرود

روضه بر پا میشود وقتی حسین

تـشـنـه در آغــوش مـادر میرود!
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000
شاعر :مجتبی روشن روان

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

مبر ز خـانۀ حـیـدر صدای گـرمت را

علی بگـو شـنـوم آن نـوای گـرمت را

ز چشم من مبری خندههای گرمت را

بخوان دوباره نماز و دعای گرمت را

قـیام نیـمه شـبانت عجب تـماشائیست
در آسمان ز قنوت تو شور و غوغائیست

بـتـاب در دل شبهـای تـار مـن زهـرا

بـمـان برای هـمیـشه کـنـار من زهـرا

بـبـیـن به حـال دل بیـقـرار من زهـرا

انیـس بیکسیام غـمگـسـار من زهـرا

برای طاعت حق هم تو یار من بودی*
در اوج غصه و غم هم کنار من بودی

1

از آن زمان که دو دستت ز کار افتاده

تــمــام خــانــۀ مـن از مــدار افـــتـاده

حـسـن ز داغ رخـت بـیـقــرار افـتـاده

غـریب و خـسـته کـنـار تو زار افـتاده

مگو که میروم و میسپارمت به خدا
که تا به روز ابد دوست دارمت به خدا
مرا دوباره صدا کن اباالحـسن! زهرا

سخن ز درد جدایی مزن به من زهرا

مگـو که دخـتـر تو آورد کـفـن زهـرا

به پیـش چشم غـریبم نفـس نزن زهرا

 . 1ابیات 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 و حفظ بیشتر شأن حضرت زهرا بیت اصالح شده که در متن
شعر آمده را جایگزین بیت زیر کنید.
به پای سفـرۀ خالی ز نـان من مـاندی

در اوج غصه و غم همزبان من ماندی

به پـارگیِ لب کهـنه معـجرت سوگـند

به زخم گوشۀ ابروی اطهـرت سوگند

برای طاعت حق هم تو یار من بودی *پیامبر اکرم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم از امیرالمؤمنین علی عليه السّالم درباره حضرت فاطمه
زهرا سالم اهلل عليها پرسیدند ،حضرت پاسخ دادند« :نعم العون علی طاعۀ اهلل; [فاطمه سالم اهلل عليها ]خوب یاوری در راه اطاعت و
بندگی خداست «بحاراألنوار ج 4۳ص »11۷
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تن تـکـیـده ز درد و غـم تـو آبـم کـرد

000

نـماز خـواندن نـیـمه شبت کـبـابم کرد
به خسـتگی وجـود مطـهـرت سـوگـند

به بغض چشم پُر از اشک دخترت سوگند

به محسن آن گل نشکفته پرپرت سوگند

به زخم گوشۀ ابروی اطهـرت سوگند

که خـاطرات تو از خاطر عـلـی نرود
تـوسـالت تو از خـاطــر عــلـی نـرود

شاعر :غالمرضا حق پرست

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

غصه ات ای ملک سوخته پر سنگین است

گریه ام روز و شب وشام و سحر سنگین است

کس زمن بــعــد تو بر صبــر توقع نکند

بشکند چون که کمر ،درد کمرسنگین است

با عـلی حرف بزن تا که نگویند به هــم

بـا علیمثل همه فـاطـمه سرسنـگین است

رمقی نیست که حرکت بدهی جسمت را

نـتـوانـی بــزنی بال که پر سنـگین است

تـک و تـنـهــا وسـط راه رهـایــم نکـنی

راهزن پر شـده و بار سـفر سنگین است

شاعر :محسن ناصحی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

درد داری ،دست بر بازو بگیر؛ اما بمان

پیش چشمم دست بر پهلو بگیر؛ اما بمان

من که میدانم برایت راه رفتن مشکل است

باشد اصالً دست بر زانو بگیر؛ اما بمان

گرچه سختی میکشی در خانه ،باشد کار کن

فضه را بنشان و خود جارو بگیر؛ اما بمان

با غـروبت خـانهام تاریک شد ،لطفا ً نرو

مثل شمعی نیمه جان سوسو بگیر؛ اما بمان

غربت من گرچه سنگین است روی شانهات

با غـم تـنـهـایی من خـو بگـیـر؛ اما بـمان

چهره میپوشانی از من ،گرچه دلخونم ولی

جان حیدر !هر شب از من رو بگیر اما بمان
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000
شاعر :محسن همتی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

نُه سال با پـیـغـمـبر و نُه سـال با من

من با تو خوشحال و تو هم خوشحال با من

دنیـای من از عـشـق مـاالمـال بـا تو

دنـیـای تو از عـشـق مـاالمـال بـا من

یک یا علی گفتی و عشق آغاز کردی

عهـد وفـا بسـتی تو از آن سال با من

از ذوالـفــقـارم دورم و بـاکـی نـدارم

هستی دلیـرانه در این جـنجـال با من

گـریـه بـرای دستهای بـسـتـه با تـو

گـریـه بـرای چــادر پــامــال بـا مـن

برخـیـز تا با هم دوبـاره پـر بگـیـریم

میـل پـریـدن با تو زهـرا ،بـال با من

تعـبـیر شد رویای تلـخ این سه ماهـم

از مـرگ میگـویی زبـانم الل بـا من

عـجـل وفـاتـی تـو شد مـقـبـولتـر از

ُجـیب المـضطـر اطـفـال با من
اَمـن ی
ُ

حـاال که دیگـر تو نـمیمـانی کـنـارم

بـاشد ،قـرار بـعـدیات گـودال با من

شـیـون بـرای زخـمـی گـودال بـا تـو

ضجـه بـرای غـارت خـلخـال بـا من

شاعر :سجاد زارع

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

بر بـسـتـر آرمـیـده امـیـد و تـوان من

برخـیز ای بهـارعـلی ای جـوان من

من زودتـر ز عـمر تو پایان گرفتهام

گویا رسیده فـاطمه؛ فصل خزان من

دیـگـر به روی پـا نـتـوانـم بـایـسـتـم

لـرزه ز غـم فـتاده به این زانوان من

خیره به بسترت حسن وزینب و حسین

رحمی به اشک دیدۀ این کودکان من

شاید تـو هم شـبـیه مـدیـنـه بـریـدهای

از همسرغـریب خودت مهـربان من

دیگـر کـسی جـواب سالمـم نـمیدهد

تـنهـا تـویی مـیان هـمه هـمـزبان من

آرامـش و قـرار دل مـرتـضی تـویی

ویـران شـود بـدون تو این آشیان من

383
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شاعر :علیرضا وفایی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

تو زمین گیری و من بیکس و یارم زهرا

خوب بنگـر گـره افـتاده به کارم زهرا

چـقدر پـیـر شـدی خــانـم هـجـده سـاله

حـق بـده تـاب نـدارد دل زارم زهــرا

خـانهام مقـتل تو بوده و من شاهد قـتل

با چه رو پای در این خانه گذارم زهرا؟

هـمدم چـاهـم و هـم صحبت نخـلسـتانم

بس که آزرده از این شهر و دیارم زهرا

مرد خـیبر جلوی بسترت افـتاده زمین

بعـد تو کاش منـم جان بـسپـارم زهـرا

من صف اول هر غزوه به میدان رفتم

ولـی انــدازۀ تـو زخــم نــدارم زهــرا

یک دل سیر بگو هر چه دلت میخواهد

یـک دل سـیـر بـرای تو بـبـارم زهـرا

تو قدت خم شده یا چشم علی دید خطا؟

خـجـل از قـد تـو بـا دیـدۀ تـارم زهـرا

کـفنت را جـلوی چـشم عـلی باز نکـن

که در آورده عـزای تـو دمـارم زهـرا

شب به شب مجلس ختمیست،خصوصی اما

نه سر قـبر تو … باالی مـزارم زهرا

شاعر :محسن صرامی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

انـگـار با این دردهـایت خـو گرفـتی

دیـدم که زینب را سـر زانـو گرفـتی

دیـدم بـرای حـاجـت هـمـسـایـههـایت

یک دست ،ذکـر یاعـلی یاهـو گرفتی

نان پختی و خانه مرتب کردی امروز

در دست خود بار دگر جـارو گرفتی

از چه مرا شرمنده کردی بیش از پیش

تا پشت در هی دست بر پهلو گرفتی

انـسـیـة الـحـورا نگـاهـم کـن دوبـاره

اشکـم درآمد بسکه از من رو گرفتی

رنـگـت پـریـد اما نگـفـتی درد داری

در زیر چـادر دست بر بـازو گرفتی

دیـگـر نـمیآیـد صـدای گـریـههـایت

انـگـار بـا این دردهـایت خو گرفـتی
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000
شاعر :هادی ملک پور

قالب شعر :غزل

کوثر قرآن من ،ای رود جاری میروی

1

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

داری از باغ من ای عطر بهاری میروی

چند ماهی میشود با من غریبی میکنی

تا که میبینی مرا گوشه کناری میروی

ذوالفقارم در غالف و صبر تقدیر من است

گرچه میدانی برایم ذوالفقاری میروی

زخـم داری بر جگـر اما نرو ،بارفـتنت

میگذاری بر دلم یک زخم کاری ،میروی

یـاریم کن لـرزه بر زانـوی من انداخـتی

یار خود را از چه تنها میگذاری ،میروی

پای به پای هر نفـس داری تکلم میکنی

روزهای عمر خود را میشماری ،میروی

غصههایت را به دوشم ،داغ خود را بر دلم

بچههایت را به زینب میسپاری ،میروی

ای گـل هـجده بهـارم! ای جوان خـانهام!

سن وسالی که نداری؛ زود داری میروی

شاعر :علی انسانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

نهان ز من ز چه رو ،روی نیلفام کنی؟

ز چیست روز مرا ،تیرهتر ز شام کنی؟

در بهـشت کـنی بـاز و زود میبـنـدی

چه میشود نگـه نـیـمه را تـمـام کنی؟

از آن لبی که ز من خواهشی نکرده ،بخند

بخند؛ ورنه به من خنده را حـرام کنی

شنـیـدهای که جـواب سـالم من نـدهـند

چه کار با دو جهان؟ گر تو یک سالم کنی!

نـماز نافـله خـواندی ،ولی قـیام نداشت

چرا به حرمت من ،این همه قـیام کنی

رخ تو آیـنـۀ صبح و آفـتاب عـلـیست

چو آفـتاب چـرا مـیـل روی بـام کـنی؟

به شوق دیدن تو دیده خواستم؛ زین پس

نـصـیـب دیـدۀ مـن گـریـۀ مــدام کـنـی

 . 1بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما پیشنهاد میکنیم به منظور انتقال بهتر معنای شعر بیت اصالح شده که در متن شعر
آمده را جایگزین بیت زیر کنید.
ابر من ،باران من ،ای رود جاری میروی

داری از باغ من ای عطر بهاری میروی
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السالم

شاعر :مرضیه عاطفی

قالب شعر :غزل

385

000
وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای نـیـمـهٔ وجـود پیـمـبر ،نـرو! بـمان

چشم و چراغ خانهٔ حـیدر ،نرو! بمان

قـرآن ناطـقت شـدم ای سـور ٔه نجـیـب

شأن نـزول مریم و کـوثـر ،نرو! بمان

ای بـرکت هـمـیشه! سر سفـره باز هم

نان از تـنـور خـانه بیـاور ،نرو! بمان

مشغـول ُرفت و روب شدی خانم گـلم

حاال که هست حال تو بهتر ،نرو! بمان

«أمن یُجـیب» هـای مرا مستجـاب کن

هر چند هست حال تو «مضطر» ،نرو! بمان

نُه سال عـاشقانه به هم تکـیه کـردهایم

یک روح در میان دو پیکر ،نرو! بمان

اشک حسین و بغض حسن را نگاه کن

محض قرار این دو برادر ،نرو! بمان

چیزی بگو به زینب و کمتر سکوت کن

دق میکند بدون تو دخـتر ،نرو! بمان

مرثـیه خـوان کـربوبـال...راوی غـم

گودال و تل و خنجر و معجر ،نرو! بمان

شاعر :هادی ملک پور

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

خون میرود ز چشم ترم پای رفتـنت

پـشـتـم خـمـیـد پای تـمـاشـای رفـتـنت

ای با شتاب عزم سفر کرده صبر کن

خانه هـنـوز نـیـست مهـیـای رفـتـنـت

یـا از خــدا بـخـواه بـمـانـی و یـا مـرا

زنـده مـخـواه فـاطـمـه فردای رفـتـنت

نجوای سجدههای تو عجل وفاتی است

هـمـواره از خـداست تـمـنای رفـتـنت

ذکـــر بــریــدۀ تـو گــواه بـــریــدن و

حال قـنـوتهـای تـو گـویـای رفـتـنت

ای کاش زخـمهای تنت ایـنـقـدر نـبود

تا مـانـدنت رقـم بـخـورد جـای رفتنت

با هر نفس به پیرهنت رنگ گل نشست

شد سـرفـهها جـواب مـعـمـای رفـتنت

بـسـته کـتـاب عـمـر عـلی را وداع تو

هر برگ آن رسیده به امضای رفتنت
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000
شاعر :محمد قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

قـرار ،از دل من مـیرود قـرار عـلی

اگـر كـناره بـگـیری تو از كــنار علی

بیا َمكن طـلب مرگ از ُخـدای خودت

كه هـسـت زنـدگی با تو انـتـظار عـلی

فـقـط اشاره بـكن ،تا بگـویـمـش بـرود

مگركه نیست اجل تحت اخـتیار علی؟

به غـیر تـلـخـی این چـند مـاهـۀ آخــر

چه خوش ُگذشت كنار تو روزگار علی

مپوش چهره ز من كه به عشق دیدن توست

اگر كه خانه نشیـنی شدهست كار علی

مرا حالل كن ای نور ،مثل سایه شدی

َو هرچه داشـتهای كـردهای نـثـار علی

ْ
خزان حریف علیات نبود اگر كه غالف

نـبـود عـلـت قـتـل تو ،ای بهــار عـلی

همین كه دست تو افتـاد از نفس ،دیدند

به شكل اشك زمین ریخت برگ و بار علی

به انتـقـام تو خـیزد َو یا كه صبر كند؟

هـنوز مانـده دو دل تیغ ذوالفـقـار علی

ُ
غـبـار ُروبـی از این خـانـۀ غـم آلـوده

به ُجز تو كار كسی نیست خانهدار علی

همین مـدیـنه كه می ُگفـت از فُـتـوحاتم

شـدهست محـو تـماشـای انـكـسار علی

ركاب قلب علی هم شكست از آن دم كه

شكـست ،پهـلویت اي دُر شاهوار علی

به گـرمی نـفـس تو قـسم كه این خـانه

به محض رفتن تو میشود مـزار علی

شاعر :سیدرضا مؤید

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

غـم درون من از لـرزش سخن پیداست

جـراحت دلـم از خـون پیـرهن پیـداست

کـبـودی تن این اللـه در حـجـاب کـفـن

شقایقی است که از برگ نسترن پیداست

چه رفـتـه بر سر پـهـلـو و سینـۀ زهـرا

به وقت غـسل ز خـونـابـۀ کفن پیداست

مـیـان خــانــه کــنـــار جــنــازۀ مـــادر

مصیبتی است ،ازاشک اباالحسن پیداست

غریبی دو جگر گوشه اش که میگریند

از آستـیـن که بگـیـرند بر دهن پیداست
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السالم

شاعر :موسی علیمرادی

قالب شعر :مثنوی

000
وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

دیدهات را باز کن بر زخم ما مرهم ببند

این چنین مگذار ما را ،بار ما را هم ببند

مشکل افـتاده به کارم فـاطمه اعجاز کن

بار دیگر پلک های زخمیات را باز کن

الـتـماس تو کـنم یا که خـدایت را ،مـرو

رو به قبله گشتهای یا قبله رو کرده به تو

با سکـوتت فاطمه! خانه خـرابم میکنی

مثل این مردم تو هم داری جوابم میکنی؟

فاطمه! حرفی بزن؛ چیزی بگو جان علی

چند روز دیگـری هم باش مهـمان عـلی

زانوان زخمیام می لرزد از این واهمه

من در این دنیا بمانم لحظهای بی فاطمه

ای عـروس مـوسپـیـدم ،آرزوهـا داشـتم

من قدم با عشق تو در این جهان برداشتم

قولهای آن شب پیوندمان یادت که هست

حرف هاییکه به روی سر در دل نقش بست

یـاد داری قـول دادی پیر پـای هم شویم

در غـریـبـستان دنـیـا آشـنـای هـم شـویم

کی قـرار این بود تـنها قامت تو بشکـند

قـامت تو بشکـند تا حـرمت من نـشکـند

بیقـرار از داغ تو در بیـن آب و آتـشـم

از امـانت داریام دارم خجـالت میکشم

آشـیـان دلخـوشیهـای مـرا برهـم زدنـد

هـمسرم را ظـالـمانه پیـش چـشانـم زدند

بشکند دستیکه بازوی تو را زهرا شکست

پشکند پاییکه بیرحمانه آن در را شکست

گرچه با آن صحنهها جانم رسیده بر لبم

امـتـداد این جـسارت میرسد بر زیـنـبم

شاعر :محمدجواد شرافت

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

نـرو ای هـمـدم تـنـهـایـی بـابـا ،مـادر

می شود بعد تو بابا تک و تـنها ،مـادر

چه مگر بر سر تو رفته در آن کوچۀ شوم

پس از آن حادثه افـتاده ای از پا ،مادر

آخرین بار که گیسوی مرا شانه زدی

لـرزۀ دست تو لـرزانـده دلـم را مـادر

من و بی مادری ،ای وای ،برایم زود است

کاش می شد که از اینجا بروم با مادر
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000
شاعر :محسن عرب خالقی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

با رفـتـنت خـالی مکـن دور و برم را

پاشیـدهتـر از این مگـردان لشگـرم را

ای نیـمـۀ مجـروح من ای کـاش با تو

در خـاک بـگـذارنـد نــیــم دیـگـرم را

بعد از تو ای سـرو شکـسته تا قـیامت

از خـجـلـتـم بـاال نـمیگـیـرم سـرم را

باور نمیکردم که روزی پیـش چشمم

از پـا بـیــنـدازد غـالفـی هـمـسـرم را

تو بـین آتـش رفـتی و من ُگـر گـرفـتم

حـاال بـیـا و جـمع کـن خـاکـسـتـرم را

هر شب حسن در خواب میگوید مغیره

دست از سرش بردار کشتی مادرم را

دیروز اگر در پیش طفالنم حرم سوخت

فـردا بـسـوزانـنـد بـا طـفـالن حـرم را

از کـربـال دیـشب صـدایـی را شنـیـدم

انگـار طـفـلی گـفـت عمه معـجـرم را

شاعر :امیر عظیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

دخـتـرم ،ارثـیـۀ غـربـت مـادر مـال تو

پر کشیدن مال من ،این دو سه تا پر مال تو

داغ من مال علی ،داغ علی هم مال من

حسنـیـن و غـم این دو تا برادر مال تو

خطبه خوانی ،توی مسجد مدینه مال من

خطبه خواندن ،توی کوفه مثل حیدر مال تو

خـندۀ همسایه ها ،تو راه کوچه مال من

صدای هـلهلـه و خـنـدۀ لـشـگـر مال تو

این سه تا کفن ،واسه من و علی و مجتبی

زیـنـبـم ،پـیـرهن حسین بی سر مال تو

قصـۀ میـخ در و کـشتن محسن مال من

غصۀ سه شعبه و حنجر اصغر مال تو

بوسه های بی رمق؛ این دم آخر مال من

بـوسـه هـای لب گـودال بـرادر مـال تو

زخم بستر مال من ،اشکای حیدر مال من

یک هزار و چندتا زخم تن بی سر مال تو

قتل و غارت مال تو ،رخت اسارت مال تو

دیدن بزم شراب و می و ساغر مال تو
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شاعر :محسن صرامی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

در جـواب الـتـماس دخـترت مـادر بمان

من قسم دادم تو را جان علی دیگر بمان

بیشتر در خانه پیش کودکان خسته باش

گوشۀ این بیت االحزان مادرم کمتر بمان

نا امید و خستهای از دست این نامردمان

رفته گرچه کاسۀ صبرت عزیزم سر بمان

استخوانهای تنت هم آب شد کم کم ولی

با همین بیـماری و این پیکـر الغر بمان

یک طرف زانو بغل کرده پدر در گوشهای

یکطرف دارد برادر چشمهایی تر بمان

کارهای خانه را بگـذار روی دوش من

استراحت کن کمی مادر نرو مادر بمان

ما همه یک سو؛ پدر دق میکند از رفتنت

مادر خـوبم به عـشق ماندن حـیدر بمان

تو جوانی گفتن عجل وفاتی خوب نیست

وارث حلم و صبوریهای پیغـمبر بمان

شاعر :حسین رضایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

گریه های شب و روزم به ثمر نزدیک است

کن حاللم که دگر وصل سحر نزدیک است

دیـده ای گــریـۀ طـوفـانـی زهـرایـت را

یا علی رخصت دیدار پدر نزدیک است

نـشـد آخـر که بـبـیـنـم پـسـرم محسن را

الوداع ،دیدن ُرخسار پسر نزدیک است

جای زخمی که ز مسمار به سینه ُگل کرد

داده آزار مرا چون به جگر نزدیک است

نـتـوانـم دگـر از روی زمیـن بـرخـیـزم

این جراحات ،علی جان به کمر نزدیک است

این سه مـاهه غـم تنهـایی تو پـیـرم کرد

عمر ُگل کوته و گویی که سفر نزدیک است

می روم با دلی آکـنـده ز غـم های حـسن

قصۀ طشت پُر از خون جگر نزدیک است

َدم گــودال ،حـسـیـنـم به زمین می افـتـد

ماجرای گـلو و نیزه و سر نزدیک است

وای از داغ ربـاب و لب عطشان عـلـی

به گلویش هدف ،تیر سه پر نزدیک است
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000
شاعر :قاسم نعمتی

قالب شعر :دو بیتی

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل

به درد و غـم گـرفـتـارم چه سازم

پس از تو بی کس و یارم چه سازم

زجـا برخـیـز و کاری کن عـزیزم

گـره افــتــاده در کـارم چـه سـازم

*************
پــریـشـانـم پــریـشـانــم پــریـشـان

بــیـا و قـلـب یـارت را مـســوزان

به پای هـم دوتـایـی پـیـر گـشـتـیـم

دهد امشب نگـاهـت بوی هـجـران

*************
خــدا دانـد کـه مـن طـاقـت نــدارم

مـیـان قــبــر جــسـمـت را گــذارم

چـگـونه من لـحـد چـیـنم به رویـت

مــرو از دسـتــم ای دار و نـــدارم

*************
عـلـی جان کن نـظـر آشفـته حـالـم

بـبـیـن ای هـمـسـفـر بشکسته بـالـم

دراین نه ساله هرچه دیدی ای یار

حــاللـم کــن حــاللـم کـن حــاللــم

*************
پس از این بر غـم غـربت اسیـری

عـلـی جان گـریـه کن آرام گـیـری

از آن ترسم که غم گیرد به رویت

تو با این حـال قـبـل از من بمیری

*************
خــدا لـعـنـت کـنـد آنـکــه مــرا زد

اراذل هــای یــثــرب را صــدا زد

هـمیـن که دیـد سـرگـرم تو هـستـم

بـه جـان تـو لـگـد را بـی هــوا زد

*************
نـفــس هـای گــرفــتــار من افـتـاد

بـه دسـت خـادمـه کـار من افــتــاد

بــدان آقــا مــقــصــر مـن نـبــودم

تـکـانـی خـوردم و بـار من افـتــاد
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شاعر :اسماعیل روستایی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل

خـالصه استجـابت شد دعـایـم

روم امـشـب بـه دیـدار خـدایـم

بگو همسایهها راحت بخـوابند

که دیگـر در نـمیآیـد صـدایـم

در این ساعات آخر ای علی جان

بـرای تـو وصیـت مـینـمـایـم

به فکر ازدواجت بعد من باش

جـوانی تو هـنوز ای مقـتـدایـم

برای بـدرقـه از خـانه تا قـبـر

تـو تـابـوتـی مهـیـا کـن بـرایـم

کنار قـبر من قـرآن بخوان که

شـدیـدا ً عــاشـق ایـن آیـههـایـم

مـبـادا دشـمـنـان مـن بـیـایـنــد

برای دفـن و تـشیـیع و عـزایم

سالمـم را رسان تا به قـیـامت

عـلـی جـان به تـمام بچـههـایم

حـاللـم کن که تـنهـایت نهـادم

حـاللـم کـن برای گـریـههـایـم

خـدا حـافـظ امـیـرالـمـومـنـیـنم

که دیگـر مـیروم نـزد خـدایم

شاعر :ناشناس

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

برخواست دگر جمع کند بستر خود را

میخواست که خوشحال کند همسر خود را

امروز خودش پای تنور آمد و نان پخت

تا سیـر کـند فـاطـمه نـان آور خود را

این معجر خاکی دگر اندازۀ او نیست

داده است به آتش کمی از معجر خود را

رفـتن پـسـرها وسـط کـوچـه نـشـستن

سخت است بـبـینن غـم مـادر خود را

حـاال که نـشد بـاز کـند پـوشیـه اش را

ای کاش کمی ناز کـند دخـتر خود را

چون محرم راز عـلی و هـمدم او بود

در سیـنه نگـه داشت َدم آخـر خود را

روح عـلی و فـاطمه در پیکـر هم بود

پس برد عـلی دفـن کند پیکـر خود را

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین ( همدان  ) astanevesal.irسایت آستان وصال

392

000
شاعر :محمد کیخسرو

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

نیست در زانوی من تاب و توانی فاطمه

کاش میشد بیـشتر پیـشم بـمانی فاطمه

نیمه شب با سرفههای گاه و بیگاهت مدام

دخـترت را پای بـستر مینشانی فاطمه

گریه دارد میکند زینب از آن روزی که تو

حرف هایی را زدی با او نهانی فاطمه

من نمیگویم در آغوشت بگیریش ولی

گیسوانش را اقالً !! ..میتوانی فاطمه!؟

چند وقتی هست هر دفعه کنارت میرسم

معجرت را روی صورت میکشانی فاطمه

حرف رفتن میزنی شاید فراموشت شده

که برای زنـدگـیـم آب و نـانـی فـاطـمه

سعی کن بهتر شوی؛ من هم دعایت میکنم

آمـیـنـش را ولی بـاید بخـوانـی فـاطـمه

شیشه عمر علی هستی عزیز مصطفی

جان من بـاال تو باالتـر از آنی فـاطـمه

شاعر :سیدمحمد میرهاشمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

آخـرین نافـلـه های سـحـرت کشت مرا

درد دل کردن تو با پـدرت کـشت مرا

ای قیـامت قـد و بـاالت ،قیامت کردی

این چه حالی است؟ هالل کمرت کشت مرا

نبض من با تـپـش قلب تو همسو گشته

غصه داری دل پُـر شررت کشت مرا

فاطمه ،عمق نگاه تو ز غم لبریز است

غـربت مخفی چشمان ترت کشت مرا

همسفر ،لحظۀ معـراج تو نزدیک شده

دردمـنـدانـه وداع سـفـرت کـشـت مرا

ای پـرسـتـوی بـهـشـتـی مدینه ،زهـرا

این که سوزانده عدو بال و پرت کشت مرا

فـاتـح خـیـبـرم و صاحب تـیغ دو سرم

غصۀ کوچه و اشک پسرت کشت مرا

یـاس نـیـلـی شدۀ گـلشن توحـیـدی من

!گل زخمی که نشاندی به برت کشت مرا

اولین دادرسی صف محـشر از توست

دادخـواهـی تـو از دادگـرت کشت مرا
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

تـمـام شـمـع وجـود تـو آب شـد مــادر

دعـای نـیـمـه شبت مستجاب شد مادر

گل وجود تو پرپر شد و به خاک افتاد

بهـشـت آرزوی مـا خـراب شد مــادر

بجای شمع که سـوزد به قـبـر پنهـانت

عـلـی کـنـار مــزار تـو آب شد مــادر

میان آن همه دشمن که می زدند تو را

دلـم به غـربت بـابـا کـبـاب شـد مـادر

حـمـایت از پــدرم را گـنـاه دانـسـتـنـد

که کـشتن تو در امت ثـواب شد مـادر

به محفلی که علی بر تو مخفیانه گرفت

سرشک دیــدۀ زینب گـالب شد مـادر

به یـاد نـالـه مـظـلـومـیت دلــم ســوزد

که چون سالم پدر بی جواب شد مادر

نشان غصب فدک ماند تا به ماه رخت

گـرفـتـه نیمه ای از آفـتـاب شـد مــادر

عـلـی بیاد جوانیت پیـر گشت چو دیـد

خمیده سـرو قـدت در شباب شد مـادر

عنـایتی صف یوم الحساب «میثم» را

که خسته از گنه بی حساب شد مــادر

شاعر :علیرضا لک

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

بر زانـوی تنهـایی ام دارم سـرت را

با گـریه می بیـنم غـروب آخـرت را

من التـماس لحـظـه های درد هـستـم

آیا نگـاهی می کنی دور و برت را؟

دست مرا بستند و پشتم را شکـستـند

می بینی آیا حال و روز حیدرت را؟

حاال که روی پای من از حال رفتی

فهمیده ام اوضاع و احوال سرت را!

پروانه حرف عشق را هرگز نمیزد

می دید اگر یک مشت از خاکسترت را

افـتــاده ام پـشـت در قـفـل نـگـاهـت

واکن دوبـاره چـشمهـای نـوبـرت را

بر زانـوی تـنـهـایی خود سر گذارم

وقتی نـدارم بر سـر زانـو سـرت را
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000
شاعر :علی شکاری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

وقتی که حال و روز تو بهتر نمیشود

در چـهـرهام امـیـد مـیـسـر نـمـیشـود

با زحـمتی دو دیده به من باز کن گـلم

آیـیــنـه از نـگـاه ،مـکــدر نـمـیشــود

پرپر مزن میان قـفس ،ای شکسته پَـر

این پـر برای پـر زدنت پـر نـمیشود

از میـخ در حکـایت شرم مرا بـپـرس

رویـم سـپـیـد پـیـش پـیـمـبـر نمیشـود

بر روی زخم گونۀ خود جان مرتضی

مرهـم گـذار ،گوشـۀ معـجـر نمیشود

داغت عجیب پشت علی را شکسته است

از پـا فـتـاده ،فـاتـح خـیـبـر نـمیشـود

باشد ،حسین را به برم میکـشم ،برو!

امـا بـدان ،مـحـبـت مـــادر نـمـیشـود

با الـتماس گـفت :مرو! پیـش من بمان

زهـرا اشاره کرد که :دیگـر نـمیشود

شاعر :اسماعیل شبرنگ

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

بـگـیـر فـاطمه دست دعا برای خودت

بخوان دعای شفا نذر زخم های خودت

تـالش کن که بـمـانی وگـرنه می مـیرم

نگو که رفـتنیام جان مرتضای خودت

کمی مراقـب این سـیـنۀ ترک زده باش

شکسته میشود از حجم سرفه های خودت

نفس کشیدنت این روزها که آسان نیست

َو بی صدا شده پژواک های های خودت

چه آمده به سرت بین کوچه زهرا جان

که مرگ می طلبی ای گل ازخدای خودت

شکـوه قـبـلۀ من؛ رو به قبله ای تو چرا

گـمان کنم که رسیدی به انتهای خودت

مـیان خـواهش عـجـل وفـاتـی هر شب

بیا و مرگ علی را بخواه؛ جای خودت

مـدیـنـه بـعد تـو جای علـی نخواهد بود

مرا به غصه نشاندی تو با عزای خودت

مرو که خانه ی عمرم خراب میگردد

سالم هــای عـلـی بـی جـواب می گردد
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شاعر :صابر خراسانی

قالب شعر :مسمط

000
وزن شعر :فعولن فعولن فعولن فعول

تو کـه می تــوانی بمانی بمــان

عـزیزم تو خیلی جـوانی بمان

تو هم مثل من نیمه جانی بمان

زمین گـیر من ،آسـمانی ،بمان

اگـر می شـود می تـوانی بـمان
تو نیـلـوفـرانهترین یـاس شهـر

وجـود تو کانون احساس شهر

دعا گوی هر قدر نشناس شهـر

نکش دست ازدست دستاس شهر

نـباشی ،چه آبی چه نـانی بمان
چه شد با علی همسفـر ماندنت

چه شد ماجـرای سپر ماندنت

چه شد پای حرف پـدر ماندنت

پس ازغصۀ پشت در ماندنت

نــدارد عـلـی هـمـزبـانی بــمان
بـرای عـلی بی تـو بـد میشود

بدون تو غــم بیعـدد میشود

نـرو که غـرورم لـگـد میشود

و این سقف ،سنگ لحد می شود

تو بـایـد غـمـم را بـدانی بـمـان
چـرا اشـک را آبـرو می کـنـی

چرا چادرت را رفـو می کنی

چرا استـخـوان در گلو می کنی

چـرا مـرگ را آرزو می کـنی

تو روحی به این زندگـانی بمان

1

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر و حفظ بيشتر شأن ائمه
بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
چه کم دارد اين زندگـاني بمان
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000
شاعر :وحید قاسمی

قالب شعر :مثنوی

بــانــو ســه مــاه منتظر این دقـیقــهام

1

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

مشغول کار خانه شدی! خوش سلیقه ام

زهــرا مرا چه قـدر بــدهکار می کنی

داری برای دل خوشی ام کار می کنی؟

دراین سه ماه ،آب شدم ،امتحـان شدم

با هر صدای سرفۀ تو نـیمـه جان شدم

با دیــدنت ،نگــاه مرا سیل غـم گرفت

بـا اولیــن تـبـسـم تو ،گـریــه ام گرفت

زحمت نکش! هنوز سرت درد میکند

باید کـمک کنــم ،کـمـرت درد می کند

آیینه ی پُــر از ت َــرکم  ،احتـیـاط کـن

فـکـری به حـال و روز بد کائنات کن

تا کهـنه زخـم بازوی تان تیـر می کشد

دستــاس خــانه ،آه نفس گـیـر می کشد

با اینکه اهل صحبت بی پـرده نیـستم

راضی به رنج دست ورم کرده نیستم

جارو نکش! که فاطمه جان درد می کشم

دارم شـبـیـه پـهـلـوی تان درد می کشم

گیرم که گرد گیری امروز هم گذشت

فصل بـهـارآمد و این سوز هم گذشت

آشـفـتـه خـانـۀ جـگـرم را چه می کنی

خاکی که ریخته به سرم را چه می کنی

زهرا به جای نان ،غم ما را درست کن

حـلـوای خـتـم شـیرخدا را درست کن

مبهوت و مات ماندم از این مهرمادری

دست شکـسـته جانب دستاس می بری

جان عـلی بگو که تو با این همه تبت

شانـه زدی چگـونه به گیسوی زینبت

از دست تــو ،به آه شکــایت بـیـاورم

نـگـذاشـتـی طـبـیـب بـرایـت بـیــاورم

ُ
شـستی تن حسین وحسن با کدام دست؟

آماده کــرده ای تو کـفـن با کـدام دست

حرف ازکفن شد وجگرت سوخت فاطمه

از تـشنـگی لب پـسرت سوخت فاطمه

حرف ازکفن شد وکفنت ناله زد حسین

خـونـابــه هـای پیرهنت ناله زد حسین

دراین سه ماه ،آب شـدم ،امتحان شدم

با هرصدای سرفۀ تو نصفجان شدم

 . 1بر خالف تصومر عمومي فاجعه حمله به خانه حضرت زهرا و جسارت به ايشان در دهه اول ماه ربيع األمول نبوده است بلکه بر اساس اسناد
تاريخي قطعا بعد از غصب فدک و خطبه حضرت در مسجد النبي و حداقل در دهه هاي بعدي ماه ربيع األول بوده است .
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شاعر :محمود ژولیده

000

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

مادر به نـونـهـالی من رحـم کن مـرو

جـان حسین جـان حسن رحم کن مرو

ماخود به خود به آتش غـم مبتال شدیم

بر اهل خانه شعله مزن رحم کن مرو

یک شهر بر علیه علی نقشه میکشند

با اینهمه بال و َم َحـن رحــم کـن مرو

1

ناالن شده زمین و زَ َمن رحم کن مرو

بـابــای ما غـریب شود بـعـد رفـتـنـت

امشب مدینه را تهی از نور خود مکن

سوگند بر شکـسته بـدن رحم کن مرو

ای بهـتـریـن بـنـدۀ حـق؛ مـادر حسین

بر ُکـشـتۀ بــدون کـفـن رحم کن مرو

دنـیــا بـه تـو اگـر چه وفـایی نـداشـته

ای با وفـا بـه گـریۀ من رحم کن مرو

شاعر :جعفر ابوالفتحی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

بیگمان از چون تو ماهی مهربانی بهتر است

قصد رفتن کردهای اما بمانی بهتر است

گرچه ناچارم به ماندن بیتو در دنیا ولی

مرگ در چشم من از این زندگانی بهتر است

خم شدی خم میروی خم مینشینی پیش من

برنخیزی اینچنین ،ای قد کمانی بهتر است

از رخت پیداست که داری اذیت میشوی

پس غم این خسته را هرچه ندانی بهتر است

تا صدایـم میزنـی ،امـیـد پـیـدا میکـنـم

بیشتر نام مرا بر لب بخوانی بهتر است

حرکت دستان تو خـانه خـرابش میکـند

درد دل با زینب از نوع زبانی بهتر است

1

.

ابيات زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر و حفظ بيشتر شأن

حضرت زهرا بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
بــابـاي ما غريب شود بعدِ همسرش
اي بهـترين کـنيـزِ خـدا؛ مادرِ حسين

نالن شده زمين وزَمَن رحم کن مرو
بر کُـشـتـة بـدون کـفن رحم کن مرو
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000
شاعر :علی انسانی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

این پـیـام درد آور چــون شـنـفـت

با دلی با حسـرت و بی تاب گفت:

ای بـه تـــو دلـگـرم ،آه ســرد من

همزبان و همـدل و همـــدرد مــن

هستی من جــان من جــــانـان من

این قـدر بـازی مکـن بـا جـان مـن

ای چراغ مــن مگو از خـامـــشی

ورنه پیش ازخود علی را می ُکشی

روبهان در مـکـر خود بـا شیر نر

تیغ هـاشـان آختـــه ،مــن بی سپر

ای مسیحــای عــلی اعـــجاز کـن

مشـکـل مـشکــل گـشا را بـاز کـن

ای کتاب عشق مـن ،بستـه مشـــو

همچـو َمردم از عـلی خـسته مشو

رفـتـنت ،خــانــه خـرابــم می کـند

مـانـدنت چـون شـمـع آبـم می کـند

ای عـلـــی را ســـرو بـــاغ آرزو

هرچــــه میگویی ،حاللم کن مگو

ای به دردم ،چـشم بیمارت طبیب

ماندۀ مضطر بخوان «امن یجیب»

باز زهـرا چشم خود را بـاز کـرد

راز دیگـر بـا عــلــی آغــاز کـرد

عـم هرچه گویم گوش کن
کی پسر َ

آتـشــم را از درون خــامـوش کن

یـا عـلی امـروز گـردیده چو شـام

عـمــر زهـرای تو میگـردد تـمام

من که بستم چشم از من دل بشوی

شب تـنـم را زیر پیـراهن بـشـوی

شب مرا تـشـیـیع کـن تا آن دو تن

یک قـدم نـایـــنـد بـر تـشـیـیـع من

گـر بـــه تـشـیـیـع مـن آیـد قــاتـلـم

داغ محسن تازه گــــردد در دلـــم

در دل شب دور از چشــم هـــمـه

کن نهان در خـاک جــسم فـاطـمـه

تا نـشـان مـانـد به جا از غـربــتـم

بـی نـشــان بـایـد بـمـانــد تُـربــتــم

چونبه دست خویش با رنج و تعـب

پـیکـرم را دفـن کردی نـیـمه شب

در کـنـار قــبــر پـنـهــانـــم بـمـان

تـا صدایت بـشـنـوم قـرآن بخـوان
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گرچه رفت از دست؛ یار ویاورت

فـاطـمـه تـنهـاتـرین هـمـسـنگـرت

غـم مـخـور داری یـگـانه یـاوری

تــربـیت کــردم برایــت دخـتـری

او تــو را مــردانه یـاری می کنــد

مـثـل زهـرا خانـه داری میکــنـد

شب که خاموشی و جانت برلب است

چاه غـم های تو قـلـب زینـب است

شاعر :علیرضا خاکساری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

ـرة ُ َّ
الـزهـرای عـالم! کَلمینی
ای ُز ْه َ

بـنـت رسـول هللا خـاتـم! کَـلـمـیـنـی

یک بار دیگر باز کن چشمان خود را

من حـیدرم -مظلـوم عـالم  -کَلمینی

«هذا ف ٌ
ینی و بینکْ »نخـوانی
ـراق ب ُ

دق میکـنم از فـرط مـاتـم ،کَـلمینی

چشمان پُر اشک تو اشکم را در آورد

هـمـراه این بـاران نـم نـم کَـلـمـینی

خانه خـرابـم میکـنی با رفـتن خود

من هـستم و دنیـایی از غـم کَـلمینی

غیر از شفـایت حاجتی دیگر ندارم

ای مـظـهـر فـیـض دمـادم !کَـلمینی

غیر از تو زهرا جان کسی فکرعلی نیست

درد مـرا هـمـواره مـرهم !کَـلـمینی

ای چاره سازم!خواهشت بیچارهام کرد

تـابـوت هم که شد فـراهم ،کَـلـمینی

من چه دهم آخر جواب دخترت را؟

محض رضای زینبت هم …کَلمینی

خورشید رویت کوثر من در کسوف است

1

000

از این کـبـودی مـجـسـم کَـلـمـیـنـی

ای سـرو من دارد غـم قـد کـمانـت

قـد مرا هـم میکـنـد خـم ،کَـلـمـینی

امروز در مسجـد جـوابـم را ندادند

جـز تو کـسی را که نـدارم کَـلمینی

حـرفـی بزن شـایـد دلـم آرام گـیـرد

ـرهُ َّ
الزهرای عـالم !کَـلـمینی
ای ُز ْه َ

 . 1بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما پیشنهاد میکنیم به منظور انتقال بهتر معنای شعر بیت اصالح شده که در متن شعر
آمده را جایگزین بیت زیر کنید.
خورشید رویت خانم من در کسوف است

از این کـبـودی مـجـسـم کَـلِّـمِـیـنِـی
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شاعر :یوسف رحیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

آئـیـنــه دار اُم ابــیــهــا صـبـور بــاش

زینب در این دو روزۀ دنیا صبور باش

دنـیا اسیـر درد و غـم بی مـاللی است

در این سکوت سرد تماشا صبور باش

بابا که نیست هرچه دلت خواست گریه کن

امــا کــنـار غــربت بــابـا صبور باش

این روزهای غــرق محـن با بـرادرت

یا صحبتی ز کوچه مکن یا صبور باش

حرفی نزن ز پهـلـوی زخـمی مـادرت

در این غروب عاطفه تنها صبور باش

کار من از طبیب و مـداوا گذشته است

انگـار رفـتـنـی شده زهـرا صبور باش

گــاهــی دلت بهانهی مــادر که می کند

بر سر بگیــر چادر من را صبور باش

امـروز تــازه اول راهـسـت دخـــتــرم

فردا که پَر کشیدم از اینجا صبور باش

یک روز می روی به بـیـابــان کربـال

بر تل بـیـقراری و غـمـها صبور باش

خورشید خون گرفتۀ من پیش چشم تو

بر روی نـیـزه می رود اما صبور باش

این آخرین وصیت مادر به زینب است

تا جان به پای مکتب موال صبور باش

از کربال به بعد علم روی دوش توست

روح حماسه! زینب کبری! صبور باش

شاعر :علی اکبر لطیفیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای آفتاب روشنم ای همسـرم مـرو

اینگونه از مقـابل چـشــم تـرم مـرو

با تو تمام زندگیم بـوی سیب داشت

ای مـیـوه بـهشتـی پـیـغـمـبـرم مـرو

جان مـرا بگـیر خـدا حـافـظی مكن

از روبـروی دیـدۀ نـا بــاورم مــرو

تا قـول ماندن ازتو نگیرم نمیروم

ای سـایـه بـلـنـد سـرم از سـرم مرو

لطف شب عروسی دختر به مادراست

پس الاقل به خاطر این دخترم مرو
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

تا قلب مـن نگـشتـه از غصه پاره مادر

خیز و نوازشــم کـن با یک اشاره مادر

تــو آفتــاب مغــرب ،مــن ماهـپــارۀ تو

بنگر چگونه ریــزد چشمم ستاره ،مادر

دردا کـه بعــد جـدمُ ،کـشتـنـد مـادرم را

آمد بــه روی داغــم ،داغ دوبـاره مـادر

پایت به روی قبله ،دستت به روی صورت

داری چرا به گوشت یک گوشواره مادر؟

قلبم درآتش افروخت ،یکبار صورتم سوخت

تــا بر رخ کبـودت ،کـردم نظاره مـادر

وقتـی پناه بردی در پشت در ،بـه دیوار

دیــوار بهــر ما شـد ،دارالزیــاره مـادر

با داغ توست هر دم ،سـوز هـزار سالم

هر لحظه در عزایت ،دارم هزاره مادر

مقتـول اگـر نمیشد ،محـسن در آستـانه

ما داشتیم هم اکنون ،یک شیرخواره مادر

با چشم خویش دیدم میزد تو را مغیره

گویی نـفس بـه قـلبم میشد شراره مادر

باشد که میثمت را چشمی کنی کـرامت

تــا در مصیبـت تـو ،گریـد هماره مادر

شاعر :حسن کردی

1

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

هرچند دیگر خـستهای از زندگـانی

راهی اگر دارد بمان خـیلی جـوانی

حـتـی هـنـوزم با نگـاه نـیـلـی خـود

غم های عـالم را ز دوشم میتکانی

خورشید چشمت را رها از چادرت کن

این روزها مثـل کـسـوف نـاگهـانی

من با سکوتت انس میگیرم شما هم

با درد پهـلـو سعـی کن پیـشم بمانی

تـسبـیح هم میافـتـد از انگـشتهـایت

ای جان من اینقدر یعنی نیمه جانی؟

دیوار و در هر روز هنگام عبورم

گـفـتـنـد از تـو بـا زبـان بـیزبـانـی

 . 1بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما با توجه به وجود ایراد وزنی و سکت موجود 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.
مقتـول اگـر نمیشد ،محـسن در آستـانه

ما داشتیـم از تـو ،یـک شیرخواره مادر
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

تو در بیت والیت بعد مادر مادری زینب

تو از طفلی امیرالمؤمنین را یاوری زینب

به دست کوچک خود پاک کن اشک از رخ بابا

عزیزم هرچه باشد توعلی را دختری زینب

مبادا تشنه بر بالش گذارد سر ،حسین من

تو ازامشب براو هم مادری هم خواهری زینب

ببخش این روزها گر در بغل نگرفتمت مادر

تو بهتر از همه واقف ز حال مادری زینب

من ار تنها شدم بودی تو تـنها یاورم اما

تو بعد از مادرت از مادرت تنهاتری زینب

مدیـنه سنگر فریـاد من گردید و می بینم

تو در دروازۀ کوفه مرا همسنگری زینب

حسینم روز عاشورا شود تنها و می دانم

تو تنها در دل دشمن بر او یک لشکری زینب

اگرمن خطبه خواندم چون رسول هللا می بینم

تو در روز خطابه ذوالفقار حیدری زینب

مرا دخت نبوت پرور ار گفـتند در عالم

تو درکرب وبال دخت والیت پروری زینب

اگر با سوز نظمش راه پیدا کرده در دل ها

تو میثم را به هنگام سرودن رهبری زینب

شاعر :ناشناس

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

این قدر بین رفتن و مـانـدن نمان ،بمان

پیـرم مکن ز بارغمت ای جوان ،بمان

خورشید من به جانب مغرب روان مشو

قــدری دگر به خـاطر این آسمان بمان

مهمان نُـه بـهـار عـلـی پا مکـش ز باغ

نــیــلــوفــر امــانــتــی بــاغـبـان بـمان

ای دل شکسته آه تو ما را شکسته است

ای پــرشکسته پر مکش از آشیان بمان

دیگر محل به عرض سالمم نمی دهنــد

ای هــم نشین این دل بی همـزبان بمان

روی مـرا اگـر به زمـین می زنی بـزن

اما بـیــا بـخــاطــر این کــودکـان بمان

در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

ایـنـقـدر بین رفـتن و مـانـدن نمان بمان
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شاعر :علی انسانی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

یک گل نصیبم از دو لب غنچه فام کن

یـا پـاســخ ســالم بـگـو یـا سـالم کن

ای آفـتـاب خـانه حـیـدر مکن غـروب

این سایه را تو بر سر من مستدام کن

پیوسته نبض من به دو پلک توبسته است

بـر من تـوان من نگـهی را تمـام کن

تا آیــدم صدای خــدای عـلـی به گوش

یک بـار با صدای گـرفـته صدام کن

از سرو قدشکسته نخواهد کسی خـرام

ای قــامـتـت قـیـامت من ،کم قیام کن

درهای ُخـلـد بـر رخ من بــاز می کنی

از مـهـر همره دو لبت یک کالم کن

این کعبه بازویش حجـراالسودعلیست

زینب بــیــا و با حـجــرم استـالم کن

شاعر :علی اکبر لطیفیان

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

وقتش شده نگـاه به دور و برت کنی

فکری برای این همه خاکسـترت کنی

عـذر مـرا بـبــخــش ،دوایـی نـداشتم

تــا مـرهـم کـبـودی چـشـم تـرت کنـی

امشب خودم برای تو نان می پزم ولی

با شـرط اینکه نـذر تب پـیکـرت کنی

مجبـور نـیستی ،که بـرای دل عــلـی

یک گوشه ای نشسته و چادر سرت کنی

من قبله و تو در شرف روبه قبله ای

پس واجب است روی به این همسرت کنی

زحمت مکش خودم به حسین آب میدهم

تو بهتر است ،فکری برای پرت کنی

من ،زینب ،حسن،همه ناراحت توایم

وقـتش شده نـگـاه به دورو بـرت کنی

 . 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.
پيوسته نبض من به دو پلک توبسته است

بر من تــمـام من نگـهي را تمـام کن
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000
شاعر :علی انسانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

گل ،بر من و جوانی من گریه میکند

بلـبل به خـسته جانی من گـریه میکند

ازبس که هست غم به دلم ،جای آه نیست

مهـمان به میـزبانی من گـریه میکند

از پا فـتـاده پا و ز کار اوفـتـاده دست

بـازو به نــاتـوانـی من گـریـه میکند

گــلهـای من هنــوز شکـوفا نگشتهاند

شـبـنـم به بـاغـبـانی من گـریه میکند

در هـر قـدم نشـیـنم و خیـزم میان راه

پیری ،بر این جوانی من گریه میکند

گردون ،که خود کمان شده با چشم ابرها

بـر قـامـت کـمـانـی من گـریه میکند

این آبشار نیست که ریزد که چشم کوه

بر چهــره خــزانی من گــریه میکند

فــردا مــدیــنـه نـشـنـود آوای گـریهام

بر مــرگ نـاگـهـانی من گریه میکند

شاعر :اسماعیل شبرنگ

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای بال و پر شکستۀ حیدر نرو بمان

ریـحـانـۀ کـبـود پـیـمـبـر نـرو بـمان

در بین کـوچه آیه به آیه شکـستـه ای

شـأن نـزول سـوره کـوثـر نرو بمان

پـشت عـلی به بودن تو گرم می شود

پشـت و پـناه فاتح خـیـبر نـرو بمان

بنگرچگونه هستی من با زبان اشک

شد التماس هر شب شوهر نرو بمان

حاال بیا و روی عـلی را زمیـن نزن

دیگـر نگـو شده دم آخر نــرو بـمان

زینب رسیده نـاله کـنان در کـنار تو

بانو تو را به گریۀ دخـتر نرو بمان

با گریه های دخـترمان گریه می کنم

وقتی به ناله گفت که مادر نرو بمان

جـان مـرا رسـانـده به لـب اللـۀ تنت

فکـــر میان خـانه ی حیـدر نـبودنت

405

درآستان وصال؛ جلد چهارم ،اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها
السالم

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

منم تنهـای تنهـا و تویی تنهـاتـرین یـارم

مرو مگذار تنهایم که من تنها تو را دارم

توهم جان علی هم حافظ جان علی بودی

چگونه پیکرت را در درون خاک بگذارم

منم مشکل گشای خلقت و دست خدا زهرا

ببین بی تو چه مشکل ها که افتاده است در کارم

همه غم های عالم بین ما تقسیم شد آری

که تو از درد می نالی و من از غصه بیدارم

دو چشم بسته و قد خم و ضعف تنت گوید

که امشب میروی از دستم ای مظلوم بیمارم

از آن روزی که شد در ابر سیلی صورتت پنهان

بود هم سوز آن در سینه هم دردش به رخسارم

من آن نخلم که تو هم برگ من ،هم بار من بودی

خدا داند دگر بی تو نه برگی مانده نه بارم

بزن چادر کنار از رخ که هنگام جدایی شد

مپوشان روی خود را از من ای شمع شب تارم

بنالید ای تـمام چـاه ها ای نخل ها بر من

که زهرای مرا ُکشتند پیش چشم خونبارم

دو دست بسته از خانه مرا بردند در مسجد

عدو نگذاشت یارم را زروی خاک بردارم

بگو بغض گلو را پیش چشمم بشکند زینب

سکوت سینه سوزش داده بیش ازگریه آزارم

غم ناگفته ام چون شعله خیزد از دل میثم

به هر بیتش بود آهی ز سوز سینۀ زارم

شاعر :محمد حسین رحیمیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

گذشته آب در این روزگار از سـر من

حالل کن که رسیده است روز آخر من

مرا ببخش که افـتـاده ام در این بـستـر

نمانده است تـوانی به جـسم الغـر من

قـد خـمـیـده و مـوی سـفـیـد زهـرایـت

برای خـانـه نـشیـنی توست هـمسر من

به جان دختـر شیـرین زبـانـمان زینب

نپرس از چه شده غرق خاک معجر من

ز شـرم بستن دستـت هـنوز می لـرزم

چه کرد با تو مدینه امیر خـیـبـر من؟!

بس است گریه و شیون برای عمر کمم

بـقـای عـمر تو باشد غـریب رهبر من
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000
شاعر :مجید لشکری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

با چـشم های بی نـوایـش گریــه میکرد

مسـمارهم حـتی بـرایش گریه میکرد

هرچند بُغـضـش آسمان را سخت آزرد

گویا زمین برگریه هایش گریه می کرد

خاموش ماند و رو گرفت ولب فروبست

با ناله های بی صـدایش گـریه میکرد

دیــروز در وقـت نــمـاز صـبـح دیــدم

سرگرم صحبت با خدایش گریه میکرد

دیــدم که جارو زد به خـانه با مـشـقـت

دیدم که مادر ال به الیش گریه می کرد

می گفت از پـهـلـو و زخـم بسـتر و درد

«عجل وفاتی »شد دعایش گریه میکرد

چون شمع نیمه سوخته سوسو زنان شد

دیدم که حیدر پیش پایش گریه میکرد

می دوخت بـرروی حسینش چشم ها را

بـا یـاد دشــت کـربـالیش گریه میکرد

مـی مـاند مـات سـرخی لب های طفـلش

هـمــراه با تـشت طالیش گریه میکرد

مـــی دیـــد زیر سم اسبان مصحفی را

بـا آیــه های جا بـه جایش گریه می کرد

یـک نیزه سمت آسمان خورشـید می برد

انـگـار نـیـزه بـیـن نـایش گریه می کرد

وقتــی که می دید آسمان خشکی گرفته

بـا چـشـم های بـی نـوایش گـریه میکرد

شاعر :علی اصغر ذاکری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

هر چند پهـلـویت شکـسـته ،نـاتـوانـی

دستم به دامـانت ،دعـا کن تا بـمـانی

بـد جــور آزردند قـلبـت را عــزیـزم

شرمـنـده ام خیری ندیـدی از جـوانی

با چـشم هایت درد دل کن بـا نــگاهم

چـــون نا نداری تا بـفـرمایی زبـانی

این روزها اصالً به جای بغض؛ بانو

انـگـار مانـده در گـلـویـم استخـوانی

زینب چه معصومانه می پرسد که مادر

کی باز من را روی زانـومی نشانی

با کــودکــانت التــماسی از تو داریـم

روی زمـین با ما بـمان ای آسـمـانی
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000

قسمت چهارم بخش سوم  :اشعار بعد از شهادت حضرت زهرا سالم اهلل علیها
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

بیرون ببر ای آسمان از محفل من ماه را

کز آتش دل کردهام روشن چراغ آه را

از بسکه دود آه من گـردید سد راه من

در کوچههای شهر خود گم کردم امشب راه را

گفتم به شب زاری کنم خون جگر جاری کنم

صبح آمد و دادم ز کف این رشته کوتاه را

باید که اسرار درون از سینهام ناید برون

ورنه به آتش میکشم با ناله مهر و ماه ،را

از شدت اندوه و غم ریزد نیستان را بهم

در بند بیند شیر اگر بر جای خود روباه را

تا محرم اسرار من با بذل جان شد یار من

بر راز گوئی ،کردهام پیدا درون چاه ،را

رزم آوری آزادهام امـا ز پــا افــتـادهام

زیرا که از کف دادهام دخت رسول هللا را

هر گه که با سوز درون از خانه می آیم برون

چشمم شود دریای خون بینم چو آن درگاه را

میثم اگر روشندلی خوش دار کز راه علی

دشـمن به آگـاهی برد یـاران نا آگـاه را

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

سـم در شـماره افـتـاده
خـمـوشـم و نَـفَـ َ

که روی خـاک مـرا مـاهـپـاره افـتاده

سپهر در دم و قلبم ز غصه پاره شده

کـه مـاه پـاره مـن بـا سـتـاره ،افـتـاده

کنار قـبر تو خـامـوشم و چنان سوزم

که آتـش از جـگـرم در شـراره افتاده

اگر چه کرد غم مصطفی زمین گیرش

عـلی به مرگ تو از پا دوباره ،افتاده

وصیت تو مرا کرده آنچنان خامـوش

که کـار حـرف زدن با اشـاره افـتـاده

بوصف غربتم این قصه بس که با سیلی

ز گـوش هـمـسر من گـوشـواره افتاده

به جز تو در دل شب با چه کس توانم گفت

که چاره ساز دو عـالـم ز چاره افتاده

قسم به فاطمه «میثم» لب از سخن بربند

که شعـله بر جگـر سنگ خـاره افتاده
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000
شاعر :حسن کردی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

من مانـدم و حاال کـبودیهای چشمت

باید چـگـونه آب ریـزم پـای چـشـمت

از زخـمهای نـیـلیات شرمـنده هـستم

مخصوصأ از این زخمهای پای چشمت

میخـواستی با چـادرت با من نگویی

از مـاجـرای سـرخی دریـای چـشمت

تا خـون نـریـزد بـاز از پـلـک تـر تو

میریـزم آب آرام بر بـاالی چـشـمت

ایکـاش مـا بـیـن در و دیـوار و آتـش

چشمان من میسوخت آنجا جای چشمت

افـتادم از پـا ،پای غـسـلت تا که دیـدم

تغـیـیر کرده اینچـنین سیـمای چشمت

دستی که زینت های گوشت را شکسته

دیگر چه خواهد کرد با حورای چشمت؟

شاعر :غروی اصفهانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

بیت معـمور والیت را أجل ویرانه کرد

آنچه را با خانه ،صد چندان به صاحبخانه کرد

شمع روی روشن زهرا چو آن شب شد خموش

زهره ساز و نغمۀ ماتم در آن کاشانه کرد

آه جانـسوز یـتـیـمان انـدر آن مـاتـمسـرا

کرد آشوبی که عقل محض را دیوانه کرد

داغ بانو کرد عـمری با دل آن شهـریار

آنچه شمع انجمن یکباره با پـروانه کرد

شاه با آن پُر دلی ،دل از دو گیتی برگرفت

خانه را کآنشب تهی زان گوهر یکدانه کرد

بارها کردی تـمنای فـراق جـسم و جان

چون که یاد از روزگار وصل آن جانانه کرد

سر به زانوی غـم و با غصۀ بانو قرین

عزلت از هر آشنائی بود و هر بیگانه کرد

شاهد هستی چو از پیمانۀ غم نیست شد

باده نوشان را خراب از جلوۀ مستانه کرد

ساقی بـزم حـقـیـقـت گـوئـیا از خـم غـم

هر چه در خمخانه بودی اندر آن پیمانه کرد

»مفتقر» را شوری از اندیشه بیرون در سر است

هر دم او را از غم بانو نوائی دیگر است
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شاعر :محسن راحت حق

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

پُر شدم از غصه و اندوه و غم بانوی من

پیکرت بدجـور پیچـیده بهـم بانوی من

این کبـودیها؛ تـوانم را ربـوده فاطمه

تار میبیـنم تنت را؛ محـترم بانوی من

پوستی بر استخوانت مانده بود و آب شد

کن دعا! تا زودتر بر تو رسم بانوی من

سینهام تنگ و نفس تنگ و دو چشمم اللهگون

دیده وا کن زندهام گردان به دم بانوی من

خون پهلوی تو با آب روان مخلوط شد

من گریبان خودم را میدرم بانوی من

لیلۀ قدر علی مخفی شدی در زیر خاک

تا بگویند :شیعیان ای بیحرم بانوی من

شاعر :داریوش جعفری

قالب شعر :دو بیتی

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل

اَال ای چـاه ،غـم بـسـیار دارم

دلی خـون از فـراق یـار دارم

ندارم شـکـوه از نامـرد مـردم

ولـیـکـن از در و دیـوار دارم

اال ای چـاه بییـار و حـبـیـبـم

پر از دردم سفر کرده طبـیـبم

پس از زهرا همه آوایم این است

غـریـبم وا غـریـبم وا غـریـبم

اال ای چـاه یـاسـم را بـریـدنـد

گل و گـلخانه را آتش کـشیدند

نه تنها سیـنۀ زهـرا که آنروز

تـمـام تـار و پـودم را دریـدنـد

اال ای چـاه جـان دیگـر ندارم

صـفـای سـایـۀ کــوثــر نـدارم

خمیدم در غـم زهـرا ،دعا کن

سر از این خاک ماتم بر ندارم

اال ای چـاه جانم پر شـرر شد

به جانم هرچه شد از میخ در شد

خودم دیدم که بعد از زخم سینه

چگونه جسم یارم مختصر شد

اال ای چاه بنگـر شور و شینم

غــم زهــرا و درد زیـنـبـیـنـم

هـمه دارند خـلعت بهـر رفـتن

چرا شد بـوریا سـهـم حـسـیـنم
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000
شاعر :امیر عظیمی

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

عرش فرشی زیر پای فاطمه است

در حـریم قـدس جای فاطمه است

خـلـقـت عـالـم بـرای فاطـمه است

عـقـل مـسـت جـلـوۀ زهـرایـیاش

پــرتــو انــســیـة الــحــورایـیاش
دیـن از این بـانـو دوامــی یـافـتـه

مـذهـب از او احــتـرامـی یـافـتـه

بـا جــهــاد او قــوامــی یــافـــتــه

ذکـر زهـرا جـذب ایـمـان میکـند

چـادرش کـافـر مـسـلـمـان میکند
گرچه نورش جلوه کرد از هر طرف

فاطمه دُر است و حیدر چون صدف

قـبـر مـخـفـیاش ،دل شـاه نـجـف

سـیـنـۀ حـیـدر که حق مـرآت بود

جــای دفــن مــادر ســادات بــود
نـالـهای تـا عـالــم الهــوت رفـت

فاطمه چون سایهای مبهوت رفت

روی دوش مرتضی تابوت رفـت

آخـر این رسـم مـسـلـمـانـی نـبـود

حـق زهــرا دفـن پـنـهـانـی نـبـود
مـیرود تـابـوتـی امـشـب بیصدا

نالهها جاری است بر لب بیصدا

ای حـسـیـن آرام ،زیـنب بیصـدا

زین عزا در دل زبان باید گرفت

آسـتـین را بر دهـان بـایـد گـرفت
کـشتیام بر گـل نشست اسماء بیا

هـسـتیام رفـته ز دست اسماء بیا

وقت غسل فاطمه است اسماء بـیا

بـر تـن خـیـرالـنـسـا آبــی بـریــز

روی نـعـش مـرتـضی آبی بـریـز
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آی اسماء ،پـیـکـرم آتـش گـرفـت

یــادم آمـد کــوثــرم آتـش گـرفـت

گـیـسـوان هـمـسـرم آتـش گـرفـت

حـال فـهـمـیـدم چـرا در کـج شـده

مجـتـبی با قـنـفـذ از چـه لـج شـده
چشم عرش از داغ صدیقه؛ تر است

این صدای سوخته از حیدر است

بـچــههـا وقـت وداع مــادر اسـت

ای یـتــیـمــان غـریـب فــاطــمــه

تـوشـه بـرداریــد از مـادر؛ هـمـه
آه ای پـــروردگـــار مــرتــضــی

مشـکـل افـتـاده بـه کـار مرتـضی

شـد زمــان دفـن یــار مــرتـضـی

مصطـفـی بـازآ نـهـالـت را بگـیر

«بـدر دادی و هـاللت را بگـیر»
صبر حیدر را خودت از او بپرس

زخم بستر را خودت از او بپرس

قـصۀ در را خـودت از او بپـرس

دست من شد بسته ،بر دل داغ خورد

ای پـیـمـبـر دخـترت شالق خورد
ای امــان از ضـربــۀ شــالق هـا

آتــش افــروخــتـــه در بـــاغ هــا

داغ روی داغ روی داغ هـــــــــا

وای از داغ بـــزرگ کـــــربـــال

صـورت اطـفـال و گرگ کـربـال
خـورد
بر رخ اطـفـال سـیـلی مـی
َ

خورد
هرکه رفت از حال سیلی می َ

خورد
عـمه در گـودال سـیـلی می َ

بــرد
نـانـجــیـبـی گــاهـــواره مـی َ

بــرد
بـیحـیـایـی گــوشــواره مـی َ
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000
شاعر :رضا قاسمی

قالب شعر :غزل

فاطمه سرمنزل وحی است ،کوثر شاهد است

1

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

باء بـسمهللا قـرآن تا به آخـر شاهد است

فاطمه سوغاتی عرش است ،در تندیس سیب

لیلةالمعـراج ،میداند؛ پیمبر شاهد است

»اشهد َّ
ان علیا ً حجة هللا» است ،نیست؟!

فاطمه آیینۀ موالست ،حیدر شاهد است

شأنش از هر مأذنه گویاست ،با شعر اذان

نیست باالتـر از آن؛ هللااکبر شاهد است

روضهاش اشک قلم را ریخت ،کاغذ ُگر گرفت

داغش آتش زد به جان شعر ،دفتر شاهد است

لشکر هـیزم به دستان آب را آتش زدند

آتش از هرم خجالت آب شد؛ در شاهد است

سنگهای کوچه بار شیشه را انداخـتـند

غنچۀ نشکفته پرپر؛ روز محشر شاهد است

گریهاش انداخت ،مسجد را به هقهق عاقبت

شانۀ محراب هم لرزید ،منبر شاهد است

بالهایش ریخت ،در شمع مریضی ذوب شد

محو شد خاکستر پروانه؛ بستر شاهد است

تا نوشتم کاشکی این روضهها افسانه بود

روضهخوان فریاد زد «نه نیست» ،مادر شاهد است

شاعر :سیدهاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

آه از خـونـاب دل چشم عـلی نمناک شد

قلب هستی زین مصیبت پاره شدصدچاک شد

ریخت ازچشم فلک ،باران اشک جبرئیل

تا ز داغ فـاطـمـه قلب عـلی غمناک شد

ناله زد آن شب تراب از ناله های بوتراب

شـعـله ور از آتش غـم سینۀ افـالک شد

نیمه شب دور و نهان از دیدۀ اهـریمنان

خاتمی درپیش چشمان سلیمان خاک شد

 . 1بيت 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 .زيرا سرچشمة وحي وجود مقدس باري تعالي است
فاطمه سرچشمة وحي است ،کوثر شاهد است

باء بـسماهللِ قـرآن تا به آخـر شاهد است

413

درآستان وصال؛ جلد چهارم ،اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها
السالم

شاعر :محسن کاویانی

قالب شعر :مثنوی

000
وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

رفتی و خاطرهها پنجره را وا کردند

هی نشستند و فقط گریه تماشا کردند

صورت مرد در این هیمنه دیدن دارد

َـود آیـنـه دیـدن دارد
گـونـه وقـتی بـش َ

گونهاش آیـنـه بـنـدان به نـظـر میآید

چـقَـ َدر عـشق به چـشـمان پدر میآید

اشک و لبخند علی ،آه عجب تلفـیـقی

نیست برنده تر از تیغ سکوتش تیغی

بوی بدر و ا ُ ُحد و خیبر و خندق دارد

ذولفـقاری که اگر دق بکند حق دارد

قسمت این بود که من همدم بابا باشم

بعد از این مثل خـو َدت اُم ابیهـا باشم

بعد از این داغ که آتش به همه عالم زد

من خودم شانه به موهای خودم خواهم زد

رفـتـی و مـبـدأ غـم را به دلم آوردی

با همه کودکیام خوب بزرگم کردی

میروم در دل آتش ،به خدا باکی نیست

راستی مادر من! چادر من خاکی نیست

آتش از داغ َغ َمت سوخته ،بیتاب شده

از خجالت زده گی خاک َرهَت آب شده

آب گـفـتم چـقَـ َدر حـرف به ذهـنم آمد

یک کفن باز از این چند کفـن کم آمد

غـم نباید به گـل فـاطـمه غـالب بشود

مانـده تا زینب تو اُم مـصائب بـشـود

داغ محسن چقَ َدر زود زمینگیرت کرد

پیش از آنی که خودت پیر شوی پیرت کرد

جای آن الله خدا یاس به ما خواهد داد

محسنت رفته و عباس به ما خواهد داد

آه؛ افـتـاده کـنون بـنـد به دسـتان پـدر

بعد از این حادثه سوگند به دستان پدر

که منم شیرترین دختر این خطه ،منم

دختر شیرخدا هستم و خود شیـر زنم

با همه دخـتـریام مـردتر از مـردانم

تا ابـد پـای حـسـین ابن علی میمـانم

شهر در سیطرۀ شوم شبی تاریک است

باید آماده ش ََوم روز دهم نزدیک است
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000
شاعر :حسن لطفی

قالب شعر :غزل

پس از سه ماه به او چشم کودکان اُفتاد

1

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

بـلـنـد شـد بـرود راه ،نـاگـهــان اُفـتـاد

پس از سه ماه به سمت تنور خود را بُرد

پس از سه ماه چه شد که به فکر نان اُفتاد

پس از سه ماه کمی خانه آب و جارو شد

رسـیـد تـا که َدم در؛ در آسـتـان اُفـتـاد

چهار کودک خوشحال را خودش می ُ
شست

اگـر چه در بـدنش درد بـیامـان اُفتاد

غذا که پخت خودش ،فضه سفره را انداخت

دوبـاره لـقـمـۀ او دست این و آن اُفتاد

ولی نشد که فقط لقمهای خودش بخورد

چقدر فضه صدا زد که از دهان اُفتاد

میان بسـتر خود رو به قـبـله شد خانم

کشید پرده به رو روی نیمه جان ،اُفتاد

همینکه مادر پروانهها دو چشمش بست

همیـنکـه نالۀ طـفـالن در آشـیـان اُفتاد

دوید از دل مسجد به خانه ،سلمان دید

که چـند مرتـبـه آقا نـفـس زنـان اُفـتـاد

جـماعـتی که زنش را زدنـد میدیـدند

چقدر روی زمین با سـر آسـمان اُفتاد

غروب از روی تل دخترش به پایین رفت

اگـر چه تا دل گـودال از تـوان ا ُفـتـاد

نگاه کرد نگـاهـش در آن شلـوغی بر

عصا ،سنگ ،تـبر ،دشـنه ،سنان اُفتاد

گرفت چادر او زیر پا زمین خورد آه

سـر بــرادر او دسـت شـامـیـان اُفـتـاد

شاعر :وحید قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

همسایه ها به مجـلس خـتـمـت نیـامـدند

من بودم و همین دو سه تا بچه های تو

خیلی به مجـتبای تو بر خورد فـاطـمـه

فـامـیـل کـم گـذاشـت بـرای عــزای تـو

جـای تـمـام شـهـر خودم گـریه می کنم

ازبس که خالیست در این خانه جای تو

زهـرا مرا ببخش ،که نگـذاشت غـربتم

یک خـتـم بـا شـکـوه بـگـیـرم بـرای تو

از دست گریه های تو ،راحت شد این محل

شـکـوه نـمی کـنند به من از صـدای تو

 . 1بر خالف تصومر عمومي فاجعه حمله به خانه حضرت زهرا و جسارت به ايشان در دهه اول ماه ربيع األمول نبوده است بلکه بر اساس اسناد
تاريخي قطعا بعد از غصب فدک و خطبه حضرت در مسجد النبي و حداقل در دهه هاي بعدي ماه ربيع األول بوده است .
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شاعر :یوسف رحیمی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

حس میکنم هرشب حضورت را کنارم

وقـتی به روی خـاک تو سـر میگـذارم

بگـذار دسـتـت را به روی شـانـهام بـاز

از دست رفـتـه بعـد تو صبـرم ،قـرارم!

قرآن که میخوانم تو هم میخوانی انگار

کوثـر بـخـوان تا رود رود ایـنجا بـبارم

وقـتی نگـاهت از رهـایی حـرف میزد

احـسـاس میکـردم تـو را دیـگـر نـدارم

یـادت میآیـد مـوقـع رفـتـن چه گـفـتی؟

جان عـزیزت روز و شب چشمانتـظارم

سر میگـذارم روی خـاکـت بـاز امشب

ای کـاش سـر از خـاک دیگـر برنـدارم

شاعر :علی انسانی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعلن

ای چــراغ دل ویـــرانـۀ مـن

نظری کن به من و خانۀ من

خانه بعـد از تو شده غمخانه

شـمـع یـاد تـو و مـا پـروانـه

گـریه داریم نـهـان از دشمن

من به طفالن تو ،طفالن بر من

زود ای اللـۀ مـن پــژمـردی

کـاش هـمـراه مـرا میبـردی

همه شب تا به سحـر پیوسته

مـیکـنـم نـالـه ولـی آهـسـتـه

تا نـظر بر در و دیـوار کـنم

یـاد آن پـهـلـو مـسـمـار کـنـم

ای حمایتگر من خیز و ببین

فـاتـح بـدر شده خـانه نـشـین

این سخـن ورد زبانها افـتاد

دیـدی آخـر عـلـی از پا افتاد

آنکه یک عمر سرافرازی کرد

چرخ با هستی او بازی کرد

هیچ پرسی به چه روز افتادم

رفتی و کردهای دشمن شادم

آنکه میخواست ز پا بنـشینم

شادمـانـست که من غـمگـینم

فـرصتی تا که مناسب جـوید

این سخن با دگـران میگـوید

رشتـۀ صبـر عـلی پـاره شده

چـاره ساز هـمه بیـچاره شده
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000
شاعر :سیدمصطفی حسینی راد

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

سخت است هان ،دیدار آخر ،مخفیانه

در نیـمه شب تشـیـیع مـادر ،مخـفـیانه

هرگز وداعی اینچـنـین را کس ندیـده

با پـیکـر مجـروح هـمـسر ،مخـفـیـانه

آن شب چه مظلومانه حیدر بوسه میزد

بر صورت زهـرای اطـهـر ،مخـفیانه

دست علی را بسته دید و اشک میریخت

بـر قـهـرمان فـتـح خـیـبـر ،مخـفـیـانه

در خـانه زینب با حـسین آرام گـریـند

در کـوچه میگـریـد بـرادر ،مخـفیانه

پیـراهن خـونین زهـرا دید و دق کرد

آن شب که غسلش داد حیدر ،مخفیانه

تا آخر عمرش علی خون گریه میکرد

از غـصه آن مـیخ و آن در ،مخـفـیانه

شاعر :محسن درویش

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

منم شمعی که از جان دادن پروانه میلرزد

به روی گونه هایم اشک ،دانه دانه میلرزد

از آن روزی که دشمن پشت پا بر هستی من زد

دل ویـرانـه ام از دیـدن بیـگـانه میلرزد

چرا ازمن حسن حرف دلش را میکند پنهان

چه بغضی در گلو دارد که بی تابانه میلرزد

حسینم روضۀ دیوار و در هر لحظه میخواند

زمین و آسمان همراه این دردانه میلرزد

پریشان است موی کودکانم ،فاطمه برگرد

ببین با آه طفالن تو دارد شـانه میـلرزد

چه آمد بر سر این خانه بعد از رفتنت بانو

صدای در که می آید تـمام خانه میلرزد

 . 1موضوع وجود ميخ در و سرخ شدن و وارد سينة حضرت شدن اين ميخ در هيچ مقتل معتبري نيامده است « البته اين موضوع
بدان معنا نيست که در اين حمله و جسارت سينه و پهلوي حضرت زهرا سالماهللعلیها مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربة در و
آتش حضرت به شدت مجروح شدند و تصريح تاريخي در اين زمينه وجود دارد» لذا توصية ما اين است که اولً از بازگو کردن
آن به دليل مستند نبودن و همچنين به جهت رعايت توصية علما و مراجع از پرهيز از خواندن روضههاي سخت خوداري فرمائيد؛
ثانيا اگر قصد اشارة گذرا به اين موضوع را هم داريد لزم است حتماً در قالب زبانحال يا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد
مطرح شود نه قطعيت تاريخي؛
تا آخر عمرش علي خون گريه ميکرد

از غـصه آن مـيخ و آن در ،مخـفـيانه
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شاعر :موسی علیمرادی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

شام غـریبی و تک و تنها شدن رسید

هفت آسمان به سینه موال محـن رسید

میگفت قطره قطره اشکش چرا چرا

رفتن رسید بر تو و ماندن به من رسید

با گریه کار غـسل شـبانه شـروع شد

با گـریه آسـتـین هـمه بـر دهـن رسید

آرام و بیصدا چـقـدر لطـمه میزدند

تا روی سنگ غسل غریبی بدن رسید

میخواست تا که فاطمه را رو نما کند

فریـادهای نـالـه و آه از حـسن رسـید

بیهوش شد حسن به گـمانم که باز هم

تا ماجرای کوچه و سیـلی زدن رسید

مانند بـاغ اللـه شده سـنـگ غـسـل او

از بس که الله الله گل از پیرهن رسید

آثار شـعـلـهها نـفـسـش را بُـریـده بود

هرچه سرش رسید از آن سوختن رسید

اسـفـنـد روی آتـش غـم بـود دخـتـری

تا جـامـه بهـشـتی مـادر کـفـن رسـیـد

هنـگـام پـر کـشـیدن تـابـوت فـاطـمـه

تشیـیع جـسم پـرپـر هر چار تن رسید

شاعر :سیدرضا مؤید

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای با خـبر ز درد و غـم بیشمار من!

برخیز و باش ،فاطمه جان ،غمگسار من

رفـتی ز دیـدۀ من و ،از دل نمیروی

حس میکنم همیشه تویی در کنار من

شیرینی حیات من ،ای بَضعَةُ الرسول!

تلـخست با غـمت همه لیل و نهار من

خیری پس از تو نیست در این زندگی و ،من

گریَم از اینکه طول کشد روزگار من

مردم ز گریه ،غصۀ خود حل کنند ،لیک

افتد ز گریه ،غـصۀ دیگر به کار من

خواهم ز کودکان تو پنهـان گـریـستن

اما غـمـت ربوده ز کـف اخـتـیار من

این روزها ز خانه کم آیم برون ،مگر

کـمـتـر به قـتـلگـاه تو افـتـد گـذار من
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000
شاعر :محمدجواد غفورزاده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

مدینه کو پرستویی که من بال و پرش بودم؟

چه شد آن طائر قدسی که من در محضرش بودم؟

مدینه گر چه این گلبن امانت بود نزد من

در این نه سال مهمان دل غمپرورش بودم

مدینه از نفـس افـتاد آن ریحانه در حالی

که من آئینهدار دیده از خون ترش بودم

مدیـنه نخـل امـیـد مرا آتـش زدنـد و من

کـنار باغ در اندیـشۀ برگ و برش بودم

مدینه گرچه دستم بسته بود اما دلم میخواست

که در وقت ز پا افتادن او بر سرش بودم

مدینه کاش جان من بالگـردان او میشد

که عمری باغبان غنچههای پرپرش بودم

مدینه آن شب قدری که رفت آن نازنین مادر

پریشان خاطر از حال و هوای دخترش بودم

مدینه گرد او هر روز چون پروانه میگشتم

همه شب تا سحر شمع کنار بسترش بودم

مدینه قصه پروانه را از من چه میپرسی؟

میان شعـلهها من شاهد خاکـسترش بودم

مدیـنه لذت دیدار زهرا را بپرس از من

که بر بالـین او محـو نگـاه آخـرش بودم

شاعر :حامد آقایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل

شـبـانـه آسـمـانـش خـاک مـیشـد

نه زهرا ،بلکه جانش خاک میشد

چه خاک آتـشـیـنی داشـت زهـرا

دگر روح و روانش خاک میشد

تـالقـی داشت نـورش با کـبـودی

علی ،رنگین کمانش خاک میشد

عـلـی پـهـلـوان خـانـه نـشـیـن شد

که دیگـر قـهرمانش خاک میشد

دگــر آمــاد ٔه پــیــریسـت مـــوال

که بـانـوی جـوانش خـاک میشد

عـلی از غـربـتـش زانو بغل کرد

به قـبـر بینـشـانـش خـاک میشد

خزان رنگ رخش را بس که برده است

گمان میرفت زهرا سالخورده است
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شاعر :ناشناس

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

رفـتى و خالى كـردهاى دور و بـرم را

رفـتـى و پـاشـیـدى تـمـام لــشـكـرم را

زینب سراغت را كه میگـیرد عزیزم

از شـرم خود بـاال نمیگـیـرم سـرم را

رفتى…غرور مرد خـیـبر را شكستى

حـاال بـیـا و جـمـع كن خـاكـسـتـرم را

خـانـم من! حـاال كه تو پـرواز كـردى

دیـگـر نمیبـیـنـد كسى بـال و پـرم را

زهـرا نمیدانـى چه كـردى بـا دل من

چـشـم انـتـظـارم لحـظـههاى آخـرم را

هرشب حسن در خواب میگوید مغیره

دست از سرش بردار؛ كشتى مادرم را

كـنج خـرابه میرسد روزى كه دخـتر

با گریه میگوید كه عمه؛ معجرم را..

از زجر میترسم؛ نگاهش ترس دارد

لـرزه میافـتـد از نگـاهـش پیـكـرم را

شاعر :محسن عرب خالقی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

بعد تو گـشتـه در پریـشـانی

آسـمـانـم هـمـیـشـه بــارانـی

ای سـتـون دل عـلـی بـیتـو

رفته این خانه رو به ویرانی

باغ هـجـده بـهـار زندگیات

چـقـدر زود شد زمـسـتـانـی

تو رسـیدی به سـاحـلی آرام

من به این لحظههای طوفانی

سـوره کـوثـرم ،سر قـبـرت

کار من گـشته فاتحه خوانی

ای رهـایـی دهـنـده از آتـش

دل مـن را چـرا بـسـوزانی؟

این همه میزنـم صدات اما

تو مرا لحـظهای نمیخوانی

سخت سردرگمم بگو چه کنم

بین این کـوچههای حـیرانی

مـنم و صـدهـزار درد نهان

تـوئی و یک مـزار پـنهـانی
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

دیده بستی پا سوی قبله کشیدی وای من

تا نمردم چشم خود را باز کن زهرای من

من به احزاب و ا ُ ُحد یکدم نلرزیدم ولی

تا تو افتادی ز پا لرزید دست و پای من

کاش جانم با نفس از سینه میآمد برون

کاش می ُمردم مدینه نیست دیگر جای من

روزها لب بسته از فریاد و میسوزم خموش

حبس در دل گشته حتی نالۀ شبهای من

قـنـفـذ بیـدادگـر جـان مرا از من گـرفت

تو زمین خوردی و از هم شد جدا اعضای من

آفـتـاب طـلعـتت از ابـر سیـلی شد سیـاه

زین مصیبت تیره شد در چشم من دنیای من

در عزای تو تمامی عمر من شد احتضار

با فراق تو شده هر شب ،شب احیای من

تو به خود از درد پیچیدی و نگشودی لبی

تا نیاید از جگر یک لحظه واویالی من

حـیـف بـاغ آرزوهـای مـرا آتـش زدنـد

رفت از کف غنچۀ من اللۀ حـمرای من

مـرحـبا میثم که در اشـعار تو پـیـدا بود

غـصۀ نـاگـفـته و غـمهای نـاپـیـدای من

شاعر :وحید قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

در خانه مانده عطر خوش ربـنای تو

امـروز زنــدهام به هـوای دعـای تـو

همسایهها به مجـلس خـتـمت نیامـدند

من بودم و همین دو سه تا بچههای تو

خیلی به مجتبای تو برخورد فـاطمه!

فـامـیل کـم گـذاشت بـرای عـزای تو

جای تـمام شهـر خودم گـریه میکـنم

از بسکه خالیست در این خانه جای تو

زهرا مرا ببخش که نگـذاشت غربتم

یک خـتـم بـا شکـوه بـگـیرم برای تو

از دست گریههای تو راحت شد این محل

شکوه نمیکـنـند به من از صدای تو

دیگـر به تـیغ فـتـنۀ کوفه نـیاز نیست

خـون مـرا نـوشـته مدیـنه به پـای تو
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شاعر :محمدمهدی امیری

000

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

بـایـد که بر دیـوار بـگـذارم سـرم را

دشمن گـرفـت از من تـمام باورم را

دسـتـان لـرزانـم چـگـونـه مـیتـوانـد

تـدفـین نماید پـارههای پیـکـرم را !؟

یک نیمه از قلب مرا " دیوار" له کرد

"در" میفـشارد نیـمههای دیگـرم را

با اشک باید جـسـم دریـا را بـشـویم؟

یـا زخـم مـیـخ آیـههـای کـوثـرم را ؟

میخوانم از چشمان خیس و سرد و ساکت

بغـض شکـسـته در نگـاه دخـتـرم را

دیشب حسن تا صبح هی در خواب میگفت:

بابا! کسی در کـوچهها زد مـادرم را

دارم خـجـالت میکـشم از بچـههایت

پیـش حـسن بـاال نمیگـیـرم سـرم را

این غصه قلب خستهام را میفشارد:

من بودم و نامـرد میزد هـمسرم را

شاعر :محسن زعفرانیه

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

این یاس پرپر روضههایش فرق دارد

شعر و غـزل گفـتن برایش فرق دارد

روی کبود و قامتی خم ،دست لـرزان

با دیـگـران لحن صـدایـش فـرق دارد

در آسـمـان چـشـم مـن بـاران گـرفـتـه

امشب چرا حال و هوایش فرق دارد؟

ما هرچه حاجت داشتیم از او گرفـتیم

تــاثـتـر آمــیـن دعــایـش فـــرق دارد

در قلب هر شیعه ضریحی دارد از نور

پس مرقد و صحن و سرایش فرق دارد

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود 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.
بـايـد که بر ديـوار بـگـذارم سـرم را

دنـيـا گـرفـت از من تـمـامِ بـاورم را

ضمناً موضوع وجود ميخ در و سرخ شدن و وارد سينة حضرت شدن اين ميخ در هيچ مقتل معتبري نيامده است « البته اين موضوع
بدان معنا نيست که در اين حمله و جسارت سينه و پهلوي حضرت زهرا سالماهللعلیها مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربه در و
آتش حضرت به شدت مجروح شدند و تصريح تاريخي در اين زمينه وجود دارد» لذا توصية ما اين است اگر قصد اشاره گذرا به
اين موضوع را هم داريد لزم است حتماً در قالب زبانحال يا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود نه قطعيت تاريخي؛
بـا آب بـايـد جـسـمِ دريـا را بـشـويم؟

يـا زخـمِ مـيـخِ آيـههـاي کـوثـرم را ؟
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000
شاعر :محسن راحت حق

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

پـرواز را بـانـوی غـم بـاور نـکـردم

جـا مـانـدنـم را در الـم بـاور نکـردم

من زنـدهام با خـاطـرههای خوش تو

مرگ تو را یک لحظه هم باور نکردم

رفـتی ولی جای تو باشد قـلب حـیدر
هستی در این کاشانۀ دل تا به محشر
با یـاد تو اشـک روان را پهـن کردم

با اشک دیده ،سفره نان را پهن کردم

نانی که پختی آخرین روزت ،غذا شد

قُـوتی بـرای کـودکان را پهـن کـردم

جای تو خالی در کـنار سفـرۀ ماست
خـون جگـر تنهـا غـذای خانۀ ماست

1

دلـتـنگم امشب فـاطـمه جـانـم برایت

در گوش من مانده است پژواک صدایت

قـلـب عــلـی آرام مـیگـیـرد یـقـیـنــا ً

با گـفـتگـویت با طـنـین خـنـدههـایت

یادش بخـیـر آن لحـظههای پُـر تکـلم
گـل گـفـتـن بـیـن من و تـو با تـبـسـم
خیلی دلم میخـواست دستانم بگیری

با خـنـدهای انـدوه پـنـهـانـم بـگـیـری

از تو تـمـنـای عـلی این جـمـله باشـد

آیا شود لـطـفی کـنی جـانم بـگـیـری

بیتـو تـمـام نُـه فـلـک ارزش نـدارد
زانوی حـیدر را ببـین لرزش ندارد؟
برگـشتنت گویا که بانو العالج است

صحبت ز بازو و ز پهلو العالج است

از لحظهای که رفتهای قـلبم شکـسته

بـیقـوتی و درد زانـو العـالج است

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ايراد وزني و سکت موجود در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد ميکنيم
به منظور رفع ايراد موجود و همچنين انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
ي تو خالي در کـنارِ سفـرة ماست
جا ِ

ي تو خـالي بـبـيـنم گـاه بيجـاست
جا ِ
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تا حـیـدرت از پا نـیـفـتـاده بـلـند شـو

000

زینب نـشـسـته پـای سـجاده بلـند شو
این دخـتـر بـاغـیـرتـت دارد هـوا را

در خـانـهام زنـده نگـه دارد صفـا را

گاهی شود غـمخوار قلب مجـتـبی و

گـاهـی بـه یـادم آورد کـرب و بال را

بعد از تو زینب دخترم اُم االمان شد
خیرالنسا ..خیرالنسای این جهان شد

شاعر :محمد قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلن

1

لب وا ُكنی قطعی شود بانو شفای تو

عجل وفاتی گفتنت را خوب حس كردم

بـا دیـدن احــوال زار بـچـههـای تـو

میلرزد از فكر ُجدایی دست و پای من

آرامشم ،وقتی كه میلـرزد صدای تو

هر بار قـبر ُمحسنت را دیـدهام گـفتم

ای كاش من در پُشت در بودم به جای تو

هر طور میشد ایستادی تو به پای من

میایستم هر طور باشد من به پای تو

تو افتخارت بود باشی جان فدای من

من آرزویـم بود باشـم جـان فـدای تو

تو رو به قـبله بودنت گشته بالی من

من ُ
غـربت بـیانـتهایـم شد بـالی تـو

دیروز یك ُركنم شكست از داغ پیغمبر

امروز ُركـن دیگر من در عـزای تو

در پای این بستر كه امشب جمع خواهد شد

من عافیت میخواستم هرشب برای تو

تا زودتـر ایام هـجـرانت به سـر آیـد

باید بخواهم مرگ خود را از ُخدای تو

رفتی ولی هرروز خواهد ُكشت حیدر را

سـرخ روی سنگ آسـیای تو
این رد ُ

ردخـور ندارد با مـقـام تو؛ دعـای تو

 . 1بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما پیشنهاد میکنیم به منظور انتقال بهتر معنای شعر بیت اصالح شده که در متن شعر
آمده را جایگزین بیت زیر کنید.

ردخور ندارد در مقامی که دعای تو
هر بار قـبر مُحسنت را دیـدهام گـفتم

لب وا کُنی قطعی شود بانو شفای تو
من پُشتِ در ای کاش میرفتم به جای تو
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000
شاعر :مقداد اصفهانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

رفتی و بعد تو من را به جهان کاری نیست

بعد تو بهر دلـم مـحـرم اسـراری نیست

اصال ای دوست نگفتی که دلم میشکنی؟

آخر ای یار چنـین رسم وفـاداری نیست

میروی دلـبــر مـن رو بـه سـالمـت امـا

بعد تو بهر علی یاور و غمخواری نیست

چه کـنـم زیـنب اگـر کـرد هـوای مـادر

چارۀ غصۀ او صحبت و دلداری نیست

اصال انگار حـسن آن حسن قـبلی نیست

حالت گـریۀ او حـالت تـکـراری نیـست

وعـدۀ ما به قـیامت تو برو فـاطمه جان

بعد از این بهر تو دیگر غم و آزاری نیست

گرچه این قبر کمی تنگ شده اما خوب

هرچه باشد به درش فاطمه ،مسماری نیست

شاعر :رضا آهی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

شکسته شد کمرم فاطمه زجا برخیز

تـرحـمـی بنـمـا یـار بـا وفـا برخـیز

بدون تو به زمین میخورد یل یل ها

ساللۀ نـبـوی جـان مرتضی برخیز

چـراغ خـانـۀ مـن قـوت دلـم زهـرا

گره ز کار علی وا کن و بیا برخیز

غریب گشتم و بشنو تو التماس مرا

بیا برای رضـامـنـدی خـدا برخـیـز

غریق ترس عجیبی ببین شده حسنم

تـسـلـی دل لـرزان مـجـتـبی برخیز

ببین که گیسوی زینب به شانه محتاج ست

دلش تو خوش کن و ای نازنین ما برخیز

ببین فتاده حسینت ز رنگ و رو زهرا

بیا به نور دو عینت ،گل وال برخیز

دلم شکسته و زخمی و کوه دردم من

به اشک دیدۀ این خسته ،دلربا برخیز

به پای درد تو من رفتهام از این دنیا

ببخش بر تن بیجان من بقا برخیز

بیا زکـیـه دوبـاره تو مهـربـانی کن

پـنـاه شـیـر خـدا معـنی صفا برخیز

425

درآستان وصال؛ جلد چهارم ،اشعار حضرت زهرا سالم اهلل علیها
السالم

شاعر :رضا رسول زاده

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

از َعطر و بوی یاد تو این آشیان پُر است

خانه ز گریههای شَب و بیاَمان پُر است

از دیده َرفـتهای ،ولی از دل ن ََرفـتهای

از ُ
غصۀ تو سینۀ َمن هَمچنان پُر است

هارم کشید و بُرد
تابوت ،روی دوش بَ َ

دُنیا بدون عشق ،فَقَط از خَزان پُر است

بشکَسته بال و سوخته پَر کوچ کَردی و

یـاد پَـریـ َدنَت دل این آسـمـان پُـر است

از خـاط َرم که لَحـظۀ ُ
رود
غـسلَت نمی َ

زین غَم دلَم به ُوس َعت یک کَهکشان پُر است

فضه که آب ریخت به روی تو فاطمه

دی َدم زَ میـنۀ ت َـنَت از اَرغَـوان پُر است

شوند
بعد از تو َبچههای تو ساکت نمی َ

خانه ز نـالههای شَب کودکان پُر است

تـنها به یک اشاره هَمه گـریه میکـنیم

جای تو هَست خالی و َچشمانمان پُر است

َهر جای خانهامَ ،در و دیوار ،یا حیاط

از یادگارهای تو یـاس َجـوان پُر است

شـود و تـازه فـاطـمـه
بـاران ت َـمـام می َ

س َحر َمدینه ز َرنگین کَمان پُر است
َوقت َ

شاعر :علیرضا وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

روپـوش کـنار رفت و دیدم رویش

زخـم است هـنـوز گـوشۀ ابـرویش

بر شیـشۀ عـطـر چون ترک افـتاده

بـرداشـته خـانـه را تـمـامـا ً بـویـش

نه سـالـه به خـانـۀ عـلـی آمـده بـود

شـرمـنـدهام از سـفـیـدی گـیـسـویش

شسته است کسی که از همه دنیا دست

سخـت است بـشـویـد بـدن بانـویش

از جـنگ مگـر آمده زهـرا بـدنـش

لـرزیده از این قصه عـلی زانویش

خونابۀ زیر سنگ غسلش شاهد…

باز است هـنوز زخـم بـر پهـلـویش

تـلـقـین بـده اما کمی آهـسـته عـلـی

خورده است ترک ،نگیر از بازویش
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000
شاعر :جواد محمدزمانی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

این سخن کم نیست دنیا صبحگاهی بیش نیست

شهر پرآشوب امکان ،کوچهراهی بیش نیست

یوسف دل را نگهدار از زلیخای هوس

بگذر از دنیا که دنیا قعر چاهی بیش نیست

کم بجو آب حـیات از تیرگیهای وجود

تشنگی گاهی سراب است ،اشتباهی بیش نیست

یابن آدم! روی گندمگون به روی خاک نه!

گاه اسباب نزول دل ،گناهی بیش نیست

در صف میدان کجا از کاه باید کوه ساخت

کوه مائیم ای دلیران! خصم کاهی بیش نیست

روسپیدیهای محشر با شرف آید به دست

هر کسی ذلت پذیرد روسیاهی بیش نیست

دل حـریـم نـور گـردد با نـگـاه فـاطـمه

آری آری! انتظار ما نگاهی بیش نیست

با نگـاهـش سـیـنـۀ ما وادی أیـمـن شود
هرچه داریم از تجلیهای او روشن شود
هر که فرمان داد در پیش خدا تسلیم را

الحق از رفتار او آموخت این تعـلیم را

یــازده آئــیــنـۀ او آفــتــاب روشـنانــد

ساکـنان سایه نُه چرخ و هفت اقـلـیم را

کی به استقبال غیر از او پیـمبر ایستاد

در کجا دیدند جز او این همه تکریم را

او که با شوقش هزاران سدره و طوبی شکفت

او که با اشکش رقم زد کوثر و تسنیم را

او که نـامـش آبـروی دفـتـر تـاریخ شـد

او که رنگین کرد با خون صفحۀ تقویم را

رفت در آتش که گلهای شهامت بشکفد

این چنین باید که رفتن راه ،ابراهـیم را

پـیـرو زهـرا کجا تـرسد دگـر تهـدید را

پیرو زهـرا هراسان کی شود تحریم را

خطبههایش یک به یک خوف و رجا را زنده کرد

ندبههـایش بانگ زد مرز امید و بیم را

حال زهرا رفته و غم میهمان باغ اوست
این زبان حال موالیم علی در داغ اوست

از جهانی دل بُـریـدم ،دلـبرم آمد به یاد

در خروش افتاد سینه ،کوثرم آمد به یاد

شرحی از داغ شقایق در گلوی باد بود

نـاگهـان اوراق سرخ دفـتـرم آمد به یاد
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000

خواستم سیالب خون از دیدهام جاری کنم

ناگهـان اشک روان دخـتـرم آمد به یاد

آه ای دل! زائر پهـلوی مجروحش شدم

نالـهها در بـین دیـوار و درم آمد به یاد

دست ،بازوی تورمکرده را حس کرده است

آن دفـاع بـینـظـیـر هـمسرم آمد به یاد

ای دریغا چوبۀ تابوت بر دوش من است

ای مـدیـنـه مـاتـم پـیـغـمـبـرم آمد به یاد

فـاطـمـیـه بـا غـم امالـبـنـیـن هـمراه شد

آری آری! روضۀ آب آورم آمـد به یاد

روز محشر دستهای او شفاعت میکند

رتـبـۀ سـقـا به روز محـشرم آمد به یاد

آرزومـنـدیم با لطـفـش نـظر بر ما کـند
دستهای او گـره از کار دلها وا کـند
شاعر :سعید خرازی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

چهکنم ،بیتو اگـر زنـده بـمـانم ،چهکنم

کاش میشد که در این شهر نمانم ،چهکنم

تا سحرخـواب نداری و دعـاگـوی منی

شـده بـیـمـاری تو قـاتـل جـانـم ،چهکـنم

1

اشک از دیده ز داغت نـفـشانم ،چهکنم

منکه صدها گـرۀ کـور به دسـتم وا شد

گـرهم روی گره خـورده نـدانم ،چهکنم

حاضرم جان بدهـم چهرۀ خود باز کنی

گرچه شرمنده از این روی نهانم ،چهکنم

تا مغـیـره رسـد از راه حـسن میلـرزد

من به حـال پـسرم بس نگـرانم ،چهکـنم

گـیرم از کوچه بیادت رفت و آمد نکنم

بـا در سـوخـتـۀ خـانـه نـدانـم ،چـهکـنـم

ای زمین خورده علی هست زمین خوردۀ تو

بیش ازین نیست به تن ،تاب وتوانم ،چهکنم

به یقین حرف دلم بود که «انسانی» گفت:

من زمین خوردهترین مرد زمانم ،چهکنم

مردم از گریۀ توخسته و من می سوزم

 . 1بيت 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 .زيرا مصرع اول به نوعي توهين به حضرت است
مردم از گرية توخسته ،تو از گرية من

اشک از ديده ز داغت نـفـشانم ،چهکنم
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000
شاعر :سیدپوریا هاشمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

رنگ خزان شدم ز غمت ای خزان من

زهـرای من! حبـیبۀ من! مهربان من

میبینی از غمت چقدر میخورم زمین؟

دیگـر شـدم بـدون عـصا آسـمان من!

مانـده هـنـوز بـسـتر تو گـوشـۀ اتـاق

با اللـهاش چکار کـنم بـاغـبـان من؟!

مانـدست چند تار مـویت بین شانهای

چشمم که خورد تیر کشید استخوان من!

راحت بخواب درد کـشیدن تـمام شد!

راحت بخواب ،درد کشیده جوان من!

کابوس لحظههای علی نقش قبر توست

فکرش به هم زده ست زمین و زمان من

چهل قـبر ساختم که نفهـمند هیچوقت

آخـر کجـاست قـبـر تو راز نهـان من

گـفــتـم در جـدیـد بـسـازنـد بـعــد تـو

تـا مـیخ ها دوبـاره نـگـیـرند جان من

حـاال دگـر تــمـام شـده امـتـحــان تـو

حـاال دگـر شـروع شـده امتـحـان من

شاعر :محمدحسن بیات لو

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

رفتی و در سینهام دل بیقراری میکند

چشم هایم اشک نه! خونابه جاری میکند

رفتی و بوی تو مانـده در تمام خانهام

یاد تو حتی "خزانم را بهاری" میکند

خاطرات خوبمان یادم نرفته "فاطمه"

حق بده حیدر برایت گریه زاری میکند

بعد تو حال َحسن بد جور میسوزاندم

گوشهای کز کرده دائم سوگواری میکند

ظرف آبی میگذارم شب به بالین حسین

نیمه شب پا میشود شب زنده داری میکند

تاکه کمتر حس کنم من جای خالی تورا

دخـترم زینب برایم خانه داری میکند

 . 1موضوع وجود ميخ در و سرخ شدن و وارد سينه حضرت شدن اين ميخ در هيچ مقتل معتبري نيامده است « البته اين موضوع
بدان معنا نيست که در اين حمله و جسارت سينه و پهلوي حضرت زهرا سالماهللعلیها مجروح نشده است بلکه بر اثر ضربه در و
آتش حضرت به شدت مجروح شدند و تصريح تاريخي در اين زمينه وجود دارد» لذا توصية ما اين اين موضوع حتماً در قالب
زبانحال يا آنچه که ممکن است اتفاق افتاده باشد مطرح شود نه قطعيت تاريخي؛
گـفــتـم درِ جـديـد بـسـازنـد بـعــد تـو

تـا مـيخ ها دوبـاره نـگـيـرند جان من
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شاعر :محمدعلی بیابانی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

از ظـلـم مـردمـان دیـاری که داشـتـم

از دست رفت دار و نداری که داشتم

نه سال با تو بودم و یک عمر با نبی

یادش به خـیر ایل و تباری که داشتم

نه سال با تو آب در این دل تکان نخورد

رفـتی و رفت با تو قراری که داشتم

جای علی شکست قد تو ،مرا ببخش

افـتاد روی دوش تو بـاری که داشتم

پـامـال گـرگـهـای خـزانـی شهـر شد

در پشت درب خانه ،بهاری که داشتم

دیـدم تو را زدنـد ولی آن مـیـان مـرا

شرمنـده تو کرد حـصاری که داشـتم

من فکر میکنم که همان بازوی کبود

از من گرفت فاطمه! یاری که داشتم

امـروز تـازه در پـی تـشـیـیـع آمـدنـد

آتـش زدنـد بـر دل زاری که داشـتـم

یک روز پـا به کـربـبال بـاز میکـند

از هـیـزم مـدیـنه شـراری که داشـتم

شاعر :مرضیه عاطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

دلـگـیـرم از قـرار تو و بـیـقـراریات

غرق خزان شده ست هوای بهاریات

خون گریه میکند دل دیوار و چشم در

تا خـیره میشود به تو و بردبـاریات

آتش گرفته بود و چه میشد از آسمان

بـاران نـزول کرده میآمد به یاریات

خورشید در عزای تو مات و سیاهپوش

بایـد که مخـفـیانه شود سـوگـواریات

قرآن ناطق است که میخواند اینچنین

شد کـوثـرانه لحن غـم انگـیز قاریات

مـوال نـشـسـتـه بــود کـنــار نـبـودنـت

چشـمش به کودکان تو و یادگـاریات

جـاریـست زنـده در دل تـاریخ تـا ابـد

فـرزنـد داری و هـنـر خـانـه داریات

رفـتی و عـاشـقـانه برایـش سـپر شدی

جـانم فـدای سـبک والیت مـداریات!
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000
شاعر :پوریا باقری

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

گفتن از فاطمه یک عمر زمان میخواهد

صاحبان سخن از کل جهـان میخـواهد

حقش این است که فـریاد زنم ُحـبـش را

ُحب او واجب عینی است ،اذان میخواهد

گـره کـار دلـم کـور شـد و فـهـمـیـدم…

ذکر یا فاطمه ،یا فـاطمه جان میخواهد

باید از غـصـۀ او آه کـشـد ،گـریـه کـنـد

هرکسی اذن ورودی به جنان میخواهد

روضۀ فـاطـمـه را مـرد نمیفـهـمـد که

روضهاش مجلس مخصوص زنان میخواهد

کار مـا نـیـسـت بـگـوئـیم غـم زهـرا را

او هزاران ملَک مرثیه خوان میخواهد

این جماعت که به زهرا و علی تاختهاند
در حـقـیـقـت هـمۀ قـائـلـه را بـاخـتـهاند
که بـگـویـنـد چه آمـد بـه سر مـادرمـان

کـل عـالـم بـشـود در بـه در مـادرمــان

روضه خوان کاش بگوید چه کسی در کوچه

آتش انـداخـتـه بـر بـال و پـر مـادرمـان

آه… جـا دارد اگـر عــالـم و آدم بـشـود

هـمـه قـربـان دل شـعـلـه ور مــادرمـان

گوش عالم نشینده است به جانسوزی آن

نــالــۀ بـی رمـق پــشـت در مــادرمــان

آن ق َدر غربت زهرا و علی اوج گرفت

نـتـوانـسـت بــمــانـد ،پــســر مـادرمـان

پسرش رفـت که از غـصۀ پرپر شدنش

دو سه ماهی است شده خون ،جگر مادرمان

این جماعت که به زهرا و علی تاختهاند
در حـقـیـقـت هـمۀ قـائـلـه را بـاخـتـهاند
دو سه ماهی است که او قدر جهان غم دارد

چـشـم او اشـک بـه انــدازۀ عــالـم دارد

دو سه ماهی است علی در وسط خانۀ خود

جای کوثر ،دو سه تا چشمۀ زمزم دارد
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بچههایش همه گـریان و پـریشان اما…

حسـنـش چـنـد بـرابـر غـم و مـاتـم دارد

گوشۀ خانه نشسته است به خود میگوید

ایـن مـدیـنـه چـقَـ َدر مـرد خـدا کـم دارد

یک نفر نیست عـیادت کـند از مـادر ما

اصال این شهر ،زن مومنهای هم دارد؟

دلـمان تـنـگ پـیـمـبـر شـده و میدانـیـم

بعد او شـهـر نـبـی ،غـصـه دمـادم دارد

این جماعت که به زهرا و علی تاختهاند
در حـقـیـقـت هـمۀ قـائـلـه را بـاخـتـهاند
شاعر :قاسم نعمتی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

آن شب در آن بیت العزا غوغا به پا بود

تصویر یک زن روی دست مرتضی بود

مانند شیـشه چـند جای او تـرک داشت

این هـا هـمـه درد سـر شـیـر خــدا بــود

هی دست روی دست میزد راه میرفت

صدها گره در کار یک مشکل گشا بود

یک مرد تنها دو کـنیز و این همه زخم

غـسـل و کـفـن پیـش نگـاه بچـههـا بود

هر عضو را بینی که کاری تر شکسته

بیشک همانجا بوسه گـاه مصطفی بود

یـادش نـرفــتــه حــیــدر کــرار روزی

میدید زهرایش به زیر دست و پا بود

مـادر به هـر درد سری آخـر کـفـن شد

دلـشـورههـا بـهـر شـهـیـد کــربـال بـود

پیـراهـنش را از تنـش بیـرون کـشیـدند

یـوسـف اسیـر گـرگ های بـیحـیـا بود

یک پیکر عـریان و بیسر روی خاک

منزل به منـزل رأس او بر نیـزهها بود

جا دارد از این روضه نوکرها بمیـرند

تـشــیـیـع آقــا بـیـن تـکـه بــوریــا بــود

اهـل الـقــری آقـای مـا را دفـن کـردنـد

آن آقـایـی کـه در بـیـابـان هـا رهـا بـود

فـرمـود فـرزنـدش نـشـد او را بـبـوسـم

چون بنـد بنـد پـیکـرش از هم جـدا بود
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000
شاعر :محمد کیخسرو

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

رفتی و روز و شبم یکسره غمبار شده

نیـستی خـانه به روی سـرم آوار شده

سـهـم دستان منـم مثـل تو دیـوار شده

پسرت فـاطمه تب کرده و بیـمار شده

نفـسم !همنفـست بیکس و بییـار شده
موقع غسل تنت بود ،سرم درد گرفت

تا نگاهم به پرت خورد پرم درد گرفت

بیـشتـر دیـدمت و بیـشترم درد گرفت

زیر تابوت تو زهرا کمرم درد گرفت

دم در خیره به من تیـزی مسمار شده
آب غسلت همه از چشم تر حـیدر بود

ورم بازویت از صورت تو بدترد بود

تازه بو بردم اگر پوشیهات بر سر بود

..روی پیشانی تو جای کـلون در بود

شصتم از وضع وخیم تو خبردار شده
با چنین وقت کمم کار تنت را چه کنم؟

خون جاری شده روی کفنت را چه کنم؟

رد سـیـلـی کـنـار دهـنـت را چه کنم؟

نیمه شب گریۀ سخت حسنت را چه کنم؟

رفــتـهای و اســدهللا گــرفــتــار شــده
به خـدا زنـدگـیم را به نظر چرخاندند

ریشهام را که تو بودی به تبر چرخاندند

خبر مـرگ تو را اهل خبر چرخاندند

تا که دیدند علی را همه سر چرخاندند

بـیمـحـلی به عـلـی سنـت بـازار شده
نیستی دخترمان زار و پریشان شده است

تو چه گفتی که فقط گرم حسین جان شده است

حرف از پیرهنی آمد و گریان شده است

صحبت از بوسۀ بر حنجر عریان شده است

کـربـال وعـدۀ دیـدار من و یــار شـده
مـوقـع گـریـه بـرای بـدن بـیسـر شـد

بـدنی پـاک لگـد کـوب شد و پرپر شد

قطعه قطعه پسری محضر یک مادر شد

نـوبت نـیـزه زن ناشی خـیـره سر شد

نیـزهای در وسط حنجـرهاش کار شده
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شاعر :وحید محمدی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

این صفای سینههامان از صفای فاطمه است

هر چه داریم و نداریم از عطای فاطمه است

چـادر خـاکی او بر قـلب ما هم نـور داد

باز هم در جان ما حال و هوای فاطمه است

باز هم این سفرههای هئیتی رونق گرفت

رونق این روضهها از اعتنای فاطمه است

بـاز هـم مـهـدی ما شـال عـزا انـداخـتـه

باز دلخون از غم و سوز عزای فاطمه است

بوی زهرا را گرفته باز شهر مصطـفی

کوچههای شهر مست ربنای فاطمه است

آبـرومـان رفـته اما بـاز هم ما را خـرید

آنچه آورده است ما را هم ،وفای فاطمه است

حاجت یک ساله میخواهیم این شب ها از او

دست رحمت ،بازوی مشکل گشای فاطمه است

مـریـم و آسـیـه و حـوا و آدم جـای خود

خوب میدانیم ما ،عالم گدای فاطمه است

من نمیدانم چه سری هست در خلقت ولی

خلق مجنون علی ،او مبتالی فاطمه است

از همان اول خدا در شأن زهرا گفته بود

او برای حیدر و حیدر برای فاطمه است

کی فروشیم عزت خود از برای آب و نان

بشنوید ،این مملکت تحت لوای فاطمه است

مـادری کـرده بـرای بـیپـالکـان شهـیـد

قـبر این گمنام ها پائین پای فـاطمه است

گـرچه پـنهـان مـاند ،قـبـر مـادر آاللـهها

سینۀ سینه زنان تا هست ،جای فاطمه است

علت این گریههای ماست ،اشک فاطمه

گریههای ما همه از گریههای فاطمه است

گوش کن ،از کوچهها دارد صدایی میرسد

یا صدای مجتبی ،یا نه؛ صدای فاطمه است

عـلت چـشمان تـارش بعـدها معـلـوم شد

جای دست گرگ روی پلک های فاطمه است

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین ( همدان  ) astanevesal.irسایت آستان وصال

434

000
شاعر :مهدی مردانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

نام تو را نوشتم و پشت جهان شکست

آهسته از غم تو زمین و زمان شکست

پـرسید آسـمان چه نوشتی که اینچـنـین

گـفـتم که فـاطمه ،کـمر آسمان شکست

هجـده بـهار دیـدی و در سـوگ تو دلم

بعد از هزار و سیصد و چندین خزان شکست

ای دل بسوز و بشکن؛ تا بـاورت شود

حتما ً دری که سوخته را میتوان شکست

بانوی نور در دلتان رنگی از خداست

زیباتر است بر قد رنگین کمان ،شکست

با هـر دری که بـعد عروج تو بـاز شد

شاعر :محمدعلی بیابانی

1

قالب شعر :غزل

انگار در گلوی علی استخوان شکست

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

همینکه نیستی اصالً برای من مرگ است

ز داغ تو پُر زخمم دوای من مرگ است

غریب بودم؛ از این پس غریب تر شدهام

پس از تو همنفس آشنای من مرگ است

کدام زندگی؟! این سقف ،بر سرم لحد است

حیات ،بر من و بر بچههای من مرگ است

تو ذره ذره شـدی آب و مـن نـفـهـمـیـدم

که در سکوت تو ای همصدای من مرگ است

شبـیـه چـشـم کـبـود تـو کـار مـن گـریـه

شبیه دست شکسته دعای من مرگ است

شـبـی که بـنـد کـفـن را گـره زدم گـفـتـم

پس از تو فاطمه عقده گشای من مرگ است

پس از شکـستـن پهـلـوی تو کـنـار علی

چگونه زنده بمانم ،سزای من مرگ است

در آن لگد که به در خورد ،فاش میدیدم

کسی که خیمه زده بر سرای من مرگ است

به جای خـالی تو بین خانه مینگـرم…

همین که نیستی اصالً برای من مرگ 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.
با هـر دري که بـعـد نـگـاه تو بـاز شد

انگار در گلوي علي استخوان شکست
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شاعر :حبیب اهلل چایچیان

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

بیتو یا فـاطـمه با محـنت دنـیا چه كنم

وای با اینهمه غم ،بیكس و تنها چه كنم

گیرم امروز به صد محنت و حسرت گذرد

چونكه فردا برسد ،با غـم فـردا چه كنم

بیتو دنیاست مرا ،همچو كویری سوزان

دور ،از سایهات اي شاخۀ طوبی چه كنم

آتـش فـتـنه ز خـامـوشي تو روشـن شد

در چنین مهلكه ،ای بضعۀ طاها چه كنم

من به دریاي غمت كشتي طوفان زدهام

پاي بندم به تو و غرق به دریا چه كنم

اي كه در رحلت احـمد بگـرفـتی دستم

حـال كز داغ تو افـتادهام از پا چه كـنم

در دل شب ،ز یتـیمان تو پـنهـان گـریم

گر صدایـم شنـود زینب كـبری چه كنم

شجـر آل نـبـي كنده شد از ریـشه دگـر

شاخه بشكست و ،ثمر ریخت خدایا چه كنم

گر محـمـد نگـرد سیـنۀ مجـروح تو را

یا كـند روي كـبـود تو تـماشـا چـه كـنم

پرده از روی گناهان چو حسان بردارند

گر شفاعت نکند حضرت زهرا چه کنم

شاعر :محمد جواد شیرازی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

ای ذکر مناجـات شب و خلـوت حیدر

ای شیـر زنان ،بـانـوی با هیبت حیدر

جز حـیدر کـرار ،که قـدر تو شـناسد؟

غیر از تو که داند به جهان قیمت حیدر

یا فـاطمه یا فـاطمه یا حضرت زهـرا

شـد اذن دخـول حـرم حـضرت حـیدر

مهــمـان تـو گـردیـد شب اول قـبـرش

هرکس به جهان کرد فقط خدمت حیدر

من باورم این است که حتما تو میآیی

هر جای ز عالم که شود صحبت حیدر

قـنـفـذ عددی نیست که جان تو بگـیرد

از پای در آورده تو را غـربت حـیدر

مثل تو درآن کوچه زمین خورد و زمین خورد

بُـرده خـبـر رفـتـن تـو طاقـت حـیــدر
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000
شاعر :رضا قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

بسترت جـمع شد اما اثـرت هست هنوز

بالشی خیس ،ز چشمان ترت هست هنوز

رنگ این پارچۀ بستـر تو گـلگـون ماند

اثـری از بـدن مخـتصرت هـست هـنوز

ای پرستوی مهـاجر سفـرت کـشت مرا

کوچ کردی و در این النه پرت هست هنوز

رسمش این بود که تنها بروی بیحیدر؟

شوق رفتن به دل همسفرت هست هنوز

راستی حال تو خوب است ،خوشی بانویم؟!

اثـر زخـم همان میخ درت هست هنور؟

خوب شد پهـلوی تو ،درد نداری دیگر؟

با تو آن درد شدید کـمرت هست هنوز؟

نالههای حسنت از همه جانسوزتر است

نیمههای دل شب نوحه گرت هست هنوز

زیـنـبت زنـده کـنـد یـاد تو را در خـانـه

اصال انگار ،که چادر به سرت هست هنوز

جای من هم به روی محسن مان بوسه بزن

پشت این در ،اثری از پسرت هست هنوز

شاعر :عبدالحسین مخلص آبادی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

قرار من چه کسی بعد تو قـرار علیست

پس از تو بانوی خانه! که خانه دار علیست؟

تو جـسم و جان منی بین قـبـر خوابیدی

و این مـزار ،مزار تو نه؛ مـزار علیست

دلیل خیسی این خاک ،اشک نیست فقط

کمی هم از عرق روی شرمسار علیست

تو یاس بودی و در باغ ،پرپرت کردند

عجیب نیست اسیر خزان ،بهار علیست

پس ازتو آنچه سپید است گیسوی حسن است

پس از تو آنچه سیاه است روزگار علیست

غـذای دیـشـبـمـان دستـپـخت زینب بود

چنان تو و پدرت ،دخترت کنار علیست

دری که سوخته ،دارد هنوز می سـوزد

چرا که مستمع روضه های یار علیست

منم که ماندم و لبخند و طعنۀ یک شهر

وگـرنه خـانـۀ تو نزد کـردگار عـلیست
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شاعر :ظهیر مؤمنی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

دستاس را چرخـاندم و بوی تو پیچـید

از بقـچـۀ نان عـطـر بازوی تو پیچـید

سـجــاده را وا کــردم و بـا ربــنــایــم

یـا ربـنـای لـحـن دلـجـوی تو پـیـچـیـد

در را به هم زد باز باد و…یادم آورد

روزی که این در با لگد سوی تو پیچید

از بار شیـشه میـخ در سر در نیاورد

تا لحـظهای که سمت پهلوی تو پیچید

تو سوختی و دود در چشم علی رفت

تو سوختی و …روی نیکوی تو پیچید

فیض قنوت جاری در کاسهها ریخت

در کوچه تا دست دعـاگـوی تو پیچـید

دیوارها نزدیک بود و ضربه سنگـین

در زیر معجـر طاق ابروی تو پیچـید

در البه الی لخته خونها بیجهت نیست

دنـدانـههای شـانه در مـوی تو پیچـیـد

بـیـمـار چـنـدین روزۀ من این زمـانـه

با نـسخـههـای درد داروی تو پـیچـیـد

یک گوشه دیدم فضه با خود حرف میزد

تو زنده ماندی! روی بانـوی تو پیچید

امروز دیدم سفره خالی بود و…رفتم

دستاس را چرخـاندم و بوی تو پیچـید

شاعر :مهرداد توماری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای داغ عشق بر جگـر خـون فشان تو

وی اللـه زار زخــم ،تـن ارغـوان تـو

ای آخــریـن بـهـانـۀ شــادابـی عــلــی!

در اول بــهـــار رسـیـــده خــزان تــو

ای مـاه روشـن شـب قـدر من ،آفـتاب

پنـهـان شـده ست در نـظـر مهربان تو

در آزمـون عـشق عـلی صبر می کنی

اما چـه سـخـت مـیـگـذرد امـتـحـان تو

با ضعف شانه بر سر دردانه می کشی!

ای مـن فــدای خـسـتـگـی بــازوان تـو

دیدم زمان غسل تو ،دریای سرخ من!

در خـون نشسته بود کران تا کران تو

پنهـان شدی که حـافـظـۀ چند قرن بعد

از نـالـه های خـاک بـگـیـرد نـشان تو
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شاعر :ناصر شهریاری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

ای هـمـه عـالم امکان به فدایت ،مادر

عالمی ریزه خور خوان عطایت ،مادر

کـیـستی تو که خـداونـد جـهـان آورده

سورۀ کـوثـر خود را ز برایت ،مـادر

تو که هستی که نبی با همۀ قرب مقام

بـارهـا گفته که جـانـم به فدایت ،مادر

ای که از فهم فراتر بود اوصاف شما

عقل مانده ست به توصیف و ثنایت ،مادر

پایش از عـرش فراتر برسد آنکس که

نـوکـری کرده و افتاده به پایت ،مادر

هر کسی مهر علی داشت و اوالد علی

گـشـتـه او شـامل آیـات دعـایت ،مـادر

بی حرم خواندن تو ظاهر امر است ولی

هست عالم همه جا صحن و سرایت ،مادر

از نـوک میخ در سوختـۀ خـانۀ وحـی

می چکد خون تو در راه والیت ،مادر

با دعای تو همه خلق حـسیـنی شده اند

جان به قـربان غـم کـربـبـالیت ،مـادر

همـۀ ارض و سـمـاوات بهـم می ریزد

تا ز گـودال رسد سـوز صدایت ،مادر

شاعر :سیده تکتم حسینی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

بی نگاهت؛ بی نگاهت؛ ُمرده بودم بارها

ای كه چشمانت گره وا میكنند از كارها

مهر تو جاری شده در سینۀ دریا و رود

دور دستاس تو می چرخند گندمزارها...

بازهم چیزی به جز نان ونمك در خانه نیست

با تو شیـرین است اما سفـرۀ افـطارها...

باغ غمگین است ،لبخندی بزن تا بشكفند

یاس ها ،آالله ها ،گل پونه ها ،گـل نـارها

برگ های نازكت را مرهمی جز زخم نیست

دورت ای گل ،سر بر آوردند از بس خارها

بعد تو دارد مدینه غربتی بی حد و مرز

خانه های شهر؛ درها؛ كوچه ها؛ دیوارها

نخل های بی شماری نیمه شب ها دیده اند

سر به چاه درد برده كوه صبری ،بارها
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شاعر :محسن مهدوی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ناگـفـتـنـیسـت درد دل مــرتـضـای تـو

در خانه ام ببین كه چه خالیست جای تو

هر شب به جای آب و غذا غصه میخورم

یادش به خیر بر سر سفـره غذای تو...

صبر زیـاد و عـمـر كمی می كـنم طلب

پـایـان هـر نـمـاز خـودم از خــدای تـو

بی اخـتـیـار فـاطـمـه جـان گـریه میكنم

از گـریـه های نـیـمـه شب بچـه های تو

زهرا درست از شب دفنت به این طرف

هر شب حـسن گـرفـتـه بـهـانه برای تو

با گریه اش حسین هم از خواب می پرد

تـازه شـروع میـشـود از نـو عـزای تـو

بــاور نمـی كـنند كه از خـانـه رفـتـه ای

احـسـاس می كـنـنـد می آیـد صـدای تـو

در پـیـش بچـه های تو شـرمنده تر شدم

وقـتـی نـشد كه خـتـم بـگـیـرم بـرای تو

امـروز مـدفـن تـو غـریـبـانـه مـانـده تـا

از یــاد شـیـعـیـان نــرود مـاجــرای تـو

شاعر :حاج نادعلی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

سـوخـتـم ز آتش داغ تـو نـدانـم چه کـنم

شـرر افـتـاده به غـمـخانـۀ جانم چه کنم

بعد تو بیکس و بی یـاور و تنـهـا شده ام

رفته از دست برون تاب و توانم چه کنم

روز بر روز تو می نالم و شب بر شب تو

برده طاقت ز کـفـم اشک روانم چه کنم

مانده ام با که بگـویم که چـه آمد بـسـرم

عـقـدۀ دل شـده این راز نـهـانـم چه کنم

آن نـشـانی که تو بر سینه زدی از امت

بردی ای دوست ندادی تو نشانم چه کنم

زندگی مشکل و در سینه نفس تنگ شده

عاجز از گفتن آن مـانـده زبـانم چه کنم

آب از دیدۀ خونبار به بارم شب و روز

که شدی کشته تو ای تازه جوانم چه کنم

رفـتـی آخـر ز بـرم یـار ستـمـدیـدۀ مـن

همه شب تا به سحر اشک فشانم چه کنم

"کربالیی " به عزای تو بگفتا به فغـان

مانده است از غم تو نطق و بیانم چه کنم
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000
شاعر :امیرحسین خوشرو

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل

جهان آموخت از تو درس غیرت را

شجـاعت را عـنایت را کـرامت را

مسـلـمان میشـود در سـایه سار تو

یـهـودی دارد از تو این هـدایـت را

قـیـامـت میکـنـد چــادر نــمـاز تـو

نشان دادی به این عـالـم اصالت را

پـیـمـبر بـا تو دلـگـرم و عـلـی آرام

و دارد هر که از تو این محـبت را

شـکـوفـه بـا نـسیـمـی زود میافـتـد

گرفت از باغـبان این داغ طاقت را

نه تـنهـا در مـیان کـوچـههـا بـلـکـه

نشان دادی تو عـمری استـقامت را

علی را جور دیگر امتحان کن چون

نـدارد لحـظـهای او تـاب داغـت را

نمیدانـم چه حالی داشت آن لحـظه

کـه بـرگـردانـد مـوال آن امـانـت را

اگر دنیا بهـم میریخت معـنا داشت

جهان در خود ندید اینگونه غربت را

دلش خون است از این شهر بیانصاف

از آن دستی که گلگون کرد صورت را

بماند روضهها؛ داغـیست تا محشر

عـلی برسیـنه دارد این شکـایت را

نـمـیمـانـد زمــان آن روز مـیآیــد

قـیـامت مـیکـنـد زهـرا قـیـامت را

فـقط آنروز مـادر! از تو میخـواهم

شفاعت را شفـاعت را شـفـاعت را

شاعر :وحید قاسمی

قالب شعر :قطعه

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

همسایه ها به مجـلس خـتـمـت نیـامـدند

من بودم و همین دو سه تا بچه های تو

خیلی به مجـتبای تو بر خورد فـاطـمـه

فـامـیـل کـم گـذاشـت بـرای عــزای تـو

جـای تـمـام شـهـر خودم گـریه می کنم

ازبس که خالیست در این خانه جای تو

زهـرا مرا ببخش ،که نگـذاشت غـربتم

یک خـتـم بـا شـکـوه بـگـیـرم بـرای تو

از دست گریه های تو ،راحت شد این محل

شـکـوه نـمی کـنند به من از صـدای تو
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شاعر :محمدسعید طالبی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

آسمان ماتم گرفته ،غصه دار فاطمه است

در عـزای فـاطمیه بیقـرار فاطمه است

این دهه صاحب زمان صاحب عزای مادر است

صاحب این غصهها خود سفره دار فاطمه است

بین مجلس نالۀ " ای وای مادر میرسد"

مجلس ما دست شخصی از تبار فاطمه است

مصطفی با بوسه بر او میرود سمت خدا

راه معراجی شدن در اختیار فاطمه است

هرکه اینجا اشک خود را خرج هیئت میکند

روز وانفـسا یقـیـنا در کنار فاطمه است

تک تک گریه کنان را سمت کوثر میبرد

دست گیری کردن از بیچاره ،کار فاطمه است

در مدیـنه چـادرش را پـرچم اسالم کرد

دادن درس بصیرت راهکار فاطمه است

در تمام عـصرها باید والیت را شناخت

پس والیی کردن ما شاهکار فاطمه است

سینۀ ما هست پس زهرا نمیخواهد حرم

قلب مومن وقف زهرا و مزار فاطمه است

مـادری فـاطمه خـیلی به دردم میخورد

نوکرش روز قیامت هم جوار فاطمه است

میکشم بر روی چشمم خاک چادر را هنوز

چـادر خـاکی برایم یادگـار فـاطمه است

شاعر :عبدالحسین مخلص آبادی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

قرار من چه کسی بعد تو قـرار علیست

پس از تو بانوی خانه! که خانه دار علیست؟

تو جـسم و جان منی بین قـبـر خوابیدی

و این مـزار ،مزار تو نه؛ مـزار علیست

دلیل خیسی این خاک ،اشک نیست فقط

کمی هم از عرق روی شرمسار علیست

تو یاس بودی و در باغ ،پرپرت کردند

عجیب نیست اسیر خزان ،بهار علیست

پس ازتو آنچه سپید است گیسوی حسن است

پس از تو آنچه سیاه است روزگار علیست

غـذای دیـشـبـمـان دستـپـخت زینب بود

چنان تو و پدرت ،دخترت کنار علیست

دری که سوخته ،دارد هنوز می سـوزد

چرا که مستمع روضه های یار علیست

منم که ماندم و لبخند و طعنۀ یک شهر

وگـرنه خـانـۀ تو نزد کـردگار عـلیست
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شاعر :علی اکبر لطیفیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

آسمان ساز ،ملک ساز ،کبوتر ساز است

دست بر هر ملکى که بزند پَر ساز است

مــادرى بـود که در قـالـب دخـتــر آمـد

چون نمیخواست بفهمند پیمبر ساز است

مـولـد شـیــرخــدا بـود نـدادش تـغـیــیـر

ورنه زهرا نظرش کعبۀ دیگر ساز است

تا بـبـیـنـیـم که زهــرا چـه تـدارک دیده

لـیـلـة الـقـدر خـداونـد مـقـدر سـاز است

کم ما را که گـرفته است زیـادش کـرده

این کریمه کرمش چـند برابر ساز است

سنـگ دادیـم در خـانـه طالیـش کـردنـد

فاطمه جاى خودش ،خادمه اش زر ساز است

جـنـت از رد شـدن فــاطـمـه آبــاد شـده

بسکه رد قـدم فـاطـمـه مرمر ساز است

دل بى قیمت و بى ارزش ما ارزش یافت

دل سپردن به غم فاطمه گوهر ساز است

حوض کوثر گه تقـسیم مقسم میخـواست

کوثرعرش خودش ساقى کوثر ساز است

انـبــیــا آرزوى خــادمـى اش را دارنـد

شاه بانوى على؛ فضه و قـنبر ساز است

ُحب زهـرا و عـلى الزم و ملـزوم همند

حب این دو ست که سلمان و ابوذر ساز است

گـر دهـان باز کـنـد صبح قـیـامت بـدمد

آه آه جـگـر سـوخـته محـشـر سـاز است

شاعر :سجاد شرفخانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

گـاهی به یـاد زخـم تـنت گریه میکند

یا با حـسین و با حـسنت گـریه میکند

یا گـوشهای نـشـسته و همراه تک تک

گـل های سـرخ پیـرهنت گـریه میکند

با شب سیاه پوش غمت میشود هنوز

با روضههای دل شکنت گریه میکند

دسـتی به دستگـیـرۀ در دارد و هـنوز

یاد نـفـس نـفـس زدنت گـریـه میکـند

با اینکه سوخت از تب بیمادری ولی

دارد به یـاد سوخـتـنت گـریه میکـنـد

از بس که روضهدار غم سینهات شده

دختر نگـو که سیـنهزنت گریه میکند
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السالم

شاعر :محمدجواد شرافت

قالب شعر :مثنوی

000
وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

دستی به پهلـو دارد و دستی به دیـوار

داده ست تکــیـه مـادر هستی به دیوار

هرلحظه دردی تـازه داغی تـازه دارد

در چشم خود غـم های بی اندازه دارد

مـثـل شبـی تـیـره ست دنـیـای مـقـابـل

تنـهـا هـاللی مـانـده از آن مـاه کـامـل

گاهی که بر دیوار و در دارد نگـاهی

آهــی بـه لـب مـی آورد از درد آهــی

لبـریـز از دردست اما غـرق احـساس

دستی به پهلو دارد و دستی به دستاس

آه ایـن نـسـیــم بـا مـحـبـت ،مــادرانـه

دستی کـشیده بر سر و بر روی خـانه

شـرمـنـدۀ احـسـاس او شد خـانه داری

با هر نـفـس آه از در و دیـوار جـاری

شب ،نیمه شب خسته شکسته ،مات ،مبهوت

دستی به سر میگیرد و دستی به تابوت

از خـانـه بـیـرون می رود نـابـاورانـه

جان خودش را می برد بر روی شانه

خورده گره با گرد غربت سرنـوشتش

در خاک پنهان می شود پنهان بهشتش

نـفـسی علی  ...آه از دل پر درد او آه

یـا لـیــتـهــا ...آه از دل پــر درد او آه

شاعر :محسن درویش

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

منم شمعی که از جان دادن پروانه میلرزد

به روی گونه هایم اشک ،دانه دانه میلرزد

از آن روزی که دشمن پشت پا بر هستی من زد

دل ویـرانـه ام از دیـدن بیـگـانه میلرزد

چرا ازمن حسن حرف دلش را میکند پنهان

چه بغضی در گلو دارد که بی تابانه میلرزد

حسینم روضۀ دیوار و در هر لحظه میخواند

زمین و آسمان همراه این دردانه میلرزد

پریشان است موی کودکانم ،فاطمه برگرد

ببین با آه طفالن تو دارد شـانه میـلرزد

چه آمد بر سر این خانه بعد از رفتنت بانو

صدای در که می آید تـمام خانه میلرزد
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000
شاعر :مهدی سلطانی

قالب شعر :غزل

نـفـرین خـدا بـاد بر آنکـس که تو را زد

1

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

آتـش به دل سـوخــتــۀ شــیــر خــدا زد

نـفـرین خـداونـد بـر آن دست که نـاگـه

برصورت چون برگ گـل مـادر ما زد

خـامـوش شـده خـانـۀ مـا خـیـر نـبــیـنـد

آنکس کـه لـگـد بر در این بیـت وال زد

بـی مـادرمـان کـرد مـیـان در و دیـوار

آنقـدر که بر پهلـویت از روی جـفـا زد

تـا مـادرم افـتـاد زمیـن ،رحـم نـکـرد و

یک ضربه به مادر زد و یک ضربه به ما زد

بـدجـور غـرور پـدرم خـرد شد آنـروز

تا دیـد که یک مـرد به تو ضربـۀ پا زد

حق بُردن و سیلی زدن و سینه شکستن

داغــی شـد و آتــش بـه دل آل عـبـا زد

شاعر :سیدمجتبی شجاع

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

از فـاطـمه؛ از وفا به موالش؛ بگو

از راز و نیـاز دل شبهـاش ..بگـو

در روضـۀ فـاطـمـه؛ هـمـیـشه اول

یک ذره از آن خـطبۀ غـراش بگو

************
فـرقـی نکند کـدام سـو ...بـنـشیـنید

هر جا شده در مجلس او بنـشیـنـید

در روضـۀ فـاطـمـه مـقـیـد بـاشیـد

با حال خضوع و با وضو بنشیـنید

************
سر بسته بگـو روضـۀ میـخ در را

اینـقـدر مسـوزان دل پـیـغـمـبـر را

زنهـار که باغـبـان نـفـهـمـد؛ یعنی

آهـستـه بخـوان روضۀ نیـلوفـر را

 . 1در بيت زير ايراد معنايي و محتوايي وجود دارد زيرا نفرين مرگ براي کسي که سالهاست به درک واصل شده است بي معنا و
بي اثر است لذا بيت زير تغيير داده شد
داغش به دل مادرش آنکس که تو را زد

آتـش به دل سـوخــتــة شــيــر خــدا زد
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السالم

شاعر :عباس احمدی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

دیـده آن گـاه که با اشـک مـالقـات کـنـد

رزق گـریـه طلب از مادر سـادات کـند

گریه هرکس نکند معرفتش کامل نیست

گرچه صد مرحله تحصیل اشارات کـند

روز محـشر که همه؛ دیـدۀ گریان دارند

نـوکـر فــاطـمـه آن روز مـبـاهـات کـنـد

می زنـد از قـفـس عـالـم خـاکـی بیـرون

هر که با سیـنه زنی سیـر سمـاوات کند

یا عـلـی گـفـتـم و با مـنـکـر زهرا گفتم:

بـرود تــوبـه کـنـد تـرک عـبـادات کـنـد

این چه سری است که در بضعة منی جاری است

که جهان حیرت از این کشف و کرامات کند

وصف نور تو نه در حد زبان بشر است

که خـدای تو فـقـط قـدر تو اثـبـات کـنـد

آه و افسوس که این قوم نشد بعد رسول

حرمت اشک تو را خوب مـراعات کند

زخـم پهلوی تو با قلب عـلی کاری کرد

سالها گریه بر این عـمق جـراحـات کند

آنکه سیـلی به تو زد هـیـزم دوزخ باشد

همه شب تا به سحـر گرچه مناجات کند

شاعر :نوید اطاعتی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

اشـک من است نـم نـم بـاران بی کسی

بغض گـلـو است آیت پـنهـان بی کسی

باید که از مـدیـنـه به جـایـی دگر رویم

زهـرا ،مـدینه هم شده زنـدان بی کسی

یک عـمـر میـزبـان دل بی کسـان شدم

حـاال بـبـین عـلـی شده مهمان بی کسی

پرسیدی از چه زانوی خود را بغل کنم؟

این است چون نـشـانه دوران بی کسی

این روزها مغـیـره شده خـار چشم من

جز صبر نیست چاره و درمان بی کسی

لـبـخـنـد تو بـرای دل خـسـتـۀ من است

چون آب ،روی آتش سـوزان بی کسی

ای کاش اجـل سراغ مرا هم گرفته بود

مرگ است ،بی تو فاطمه پایان بی کسی
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000
شاعر :محسن حنیفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

بهشت جـلـوۀ نـور جـاللی زهـراست

پَر مـالئـکه در خانه قـالی زهـراست

دخـیل بسته به نخ های چـادرش مریم

همین دلیل مقـامات عـالـی زهـراست

مقام خادمه اش آرزوی هر ملک است

خدیجه خـادمۀ خـردسـالی زهـراست

ملیکه ای که علی نیز سرورش خوانده

علی که شاه حجاز است و والی زهراست

نگاه فـاطـمـه از خاک فضه می سازد

طال غبار ظـروف سفـالی زهـراست

دوشنبه میرسد از راه و باز مـژگـانم

غبار روی ضریح خـیالی زهـراست

برای جـلـوۀ مهـتاب روز او شب شد

ظهور نـور علـی در لیالی زهـراست

شکست پهلوی زهرا ،شکسته شد حیدر

عـلـی که آیـنـۀ ال یـزالـی زهـراسـت

هـنـوز شـانـۀ دیـوار مـی زنـد فـریـاد

کـه داغـدیـدۀ قــد هـاللـی زهـراسـت

شاعر :علی انسانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

عـلـی کـه آیـنـۀ روشن خــدای تـو بــود

همیشه آیـنـهاش روی حـق نمای تو بود

حدیث قدسی «لوالک» معتبر سندی است

که هرچه کرد خدا خلق ،از برای تو بود

به خشت خشت سرایت ،بهشت بَرد حسد

که تـوتـیـای َملک َگرد بـوریـای تو بود

َملک حضور تو را در نمـاز عاشق شد

ولیک شیـفـتـهتر از َملک خدای تو بود

ز پا نـشـسـت عـلـی تا تـو راه میرفتی

که دید دوش حسین و حسن عصای تو بود

نگاه بی رمقت با عـلـی سخـن میگـفت

زبـان درد دلـت در نـگـاههـای تـو بـود

بـه خـانـۀ دل او نــور داد و دلـگـرمـی

جواب گرم سالمی که با صدای تو بود

ز گریهات همه هستی به گریه میافـتاد

همین نه شهر مدینه پر از نوای تو بود
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السالم

شاعر :محمود تاری

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

باغ هستی بی صفا می شد اگر زهرا نبود

عطر گل از گل جدا می شد اگر زهرا نبود

تیره گی در اولین برخورد با خورشید عشق

چـیره بر آیینه ها می شد اگر زهـرا نبود

ارتزاق آفـتاب از روی عـالمتاب اوست

این جهان ظلمت سرا می شد اگر زهرا نبود

ابـرهـای کـفـر آلـود از نـسـیـم فـتـنـه ها

در هوای دل رها می شد اگر زهرا نبود

در دل امواج طوفان زای اقیانوس دهر

فلک دین بی ناخدا می شد اگر زهرا نبود

نصرت حق در بر کفر از فداکاری اوست

کفر حق را رهنما می شد اگر زهرا نبود

قــامت یـکـتــا پـرسـتـانـی همـانند عـلـی

زیر بار غم دو تا می شد اگر زهرا نبود

پهلویش بشکست تا بتخانه را در هم شکست

سامری صاحب لوا می شد اگر زهرا نبود

گرچه خود شد پرپر اما داد بر قرآن حیات

محو دین مصطفی می شد اگر زهرا نبود

عشق اگر دارد حیات از اوست یاسر بی گمان

عشق ،در عالم فنا می شد اگر زهرا نبود

شاعر :ساجده جبارپور

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

نیمه شب گرد سپیدی بر خضاب افتاده است

کوه غم بر شانه های بوتراب افتاده است

شاخه های یاس دارد بر زمین می افتد و

در میان غنچه هایش اضطراب افتاده است

زخم و پهلو ،میخ و سینه ،خون و بازوی کبود

بر دو دستش زخم سنگ آسیاب افتاده است

بافۀ موهای دختـر بین دستانش رهاست

چشمهای بی فروغش رو به خواب افتاده است

آیه آیه سوره سوره نور می آید به گوش

جبرئیل از عرش دنبال جواب افتاده است

از ندامت میخ سر کوبیده بر دیوار و در

بر تن وجدانش انگاری عذاب افتاده است

یاس دیگر بر زمین افتاده ،بین کوچه ها

بوی نرگس می وزد عطر گالب افتاده است
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000
شاعر :جواد قدرتی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

باور نداشت زینب كبري كه مادرش

رفته است وجاي خالي او در برابرش

چـادر نـمـاز فـاطـمـه الالیـي شبـش

دستان پر ز مهـر عـلـي بالش سرش

چـشمان پرستـارۀ زینب به در هنوز

یادي كند ز مادر و محسن بـرادرش

هرنیمه شب به كنج دلش روضه میگرفت

با خاطرات كوچه و سیلي و مـادرش

وقتي دلش بهـانۀ مـادر گـرفـته است

چادر نماز مـادر خود را كند سـرش

مـادر كـبـوتـرانـه پـریـده به آسـمـان

بابا دلش گرفـتـه ز غم های همسرش

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

ای ز نبی ربوده دل ،روی خدا نمای تو

وی ز علی گره گشا ،دست گره گشای تو

پیش روی نبی نبی ،عازم دست بوسیت

پشت سر عـلی علی ،ملتـمس دعای تو

روح دهی به قدسیان با نفست به هرنفس

دل برد از مالیکه ذکـر خـدا خـدای تو

درد نـگــفـتـۀ دلت اشـک شبـانـۀ عـلی

حرف دل علی بود گریۀ بی صدای تو

نـاله و آه مـا کـجا حـق تـو را ادا کـنـد

جز که هماره مهدیت گریه کند برای تو

تو سپر عـلی شدی پیش هجوم دشمنان

محـسن بـی گـنـاه تو ،شد سپر بالی تو

بازوی بسته شیر حق،راهی مسجد النبی

تو در قفای او روان ،حسین در قفای تو

تا ز علی نهان کنی ،قصۀ گوشواره را

دست تو بود بر روی ،روی خدا نمای تو

تا که به پاست عالمی قطع نمیشود دمی

نالـۀ وای وای مـا ،گریۀ هـای هـای تو

تـربت بی چراغ تـو ،سیـنـۀ داغدار ما

قبر تو هر کجا بود،در دل ماست جای تو

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به وجود ضعف محتوايي و معنايي در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد ميکنيم به
منظور رفع ايراد موجود و همچنين و رعايت بيشتر حرمت و جايگاه ائمه بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت
زير کنيد.

مـادر کـبـوتـرانـه پـريـده به آسـمـان

بـابـا دلش گـرفـتـه بـراي کـبـوتـرش
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شاعر :سیروس بداغی

000

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

ای مـادر مـظـلـومـۀ ما حـضـرت زهـرا

بـانـوی عـلـی بـاب دعـا حضرت زهـرا

پـیـوستـه تو را مـدح کـنـد احـمـد مختـار

تـابـنـده تـرین نـور خـدا حـضرت زهـرا

ثـابـت قــدم انــدر ره مــوالى جــنــانــى

جان دادۀ از جـور و جـفا حضرت زهرا

چون در ره موال ز خود همواره گذشتی

حـیـدر شده مـدیـون شما حضرت زهـرا

خاک قدمت سرمۀ چـشـمـان شَهان است

در نـزد خـدا بـاب عـطـا حضرت زهرا

ذرات جـهــان مـدح جـاللـت بـنـمــایـنــد

رفـتـار تو پـروانـه نـمـا حضرت زهــرا

زشت است که غیر از تو بخواهم ز تو بانو

ژولـیـده بـبـیـن حال مرا حضرت زهـرا

سـوگــنــد به قــرآن خـدا تـا بـه قـیـامـت

شـادم که شــدم اهل وال حـضـرت زهرا

صد ها چو مرا خادم آن بیت پُر از نـور

ضامن شده در وقت جزا حضرت زهرا

عاری ب َُود از رجس و گنه روح تو بی بی

1

ظلم است اهـانت به شما حضرت زهرا

عـیـسـی نـفـسـان خـادم دربـار شـمـایـنـد

غم کی به شما گشته روا حضرت زهرا

فـقـدان تو مـوالی مرا خـانـه نشیـن کرد

قبرت شده غـمخانه چرا حضرت زهـرا

ُکـشـتـنـد تو را ،قـامت مـوالی دو عـالـم

گردیده ز این غصه دو تا حضرت زهرا

لعنت به هر آنکس که تو را نقش زمین کرد

من گـفتم و گـویم همه جا حضرت زهرا

نتوان که غمت گفت و براین غصه نبارید

وهللا شـدم اهـل بـکـاء حـضـرت زهــرا

هـسـتـم هــمه دم ذاکــر نــاالیـق این در

یا حـضـرت ا ُم الـ ُ
شـهـدا حضرت زهـرا

2

 . 1بيت زير داراي ايراد محتوايي است زيرا طاهر شدن به دنبال ناپاکي است در صورتيکه وجود نازنين حضرت عاري بود از هر گونه گناه؛ لذا
هرچند تغيير کلمه طاهر ترتيب حروف الفبايي شعر را بر هم ميزند اما از آنجائيکه رفع ايراد محتوايي مهم تر است بيت زير تغيير داده شد

طاهر شده از رجس و گنه روحِ تو بي بي
2

ظلم است اهـانت به شما حضرت زهرا

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

جايگزين بيت زير کنيد.

لعنت به هر آنکس که تو را نقش زمين کرد

من گـفتم و گـويم همه را حضرت زهرا
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000
شاعر :مهدی نظری

قالب شعر :غزل

رفتی میـان غصه مرا جـا گـذاشـتی

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ما را در اوج غم تک و تنها گذاشتی

برداشتی تو جسم خودت را ز بستر و

1

آن را به روی شـانـه بـابـا گـذاشـتی

یـادم نمی رود بخدا لحـظـه ای که تو

با یـا عـلـی به آتـش در پـا گـذاشـتی

مـادر لباس محسن خود را نبرده ای

آن را به زیر بالش خود جا گذاشتی

این یادگاری ات جگرم را کباب کرد

دربین شانه موی خودت را گذاشتی

گـفتم که چار ساله کجا مـادری کجا

ایـن کار را بـرای من امـا گـذاشـتی

آن بوسه ای که سهم گلوی حسین بود

آخـربـرای زیـنـب کـبـری گـذاشتـی

شاعر :علی انسانی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

تـا عـلی ماهَـش بـه سـوی قبر بُرد

مـاه ،رخ از شـرم ،پـشت ابـر بُرد

آرزوهـا را عـلــی در خـاک کـرد

خاک هـم گویی گریـبان چاک کرد

زد صدا :ای خاک ،جـانـانم بگـیر

تن نـمانـده هیـچ از او ،جـانم بگیر

نــاگــهـان بـر یــاری دســت خــدا

دسـتی آمد ،همچو دست مصـطـفی

گوهرش را از صدف ،دریا گرفت

احـمد از دامـاد خود ،زهـرا گرفت

سـل
گـفـتـش ای تـاج ســر خیــل ُر ُ

وی َبر تو ُخرد ،یکسر جزء و کل

از من ایـن آزرده جانت را بگـیـر

بـازگــردانــدم ،امـانــت را بـگـیـر

بــار دیــگـر ،هـدیـۀ داور بـگــیـر

کــوثـــرت از سـاقـی کـوثـر بگیر

می کشد خجلت عـلی از محضرت

یــاس دادی ،می دهـد نـیــلـوفــرت

 . 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.
برداشتي تو بار خودت را ز بستر و

آن را به روي شـانـه بـابـا گـذاشـتي
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شاعر :احمد آرونی

قالب شعر :دوبیتی

000
وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل

الهی داد از ایـن دل داد از این دل

كنـــــار قـبر زهـــرا كــــرده مـنزل

بــــگو زهــــرا ز جـــا خیزد ببیند

كه اشك دیـده كـرده خــــــاك او گل

*****************************
چنــــان داغـــــت دلم غمناك كرده

كه دست من تو را درخـاك كــــرده

به جایت زیـــنب مظــــلومـــه تـــو

غبــــار غـــم ز رویم پـاك كــــرده

*****************************
ز ســــوز دل كنـــــم گــریه برایت

كــه دیگر نشنــوم زهرا صــدایت

در و دیـــــوار خــــانه بـــــا نگاهم

بـــــه یــــادم آورد آن نــــاله هـایت

*****************************
كــنــــار تـــربتـــــت انـدر دل شب

بــود نام تو زهــرا جـــاری از لب

بـــــه خــــانه تــــا روم بـــا دیده تر

كشـــــد نـاز مــرا مظـلومــه زینب

*****************************
اگــــر محور به هر امكان علی بود

ولی بــر فاطمه مــهمان عــلی بود

كــنــار تربـتت؛ مظـــــلومــــه زهرا

سرشـب تا سحر گــریان عــلی بود

*****************************
چنــــان دست علی آتش برافروخت

كه حتی میخ در درشعله اش سـوخت

نـــداند كـــــس به جز مولی الموالی

چگونـه میخ در آن سیـنه را دوخت

*****************************
ســـــوزانـــد دل فاطمه را آتش كین

بین در و دیوار شده نـقــــش زمین

با پــــهلوی فـــاطمه چه ها كرد لگد

كاندر یم خون از اوشده سقط جنین

*****************************
بــر خلق جهان كه گشته معلوم علی

ازحـق خودت شدی تو محـروم علی
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بـــر كنگره ی عرش به جان حسنین

بـا اشك نوشتـه است،مـظلـوم علی

000

*****************************
چــــون مـرغ سحر شكسته باشد بالم

یــــك تن نبــــود فاطمه پرسـد حالم

رفــــتی تـو ولی جان نبی روح علی

بی تـــــو بـه خدا صفا ندارد عالم

شاعر :محمدجواد پرچمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

روی تاج عـرش طبق نص لوال فـاطـمـه

نقش شد زهــرا سالم هللا عـلـیـهـا فـاطمه

1

اولـیـا هللا عــالــم ،كـیـسـت اال فــاطــمــه

انبیا از بركت دستـاس او نان می خورند

رزق و روزى می دهد به اهل باال فاطمه

ظاهـرا ً فـرمــوده انـد ام االئـمـه فــاطـمـه

بـاطـنـا ً فـهـمـانـده انـد ام ابـیـهـا فــاطــمـه

جـلـوه ای شـد لـیـلـة الـقـدر رسول هللا او

جـلـوه ای شد لیـلـة المحـیای موال فـاطمه

بـچـه هـایـش حـجـت هللا انـد اما گـفـته انـد

آشـكــارا حـجـت هللا عـلــیـنــا فــاطــمــه

سیزده معصوم هریك نورى از زهراست پس

مى شود سرجمع این ها چهارده تا فاطمه

فاطمه حق و علی حق و مع الحق آینه است

چه عـلـی اندر عـلى چه فـاطمه با فاطمه

حك شده بر روی گـردنبند زهرا یاعـلـی

حك شده بر ذوالـفـقـار مرتضی یا فاطمه

بسكه حیدرفاطمه است و بسکه زهرا حیدراست

در نـجـف چیزى نمی بـیـنـیـم اال فـاطـمه

شـادی روح خـدیـجـه ،كـوری چشم همه

سـروری دارد به زنـهـای دو دنیا فـاطمه

با هر اسمی كه بخوانی در نهایت مادر است

راضیـه؛ حنـانـة الحـوراء ،زهـرا؛ فاطمه

مادری باالتر از این؟مهربانی بیش از این؟

میرسد محشر به داد شیعه صد جا فاطمه

خانه اش كه سوخت مسمار از خجالت سرخ شد

آن چنان برخورد با سینه كه آنجا فاطمه...

آنكه خاك جـانمازش را تـبـرک مى برند

 . 1بيت زير به جهت رعايت توصيه هاي علما و پرهيز از مطالب شبهه ناک و يا کفر آميز تغيير داده شد
آنکه خاک جـانـمازش را پرستش مى کنند

اولـيـا اهلل عــالــم ،کـيـسـت ال فــاطــمــه
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

مـن بــا دم تـیـغـم شـهــادت آفـــریــدم

در فتح خـیـبر قـلب مرحب را دریـدم

عـمر
چون کوه بنشستم به روی سیـنۀ َ

مـردانـه آن خصم خـدا را سر بـریـدم

یکروز در جنگ اُحد خوردم نود زخم

دریای لشگر را به خاک و خون کشیدم

یک لحظه زانـویـم نلرزید و به گوشم

خـود الفـتـی اال عـلـی از حق شنـیـدم

یـک دم نیاوردم ز محنت خـم به ابـرو

یـک عــمــر در کـام بــالهـا آرمـیــدم

با آنهمه وقتی که زهرایم زمین خورد

جان دادن خود را به چشم خویش دیدم

آن شب زمین خوردم که دور از چشم مردم

دنـبـال تـابــوت عــزیــز خـود دویــدم

با آنکـه هـمـچـون آسـمـان بودم مقاوم

مـثـل هالل از غـصـۀ ما هـم خـمـیـدم

یا فـاطـمـه شـرمنده ام از اینکه امشب

با دست خود خشت لحـد بهر تو چـیدم

«میثم» گنهکار است اما شاعر ماست

یا رب ببخش او را به زهـرای شهیدم

شاعر :رحمان نوازنی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

شب است وبغض سکوت وصدای گریۀ آب

تـمـام غـصۀ عـالم نـشسته در محراب

نگــاه کن کــه بـبـیـنی چگونه میبارد

مـصیـبت از در و دیـوار خـانه ارباب

بـرای غـسـل شــب قـدر آمده امــشـب

فـقـط خدا و رسولـش به منـزل مهتاب

بــنـای زنـدگـیــش را بـه آب مـیشوید

الهی صبـر علی را بـه فـاطمـه دریاب

به قطره قطره سرشکش دخیل میبندد

بر آن ضریح کبود و شکسته و بیتاب

چـه آبـها کـه سراسیمه غسل میکردند

بـرای آن که نمـاند در آن بـدن خوناب

چه میرسد به علی از مرور خاطرهها

که نالههای صبورش ندارد امشب تاب
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

دارد نـشـانـه از حـــرم بــی نـشـانـه ات

تـشیـیـع مـخـفـیــانـه و دفـن شـبـانـه ات

باب تو بـاب وحی در رحـمـت خـداست

چون شد که قـتـلـگـاه تـو شد آستـانه ات

نه در اُحد ،نه در دل صحرا ،نه در بقیع

حتی تو حـق گـریـه نـداری به خانه ات

از خـیـمـه هـای سـوختـۀ کـربـال گـذشت

آن آتــشـی کـه سبـز شد از آشـیـانـه ات

در پـیـش چـشـم فاتـح بـدر و اُحـد زدنـد

گه بـا غـالف تـیـغ و گهی تـازیـانـه ات

حق داشتی خمیـده شوی چون هـالل ماه

ای کوه غصه های علـی روی شـانه ات

صد بار جان فـشاندی و در یاری عـلـی

دیـدنـد بـاز جـانـب مـسـجـد ،روانـه ات

ای حامی عـلی که گمان داشت شوهرت

با دست خویش دفـن کنـد مـخـفـیـانه ات

وقتی که دست خـصـم به رویت بـلند شد

افــتــاد لـــرزه بـــر بــدن نــازدانــه ات

میثم سـراغ قـبـر تو را میگـرفت و دیـد

در قـلـب او بــود حــرم بـینــشـانـهات

شاعر :امید مهدی نژاد

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

بر سـاحـل شـكـافـتـه پـهـلو گرفته بود

ماهی كه از ادامه شب رو گـرفته بود

آرامـشی عـجـیـب در انـدام سـرو بود

گویا تنش به زخـم تـبر خو گرفته بود

دستـی به دستـگـیـره دروازه بـهـشـت

دستـی دگـر بر آتش پـهـلـو گرفته بود

برخاست تا رسد به بهاری كه رفته بود

آهـوی عـشـق بوی پـرستـو گرفته بود

آن شب چگونه مرگ به بانو جواز داد؟

او كه هـمـیـشه اذن ز بـانو گرفته بود

از كوچههای شـهـر؛ صدایـی نشد بلند

نعـش مدینه در تب شب؛ بو گرفته بود

پشت زمین شكست ،خدا گریهاش گرفت

وقتی علی دو دست به زانو گرفته بود
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شاعر :سیدهاشم وفایی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

گریه در دست گرفته است عنان را زهرا

ناله بُرده است ز کف تاب و توان را زهرا

بسته ای از چه تو بر روی علی دیدۀخویش

بــاز کـن پـنـجـرۀ بـاغ جـنـان را زهــرا

آسمان بر سـرم آوار شد از جـا برخـیـز

چون تحمـل کنم این بار گـران را زهرا

ای چـراغ دل من بـاز بـزن سـوسـوئـی

تا دهـی نـور دل و دیـدۀ جـان را زهـرا

گـوشۀ چـشـم کـبـود تو به من می گـوید

که نگـفتی به عـلـی درد نـهـان را زهرا

تـازه شد با غــم تو داغ و غـم پـیـغـمـبـر

گرد غـم باز گرفته است جهان را زهرا

گر که آه از جگرم سوخته بر می خیزد

شـعـلـۀ داغ تو آتـش زده جـان را زهـرا

با غـمـت تا به ابـد عـهـد «وفائی» دارم

نذر تو کرده ام این اشک روان را زهرا

شاعر :قاسم نصیرپور

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

دل بى سوز و گداز از غم زهرا دل نیست

دل اگر نشكند از ماتم او ،جز گل نیست

خون و اشك از دل و از دیده ما میجوشد

فاطمه صورت خود را ز على می پوشد

عمر كوتاه تو ،اى فاطمه فهرست غم است

قـبـر پنهان تو روشنـگـر اوج ستم است

رفتى ،اما ز تو منظومۀ غـم بر جا ماند

با دل خستـه و بشكسته عـلـى تـنهـا ماند

اثــر دسـت سـتــم از رخ نـیــلـى نــرود

هرگز از یاد على ،ضربت سیلى نـرود

با عـلـى راز نگـفـتى تو ز بـازوى كبود

باپدرگوى كه بعد از تو چه بود و چه نبود

شهراگر شهر تو ،پس حمله به آن خانه چرا

مرگ جانسوز چرا؟ دفن غریبانه چرا؟

داغ ما آتش و میخ در و سینه است هنوز

مدفن گمشده در شهـر مدینه است هنوز
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000
شاعر :حمیدرضا برقعی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

گـل های عـالـم را معـطـر كرده بـویـت

ای آنكه میگردد زمین در جست و جویت

یادش بخیر آن روزها ریحان به ریحان

می چید پیغمبر بهشت از رنگ و بویت

سیـاره هـا را در نخـی می چــیدی آرام

می ساخـتی تسبـیحی از خـاک عـمویت

برداشتـنـد از سفره ات نان ،مردم شهـر

جرعه به جرعه آب خوردند از سبویت

درهای رحـمـت بـاز می شد با دعـایت

دردا كه می بـستـنـد درهـا را بـه رویت

تـاریـخ می داند فـدک تـنهـا بهـانه است

وقـتـی بـهـشـت آذیـن شـده در آرزویت

وقتی منـزه گشته خـاک از سجـده هایت

وقتی مطـهـر می شود آب از وضـویت

چـادر حـمـایـل می كـنی از حق بگـویی

حـتـی اگـر یـك شـهـر باشد روبـرویـت

بـرخـاستـی با آن صـفـت هـای جـاللـی

این بار آتش می چكید از خلق و خویت

حـتـی زمــان می ایـستد از این تـجـسـم

تو سوی مسجد میروی مسجد به سویت

از های و هو افـتـاد دنـیـا بـا سـکـوتـت

دنـیـا به آرامش رسیـد از های و هـویت

از بـانـگ بـسم هللا رحـمـن الـرحـیـمـت

از آن نــهــیــب؛ الـــذیــــن آمـــنــویــت

تو خطبه میخواندی و می لـرزید مسجد

ذرات عــالــم یک صـدا لـبـیـک گـویت

خطبه به اوج خود رسید آنجا كه میریخت

مدح عـلـی حـیـدر به حـیـدر از گلویت

گفتم عـلی ...او قطره قطـره آب می شد

آن شب كه روشن شد سپیدی های مویت

آن شب كه زخـم تو دهـان وا كرد آرام

زخــم تـو آری زخــم آن راز مـگـویـت

هنگام دفن تو عـلـی با خویش می گفت

رفـتـی ولی پـایـان نمی یـابـد شروعـت
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

دامـن پُـر از ستـاره بـه خـون جگر کنم

مرگم به ازشبی است که بیتو سحر کنم

ای جـوشن هـمـیـشــۀ حیــدر! چـرا نشد

من پشت در برای تو خود را سپر کنم؟

نـزدیک بـود لحظـۀ «یا فضه» گـفـتنت

مـن زودتـر بـه عالـم عـقـبـی سـفـر کنم

شــد با وصیت پـدرت بـسـتـه دست من

حـامـی مــن نشـد ز تو دفع خـطـر کـنم

چـون کاغـذ فـدک جگـرم پـاره میشود

هـرگـه ز کوچـههـای مـدیـنـه گـذر کنم

آتش بـرآیـد از دل تـنگـش بـه جـای آب

گـر چــاه را ز درد نهـانت خـبــر کنــم

ای کـاش مـرگ پـرده کشـد بر نگاه من

تا کی نگـه به کوچه و دیوار و در کنم؟

تنها به این خوشم که کند روزچون غروب

آیـم کنـار قـبـر تــو شــب را سحـر کنم

یـارب تـو اشک چشـم علی را زیاد کن

تــا گریـه بهــر فـاطمــهام بـیـشتــر کنـم

«میثم» بـه یـاد فاطمـه از سوز دل بگو

کــز آه خــویش نخــل تـو را بارور کنم

شاعر :علیرضا لک

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

گل بــودی امـا بـوی خاکستر گرفتـی

آه ای فـرشته بین شعله پـــر گـرفتی

با این سرانگشتی که تاول زد در آتـش

امشب گره ازموی این دختـر گرفتی

با من غریبی میکنی در خـانـه وقتی

چشمت به من افتاده چـادرسر گرفتی

ای کاش می مردم نمیدیدم چه زخمی

از ضربه های محکـم این در گرفتی

پروانه ها را با تـب و تابت مسوزان

با الله هایـی که براین بستـر گـرفتی

با دستمال بــسته ی دور ســر خــود

جان مرا ای جـان من؛ دیگر گـرفتی

دلـــواپس گلبـرگ هایت مانده ام من

حاال که ای گل بوی خـاکستر گرفتی
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000
شاعر :علیرضا شریف

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

حاال كه زخم های تو مرهم گرفته است

بانـو تـمام خـانۀ من غـم گرفـته اســت

سنـــی نـــداشتی چـــقدر پیر می روی!

شرم از قـد هـالل تو حالم گرفتـه است

كز كرده خاطرات تو را می كند مـرور

یك گوشه خانه دار تو ماتم گرفته است

جز چند تكۀ كـفـنی بیـن بُقـچـه چیست؟

بر دیده می گذارد و محكم گرفته است

بـــــوسه حسین بر كف پای تو می زند

امشب برای عمر َكمت دم گرفته است

لحظه به لحظه غسل تو را پیر میشوم
از زندگی نـفـس به نفـس سیـر میشوم
با زخـم بال پر زدنت سرخ گشته است

گلبرگ های یاسمنت سرخ گشته اسـت

در لحـظه هـای ُ
شستن از زیـر پـیـرهن

مثل غروب؛ پیرهنت سرخ گشته است

چندین و چـنـد جـای تن تو شده كـبــود

چندین و چند جای تنت سرخ گشته است

ایــن زخـم سینه بـد قـلقی می كند هنوز

سر باز كرده و كفنت سرخ گشته است

وا شـد گـره ز روسـریـت وای بر دلـم

از زیر گوش تا دهنت سرخ گشته است

از بس كه آستـین به دهن گریه می كـند

از بُغض؛ صورت حسنت سـرخ گشته است

از ُ
غصه سـر به چـوبۀ تابـوت می زنم
جـان می َكنم من از تو ولی دل نمی كنم
شاعر :سیدهاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

آه از خـونـاب دل چشم عـلی نمناک شد

قلب هستی زین مصیبت پاره شدصدچاک شد

ریخت ازچشم فلک ،باران اشک جبرئیل

تا ز داغ فـاطـمـه قلب عـلی غمناک شد

ناله زد آن شب تراب از ناله های بوتراب

شـعـله ور از آتش غـم سینۀ افـالک شد

نیمه شب دور و نهان از دیدۀ اهـریمنان

خاتمی درپیش چشمان سلیمان خاک شد
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شاعر :سیدهاشم وفایی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

ای زمین این روح و ریحان عـلیست

این تـمام هـستی وجــان عـلیست

ای زمین این گل که در تو شد نهان

راز دار درد پــنـهــان عـلــیسـت

ای زمین این مه که گردیده خمـوش

در شب غــم مــاه تـابان عـلیست

ای زمین این مصحف ایثار و عشق

سـورۀ کـوثــر به قــرآن عـلیست

ای زمین همــراه بـــا تـــو آسمـــان

شـاهـد شـــام غــریــبان عـلیست

ای زمین با من تو هرشب گریه کن

قبر زهرا بیت االحـزان عـلیست

ای زمین این خـفتـه در آغوش تـــو

با خـبـر از قلب سوزان عـلیست

ای زمین خود میزبـانی کـــن از او

کز فراقش غصه مهمان علیست

ای زمـین بـا او مـدارا کـــن کـه او

در دو دنیا نـور چشمان عـلیست

ای زمین اینجا اگـر پــر اللــه است

حاصلی از چـشم گریان علیست

ای زمین زین درد خـاک این مـزار

با«وفائی»مـرثیه خــوان عـلیست

شاعر :یاسر مسافر

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

گریـان روضه ایم و عـزادار فـاطمه

عمری اسیـر کوچه و بازار فـاطـمه

جبران لطف مـادریـش را کجا توان

تـا بـی نـهـایـتـیـم بـدهـکـار فـاطـمـه

روز ازل خریده مرا او برای خویش

اکنون اگـر شـدیـم خـریـدار فـاطـمـه

او یک تـنـه حـریف تـمـام سپـاه شـد

جـانـم فـدای آن همه پیـکـار فـاطـمه

تا روز حـشـر شـامل نفـرین ما شود

هر کس بـنـا نـهـاده به آزار فـاطـمـه

هرکس اسیر مشغله ای گشته است و ما

شـاعـر شدیـم شاعر دربـار فـاطـمـه
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

خـورشیـدوار سـر کشد از دل شـرارهام

ای آسـمـان بـســوز بـه مـاه و سـتـارهام

من چـاره سـاز خـلـقـم و با داغ فــاطمه

افتــادهام ز پــا و ز کـف رفـتـه چـارهام

آن تازیـانـههـا کـه به نـامـوس من زدند

خـورده درسـت بــر جگــر پاره پـارهام

گویــی هـزار مرتـبـه جانم به لب رسید

افـتـاد چـون بـه بـازوی زهـرا نـظارهام

ای چـاه غصههای عـلی زخـم سیـنهات

ای تـا ابـد شـریـک غـم بــیشــمــارهام

یک بار ُکشـت نالهات از پشت در مـرا

غـسـل شـبـانـهات شـده مـرگ دوبـارهام

با آنکــه خـود غریبتر از خـلق عـالمم

قــبــر غــریـب تــو شـده دارالـزیـارهام

بیتو چو شـمـع سوخته هی آب میشوم

جــای نـفـس ز سـیـنـه بـرآیـد شـرارهام

وقـتـی کـه یــاد روی کـبـود تو میکـنـم

افتـد بــدن بـه لرزه ،چو آن گـوشوارهام

میثم پس از شـهـادت زهراست ،یار من

آه هــمـیـشــۀ مــن و اشــک هــمــارهام

شاعر :محسن حنیفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

کاش حنانه ی مـــن لب به سخن باز کند

گره از کـار مــن و بند کــــفن باز کند

دست از جان خودم شستم و او را شستم

ترسـم این بود که این زخم دهن بازکند

خاطــــرم هست پرش را سپرم کرد مگر

ریسـمان الاقل ازگـــردن مــن باز کند

تــــازه دیـــــدم َورم بـــــازوی او را اما

کاش آغوش خودش رابه حسن باز کند

چون که صورت به کف پاش نهاده است حسین

پلــــــک زخمی شده را مطمئنا ً بـازکند

وای اگـــــر باز بگوید که بُنی ،ذبـحوک

روضه را با دم پر سوز ومحن باز کند

حرزی ازبوسه به دور گلوی یوسف بست

وای از گـرگ که با چنگ زدن باز کند
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شاعر :علیرضا قزوه

قالب شعر :ترکیب بند

000
وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

شوق عراق و شور حجاز است در دلم

جامه دران و سوز و گداز است در دلم

پل می زنم به خویش مگـو از کدام راه

راهـی که رو به آینه باز است در دلــم

قد قامت الصالة من از جای دیگر است

قــد قـــامت کــدام نــماز است در دلــم

شب را چـــراغ گـم شدن روز کـرده ام

ذکــرت چراغ راز و نیاز است در دلم

تشبیه نارساست ،حقیقت کــالم تــوست

ابــهــام و استعاره  ،مجاز است در دلم

مجموعه ی نــیــاز تویی ای نمـاز ناب

دیـگــر چه حاجتی به نیاز است در دلم

یــاس کـبــود پیش تو خـار است فاطمه
نامت گــل هـمـیــشه بهار است فاطمه
شب را خـدا ز شـرم نـگــاه تــو آفـریـد

خـورشـید را ز شـعـله ی آه تو آفـریـد

شمـسي تر از نگاه تو منـظـومه اي نبود

صـد كهـكـشان ز ابـر نـگـاه تـو آفـریـد

آه اي شهـیده ای كه شهـادت سپاه توست

جـان را خـدا شـهـیــد سـپـاه تـو آفـریـد

هر جا كه نور بود به گرد تو چـرخ زد

مـا را چـو گـرد بـر سر راه تـو آفـریـد

اي پشتـوانۀ دو جـهـان ،عـشـق را خـدا

با جـلـوه و جـاللت و جـاه تـو آفــریــد

تـقـواي محض ،صمت خالص ،گـل خدا
آخـر چگـونه شـعـر كنـم قـصه تـو را؟
تو آمـدي و زن به جـمـال خـدا رسـیــد

انسـان دردمـنـد به درك دعـــا رســیــد

تو آمـدي و مـهــر و وفـا آفـریــده شــد

تـو آمدي و نـوبت عـشق و حـیـا رسـید

هاجر هرآن چه هروله كرد از پی تو كرد

آخر به حاجت تو به سـعي صـفـا رسید

احمد اگر به عرش خدا رفت ،با تو رفت

مـوال اگـر رسید به حـق با شـمـا رسید

داغ پـدر ،سكـوت عـلي ،غــربت حسن

شعري شد وبه حـنجـره ی كربال رسید

در تـل زیـنـبـیه غـروبــت طلـوع كـرد

با داغ تــو قـیــامـت زیـنـب فـرا رسـید
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با محـتـشم به ساحل عمـان رسید اشـك
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داغ تـو بـود بـار امــانـت به مـا رسیـد

تـسبـیح توست رشتـۀ تـعـقـیب واجـبات
قـد قـامت الصالتي و حي علي الصاله
بی فــاطـمـه قـیـــامت انـســان نبود نیز

عـهـد الست و معني پیــمــان نبود نیـز

چونان تو زن ندید جهان تا كه بود و هست

چونان تو مرد در همه دوران نبود نیز

موال اگر نـبود جهان جـلــوه ای نداشت

"راز رشـیــد" سـورۀ قـــرآن نـبود نیز

گــر زنــده بــود بــعــد تو پیغـمبر خـدا

قــبـر تو مثل مهر تو پـنـهــان نبود نیز

زهــرا اگــر نبود ،زمین بي بـهـار بود

در آسـمـان شکــوفـۀ بــاران نبـود نیز

ای برق ذوالفـقار عـلی؛ هیچ خـطبه ای

مانند خـطـبــه های تو بـران نــبـود نیز

حــیــدر اگــر نــبـود و محـمد اگر نبود

وجد و وجود و جوشش وجدان نبود نیز

ایمان نبود و عـشق نبـود و شرف نبود
خورشید سر بـریدۀ صحراي طف نبود
نـام تـو با عــلـي و محـمـد قـریـنه است

هر جا كه عطر نام تو باشد مدینه است

دستاس كیست چرخ جهان؟ این غریب كیست

این دست های کیست که لبریز پینه است؟

آیینه ای که عطـر بهشت مــدیــنــه بود

نــامش هنـوز شـعـلۀ سینای سینه است

ای وسعت بهشت ،جهان بی تو دوزخ است

دنـیـا چـقـدر مزرعۀ كفـر و كـینه است

این گونه گنج درصدف هرخزانه نیست

گنجي ست در خزانه اگر این خزینه است

دریا علي ست گــوهـر یكدانه اش تویی

در مـوج حادثــات ،حسینت سفینه است

با هر حماسه داغ پــــدر را سرشته ای
هــجــده كتاب درد عــلـي را نوشته اي
زیبایی مدیـنــه به غیر از بـتــول نیست

بی مـهــر او نماز دو عـالم قبول نیست
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می پــرسم از شما که رســوالن غیرتید

زهرا مگر خالصۀ جان رسول نیست؟

گــیــرم والیت عــلــي از یــاد بـرده اید

آیـا غـدیـر و دست محـمد قبول نیست؟

آخر اصول عشق مگر چیست جز وال؟

آیا مـگـر حــدیث وال از اصول نیست؟

مهرعلي ست روزي هر روزمهر و ماه

وقــتی چراغ ،فاطمه باشد ،افول نیست

جــبـریـل را به مـرقـد مـوالی عاشـقان

بی رخصتش هر آینه ،اذن دخول نیست

هللا اكــبــــر از تــو كــه هللا اكـــبـــري
اي مـادر پــدر كه پــدر را تـو مـادري
زهـراتـرین شـکـوفـۀ گـلـخـانـۀ رسـول

بــا نــام تو مــدیـنه مــدینه ست یا بتول

ای مــردمــی که زائــر راز مــدینه اید

آه اي مـجــاوران حـرم حــج تان قـبول

ایـنـجــا كــنـار حـجـرۀ پـیـغـمـبـر خــدا

آئـینه خانــه ای ست پُـر از تابش اصول

آئینه اي كه مــاه درآن مـي كــشــد نـفس

آئینه ای كه مـهــر درآن مي كند حـلـول

دربین مـاه های خـدا چون تو ماه نیست

ای بین فـصل های خـدا بهترین فصول

اینجا نــمــاز خانۀ مـوال و فـاطـمه ست

اینجاست خانـۀ عـلــي و خـانۀ رســول

زهــرا شــدی که نام عـلی را عـلم کنی
پنهان شدی که هر دو جهان را حرم کنی
یك عمربود با غم و غربت قرین عـلـی

آن قصۀ حسین و حسن بود و این علی

وقـتی ابــوتـراب شدی خـاک پــاک شد

تـا زد به خاک بـنــدگی او جبین عــلی

درخـانــقــاه نـوري و در كعبه چلچراغ

بــر خاتم رســول رسوالن نگین عــلی

آیـیـنـه اي بــرابــر انــسـان و كـائـنــات

آئـیــن عـشـق و آیـنــۀ راسـتـین عــلـي

شمشیرحق كه چرخ زنان است و خطبه خوان

دست خــداست بر شده از آستین عــلی

زهرا نداشت بعد پـدر جز عــلـی كسی

احمد نداشت جز تو کسی همنشین ،علی!

انــدوه بــی شــمـار مــرا دیــده ای ،بـیا

انـسـان روزگار مرا هــم بـبـیـن،عـلی!
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دنـیـا چــقــدر تـشـنـۀ نـام زالل توست
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هر مـاه ،ماه آینه هر سـال سـال توست
شب گــریــه های غـربت مـادر تمام شد

زینب به گریه گـفـت که دیگر تمام شد

امشب اذان گـریـه بـگــویـد بگـو ،بالل

سـلـمان بــه آه گـفـت؛ ابـوذر تـمـام شد

طفالن تـشـنه هـروله در اشک می کنند

ایـــام تـشـنــه کامی مـــادر تــمـام شــد

آن شب حسن شکست که آرام تر! حسین

چـشـم حسیــن گـفت :بـرادر! تـمـام شد

زایـنـده است چـشـمــۀ زهـرایی رسول

بــاور مــكن که سورۀ کــوثـر تمام شد

باور مكن كه فاطمه از دست رفته است

بــاور مکـن حماسۀ حــیــدر تمام شد؟

زهــرا (س) اگــرنبــود حدیث کسا نبود
زینب (س) نـبود و واقـعـۀ کـربال نـبود
شب آمــده ست گریــه كنان بر مزار تو

دریـــا شکـسـت مـوج زنان در کنارتو

بعد ازتو چله چله علي خطبه خواند و سوخت

چــرخـیـد ذوالفقار عــلـی در مــدار تو

زینب كجاست؟ همسفر خطبه های خون

دنــیــا چــه كــرد بعـد تو با یـادگار تو

بـــاران نـیــزه ،نعـش غــریـبانـۀ حـسن

آن روزگـار زیـنـب و این روزگـار تو

گــل داد روي نـیـزه ،سـر تـشنـۀ حسین

تــا شــام و كـوفــه رفت دل داغدار تو

تو ســوگوار زینب و زینب غریب شام

تو سـوگـوار زینب و او سـوگــوار تـو

بعد از تـو سـهــم آینـه درد و دریغ شد
دست نـوازشـي كه كـشـیـدنــد تـیــغ شد
اي ناخـدای كشتي درد؛ ای خــدای درد

تـنـهــا تویي كه آمده اي پا به پاي درد

زین پیش درد و داغی اگر بود با تو بود

درد آشــنــاي داغـی و داغ آشناي درد

زان شب كه غرق خطبۀ چشم توشد علي

مــانـنــد رعــد مي شكند با صداي درد

شعر تو را چگــونــه بخوانم كه نشكنم؟

آخـر بگو كه قصه كنم از كجـاي درد؟
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اي قـطـعـۀ بـهـشت ،غـزل گـریۀ زمـین

با چشم خود سرود تو را های های درد

مگــذار مــردگــان شب عــافـیت شـویم

مــا را بــبــر بــه آیــنـۀ کــربالی درد

تو آبــروي داغــي و تــو آبـروي اشک

تــو ابــتـدای دردی و تو انـتـهـاي درد

یــوسف اگــر بــرای پــدر درد آفــریـد
زهرا شكست و درد پدررا به جان خرید
ای ســرپــناه عــارف و عــامی نگاه تو

آتـش گـرفـت خـیـمـۀ گــردون ز آه تو

آیا چــه بود قـسمت تو غیـر درد و درد

آیا چــه بود غــیــر محـبـت گــنــاه تـو

ساقي علی ست؛ كوثر جوشان حق تویی

ما تـشـنـه ایـم تـشـنۀ لطف نــگــاه تــو

درچشم من تمام زمین سنگ قبر توست

گــردون کــجا و مــرقــد بی بارگاه تو

در کــربالی چـنــد شـهـیـد غـمت شدیم

ســربـنــدهــای فـاطـمـه بود و سپاه تو

از خــانــۀ تو می گــذرد راه مـسـتـقـیـم

راهی نـمانده است به حق؛ غیر راه تو

دنیا اگــرغــدیــر تو را خـم نكرده است
روح مدینه رد تو را گــم نکـرده است
شاعر :محسن مهدوی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

صحبت از فاطمه سر فصل غزل خوانی ماست

گریه در روضۀ او مسلک عرفانی ماست

مـا پـریـشـان غـم مـادرمـان فـاطـمـه ایم

غـربتـش علت این گـریۀ طوالنی ماست

هـر کـسی در پـی دارو و دوا می گـردد

نمک روضـۀ او نـسـخـۀ درمـانی ماست

هرکسی رخت عـزا کـرده به تن می داند

که چنین پـیـرهـنی علت سلـطانی ماست

لـعـن بر قـاتـل صـدیـقـۀ کبری بی شـک

ُمـهـر تـأیـیـد و قـبـولی مـسـلمانی ماست

روضه خوان ،روضۀ دیوار و در و کوچه نخوان

سر شکستـن سند غـیـرت ایـرانی ماست
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :دوبیتی

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل

ُگل من چون تو را در گل بپوشم

ز هجران تو خــــــون دل بنوشم

در ایـــــــام جـــوانی قسمـــتم شد

که تــــابوت تو را گیرم به دوشم

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

دعایـــی زیر لــــب دارم شبـــانه

تـو آمین گــــوی ای مـــاه یگانــه

الـــهی هیــــچ مظلــــومی نبینـــد

عزیـزش را به زیر تـــــازیـــانه

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

بیـــا با هم نـــمــــاز شب بخوانیم

دعای دل به تاب و تب بخوانیم

کتاب قصه ی غـم های خــود را

نهــان از دیده ی زینب بخوانیــم

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

به خاک افتاده جسم اطهرش بـود

به روی دامـــن فضه سرش بود

میـــــــان آن همه رنج وغم ودرد

به فکرغصه هـای شوهرش بود

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

غمـــت بـــرده ز دل تاب و توانم

تو رفـــتی مــــن چرا بـاید بمانم

گلویم آنچنــــان از گریـــه بستـــه

کـــه نتوان بهر تو قرآن بخوانم

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

چـــرا بــال و پر مـا را شکستـی

نهــــــال بــی بر مـا را شکستی

الهـی بشـــکند قنـفــــذ دو دســتت

که دست مادر مــا را شکســــتی

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

نـــگاه نــــــور عینت آتشــــــم زد

تمــــــاشـــای حسیـــنت آتشم زد

تنت را در کفــن پیچیـــدم آن شب

سکــــوت زینبــینت آتشــــــم زد

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

فلک دیدی چه خاکی برسـرم کرد

به طفلی رخت مـــاتم دربرم کرد

الهـــــــــــی بشکنــــد دست مغیره

که در این آستـان بی مادرم کرد
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شاعر :سیدهاشم وفایی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

قرارجان که مرا بی قرار خود کردی

نشانده ای به غم و سوگوار خود کردی

گل همیشه بهارم به فصل ماتــم و غـم

مرا ز گریه چـو ابـر بهار خود کردی

به لحظه لحظۀ هجران تو قسم که مرا

چو چشم پنجره چشم انتظار خود کردی

به زیر خاک مکان کردی ومرا از غم

ز پا فکنـدی و شمع مزار خود کردی

همیشه صحبت ایثـار توست روی لبـم

تمام عـمـر مـرا شـرمسار خود کردی

هـنـــوز از جگـــرم بــوی داغ می آید

چو الله تا که مرا داغدار خـود کردی

تو بـاغبان امیـــدی و بیــت الحزان را

زاشک حسرت وغم الله زار خود کردی

فرشـتـگـان خـدا شــاهـدنـد اشـکـت را

چراغ روشن شب های تار خود کردی

در آتش غـم ما سینۀ «وفائی» سوخت

ببین چه با دل ما از شرار خود کردی

شاعر :یوسف رحیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

تفـسـیر رنجـنـامۀ كـوثـر نگـفـتـنی ست

تـشریـح حـادثـات مـكـرر نگـفـتنی ست

مبنای روضه خواندن ما بركنایه است

بــاور كـنـید روضۀ مادر نگـفـتنی ست

وقتي كه با اشاره ای از دست می رویم

شرح تمام روضه كه دیگر نگـفتنی ست

حاال بـمـانـد آن همه غـربت نشـینی اش

دلـتـنـگـي فــراق پـیـمـبـر نگـفـتنی ست

آري سه ماه خون جگر خورد ودم نزد

از قصه ای كه سختتر از هر نگـفتنی ست

بهتر كه حرف كوچه ی دلواپسي نـشد

اصالً حـكــایت گــل پـرپر نگـفتنی ست

با بال اشك سـمت حـرم پـر كـشیـده ایم

شوق طواف مرقدش آخر نگـفتنی ست!

جــریان گــوشــوار شكـستــه براي بعد

مـرثــیــه هاي خاكي معجر نگـفتنی ست
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000
شاعر :ناشناس

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

در اولیــن نـمـاز غــریـبــی بــدون تــو

جــز اشک من نمانده نصیبی بدون تو

دست علی پس از تو به کاری نمی رود

دیگرنه آن دلی ست شکـیـبـی بدون تو

هر لحظه خاطرات تو را می کنم مرور

جـز یـاد تو که نیست طبـیبی بدون تو

چــادر نــمــاز دخـتــر تو میکـشد مـرا

دارد عجب صـدای نـجـیـبی بدون تـو

گاهی که پیش بستر خـالی نشـسته است

بـر دختـرت کجاست مجـیبی بدون تو

کـار حـسیـن تو ز تـسـلـی گـذشته است

دارد حـسـن نـوای عجـیـبــی بـدون تو

خیزو ببین که زندگیم سخت درهم است

به یـاد من نـمـانــده حـبـیـبـی بدون تو

تــابــوت هــم کــه آیـنــه دق شــده مـرا

حـیــدر شـده بــال زده بـیبی بدون تو

دیوار و در به جای همه حرف می زنند

دیـگـر نـیـاز نیست خـطـیبی بـدون تو

در قـتـلـگــاه ،زنــدگـی آسـان نمیشـود

تـنهـا رواست شیب خـضیـبی بدون تو

ازعطر یاس هر سحرت مانده در حرم

تـنهـا شـمـیـم سـرخـی سـیـبی بدون تو

شاعر :امید مهدی نژاد

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

پــرواز آســمــانی او را َمــلک نداشت

ماهی که در اطاعت خورشید شک نداشت

سنگش زدند و دست ز افشای شب نَ ُ
شست

آن نور ناب ،واهمه ای از مـحک نـداشت

مهتاب زیــر سیــلـی شب بود و آفتاب

حـتـی دو دست بــاز بــرای کـمک نداشت

این بــود دسـتـمـزد رسالت؟ زمینیان!

ای خلق خیره! دست پیمبر نـمک نداشت؟

میپرسد ازشما که چه کردید؟ مردمان

تـرک نداشت
گـلــدان یــاس باغچه ی من َ

خورشید و ماه را به زمینی فـروختند

ای کاش خاک تـیــرۀ یـثرب فـدک نداشت
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شاعر :ناشناس

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

برای روضۀ زهـرا به ما تـوان بدهـید

به چشم گریه کنان اشک بی امان بدهید

برای سـیـنه زدن در عـزای مـادرمان

در این حســینیه ها بیشــتر زمان بدهید

میان روضه که همسایه ایم بین بهشت

کـنــار خانه ی زهرا به ما مکان بدهید

برای گریه بر آنچه که آمده ســـرمـان

به جای اشک به ما چشم خون فشان بدهید

به آه و زمزمه در روضه هــا تسالیی

به قلب غـم زدۀ صاحـب الـزمان بدهـید

اگر سوال شد آخـر چه شد به مادر مـا

فقط به دیـدۀ حـسرت سری تکـان بدهید

نمی شود که بگوییم بین کوچه چه شد

بــرای مـرثـیـه خواندن اگر زبان بدهید

به روز حشر زمان حساب نـاله زنـیم:

فـقـط به خـاطـر زهرا به ما امان بدهید

قسم به عصمت آن چادری که خاکی شد

مــزار مــادرمان را نـشـانـمان بـدهــیـد

اگــر که روزی مـا دیــدن مـدیـنه نـشد

بــرات کرب و بـالیی به دستمـان بدهید

شاعر :علی اکبر لطیفیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

وقتی گدای فاطمه بودن برای مـاست

احساس میکنیم که دو عــالـم گدای ماست

با گریه بهر فـاطمه آدم عــزیـز است

این گریه خانه نیست که دولت سرای ماست

اینجا به ما حسین حسین وحی میشود

پیغمبــریــم و مجلس زهــرا حرای ماست

سلمان شــدن نتیجه همسایگی اوست

زهــرا بــرای سـیــر کـمــال والی ماست

تنهاوسیله ای که نخش هم شفاعت است

چــادر نــمــاز مــادر ارباب هــای ماست

باران به خاطر نوه ی فضه می رسد

مــا خــادمـیـم و ابر کرم در دعای ماست

فــرمــوده اند داخــل آتـش نمـیـشویم

فــردا اگــر شفاعت زهــرا بــرای ماست
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000
شاعر :یوسف رحیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

نیمه شب ،اشک ،عزا ،آه چه غوغا شده بود

مجلس خـتــم عــلــی بود که برپــا شده بود

گــریــه کن :دیــده ي خــونــبــار ولــی هللا و

روضه خوان:چشم کبودی که معما شده بود

آنکــه در صبــر زبــانــزد شده بـود از اول

حــال بی صبــرتر از فضه و أسما شده بود

هق هق گریه و مـوالی صبــوری ،ای وای

راز جــانــسوز تــرین حــادثه افشا شده بود

بــازویی را که نــود روز ز مـــوال پـوشاند

در شب پَــر زدنـش ،قــاتــل مــوال شده بود

آه تــا صـبـح دگــر دیـــده ي او بـاز نــشــد

درد پـهـلــو دگــر انــگــار مـــداوا شـده بود

دست میشست زجان ،لحظه به لحظه موال

گــرچه زهــرا خودش از قبل مهیـا شده بود

بر عــلــی آن شب جانکاه چهل سال گذشت

بعد از آن قــامت خـیـبــرشکنش تا شده بود

شــایــعــه شد که عــلــی عاقبت از پـا افتاد

هر چه شد آه  ،پس از رفتن زهـرا شده بود

شاعر :علی اصغر ذاکری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

یک مشت خاک روی تویک مشت برسرم

بــاور نمیکنم که تــویــی در برابرم

دیوانه کرده است مرا داغ روی تـو

پیـچـیـده در تـمامی من ای مـعـطرم

خیرالنساء و دفن غـریبانه؟ وای مـن

مظلومه ای شبـیـه علی ماه بی حـرم

بارفتن تو زلــزله ای در تـنم نشست

با اینکه من هنوز همان مرد خیـبرم

هر باردر جواب چطوراست حالتان؟

بیمار و زرد و تبزده ،گفتی که بهترم

خون گریه از سراسر من میچکد ولی

با سیـل اشک راه به جایـی نمی برم

شاید اگر که روضه بخوانم سبک شوم

اما نـه بــاز راه به جـایـی نـمـی بـرم

دل کندن از تو سخت ترین کارعالم است

یک مشت خاک روی تویک مشت برسرم
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شاعر :یوسف رحیمی

000

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلن

این روضه ها امروز وفردا کردنش سخت است

باید بگویم گرچه معنا کردنش سخت است

لکنت گرفـته پلک تو در بین آن کوچه

این راز سربسته ست افشا کردنش سخت است

چشمی که دست سنگی آن بیحیا بسته

مقداد میدانست که وا کردنش سخت است

دستی که بین کوچه ها از پا تو را انداخت

فهمید قد حیدری تا کردنش سخت است

حاال که داری خواهشی تابوت میخواهی؟

اسباب مرگ تو !؟ مهیا کردنش سخت است

با غسل زیر پـیرهـن فـکر علی بودی

1

زخم نود روزه تماشا کردنش سخت است

داغ کبود کـوچه هــا آنـقدر روشن بود

فهمید دست فتنه ،حاشا کردنش سخت است

شاعر :علی انسانی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

بُــرد در شب تا نـبیـنــد بـینــقـاب

مــاه نــورانی تـر از خــود ،آفـتـاب

بُرد در شب پیکری هم رنگ شب

بعد از آن شب ،نام شب شد ننگ شب

شسته دست از جان ،تن جانانه شست

شـمـع شـد ،خاکـستـر پروانه شست

روشنایش را فلک خــامــوش کرد

ابــرهـا را پـنــبـههــای گــوش کرد

تا نبیند چــشــم گــردون ،پیکـرش

نـشـنــود تا ضـجـههـای هـمـسـرش

هم مــدیـنـه سیـنهای بیغـم نداشت

هم دلی بیاشک و خون ،عالم نداشت

نـیست در کـس طاقـت بـشـنـیـدنش

با عـلـی یا رب چـه شد؟ با دیـدنش

درد آن جــان جهـان ،از تن شـنـید

راز غـسـل از زیر پـیـراهن شـنـید

جان هستی گـشته بود از تن جدای

نیستی میخواست ،هستی از خدای

 . 1بر خالف تصومر عمومی فاجعه حمله به خانۀ حضرت زهرا و جسارت به ایشان در دهه اول ماه ربیع األمول نبوده است بلکه بر
اساس اسنا د تاریخی قطعا بعد از غصب فدک و خطبه حضرت در مسجد النبی و حداقل در دهه های بعدی ماه ربیع األول بوده
است.

با غسل زیر پـیرهـن فـکر علی بودی

زخم نود روزه تماشا کردنش سخت است
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000
شاعر :ژولیده نیشابوری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

تو شعر نــاب کتاب زمـانـه ای مــادر

تو بهـترین سخن جــاودانـه ای مــادر

یگـانگــی ست از خــدا و می گــویـم

پس از خـدای یگــانه ،یگانه ای مـادر

بهاربی تو غم انگیزتر ز پـایـیز است

که نخل سبز صفا را جوانه ای مادر

غروب عمر تو باشد طلوع حسرت وغم

که شور و شادی ما را بهانه ای مادر

ز طره طره ی موی سپید تو پیداست

که یـکــه تــاز دعای شبــانه ای مادر

بلور اشک تو گوید که در نهایت عشق

تو بحــر عـاطـفــهٔ بی کرانه ای مادر

به مهرمهر تو من سجده برخدا کردم

که لطف ذات خـدا را نشانه ای مـادر

به دشت خاطره هایم تو باز کن آغوش

که مــرغ روح مــرا آشیانه ای مـادر

کسی که اُف به توگوید بسوزدش هستی

کشد گر آتش قــهــرت زبانه ای مادر

دریغ و درد که داغ تو نقره داغم کرد

که هم چواشک زچشمم روانه ای مادر

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

بریز آب روان اسما ،ولی آهسـتـه آهسته

به جسم اطـهــر زهرا ولی آهسته آهسته

بریزآب روان تا من ،بشویم مخفی از دشمن

تنش از زیر پیراهن ،ولی آهسته آهـسته

ببین بشکسته پهلویش ،سیه گردیده بازویش

توخود ریز آب بر رویش ،ولی آهسته آهسته

همه خواب وعلی بیدار ،سرش بنهاده بردیوار

بگرید از فراق یار ،ولی آهسته آهسته

حسن ای نورچشمانم حسین ای راحت جانم

بنالید ای عـزیزانم ،ولی آهسته آهستـه

بیا ای دخترم زینب به پیش مادرت امشب

بخوان او را به تاب و تب ،ولی آهسته آهسته

روم شب ها سراغ او ،به قبر بیچراغ او

کـنم زاری ز داغ او ،ولی آهسته آهسته
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شاعر :ناصر زارعی

قالب شعر :مثنوی

000
وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

زیـنـبـم مـن یــادگـار فــاطـمـه

هـمـچو تـو من داغـدار فـاطـمه

زینـبـم من؛ یـاس نـیلـوفـر شـده

هـمـچو تو از داغ او پرپـر شـده

زینبـم من قـد كمان و دل غمین

جان زینب ،اي پـدر خانه مشین

التماست مـي كنم بـیرون روي

جاي آه؛ هر لحظه فریادی كشی

هستي من هم چو توغارت شده

مرغ جان در هجر بی طاقت شده

زینبـم؛ گرچـه زغـم پـژمرده ام

صبـر از صبـر و تحمل بُـرده ام

مـن وصـي اوصـیـاي مــادرم

وارثــی بـــر دردهــاي مـــادرم

بعد ازاین كد با نـوي خانـه منم

بــانـي گــرمـي كــاشـانـه مــنـم

خانـه دارت می شـوم جان پـدر

بعد ازاین من میروم در پشت در

بـعـد مـادر؛ من بـال گردان تـو

جـان زیـنب ای پـدر قـربـان تو

بر والیت بعد از این من حامیم

در رخ شــمـع امـامـت فـانـی ام

همـچو مـادر بعد از این اُم اَبـم

اُم اَب مـی بـاشـم و هـم زیــنــبـم

صـاحب آن چـادر خـاكـي منـم

از جـفـای دشـمنـان شـاكی مـنـم

بعد ازاین باشم براي تـو عـصا

بعد مادر چون شـده قـدت دو تا

اي پدر بر می كشی از چه تو آه

زینـبت محـرم بـود مانـنــد چـاه

زینبت كمتر ز خشت وآب نیست

این غم سنگین تازه چیست چیست؟

دردها را از چه میگوئي به چاه

حال زینب بیش ازاین محزون مخواه

مـادرم گفـته كـه بـاشـم یـار تـو

از برای هـر غمی غـمخوار تو

گرچه باشد سیـنه ام كوچك ولی

پُر ب َُـود از عـشـق موالیـم عـلی
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آنـقـدر بـاشد كه سوراخش كنند

از لهیـب در شـرر بارش كـنـند

دست من كوچكترین خانه است

بهـر بـشكستـن ولی آمـاده است

مـن سـالم بی جوابت را جواب

هم سالمم هم جواب و دل كباب

هـمچو مادر درد را پنهان مكن

می ُكـشیـم عـاقـبت اینسـان مـكن

جان زیـنب اي پدر امشب دگر

بـر مـزار مــادرم بـا خـود بـبـر

خواهـم امشب عـقـده دل وا كنم

رازهـای ســیـنـه را افـشـا كـنـم

بغض هـا بـگـرفته راه حنـجـرم

صد هزاران حرف دارم در سرم

درد دلـهـا دارمـــي بــا مــادرم

از زبان خود ،بـرادر ،خـواهـرم

بغض هـا بگرفتـه راه هر نفس

غصه و غم سـاخته بهـرم قـفس

اي پدر غم كرده جانم را به لب

بین ز هجر افتاده ام در تاب و تب

بین كه ایـوب دلـم بـي تـاب شد

صـبـر در وادی دل نـایــاب شد

دل هواي كوی مادر كرده است

تـنـگ بـاشـد این دل افـسـرده ام

خواهم امشب من پرستاری كنم

حـال مـادر پـرسـم و زاري كنم

پــرسـم از وضعیـت بـازوی او

از نـشـان سـیـنـه و پـهـلـوی او

مـادرا بر گو به من یك امـشبی

از نـشـان صـورتـت بـا زیـنـبی

مادرا برگو كه محسن چون بود

بـین ز هجر او دل ما خون بود

بعد تـو گلـهاي تـو پـژمـرده انـد

از همان شب كودكانت مرده اند

طا قتم رفـته زكف ای وای من

بــعـد تـو تـنـهـا شـده بـابـای من

اشك بـابا در غمت رنگیـن شده

غصه ها در سینـه ام سنگین شده

حرف طفـالن تو دائم این سخن

مـادرا بـر گـرد خانـه؛ جان من

فاطمه ای شیعه را یار و شفـیع

كن فدا این «سائلت» را در بقیع

000
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای بــا تــمـام هـستی خـود یـاور عـلی

در بیت وحی حامی و هـمسـنگـر علی

چون شد که در بهار جوانی خزان شدی

ای یـاس مصــطـفـی گـل نیـلوفـر علی

با دفـن مخـفـیــانه ی تـو ،در دل زمین

هفت آسمان خـراب شــده بر ســر علی

وقتی نفـس به قلب تو پیــــچید پشت در

می خواست روح ،پر زند از پیکرعلی

با تـازیانــه اجـر رســالت بــه دست تـو

تقـــــدیـم شد به پیش دو چشم تـر عـلی

درلحظۀ غـــروب غـم انگیــز کـوچ تو

گـوئی رسیـده بــود شـب آخـر عـــلــی

دست خـدائی تو ،چــو از کـار اوفـتــاد

نیـرو گرفت خـصم ستم گــســتـــر علی

یارب چه میشود که گذارم به باغ وحی

صـورت به قــتـــلگاه گـل پــرپـر عـلی

وقتی که گـــوشواره زگوش تو شد جدا

افـتـاده لـرزه بر بــدن ،دخــتــــر عـلی

ای اولیـــــــن شهیده ی راه علی بمـان

آخر به خـاطر ه دل غـــــــم پرور علی

ای طایـر شکسته پـر بوستــــان وحی

اینــــــسان غـریبانه مـرو از بـر عـلـی

«میثم» بر آستـــــان والیت نظاره کن

بی فـــاطمه شـکـسـته شده محور عــلی

شاعر :رضا جعفری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

ز تربت گــل او بــوي سـیـب مي آید

زقــبــرفــاطمه بوي عجیب مي آید

صداي هق هق یك ابر خستــه و تنها

صــداي بــارش امن یجیب مي آیـد

صداي كیست كه آهسته اشك میریزد؟

صــداي گریه مردي غـریب مي آید

علي ست این كه رود برمزار فاطمه اش

مــریض عشق كنــار طبیب مي آیــد

عجیب نیست كه آتش بگیرداین دریا

كه بوي سوختن از یك حبیب مي آید
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000
شاعر :علی انسانی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

نــیـمــه شب تـابـوت را برداشـتـند

بـــار غـــم بر شـانـههــا بگـذاشتند

هـفـت تن ،دنبـال یک پیکر ،روان

وز پـی آن هفت تن ،هــفت آسمان

سـل دنـبـال او
این طــرف ،خیـل ُر ُ

آن طــرف احـمد به اسـتـقـبـال او

ظـاهـرا ً تـشـیـیـع یـک پـیکر ولــی

بــاطـنــا ً تـشیـیـع زهــرا و عــلــی

امشب ای َمه ،مهر ورزو،خوش بتاب

تـا بـبــیـنـد پـیـش پـایــش آفــتـــاب

دو عـزیــز فـاطـمــه هـمـراه شـان

مـشــعـل سـوزانشــان از آه شـان

ابـرهــا گـریـنــد بـــر حـال عــلـی

مــیرود در خـــاک آمـال عــلـــی

چشم ،نور از دست داده ،پا ،رمق

اشک ،برمهتاب رویش ،چون شفق

دل ،همه فریاد و لب ،خاموش داشت

ُمردهای تابوت ،روی دوش داشت

آه ،سرد و بغض ،پنهان در گـلوی

بود با آن عـده ،گـرم گـفت و گوی

آه آه ای همـرهــان ،آهــســتـــهتــر

میبــریــد اســرار را ،سر بستهتر

ایــن تـن آزرده بـاشد جــــان مــن

جـــان فـدایش ،او شده قـــربان من

هـمرهان ،این لیـلـۀ قـدر من است

من هالل از داغ واین بدرمن است

اشک من زین گل ،شده گــلـفام تر

هــســتــیام را مــیبـرید ،آرامتــر

وسعت اشـکم به چشم ابـر نـیـست

چارهای غیر از نماز صبـر نیـست

چشم من از چرخ ،پُرکوکبترست

بعد ازامشب روزم از شب ،شبترست

زین گل من باغ رضوان نفحه داشت

مصحف من بود و هجده صفحه داشت

مــرهــمــی خـرج دل چـاکـم کنیـد

هــمـرهــان ،هــمـراه او خاکم کنید
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شاعر :ناصر زارعی

قالب شعر :غزل

000
وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

از كـفم هستي من رفته خدایا چـه كنم؟

بعد او غم شده یارم بـه غمـها چه كـنم؟

یك طرف ناله طفالن طرفي طعنه دون

یك طرف داغ گرانبار خدایـا چه كنم؟

ترسم این بستر وسجاده ات اي فاطمه جان

بـشـود قـتـلـگـه زینب كبري چـه كـنم؟

بستـر و چـادرتو جـمـع كنـم لیـك بـگـو

درو دیواركه نقش است نشانها چه

كنم؟

من ازآن كوي كه ره برتو ببستند نروم

لیك عدو در نظرم شود هویدا چه

كنم؟

كودكانت چوعلي یكسره دلتنـگ توأنـد

هـمه از داغ تو گـویند كه بـابا چه

كنم؟

زینـبت جاي تو از چـشم بگـیـرد اشكم

غربت او زده آتـش بـه دلـهـا چه

دگر از شهر مدیـنـه بروم فـاطمه جان

این همه نقش غم ویك دل تنها چه كنم؟

گفت (سائل) زغم غربت حیدربه فغان

سوختم زآتش دل؛ گوی تو موال چه کنم؟

شاعر :مصطفی متولی

قالب شعر :غزل

كـنم؟

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

من هستم و خیـالــم و حال و هـوای تو

صبـح نـخـفـتــن از غــم تلخ عـزای تو

از دیشبی که خاک تو را ریختم به سر

گــریــان نشسته ام به سر خاک پای تو

خوابم نمی برد به خدا ،گریه کن برام

ای الی الی هر شب من های های تـو

یادش بخیر بسترت آن گـوشه ی اتـاق

حــاال میان خــانه چه خالیست جای تو

ققنوس پـر کشیده ی بی بــازگشت من

رفتی و ســوخت النه ام از ماجرای تو

دیــروز در مـشـایعـت آخــریــن نگـاه

گـفـتــم به حـکــم عشق بمیـرم برای تو

اما بنفشه زار عــلــی با هـمـه وجــود

مــانــدم به پــای بـی کسی بچه های تو
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000
شاعر :محمد علی مجاهدی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل

گذشـته نیـمـه اى از شب ،دریـغــا

رسـیده جـان شب بـر لب ،دریـغا

چـراغ خـانه موالست ،خـامــوش

که شـمع انـجمن آراست خامـوش

فـغـان تا عـالـم الهـوت مى رفـت

به روى شانه ها ،تابـوت میرفت

على زین غم چنان مات ست ومبهوت

که دستـش را گرفته دست تابـوت

شگفـتا! از عـلى ،بــا آن دلــیـرى

کـنـد تـابـوت زهـرا ،دستـگـیـرى

سفـت
به مژگان تـرش یاقـوت مى ُ

سرشک از دیده مى بارید ومی گفت

که اى گل نیستى تا بـوت بــویـم

مـگـر بـوى تـو از تـابــوت بـویـم

جـدا از تـو دل ،آرامـــى نــــدارد

عـــلـى بـــى تـو دالرامـى نــدارد

چنان درماتمش از خویش میرفت

که خون ازچشم غیر و خویش میرفت

کــه دیـده در دل شب ،بلـبــلى را

که زیـر گـل نهـان سـازد گـلى را

ز بیتابى ،گریبان چـاک مى کــرد

جهـانى را به زیـر خـاک مى کرد

على با دست خود ،خشت لحد چید

بـسـاط مـــاتـم خود تــا ابــد چـیـد

دل خود را به غم دمساز مىکرد

کفـن از روى زهـرا بـاز مى کرد

تو گویى ز آن رخ گردیـده نـیـلى

به رخـسار على مى خورد سیـلى!

از آن دامان خود پر الله مى کـرد

که چون نى ،بند بندش ناله میکرد

على ،در خاک زهرا را نهان کرد

نهان در قطره ،بحر بى کران کرد

ُگل خود را به زیر گـل نهان دیـد

بــهـار زنــدگـانى را ،خـزان دیـد

شد از سوز درون ،شمع مزارش

علـى بــا آب و آتــش بـود کـارش

چنان ازسوز دل ،بی تاب مى شد

که شــمع هـسـتـى او ،آب مىشـد

غـم پـروانـه اش ،بی تـاب مى کـرد

على را قطره قـطره آب مى کـرد

چو بر خاک مزارش دیده میدوخت

سراپا در میان شعـله مى سـوخت

مگر او گیرد از دست خدا ،دست

که دشمن بعد او ،دست على بست
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شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مثنوی
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وزن شعر :مفعول مفاعلن فعولن

موال ز فــراق خــونجــگـــر بــود

ازهـر شب خودغریب تر بــود

تــابــوت حـبـیـبـه اش بـه دوشــش

خـامـوش و برآسمان خروشش

شب سوخت به اشک بـی صدایش

تـابــوت گریســـت از برایـــش

مـی بُــــرد کتــاب غــربـتـــش را

می دیـــد ز دور ،تــربتـــش را

می سـوخـت به یــاد آن شـــهـیـده

می رفت به قــــامــــت خمـــیده

دنـبـال جــنــازه بـــا دلـــی چــاک

هر چــند قـــــدم فـتـاد بـر خاک

یک دسـت به ســوی َحــی َمـنــان

دست دگــرش به دوش ســلمان

مـقــداد بــر او نــظـــاره می کـرد

تـقـدیم غمــــش ستـــاره میکرد

عـذارش
می ریـخـت سـرشک بـر ُ

میکـرد نگه به قبــــر یـــــارش

کــای قـبــر،امـیـد حـیدراست ایـن

پاکـیـزه ُگل پیمبـــر اســــت این

جــانــان مــن است ایـن تـن پـاک

آرام بـه بَر بگیــــرش ای خاک

صــدْمـه ی بـیــشــمـــار دیــده
او َ

او در پـــــس در فـــــشـار دیـده

اکـنـون که تـو گـشته ای مـزارش

ای قبر دگـــر نــــده فـــــشارش

اُمـــــیـــــد دل مـــرا ،زمــــانــــه

بگرفـــت زمــــن بـــــه تـازیانه

ایــن اســت شـهــیـــده ی والیــت

خـون کفنــــش کنـــــد روایــــت

دسـتـش بــه غـالف تـیــغ دشـمـن

گردیــــد جـــــدا ز دامـــن مـــن

پس چـشـم ز جان خـویشتـن بست

ســـر دســــت
بگـرفت جنازه را َ

جـان بــر سـردست خــود نـهــاده

تـنــــهـــا و غریـــب ایـــــسـتاده
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دیـــدنــــد بــرای اولــــیـــن بــــار

لرزیـــد علــی در آن شـــب تار

کس نـیـست جـنــازه را بـگــیــرد

ای وای اگـــر علــــی بــمیــــرد

نــاگــه دل شـب؛ در آن بــیــابـان

از قـبـر ،دو دسـت شد نمـایـــان

یعنی کـه؛ علی؛ خـدای غـیــرت!

وی رفته فـرو بـــه بـحر حیرت

من صـاحـب این امـانـت هــسـتـم

بـسپــــار گــل مــرا بــــه دسـتم

آن شب که چـو ُگل زهـم شکـفتی

زهــرای مـــرا ز مـن گــرفتــی

بـر دسـت تــو دسـت او نـــهــادم

کی یاس کـــبود بـــر تــو دادم؟!

دردا کـه گـلــم پُــر از نشانهاست

نیـلـوفــر دسـت تــــازیـانه است

شاعر :رحمان نوازنی

قالب شعر :غزل

000

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای روح آفــتـاب چــرا پـا نــمی شوی

بانـوی بو تـراب چــرا پـا نمی شوی

پهلوی من هم از خبـر رفتنت شکست

رکنم شده خـراب چرا پـا نمی شوی

با قطره قطره اشک سالمت نموده ام

زهـرا بــده جـواب چــرا پا نمی شوی

خورشیـد لطمه دیده ی حیدر بلند شـو

بر جـمع مــا بتـاب چـرا پا نمی شوی

رفتی و روی صورت خود را کشیده ای

ای مـادر حــجـاب چــرا پا نمی شوی

بی تو تــمـام ثـانیه هــا دق نـمــوده اند

رفته زمـان بر آب ،چرا پا نمی شوی

روی کبـود تو به نگـاهــم اشـاره کرد

ُمردم از این خطاب چرا پا نمی شوی

می میرد از تنـفس دلـگیر کوچــه هـا

این غنچه های ناب چرا پا نمی شوی
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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
سبکهای 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 کرده-
اند 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.
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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 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.
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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،
راههای حفظ صوت و دیگر مباحث مورد نیاز مداحان پرداخته شده است.
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 آرایههای 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
مهمترین 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
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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.
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 توطئهها 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.
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14ـ کتاب :این بخش خود شامل دو زیرگروه است .الف) معرفی کتب :در این بخش بیش از70
جلد از کتب تاریخی و مقاتل اهل بیت از قرن سوم تا قرن  14هجری بصورت کامالً تخصصی
مورد بررسی و معرفی قرار گرفتهاند که در این معرفی به موارد همچون ،جایگاه و شخصیت
نویسنده ،جایگاه و ویژگیهای کتاب ،شیوه نگار کتاب ،منابع و ماخذ کتاب و .....بصورت
مشروح بازگو شده 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
تـعـدادی از مــداحــان و
دوستداران اهل بیت در همدان
راه انـدازی و اداره میشـود
و وابـسـته یا تحـت نظـر هیچ
نـهـاد یا ارگـانی نـمیباشد.

