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همدان

000
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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همدان

000
شاعر :مهدی نظری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

َـر ُّحـم بکند
َـر ُّحـم نکـنی پس که ت َ
تو ت َ

تو ت َـبَـسُّم نـکـنی پس که ت َـبَـسُّم بکـند

پشت هم جرم و خطاهای من بیسرو پا

آتـش مـعـصـیـتم را پ ُِـر هـیـزم بکـند

همه جا بنـدۀ تو رفـته و ردش کردند

عـاقـبـت آمـده تا بـا تو تـکـلـم بـکـند

تو نگـاهـش نکـنی بار گـناهش او را

آخـر انگـشتنـمای هـمه مـردم بکـند

خواهش بندهات این است نخواهی محشر

در شلـوغی پسر فاطـمه را ُگـم بکند

بـگـذاریـد که این بـنـده بـمـانـد تا که

دوسه خط گریه برای شب سوم بکند

یکنفر نیست که در هلهلۀ شام خراب

سیـنهاش را سپـر صورت خانم بکند

موی سرش سوخت درآتش کَم شد
آنقدر
ِ

چـادر سوخـتهاش تا به ابد پر َچـم شد
ِ

شاعر :سید پوریا هاشمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

عـذری نمانـده است برایم کمک کنید

سرتا به پا گـناه و خـطایم کمک کنید

بالـم شکـسـته آنـقـدر افـتـادهام به چاه

اما هـنوز سـربـه هـوایم کـمک کـنید

این نان شبهه خوردنم آخر چه ها نکرد!

بـوی عـلی نداشت غـذایم کـمک کنید

از بس تـمام عـمر صدایـش نکـردهام

پیشش غریبه است صدایم کمک کنید

ارزان فروختم دل خود را به دیگران

از دست رفـته است بهایم کمک کنید

هر قـدر در زدم بـرویم وا نـشد دری

حاال که رانده از همه جایم کمک کنید

این روزها نماز جـماعت که میروم

یاد نـماز صحـن رضایم کـمک کـنید

عمرم به سر رسید و نشد نوبت حرم

در آرزوی کـربـبـالیـم کـمـک کـنـید

فابک عـلی الحـسین شب جـمعه آمده

پـائـین پـای شـاه گـدایم کـمـک کـنـید

با گریه پا شد و به جوانان خیمه گفت

پُر از عـلی شدست عـبایم کمک کنید

تا خیمه چند مرتبه هی میخورم زمین

از چند جا شکسته عصایم کمک کنید
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000
شاعر :مجتبی خرسندی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

با نـفـس خود در آیـنـه تا روبـرو شدم

دیـدم اسـیــر دسـت هـزار آرزو شـدم

شیطان مرا همیشه به سمت گناه خواند

از روی جهل راهی آن سمت و سو شدم

پـرداخـتم به ظاهـر و از اصل غـافـلم

مانند باغی از گـل بیرنگ و بو شدم

ایکاش اشک بودم و جاری به گونهای

حاال که مثل بغـض بدی در گـلو شدم

حرص گناه شعـله کشیده است در دلم

از این قـرار بـوده اگـر تـنـدخـو شـدم

روراست با خـدای خـودم هم نبـودهام

امروز اگر که شهره به نام »دورو« شدم

دست مرا همیشه گرفـته ست رحمتش

هر جا که تا کمر به ِگل غم فـرو شدم

»تا کی تو مغفرت کنی و من گنه کنم؟

در آتـشـم بـسـوز کـه بـیآبــرو

شـدم«

شـرمــنـدۀ امــام زمـانـم کـه بـا گـنــاه

یـک عـمـر بـاعـث نـگــرانی او شـدم

اما دلم خوش است که با این همه خطا

امــیــدوار آیــۀ «ال تـقــنـطـوا» شـدم

یا رب مرا ببخش به حق کسی که گفت:

من بـاعـث بـریـدن دسـت عـمـو شـدم

شاعر :محسن راحت حق

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

جلوههایی ز وقار است تضّرع به خدا

بهترین را ِه فـرار است تضّرع به خـدا

گـرامی خـدا را به دلت
هـدیه کـن نـ ِام
ِ

ب تاب و قرار است تضّرع به خدا
سب ِ

به دلت راه نده ترس که در درد و مرض

ّاولـین سـ ِ ّد مـهـار است تضّرع به خدا

ق ماست
ِ
قادر مطلق و غـفّار همین خال ِ

رویش کار است تضّرع به خدا
ث
باع ِ
ِ

صاحب عصر و زمان میطلبد اه ِل بُکا

حرف نگار است تضّرع به خدا
آخرین
ِ

سر به سجـده بگـذار و نَفـسی تازه نما

این همان شیوۀ یار است تضّرع به خدا

در خـانـۀ الـلّـه بــرو
بـا حــقــارت بـه ِ

جلوههایی ز وقار است تضّرع به خدا
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همدان

000
شاعر :احمد علوی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

چشیدم در حریمت طعم عشق الیزالی را

کشیدم در غل و زنجیر ،نفس ال ابالی را

خـداوندا به شوق بـارش باران الطـافت

تحمل کردهام این سالهای خشکسالی را

زمانه از تو دورم کرده وشیطان فراوان است

نمیجویم تو را ،گم کردهام سیر جاللی را

چه شبهای درازی را که بییاد تو سر کردم

ببخش این سرکشی این سرخوشی این بیخیالی را

برای درد دل کردن در این دنـیای وا نفسا

به غیر از تو ندیدم هر چه گشتم این حوالی را

چهل سال است بیتابانه دنبال تو میگردم

چگونه شرح باید داد این آشفته حالی را

چنان در زرق و برق زندگی غرقم که در سجده

نمیبینم به جز گلهای رنگارنگ قالی را

مرا تنها دو رکعت عشق روزی کن که دلتنگم

تداعی کن بـرایم باز گـلبانگی باللی را

رهیده تیر عمرم از کمان و راهی گورم

نیاوردم به دست ارزان من این قد هاللی را

خدایا سال وفال وحال ومالم با تو خوش یُمن است

نگیر از سرنوشتم بخت رام وبخت عالی را

به سمتت آمدم با کوله باری از نبودنها

فقط روی سیاه آوردم و دستان خالی را

من از دیدار عزرائیل و از محشر نمیترسم

که دارم بر سر خود سایۀ مولی الموالی را

شاعر :محسن راحت حق

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

رگ گردن به ما نزدیکتر
ای که هستی از ِ

دام خـطا نزدیکتر
بیتو باشـد بر دلـم ِ

من کیام؟ یک بندهای که روسیاه و بیوفاست

عبد تو با توست بر عهد و وفا نزدیکتر

تـمام کـائـنات
مهـربانی؛ مهـربانتر از
ِ

مهـربانی کن دوباره بر گـدا نزدیکتر

دورم از محراب و منبر،از دعا و از سحر

چشمان زارم بر بُکا نزدیکتر
کی رسد
ِ

قـادر مطلـق تویی
تو خدایی ،خالـقی و
ِ

بین سجده میشوم بر توبهها نزدیکتر

زخم ها دارم مرا هم التـیـامی لطف کن

اسم توهستم برشفا نزدیکتر
چون که با ِ

گر که میخواهی ببّرم از گناه و معصیت

بر تو هستم از سوی کـرببال نزدیکتر
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شاعر :احمد ایرانی نسب

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

به روی دست آوردم دل غمپرور خود را

صدف از سینهاش بیرون کشیده گوهر خود را

دلم را ساده اندیشانه از پیکـر در آوردم

چنان اندیشهای که اشعری انگشتر خود را

من آن طفل پریشانم که در بازار تنهایی

چنان سرگرم شد ،گم کرده حتی مادر خود را

و روز حشر ،مانند مسلمانی که از غفلت

به جمع انبـیاء نشـناخته پیغـمبر خود را

منم آن واعظی که سالها با نان دین خوردم

شبـیه مـوریـانه پـایههـای مـنـبر خود را

جهان دار مکافات است ،جو ،گندم نمیگردد

کلونی خستهام ،هر بار میکوبم در خود را

به جای نافله با شعرهایم توبه میخوانم

به اشک خویش میشویم تمام دفتر خود را

سرم بر شانۀ ُمهر است ،در آغوش سجاده

و غس ِل اشکهایم میکنم پا تا سر خود را

بر این سجـادۀ تبدار از شرم پشـیمانی

میان سجده چون ققنوس سوزاندم پر خود را

به این امید که جان میدهم در بین آغوشت

کشاندم تا سحر این سجدههای آخر خود را

شاعر :سعید تاج محمدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

تویی که از ازل بر روزگار من نظر داری

از احوال خرابم در نبود خود خبر داری

نمیگـیـرنـد دسـتان مرا حـتـی بـرادرها

اگر یک لحظه حتی از سر من دست برداری

ازین دلبستگی ها حاصلم جز زخم چیزی نیست

تو تنها مرهمی هستی که بر زخمم اثر داری

تو گفتی میشوم صدها قدم عاشقترت گر که،

تو تنها یک قدم در راه من با عشق ،برداری

ولی گم کرده راهم ،بی پناهم ،روسیاهم من

ببین حال فقیری را که امشب پشت در داری

اگر غـرق گناهم باز دلگرمم به آغوشت

که از خیل گناهم عفو و رحمت بیشتر داری

دل تاریک و بیدرد مرا ای مهربان محبوب!

خوشا گر با نگاه روشن مهرت به درد آری

امیدم تا ابـد تـنهـا به اعجاز نگـاه توست

تویی که از ازل بر روزگار من نظر داری

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

000
شاعر :وحید محمدی

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

قالب شعر :غزل

اگر به حـال دل خـسـتـهام تـوان ندهی
به روز حشر پریشان و زار و حیرانم

اگر که اشک بصر را به من روان ندهی

اگر که صبح قیامت به من امان ندهی

1

هزار توبه شکـسـتم ولی حواسم نیست

برای تـوبـه تو شـاید دگر زمـان ندهی

بـزن ولی جـلـوی چـشم بـنـدگـانت نـه

مرا به خلق خودت اینچنین نشان ندهی

اگـرچه من بـدم اما؛ تو بهـتـرین باشی

حـوالهام به سر کـوی این و آن ندهی!

زبان و غیبت و حال دعا؟ تو حق داری

اگـر دعـای مـرا ره به آسـمـان نـدهی

همیـشه بنـد دلـم را گره زدم به حسین

خـدا نکـرده دلـم را به دیگـران نـدهی

من آخر از سر این ضطراب میمیرم

اگر دوباره حرم را به من نشان ندهی

فـدای دست کـریـمت نـمیشد آقـا جان

نگین دست خودت را به ساربان ندهی؟

شاعر :امیر عظیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

توشهای هرچند از جرم و گناه آوردهام

بـاز بـر درگـاه عــفـو تـو پـنـاه آوردهام

عمر من رفت و بهجز حسرت ندارم کولهبار

دسـتخـالی آمـدم پـیـش تـو؛ آه آوردهام

یوسف خود را نشد بیرون کشم از چاهنفس

امشب اما خویش را تا پای چاه آوردهام

عاقبت از چشم عاصی ،قطرهاشکی هم چکید

چشم سرکش را به راه آوردهام
آخرش این
ِ

هر "بخـشیدم" زنی
تا تو پای نامۀ من ُم ِ

اد راه آوردهام
ـهـر شـاه بـیکـفـن را ز ِ
ِم ِ

ای خدای مهربان ،جان حسین و خون او

روسفـیدم کن که من روییسیاه آوردهام

خوانی حسین
شرمسارم باز پای روضه
ِ

نـام زیـنـب را کـنــار قـتـلـگـاه آوردهام

ای مالئک! باردیگر روی در هامون کنید

عـمۀ سادات آمد ،شمر را بیـرون کـنید

1

 .ابیات زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما پیشنهاد می کنیم به منظور انتقال بهتر معنای شعر بیت اصالح شده که در متن شعر آمده را

جایگزین بیت زیر کنید.

به وقت یوم حسابم ،حساب من پاک است
اگر بدم تو ولی خوب باش و خوبی کن

اگر که صبح قیامت به من امان ندهی

حـوالهام به سر کـوی این و آن ندهی!
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000
شاعر :مرضیه عاطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

بار گـناهی
هر بار دلـم خـسـته شد از ِ

شرمنده و بیتـاب کـشـیدم دو سه آهی

دم «ألعـفـو» گـرفـتم
با اشک نشـسـتم ِ

ذره گـنـاهـی
در بــازدمـم دیـده نـشــد ّ

یکبـار نـشـد راه بـبـنـدی و بـگـویـی

برگرد برو! عاصی و گم کردۀ راهی

بخشیدی و گفتم چه کنم؟! چارۀ من چیست؟!

از نـور دلـم کـم شده و مانـده سـیـاهی

این نفس؛ مرا یکسره از راه به در کرد

از راه به در کرده و انداخت به چاهی

در بـسـته! رسـیـدم به امـی ِد
خوردم به ِ

یک گوشۀ چشمی! نظری! نیم نگاهی

ک» پُر شده این کاسۀ خالی
از «أسئـل َ

دسـتـی برسـان! ای کرمت الیـتـنـاهی

من بـد
نزدیکتـری از ِ
رگ گـردن به ِ

پس خوبترین ،خوبترین پشت و پناهی

ایـن سـلـسـلـۀ کـو ِه خـطـاهـای پـیـاپـی

لطف تو تبدیل به کاهی
در سجده شد از
ِ

ابلـیس به عشق من و تو کرد حسادت

میگفت هراسان؛ چه گدایی و چه شاهی

از دور و برم دور شد آنگاه که گـفتم:

یـا راحـم و یـا سـاتـر و یا ربّ ِ إلـهـی!

شاعر :موسی علیمرادی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

آمـدم دیــرآمـدم امـا به هـر حـال آمـدم

دل شکسته دل پریش و بی پر و بال آمدم

آمدم جـبـران کـنم اما نمیدانـم چـطور

بس گـنهکارم خـدا آشـفـته احـوال آمدم

دور از تو ،من شکستم زیر بار معصیت

من الف رفتم ز درگاهت ولی دال آمدم

با گره بر زلف تو وا میشود این بخت من

شب به شب در زلف تو دنبال اقبال آمدم

فرصت گفتن ندادی زود بخـشیدی مرا

هاج و واج از مهربانی ات خدا الل آمدم

روزی اشک محرم فاطمیه دست توست

ب دنبال کسب رزق یک سال آمدم
یک ش ِ

دانه ای را دام کن تا که گرفتارش شوم

در پی مهدی پی آن خط و آن خال آمدم

قتلگاهم را خدا در روضه امشب جور کن

که برای روضۀ شمشیر و گودال آمدم
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همدان

000
شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

به تـوبـه میکـند این افـتخـار وا دارم

گـنـاه کـارم و حُـبُّ الحـسـین را دارم

مرا به ُح ّر و ُزهیر و بُریر حاجت نیست

که اتـصال به گـل های مصطـفا دارم

ب عـمل ندارم من
اگر به تـوشه ،ثـوا ِ

ولی بـه سـیـنـه ت ّ
َـوالی مـرتـضا دارم

اگـر دلـمَ ،حـر ُم هللا است ،یـعـنـی که

میان سیـنه ،ضریحی ز کـربـال دارم

دلم…دلم…دلم از قتلگاه کمتر نیست

ی قـسـم ،صـوت آشـنـا دارم
به یـا بُـنَـ َّ

ک دلـم تـهـی نـشــود
ز نـالـۀ قَــت َــلـو َ

ک ِمـنَ الـقَـفـا ،دارم
و َ
ضـ ّجـۀ ذَ َبـحــو َ

حزین سکینه بخـشیدند
ت
مرا به صو ِ
ِ

ب او وامصیـبـتـا دارم
که از مـصـائـ ِ

ت بـستۀ سجاد و آن دعـاهـایش
به دس ِ

ت باز ،به شرمندگی ،دعا دارم
به دس ِ

من و سه سالۀ ارباب ،قصهای داریم

ز ُ
غصهاش همۀ عمر روضهها دارم

تو خالـقی که دلی قـیـمتی به من دادی

من عاشقی که ز عشقت خدا خدا دارم

ِگ ِل مرا مگر از ت َ ِّل زینـبـیه ِسرشت؟

عزیز فاطـمه زینب ،که این نوا دارم

هـزار نـغـمـۀ اَلـغَـوث از لـبـم ریـزد

عـلـمـدار نـیـنــوا دارم
ذکـر
َدمـی که
ِ
ِ

لـبان حرم ،قسم به عـطش
میان تشنه
ِ
ِ

چـقدر من به علیاصغـر اِشـتها دارم

قـسـم بـنـام تو یا فـاطـمـه اَغـیـثـیـنـی

مـهـدی تو را دارم
فـرج
ت
کـه حـاجـ ِ
ِ
ِ

شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

کوبـندۀ در کـیست گـنـهکـارتـر از من

سربسته بگـو کیست گرفـتارتر از من

با بـیم و امـیـد آمـدم امشب سر سـفـره

با این که کسی نیست سبکبارتر ازمن

الحـمد ،که مهـمـان تـوأم مثل هـمـیشه

انگـار کـسی نیـست بـهـادارتـر از من

گفتم که مرا نزد خودت مشـتریام کن

گفتی که تو را نیست خـریدارتر از من

گفتم که مرا نیست خطا پوش تر از تو

گفـتی به خطا کار که؟ ستّـارتر از من
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000

گـفتم که هـماره کـرمت کرده عـطـایم

گفتی به کـرم کیست سزاوار تر از من

گفتم که طمع کرده ،به جود تو منم من

گـفـتی که نـجـوئـیـد وفـا دارتر از من

گـفـتـم کـه دلـم غـیـر تـو دلـدار نـدارد

گفتی که تو دل باش ،که دلدارتر از من؟

گـفـتم نکـنـد غـیـر تو از جـای بـلـنـدم

گفتی به زمین خورده چه کس یارتر از من؟

ی رضایت
گفـتم که منـم طالـب مـرض ّ

گفتی که تَفَضّل که رضا دارتر از من

گفـتم مـدد تـوست اگـر حـیـدریام من

گفتی به ُمحب نیست مدد کارتر از من

گفـتم که لقای تو کجا؟ بیسر و پـا را!

خواهـش بسـیـارتر از من
گـفـتی بنـما
ِ

گـفتم ز ازل چون تو گرفـتار حـسـیـنم

گفتی به حسین نیست گرفتارتر از من

شاعر :سید محمد میرهاشمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

با این زبان که غیبت و دشنامش عادت است

دیگر چه جای توبه و عرض ندامت است؟

یاران ز نـور وقت سحر فـیض میبـرند

بیچاره من که سهم دلم سیر ظلمت است

هـر دم ،پـی گــنـاه بـه دامـی دگــر شـدم

عمرم به سر رسید و دلم در اسارت است

از ادعـا پُـرم ،تهی از عـلـم و حـکـمـتـم

تنها ثمر به خرمن عـمرم ،جهـالت است

از حرف حق گـریـزم و در بـنـد باطـلـم

غرق تعـصبـم هـمه کـارم لجـاجت است

کار دلم نـفـاق و دو رویی و کـیـنه است

کار زبـان ،تمـلّـق و عرض ارادت است

روحی خسیس دارم و دستم گشاده نیست

وقت نـیاز خـلـق ،دلـم بیسـخـاوت است

اشـک یـتـیـم ،لــرزه نـیـنـداخـت بـر دلـم

این بیتـفـاوتی همهاش از قـساوت است

با این هـمـه بـدی اگـر اهـل سـحـر شـدم

حیرت مکن که دلبر من با کرامت است

شیطان! برو بسوز ،که نقص از دلم برد

یـار خـدایـیام که سـراپـا عـنـایـت اسـت

یا رب! ز عـطـر سیب ،معـطـر نـما مـرا

ایـن بـوی آسـمـانـی اهـل شـهـادت اسـت

عـطـر حـرم بـزن بـه دلـم ،یـار را بگـو

امشب تـمام نـیت من ،یک زیـارت است
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همدان

000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

این من این کوه گنه این یم عفوی که تو داری

وعده دادی که ببخشی به رویم هیچ نیاری

قهر بود از من و صلح از تو بنازم کرمت را

با وجودی که نیازی به چنین بنده نداری

تضرع
نه من آنم که به غیر از تو برم روی
ّ

نه تو آنی که مرا بیکس و تنها بگذاری

با تـمـام بـدیام از کـرمت هـست امـیـدم

که ببخـشی و مرا بـندۀ خوبت بـشـماری

من که عبدم دل خود را به امید تو سپردم

تو که معبود منی کی به جحیمم بسپاری

گر چه غرق گنهم از تو عجب نیست خدایا

که گـنـه پـاک کـنی و حـسـنـاتم بنگـاری

نفس نگذاشت رفیق تو شوم وای به حالم

تو مگر دست رفاقت ز کرم سوی من آری

چیستم من که اجل جان مرا سخت بگیرد

کیستم من که تو در خـانۀ قـبرم بفـشاری

«میثم» رو سـیـه و دامـن آلـوده خـدا را

ابر رحمت چه شود بر سر من هم تو بباری

شاعر :محمدجواد شیرازی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

از بس گـناه بر دل خود بار میکـنم

خود را میان نـفـس گـرفـتار میکنم

پلهای بازگشت خودم را شکـستهام

دارم عـلیه خـویش فـقـط کار میکنم

قلبی که جایگاه تو و اهل بیت توست

در حیرتم چگونه لجن زار میکنم؟!

تو عـاشـقانه حاجت من را نمیدهی

من جاهالنه این همه اصرار میکنم

من بندۀ توأم ،چه کنم؟! دوست دارمت

باشد بزن ...دو مرتبه تکرار میکنم

دنیا نشد ببـیـنـمش اما به روز حشر

سـجـده به پـای حـیـدر کـرار میکنم
ُ

تشنه شدن بهـانۀ ذکـر مصیبت است

یـاد حـسـین لحـظـۀ افـطـار میکـنـم

یــاد مـدافـعــان حــرم آه مـیکــشــم

گـریه به یـاد زینب و بـازار میکـنم

اصال کسی به عـمۀ ما ناسزا نگفت

سیلی به او زدند؟! نه ...انکار میکنم

دست خودم که نیست ،فقط داد میزنم

وقـتی که یاد مجـلس اغـیـار میکـنم
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000
شاعر :ناصر شهری

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

بـار گـنـاه آوردهام ،روی سـیـاه آوردهام

ای تو پناه عـالـمین ،بر تو پنـاه آوردهام

بر درگهت ای مهربان ،قلبی پر آه آوردهام

جانی پشیمان از گناه ،بر تو اله آوردهام

اغـفرلنا یا ذالعـلی ،یا جابـرالعـظم الکـسیر
جان شهید بی کفن ،دستان من را هم بگیر
من دیده گریان آمدم ،زار و پریشان آمدم

زخمی ز تیر معصیت ،افتان و خیزان آمدم

آلــودهام آلــودهام ،امـا پــشـیـمــان آمـدم

تا کوله بارم پر شود ،سوی کریمان آمدم

یا ساتر و یا ذوالمنن یا غافر الذنب الکـثیر
جان شهید بی کفن ،دستان من را هم بگیر
کردی عطا دیدی خطا ،کردی وفا دیدی جفا

تو غافری من مذنبم ،تو ساتری من بیحیا

ای تو به جان من طبیب ،درد از من و از تو دوا

یارب نگاهی کن که من ،از بند تن گردم رها

ای تو الـهالعـالـمین ،ای مهـربـانم یا مجـیر
جان شهـید بیکـفن دستان من را هم بگـیر
بشکسته گر بال و پرم ،عمری گدای این درم

یا رب ز درگاهت مران ،دل بیقرار حیدرم

در ماه میهمانی تو ،مست از شراب کوثرم

دل بیقرار روضۀ ،لب تشنه شاه بیسرم

هستم چو مرغی در قفس ،بر لطف تو یا رب اسیر

جان شهید بیکـفن ،دستان من را هم بگـیر
ای جان جانانم حسین ،ای روح و ریحانم حسین

ای جان شیرین علی ،ای بهتر از جانم حسین

باب نجات عالمی ،ای دین و ایمانم حسین

بر این دل بیمار من ،هم درد و درمانم حسین

باشد همیشه هر زمان ،ارباب ما نعم االمیر
جان شهید بی کفن ،دستان من را هم بگیر
جسمش ته گودال رفت ،با ضربهها از حال رفت

در زیر سم مرکبان ،زخمیترین پامال رفت

آوای زهرا تا سما ،از گوشۀ گودال رفت

در آن هیاهو معجر و ،انگشتر و خلخال رفت

یا نور مطلق فیالظلم ،یا رازق الطفل الصغیر

جان شهید بی کفن ،دستان من را هم بگیر
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همدان

000
شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن

فعلن

راهـی نشان بر بنـدۀ گـمراه باید داد

آلـودهام؛ آلـوده را هــم راه بـایـد داد
شرمندهام شرمنده را تکریم باید کرد

تا میشود شرمنده را درگاه باید داد

عـبد سراپا جـرم را از در نمیرانند

آنکه زمین خورده مدد گهگاه باید داد

درماندهام درمانده را هم یار باید شد

سلطان که میداند گدا را جاه باید داد

آقا بـدیهای خـودم را خوب میدانم

بد را نجات از دشمن بدخواه باید داد

من یوسف دل را به چاه سینه افکندم

گـاهی طنابی در درون چـاه باید داد

سر درنمیآوردم از کرب و بال اصالا

وقـتی دلم میسوخت دیدم آه باید داد

اربـاب آمـد با غـم خود آشـنـایم کرد

دیدم که دل را هدیه بر آن ماه باید داد

من تـازه فـهـمیدم تـمام عـمر دنیا را

دل را ،قیامت را ،به قـتلگاه باید داد

من از حـرم تا قـتـلگـاه یـار را دیـدم

جان را برای حفظ خیمه گاه باید داد

با گـوش دل در قـتـلگاه شام بشنـیـدم

این نوحه را بر غربت این شاه باید داد

آقا گلی گم کردهام رحمی به خواهر کن

قد کمان آوردهام رحمی به خواهر کن

شاعر :امیرحسین حیدری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

بس نیست زمین خوردن این بنده پیاپی؟!

بس نیست شدم پیش تو شرمنده پیاپی؟!

کـم زیـر قـرارم نـزدم پـشـت سـر هـم

اما تـو به رویـم زدهای خـنـده پـیـاپـی

تو آنکه مرا سخـت در آغـوش گرفتی

من آنکه ز الـطاف تو دل کـنـده پیاپی

آن دست بُـود بـوسه گه خیـل ملک که

بـاشـد به در لطف تو کـوبـنـده پـیـاپی

شد زنـدگی ما به دو تا جـمله خالصه

ما تـوبـه شکـسـتـیم تو بخـشـنده پیاپی

انگـار بنـا نیست که دلخـواه تو گـردم

مگـذار شوم خـوار و سرافکـنده پیاپی

با ذکـر «حسین» آمدهام دست بگـیری

بس نیست زمین خوردن این بنده پیاپی؟!
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000
شاعر :موسی علیمرادی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

پـریش آمـدهام با دلی پـریـشـانتـر

به مو پریشی زینب بیا ز من بگذر

هـمـیشه گرمی آغـوش تو پناه من

کجاست دست تو ای مهربان تر از مادر

کدام در بزنم درد خود به که گویم

خـدا نکـرده بگویی اگر برو دیگر

شنـیـدهام که نـوازشگـر غـریـبانی

به شـوق دامن تو آمدم خـدا با سر

ز بسکه در نزده در به روی من واشد

نه در زدن بلدم نه گدایی از این در

من اولین نفری نیستم که میبخشی

خبر ز رحمت تو دارد این گدا بهتر

نگاه تو که سریع الرضاست از آن رو

رضا نشد که ببـیند مرا به دیدۀ تر

بدون دُر صدفی الیق خریدن نیست

بخر مرا که پُـرم از محبت حـیـدر

اال که پرده نـیـنـداختی در این دنیا

بیا و پـرده میـنـداز باز در محـشر

که آه شرم من از چشم مادرم زهرا

بسا برای من از آتش است سوزانتر

مرا به دست حسینت سپردی از اول

مرا به دست حـسیـنت بده دم آخـر

پائـین پا به سـر داردم
هوای گریه
ِ

هوای روضۀ بیسر نماز باال سر

شاعر :داریوش جعفری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

بـار گـنـاه آورده سـویت روسیـاهی

سر در گـریـبان آمده غـرق گـناهی

آه ای غیاث المستـغـیـثـین بیپـناهم

رحمی بـفـرما بر غـریب بیپـناهی

ی قـادر تو رئـوفی
من ناتـوان تو ح ِ ّ

تو بر تـمـام نـاتـوانان تکـیـه گـاهی

هر چند عاصی تر ز من عبدی نداری

از راه رحمت بارالـهـا کن نگـاهی

با ذکـر استـغـفـار میآیـم به شـوقی

پـر کاهی
کز راه رٱفـت زر نـمایی ِ ّ

العـفـو را صد بار گـفـتم در قـنـوتم

تا ایـنکه بِـرهـانی ز بـنـدم یا الـهـی

تو مهربانـتر هستی از آنکه گذاری

سائل ز درگاهت رود با اشک و آهی

خانه خرابم گر نگیری دست من را

جایی ندارم جـز به اعـمـاق تـباهی
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همدان

000
شاعر :سید روح اهلل موید

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

ّ
بـحـق احـمد مخـتار العـفو
یـا رب

بر خـون فـرق حـیدر کرار العـفو

یا رب بحـق نـالـۀ زهـرای اطـهـر

در شعلهها بین در و دیـوار العـفو

یارب به حق مجـتبی و غربت او

یا رب بحق آن دل غـم دار العـفـو

یا رب بحق تشنهای کز شدت ضعف

میدید رنگ آسـمان را تار العـفو

یا رب بحق دیـدهای که دائـما ا بود

در مـاتـم کـربـبـال نـمـدار الـعـفـو

یارب بحق باقر و ظلمی که دیده است

در شام از آن قـوم بـد کردار العفو

یارب بحق صادق آنکه مثل زهرا

بر خانهاش آتش زده اغـیار العفو

زندانی بغداد که داشت
یارب به آن
ِ

دشنام و سیـلی موقع افـطار العفو

یا رب به موالنا رضا کز شدت زهر

بر خویش میپیچید بیغمخوار العفو

یا رب به موالیی که مظلومانه جان داد

در حجرۀ دربسته محنت بار العفو

یارب به هادی آنکه او را مثل زینب

در بزم ِمی بـردند با اجـبار العفو

یا رب بحق عسکری و سامرایش

گرد گـناه از قـلب ما بردار العـفو

یارب بحق مهدی و اشک مدامش

بر گـریۀ زینب سـر بـازار العـفو

در پیش تو ای آنکه ستّارالعـیوبی

بر کَـردههایم میکـنم اقـرار العفو

شاعر :موسی علیمرادی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

این توبه را اگـر نـپـذیری کجا روم

دست مرا اگر تو نگـیری کجا روم

گـر نگـذری ز روی سیـاه جـوانـیم

مـوی سپـید بر سر پیـری کجا روم

محـتاج توست بند به بند وجـود من

با این همه بسـاط فـقـیری کجا روم

روزی اشک اگر ندهی میکشی مرا

لب تشنه در هوای کویری کجا روم

من را بخـر که بنده شاه جهان شوم

جـز کـربال برای اسیـری کجا روم

جانم بگیر و عاشقیام را زمن نگیر

عشق حسین را که بگیری کجا روم
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000
شاعر :محمد جواد شیرازی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

روح من سخت زمینگیر شده ،کاری کن

از هوس بسته به زنجیر شده ،کاری کن

پای طـو ِل اَمـلـم تـوبـه نـکـردم عمری

دل من از گـنـهـم پیـر شده ،کـاری کن

بس که دستم جلوی غیر دراز است ،دلم

غافـل از منـشـأ تأثـیـر شده ،کاری کن

فـکـر تـنـهـایـی قـبـرم بـه سـرم افـتـاده

مهـربـانا چه کنم؟! دیـر شده ،کاری کن

سالها دوری از یوسف زهرا سخت است

دوریاش بغض گلوگیر شده ،کاری کن

دل ،گرفتار علی هست و خمار نجفـش

زود با این د ِل تسخـیـر شده کـاری کن

شب جمعه است ،اجازه بده با گریه دلم

بـشود طـیب و تـطهـیر شده ،کاری کن

ناله زد زینب کـبری چه کـنم یا جداه؟!

روضههایت همه تفسیر شده ،کاری کن

یاعلی رفـتهام از حال ،ببـین که پسرت

دفن در نیزه و شمشیر شده ،کاری کن

آه ،یا فـاطمه ...با خـنجـر ُکـندش قـاتـل

سـوی گـودال سرازیـر شده ،کاری کن

شاعر :حبیب باقر زاده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

بیکستـرین عـبد تـوأم از روسـیاهی

بنـگـر تـو دسـت خـالـی من یا الـهـی

بـاشد سـالح ما هـمـین اشک بصرها

شکـر خـدا دارم بـرای خـود سـالحی

«شرمندگی سودی ندارد» اشتباه است

شرمندگان را تو خودت پشت و پناهی

تا که صدایت میزنـم یا ربـّی العـفـو

باران رحـمت میفـرستی این نواحی

من معصیت از روی لجبازی نکردم

از حال زار من هـمیشه خود گـواهی

کـارم گـدایـی؛ کـار تـو بخـشـیـدن مـا

مثل هـمیشه بر فـقـیـران کن نـگـاهی

با اینکه بار معـصیت پـشـتم شکـسته

دلتنگت هستم نیـمه شبها گـاه گـاهی

امـشب بـیـا کـربـبـال مـهـمانـمـان کن

بر مـا بـده بـرگ و بـرات کـربـالیـی
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همدان

000
شاعر :ناشناس

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

با سنگ هر گـناه پَـرم را شکـسـتهام

آه ای خـدا ،خودم کمرم را شکستهام

نه راه پیـش مانـده بـرایم نه راه پس

پـلهای امـن پشت سـرم را شکستهام

من دانه دانه اشک خودم را فروختم

نـرخ طالیـی گـهـرم را شـکـسـتـهام

دیگـر مرا نـشان خودم هم نمیدهـند

آئـیـنههای دور و بـرم را شکـسـتهام

دنیا شکست خوردهتر از من ندیدهاست

حاال به سنگ خورده ،سرم را شکستهام

آرام کن مرا و در آغوش خود بگیر

حاال که بغض شعلهورم را شکستهام

راهـم بـده به بـاغ شـجـرهای طیـبـه

من توبه کردهام ،تبـرم را شکـستهام

حاال بـبـین که به غـیـر از گـدا شدن

در پـیـشگـاه تو هـنرم را شکـسـتهام

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

من بنـدگی نکـردم ،تا بـنـدهام بخـوانی

تو کی بدین کرامت ،از خود مرا برانی

بار گـنه به دوشم ،ال تقـنـطوا به گوشم

عفـوت نمیگذارد ،در دوزخـم کـشانی

این نامۀ سیاهـم ،این اشک صبحگـاهم

من حال خویش گفتم ،تو کار خویش دانی

تو برتری که سوزی ،در آتش جحـیمم

من کـمتـرم که گـویم ،از آتـشم رهانی

موالی من ،من از تو ،غیر از تو را نخواهم

تو نیز رحمتی کن ،کز من مرا ستانی

پا در دو سوی گورم ،دردا که از تو دورم

شاید تو از کرامت ،خود را به من رسانی

عفو از کرامت توست ،قهر از عدالت توست

هم عـفـو از تو آید ،هم قهـر میتـوانی

از بس کریم هـستی ،با من قرار بستی

من اشک خود فشانم ،تو خشم خود نشانی

در عین رو سیاهی ،خواهم از تو الهی

هم من تو را بخوانم ،هم تو مرا بخوانی

میثم به درگـه حـق ،باشد دو ارمغـانت

شعری که میسرایی ،اشکی که میفشانی
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000
شاعر :روح اهلل پیدایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

سائـلـی بیـچـارهام در بین راه افـتادهام

بیکس و تـنها شدم بیسـرپـناه افتادهام

باید امشب گریۀ سیری کنم بر حال خود

بیحـیایی کردهام در قعـر چاه افتادهام

هر چه دادی آبرویم در عوض هر روز و شب

آبـرویت بُردهام حال از نگـاه افـتادهام

دردسرشد این دو چشمی که به هرجارفته است

دیگر از حال دعا و اشک و آه افتادهام

بر زبان گفتم تو را میخواهم اما در عمل

هِی دلت خون کردم و در اشتباه افتادهام

نالههایم بین روضه بیاثر مانده ز بس

بعـد هـیأت هـا دوباره در گـناه افتادهام

خستهام از این گرفتاری ببین شرمندهام

در بغل گیرم که من بیتکیه گاه افتادهام

چارۀ کارم فقط راهی شدن تا کربالست

بـارگـاه افـتـادهام
بـاز یاد آن حـریـم و ِ

خواب دیدم از دم باب الحسین بر سر زنان

رفتم و با گریه پائـین پای شاه افتادهام

وای از آن لحظهای که خواهری ناله زده

بیبـرادر در میـان یک سـپـاه افـتادهام

شاعر :رضا باقریان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

میشود هر روز جرم و اشتباهم بیشتر

هست اما بخـشـش تو از گـناهم بیشتر

بسکه تن دادم به عصیان و خطا این روزها

دور شد از خانهات اینگونه راهم بیشتر

احتیاجی نیست در آتش بسوزانی مرا

می ِکشَد آتش مرا این سوز و آهم بیشتر

معصیت میآورم ،آب و غذایم میدهی

طرز نگاهم بیشتر
میچکد خجلت از این
ِ

کوله بـارم از گـناهـم پُـر شد ،اما آمدم

باز هم این بار از تو عذرخواهم بیشتر

دارم از زهرا ز دست خود خجالت میکشم

روی سیاهم بیشتر
شرمسار از روی تو
ِ

چند وقتی میشود آواره بودم ،باز هم

چـادری خـاکی مرا داده پـناهـم بیشتر

زیر بار معصیت بالم به هم پیچیده بود

یک نگاه مـادرم شد تکـیه گاهم بیشتر
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همدان

000
شاعر :رضا باقریان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

آنجا که خشکی هست دیگر چشم تر نیست

عصیان که باشد مرغ دل را بال و پر نیست

ظلمت چـنان اطـراف قـلـبم را گـرفته

که ربّـنـا یـا ربّـنـایـم کـارگـر نـیـسـت

بر وعـدههـایی که به تو دادم ،نـمانـدم

آه ای خـدا ،نخـل امیـدم بـارور نیست

دلـواپـسم امشب نگـیـری دست من را

جز تو کسی فریادرس بر رهگذر نیست

محصول عمرم جز تباهی نیست چیزی

شرمندهام ،در کولهبارم جز ضرر نیست

این بـار هـم راهـم بـده در خـانـۀ خود

گرچه برایت بودنم جز دردسر نیست

همچون گذشته شور و حالی نیست در من

آهی که دارد سینۀ من شعـلهور نیست

کـاری نـکـردم با نـمـاز و روزههـایـم

آتـش قهـرت سپر نیست
اعمال من بر ِ

دنـیا چه کـرده بـا دل زارم ،که دیگـر

مثل شهیدان بنـدهات اهل سحـر نیست

در این حـرم که خوبهـایت آرمیـدنـد

ذکری به غیر از واحسینا خوبتر نیست

بین مقـاتـل گـشـتـم و فـهـمـیدم این را
ِ

آهی شـبـیـ ِه آ ِه زیـنب پُـرشـرر نیـست

غیر از برادرها که بر نیـزه نشـسـتند

دیگر کسی از حال خواهر باخبر نیست

شاعر :علی علی بیگی

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

ِبـراز پـشـیـمانـیها
خـسـتهام از هـمه ا ِ

میخورم چوب از این ت َـرکۀ نادانیها

هرچه پُل پشت سرم بود خرابش کردم

حال من ماندم و این وسعت ویرانیها

قـفـس نفس مرا از نفـس انداخته است

هـمـدم زنـدانیها
بال و َپـر بـسـتهام و
ِ

مر من سر شده و معصیت اندوختهام
ُ
ع ِ

بنـ ِد پـایـم شده این بیسـر وسامـانیها

گوش من کَر شده و غر ِق گناهان شدهام
ِ

با خودش برده مرا سیـل هـوسرانیها

پای این تـوبۀ من ُمهر قـبولی نخـورد
ِ

ضـامنـم گـر نـشـود شـا ِه خـراسـانیها

 . 1بيت زير به دليل ايراد محتوايي و به جهت انتقال بهتر معناي شعر تغيير داده شد ،فراموش نکنيم که خداوند هميشه بوده و هست و رهگذر
نيست بلکه اين ما هستيم که رهگذريم!!

دلـواپـسم امشب نگـيـري دست من را

جز تو کسي از اين حوالي رهگذر نيست
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000
شاعر :حامد آقایی

وقتی گـنـاهان خـودم را میشـمارم

با نا امیدی دست خود بر سر گذارم

با کـوه عـصیان آمدم دستم بگـیری

تـرسـی به دل دارم ،ولی امـیـدوارم

وقت گـنه ،حس میکـنـم تـنها ترینم

اما خـدا در وقـت تـوبـه در کـنـارم

انـگـار میگـوید شـتر دیـدی ندیدی

میگوید این را غم مخور من رازدارم

بار تـقـوا
تا اینکه خـالی میشوم از ِ

با گـریه بـرگـردد دوبـاره اعـتـبارم

میدانم این را علت بخشیدنم چیست

حتما ا سفارش کرده من را چشم یارم

این یا الهی را دعـایش بر لب آورد

تا هست من هـم بـنـده پـروردگـارم

من نوکری هستم که اربابم حسین است

گـشـتـه مـدال نـوکـریـش افـتـخـارم

ی سبحان
هر وقت بودم باب میل حـ ِ ّ

دیدم گره خورده به فرش روضه کارم

خشنود چون باشد ز من ارباب خوبم

حـتـما ا به دنیا و به عـقـبا رستگـارم

شاعر :محمد مبشری

1

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

اشکـی برای چـشم ما گـهگـاه دادید

مـا را مـیان شـهـر گـریه راه دادید

ذرهای بـودیم لـیکـن از عـطـایی
ما ّ

ـر کـاه دادیـد
کـوه کـرامـت را بـه َپ ِ ّ

گاهی ز سوز جان به دلها آه دادید

نـاالیـقـیـم امـا گـهـی نـجـوا و نـالـه

خوبی خود از لطف
گر چه بدیم اما به
ِّ

همواره ما را پاسـخی دلخـواه دادید

بـر قـلـبهای تـیـرۀ ما از رخ خود

ت دل مـاه دادیـد
بر شـام تـار ظـلـم ِ

در روضۀ اربابـمان ما را نشانـدید

یعنی گـدا را رخصتی بر شاه دادید

مـا قـدر نـشـنـاس شـمـا بـودیـم امـا

با این هـمه ما را دوبـاره راه دادید

 .ابیات زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما پیشنهاد می کنیم به منظور انتقال بهتر معنای شعر ابیات اصالح شده که در متن شعر آمده را

جایگزین ابیات زیر کنید.

وقتی گـنـاهان خـودم را میشـمارم
آبی که از سر بگذرد کاری است مشکل

با نا امیدی دست خود بر سر گذارم
تـرسـی به دل دارم ،ولی امـیـدوارم
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همدان

000
شاعر :ناشناس

قالب شعر :غزل

با جرم و عصیانم بُکا را دادم از دست

1

یعـنی کـلـید خـیـرهـا را دادم از دست

عجب انداخت
تحسین یک عدّه مرا در ُ

رفـتـم پی مـردم خـدا را دادم از دست

چندیست که حال دعا را دادم از دست

چندیست که سجـاده را بازش نکردم

مسـتی بعد از معـصیت دارم! نه توبه

از بس گنه کردم حیا را دادم از دست

دیگر مناجات سحـرهـایم به هم خورد

آن لحـظههای باصفا را دادم از دست

نـابـابهــا دور بـر من را گـرفـتــنــد

بـودن کــنـار اولـیــا را دادم از دسـت

تا مـیـهـمان حـضرت عـبـدالعـظـیـمـم

اصال که گفته کربال را دادم از دست؟!

بـا قـد خـم آقـا ز مـیـدان آمـد و گـفـت

زینب!عموی خیمهها را دادم از دست

با بچـهها رخـت اسیـری را بـپـوشـیـد

دیگـر عـلـمـدار شـما را دادم از دست

شاعر :سید پوریا هاشمی

1

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعلن مفعول فاعلن

ی الـذُّنُــوب
بـا گـریـه آمـدم ،اِغـ ِفـر ِل َ

ی الـذُّنُوب
حـاال که در زدم ،اِغـ ِفـر ِل َ

رسوایی از من است آقایی از شماست

ی الذُّنُوب
تو خوب و من بدم ،اِغ ِفر ِل َ

بـیـهـوده مـیدوم ،دور و بَـر خـودم

ی الـذُّنُوب
ُگم کرده مقـصدم ،اِغـ ِفر ِل َ

تـو خـواسـتی که من یـا ربّـنـا کـنـم

ی الـذُّنُوب
دیگـر نـکـن ردم ،اِغـ ِفر ِل َ

شرک خفی زیاد توحید من کم است

ی الـذُّنُـوب
انـگـار مـرتـدم ،اِغــ ِفـر ِل َ

حق رضا بـبخـش ،حـق رضا بخـر

ی الذُّنُوب
دلـتـنـگ مـشـهـدم ،اِغـ ِفر ِل َ

بال مـرا نـچـیـن این بـال آبـروست

من جـلـد گـنـبـدم ،اِغـ ِفر ِلی الـذُّنُوب

هـر سالـه کـربـال مسـتـانـه رفـتـهام

یا رب به هر قـدم ،اِغـ ِفر ِلی الذُّنُوب

 .بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما پیشنهاد می کنیم به منظور انتقال بهتر معنای شعر ابیات اصالح شده که در متن شعر آمده را

جایگزین ابیات زیر کنید.
گريم نـمـيگـيـرد!بکـا را دادم از دست

يعـني کـلـيد خـيـرهـا را دادم از دست
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000
شاعر :محمدرضا بازرگانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

سزایم بود اگر از دست دادم آسـمانم را

که من با دستهای خود شکستم نردبانم را

دلم از حرف لبریز و زبانم از لغت خالی

نـمیدانـم بگـویـم یا نگـویم داسـتـانـم را

ولی افسوس گم کردم مسیـر آشیـانـم را

پریدم بیهـوا روزى براى دانهاى گـندم

پریشان است احوالم ،و ما ادراک احوالى

بُریـده دیگر این در ِد پـشیـمانی امانم را

بهشتم را کلیدى بود و گم شد ،یافتم وقتى

به روى طاقچه دیـدم مفاتـیح الجـنانم را

پریشانم پریشانم به قلب خسته برگردان

ُ
لحـسـین بالحـسـین آرام جـانم را
الهی با

عصیان
اگر چه بـالهـایم را گرفته آتش ُ

ولی هرگز نخواهم بُرد از یاد آسمانم را

نوازش هاى خود را َبر َمدار از من ،بزرگى کن

خـراشیـدم اگر چه گاه دست بـاغـبانم را

هالل ماه دعوت نامه عشق است میدانم

من آخر میشناسم دست خـط میـزبانم را

رسول باد را بفرست سمت ساحل بخشش

در این دریا ببین دست دعایم ،بادبانم را

شاعر :رضا باقریان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

به خسته حـالـیم ای پادشاه ارحمنی

به اشک چـشم تـرم یا اِله ،ارحمنی

سر این سفره اعـترافـم را
کشاندهام ِ

نـمـانـده از نـفـسم غـیـر آه ارحمنی

کرم نما کمی آغوش خویش را وا کن

رسیده بـنـدۀ گـم کـرده راه ارحمنی

خـوبـی تـو بـا گـنـاه آمـدهام
قـدر
به ِ
ِ

مکن عـقوبت این روسـیاه ارحمنی

شکسته بال و پرم ،خستهام ،نگاهم کن

من بـیپـنـاه ،ارحـمـنـی
پـنـاه ده بـه ِ

بریدهام من از این نف ِس خانمان سوزم

جـدا شدم دگر از هر گـناه ارحمنی

هزار مرتبه بخـشیدی و خطا کردم

دوباره خـستهام از اشتـبـاه ارحمنی

مـیـان میـکـدهات نـالـه مـیزنـم آقـا

فـقـط به خاطر قدری نگاه ارحمنی

من آلوده دستگـیری کرد
حسین از ِ

در آمدم به چه سختی ز چاه ارحمنی
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همدان

000
شاعر :محمد مبشری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن

بر بیکـسان پـناهی ،یا رب الهی العفو

کن سوی ما نگاهی ،یا رب الهی العفو

ای مهـربان خـدایـم ،ذکـر من و نـدایم

بگذر تو از خـطایم ،یا رب الهی العفو

من بندهای گنهکار ،بیحاصلی خطاکار

تو مهـربان و دادار ،یا رب الهی العفو

بر حال من نظر کن ،از جرم من گذر کن

شام غـمـم سحر کن ،یا رب الهی العفو

سوی توأم شـتابان ،شرمنده و پشیـمان

وای از د ِل پریـشان ،یارب الهی العفو

مهر تو جاودانی است ،کار تو مهربانی است

این بهترین نشانی است ،یارب الهی العفو

من غرق در گناهم ،بنگر چه روسیاهم

تـنها تویی پـنـاهـم ،یا رب الهی العـفـو

با اشک نیمۀ شب ،ذکر تو بر سر لب

از تـوبـهام لـبـالـب ،یارب الهی العـفـو

ای منتهای رحمت ،ای رسم تو محبت

بر سـائـالن عـنایت ،یارب الهی العفو

ای که همه امیـدی ،ما را چو آفـریدی

جز معصیت ندیدی ،یارب الهی العفو

گر که ز تو گسستیم ،گر توبهها شکستیم

ما بـنـدۀ تو هـستـیم ،یارب الهی العـفو

این دل شکستهها را ،بخشش نما تو یارا

دیگر به حق زهـرا ،یارب الهی العفو

ای جاودانه داور ،از جرم ما تو بگذر

جانا به حق حـیـدر ،یارب الهی العـفو

یارب به حق طاها ،حق علی و زهرا

اِغـفـِر لَـنـا اِلههـا ،یـارب الهـی العـفـو

شاعر :محمد جواد شیرازی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

مرغ درمانـدهام و بال و پَـرم افتاده

قرعۀ خون جگری بر جگرم افتاده

معصیت ریـشۀ ایـمان مرا سوزانده

بیسبب نیست ز شاخه ثـمرم افتاده

یک نفر نیست به داد من تنها برسد؟!

آنـقــدر دام گـنـه دور و برم افـتـاده

آخر عمری به خودم آمدم و
دیر شدِ ،

وسـط مـعـرکه دیـدم سـپـرم افـتـاده

همۀ دار و ندار دل رسوای من است

این دو تا قطره که از چشم ترم افتاده
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ُحب زهرا من خسران زده را آدم کرد

بر زبـان هـمه ،حاال خـبـرم افـتـاده

دلخوشم سائلم و ریزه خور پنج تنم

روزیام دست خـدایـان کـرم افتاده

بیسبب نیست به لب نادعلی میخوانم

به سرم شور نجف ،شور حرم افتاده

هر شب جمعه دلم سوخت از آن روزی که

سوی شش گوشۀ دلبـر نظرم افتاده

تربت کرب و بال با دل من کاری کرد

بـادۀ نـاب هـم آخـر ز سـرم افـتـاده

شکرخدا
روزیام کرب و بال نیست ولی
ِ

به سوی مجلس روضه گذرم افتاده

1

خـنجـری کـند به جـان پسرم افـتاده

پیـرهن
چقـدر چشم طمع بر زره و
ِ

تشنۀ در د ِل خون غوطه ورم افتاده

مادری حال پریشان به حرم آمد و گفت:

شاعر :محمد جواد شیرازی

قالب شعر :غزل

000

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ذره معصیت کل وجـودم را گرفت
ذره ّ
ّ

بـندۀ دنـیا شدن ،بـال صعـودم را گرفت

خـواستم وارد شوم بر اهل توبه ناگهان

مشکلی عارض شد و راه ورودم را گرفت

من ضـرر از آرزوهـای بـلـنـدم دیـدهام

غافل از محشر شدن یک عمر ،سودم را گرفت

خیـری این چشم بیتقـوا شده
وای از بی
ِ

اشک های روضهام ،بود و نبودم را گرفت

عهـد بـستم با امام عـصر خود آدم شوم

غفلتم ،قولی که بر او داده بودم را گرفت

غافل از صاحب زمان سرگرم کار خود شدم

کم کم این غافل شدن حال سجودم را گرفت

من زمیـن افـتـادهام اما به دادم مـیرسد

آن که مهرش روز اول تار و پودم را گرفت

روزگـاری میشـود نام حـسین بن عـلی

با دعای فاطمه گفت و شنودم را گرفت

جان فدای خواهری که ناله زد در قتلگاه

خون پاک حنجرت کل وجودم را گرفت

خوب شد زهرا ندید و خوب شد حیدر ندید

سایۀ دست کسی روی کـبودم را گرفت

 . 1بيت زير به جهت حفظ بيشتر شأن حضرت زهرا تغيير داده شد
مادري موي پريشان به حرم آمد و گفت

:خـنجـري کـند به جـان پسرم افـتاده
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همدان

000
شاعر :محمد جواد شیرازی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن

در گـنهکاری ز بس مشهـور هستم

هر کـجـایی میروم مقـهـور هـستم

طـعـنـۀ مـردم به من ،دردی نـدارد

درد من این است که از تو دور هستم

در حصار جهل خود محصور هستم

بال پـرواز مـرا غـفـلـت شـکـسـتـه

غافـل از سرمایۀ عمرم که طی شد

در سـراشـیـبـی تـنــد گــور هـسـتـم

مـعـصـیـت هـای زیـادم را نــدیــدم

بر عـبـادات کـمـم مـغـرور هـسـتـم

ذرهای سخـتـی صـدایـم را در آورد

این همه نعمت ،ولی من کور هستم

حق من عریانی و بی آبرویی است

با بـزرگـی خـودت مـسـتـور هـستم

سـر پـرسـتـم بـاش در بـازار دنــیـا

کـودکی ناپـخـتـه و محـجـور هـستم

سـائـلـم ،دور و بـر بـاب الــجـوادم

در شـعــاع انـتـشـار نــور هــسـتـم

وقت جـان کـنـدن به دنـبـال رضایم

مـثـل سـلـمـانـی نـیـشـابـور هـسـتـم

زوار اربـــابــم حــســیــنــم
خـــادم ّ

از تـبار فُـطـرس و منـصـور هستم

دوست دارم روضه را ،پس در قیامت

با غـم ارباب خود مـحـشـور هـستم

شاعر :یاسین زندی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

اگر چه بنـدۀ غـافـل ،اگر چه نـادانم

به زیر دین تو هستم ،همیشه میدانم

دلیل دارد اگر چـشم من ندارد اشك

مرا زمین زده این كـثرت گـناهـانم

خراب كردهام و روز و شب كریم الصفح

میان سجدۀ توبه تو را تو را خوانم

دلی كه جای تو باشد سراسرش نور ست

سیه شده دل من ،چون رفیق شیطانم
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دروغ و غیبت و تهمت مریض كرده مرا

طبیب من به علی پیش توست درمانم

به غیر تو همه دنبال نفع خود هستند

از اینكه دل نسپـردم به تو ،پشیـمانم

انیس واقعی من فقـط خودت هستی

بدون نور حضور تو جسم بیجـانم

كرم نما كه كریمی و واسعه الرحمه

رسیـدهام به تـباهـی خـدای رحـمانم

همیشه آرزویم بوده تا كه جان بدهم

به راه مـهـدی زهـرا ،امـام دورانـم

بیا به جان حـسیـنت ردم نكـن موال

نگاه كن به فـقـیرت ،شكـسته بنـیانم

حسین گـفـتم و از نام او دلـم لـرزید

بـیـاد كـربـبـالیـش دوبـاره گـریـانـم

قسم به گریه زینب غروب عاشورا

به لحظهای كه صدا زد قتیل عریانم

شاعر :ناشناس

1

قالب شعر :غزل

000

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

تـا به کی بـا دل آواره پـریـشان بـاشـم

همه ردّم بکنند از خود و حیران باشم

رفتم از کهف تو بیرون و زمین گیر شدم

حقّم این است که اینقـدر هراسان باشم

تو لـیـاقـت بده تا دست به دامـان باشم

دامن آلوده مـنم دست دعـایم خالـیست

خشکسالی ثواب است به عمرم ای وای

وای اگـر تا به دم مـرگ بـیـابان باشم

کاش در موقع غفـلت تو نگاهم نکـنی

کاش در موقع غـفلت ز تو پنهان باشم

من نه آنم که چو یوسف بکنم دل ز گناه

1

نـفـس را پـا بـزنـم راهـی زنـدان باشم

آرزو عـیب نباشد به من و میخـواهم

در نجف پیش علی باشم و دربان باشم

هرکجا حرف حسین آمده جنّات من است

چه صفایی است اگر محضر جانان باشم

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

جايگزين بيت زير کنيد.

من نه آنم که چو يوسف بکنم دل ز گناه

نـفـس را ما بـزنـم راهـي زنـدان باشم
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همدان

000
شاعر :وحید محمدی

آوردهای دوبــاره بـدهـکـارمـان کـنـی

فکری به حال غم زده و زارمان کنی

اینـجـور که دوباره به ما راه میدهی

اصال بعـید نیـست طـلـبـکـارمان کنی

یک دم نخواستی تو خدا ،خارمان کنی

گرچه نمودهام ز گـنه خوار نفس خود

تو مـهـربـان تـریـنی و اصال نمیشود

آتـش جـهـنّـمـت ،آزارمــان کــنــی
بـا ِ

ما را زمین زده است گناهان بیشمار

فکـر این دل بـیـمـارمان کنی
بایـد که
ِ

من آمـدم دوبــاره رفـیـقـت شـوم خـدا

لطـفی اگر کـنـی تو و بـیـدارمان کنی

این چـشم ها که بوی شهـادت نمیدهد

تـا با شـهـیـد کـربــبـال یـارمـان کـنـی

با گـریههـای فاطـمـهات گریه میکنیم

تا روضهخوان روضه دیوارمان کنی

آتـش گـرفـتهایـم در این اضـطراب تا

پهـلـو شکـسته از تب مسـمارمان کنی

شاعر :مرضیه عاطفی

1

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

از ایـنکه بیوفـایـم ،خـیلی دلـم گـرفته

بـاید به خود بـیـایم ،خیـلی دلـم گرفته

أُدعونی أَستجب را خواندم ولی از اینکه

لنگ است هر دو پایم ،خیلی دلم گرفته

اشـک بی صـدایم ،خیلی دلـم گرفته
با
ِ

میان سجده
:در خود شکستم از بغض ،گفتم
ِ

یارب « َ
ظلمتُ نفسی» ،یارب «إلهی ٱلعفو»

درمـانـده و گـدایـم ،خـیـلی دلـم گرفته

یک عده با چه شوقی حاجت روا شدند و

من تحـبـس الـدّعـایم ،خیلی دلم گرفته

«الطبیب َمن ال طبیب» دارد
ذکر
َ
دل ِ

قـدری بـده شـفـایـم ،خـیلی دلـم گـرفته

ردّم نکـن! به وٱهلل جـز تو کسی ندارم

کـاری بکـن بـرایم ،خـیـلی دلـم گرفته

«دست از طلب ندارم» اینها همه بهانه ست

دلـتـنـگ کـربـالیـم ،خـیلی دلم گرفته!
ِ

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

جايگزين بيت زير کنيد.

با اينکه ما به دست تو پرونده داشتـيم

يک دم نخواستي تو خدا ،خارمان کني
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000
شاعر :محمد زوار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

بـاید بـرای حـال زارم نـالـه سـر کرد

یا الاقـل این شام ظلمت را سحر کرد

وقت گرفتاری تو را خواندن ،هنر نیست

آنکه همیشه خوانده نامت را ،هنر کرد

ـفـی ُخـسر
فـهـمـیـدهام از ا ِّناالنـسان ل ٖ

هرکس که از یاد تو غافل شد ،ضرر کرد

دیـروز اهـل اشـک و اسـتغـفـار بودم

امـروز امـا معـصیت بر من اثـر کرد

شـرمـنــده از بــار گــنـاهـم بـودم امـا

بخـشندگیهـایت مرا شـرمـنـدهتر کرد

گـفـتـنـد که آخـر عـذابـم مـیکـنـی تـو

گـفتم عذابم میکند؟ هرگـز ،اگر کرد!

کارم گره خوردهست ،دیگـر مطـمئنم

بـاید حـسینبـنعـلـی را با خـبـر کـرد

میرفـت زینب پا به پای آن سـری که

منزل به منزل بر فراز نِی سفـر کرد

یکجـا میان طشت و یکجا بین گـودال

یکجا هم از بـازار شامیها گـذر کرد

شاعر :علی اکبر نازک کار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

سائل بیدست و پایم حال زارم را ببین

باز هم کردم ضرر ،دار و ندارم را ببین

درب بیچاره سرا شد باز ،من هم آمدم

خویش را بیچاره کردم روزگارم را ببین

یاد آن دوران که آه و سوز و اشکی داشتم

سرد و خشک افتادهام حال ُخمارم را ببین

پیش مردم رو سفیدم ،پیش تو رسواترین

اعـتـبـار بـاطـن بـیاعـتـبارم را ببـین
ِ

ای پـنـاه امن عـبـد پُـر گـنـا ِه بـیپـنـاه

حاصلم بیحاصلی شد کوله بارم را ببین

تا دلم شد خانه شیطان شدم خانه خراب

خانۀ سرد دل بیبـنـد و بـارم را ببـین

بیتو کم آوردهام بدجور خوردم بر زمین

حاصل رحمان گریزی و فرارم را ببین

من به خود بد کردهام ،خود کرده را تدبیر نیست

حـد بـزن اما دل امـیـدوارم را بـبـیـن

با حسیـنت آمدم ردم نکـن جان حسین

بار من را نه شکـوه دادیـارم را ببـین

وای از آن دم که هالل آمد و صیادی خبیث

داد زد دیر آمدی اما شکـارم را ببـین
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همدان

000
شاعر :علیرضا وفایی

قالب شعر :غزل

هی شکستم توبهام ،توهین به استغفار شد

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

1

بارها گـفـتـم غلط کردم ولی تکـرار شد

بـار اول میزدی شاید به خـود میآمـدم

چشم پوشی کردی و وضعم خجالت بار شد

هر بالیی میکشم از دست نفسم میکشم

این ذلـیـل نـفـس بـودن بـاعـث آزار شد

فکـر دنیا بودم و از فکـر تو غـافـل شدم

هر چه بیتو ساختم روی سرم آوار شد

بـارهـا گـفـتـم که آدم مـیشـوم اما نـشـد

بارها گفـتم نشد ،شایـد که در این بار شد

من که روی آمدن اینجا ندارم هـیچوقت

واسطه بین من و تو نور هشت و چار شد

یا حسینی گفتم و زهرای اطهر هم خرید

خوش بحال هر که از این فیض برخوردار شد

در شفاعت هم بهم پیوسته رحمت میکنند

کار ما با مـادر و فـرزنـدها هـمـوار شد

فاطمه بخشید از یک سو ،رباب از یک طرف

با حسین و با علی اصغر ،قسم پُربار شد

این بهم پیوستگی ها روضه سازی میکنند

کـربـال هم ریـشۀ سرنیـزهها مسـمار شد

شاعر :محمد جواد شیرازی

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

قالب شعر :غزل

عبدی که بود پست و ه ََوس رانتر از همه

برگشته سر به زیر و پشیمانتر از همه

از خـود فـرار کرده غـالم فـراریات

سـوی تو بازگـشته گـریزانتر از همه

یـا که مـرا مـقـابـل این خـوبـهـا بـزن

یا که مـرا بـبـخـش نـمـایـانتر از همه

از روی جهل حال خوشی را که داشتم

بر معصیت فـروختم ارزانتر از همه

وقـتی سالح اشک مرا غـفـلـتم گرفت

مانـدم میان مـعـرکه حـیرانتر از همه

 . 1ابیات زير به دليل ايراد معنايي و به جهت انتقال بهتر معناي شعر تغيير داده شد
توبه کردم از خطا ،توهين به استغفار شد
يا حسيني گفتم و زهرا شنيد و گفت جان

بارها گـفـتـم غلط کردم ولي تکـرار شد
خوش بحال هر که از اين فيض برخوردار شد
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000

غیر از تو ای کریم کسی میخرد مگر؟

آن را که بیبها شد و ویرانتر از همه

من نا امید نیـستم از لطف و رحـمتت

هستم اگرچه بیسر و سامانتر از همه

خواهی گرفت روز حساب و کتاب خلق

بـر نـوکـران فـاطـمـه آسـانتر از همه

دلبستهام به لطف کریمان در این میان

بر رحـمت حـسیـن فـراوانتر از همه

1

اُخت الحـسین پـاره گـریبانتر از همه

آمـد کـنـار قــتـلـگـه و آه مـیکــشـیــد

شاعر :محمد جواد پرچمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

دامنـم آلـوده شد گرچه ز دنـیا دوستى

جان به قربانت كه بخشیدى مرا با دوستى

نا سپاسم ،نا پـسندم ،نا رفـیـقم ،یا رفـیـق

از تو ا ّما من ندیـدم چـیزى ا ِّال دوستى

میتوانستى بسوزانى ،نسوزاندى مرا

اى فداى مهربانیات كه حـقّـا دوستى

در جوابت یا لجاجت كردهام یا سركشى

در جوابم یا محبّت میكـنى یا دوستى

یا زمین گیرند مردم یا زمینم میزنند

تو بلندم میكنى ،یا رب تو ما را دوستى

واقعا ا ناراحت از قهـر و ِعتابت نیستم

میشود محكمتر اصالا بع ِد دعوا ،دوستى

رو به قبله سجده آوردم ،نجف لبّیك گفت

حق پرستى بس خالصه شد به موال دوستى

وصف مجنون بودن من را بپرس از فاطمه

در میان قوم مشهورم به لیـال دوستى

دوستانت گر شهـیدان حـریم زینب اند

فـاصله داریـم ما بـیچـارهها تا دوستى

از گناهت كم نكردى ،كربالیت دیر شد

اى دلى كه ادّعـا دارى كه آقـا دوستى

الحسین محشرت
باب
میشود فهمید از ُ
ِ

بیشتر از دیگران با سینه زنها دوستى

ى گفـتن زهرا د ِل گودال ریخت
از بُـنَ َّ

چشم زهرا دوستى
تا قیامت تر شده هر
ِ

 . 1بیت زیر به دلیل نامستند بودن تغییر داده شد؛ در منابع تاریخی و مقتل اصال جائی به نام تل زینبیه نیامده است و این مکان بعد از قرن دهم
مطرح و حتی برای آن مکانی ساخته شد
بــاالی تَـل زیـنــبــیــه آه مـیکــشـیــد

اُخت الحـسین پـاره گـریبانتر از همه
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همدان

000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

کوه عصیان به سر دوش کشیدم افسوس

لـذّت تـرک گـنه را نچـشیـدم افـسوس

کرم و لطف تو چون سایه به دنبالم بود

من به دنبال دل خویش دویدم افسوس

تو مرا فـاش به هنگـام گـنه میدیـدی

من تو را دیدم و انگـار ندیـدم افسوس

تو ز لطف و کرم خود نبریدی از من

من در امواج گنه از تو بُریدم افسوس

تو مرا عـفـو نمودی که به نارم نبری

من ز عفو تو خجالت نکشیدم افسوس

تو گناهـان مرا از هـمگـان پوشانـدی

من ز فعل بد خود پرده دریدم افسوس

خرمن عمر پراکنده شد و رفت به باد

من غفلتزده یک خوشه نچیدم افسوس
ِ

چشم دادی و ندیـدم که ندیـدم هـیهـات

گـوش دادی نشنـیـدم نـشنـیدم افـسوس

آشنا بودی و نشناختمت در همه عمر

که ز تو غیر تو را میطلبیدم افسوس

میثم از تیر گنه گشته وجودم چو کمان

سرو بودم ولی افسوس خمیدم افسوس

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

غـفّـاری و حکـیمی و ربّـی و داوری

فـوق عـروج وهم و فـراتر ز بـاوری

از هر چه دیـدهاند و نـدیـدند خـوبتر

وز هر چه گـفـتهاند و نگـفـتند برتری

خالیست از ثواب و پُر است از خطا وجرم

پـرونـدۀ سـیـاه مـرا هر چـه بـنـگـری

من کمترم از اینکه بسوزانیام به نار

تو برتـری از اینکه به رویم بـیاوری

خواهی ببخش و خواه بسوزان در آتشم

من عـبد کـوچکـم تو خـداونـد اکـبری

پرسی اگر تو کیستی و من که ،گویمت

:مـن بـنـدۀ فـراری و تـو بـنـدهپـروری

در پیش وسعت کرمت نیز کوچک است

حتی گر از گـنـاه هـمه خـلق بگـذری

مـن داخـل بـهـشـت والی عـلـی شـدم

بـاور نمیکـنم که تو در دوزخـم بری

ما را هماره بار معاصی به روی دوش

تـو دم بـه دم حــوائـج مـا را بـرآوری

«میثم» گناهکار و تو بخشنده و کریم

کز لطف خویش ناز گنهکار میخری
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

تو رب بندهپـرور ،من عـبد شرمسارم

این نـامۀ سیـاهـم ،این چـشم اشکـبارم

اشـکـی بـده که آبی بـر آتـشت بریـزم

سوزی بده که گاهی آهی ز دل برآرم

لطف و کرامت از تو اشک خجالت از من

بگذار تا بگـریم چـیزی جز این ندارم

من بنـدۀ گـنهکـار تو کـردگـار غـفّـار

تو مستحـق عـفـوی من مستحـق نارم

پـیــشـانـی ارادت بـر درگهـت گـذارم

آبـم گــذشـتـه از سـر ،ا ّمـا امـیـدوارم

تو در کتاب وحیَت از عفو خویش گفتی

من نیز کردم اقـرار گـفـتم گـناهکـارم

من پشت کرده بودم بر درگهت ز غفلت

تو بـاز روی دادی تا بر تو رو بـیارم

عفو است اگر ز احسان ،جرم مرا ببخشی

عدل است اگر در آتش ،سوزی هزار بارم

میثم گر از تو پرسند آوردهای چه با خود
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

بگو تهیست دستم ،ا ّما علیست یارم
وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

عطا کردی خطا کردم ،خطا کردم عطا کردی

وفا کردی جفا کردم ،جفا کردم وفا کردی

تو بیشرمی ز من دیدی و بر رویم نیاوردی

ز عبد بیحیای خود حیا کردی حیا کردی

مرا هر لحظه زنجیر گناهی بود بر گردن

تو خواندی و مرا از آتش دوزخ رها کردی

من از تو قهـر کردم تو پیـام آشتی دادی

کرم کردی دوباره این فراری را صدا کردی

من بیچاره از غفلت دویدم جانب شیطان

تو از رحمت مرا با دوستانت آشنا کردی

تو بخشیدی گناهم را؛ خریدی اشک و آهم را

تو زخمم را شفا دادی تو دردم را دوا کردی

من از فرمان تو کردم ت ّمرد ،بارمعبودا!

تو حاجات مرا بر لب نیاورده روا کردی

من از خود آبرو بُردم تو بر من آبرو دادی

من از غفلت چهها کردم تو از رحمت چهها کردی

اگر میخواستی در آتش قهرت بسوزانی

چرا این روسیه را زائر کرب و بال کردی

گرفـتی در بغـل تـا قـبر ثـارهللا را میثم!

به سوی حق فرار از آتش قهر خدا کردی
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همدان

000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل

به غـفلـت رفـت عـمر نازنـینم

هـوای نفـس ،گشتـه هـمنـشیـنم

به جای آنکه پا بر عرش کوبم

گـنـه کوبـیـد بـر خـاک زمیـنم

گـنـاهـانـم شــده ســـد نـگـاهـم

کـه حـتـی پـیش پایـم را نبـیـنم

همه از جرم خود شرمنده گشتند

من از عـفـو الهــی شـرمگـینم

گـنــه روی گـنـه در آستــانـت

خـطـا پشـت خطــا در آستـیـنم

چشم گنهکار
دو دست آلوده ،دو ِ

دو کاتب در یسـار و در یمـینم

همـاره تـو مـرا هـشـدار دادی

همیشه بـود شیطان در کـمـینم

ببخشی یا نبخشـی ،شرمسـارم

بسوزی یا نسوزی ،من هـمینم

از آن ترسم که فـردای قیـامت

گـناهــانم شـود نـقـش جـبـیـنـم

به میثم بخش یارب میثمت را

کـه مــداح امـیـر الـمـؤمـنـیـنـم

شاعر :حسن اسحاقی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

دستی که باال آمده کارش گداییست

کـار تو آیا با گـدا بـیاعـتـناییست؟

تـو بـینــیـاز بـینــیـاز بـینــیـازی

این اشکهـا دار و نـدار بیـنواییست

خیلی غریبم با تو ،خیلی دورم از تو

برگشتهام ...دیگر زمان آشناییست

آنقدر میبخشی که دیگر شک ندارم

با نا امیدی توبه کردن بیخداییست

هی قـول دادم تـوبههـایم توبه باشند

بس که صبوری ،عادت من بیوفاییست

تاریکی قـلـبم دو چـشـمم را گـرفـته

ای نور بیپایان که یادت روشناییست

باید تو را با هر نفـس دید و پرستید

من دیدمت دیدم ،خدای من خداییست...

دوزخ نشینم کن ولی رو بر نگردان

چون سوختن آسان تر از درد جداییست

وقتی تمام خواهشم بخـشیدن توست

بیشک«غلط کردم» شروع هر دعاییست

این دست را خالی به سینه برنگردان

دستی که بـاال آمده دست گداییست
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000
شاعر :حسین رضایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

تـنگ گـنهکـار ،برآرم آهـی
از د ِل
ِ

تا که کـوه گـنهم را بخری با کاهی

به سیه روی حریمت ،ز تر ّحم یارب

چه شود گر بنمایی ،نظری گهگاهی

خوب دانم که ب َُود سفرۀ جو ِد تو وسیع

که گـدایی بِنِـشـیـند ،به کـنار شاهی

من به خود نآ َم َدم اینجا ،تو مرا میخواهی

من گـمـراه کجا ،محـضـر هللا کجـا
ِ

به تو و جمله صفات تو قسم یا غفّار

بدکاری من ،بوده ِز نا آگـاهی
همه
ِ

من بیچـاره نظـر
بار الهـا ،بنـما بر ِ

که فتادم ِز گنه خسته به قعر چاهی

من ،پُر گـنه و آلـوده
چه شود گر ِز ِ

کوی وصالت بنـمایی راهی
سر
ِ
به ِ

شاعر :امیر عظیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

با نامهای سیاه و وجـودی پُـر از گناه

بـر درگـه خــدای خـود آوردهام پــنـاه

خالیتر از همیشه و عاصیتر از همه

رو کردهام به سوی تو ،هرچند روسیاه

من را بخر که نرخ خودم را شکستهام

چوب حراج بر تن من خورده با گناه

روزی که هر که با عملی میرسد به تو

من در بساط خویش چه دارم به غیر آه

من خواب ماندم و ثمرم سوخت ای خدا

یک قرص نان بده؛ ثمرم را خودت بخواه

یک قرص نان که فاطمه میپخت کافی است

خـلـقی به کـوله بـار بگـیـرند زا ِد راه

مهر عـلی و آل عـلـی تـوشۀ من است

حُبُّ الحسین ،روضۀ او ،اشک گاه گاه

با یال خون گرفـته و با زین واژگـون

از قتلگه برون شده اینگونه اسب شاه

پـای بـرهـنـه عـمـۀ سـادات مـیدویـد

پـای بـرهـنه ،عـمـۀ سـادات ،قـتـلـگاه

ای شمر ،خوب دور و برت را نگاه کن

خنجـر نکش که مادرمان میکند نگاه

1

 . 1بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايت هاي معتبر تغيير داده شد زيرا نام ذوالجناح در هيچ کتاب معتبري نيامده است و براي
اولين بار در قرن دهم در کتاب روضة الشهدا آمده است؛
با يال خون گرفـته و با زين واژگـون

از قـتـلگـاهِ شاه که برگـشت ذوالجناح
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همدان

000
شاعر :قاسم نعمتی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

بـریـدهام ز هـمه تـا که یـار من باشی

قـرار این جـگـر بـیقـرار من بـاشـی

ز هرچه غیر تو خالی نمودهام دل را

به این امید که یک َدم نگار من باشی

برای این که به سویت دوباره برگردم

به روی بـاز تو در انـتـظار من باشی

شبیه برگ خزان؛ زرد و خشک میآیم

که بـا نـسیـم محـبـت بـهـار من بـاشی

من از سیاهـی شبهـای قـبـر میتـرسم

چه میشود که در آن َدم کنار من باشی

مرید شاه نجف میشوم که در محشر

به احـترام عـلـی فکـر کـار من باشی

دلم خـوش است به نـور محبت زهـرا

چـراغ روشن شبـهـای تـار من بـاشی

تـمـام عـمـر ز داغ حـسیـن میسـوزم

کـه تـو امـان دل داغــدار مـن بـاشـی

به گریه گفت عـزیزم به نیـزه آمدهای

مـیـان کـوچـه و بـازار یـار من باشی

به پای حنجـر تو گـیـسویم سپـیـد شده

خودت که شاهد این انکسار من باشی

نگاه مضطربت روی نیزه میچـرخد

به فکـر ّ
عـزت ایـل و تبـار من باشی

اگر چه صورت زیبای تو بهم خورده

هـمیشه دلـبـر نـیـزه سـوار من بـاشی

شاعر :ناشناس

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

ما بین خوبانت به بدها هم نظر کن

یکـبـار هم از کـوچه اینهـا گذر کن

خـیـلی گـناه آوردهام اینجـا بـبخـشی

شام مرا با نـور آمـرزش سحـر کن

من بـند بنـدم با گـنـاهـان انـس دارد

آتش بزن! جـسم مرا زیر و زبَر کن

هر تیر را شیطان بسمت قلبم انداخت

یا نـور و یا قـدوس هایم را سپـر کن

بیگریه میمیرم تو را حق سه ساله

سهـمـیه چـشمان من را بیـشـتر کن

این بنده سرکش به تو امیدوار است

خیلی بدم اما تو با من خوب سر کن

هر بار رفتم کـربال لطف حسن بود

راهـی سفـر کن
یا مجتبی! ما را تو
ِ

هر موقعی امضا زدی شش گوشهام را

در روضۀ زینب گدایت را خبر کن
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000
شاعر :ناشناس

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

بایـد به التـماس گـدایان نـظـر کـنند

آنانکه خاک را به دم خویش زر کنند

امشب بناست با من آلـوده سر کـنند

سرمـایۀ بـکـای مـرا بیـشـتـر کـنـند

حـاال هـجـوم خـیـل گـدا را قـبـول کن
ّ
بحـق فـاطـمـه ما را قـبـول کن
یا رب
از هرچه زشتی است خدا توبه میکنم

از زنـدگی بـدون دعـا توبه مـیکـن

از غیبت و دروغ و ریا توبه میکنم

از دور بودن از شهـدا تـوبه میکـنم

بد کردهام به حق خودم عـفـو کن مرا
با قوم و خویش قهر شدم عفو کن مرا
شبهای جمعه خیری و خیرات من چه شد

یاسین برای شادی اموات من چه شد

آن برکتی بود به اوقات من چه شد

انس همیشگی به روایات من چه شد؟!

از یـاد یـار غـفـلـت مـن اشـتـبـاه بـود
با این و آن رفـاقـت مـن اشـتـبـاه بـود
امشب تمام نغمه لبها علی عـلیست

ذکری که نقش بسته بدنیا علی علیست

حرزی که بسته شیعه به لب یا علی علیست

زهرا نگاه کرده به هرجا علی علیست

بابای ما علیست مسیحای ما علیست
شکرخدا که مرجع اعالی ما علیست
گفتم عـلی و از نجف آمد ندا حسین

ای شیعه با علی تو بگو یکصدا حسین

لـبیک یا غـریب و لـبیک یا حـسین

صلّو علی رقیه و صلّو علی حسین

یک یا رقـیـه بوده هـمـیـشه دوای من
جـانـم فــدای دخــتـر اربـاب بـیکـفـن
جانـم فـدای بـازوی شـالق دیـدهاش

جانم فـدای عـمۀ محـنت کـشـیدهاش

جانم فدای موی به هر سو کشیدهاش

آن قـد زیر چکمۀ دشمن خـمـیدهاش

جـانـم فـدای دلهـرههـایـش بـرای شـاه
وقـتی که بود غـلـغـلـهای بین قـتـلگـاه
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همدان

000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فعولن فعولن فعولن فعولن

الـهــی الــهــی الــهــی الــهــی!

نگاهی نگـاهی نگـاهی نگـاهی!

تو هـستی پـناه هـمه اهـل عـالـم

مرا غـیر عـفـو تو نبود پـنـاهـی

گـناه و خـطـای هـمه اهل عـالـم

به دریـای عـفـو تو نبود گـناهی

نـدارم به غـیر تو ربّ ِ کـریـمی

نـداری چو من بـنـدۀ روسیـاهی

نه رویی که بر درگهت آورم رو

نه کاهی که کوهی ببخشی به کاهی

نه تابی که در نار قهرت بسوزم

نه اشکی که جاری کنم گاهگاهی

گـنـاهـان بسـیار از چـار جـانب

به من حمله آرند همچون سپاهی

به تنگ آمد از درد بیدردیام دل

نه دردی نه اشکی نه سوزی نه آهی

همه هست من هست بار گـناهم

هـمه زنـدگـانی عـمـرم تـبـاهـی

همه راهها بسته بر روی "میثم"

ندارد به جز باب عفو تو راهی

شاعر :سیدمحمد میرهاشمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

در رحـمت تو باز شود
جای آن است ِ

بـنـدۀ غـرق گـنـاه تـو سـرافـراز شود

این پـرسـتـوی به دامـان گـنـه افـتـاده

پَـر و بــالـی زده آمــادۀ پــرواز شـود

ملک و حور به فرمان تو هورا بکشند

تا خجالت زدهای توبهاش احراز شود

آخـر فـص ِل گـنه کـاری این دل برسد
ِ

عـشق بازی تو با بـنـدهات آغـاز شود

مثل خورشید ،به روشندلیاش میبالد

آنکه با پرتویی از نور تو دمساز شود

تواب است
معجز آسا دل حق در گرو ّ

چه عجب تائب اگر صاحب اعجاز شود

دم گـرم و نـفـس پـاک مـسیـحا گـیـرد

با مـنادی سحـر هر که هـم آواز شود

ای خوشا آنکه شهـیـد غـم دلـدار شود

صاحب مرتبـۀ عـالـی و ممـتـاز شود

سورۀ فـتح چو از م ّکـه تـالوت گردد

در رکـاب پـسر فـاطـمه جـانـباز شود

ای خوشا آنکه دلش وقف دعای فرج است

با گـل عشق خـدا همدم و همراز شود
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

خواهند اگر ببخشند از مجرمی گناهی

اول ورا نوازند با سوز و اشک و آهی

دریای عفو جوشد از اشگ دردمندی

اوراق جـرم سـوزد از آه صبحگـاهی

اینجا گناه بخشند کوهی به کاه بخـشند

بیچاره من که با خود ناورده پ ِّر کاهی

ای وای اگر برای افـشای هر گـناهـم

گردند روز محشر هر عضو من گواهی

هر چـند روسیـاهـم با آنهـمـه گـنـاهـم

مشتاق یک نگاهـم مـوالی من نگاهی

یا رب چگونه سوزد آن کو در آستانت

رخسار خویش سوده بر خاک گاه گاهی

بار گناه سنگین ره منتهی به بن بست

در پیش رو ندارم جز باب توبه راهی

از من گنه بود زشت از تواست عفو ،زیبا

ای عـفـو از تو زیـبـا ،العـفـو یا الهـی

تن خـسته؛ پا شکـسته ،درها تمام بسته

جز باب رحـمت تو نـبود مرا پـناهـی

عـمری گـنـاه کـردم دل را سیاه کردم

من اشتـبـاه کـردم یا رب چه اشتباهی

آلـودگـی دل را با اشـگ تـوبـه شـویم

تـا در دلـم نـمـانـد آثـاری از گـنـاهـی

با کـثـرت گـنـاهم مـپـسـنـد روسیـاهـم

کاوردهام عـلی را در عـین روسیاهی

مهر علی است «میثم »مهر نجات عالم

بیحُـبّ او نباشد طاعات جـز تـبـاهی

شاعر :میالد عرفان پور

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن فعلن

ما آیـههای عصـر خسـرانیـم

معجـونی از تـردید و ایمـانیم

عهد الست از یادمان رفتهست

مـا اهـل نـسیـانـیـم ،انـسـانـیـم

تبعیـدمان کـرده سـت اقیانوس

امـواج سـرگـردان طـغـیانـیـم

عـالم هـمه آیات توحـید است

بـا ایـنهـمـه ،مـا بـنـدۀ نـانـیـم

هم هـمچنان دلتـنگ فردوسیم

هـم در صـف گندم ،فـراوانیم

مـا آتـشـیـم و عـمـر ما هـیـزم

از خـاطـرات خـود گریزانیم

ای آه! اگـر سـوی خـدا رفـتی

بـا او بگـو کـه مـا پشیـمـانیـم

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین (  ) astanevesal.irسایت آستان وصال

42

همدان

000
شاعر :محمدجواد شیرازی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

دلیل دارد اگر سر به زیر و غمگینم

نمانـده باطنی اصال به ظاهـر دیـنم

نگـاه کردم و دیـدم تـمام شد عـمرم

هـنـوز جـاهـلـم و بـنـدۀ شـیـاطـیـنـم

گـناه کـردم و از رو نـرفـتم و حاال

مرا زمین زده این کوله بار سنگینم

قـساوت دل آلـودهام سبب شده است

امام عـصر خودم را اگر نـمیبـیـنم

همیشه بر در این خانه محترم بودم

مـنی که مستحـق نـاسـزا و نفـریـنم

خودم اگر چه خودم را دگر نمیبخشم

ولی به رحمت پروردگار خوش بینم

درست نیست بیایم به خانه ،میدانم

اجازه هست کمی پشت خانه بنشینم؟

اگرچه شیعـه نبودم تـمام عـمرم را

خوشم به لطف علی در صف محبینم

شنیدهام که عـلی همدم فـقـیران بود

در آرزوی علی سال هاست مسکینم

خـدا کـنـد که بـیاید کـنـار من بـاشد

خـدا کـنـد که بـیایـد زمان تـلـقـیـنـم

مرا به مرهم و طب و طبیب حاجت نیست

که اشک روضۀ عباس هست تسکینم

شکستهای کـمرم را بلـند شو برویم

سکینه را چه کنم من ،شهید خونینم؟

هـزار شکـر که ا ُ ُّم البـنـین نمیبـیـند

چـقدر غنچۀ تیر از تن تو میچـینم

شاعر :حسن کردی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

فقیر و بی کس و کارم اغثنی یا هللا

به جز امیـد چه دارم؟ اغـثـنی یا هللا

هـزار تـوبه شکستم دوباره برگشتم

سـیـاه گـشـتـه عـذارم اغـثـنی یا هللا

به دست خالی این بیـنـوا تـر ّحم کن

ببین که خسته و زارم اغـثنی یا هللا

به جز امید به جز اشک شرم این شبها

چه هست دار و ندارم؟ اغثنی یا هللا

اسیـر نفـس بـد ایـمـانـم و نمی گویم

به نفس خویش سـوارم اغثنی یا هللا

زمانه دست به دست هوای نفسم داد

کند چه سـاده شکـارم اغـثـنی یا هللا

بـرای روز مبـادا بـرای رستاخـیـز

به جـز حسیـن نـدارم اغـثـنی یا هللا
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000
شاعر :مجتبی قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

من عبد روسیاهم دست مرا بگیرید

شرمنده از گناهم دست مرا بگیرید

از بس که دور گشتم از خانۀ حبیبم

گم گشته است راهم دست مرا بگیرید

عبد جمودالعینم از کـثرت معاصی

رفته زکف سپاهم دست مرا بگیرید

با زورقی شکسته خود را رساندم اینجا

تنهـا و بیپـناهـم دست مرا بگـیرید

آغوش خود گشودی اما فرار کردم

برگشته غرق آهم دست مرا بگیرید

وقتی که غیرتم رفت شوق عبادتم رفت

درمانده از گناهم دست مرا بگیرید

عهد شباب رفت و مویم سفید گشته

بیحد شد اشتباهم دست مرا بگیرید

شد آرزوی این دل ایوان طالی حیدر

غیر از نجف نخواهم دست مرا بگیرید

تنها ره نجاتم شش گوشۀ حسین است

بیکـربـال تبـاهـم دست مرا بگـیرید

شبهای جمعه قلبم در روضۀ حسین است

گـریان قـتـلگـاهم دست مرا بگیرید

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی

باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی

نه من آنم که ز لطف و کرمت چشم بپوشم

نه تـو آنی که کنی منع گـدا را ز نگاهی

در اگـر باز نـگـردد نـروم بـاز بـجـائـی

پشت دیوار نشیـنم چو گدا بر سر راهی

تو کریمی و دو صد کوه به یک کاه ببخشی

من بیچاره چه سازم که ندارم پَ ِـر کاهی

سوز دوزخ به از این کز شرر عشق نسوزم

به بهـشـتم ندهم گـر بـدهـی شعـلـۀ آهـی

سوز ده تا که بسوزد ز غمت سخت درونی

اشک ده تا که بگرید ز غمت نامه سیاهی

چو بدوزخ ز دهان شعله صفت سر بدر آرد

این زبانی که دل شب به تو گفته است الهی

چون پسندی که فرود آوری اش در دل آتش

این جبینی که به خاک تو فرود آمده گاهی

سخن از وسعت عفوت نتوان گفت که فردا

جرم کونین به پیش کرمت نیست گناهی

دست «میثم »تو بگیر از کرم خویش که باشد

همچو کوری که نشسته است به غفلت سر چاهی
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000
شاعر :محمد کیخسرو

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

کـولـه بـاری مملو از بار گـناه آورده ام

باز هم در محضرت روی سیاه آورده ام

از همه جا رانده و سویت پناه آورده ام

هـستی ام را با امـید یک نگـاه آورده ام

ای الــه دردمـــنـــدان ،دردمـــنــدی آمـــده
یـا غـیـاث الـمسـتغـیـثـیـن مـسـتـمنـدی آمده
خانـۀ دل را به خشت بی وفـایی ساخـتم

غرق در بازی و صاحبخانه را نشناختم

پای عصیانم صفای نیمه شـب را باختم

من به هر کس که رسیدم جز تو رو انداختم

گـوشـۀ چـشـمی به احـوال پـریـشـانـم بکن
ای خـدایـا رحـم بر چـشمـان گـریـانـم بکن
بین عشاق هر کسی دلداده باشد بهتر است

مستی ام وقتی که کوثر باده باشد بهتر است

سر به زیریم سر سجاده باشد بهتر است

چون شجر هر قدر که افتاده باشد بهتر است

قامتم را حیف شد که معصیت خم کرده است

اشک هـایـم را نگـاه مبـتـال کـم کرده است
کاسه های خالیم را میشود که پر کنی؟

عبد عاصی را حفاظت از بال و ضر کنی؟

قلب سنگی و سـیاهم را شبـیه در کنی؟

من پشیمان آمدم شاید مرا هم حـر کنی

سـفـرۀ دل را اجـازه مـی دهـی تا وا کـنـم؟
شرم دارم که سـرم را محـضرت بـاال کنم
مرغ بسـمل را مهـیای شبی پـرواز کن

امشب آخر لطف کن در را به رویم باز کن

کار احیـا کردن ایـن مـرده را آغاز کن

پای من را به نجف یکـبار دیگر باز کن

حـتم دارم مرتضی پـشت و پـناهم می شود
سـور و سات بخششم فورا! فراهم می شود
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هر کجا خوردم زمین زینب مرا امداد داد

گریه کردن را به من با گریه هایش یاد داد

آنچه میشد یا که می باید به ما میداد داد

قلب ویرانه خـرید و در عوض آباد داد

درد ها بسیار و درمان با دوای زینب است
آبرویی هم اگر هست از دعای زینب است
حرف زینب چون وسط آمد پریشانش شدم

بی قرار صوت محزون حسین جانش شدم

بـارها در خلـوتم بودم که گریانش شدم

خواب دیدم سوریه از جان نثارانش شدم

گریه بر او مثل گریه بر حسین است و حسن
عالمی گریـه کـنـش ،او اشکـبـار بی کـفـن
شاعر :محمد جواد شیرازی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

بـه اختـیـار خـود از اخـتـیـار افـتـادم

گـنـاه کـردم و از چـشـم یـار افـتـادم

قسـاوت آمد و روزی گریه ام را برد

شبـیـه ُمـرده شـدم یـک کـنـار افـتادم

فـریـب خورده ام از طول آرزوهـایم

ز روی جهل در این چاه تـار افـتادم

گنـاه و مـعصیـتم آبروی مـن را برد

کـنــار اهــل دل از اعـتـبار افــتــادم

هــزار شـکـر همیشه میان راه خطـا

بـه دام رحــمـت پـروردگـار افــتـادم

خـدا کنـد که ببـندد مرا کـنار خودش

اگـر دوبـاره بـه فــکـر فرار افــتـادم

هــوای بـادۀ انـگــور حـیــدری دارم

دلـیــل دارد اگـر کـه خــمـار افـتـادم

فقیر نان حسینم ،خوشم که یک عمر است

به پـشت خـانـۀ این سفـره دار افـتادم

دوباره روضۀ زینب ،دوباره کرب وبال

دوبــاره یـاد غـــم آن دیــار افــتــادم

بـرادرم تـو نـبــودی و یـ ّکـه و تـنـها

مـیـان خـنــدۀ چنـدیـن سـوار افــتـادم

هزار و نهصد و پنجاه زخم خوردی و من

هـزار و نهـصـد و پـنجاه بـار افـتادم

چـقدر رأس تو بر نی دل مرا خون کرد

چـقدر پــشت سـر نـیــزه دار افـتـادم
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شاعر :سیدمحمد میرهاشمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

جا مانده ِز خوبان شدهام گریه ندارد؟

مجنون و پریشان شدهام گریه ندارد؟

روی دلـم بـین مـسـیـرم
کـج
ِ
بـا ِ
بـار ِ

وامانده و حیران شدهام گریه ندارد؟

گـفـتـم زرنـگـی کـنـم اما تـه چـاهـم

خور شیطان شدهام گریه ندارد؟
بازی ِ

ب تو ُمـرد
زن اهل نماز ش ِ
آن سینه ِ

بدجور هوسران شدهام گریه ندارد؟

دور از عـلمایم چه نزدیک به مرگم

چون قصۀ پایان شدهام گریه ندارد؟

مـزمه دارم
با زَ مزَ م اشک سحـرم ِز ِ

هـمخانۀ هجـران شدهام گریه ندارد؟

هی غرق شدم در دل دنیای مجازی

هی دور ِز قرآن شدهام گریه ندارد؟

دیگر به لبم خاطرهای از شهدا نیست

من ننگ شهیدان شدهام گریه ندارد؟

با اینکه بدم باز بمن روضه چشانید

سرمست حسین جان شدهام گریه ندارد؟

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

جاریست چو باران عرق شرم به رویم

از عـفـو تو یـا از گــنـه خویش بگــویم؟

تـرســم نــگــذارنـد بـه فــردای قــیـامت

یک برگ گــل از بــاغ وصال تو ببـویم

کوری به از آن کز کرمت چشم بپــوشم

اللی بـه از آنـم کـه ثــنـای تو نــگــویــم

تو زود رضـا میشوی از بنــده ولی من

دیــر آمدهام تـا که رضــای تـو بـجـویــم

من رو به در غیـر تو بُردم ،تو ز رحمت

آغــوش گـشـودی کـه بـیـا باز به ســویم

خواهم که حضور تو کنم سفــرۀ دل ،باز

ترسـم کـه گـنــاهـان بـفـشــارنـد گــلـویم

صد سـالـم اگـر در شـرر نـار بـســوزی

ســر مــویم
از دوستیات کــم نشود یک
ِ

بر خاک درت ریخـتــهام اشک خجــالت

این اشــک نکــوتـر بُود از آب وضـویـم

پــرونـدۀ تـاریـک مــرا اشــک نــشــویـد

بگــذار که در چــشـمۀ عـفــو تـو بشویـم

صد بار خطا دیدهای از «میثم» و یک بار

نگــذاشـتـی از لطـف بیـارنــد بـه رویــم
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شاعر :ژولیده نیشابوری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

ای بـنـده بـیـا سـاکـن میـخـانۀ ما باش

ما شمع تو گردیم و تو پروانۀ ما باش

تا چـنـد خـوری بـاده ز پیـمـانۀ اغیار

پـیـمـان بشکن طالـب پیـمـانـۀ ما باش

از عشق مجازی نشود کـام تو حاصل

از عـشق بتان بگـذر و دیوانۀ ما باش

بیگـانـه شو از دیده که نـادیـده ببـیـنی

بـیـزار تـو از دیـده بـیـگـانـۀ مـا باش

باز است در رحمت ما رحم به خود کن

در دام نـیــفــتـاده بــیـا دانـۀ مـا بـاش

این کهـنه خـرابات چرا می کنی آباد؟

بـگـذر تو ز آبـادی و ویـرانـۀ ما باش

یک عمر شدی خانه به دوش هوس و آز

یک مـاه بیا مـعـتـکـف خـانـۀ ما باش

هر در که زدی دست رد آمد به جوابت

پـس مـنـتـظـر پـاسخ جـانـانـۀ ما باش

ژولیده مشو ریزه خور سفـره اغـیـار

مهـمـان مـنـی بر سر پـیـمانـۀ ما باش

شاعر :موسی علیمرادی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

آه ای پـنـاه هر دو عـالـم بی پـنـاهم

آیــیــنــه ام امـا اســیــر دسـت آهــم

چون بی ستون هر خانه شد ،آوار گردد

بی یاد تو خوردم زمین ای تکیه گاهم

گفتم درستش میکنم شد بدتر از قبل

در آمـدم از چـالـه افـتـاده به چـاهم

من بنده نفسم هر آنچه نفـس خواهد

الفم شده هرچه خدا خواهد بخواهم

وقت گـرفـتـاری فـقـط سوی تو آیم

ی گـاه گـاهـم
شـرمـنـده از این بندگ ِ ّ

پیدا کن این گم گـشتـۀ در آرزو را

چون سوزنی افـتاده در انبار کاهم

با نفس غارت شد دلم ،آقا کمک کن

بیچـاره و درمانـده ای در بین راهم

گر سـائل لطف تو باشـم روسپـیـدم

گر پادشـاهی بی تو باشم روسیـاهم

دستـم بگـیـر ای مـنـتـهـای آرزوها

یا رب بـده در خـانـۀ اربـاب راهـم

حتما ا درستش می کند او بنده ات را

گر کربال قسمت کنی بر این گدا هم

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین (  ) astanevesal.irسایت آستان وصال

48

همدان

000
شاعر :مهدی مقیمی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

بع ِد حمد و بعـ ِد بسم هللا الرحمن الرحیم

شر شیطان رجیم
می برم بر تو پـناه از ِ ّ

کن کمک یا رب بمانم در صراط مستقیم

ای مالئک تا ابـد بر درگه لطفـت مقـیم

عـظـیـم
عـلـیـ ُم یـاعـلـی یا َ
سـمـیـ ُع یا َ
یا َ
یا َحـلـیـم یا کَـریـم یـا َحـکـیـم یـا قَـدیـم
در دلم دارم امیـ ِد رحمت ای پروردگار

یا امان الخائفین ،یا ربّ الـلیـ ِل و النهار

ب والـ ِث ّمار
یا
عظیم ال َم ِّن یا ربَّ ال ُحـبـو ِ
َ

غـار و ال ِکـبار
سیدی العـفو ،یا ربّ ِ ال ّ
ص ِ

الصحاری وال ِقفار
عفو ،یا ستار ،یا ربّ ِ
رحم ،یا غـفار ،یا ربَّ البَراری والبِحار
شد گناهم علتی تا اینکه باشم از تو دور

در تقـابُـل با گـناهانم ولی بودی صبور

تو کریم و مهربان بودی و من مست غرور

از رگ گردن به من نزدیکتر داری حضور

ـیـمن یا ُمـزَ یِّن یا َ
هور یا شَکور
یا ُم َه ِ
ط ُ
عـفُ ُّـو یا غـفـور
ـون یـا َ
یا ُمـلـ ِقّـن یا ُمـ َه ّ ِ
رحم کن بر بنده ات یا راحم ال َّ
یخ الکبیر
ش ِ

رازق ِ ّ
الطفل الصغیر
رومگردانی ز من یا ِ

من گناه آلوده ای هستم أ َ ِجـرنا یا ُمجـیر

ظم الکَـسیر
ُ
عدَّتی فی ِشدّتی یا جا ِب َر ال َع ِ

یـا لَ
ـدیـر یا ُمـنـیـر
َبـیـر یا قَ ُ
ـطیـف یا خ ُ
ُ
ـصیـر یا َ
ظهـیـر
َـذیـر یا َب
یا َب
ُ
ـشـیـر یا ن ُ
ُ
شامل ما بوده الطاف تو ای ربّ ِ جلـیل

نظیر بی بدیل
شریک بی
ای خـدای بی
ِ
ِ

ای که آتش را گلستان می نمایی بر خلیل

پس طمع بر رحمتت هرگز نمی خواهد دلیل

یا َجـمـیـ ُل یا َوکـیـ ُل یا کَـفـیـ ِل یا قَـبـیـل
یـا ُمـدیـ ُل یا ُمنـیـ ُل یا ُمـقـیـ ُل یا ُمـحـیـل
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غـرق عصیانم خـدایا داده دنیایم فـریب

از گناهم خسته ام توفیق توبه کن نصیب

ای نگا ِه پُر ز مهرت بندگانت را شکیب

وای از آن روزی که دوزخ سمت ما دارد لهیب

ـبـیب یا َ
بـیب یا قَ
ـریب یا َرقـیـب
ُ
ط ُ
یا َح ُ
ثـیب یا ُمجـیب
ـسیب یا َم
یا َح
هـیـب یا ُم ُ
ُ
ُ
ظاهری تو باطـنـی تو آخـری تو ّاولـی

تـو امـیـد آخـر هـر بـنـدۀ مـسـتـأصـلـی

هر سحر کردم صدا نام تو با صوت َجلی

عـلــی
ی یـا َ
یـا بـدیــع یـا َمـنـیـع یـا َوفـ ُّ

ی یـا َولــی
ی یـا قَــو ُّ
ی یا َرضـ ُّ
یـا َحــفـ ُّ
ی
ی یـا بَـد ُّ
ی یـا َمــلـ ّ
ی یـا غَــنــ ُّ
یـا زَ کــ ُّ
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

با کـثـرت معاصی از سر گـذشته آبـم

نه تاب دوری از تو ،نه طاقت عـذابم

لبـریز تر ز دریا سوزان تر از کویرم

آواره تـر ز امـواج ،خـالی تر از حبابم

گر قـطره ام بخوانی با بحر همنـشیـنم

گـر ذره ام بـخـوانی در چـشم آفـتـابـم

من از تو می گریزم تو می کشی به سویت

از بس که مهربانی عبدت کنی خطابم

من با تو قهر کردم تو می کنی رفاقت

یـالـلـعـجـب نـدانم بـیـدار یا که خـوابم

اُدعونی استجب را هم خوانده هم شنیدم

نه من جـواب دادم نه تو کـنی جـوابم

من بـنـدۀ بـد تو ،تو آن خـدای خـوبـی

کز لطف بی حسابت آسان کنی حسابم

پیری زپا فکند و از دست رفت عمرم

شـرمـنـده تا قـیـامت از دورۀ شـبـابـم

اشـکـم روان ز دیـده آهـم درون سینه

این اشک و آه کـرده مانـنـد شمع آبـم

گفتم به اشک توبه شویم گناه خود را

دیدم که از گـنـاهـم بـدتـر بود صوابـم

میثم به عذر خواهی دارد دو هدیه با خود

آه است شـاخـه گـل ،اشکم بود گـالبم
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همدان

000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

کی ام من گـنـه کار بی بنـد و باری

ذلـیـلـی؛ خطا پیشه ای؛ شـرمساری

گـرفـتــار و آلــودۀ هــر گـنــاهــی

سیـه نامـه ای سرکـشـی؛ نـابکـاری

زخود گشته نومید از فرط عصیان

بـه درگـاه عــفــو تــو امــیــدواری

اگر پـرده از جرم من می گـشـودی

به من بستـه می شـد در خـلـق آری

نـدانـم چـه شـد کـآبــرویـم نـبــردی

و یــا دادیــم عــزت و اعـتــبــاری

تو کـردی عزیـزم و گرنه عزیزان

مرا می شـمـردند کـمـتـر ز خـاری

الــهــی تـو بــردار از دوش بــارم

که سنگین تر از بار من نیست باری

اگر قـصـد سـوزانـدنـم کرده بودی

چــرا دادیــم دیـــدۀ اشــکـــبـــاری

من ار مجـرمـم تو سریع الرضایی

من ار رو سیـاهم تو پـروردگـاری

تو و باب احـسان و دریای عـفـوت

من و دست خـالی و احـوال زاری

چه حاصل برد از وجودم جحیـمت

گـرفـتـم بـسـوزی مرا در شـراری

نه اشکی نه آهی نه سوزی نه دردی

نه رنگی نه بوئی نه برگی نه باری

1

نـدارم بـه جـز نـام مــوال شـعـاری

به دنیا به عقبی به محشر به میزان

مرا غـیـر مـوال عـلی نیـست یاری

به یـک یا عـلـی کـز دهـانـم بـرآیـد

جـحـیـم تـو را می کـنـم اللـه زاری

عـلـی دوسـتـم دوسـتـان عــلــی را

کجا روز محشر به خود واگـذاری

بـه جـز مـدح مـوال ز (میثم) نـیـاید

که بـاشد به او عـاشـق بـی قـراری

تـهـی دستـم امـا عـلـی دوست باشم

1

وزن شعر :فعولن فعولن فعولن فعولن

 .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

تـهـي دستـم امـا عـلـي دوست بودم

نـدارم بـه جـز نـام مــوال شـعـاري
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000
شاعر :موسی علیمرادی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

به این طریق خدایـی؛ کسی کجا بکند

که مـا خـطا بـنـمـایـیـم او عـطا بکـند

نه بندگی نه رفاقت نه عـاشقی کردیم

برای کـار نکـرده چـه لطف ها بکـنـد

همیشه وعـدۀ او حق و وعـدۀ ما پوچ

کـه مـا جـفـا بـنـمـایـیـم او وفـا بـکـند

هـمـیـشه بر هـمـه باریده و ندیـدم من

برای رحمت خود خوب و بد سوا بکند

در انـتـظار گـدا نیست تا که در بزند

به هر کجا که گدا هست سفره وا بکند

برای آن که به معـراج بـنـده را ببرد

مـیـان کـربـبـال عـرش را بـنـا بـکـند

تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن

که قـبل بنـدگی ات او به تو عطا بکند

منی که ُعرضۀ توبه ندیده ام در خویش

مـگـر خـدا ز گـنـاهان مرا جـدا بکند

مگر به حق عـلی و به حق آل عـلـی

به این امید نگـاهـی به سـوی ما بکند

چه فرق میکند آن کس که معرفت دارد

عـلـی عـلـی بـکـنـد یا خـدا خـدا بکند

چه می شود که بمیرم کنارشش گوشه

عجب خیال خوشی کرده ام خـدا بکند

شاعر :سیدهاشم وفایی

قالب شعر :غزل

ای خدا امشب گریبان دلم را چــاک کن

فاعلن

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن

چشم خشکم را ز اشک خجلتم نمناک کن

باز از زنگار عصیان تیره شد دلهای ما

ازغبـار معصیت دامان ما را پــاک کن

تــا به معــراج نیــایش این بــراق آه را

شب همه شب میهمان خـانۀ افــالک کن

ما ز پا افتادگان را دستگیری کن ،سپس

در ره آزادگــی و بنــدگی چــاالک کــن

لذت حــال دعــا را در مــذاق مـا بریــز

نالــۀ ما را ســر ســجــاده آتـشنــاک کن

تا که فــردا حاصل امروز را پیـدا کنیم

با توالی علــی ما را به زیــر خـاک کن

گلشن جان «وفائی» پر گل است از یاد تو

این گلستــان وفا را خالی از خاشاک کن

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین (  ) astanevesal.irسایت آستان وصال

52

همدان

000
شاعر :سیدهاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

من که در بند غم و غصه اسیرم چه کنم

با چـنـیـن کوه گـناهان کـثـیـرم چه کنم

کرمی گرکه براین سائل غمگین نکنی

من که درمانده و مسکین و فقیرم چه کنم

در بیابان هوس نیست به غیر از خس و خار

من گرفتار در این دشت و کویرم چه کنم

خانۀ دل شده از ظلمت عصیان تاریک

روشنی گر که نبخشی به ضمیرم چه کنم

مـژدۀ عـفـو گـنـه بر من آلـوده فـرست

نرسد گر که نـویـدی ز بـشیـرم چه کنم

بارش رحمت خود را به سرم نازل کن

گر که آلوده و بی توبه بـمـیـرم چه کنم

همۀ عـمـر «وفائی» به فغـان می گوید

ی توانا و قـدیرم چه کنم
بی توای ای ح ِ ّ

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

خارم ولی به دامن ،جاری ب َُود گـالبم

پیش تو دور از تو ،لـب تـشنه بین آبم

خواهی ببر به دوزخ خواهی بخوان به جنّت

پـیـوسته کن عـذابـم ا ّما مکـن جـوابـم

من مستحق قهرم تو خوانده ای زمهرم

در حـیـرتـم نـدانم بـیـدار یا که خـوابم

مهرت ِگـل سرشتم ذکرت ُگـل بهـشتم

در زیـر ســایـۀ تـو بـرتـر ز آفــتـابـم

در پرده پـوشی تو از بس گـناه کردم

ترسم که شعله خـیزد از پـردۀ حجابم

شرمندگی و خجلت باالترین عذاب است

یارب دگـر مـسـوزان در آتـش عـذابم

تو می کنی عنایت از لطف بی دریغت

من می کـنم تـالفی با جـرم بی حـسابم

هستی تو ناچـیـزتر ز هـیچـم
در ملک
ِ

در بحـر رحمت تو خـالی تر از حبابم

محصول من گناه است پرونده ام سیاه است

دزوخ به خـشم آید از خـواندن کـتـابم

اعضای پیکرم را از یکدگر جـدا کن

ـهـر بـوتـرابم
امـا جـدا مـگـردان از ِم ِ

"میثم" بگو به عالم من روضه خوان آلم

آل رســول از اول کـردنـد انـتـخــابـم
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000
شاعر :محمدجواد شیرازی

قالب شعر :غزل

بندۀ نفسم شدم ،سوز و نوایم رفت؛ رفت

از نفس افتادم و حال دعـایم رفت؛ رفت

غـفـلـتم توفیق توبه کردنم را بُرده است

از قـنوتـم َربَّ ٰنا إغـ ِفـر لَـ ٰنـایم رفت؛ رفت

بار من را آتش ناشکری ام سوزانده است

از کـفم سرمایۀ روز جـزایم رفت؛ رفت

عـبـد رسـوایـم؛ فـقط درد سر موال شدم

آبرویم پیش او وقتی حـیـایم رفت؛ رفت

در سـحـرها خـلـوتـی با دلـستـانم داشتـم

آن قدر بد کردم آخر از سرایم رفت؛ رفت

سوی نامحرم نظر کردن سالحم را گرفت

برکت از این زندگی تا اشک هایم رفت؛ رفت

دل خوشم "صحن دلم" وقف علی و فاطمه است

گیرم اصال جای دیگر دست و پایم رفت؛ رفت

با پر و بال شکسته مرغ قـلبم هر سحر

در پی فطرس که سوی مقتدایم رفت؛ رفت

یاد کام تشنه اش یک عمر قلبم سوخت؛ سوخت

زیر خـنجر دلبر درد آشنایم رفت؛ رفت

زیر گرمای بیابان پیکرش شد زیر و رو

روی نیزه رأس شاه سر جدایم رفت؛ رفت

شاعر :سیدمحمد میرهاشمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

گفتــم از زشتـی گـفـتــار بدم ،گفت بیا

از سیــهکاری رفـتــار بدم ،گـفـت بیـا

گفتم از غفلت دل از ه ََوســم از نَـفـسم

صاحب آن همه کــردار بـدم ،گفت بیا

گفتم از سرکشیام ،با عـملم کردم فاش

1

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

1

نیستم خستـه دل از کــار بدم ،گفت بیا

گفتم از دوست گریزانم و در خود غرقم

دائمــا در پی پــنــدار بــدم ،گـفـت بیـا

گفتــم از گــوهــر ذکـر تو ندارم بهـره

غوطهور مانده در افکار بدم ،گفت بیا

گفتم ای چشمۀ خوبی ،سحری چشم گشا

نگر اعمــال شـرر بار بــدم ،گفت بیـا

گـفـتـم آیینـۀ شیطان شده بـودم عمـری

خسته از دست همین یار بدم ،گفت بیا

 .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

گفتم از سرکشيام ،سينه سپر داد زدم

نيستم خستـه دل از کــار بدم ،گفت بيا

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین (  ) astanevesal.irسایت آستان وصال

54

همدان

000
شاعر :حسین رضایی

قالب شعر :غزل

الــهــی مــنــم بــنـدۀ پُــر گـنــه

ز جرم و خـطا گـشته ام روسیـه

پـشـیـمـانـم و از تو شـرمـنـده ام

نگر از خـجـالـت سر افـکـنده ام

نــدارم بـه جـز تـو پــنــاه دگــر

بـیـا کن کرم بر نـگـردان نـظـر

مـرا از در لـطف خود رد مکن

ره تـوبـه بر ایـن گـدا سـ ّد مکـن

تو سنگم مزن گرچه من عاصیم

نگر امشب از دست خود شاکیم

تو ُمـهـر خـمـوشـی مزن بر دلم

کـه از آل طاهـا سـرشـتـی گـلـم

1

گــــدای در خـــانــۀ کــــوثـــرم

تو عـذرم پـذیـر و مرا کن قبول

بـه حـق عـلـی و به جـان بـتـول

اگـرچـه بـدم عــاشـق حــیــدرم

شاعر :غالمرضا سازگار

1

وزن شعر :فعولن فعولن فعولن فعولن

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

عمری تبــاه کـردم عمر گــران بها را

دیــدم ره درست و رفتــم ره خـطـا را

دشمن مرا صدا زد از دوست غافلم کرد

دنبال غیــر رفـتــم گــم کردم آشنــا را

درســیــنــه آه دارم درد گــــنـــاه دارم

جز توبه نیست درمان این درد بی دوارا

هم مرگ پیش پا و هم عمر رفته از دست

یارب ببخش ما را یـارب ببخش ما را

گیرم ز در بـرانی در پشت در بمــانم

غیـراز در تو دارم یا سیــدی کجــا را؟

من برده ام همیــشه کوه گنـاه بر دوش

تو کرده ای هــماره با بنده ات مــدارا

از خـویش نا امیــدم ال تقنطــوا شنیـدم

یأس مرا گرفتی دادی به من رجــا را

هرکس ز پا در افتد بر دامنی زند چنگ

ای خاندان عصمت من دامن شمـا را

میثم تمام عــالــم آرند ســر به سجــده

هرکس گرفته خاکی تو خاک کربال را

 .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

اگـر مـن بـدم عـاشـق حــيــدرم

گــــداي در خـــانــة کــــوثـــرم
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000
شاعر :قاسم احمدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

میکنم از تو فـرار اما صدایـم میکنی

مـن غریـبـم با تـو اما آشـنـایـم میکنی

مهربانتر هستی از مـادر برای بنده ات

اشتباه است این هراس اینکه رهایم میکنی

می گریزم از تو تنها سوی دامان خودت

)(1

بس که از فضل زیاد خود عطایم میکنی

گرچـه رسـوای تمام عالـمـم اما تو باز

چشم پوشی بر همه جرم و خطایم میکنی

بس که کردم معصیت جنس دلم از سنگ شد

با شبی العـفـو گـفـتن ،پُر بهایم میکنی

از دروغ و غیبت و تهمت زبان بیمار شد

الیـق داروی ذکـر یا رضـایـم میکـنی

غرق گنداب گنه ،در ناامیدی غوطه ور

غرق در خوفم تو جاری در رجایم میکنی

تو کریم دائم الـفـضلی گـناهم را ببخش

گرچه من کردم جفا ،اما عطایم میکنی

از دلم عشق حسین بن عـلی لبـریز شد

لطف داری راهی کرب وبالیم میکنی

شاعر :موسی علیمرادی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

نا امید از خودمم چشم امیدم به خــداست

نفس من عین جفا و کرمت عین وفـاست

هرچه خواهی بدهی بر من بیچاره بده

هرچه ازسوی توای دوست رسد خوب وبه جاست

سر به زیر آمده ام باز ســر افرازم کن

ای کسی که همه جا پرچم لطفت باالست

اشتراک من و تو باعث شرمم شده است

گنه من به خفــا و کــرم تو به خـفــاست

پشت کــردند همـه عــالــم و آدم بر من

گرچه سخت است؛غمی نیست که رویم به خداست

بد زمین خورده دلم گر که چنین میگریم

که نشان به زمین خوردن آیینه صداست

حاجتی را که روا نیست فزون شکر کنم

گاه بینایی من کوری چشم گــره هاست

گرچه زشت است گناه از من مخلوق ولی

بخشش از سوی تو ای خالق زیبا زیباست

گر پی مستحقی تا که بر او لطف کـنـی

نیست بیچاره تر از من که نیازم به سخاست

هم بــالیم بده هم کــرببـال حــرفی نیست

درد با عشق حسین بن علی عین دواست
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همدان

000
شاعر :سیدمحمد میرهاشمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

ای بنــده از راه خطا برگــرد برگــرد

من صاحب عطا برگرد برگرد
ســوی ِ

مهــربــان خود غــریـبه
ای با خــدای
ِ

ای با معــاصی آشنــا بـرگرد بــرگرد

ای پشت گــوش انـداختــه امــر الهــی

ای تـابع نفس و هــوی برگرد برگرد

خلوت نشین کرده هـای زشت و باطل

ای صاحب صد ماجــرا برگرد برگرد

ای پا نهــاده در مسیــر خود پــرستـی

ای عبــد بی شرم و حیا برگرد برگرد

ما ساتــریم و پـرده بر کـارت کشیدیم

اما تو بــودی بی وفــا برگـرد برگرد

برخیــز و با خــوبان درگــه آشنــا شو

منشین تو با اهل جـفــا برگرد برگرد

گــاهـی بیــا آئـیـنـۀ دل را جــلی کــن

در ظلمت شب با بکــا برگــرد برگرد

دست نیازت کو ؟ که ما آن را بگیریم

خیــز و دمی بنما دعــا برگـرد برگرد

فصل جــوانی بـگــذرد پیــری بیــایــد

بیـدار شــو قبل از فنــا بـرگرد برگرد

صدها جــوان رفـتـنـد زیر خاک آری

بی بهــره از شهد لقــا برگرد بــرگرد

برگــرد تا شهد شهــادت را بنــوشــی

از جــام مهــر مرتضی برگرد برگرد

یک شب به مهمانی بیا تا بهـره گیری

از سفــرۀ خیــرالنـســا برگــرد برگرد

خواهی اگر محشور گردی با شهیـدان

در زمــرۀ اهــل وال؛ بــرگرد بــرگرد

خواهی ز عاشورائیان محسوب گردی

خاک تـو گردد کــربال برگرد بـرگرد

خواهی اگــر صبح ظهور یــار بـیـنی

فریــاد کن مهدی بـیــا برگــرد برگرد
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000
شاعر :محمدعلی مجاهدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

صفای اشک به دلهـای بی شــرر ندهند

به شمع تا نکشد شعلــه ،چـشم تــر ندهد

امیــر قــافلــۀ اشک؛ چـشـم بـیــدار است

به دست هر صــدفی رشتـۀ گهــر ندهند

هوای چشم تو ای گل هنوز بارانی ست

چرا به مرغ گـرفتــار این خبــر ندهند؟

مباد خون تو ای گــل ،نصیب خار مباد

به دست هر مژه ای پــارۀ جگــر ندهند

ز شرم روی تو گلها ز شاخه می ریزند

بگــو که قــافــلـه را از چمن گذر ندهند

به دست سرو امـان نامۀ تهـیـدستی ست

که گفتــه است که آزادگــان ثمر ندهند؟

مراد اهل نظـر گنــج بی نیــازی هاست

به عــالــمــی نظر کیــمیــا اثــر ندهنــد

چه جــای نالــه که در بارگــاه استـغــنـا

مجــال آه به دلهــای شعــلــه ور نــدهند

چو شمع رشتـۀ باریک عـمـر می سوزد

چرا مجال به «پروانه» تا سحر ندهند؟

شاعر :مسعود اصالنی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

اگر چه در به در کوچـۀ خـطا شده ام

شکسته بال ترین بنده ی خــدا شده ام

ولی نشسته به چشم تـــرم ندامت هــا

و نیمه راه ترین یار توبــه ها شده ام

گنـــاه من نفسم را به سینه چسبــانـده

بعید نیست تحبس الـــدعـــــا شــــده ام

شکسته پشت من از بارمعصیت هایم

زخویش خسته ام از خوب ها جدا شده ام

به آستـــــان کـــــریـمت پــنــاه آوردم

ز بس گناه نمودم چه بی حیــا شده ام

مرا به خاطر اشک حسین خود بپـذیر

مرا که نــذر غــم شاه کــربال شده ام

چه باک ازشب قبر ونکیر ومنکـرهـا

چـرا که گریه کن عشق سر جدا شده ام

کفن بدرد من بی نوا نخواهـد خــورد

منی که خون جگـر داغ بوریا شده ام

همیشه راه مرا کــربال رمق زده انـد

اگر چه در به در کـوچۀ خطا شده ام
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همدان

000
شاعر :یوسف رحیمی

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

شــرمنــدۀ لطف بــیکــرانـت هــستــم

شــرمنــده تــرین بـنــدگــانـت هـسـتــم

سـائِـل الَّـ ِذی اَعـ َ
طـیـت َـه»
«یــا رب اَنـا َ

عمــریـسـت دخـیــل آستــانـت هـستــم

**********************
از بس که رئــوف و مهــربانی یا رب

تو ملجــأ هـر پیــر و جــوانی یــا رب

هــرگــز نشـنـیــده ام گـنــه کــاری را

از خــانــۀ رحـمـتـت بــرانــی یــارب

**********************
هستیــم همیــشه از حضورت غــافــل

امــا شــده الطــاف تو مــا را شــامــل

ک صــا ِعـد
«یا غــافِــر! ش ّ
َــرنــا اِلـیــ َ

نــازل»
یــا راحــم! خ ُ
َــیــر َ
ک اِلَـیــنــا ِ

**********************
دنــیــا و تعــلــقــات دنیــا فــانــی ست

لــذات همــه گــذشـتــنــی و آنــی ست

جــز لــذت سجــده و سحــرگــاهی که

در چشم ترت هوای اشک افشانی ست

**********************
از شــوق اجــابـتت چنــان لــبــریــزم

چون اشک به خاک درگهت میریزم

«اِن اَنتَ قَ َ
عبــدِک»
عن َ
ک َ
طعتَ َحبلَ َ

درگــاه امــیــد کـیــست دسـت آویــزم

**********************
لبــریــز معــاصــیام پــر از آسیــبــم

ســرگــرم گنــاه ،غــافل از تهــذیــبـم

ت محض!
ت الیزال! ای رأفـ ِ
ای رحم ِ

یــا رب به عـقــوبـتـت مکــن تــأدیـبم

**********************
با این دل مرده و کویــری چه کنــم

با این همه جرم و سر به زیری چه کنم

ی النَّجات یا رب یا رب»
ِ
«من اَینَ ِل َ

تو دست مرا اگــر نگیــری چه کنـم؟
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000
شاعر :سیدمحمد میرهاشمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

نامه سیـاه را به حــرم ره نمي دهـند

اهــل گنــاه را به حــرم ره نمي دهند

گمراهي است حاصل عمر گذشته ام

گم كرده راه را به حرم ره نمي دهند

در پشت در نشسته ام و بــاورم شده

هر بي پنــاه را به حرم ره نمي دهند

دیگر چه جاي تیره دل خسته اي چو من

وقتي كه ماه را به حرم ره نمي دهند
1

بي تكیه گاه را به حرم ره نمي دهند

تكیه به اهل بیت كن اینجا وغم مخور

این باب را كلید ز اشك سحــر بســاز

بي سوز و آه را به حرم ره نمي دهند

آن نور فاطمي سحري جلوه كرد وگفت

هـر روسیاه را به حرم ره نمي دهند

شاعر :رضا رسول زاده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

بیا که عبد مطـیع خدا شدن خـوب است

شبی به خاطر او سر به را شدن خوب است

تمام حرف همین است که ما گنه نکنیم

ز آن چه نفس بخواهد جدا شدن خوب است

شده به یک سحری صاف کن دل خود را

به آیه های خدا با صفا شدن خـوب است

به دل حقیقت محبــوب را تو پیــدا کـن

ز عشق های مجازی رها شدن خوب است

چرا به پیش خالئق تو خم کنی سر خود؟

شبی مقابل دلــدار تا شدن خـوب است

صدای اهل قبوراست می رسد بر گوش

که  :آی بنده رفیق دعا شدن خوب است

از این دو دیده به غیر از گنه نشد حاصل

ببند چشم ،که اهل بکا شدن خوب است

ببین که قافله ی عمر می رود از پـیش

مرو به خواب که دور از خطا شدن خوب است

مگر که بخت کند رو  ،طبیب را بیـنی

به درد بندگی اش مبتال شدن خوب است

در این لیالی رحمت اگــر خــدا خواهد

مسافر حــرم کــربال شـدن خـوب است

1

 .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

تکيه به اهل بيت کن اينجا و پس بيا

بي تکيه گاه را به حرم ره نمي دهند

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین (  ) astanevesal.irسایت آستان وصال

60

همدان

000
شاعر :مهدی نظری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

در گناه است که آدم کـمرش میشکند

باغ ســرسبــز تـمـام ثـمـرش میشکـند

آن کبوتر که شود صید شیـاطین بخـدا

آخـرش با کـمک نفـس پـرش میشکند

دل آلوده نـدانـسـته که در وقت گـــنـاه

ثمرش ،بال وپرش ،رگ وبرش میشکند

1

بیسپر باشد اگر!سخت سرش میشکند

هرکسی روزه گرفت و به خدا فکر نکرد

حـتـم دارم که قـیامت سپرش میشکند

چه دراین ماه وچه درشام وسحرهای دگر

وای بر آنکه دعـای سحـرش میشکـند

دل من سوخت ازآن خانه که با ضرب لگد

وسط شعـلـۀ سـرسخـت درش میشکند

بی حیا پیـش پـسر زد به رخ مــادر او

گـفت  :اینطور غرور پسرش میشکند

سنگ شیطان که به دل خورد خدا میداند

شاعر :محمد فردوسی

قالب شعر :غزل

ب

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

غیر از تو ای خدا به کسی رو نمیزنم

جز در مقــام قـرب تو زانـو نمی زنم

با کشتــی شکستــه ز امــواج معصیت

جز در کرانـه های تو پهلــو نمی زنم

بعضی مواقع از سر تکــرار معصیت

با غــافــلــیــن درگـه تو مـو نمی زنم

با این که روسیــاه ترین خلـق عــالمـم

چنگی به غیر نغمۀ «ارجو» نمی زنم

خواهی مرا بری به جهنّم بـبر ولی ...

این را بدان که بانگ هـیاهو نمی زنم

این بـار اگر ردم نکـنی قــول می دهـم

سـنگی دگـر به روی تـرازو نمی زنم

ُــود
تـنهــا امیـد من پــســر فــاطــمـه ب َ

بیهوده دل به این سو و آن سو نمی زنم

امـشب دلــم کــبــوتــر بـام رضـا شده

َپـر جز هــوای ضامـن آهـو نمی زنم

زهـر جـفـا توان پــرش را گرفته بـود

مانـند مـادرش کمـرش را گرفته بـود

 . 1بيت زير به منظور بهتر جا افتادن معنا و دور ي از محاوره در شعر و حفظ حرمت نام حضرت عباس تغيير داده شد
سنگ شيطان که به دل خورد به عباس قسم

بي سپر باشد اگر!سخت سرش مي شکند
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فعولن فعولن فعولن فعولن

اگــر رو سیــاهــم اگــر رو سفـیــدم

تو هستــی پنــاهــم تو هستــی امیدم

هـمــه از گنــه شــرمــســارنــد امــا

من از کثــرت تـوبه خجــلت کشیـدم

تو آغــوش خــود را برویم گــشودی

ولی من به دنبــال شیــطــان دویــدم

تواز من به جز جرم و عصیان ندیدی

من ازتو به جز عفو و رحمت ندیدیم

تو نــزدیک بــودی و من دور از تـو

تو پیــوند کــردی من از تو بــریــدم

نه رنگی به رویم نه عطری به بویم

همـه گـرد گـل بودم و خــار چــیــدم

تو بیدار و من خفته در خواب غفلت

تــو هــشــدار دادی و مـن آرمــیــدم

تو از مهــر نــاز مــرا می کــشیـدی

من از جهــل قهر تو را می خــریـدم

بیــا بر گـنـاهــم بکش خط غــفــران

کــرم کــن که بر آخــر خط رسیــدم

تو بـر عیب ها پــرده پوشی؛ دریغــا

که من پــرده خــویــشتــن را دریــدم

الهــی الهــی به «میثــم» نــگــاهــی

به روی سیــاهــم بــه روی ســفیــدم

شاعر :محمود قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

گرچه من پشت درم ،راه ندی حق داری

گرچه من دربدرم ،راه ندی حـق داری

بسكه من این در و آن در زده ام حاال كه

خـورده اینجا گذرم ،راه ندی حـق داری

همه جا پـرسه زدم غـیـر در خانـۀ تـو

حــال بشكسته پرم ،راه ندی حـق داری

از رفیقان شهیـدم به خــدا جـامــانــدم

حال كه یك نـفــرم ،راه ندی حـق داری

گرچه بر سفره تو شاه و گـدا مهمانند

بسكه من خیره سرم ،راه ندی حق داری

بس كه توشاهد عصیان مني امشب كه

من گــداي سحــرم ،راه نـدی حـق داری

به امـیدم كه كسي بــاز شـفـاعت بكند

طفل شش ماهه مگـر باز وسـاطت بكـند
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همدان

000
شاعر :رضا رسول زاده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

شبها که گرم اشک و مناجات می شویم

1

شـایـد شـبـیـه مـادر ســادات می شـویــم

از نور فـاطـمه به سحـر فیض می بریم

تا مـعـتـکـف به کـنج خـرابات می شویم

مـا آمـدیــم تـا کـه گــرفــتـارمـان کـنـی

زلـفـی نشان دهی همه اثـبـات می شویم

لـب وا نـکـرده برگـۀ عـفـو تو می رسد

از این همه گـذشـتـن تو مـات می شویم

این نفس  ،دست از سر ما که نمی کشد

در عمر خویش خرج مکافات می شویم

ذکر "علی علی" است که آزادمـان کـند

وقـتـی اســیــر دام بــلــیـات می شـویــم

حـق مـن است تـا بـزنـی ام ،نـمی زنـی

با چـشم رحـمـت تو مـراعات می شویم

با روضۀ حسین ز بـس گـریه می کـنیم

غافل ز عرض کردن حاجات می شویم

هرچه صالح ماست به کشکول مان بریز

ورنـه گـدا به شـیـوۀ عـادات می شـویـم

درپیش روزی است که انگشت بر دهان

حسرت نصیب از این همه اوقات می شویم

بــاور نمی کـنـیــم که با بـودن حـسیــن

در آتــش عـذاب مجـازات مـی شــویــم

تا مرگ ما رسد ،عـلـی از راه می رسد

آمـاده پس بـرای مــالقـات می شــویــم

شاعر :وحید قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

از دین به جای حلم ،تفــاخر گــرفته ام

اوصافی از قبــیل تحــجــر گــرفتــه ام

در منجالب کبر و حسد گیــر کـرده ام

حس می کنم که بــوی تنفــر گـرفته ام

درد بدی است ،حال مناجات وسجده نیست

بیــمــاری شدید تــکــبــر گــرفـتــه ام

ای ابر دیده  ،محض رضای خـدا ببار

در بین شعله های هوس گــر گرفته ام

شرط سعادت ابـدی حب فــاطمه است

این درس را من از ادب حر گرفته ام

 . 1بيت زير به دليل ايراد محتوايي تغيير داده شد .زيرا ما حتي خاک پاي اهل بيت نيز نخواهيم شد تا چه رسد به شباهت.
شب ها که گرم اشک و مناجات مي شويم

قـدري شبيه مـادر سادات مي شويم
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000
شاعر :قاسم نعمتی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

حــال و احــوال گـرفتـار تماشــا دارد

گــریــه ی عبد گنـه کـار تـماشا دارد

آمدم گــریه کنـم تا که نگــاهی بکــنی

چون ستــاره به شـب تـار تماشا دارد

هر چه شد بین من و تـو ز همه پوشاندی

آبــروداری ســتّــار تـــمـــاشـــا دارد

بارها زیـر همه قـول وقـرارم زده ام

دست گـیــری تو هر بــار تماشا دارد

مهربـانی بـه گنـه کار بُود عــادت تـو

کــرم ســفــره غــفـــّار تـمـاشــا دارد

ماه ،ماه رجب و سفره به نام علی است

لحـظــه ی جلوه ،رخ یـار تماشا دارد

عاشق نیمه شب صحن و سرای نجفم

کـــرار تــمـاشــا دارد
حــرم حــیــدر
ّ

همۀ آرزویم یک سحرکرب و بالست

شب جـمـعــه حـرم یــار تـمـاشا دارد

مادری دست به پهلو پسری پـاره گلو

گریــه ها لحـظـه ی دیـدار تماشا دارد

روضۀ قحطی آب و لب عطشان حسین

گـوشه ی صحن علمدار تــمـاشـا دارد

خاک ری را به بـهای سر آقــا دادند

زین جهت گریه ی بسیار تمـاشا دارد

1

پـرچــم خــیــمــه ی دلـدار تماشا دارد

کـاش امسال شـود سال ظهـور حضرت

شاعر :حسین ایزدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

من که از قــافــلۀ پیر مغــان جـا مانـدم

تک و تنها شدم ،از همسفران جا ماندم

لطف تو گر چه مرا لحظه ای تنها نگذاشت

با گـنـه اُنس گــرفتـم و همان جـا ماندم

شهداء پای وصــال تو ز جان بگذشتند

من دلبستـۀ این جــان گـران جــا ماندم
ِ

جلوۀ نور تو با این که جهان را پُر کرد

بین تاریکــی دنیا ،نگــران جــا مانــدم

دل به غیر تو که بستم به زمین افـتادم

قلبـم افتــاد به دست دگــران جا مــاندم

 . 1بيت زير به جهت حفظ بيشتر حرمت امام عليه السالم تغيير داده شد
کـاش امسال شـود سال ظهـور دلبر

پـرچم خيمه ي دلـدار تماشا دارد
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همدان

000
شاعر :قاسم نعمتی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

سرخوشم از باده ای که یار دستم میدهد

جام اشکی که سحر دلدار دستم میدهد

همرهان بار سفربستند ومن جا مانده ام

گفتم آخــر روسیاهی کـار دستم میدهد

وای از نفسم که درراه خطا خوارم نمود

او بهــانه از ســر اجبــار دستم میدهد

آنقــدر توجیه شیـطانـی بچیند روی هم

تا گنه را از سر اصـرار دستم میدهد

معصیت کردن برایم عادتی گشته چرا؟

این بال را نفس با تکرار دستم میدهد

من گنه کارم ولی آخر به عشق فاطمه

برگ سبزی حضرت غفار دستم میدهد

ناز ساقی را به خون دل کشم تا لحظه ای

که سبـویی لحـظـۀ دیـدار دستم میدهد

زیر دین کس نبــاشم تا دم جــان دادنم

جام کــوثــر حیدر کـرار دستــم میدهد

بوسه دارد دست آن ساقی که از روز ازل

بــاده را بی مـنّـت و آزار دستم میـدهد

در ازای هر علی گفتن به زهرایش قسم

جامی ازکوثر صدو ده بار دستم میدهد

دانم آخر حق زباب القبلۀ کرب و بـال

برگ تضمین امان از نار دستم میدهد

شاعر :محمد سهرابی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

کو یک نفر که یاد دل خستگـان کنـد؟

یا ال اقــل حــکــایت ما را بیـان کند

من زیر بـار معصیـتم ضعف کرده ام

دستی کجــاست تا مدد نـاتـــوان کند

تب کـردم از مرور گـناهان کوچـکـم

کو آتشی که خجلت ما را نـهان کند؟

ما بی سلیقه ایم ،تو حـاجات ما بخواه

ورنه گـدا مــطالبه ی آب و نـان کند

آتش میاورید که اشکـم مـرا بسوخت

کار شــرار نـار تو ،آب روان کنـد

ما را مران ز خویش چرا که زمانه راند

حاشا که دوست کار زمین و زمان کند

شبهــا مرا برای خـودت انتـخاب کن

فرصت مده که دیگریام امتحان کند
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000
شاعر :رضا تاجیک

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعلن

ظیــم ال َمن! گـنــاه آورده ام
ع
یــا َ
َ

غــافـر التــَوب! اشتباه آورده ام
ُ

ال تُــؤ ّدِبنی ،خــودم شــرمنده ام

تــازه قــلــبم را به راه آورده ام

عــدّتــی فـی ُکربَتی! دلخستــه ام
ُ

جـــوانــی تــــبــاه آورده ام
مــن
ِ

صاحبــی فی ِشدّتی! من را مران
ِ

رو بــه ســوی بــارالـه آورده ام

ترک؟ یا غفور
فـوک؟ أینَ ِس ُ
أینَ َ
ع ُ

1

نـــامه ای غــرق گـنــاه آورده ام

َیر الحـاکمین!
قاضی الحاجات ،خ ُ
ُ

ب داد خـــواه آورده ام
رو بـه ر ِ

أنیس الــذّاکرین و یا بَصــیر!
یا
َ

اشک تـوبــه از نــگــاه آورده ام

یا َحـلیم و یا کَــریــم و یا َجمیل!

خــلــوتـی ،تار و سیــاه آورده ام

ک ،یا الـه!
ک إلَیــ َ
هــاربٌ ِمنــ َ
ِ

من به ســوی تو پــنــاه آورده ام

َ
غیــاث ال ُمستغـیثین! ربّنــا!
یا

یک زبــان عــذر خـواه آورده ام

ال تُــخَـ ِیّـبـنی،أنا ال َعــب ُد ال ُحسیـن

گــریــه بر این پـادشــاه آورده ام

شاعر :موسی علیمرادی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

من از این نفس؛ از این بی سر پا خسته شدم

خودم از دست خـودم آه خــدا خسته شدم

اینکه هر روز بیــایم تو مرا عـفــو کـنی

بــروم بــاز خطا پشت خطا خـستــه شدم

من از این چشم که جز تو همه را می بیند

ازهمین کوری و این منظره ها خسته شدم

بـه هــمــه وعــدۀ جـبــران مـحـبــت دادم

جز تو ای خوب؛از این رسم وفا خسته شدم

ال اقل کــاش دمی شکــر گــذارت بــودم

من از این الل زبانی به خدا خستــه شدم

ای که ناگــفــته همه حــاجت مــا رادادی

قسمتــم کن بــروم کــرببــال خستــه شـدم

 . 1در مصرع هاي اول بيت پنجم و هشتم جاي کلمات غفور و جميل را با هم عوض کرديم زيرا در بيت مصرع دوم بيت پنجم حرف از نامه
غرق گناه آمده است پ س مناسب تر آن است که صفت غفوربکار برده شود ف همچنين در مصرع دوم بيت هشتم حرف از خلوت تار و سياه
آمده که صفت جميل مناسبت تر است تا اين زيبايي الهي خلوت را زينت بخشد و تاريکيش را روشن سازد.
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همدان

000
شاعر :قاسم نعمتی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

هرکه سـوزجـگر اشک روانش دادنـد

1

بر ســر کــوی مناجات مکــانش دادند

آنکه گردید نظــرکرده صاحب نظران

جلوه حضرت مـعـشــوق نـشانش دادند

دیده ای راکه مطهر شده با اشک سحر

جــام وصلی ز سبـوی رمضانش دادند

آن دلی راکه عیارش به دعا خالص شد

نیــمه شب وقت منــاجات زبانش دادند

زیرو رو می کند آدم  ،نفس آن واعظ

که ز انـفــاس عــلی فــن بیـانـش دادند

بنده ای که شده تسلیـم به تـقــدیر خـدا

هرچــه دادنــد به ابــرار همانش دادند

باغ آن سینه که شد زنده به باریدن اشک

سبــزی عشق به اوقــات خزانش دادند

نوکری را که ملقب شده بر نام حسین

ظل رحمـانیت عــرش مکـانــش دادنـد

هرکه خودرا برساند حرم کرب و بال

مستـقـیــما ز خـدا بــرگ امــانش دادند

آن گلــویی که دم روضه زیـنـب دارد

اثــری خــاص به لحــن سخنانش دادند

شاعر :حسین ایزدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ما را به حق ساقی کــوثـر قـبول کـن

با ناله های هر شب حیــدر قبـول کن

ما بچه های مــادر پهلــو شکسـته ایم

ما را به حق پهلوی مــادر قبــول کن

ما غیر گریه ،تحفه بـرایت نـداشتیـم

این قطره را تو چند برابر قـبـول کن

تاج غالمی تو به شــاهی نمی دهیــم

ما را همیشه رعیت و نوکر قبـول کن

خسته شدم ز توبه شکستن دگر بس است

حـاال که رو زدم به تو دیگرقـبـول کن

از بار معصیت کمــرم درد می کند

یعنی منم شکسته و مضطـر قبـول کن

تا حک شود ز یار به این تن نشانه ای

ما را شکسته سینه و بی سر قـبول کن

 . 1ابيات 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

هرکه سوز جـگرواشک روانش دادنـد
زيرو رو ميکند عالــم نفس آن واعظ

برسرکوي مناجات امــانش دادند
که ز انفاس علي فن بيـانش دادند
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000
شاعر :علی اکبر لطیفیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

بر روی دست ماندن این بارها بس است

غیر از تو رو زدن به خریدارها بس است

در لـطف تــو تحـمـل آه فـقــیر نــیست

فـیــاض را صـدای گرفتار ها بس است

این نفس مانع است ،خودت برطرف نما

بین من و تو چــیـدن دیـوارها بس است

من بــندگی ز تــرس جــهــنـم نمی کنم

بنده شــدن بخــاطــر اجبـارها بس است!

خــیــلی گنــاه می کنم و تــوبه می کنم

دیگربس است اینهمه تکرارها ،بس است

این بار را بخـر که دگر راحـتــم کنی

بیهـوده رفــتــن سـر بـازارهــا بس است

تو سفـره را برای هـمه پـهــن می کنـی

در مهربــانـی تو همین کارهـا بس است

ما را بهشت هــم نبـر  ،اما قـبــول کن

لبـخـنـد تو برای گــنـه کـارها بـس است

آری فــقــط حـسـیـن مــرا رد نمی کـند

از این به بعـد رفـتـن دربـارها بس است

شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای آنکه در فضای دعـا می خری مرا

تا اوج وصل حضرت خود می بری مرا

مثـل همیشه با نظـر رحـمتـت بـبخـش

حـال دعــا و زمــزمـه ی بهـتـری مرا

حال قـنوت و حال بکــا حـال بنـدگی

کن مرحمت ز عاطـفهای کـوثری مرا

آئـیـنــه جـمـال خـودت را نـشــان بـده

من اظهر الجـمـیـل ،نما حـیــدری مرا

لطف شماست خوانده مرا ورنه ای کریم

شایسته نیست این سمت نوکــری مـرا

هر گـاه حــال تـوبه مـرا دست میدهد

گــویـم که هـست این گــنـه آخری مرا

ای کاش پای لـنگ مرا سنگ می زدی

تا می زدود رنــگ خـطـا یـاوری مـرا

تـنـبـیه می کنی بکـن امـا خـودت بـزن

مـسـپـار ای خـدا به کـس دیگـری مـرا

با یک اشاره قـلب حـسیـنی به من بده

زهـرا کـند ز لطف مگر مــادری مرا

شش گوشه حـسین دلم را ربـوده است

یعـنی دوبـاره کـرده عـلی اکبـری مرا
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل

الهی این من این جـرم و خطایـم

رهَـم دادی ،مـکـن دیگـر رهایـم

بگیر از من مرا ،امــا نه از خود

بـسـوز اما مسـاز از خود جـدایم

تو را گم کردم و خود گشتهام گم

صدایـم کـن صـدایــم کن صدایـم

به من گفتند از اول عبد «هو» باش

چه بـایـد کـرد من عـبــد هــوایـم

تو آن ربّی که با عبـدت رفـیـقـی

من آن خـارم که بـا گـل آشـنـایـم

گـنـه کـردم ،نکـردم شــرم از تو

نـمیدانـم کجـا رفــتــه حـیــایــم؟

خـجـالـت مـیکـشـیـدم بــازگـردم

تو گـفتی بـاز هـم ســویت بـیـایـم

نـبـودم عـبــد؛ تا عـبـدم بخــوانی

نـگـویـم بــنــدهام ،گـویــم گـدایـم

سیه رویم مگر از لطف و رحـمت

بــشـویـی بـا غــبـار کــربـالیـــم

از آن بر خود نـهادم نام «میثـم»

که بخـشـی بـر عـلـی مرتـضـایـم

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

شاعر :ناشناس

آن گــدایـی که سـر کوی تو جایی دارد

1

در سر سفـره ی تو آب و غـذایی دارد

تو نه آنی که ز خود دور کنی سائل را

یـار آن است که پـیـوسـتـه عطایـی دارد

پیش اغیار شـکـستن نب َُـود در خـور مـا

دل چو بشکست به پیش تو بهــایی دارد

در هیاهــوی دعا ناله ی من گـم نشود

هر نوا گــوشی و هـر گوش نوایی دارد

با تو یک رنگ نشد قـلب و زبانم آخـر

بس که این بنده به هر لحظه هوایی دارد

با همه معـصـیـتـم نام مـرا خط نـزدی

سـرایی دارد
نــازم آن یار که گـسـتــرده َ

بخشش و لطف تو جرات به گناهش داده

بـنـده ات تا که خـطاپــوش خـدایـی دارد

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

آن گـدايي که در کـوي تو جـايي دارد
پيش اغيار شکـستن نبُوَد در خــور ما

از سر سفـره ي تو آب و غـذايي دارد
دل چو بشکست براي تو بهــايي دارد
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000
قالب شعر :غزل

شاعر :یار مسافر

دیدی آخر حب دنیا دست و پایم را گرفت

1

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

رفته رفته دل ربود از من خدایم را گرفت

چـشمـۀ اشکـم نمی جـوشد ،نمی دانم چـرا

من چه کردم که خدا حال بکایم را گرفت

من به دنـبــال اجــابت بـودم امـا عـاقـبـت

لـذت گـوشـه نـشـیـنـی و دعایـم را گرفت

بازی دنیاست گر بی درد و غـم بـار آمدم

بـدتـر آنکه این دل درد آشـنـایـم را گرفت

روزگاری آرزوی من شهـادت بود و بس

بعد آن دوران ،زمان ،حال و هوایم را گرفت

در میان قلب خود هر روز زائر می شدم

آه ،شیطان رخنه کرد و کربالیم را گرفت

من بدی کردم ،زمین خوردم ،ولی ارباب بود

که میان روضه هایش دست هایم را گرفت

شاعر :محمد فردوسی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

در پیـشگــاه قــدسی تو ای خــدای من

می دانــم اینکه رنــگ ندارد حنــای من

ازبس که توبه کردم و توبه شکسته ام

چنگی به دل نمی زند این تـوبه های من

یا رب ببین که از سر تکـرار معصیت

دیگــر شکـسـته قبح معــاصی برای من

گر تو مرا رها کنی از دست می روم

بی لطف تو شود دل دوزخ ،ســرای من

ای مالکی که فضل بریّه از آن توست

دستـی بکش به روی ســر بی نوای من

سوگند می خــورم به مــقام ربــوبیـت

نـبــود الـتــجــای من
جـــز آســتــان تــو
َ

آن فــطــرسم که در پی قـنـداقـه آمـدم

یعنـی شـکـسـتـه بـال و پــر ربّـنــای من

امشب بیا به خـاطـر اربــاب بی کـفـن

منّت گــذار و درگـذر از این خـطای من

جان حسین  ...روزی ما را رقم بزن

امضـا نـمــای تـذکــره ی کــربــالی من

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

چشمۀ اشکم نمی جوشد چرا علت زچیست

من چه کردم که خدا حال بکایم را گرفت

بازی دنیاست اگر بی درد و غم بـار آمدم

و چه بد شد این دل درد آشـنایم را گرفت

من به دنبال اجــابت ها که نه اما چــرا

لـذت گوشه نشیـنی و دعایـم را گرفت
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خ
ب
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رد ماه مبارک رمضان
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000
شاعر :حسین قربانچه

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

باز کن در که گـدای سحرت برگشته

عبد عصیان زده و در به درت برگشته

بندۀ بی ِخـرد و خـیـره سرت برگشته

سفره را چیدی و دیدم نظرت برگشته

اصالا انگـار نه انگــار گـنه کارم من
به تو اندازۀ یک عـمر بدهـکـارم من
گرچه آلـوده ام و خــوار ولی برگشتم

طـبـق آن فـطـرت پاک ازلی برگشتم

دیدم از غـیر درت بی محلی ،برگـشتم

ت پُر هستم و با نام عـلـی برگـشتم
دس ِ

از عقوبات من غم زده تعـجـیل بگیر
عـبـد آلـوده؛ پشیمان شده تحویل بگیر
بنده وقتی که فرو رفت به مرداب گناه

خواست از چاله در آید ولی افتاد به چاه

وای از دست رفیقی که مرا برد ز راه

من زمین خوردم و او جای دعا کرد نگاه

حـرف پرواز زد اما همه طنازی بود
دارم آن دوست،دغل بازی بود
دوستت
ِ
هیچ کس با دل من هم دل و همراز نشد

این در آن در زدم اما گره ام باز نشد

پـر پــرواز نشد
این پر سوخته وقـتی ِ

ســ ّد راه گـنـه خــانــه بـرانـداز نـشـد

ناگهان هـاتفی از سوی خـدا گـفت بیا
گـفتم آلوده ام و پُر ز خـطـا گـفت بیــا
حال من آمـده ام حـا ِل مـرا بهـتـر کن
با چنین بنده که داری به مدارا سر کن

دیگر از دست خودم خسته شدم باور کن

مـی کـوثر کن
دم افـطـارم و مـستم ز ِ

1

 . 1بيت زير به دليل ايراد وزني در مصرع دوم تغيير داده شد
با چنین بنده که داری به مدارا سر کن

دم افـطـارم و مـست مـیِ کــوثـر کـن
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کوثر از اشک حسین است خدا میداند

000

که علی ریخـته و فـاطمه می گـریانـد
گرچه اندازۀ یک کوه گنه سنگین است

آشتی با تو همیشه مزه اش شیرین است

سفره ای را که تو چیدی چقدر رنگین است

آخر کار هر آن کس که بیاید این است

اولین قطرۀ اشکی که ز چشمت ریزد
بهر امداد به او فـاطـمـه بر می خیـزد

شاعر :مهدی نظری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

وقتی سحر به عشق تو بـیدار می شوم

حس می کنم که محرم اسرار می شوم

تنها تویی گــره زدلــم بــاز می کــنـی

من هـم به این دلـیـل گرفتـار مـی شوم

قربان دست لطف تو ای مهربان خـدا

لطفی نکن بـبـین چقدر خـار می شوم

با این امیــد که تـو دوایـی به من دهی

روزی هـزار مرتبه بیـمـار می شوم

در این هوای گرم که لب خشک میشود

از ذکر یاحسین چه سـرشار می شوم

هرشب به این امید که آقا نشسته است

از خـادمـان سفــره افـطــار می شـوم

گویند تــوبــه جـرم مرا پــاک می کند

این را سحر به گریه خبر دارمی شوم

من را اگر به روضه نیارد هوای دوست

یک عمر اسیر درهم و دینار می شوم

وقتی گره به کـار من افــتـاد و وانشد

آنجا دخــیـل دست عــلمــدار می شوم

امشب گواه باش که هـمراه اشک و آه

محزون روضــۀ در و دیوار می شوم

وقتی مدینه می رود ای دل،چو مادرم

مجروح زخــم تیزی مسمار می شوم

 . 1بيت زير به دليل ايراد محتوايي حذف گرديد چرا که انسان اجازه ندارد به اميد بخشش گناه کند
گفتندکه تو جـرم مرا مي خـري خدا

من هم به اين اميد گنهــکار مي شوم

1
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000
شاعر :وحید قاسمی

قالب شعر :مثنوی

خود را به خواب میزني اي بنده تابه كي

ت توبه،سرافكنده تا به كی
هي توبه پش ِ

دنـیا وفــا نــكــرده ،وفـا هـم نمي كـند

با زرق و برقش ازغم دل،كم نمي كند

ازحوض نور،كي به رخت آب میـزني
ِ

كي دست رد به سینۀ این خواب میـزني

اي بنده جزء براي خدا بنده گي نكن

کج می روی،لجاجت ویک دنده گی نکن

بنده در اوج ِ فاجـعـه زانو نمی زند

غیراز خداي ِ خود به كسي رو نمي زند

عقلت مگـر به شاید و بـایـد نمي رسد

بار كجت به مـنزل و مقـصد نمي رسد
ِ

تیشه نزن به ریشــۀ خود بنده ي خدا

بیراهه می روی ،مـشو شـرمنــدۀ خـدا

غم پول مي خوري
جاي غم ِ بهشتِ ،

بیچاره اي كه مثل پدر گول مي خوري

بیهوده هي براي دلت كیسه دوخـتــي

بـاغ بهـشت را به جـ ِو ري فـروخــتـي

ای ورشکسته،بیش تر از این ضرر نده

لحظه به لحظه عمر خودت را هدر نده

شبهاي قدر فرصت خوبیست؛ گریه كن

آیا زمان توبه ي تـو نیست گریـه کـن

شبهاي قدر فرصت خوبیست؛توبه كن

بین تو و خدا كه كسي نیست توبه کن

شبهاي قـدر نــالــه بـزن بـي معطـلي

دستم به دامنت ،مددي مرتضي علـي

شبهاي قدر اشك تو را كــوثـري كنـد

زهرا براي شیعه ي خود مادري كند

جا مانده اي ز قافله،هیهات ،گریه کن

امشب براي عمــۀ سـادات گریه كن

شاید خــدا به حا ِل خرابت نظاره كرد

پرونده ي سیاه تو را پـاره پــاره كرد

صبح مــه آلـود مي رسـد
ســوز
مانند
ِ
ِ

وقتي نمانده است ،اجـل زود مي رسد

فكرحساب و كتاب باش
باید روی! به ِ

1

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

1

فشار قبر و سؤال و جـواب باش
فكر
ِ

شبهاي قبر ،تیره تر از كرده هاي توست

مهتاب روشنش سفر كربالي توست

بي نور عشق ،قبر تو دلگـیر مي شود

امشب بگیر تـذكره را ،دیـر مي شود

ای تشنه لب ،ز دست سبو آب را بگیر

امشب به گریه دامن اربـاب را بگیـر

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

جايگزين بيت زير کنيد

بايد بري ،به فکر حساب و کتاب باش

فکر فشار قبر و سوال و جواب باش
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همدان

000
شاعر :رضا رسول زاده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

دوباره سفرۀ اشک است و فیض ماه خودم

دوبـاره نـیـمـه شـبـی و بسـاط آه خـودم

رسیدم اول کاری که مـعـتــرف بـشوم

نـشان به کـس نـدهـم نـامـۀ سیـاه خودم

کسی به جز تو خبردار نیست از حالم

میان محـکـمه آرم که را گـواه خـودم؟

قـشـون اشک فـرستـاده ام به درگـاهت

ذلـیـل عــفـو تـوأم با همه سـپــاه خودم

به من تو راه نشـان دادی و نـفـهـمـیدم

فقط دویـدم و رفتم به کـوره راه خودم

چه ظلم ها که نکردم به خود در این دنیا

چه چوب ها که نخوردم من از نگاه خودم

حـیـا نکـردم و دنبـال مـعـصیـت رفتـم

شدم من عبد فراری و دل بخواه خودم

چه صبر داری و خسته نمیشوی از من

خودم که خسته ام از این همه گناه خودم

تمام ترس من این است مرگ من برسد

که پی نبـرده ام آن دم به اشتـبـاه خودم

به دست های خودم ساخـتم قفس هـا را

ببین که حـبس شدم در میان چاه خودم

" بجز حسین مرا ملجا و پناهی نیست"

بگو به من که :بیا بـنـده در پنـاه خودم

میان قبر بگویم حـسـیـن و گــریـه کنم

دلم خوش است به این اشک گاه گاه خودم

شاعر :ناشناس

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

سفره ی اشک مرا قــابــل مهمانـی کن

در قــدمگـاه دلم قصد چـراغــانـی کن

حضرت دوست مرا معتکف یـادت کن

نعمت قرب به این سـائـلت ارزانی کـن

مثل خورشیدی و نور کرمت کم نشود

به گدا از در شــاهانه ات احسانـی کن

کعبه ی ذکر تو را ُمحرم حج سـحـرم

به منـایـم بـبــر و نـیـت قــربــانی کـن

خاطر مثـل گــلت کـاش مکـدر نـشـود

نظر لطف بر احـوال پــریـشــانی کـن

دوش در بین مناجات به من می گفتی

ای پسر پیر شدی ترک هوسـرانی کن

روزه و ذکر و نماز تو به دردی نخورد

توبه مردانه از این طرز مسلمانـی کن
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000
شاعر :مرضیه عاطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

بـار سفـر آوردهام
مـیـهـمانم کـردی و ِ

چـشمان تـر آوردهام
دستهـای خـالی و
ِ

من گـمراه را
بیـن خـوبـانت ِ
راه دادی ِ

آبـرو دادی و شـرم شـعـله ور آوردهام

حال و روزم را ببین و دستهایم را بگیر

روسیاهـم! از گـناهـانـم خـبـر آوردهام

«یا غیاث المستغیثین» «یا رجا َءال ُمذنبین»

اشک سحر آوردهام
«یا انیس الذاکرین»
ِ

سفرۀ لطف تو پهن و دست-خالی ،سر به زیر

کو ِه عصیان و ثوابی مختصر آوردهام

ک صمتُ » به زنجیرش کشیدم باز هم
با «ل َ

دم افطار در آوردهام
حرص شیطان را ِ

فص ِل ُّ
دق الباب شد پای دعای افـتـتاح

آسـمـان آوردهای و بال و پَـر آوردهام

یاعلی یاعظیم
روح من مأنوس شد با؛
ُ

نـام پــدر آوردهام
تـا خـریـدارم شـوی ِ

ی الولی
بوتراب و قاهِر االعداء ...وال َّ

ت خیرالبشر آوردهام
رو به لطف حضر ِ

درگذر از من ،به موالنا أمیرالمؤمنین

شـفـیع مـعـتـبر آوردهام!
عـاصیام اما
ِ

شاعر :ناصر شهریاری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

رمـضـان آمـده ای عـبـد گـنهکـار بـیا

نیست جز حضرت او حضرت غفّار بیا

در بزن تا که به رویت بگشایند دری

سوی خـوان کـرم حـضرت سـتار بیا

منتـظر مانده خدا تا که بیایی به برش

آشتی کن به سـوی حـضرت دادار بیا

میخـرد ناز گـنهکار ،خـداوند غـفـور

هـمـتی کـن به کـالفی سـر بـازار بـیا

بار عام است و در رحمت ایزد باز است

گر گنهکاری و گر زار و گرفـتار بیا

دست خالی نرو بر درگه رحمان رحیم

دم بـه دم با دم یـا حــیــدر کـرار بـیـا

دست خود حلقه بزن بر در زهرا و علی

سوی حـق با مدد از دلـبر و دلدار بیا

باز کن روزۀ خود با نـمک نام حسین

یـاد خـشـکی لـبـش لحـظـۀ افـطـار بیا

با لب تـشـنه و با دیـدۀ آلـوده به اشک

یاد مـشک و علم و دست عـلمـدار بیا
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همدان

000
شاعر :زهرا آراسته نیا

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

با هق هقم به سمت تو یا رب دعا کنم

تا درد تـوبـههـای شـکـسـته دوا کـنم

برگـشتهام به سوی تو یا ایها العـزیز

تا کـیـل بیپـنـاهی خـود را گـدا کـنم

دنـیـا اذان عـاشـقیام را شنـیده است

بـایـد بـه مـهــربـانیتـان اقـتـدا کـنـم

دلـتـنگیام عـزیـز دلـم داده جـرأتـی

تـا بـر لـبـم حـکـایت نـام تو را کـنـم

خواب از سرم پریده ،هوایم پریدن است

ای خوش دمیکه قصد سفر تا شما کنم

این اشک ها که قابل درگاهـتان نبود

بـایـد بـسـاط روضـۀ سـقـا بـپـا کـنـم

افـتـاده دست بر ورق خـیـس کـربال

باید عـمـود خـیـمـۀ دل را جـدا کـنـم

بی شک گناه دفـتر من پاک میشود

وقـتـی لبـاس هـیـأتـیام را صدا کـنم

من روزهام به یـاد لـبـان حـسین بود

این روزه را به روضۀ مکشوفه وا کنم

شاید که بیادب شده این بندهات ولی

با « یاحسین » کـار تو را یا خدا کنم

باران لطف؛ حـق دلم نیست ،واقـفـم

این ِشکـوه جز کنار تو اما کجا کنم؟

من خستهام از این که خودم بودم و خودم

یک دم مرا ز بـند خـودمها رهـا کنم

شاعر :رضا ابوذری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

بار گـناهـم را نبـین امشب
بیا
سـنگـینی ِ
ِ

مقدّر کن برایم بهترینها را همین امشب

برای استجابت فرصتی بهتر نخواهم یافت

گره خوردهست احیا با امیرالمؤمنین امشب

گرم جنگی تن به تن بودم
تمام عمر با خودِ ،

به دیدارت میآیم از جدالی سهمگین امشب

پنا ِه من همین سجاده و تسبیح و قرآن است

نگاهی کن به این درماندۀ گوشهنشین امشب

شب قدر است و جا خوش کرده بغضی در گلوی من

مقـدّر میشود آیا برایـم اربعـین امشب؟

به فردایم امیدی نیست ،اکنون دستگیری کن

همین حاال ،همین حاال ،همین امشب ،همین امشب
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000
شاعر :محسن راحت حق

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

ایکاش میشد بـندگی از سر بگیرم

چشم تر بگیرم
ب این مـاه،
از صاح ِ
ِ

مـا ِه خــدا آمــد ،رسـیـدم بـا تـبـاهـی

ایکاش میشد تا دوبـاره پَـر بگیرم

دادم جـوانـی را ز کـف بـا آرزوهـا

نابـرده رنـجـم؛ آمـدم تا زر بـگـیـرم

تا کی به دنـبا ِل خـرابی ،روسـیاهی

من آمـدم از درگهـش بـهـتر بـگـیرم

آهی نبـاشـد در بـساطـم وای بر من
کی میشود در دل چراغِ آیه روشن
اسـیـر مـبـتـال را
ایکـاش دریــابـی
ِ

ق بنـدهات شور و نوا را
بشنو ز حلـ ِ

با گـردنی کـج آمـدم الـغـوث یا رب
بردار باری که خراب است و شکسته

دریـاب ایـن آلــودۀ پُـر از خـطـا را
دلـواپـس بـیدسـت و پـا را
مـن
ِ
ّقــ ِد ِ

خیلی ضعـفـم دستـگـیری کن خـدایا

بـار بـال را
نـگـذار بـر دوشــم دمی ِ

اغـفـر لنا یا ربـنّـا هـسـتم پـشـیـمـان
دنـیـا شـده دردیـدهام مـانـنـد زنــدان
پاکـیـزهام کن ای خـدا که روسـیاهم

ق گـنـاهـم
پـستم ،اسـیرم بـندهای غـر ِ

کار تو باشد دستگیری ،جلـوۀ عشق
ِ

دستی رسان بر یاریام گم کرده راهم

ّللا تـوبه
از هـرچه کـردم تـوبـه ای ّ

ق نگـاهم
تو خوب میدانی که مشـتا ِ

ب شـکـسـتـه
راهـم بـده آرام کن قـلـ ِ

دامن خود میدهی یارب پنـاهم؟
در
ِ

اغـفـرلـنا این بـنـده را باید ببـخـشی
خـوبی بـدیها را خـدا باید ببـخـشی
مـادر من
ای مهـربانتـر از پـدر از
ِ

تـر من
تـرحـم بر دو
بنـما ّ
چـشـمان ِ
ِ

رانـده شدم از ک ّل درهـایی که رفـتم

دلبـر من
ب خانه
وا کن به رویـم در ِ
ِ

برگ زردم
خشکیدهام خشکیدهتر از
ِ

ساغـر من
جام اشک موال
پُر کن ز ِ
ِ

بـین دامـانـت خـدایـا
جـایـی بـده در ِ

سر من
دستی بکش دس ِ
ت نوازش بر ِ

جان حسینت
بارم بخـر ای مهـربان ِ
جـان حسینت
اسـم مرا بـنده بخـوان
ِ
ِ
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همدان

000
شاعر :محسن ناصحی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

ای خطا پوش ،خـطا کار تو باز آمده است

واکن آغـوش! گـنهکار تو باز آمده است

هرکجا رفت جز این در ،به در بسته رسید

پشت در مانده به دربار تو باز آمده است

رفت سربار کسی غـیر تو باشد که نشد

پهن کن سفـره که سربار تو باز آمده است

به خریداری یوسف همهجا رفت و نبود

با کـالفـی سر بـازار تو بـاز آمـده است

روزه داری که شده تشنۀ من لی غیرک

بر سر سـفـرۀ افـطـار تو بـاز آمده است

ک یا مومن و یا وهاب است
گرم سبحان َ

ـار تو بـاز آمده است
با
اجـرنـای من الـنّ ِ
ِ

راهـبـا ا راغـبـا ا و راجـیـا ا و خـائـفـا ا است

گر ابـوحـمزه به دیدار تو باز آمده است

ال تـؤآخـذنی أَال عـشق! که با سوء عمل

سر این کوچه بدهکـار تو باز آمده است

ک إلیک است و گرفـتار گناه
هـاربٌ من َ

گر به سوی تو گرفتار تو باز آمده است

قـدر را قـدر ندانست و پشیـمان برگشت

واکن آغـوش! گـنهکار تو باز آمده است

شاعر :مهدی قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

خانهات آبـاد ،ما را قـبل ویـرانی ببخش

نوکر دل ُمردهات را ،مهربان جانی ببخش

عذرخواهی میکنم خیلی خالصه مختصر

نامۀ جرم مرا امشب که میخوانی ببخش

پشت کردم بر تو که بودی مرا پشت و پناه

آمدم در ماه رحـمت ،بین مهمانی ببخش

گرچه سفت و سخت بودم بر گناهم پا فشار

یا الـه المـذنـبـین ما را به آسـانی ببخـش

چون تو را پیدا نکردم هر کجا پیدام شد

تو به روی من نیاور خوب و پنهانی ببخش

چنـتۀ من خالی است و کیسۀ عفو تو پُر

دست من خالیست یارب مفت و مجانی ببخش

هرچه میخواهی بزن ما را ولی در روز حشر

پیش زهرا و علی من را نسوزانی ببخش

صاحب شبهای قدر و قاضیالحاجات من

جان حیدر از گدا رو بر نگردانی ببخش
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000
شاعر :وحید دکامین

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

در راه عشق میخرم از جان بالی تو

خـلـقی اسـیـر حـلـقۀ زلـف دو تـای تو

دلها صفـا گرفـته هـمی از صـفـای تو

عــالَـم پـنـاه مـیطـلـبـد از ســرای تـو

خـون خـدا تـویی و خدا خـونبهای تو
ِ
ای روز و شب دخی ِل غمت روزگار ما

تار ما
روشن به
نام تو شدِ ،
ذکـر ِ
شـام ِ
ِ

اعـتـبـار ما
ای داده آبــرو تـو بـه مـا،
ِ

یـار ما
تـنهـا تو رهـنـمای طـریـقـی و ِ

ب ما ثـنای تو
ذکـر ل ِ
هر صبح و شامِ ،
بانی اشک ،عـلّت شـور و نوا ،حسین

مشکـل گـشای در ِد د ِل بـیدوا ،حسین

عـبــ ِد خـدا و فــانـی را ِه خــدا حـسـین

کشتی عـشق ،را ِه نجـات از بال حسین

اســالم را بـقـا ز تـو و کــربــالی تـو
مرهم غـم است
اشک دیدۀ ما
گفتی که
ِ
ِ

هرچه کنیم گریه به پای غمت ،کم است

حرم است
تنها نه یک دهه ،همه سالَم ُم ّ

وقـف تو بودن دمادم است
مر مفـید،
ُ
ِ
ع ِ

ِّ
وّللا نـیـسـت در دل مـا جـز هـوای تو
عـمری به پای روضۀ تو کارم آه بود
ُ

کـارم عــزا بـرای شـ ِه بـیسـپــاه بـود

لطف دوست ،اشک دو چشمم به راه بود
از
ِ

مـن روســیــاه بــود
هــمـواره آرزوی ِ

کی قـسـمتـم شود که بـمـیرم برای تو؟
مـاه دعـا و مـاه نـیـایـش رسـیـده است

وقت ُمجیر و ذکر و ستایش رسیده است

وقت نگا ِه لطف و نوازش رسیده است

کار دلم دوباره به خواهش رسیده است
ِ

محـتـاج یک نگـاه تـوأیـم و عـطای تو
روزی که گشت غرقه به خون آن ُرخ چوماه

اهـل حــرم اسـیـر حـرامـی و بـیپـنـاه

زینب به سرزنان ز روی ت َل کـشید آه

از زیر نـیـزههای شکـسـته به قـتـلگـاه

آمـد به گـوش زینب کـبری صـدای تو
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همدان

000
شاعر :علیرضا قزوه

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

بیتو ای جان جهان ،جان و جهان را چه کنم؟

خود جهان میگذرد ،ماندن جان را چه کنم؟

ماه شعبان و رجب ،نم نم اشکی شد و رفت

خانه ابریست خدایا! رمضان را چه کنم؟

شـانه بر زلـف دعـا میزنـم و میگـریم

موسی من! تو بگو روز و شبان را چه کنم؟

ی علی  !...لقمۀ نوری برسان
صاحب ح ّ

سحر از راه رسیده ست ،اذان را چه کنم؟

ّ
خـط امـانـی دادند ...
کـاتـبـان تـو مــرا

کـشتۀ خال توأم ،خـط امـان را چه کنم؟

کاشکی جرم عـیان بودم و تقـوای نهان

پیش تقوای عیان ،جرم نهان را چه کنم؟

کاش میشد که سبکتر شوم از سایۀ خویش

آفـتابا تو بگو! خـواب گران را چه کنم؟

زخم شمشیر اگر قوت سحرگاه من است

وقت افـطار ولی زخم زبان را چه کنم؟

رنجـه از طعنـۀ پـیـران پـریـشان نـشدم

با چهل چله جنون پند جوان را چه کنم؟

غـرقـۀ مـوج رجز ،گـم شـدۀ بحر رمـل

سینه خالی ز معانیست ،بیان را چه کنم؟

شاعر :مهدی نظری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلن

حـال مـنـاجـاتی نـدارم بسکه بـد کـردم

راه خودم را با خـدای خویش سد کردم

یکـسال دنـبـال خـطـاهـای خـودم بـودم

یک مـاه تنها ،زندگیام را رصد کردم!

خـیـلی بـرایم مـوقـعـیـتها فـراهـم شـد

چون دیدم از تو دور خواهم گشت ،رد کردم

حاال شبیه محـتضر در محضرت هستم

سقـف بر سرخود را لحد کردم
وقتیکه
ِ

امـروز با شـرمنـدگی رو َبـر تو آوردم

اینـبار باور کن که نفـسم را لگـد کردم

هرچـنـد ناچـیـزنـد امـا در حـضـور تو

این قطره قـطره اشکهـایم را سند کردم

تو آبـرویم را نـبـردی پـیـش این مـردم

هرروز اینها را به نفـسم گوشزد کردم

ای مهـربانتر از همه با من ،بـبـخـشایم

1

من خـوب باتو تا نکـردم ،باتو بد کردم

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

ای مهـربانتر از همه بامن ،حـاللم کن

من خـوب باتو تا نکـردم ،باتو بد کردم
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000
شاعر :وحید محمدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

بیچـارهام ،دل خـستهام ،زارم ،نـزارم

بـاز آمـدم چـون ابــر بــارانـی بـبـارم

قـلب سیاه و چـشم خشک آوردهام من

اشکـم نـمیآیـد ،گـره خـورده به کارم

غیر از گـناه و مـعـصیت انگار اصال

کـاری نـمیآیـد از این چـشـمـان تـارم

حرف جدایی را نزن ،دق میکـنم من

من که به جز این خانه جایی را ندارم

چیزی به جز بار گنه بر شانهام نیست

بــار مــرا بــردار کـه افـــتــاده بــارم

هی قـول توبه میدهـم اما چه سـودی

دیگـر به قول خویش اطـمـیـنان ندارم

من را بـسـوزان اعـتـراضی که ندارم

نـا اهـلـم و مـیدانـم اصـال اهـل نـارم

بـد جـور دلـتـنـگ غــروب کـربـالیـم

ایکاش میشد سر بر آن تربت گذارم

این روزهها ،روضه به پا کردند در من

ایـن روزهـا یـاد لـب خـشـک نـگـارم

قربان آن خواهر که پای نیزه میگفت:

حـاال بـبـیـن بر نـاقـۀ عـریـان سـوارم

عباس عـلی دور و برم بود
یک روز
ِ

حـاال به شمر و حـرمـله افـتـاده کـارم

شاعر :جواد حیدری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

فرصت توبه گذشت و گریه میبارم هنوز

حسرت اوقات غفلت را به دل دارم هنوز

باز هم جا ماندم و این غافله از ما گذشت

مانده خاری در کف پا و گرفتارم هنوز

هر چه درمان بود مخصوص ضیافت خانه بود

عافیت بود و شفا هر چند بیمارم هنوز

بعد از آن شب های بهـتر از تمام سالها

در مسیر بندگی ای وای کم کارم هنوز

من نبـودم زیـنت مهـمـانی خـوبـان تـو

هر چه تو بخشیدهای من عبد سربارم هنوز

گر چه دارد میرود این ماه اما میزبان

باز میگوید گنه داری؟ خریدارم هنوز

سر یاری اگر داری بیا
لحـظهای با ما ِ

اشتیاق دستگـیری از تو را دارم هنوز

تا که من هستم چرا بر دیگران رو میزنی

من که قبل از هر که گویی دوستت دارم هنوز
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000
شاعر :محمد جواد پرچمی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

مـنى كه هـیچ كـسى را نـدارم اال تـو

دوبــاره آمــدهام درد دل کــنـم بـا تـو

همینکه با تو کمی درد دل کنم خوب است

فقط برای توخود را خجل کنم خوب است

كنار سفـره خود خـلوتى به من دادى

چه خوب فرصت همصحبتى به من دادى

چقدر حرف نگفته برای گـفتن هست

تو هم همیشه حواست به گریه من هست

پـناه بر تـو از این خـشکـسالی آوردم

برای عـرض ادب دست خالی آوردم

دلـم گرفـته ،بـرایم نـشانهای بفـرست

برای بغـض گـلـویم بهانهای بفـرست

دوبـاره آمـدهام سـربـزیـر گـریـه کـنم

نشـسـتهام بـگـذارید سـیـر گـریه کـنم

دوبـاره مثل هـمیـشه مرا بغـل کردی

همیشه مشکل من را فقط تو حل کردی

اگرچه خستهای و گرچه دلخوری از من

همیـشه مطـمـئـنم دل نمیبُرى از من

مـرا بـبـخـش اگـر نـامـهام سـیـاه شده

بـیا بـگـو به مـالئـک که اشـتـباه شده

گـدا رسـیـده بـیا و کـرم فـروشی کـن

برای بـنده خـود باز پـرده پـوشی کن

مرا ببخش اگر سمت معـصیت رفـتم

بـلـد نـبـودم اگـر راه را غـلـط رفـتـم

هـنوز نیـسـتم از کـرده خودم راضی

قـبول کـن اجـلـم را عـقـب بـیـنـدازی

اگر كه تـوبه نـكـرده اجـل فـرا برسد

خدا كـند كه به دادم امـام رضا برسد

اگر بـناست بمـیرم چه حـسرتى دارم

هـنوز من دو سه تا كـربال طـلـبكارم

مـنى كه لحـظـه افـطـارها نـوا كـردم

دم غـروب هـمـش یـاد كـربـال كـردم

همیشه خواسـتهام زیر پرچـمش باشم

غـروب اول مــاه مــحـرمـش بـاشــم

غـروب اول ماه و غـروب روز دهم

بـمـیـرم از غـم آن ضـربـه دوازدهـم
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000
شاعر :محمد قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

تـو بـاز مـرا خـوانـدهای ا ّمـا نـگـرانـم

از فـیـض مـنـاجات سـحـر بـاز بـمانم

من چند صباحیست که در غفلت محضم

بیدار کن ای دوست ازاین خواب ِگرانم

شعـبان و رجب را به بطالـت گذارندم

الر َمضانم)
َهـر َّ
با دست تُهـی راهی (ش ُ

این فکر که از چشم تو یک روز بیفتم

َدردیست که ِمث ِل ُخوره اُفتاده به جانم

توفـیـق بـده تا که در این مـاه مـبارک

جز ذکر تو چـیـزی نـشود ورد زبـانم

سـوگـنـد بـه قـاری سـر نـیـزه؛ الـهـی

سی وعـده سـر سـفـرۀ قـرآن بـنـشـانم

بـگـذار که بـا یـاد لـب تـشـنـۀ آن شـاه

در بین مناجـات کـمی روضه بخـوانم

بـا یـاد تـن بیرمـقـش مـوقـع مـغـرب

خوب است که از کف برود تاب و توانم

سالما)ست به من آتش دوزخ
(بَردا ا َو َ

چون سوخته دل از غم آن سوخته جانم

من آرزویم کربـبال در شب قـدر است

بگـذار خودم را به ضریحـش برسانـم

شاعر :غالمرضا مهدوی آزاد

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

ت قدسی رمضان ،آمده است
طائر وصل ِ
ِ

از َد ِم عیسوی اَش ُمرده به جان آمده است

عاشقان باده زنید از قدح و خوش باشید

که ز ُخم خانه سبوئی به میان آمده است

سـاغـر مـسـتـانـۀ ما
پُـر و پـیـمـانه کند
ِ

سر ِو زیبای جنان است و چمان آمده است

هـنـر طـنـازی
عـالـمی غـمـزه کـنـد بـا
ِ

دیدار ُرخَش پیر و جوان آمده است
بهر
ِ

"نرگسش عربده جوی ولبش افسوس کنان"

یار شیرین دهنان دُرد کـشان آمده است

نیمۀ این َم ِه رحمان گـ ُ َهر افـشانی است

سن ،آن د ِ ُّر گران ،آمده است
ِس ِ
بط ا َکبَرَ ،ح َ

جـبـرئـیل و هـمـۀ خـی ِل َمـلَک با قـرآن

خوانی این غنچه دهان آمده است
به غزل
ِ

شرط ادب امساک است
خوان خدا
سر
ِ
بر ِ
ِ

زین سبب آتش دوزخ به امان آمده است

دالرام پریچهـره بکش
نـاز
ِ
»مهدوی» ِ

ت اذان آمده است
سر بخارانی اگر؛ وق ِ
َ
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

حـیف که از دست ما مـاه خـدا میرود

مـاه مناجـات و نـور ،ماه دعـا میرود

مـاه سـحـر خـیـزی اهـل صفـا میرود

مــاه وصـال عــلــی ،مـاه وال مـیرود

ماه خدا رفت رفت ،جلوۀ بدرش به خیر
زمـزمههای شب و لیـلۀ قدرش به خیر
بـود به روی خـدا ،چـشـم تـمـاشـای ما

خواندن جوشن کبیر ،صوت دلآرای ما

هر شب و هر روز بود ،بزم خدا جای ما

زمـزمـۀ افـتـتـاح ،سـر زد از آوای مـا

حیف که مانند برق ،این مه معبود رفت
دیر ز راه آمد و ،خنده زد و زود رفت
مـاه خـداونـد رفـت ،مـانـد بـه دل آه ما

دسـت خـداونـدگـار بـود به هـمـراه مـا

نــور بـه افـالک داد ،ذکـر هــو هللا مـا

ذکـر هـو هللاِ مـا ،اشـک سـحـرگـاه مـا

نـالـۀ العـفـو مـا از رمـضـان دل ربـود
گـاه دعـای سـحـر ،گاه ابـوحـمـزه بـود
ز آیـنـۀ دل گـرفت مـاه خـداونـد ،زنگ

سلسلۀ زلف وصل ،بود سحرها به چنگ

عبد خدا بود و صلح ،دیو هوی بود و جنگ

یافت ز خون علی صورت این ماه ،رنگ

محـفـل قرب خدا کوی عـلی بود و بس
روی جـمیل خدا روی علی بود و بس
سر مگوی خدا
کیست علی؟ کیست؟ کیست؟ ِ ّ

آنکه هیاهوی اوست ،معنی هـوی خدا

دست و زبان گوش و چشم روی نکوی خدا

داشته شصت و سه سال ،دیده به سوی خدا

نـور به او مـتکی ،خلق به او زنده بود
عـالـم و آدم نـبـود ،او به خـدا بـنده بود
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000
شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ماهی به روشنایی رحـمت دمیده است

مـهـمـانـی خـدای تـعـالی رسـیـده است

بـر بـنـدگـان سـائـل خـود بـانـی وجـود

خوانی به وسعت كرم و جود چیده است

چون ُگـل شكـفـتـهانـد تـمـامی مـؤمـنان

زیرا نسـیم رحـمت یـزدان وزیده است

در حـیـرتم چگـونه بیـایم ،كه میـزبـان

زین میهـمان غمزده خـیری ندیده است

از بس كه شعـلهور شدم از آتـش گـنـاه

اشكم به روی چهره ،زخجلت چكیده است

رسوا نكرده است مرا بین خاص و عام

پرده به روی معصیت من كشیده است

عـمـری اسـیر پـنجۀ نفـس و گـنه شـدم

رنگی به ُرخ ندارم و رنگم پریده است

رو كردهام به رأفـت پروردگار خویش

آوای ربـّـنــای مــرا او شـنــیــده اسـت

بـاور نمیكـنم! كه شـدم تحـبـس الـدعـا

زیرا خدا مرا به سوی خود كشیده است

سیراب میشود ز کوثر رحمت هرآن كسی

از جام عفو و رحمت یزدان چشیده است

غافل مشو «وفایی» ازین مه ،كه كردگار

این ماه ،برای عـفـو گـنه برگزیده است

شاعر :ناصر دودانگه

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ما نمک پروردهها مدیون احسان توأیم

حال ما خوب است شبهایی که مهمان توأیم

بوی رحمت میرسد از سفرههای ماه عشق

ما به امـید عـطـای تو سر خـوان توأیم

این به تو محتاج بودن ّ
عزت دنیای ماست

فخر دارد فخـر ،اینکه از گـدایان توأیم

با تـمام روسیـاهی هم کـالمت میشویم

هر سحـر مـأنـوس با آیـات قـرآن توأیم

ما به دیوار کرم عمریست تکیه دادهایم

در مناجات سحـرها سر به دامان توأیم

درد ما دلدادهها درد حرم را دیدن است

درد ما عشق است ما محتاج درمان توأیم

در نجف ،طعم مناجات از عسل شیرین تر است

یاعـلی ،عشق خدا ،دل تنگ ایوان توأیم
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000
شاعر :محمد جواد شیرازی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

پشت درب خانهات بر خاک ،صورت میکشم

تا که تحویلم بگیری ،از تو منت میکشم

بـنـدگـان مـخـلـصت آمـادۀ مـهـمـانیاند

آن قدر خالیست دستانم ،خجالت میکشم

غفلتم باعث شد از چشمت بیافتم با گناه

هرچه خواری میکشم از دست غفلت میکشم

نفس اماره ،دلم دست علیست
کور خوانده ِ

هرچه هم باشم مگر دست از والیت میکشم؟

با والی مـرتـضی آقای این عـالـم شـدم

بیعلی یک لحظه هم باشم ،حقارت میکشم

دور ماندم از وطن ،از صحن ایوان نجف

یاد انگور ضریحش ،آ ِه حسرت میکشم

تا که چشمم تر شود یاد لب خشک حسین

جای سرمه ،بر دو چشمم خاک تربت میکشم

تنگی من
دور از هیئت شدن یعنی نفس
ِ

زیر این پرچم ،نفس ،آرام و راحت میکشم

یک توسـل بر رقـیه حاجـتـم را میدهد

پی حاجت ،ریاضت میکشم
بیخودی گاهی ِ

دیدهای بابا مرا؟! هـمراه عمههای خود

در سنـین کـودکی درد اسـارت میکشم

چند جای اسـتخـوانهای نحـیـفم له شده

هر تکانی میخورد جسمم ،مشقت میکشم

چند روزی میشود چیزی نگفتم با کسی

من خجالت از سخن گفتن به لکنت ،میکشم

شاعر :علیرضا قزوه

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

چه شبهایی که پرپر شد چه روزائی که شب کردم

نه عبرت را فراخواندم نه غفلت را ادب کردم

برات من شبی آمد که در آیـیـنه لرزیدم

شب قدرم همان شب شد که در زلف تو تب کردم

تمام من همین دل بود ،دل را خون دل دادم

تمام من همین جان بود جان را جان به لب کردم

دعایی بود و تحسینی ،درودی بود و آمینی

اگر دستی بر آوردم ،اگر چیزی طلب کردم

تو بودی هر چه اوتادم اگر از پیر دل کندم

تو بودی هر چه اسبابم اگر ترک سبب کردم

نظر برداشتن ازخویش بود و خویش او بودن

اگرچیزی به چشم ازعلم انساب و نسب کردم

الهی عشق درمن چلچراغی تازه روشن کن

ببخشا گر خطا رفتم ،ببخشا گر غضب کردم
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000
شاعر :محمد قاسمی

قالب شعر :مسمط

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

آغاز شد ماه خـدا ،پایان ندادم غصه را

وای از َولَـم ت َغـ ِفـرلَها ،اِرحم لنا یا َربَّنَا

آغاز غفـران آمده ،در بند؛ شیطان آمده

شهـرالـرمـضان آمده ،ارحـم لنا یا َربَّنَا
ُ

َواس َمع دعائی یا رحیمَ ،واس َمع ندائی یا كریم

یا صاحب العرش العظیم ،ارحم لنا یا َربَّنَا

یاغافر الذنب الكثیر ،یا راحم الشیخ الكبیر

یا رازق الطفل الصغیر ،ارحم لنا یا َربَّنَا

اَفنَیتُ عمری یا اله ،عمرم به خسران شد تباه

بگـذر ز عـبد روسیاه ،ارحم لنا یا َر َّبنَا

جام گنه نوشم شدهُ ،مردن فراموشی شده

شیطان هم آغوشم شده ،ارحم لنا یا َربَّنَا

آلوده گشته دامنم ،ناجی تویی راجی منم

از تو فـقـط دم میزنم ،ارحم لنا یا َربَّنَا

ای خوب در هر گفتنی ،تنها تو در قلب منی

سـیدی لَـم ت َـهـدِنی؟ ،ارحم لنا یا َربَّنَا
یا َ

گریه سالح من شده ،نوری به راه من شده

زهـرا پـنـاه من شده ،ارحـم لنا یا َربَّـنَا

من خانه زاد حیدرم ،مست حسین بیسرم

ق خـداونـد كـرم ،ارحـم لـنـا یا َربَّـنَا
حـ ِ

حق شهید بیكفن ،آن كشتۀ دور از وطن

آن تشنۀ صد پاره تن ،ارحـم لنا یا َربَّنَا

ق ذبـیح بالقـفـا
ق ِ
سر از تن جـدا ،حـ ِ
حـ ِ

مـرمل بالـدّمـا ،ارحـم لـنا یا َربَّـنَـا
شـاه ّ

شاهی كه تنها سوخته ،در بین تنها سوخته

چون موی زنها سوخته ،ارحم لنا یا َربَّنَا

شاعر :سید رضا مؤید

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

رمضان میرود و میبرد از کف دل ما

آن که سیروز صفا یافت از او محفل ما

رمضان رفت و دریغا که به امضاء نرسد

نـاقـص مـا ،روزه نـاقـابـل مـا
ت
طاعـ ِ
ِ

رمضان ،عـقدهگـشا بود گـنهکـاران را

وای اگر او رود حـل نشـود مشکـل ما

نبود
وای بر ما اگر از این همه نعـمت َ

جز یکی جرعه آب و لب نان حاصل ما

شب عـید است خدایا نـظری بر ما کن

تـا هـدایـت بـشــود زود دل غــافـل مـا
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000
شاعر :حیدر محمد نژاد

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

بار الها خـسـتهام از اینـهـمه تکـرارها

آمـدم بـا روسـیـاهـی تـا کـنـم اقـرارها

بودهام عمری درون معصیتها غوطه ور

ساختم بین تو یا َرب ،با خودم دیوارها

پیـش چـشم دیگران
ادعا ها میکنم در ِ

بارها اما شـکـسـتم در خـفـا هـنجـارها

ظـاهـرم را بر خالف بـاطـنـم آراسـتـم

حـالـم آشـفـتـه شده از این ادا اطوارها

در مصاف تن به تن مغلوب نفسم گشتهام

زخـمیام اصال نـدارم قـدرت پیکارها

خون شده قلب امامم از من و رفتار من

تا به کی این بیمرامیها و این آزارها

دفـتـر من پُر شده از بیتهای انـتـظار

کو عمل؟ مانده فقط در حد این گفتارها

نامـۀ اعـمـال من گـویـای احـوالـم شده

نامه نه ،از کثرت برگه شده طومارها

خستهام یارب به درگاهت پناه آوردهام

آخـر بـیـچـارههـا؛ بـدکـارهـا
ای امـیـد
ِ

ماه مهمانی شده ،با خوبها هم سفرهام

هـمنـشین گل شده خـیل عـظـیم خارها

با همه بدبخـتیام ،سـوی حـسینت آمدم

دل ندارند ای خدای من مگر بیعارها؟

اشک روضه بیگمان آخر نجاتم میدهد

ـرد بـاران گـریه از دلـم زنگـارها
میبَ َ

سم
تشنه تـشنه سر جدا شد از امام بی َک َ

زهر شد در کام من با یاد او افـطارها

شاعر :محمود یوسفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلن

دیگر ز تو نام و نشان در کارهایم نیست

ایمان به تو در ذکر یا غفارهایم نیست

آنقـدر بیپـرده گـناه و معـصیت کردم

دیگر اثـر در ذکر یا ستـارهایم نیست

هرچند توبه میکنم روزی هزاران بار

اما پشیمانی در این تکـرارهایم نیست

هر روز و شب نام تو در گفتارهایم هست

اما نـشانی از تو در کردارهایم نیست

این توبههای من خودش هم توبه میخواهد

انگـار امیـدی به استـغـفـارهایم نیست

دیگر سحرهایم ندارد رنگ و بویت را

دیگر صفا در سفرۀ افـطارهایم نیست
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000
شاعر :محمد جواد شیرازی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

با یا علی ،خدا را با اشک چشم خواندم

با فاطمه دعا را با اشک چشم خواندم

وقت اذان مغرب ،چشمم به سفره تا خورد

آیات هل اتی را با اشک چشم خواندم

دل ُمـرده بـودم اما زنـده شدم دوبـاره

تا ختم االنبیا را با اشک چشم خواندم

دیـدم دلم گـرفـته ،ذکـر حـسن گـرفـتم

با دوست ربّنا را با اشک چشم خواندم

وقتی در اوج گرما بیتاب و تشنه بودم

ساالر کـربال را با اشک چشم خواندم

فـورا ا مرا خریـدند ،هر بار پنج تن را

پنهان و آشکارا با اشک چشم خواندم

وقـتی دلم شکـست و یـاد حسین کردم

با خویش روضهها را با اشک چشم خواندم

عالم به گریه افتاد ،تا شرح غارت آن

مظلوم سر جدا را با اشک چشم خواندم

حـتی کفـن نکـردند آن پـیکـر رهـا را

جریان بوریا را با اشک چشم خواندم

از غربتش زبانم وقتی به لکـنت افتاد

باقـی ماجـرا را با اشک چشم خواندم

شاعر :ناشناس

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

ـؤ ِدّبـنِی
گـنهکـاری پـریـشانم ِإلَ ِهی ال ت ُ َ

ـؤ ِدّبـنِی
پـشیـمـان پـشـیـمانـم ِإلَهـِی ال ت ُ َ

نه دنبال مفـاتـیحم نه با ادعیه مأنـوسم

ـؤ ِدّبـنِی
جـدا از نـور قـرآنـم ِإلَ ِهـی ال ت ُ َ

نه پابندم به واجب ها نه دورم از حرام تو

علی الظاهـر مسلـمانم إِلَ ِهی ال ت ُ َؤ ِدّبنِی

مناجاتم کسالت بار دعاهایم همه دنیاست

کجا رفته است ایـمانم إِلَ ِهی ال ت ُ َؤ ِدّبنِی

دهانم روزه است اما زبانم روزه اصال نیست

ـؤ ِدّب ِنی
چه شد زهـد فـراوانم ِإلَ ِهی ال ت ُ َ

امیرالمومنین فرمود دنیا منشا شر است

اسیـر شـر شده جـانـم ِإلَ ِهی ال ت ُ َؤ ِدّبـنِی

تـمام دردهـایم را به آقـای نجـف دادم

ـؤ ِدّبنِی
عـلی دادست درمـانـم ِإلَ ِهی ال ت ُ َ

مراهم کربالیی کن مرا شش گوشه راهی کن

ببـین بـدجـور گـریـانم ِإلَ ِهی ال ت ُ َؤ ِدّبنِی

به حق یک تن بیسر بحق یک سر بر نی

گـدای شـاه عـطـشانـم إِلَ ِهی ال ت ُ َؤ ِدّبـنِی
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000
شاعر :وحید محمدی

قالب شعر :غزل

آمـده عـبـد گـنهکـار ،بگـو مـیبخـشی
چـشـم امــیّــد به عـفـو تو خـدایـا دارم

1

با دلی زار و گـرفـتار ،بگو میبخشی
باز هم حضرت غفار ،بگو میبخشی

کار ما را نگذاری تو به آن آخر وقت

اولـین لحـظـۀ دیـدار ،بگـو میبخـشی

با بـدهکار خـودت بـاز مـدارا کن ،آه

طلـبت را به بـدهکـار ،بگو میبخشی

تا که آب از سر من رد نشده کاری کن

مثل آن تـوبۀ هـر بار ،بگـو میبخشی

من خـودم آمدهام ،فـاش بگـویم خـجـلم

سر به زیر آمدم ای یار ،بگو میبخشی

دم افـطـار فـقـط یــاد لـب عــطـشـانـم

به همان روضۀ افطار ،بگو میبخشی

قـسمت میدهم اینـبار به عـباس عـلی

به دو تا دست علمدار ،بگو میبخشی

شاعر :علی اکبر لطیفیان

1

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

یک قطره اشک شرم مرا «یم» حساب کرد

کوثر حساب کرد ،و زمزم حساب کرد

آ ِه یـکى گـرفـت ،به پـاى هـمه نـوشت

ما باهـم آمـدیـم که با هم حـسـاب کرد

با این خدا هرآنکه طرف شد ضرر نکرد

یک دم صدا زدیم ،دمـادم حساب کرد

کارم اگر نداشت پس اینجا چه می کنم

منّت سرم گذاشت مرا هم حساب کرد

مـعــلــوم بـود آبــرویــم را نـمـیبــرد

از اولـش گـنـاه مـرا کـم حـسـاب کرد

اول بـنـا نـداشـت حـسـابـم کـنـد ولــى

وقتى که دید فاطمه دارم ،حساب کرد

این گریه قابلیت غفران نداشت که…

پس روى گریههاى محرم حساب کرد

فرمود “بالحسین” بگو ،گـفـتم و خرید

یعـنى مـرا دومرتـبـه آدم حـساب کرد

چیزى نمانـده بود که بیـرونـمان کـنند

کرد…

ممنون حیدریم که درهم حساب

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

جايگزين بيت زير کنيد

چـشـم امــيّــد مــرا تــار نـکـن يـا اهلل

باز هم حضرت غفار ،بگو ميبخشي
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000
شاعر :هستی محرابی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

در سـیـنـهام آهـی ز غـم آکـنـده بـاشـد

ب گران شرمـنده باشد
این بنده از خوا ِ

دارد به آخـر میرسد این مـا ِه رحمت

دستان تو که بخـشـنده باشد
چـشـمم به
ِ

ت باقـیـمانده از ماه
در مخـتصر ساعا ِ

عب ِد تو این را با نـدامت خـوانـده باشد

احـسـان تو گر یاسی نـچـیـدم
در بـاغ
ِ

هرگونه تقصیر و قصور از بنده باشد

این روزهـای واپـسـیـن دل بـیقـرارم

بار گـنـاهـم مـانـده باشد
تـرسـم هـنوز ِ

ترسم از این که سهـمم از ما ِه کرامت

تـقـصیـر باقـیـمـانـده در پـرونـده باشد
ِ

در آخرین شبهای ما ِه عـفـو و بخشش

این دل به امـیـد تـو جـانـا زنـده بـاشد

ب قـدر
قـطعـا ا نـگـا ِه مـهـربـانـت در ش ِ

گــنـاهـان مــرا ســوزانـده بـاشـد
کـو ِه
ِ

مـن کـه بـه مـا ِه رحـمـتـت امــیـدوارم

مـاهـی که ایـامش همه فـرخـنـده باشد

یا رب ز درگاهت مـرانی این گـدا را

دسـتـان او خـالـی و سر افکـنـده باشد
ِ

هر چند میدانم تو میبخشی در این ماه

ب عـلـی آکـنده باشد!
هر دل که از ُحـ ّ ِ

شاعر :امیر عظیمی

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل

شـب قـدر آمـده یـا رب نـگـاهی

بـه درگــاه تـو آمـد روســیـاهـی

یگـانه جان پـنـاهـم ربی الـعـفـو

بـبـخـشـا اشتـبـاهـم ربـی العـفـو

تو مقـصـود دعـاهـای مـجـیـری

تو منظور من از جوشن کبیری

بگو بخشیدهای این خونجگـر را

گـنـهـکـار شب قـرآن به سـر را

خدا! عـبد تو مهـمان کریم است

سرش در زیر قـرآن کریم است

خودت بشـنو فغـان و نالهاش را

عـطا کن روزی یکـسـالهاش را

بـه حـق فـاطـمـه بـشـنـو دعـایـم

عــزادار عــلـی شـیــر خــدایــم

الــهــا ،ربــنــا اســتـــغــرالــلـه

بـه حـق مـرتـضی اسـتـغـفـرهللا
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000
شاعر :مهدی نظری

وزن شعر :فعولن فعولن فعولن فعول

قالب شعر :غزل مثنوی

رسـیـدم ز تو عـذرخـواهی کـنم

دلـم را به سمـت تو راهـی کـنـم

بــیــا و امــیــد دلــم را نـگــیــر

خـدایـا چـه بـا بـیپــنـاهـی کـنـم

شنیدم که میلـرزد عرش تو را

اگـر از دل خـســتـه آهــی کـنـم

فـقـط مـایـۀ آبــرو ریــزی اسـت

اگـر بــاز هـم اشـتــبـاهـی کــنـم

خــودم واقـــفــم بــیاراده شــدم

تـو نـگـذار تـا کـه گـنـاهـی کـنم

بـشـوی از دلـم رنگ زنگار که

کـمی فـکـر این رو سـیـاهی کنم

سـبـک مـیشـود شـانـه من اگر

بـه ایـوان مــوال نـگـاهـی کـنــم

به جان علی دست من را بگـیر

فـقـیر تو هـسـتم و انت الکـبـیـر

1

به عـشـق عـلی و نجـف زنـدهام

به آن بانـویی که پَـر او شکست

غـرور دل دخـتــر او شـکـسـت

به آن دخـتـری که گـل النـه شد

پس از مـادرش مـادر خـانه شد

به آن دختری که به خانه نشست

و زخـم سـر مـرتضی را ببست

به آن خواهری که دل شب رسید

جگـر پـاره را در دل تـشـت دید

به آن خواهری که پُر از سوز و آه

رسید و به سر زد روی قـتـلگاه

به آن خواهری که به چشمان تر

جدا شـد کـنـارش ز اربـاب سـر

قـسـم مـیدهـم روسـفـیـدم کـنـی

مـرا در دفـاعـش شـهـیـدم کـنـی

همه عـمر با یک هـدف زنـدهام

 . 1ابيات زير در تمام سايتها « تا جائيکه ما بررسي کرديم» بصورت زير آمده است که احتماال اغالط تايپي است و موجب بر هم
خوردن وزن ،آهنگ و معناي شعر شده است ،لذا جهت رفع نقص اصالح گرديد
به عـشـق عـلي و نجـف زنـدهام
به آن خواهري که پررازسوز و آه

هـمـه عـمـر با يک هـدف زنده
رسيد و به سر زد روي قـتـلگاه
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000
شاعر :ناشناس

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

آمدم سوی تو راهی وا کنم تا وقت هست

آمدم شاید تو را پیدا کنم تا وقت هست

تا شب احیای تو کارم توسل کردن است

قصد دارم خویش را احیاء کنم تا وقت هست

نامۀ اعمال من را میدهی در دست راست

زود باید برگه را امضاء کنم تا وقت هست

ض ّ
الظالم»ت
یوم یَ َع ُّ
من امان میخواهم از« َ

تا سحر موالی یا موال کنم تا وقت هست

آرزوهـای دراز ،عـمـر مرا بر باد داد

مینشینم با خودم دعوا کنم تا وقت هست

ای «رفیق ال رفیق له» شدم من بی رفیق

با تو حاال آمدم نجوا کنم تا وقت هست

ث العظیم»
الحن ِ
ُص ُّرونَ علی ِ
من نه آنم که «ی ِ

آمدم خـوب با تو تا کـنم تا وقـت هست

کاشکی با یا کریم العـفوهای نیمه شب

بین خوبانت ،خودم را جا کنم تا وقت هست

عاشقی بی دست و پایم دست داده در دعا

روضهای جانکاه دست و پا کنم تا وقت هست

دست من زیر عبا و پیکرت روی عبا

چارهای باید بر این اعضا کنم تا وقت هست

عمهات را میبرم از حـلـقۀ نامحرمان

تا مراعات دل زهرا کنم تا وقت هست

ای علی این خندهها در کوفه بدتر میشود

کاش فکر معجر زنها کنم تا وقت هست

شاعر :حسین ایمانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

َـرکـها روی لبها فرق دارد
ِ
جـنـس ت َ

لـبـهـای مـا با لَـعـ ِل آقـا فـرق دارد

مـا پـای سفـره آب مینـوشـیم آری

پس روضهها با روزۀ ما فرق دارد

بین بـیـابـان
لب تـشنـهایم اما نَه در ِ

رم صحرا فرق دارد
حتما ا عطش در ُح ِ

آتـش اگـر افـتـاده بر جـان و تن ما

لب تشنه جـنگـیـدن خدایا فرق دارد

لب تشنه و زخمی به میدان رفت ارباب

ت عطش سینه زدنها فرق دارد
وق ِ

هربار میافـتاد میگـفـتـند… حمله

آیا غـ َمـش با داغ زهـرا فـرق دارد

دار روضهخوان اشک من و تو
ای روزه ِ

روزی کـه بـرگـردد آقـا فـرق دارد
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000
شاعر :مرضیه عاطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

ب حـیـاتی برسانـیـد به من
تـشـنهام آ ِ

ت صوم و صالتی برسانید به من
لـذّ ِ

ی ألعـفو...
رمضان آمد و گـفتمِ :ب َعـل ٍّ ّ

گوشه چشمی؛ ن َ
ظراتی برسانید به من

توبه کردم به خـدا تا که محـلّم بدهید

سناتی برسانـید به من
طبق عادت حـ َ

ق هدایت دارم
غرق در معصیتم! شو ِ

کـشـتـی نجـاتی برسـانـیـد به من
باز
ِ

چشمان مرا بیشتر از پیش کنید
ق
ِ
رز ِ

بـرکـاتی برسانید به من
کـنج هـیـأت َ

جانسوز حسین
تا که جاری شوم از روضۀ
ِ

خـبـر از آب فـراتی برسـانـید به من

نگـذارید از این داغ شـبـی دق بکـنم

الاقـل یک عـتـبـاتـی برسـانید به من

ت پرچم ،من و بین الحرمین
کربال ،حرک ِ

باز هم برگ بـراتی برسانـید به من!

شاعر :ناصر دودانگه

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

معصیت بود که سوزاند عـبادات مرا

بر نگـرداند به من ِحس مناجـات مرا

نا گزیر است گدا ،دم ز عطایت بزند

نیـمه شب عبد گـنه کار صدایت بزند

با امید آمـدهام شـاه ،فـقـیـرم ،چه کـنم

ترسم این است گنه کار بمیرم چه کنم

من شب اول قـبـرم چه حـسـابی دارم

گر بپرسند چه داری چه جوابی دارم

منم و وحشت قبری که ز هر سو برسد

کاش آن لحظه فقـط ضامن آهو برسد

یاد دادند به ما وقـت دعا سجـده کـنیم

غافـر الذنب بخوانیم تو را سجده کنیم

مهر تو در دل ما هـست نمیسوزانی

تو سری را که به سجدست نمیسوزانی

پوستی را که لطیف است نمیسوزانی

بدنی را که ضعیف است نمیسوزانی

تو پشـیمان شدهها را که نمیسوزانی

جـلو حـرمـلـه ما را که نـمیسـوزانی

هر سـحـر ورد زبانی تو ،الهی العـفو

ربّ شـهـر رمضـانی تو الهی العـفـو

95

درآستان وصال؛ جلد اول ،اشعار مناجاتی با خداوند کریم

000
شاعر :سید محمد هاشمی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

من بدی کـردهام اما تو مـرا بد نـزنی

بعد یک عمر که این بندهات آمد نزنی

با همین روی سیاهش به تو رو زد نزنی

روی پـیـشـانی او مـهـر نـیـاید نـزنی

باز کـن بـند اسـیـری ز گـرفـتاری را
شامل لطف خودت کن تو گنهکاری را

من خجـالـت زدهام بیـشـتر آبم نـکـنی

به تو اصال نـمـیـاید که حـسـابم نکنی

هـمـه کردند خـرابـم تو خـرابـم نکنی

بیجـوابـم نـگـذاری و جـوابـم نـکـنی

معصیت کردم و هر بار تو ستار شدی

من گنهکار و تو آن خالـق غـفّار شدی

1

آمـدم تـا سـحــر شـام سـیـاهـم بـاشـی

تـیـشـۀ بت شـکـن بـار گـنـاهـم بـاشی

بیپـنـاه آمـدم اینجا که پـنـهـاهم باشی

میزدم حدس خودم چشم به راهم باشی

بین آغـوش گرفتی تو مرا حس کردم
دل خود را وسط کرب و بال حس کردم

تا به کی منـتـظر دست تـلـنگـر باشـم

آمـدم پـای مـناجـات تو دم خـور باشم

از همه خالی و از لطف خدا پُر باشم

این ِسـری آمـدهام تـوبـه کنم ُحر باشم

یا الـهی تو نـجـات از ته چـاهـم دادی
صد و ده بار عـلی گفتم و راهم دادی

1

هرکجایی که کریم است دوتا مسکین هست

هرکجا دست دعا هست یقین آمین هست

هرکجا شرم کسی هست سری پایین هست

هرکجا درد بیاید به یقین تسکین هست

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

جايگزين بيت زير کنيد

معصيت کردم و هر بار تو ستار شدي

همه تقصير خودت بود که غفار شدي
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من به رحمانیت دست تو ایـمان دارم

000

هرچه دارم من از این دیدۀ گریان دارم

هـر قـدم در پی دلـدار دلـم میلـرزید

مینهم سر روی دیـوار دلم میلرزید

با پریـشانی و تـکـرار دلـم میلـرزید

لب تـشـنه دم افـطـار دلـم مـیلـرزیـد

روزه داران پـریــشـان تـو یـا ثــارهلل
به فـدای لـب عـطـشـان تـو یـا ثـارهلل

شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

تـوبـهای مـیطـلـبد عـفـ ِو اِل ِه من و تو

که کـند رحم به این ناله و آ ِه من و تو

بارش چشمان کسیست
منتظر
لطف حق
ِ
ِ

تا بشو َیـد ُگـنه از روی سیـا ِه من و تو

ابر رحمت چکد از گوشۀ چشمان دعا
ِ

قدرتی هست در این توشۀ آ ِه من و تو

تـقـدیر شب قـدر بـیا
یک قَـ َدم مانده به
ِ

نیست ُجـز آ ِه سحـرگاه ،پـناه من و تو

ِگ ِرهی باز کن از رشتۀ غمهای بزرگ

تا ِگ ِره وا شود از ابروی ماه من و تو

دیدار نگـارندۀ خویش
چشم دل ماند ز
ِ
ِ

ای دل اینجاست خدا چشم به راه من و تو

چـشمۀ آب بقـا گر چه نَ ُخـشکد هرگز؛

پس چه شد یک شبه خشکید نگاه من و تو؟

برو ای اهل ریا ،خشک مکن دریا را

با خـدایـنـد خـالیـق ،نه سپـاه من و تو

دیـن نـفـاق آلـوده
ّعـی ِ
بس کـن ای مـد ِ

رنگ گناه من و تو
شهرمان تیره شد از
ِ

پـسر فـاطمه چیست؟
ت اینکه نیامد
علّ ِ
ِ

مانـده در پـردۀ اعـما ِل تـبـا ِه من و تو!

ت تـوسّل ز والیت کـوتاه
گر ش ََود دس ِ

سامـری میشکـند قُـبح گـناه من و تو

ت ما معرفت محبوب است
هدف از خلق ِ

این جهان نیست قدمگا ِه رفاه من و تو

نور ما نور حسین است؛ خـدا میداند

کـربـالی د ِل ما هـست ُگـواه من و تو
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000
شاعر :سید پوریا هاشمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

چون بیابان که نیازش به نم باران است

بیـشتر گریه تـسالی دل سـوزان است!

مـیـکـده بـاز شـد و زود دویـدیـم هـمه

گفته ساقی سه دهه نوبت سرمستان است!

گـفـتم اصال نـروم! آخـر خـطـم دیگر!

مادرم گفت برو!خالق تو رحمان است

مـا اگـر آمـدهایـم از کـرم آل عـلیست

اخـتیار دل رعیت به کف سلطان است

رمضان است خـدا بـنـده نـوازی کرده

سفرهاش باز شده خانه پُر از مهمان است

خوب و بد ریزه خور حضرت حجت هستیم

عفو در شأن شماست! طفل اگر نادان است

نوکر آن ست که ازخویش دعایی نکند

آنچه را خواسته ارباب! دعایم آن است

سی شب ماه خدا را به علی بخـشـیدند

گـریۀ هر شب ما هـدیـۀ آقـا جان است

ما در این ماه مبارک به هوای نجـفـیم

دلـمـان وقـت منـاجـات دم ایـوان است

گـره کـور مــرا دسـت رقــیـه بـدهـیـد

هرچه سختیست به یمن نفسش آسان است

روزهام روضه اگر داشت خدا میخردش!

ُخ ّرم آن دیده که در روضه فقط گریان است

دم افــطـار مـن از آب ســــوالـی دارم

آب! دیدی چقدر کام حسین عطشان است؟

تشنهای ماند و سپاهی که همه سیرابند

دشنه همسوخت دلش! شمر ولی خندان است

آی مــادر تو دگـر جـانب گـودال نـرو

خاک عالم به سرم یوسف تو عریان است

 . 1بيت زير به دليل ايراد محتوايي يا معنايي تعيير داده شد.
خوب و بد ريزه خور حضرت حجت هستيم

پاي باباست فـقط !طفل اگر نادان است

1
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000
شاعر :داریوش جعفری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

روضه دارم من و افطار لبم نان حسین

رزق مـاه رمضانم هـمه احسان حسین

پیش از افطار شنیدم پدرم تشنه که بود

زیر لب گفت فدای لب عـطشان حسین

مادرم اشک فشان آب به کامم میریخت

تا که من هم بشوم بیسر و سامان حسین

به گـمانم که شود چادر زهـرا سـپرش

هر کسی گریه کند بر تن عریان حسین

این شنیدم به جنان خنده کـنان پای نهد

هرکه در روضه شود مضطر و ناالن حسین

هر چه فخر است در عالم همه از مکتب اوست

همه از کـربـبال باشد و مـیـدان حـسین

جان اگر هست به تن هدیۀ جانیست که داد

همۀ هستی من زاده شد از جان حسین

تاج ّ
عزت به سرم بست ز اشک غم خود

اینچنین شد که شدم تابع فـرمان حسین

گفت با ٌ
عزت خود خو کن و ذلت مپذیر

با چنین کار نـشـستم سر پیـمان حـسین

روزه را روضه نوشتم به غلط تا شاید

بنویـسـند مـرا عـبـ ِد مـسـلـمـان حـسـین

گوش کن میرسد از گوشۀ گودال و ِز نِی

نالـۀ فـاطـمـه و نـغـمـۀ قــرآن حـسـیـن

شاهد آشفـته اگر گفت سخن عیب مکن

که به خون موج زند زلف پریشان حسین

شاعر :جواد حیدری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

سفره باز است ،بیایید ،غذا آماده است

هرکجا صحبت توبه است ،خدا آماده است

شهر را با خبر از سفرۀ احسان سازید

آن کریمی که کشد ناز گدا ،آماده است

خوب یا بد همه آئید که دعوت شدهایم

که در این بزم برای همه ،جا آماده است

قبل از آنی که دهان باز کند هر بیمار

پیش رویش همه اسباب دوا آماده است

پَـر پـروازی عـنایت شده بالی بـزنـیم

اهل عصیان به کجایید؟ هوا آماده است

چه شود این سحر جمعه بگوید زهرا:

که برات سـفـر کـربوبـال آماده است
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000
شاعر :رضا اسماعیلی

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

آمـد رمـضـان و تـا خـدا مـا را بُــرد

تـا چـشـمـۀ روشـن دعــا مـا را بُـرد

ما را ز لـبـاس عـافـیـت عـریان کرد

سـبـزتـریـن سـجـدههـا ،مـا را بُرد
تا
ِ

*************
آمـد رمــضـان و کـاش مـیدانـسـتـی

ای ُکـشـتـۀ آب و آش! مـیدانــســتـی

دنیاست که میخورد تو را با شهوت

کـاش ای دل آش و الش! میدانـستی

*************
آمد رمضان و دست شیطان بستهست

درهای زمین به روی انسان بستهست

وقتست ز سمت معـصیت برگردی

چون راه گناه ،ای مسلمان بستهست!

*************
ماه رمضان و جان تو در خواب ست

رخوت زدهای ،جهان تو در خواب ست

هـنگـام سحر ،لـبان جـسمت بـازست

اما دل شب نشان تو ،در خـوابست

*************
مــاه رمــضـان و سـفــره افــطــاری

هـنگـام سحرَ ،نـفَـس َنـفَـس ،بـیداری

از روزه اگـر هـمـین َقـ َدر میفـهـمی

مصداق ریاضت است و خود آزاری!

*************
ماه رمضان و روزهای ...؟ معلومست!

بسـتـهست لـب تـنت ،ولی جـانـت نه

در حسرت آب و کوزهای! معلومست
غم میخوری و ُُ رفوزهای! معلومست

*************
آمد رمضان ،ز خواب غـفلت برخیز

گـل کـرد سـپـیـدۀ سـعـادت ،بـرخـیـز

بشکاف فلک را و چو حافظ ،سرمست

طرحی دگر انداز و ز عادت برخیز
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000
شاعر :موسی علیمرادی

قالب شعر :غزل

پـاک در بـنـدگیام قـافـیـه را باخـتـهام

فرصتی را که به من داد خدا ،باختهام

یک طرف دست تهی ازطرفی فرصت رفت

بازهـم عـمـر دوسـر باخته را باختهام

من که از دوست به غیر از خو ِد او خواستهام

متن دل را به هـمین حـاشیهها باختهام

مست از میکدهها سهم خودش را بُرده

من ولی حـال دعـا را به ریـا باخـتهام

نفس هر طور که میخواست مرا بازی داد

سر و پا را به همین بیسر و پا باختهام

در پس پرده حنایم چقدر بیرنگ است

آبـرویی که تو دادی هـمه جا ،باختهام

باختن در همه اوقـات ولیکن بد نیست

مـن دلـم را به غـم کـربـبـال بـاخـتـهام

باخـتم دل به حسین و به حقـیقت بردم

سجدۀ شکـر کنم بس که به جا باختهام

از همان بار که چشمم به ضریحش افتاد

دل جدا بـاخـته و عـقـل جـدا باخـتـهام

شاعر :حسن کردی

قالب شعر :غزل

وای بر من که دگر بال وپَری نیست که نیست

1

1

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

سحر و نافله و چشم تری نیست که نیست

در من خسته پس از این همه سال آزادی

حال جز توبه شکستن هنری نیست که نیست

چشم ها هرز شد از بس که تنزل کردند

آه،در چشم ،حیا و حذری نیست که نیست

من به هر در که زدم رو به دلم باز نشد

جز در مرحمتت حال دری نیست که نیست

جزهمین روضه،همین اشک،همین لحظۀ ناب

در جهان هیچ کجایش خبری نیست که نیست

روزه بودم ،اثـر روضه مـرا پاک نمود

که بجز اشک دوای دگری نیست که نیست

بـعـد یـک گـریـه بـارانـی عــاشـورایـی

از سیاهی گنـاهم اثـری نیست که نیست

خواهـرش جانب گـودال دویـد و میدیـد

بر تن زخمی ارباب سری نیست که نیست

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

جايگزين بيت زير کنيد.

عيب اين است دگربال وپري نيست که نيست

سحر و نافله و چشم تري نيست که نيست
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000
شاعر :موسی علیمرادی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

هر کار میکـنم که نلـغـزم نمیشود

در حفظ توبه عـزم مصمم نمیشود

باید که سیل نفـس مرا شستـشو دهد

تطهـیر من به بارش نم نم نمیشود

هر قدر هم هوای مرا داشت لطف تو

امـا دوبـاره بـنـدهات آدم نـمـیشـود

آخـر کجا فـرار کـنـم از حکـومـتت

وقـتی که مهـربانی تو کـم نمیشود

تو خـواستی که آمـدهام ،بیارادهات

هرگز بـساط تـوبـه فـراهم نمیشود

دنبال مستحقی اگر ،دست من بگیر

بیچاره تر از آنچه که هستم نمیشود

من را بخر اگرچه به دردت نمیخورم

چیزی که از بزرگی تو کم نمیشود

کارم اگر گره بخورد گاه بهتر است

این بندگی به جز گره محکم نمیشود

من زخـمی محـبّـتم و شکـر میکنم

بی زخـم سینه الیق مـرهم نمیشود

ما روزهایم و روضه نشیـنیم بیشتر

مـاهـی برای ما که محـرم نمیشود

ما کشتههای روضه و او هم قتیل اشک

این دو جدا دقیقهای از هم نمیشود

آن لحظهای که خورد زمین بین قتلگاه

هرگز غمی به سختی این غم نمیشود

تنها که شد به دور تنش حلقهها زدند

چون اوعقیق سرخ به عالم نمیشود

آنقدر ضربه خورد ز جسمش اثر نماند

گل در گالب این همه مبهم نمیشود

شاعر :یوسف رحیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

بهـتـرین فـصل دعـا بود نمیدانستم

مـرغ آمین همه جا بود نـمیدانـستم

یا كریم دل من سی شب و سی روز تمام

در قـفـس بود و رها بود نمیدانستم

ندهد فرصت گفتار به محتاج ،کریم

لطف ،بیچون و چرا بود نمیدانستم

عابر كوچۀ دلتنگی و حیـرت بودیم

خانۀ دوست كجـا بود؟ نـمیدانـستـم

و خدا را به علی! باز قسم خواهم داد

صحبت از عشق خدا بود نمیدانستم
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000
شاعر :وحید محمدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

سفره دارد جمع میگردد ،گدا را عفو کن

باز هم خوبی کن و این مبتال را عفو کن

دیگر از این توبهها دارم خجالت میکشم

یا رب این شرمندۀ غرق خطا را عفو کن

بـر در این خـانه من بهـر امـیـدی آمـدم

پس ،نگیر از من تو این حال و هوا را ،عفو کن

دست خالی آمدم ،با دست خالی میروم

یا کـریم این روسیا ِه بینـوا را عـفو کن

پیـش مردم آبـروی بـندهات را حـفظ کن

خوب و بد ،در هم بخر ،ای یار ،ما را عفو کن

جان آقای خـراسان ،جان سلطان غریب

هم وطنهای علی ،موسی الرضا را عفو کن

من گنهکار و تویی غفار ،یا رب الحسین

جـان اربـابـم بیا این بـندهها را عـفو کن

بودهام این روزها مصداق فابک للحسین

گـریـه کـنهای غـم کـربـبال را عفو کن

جان آن که دست و پا میزد به زیر تیغ و تیر

ـر تـوبـه کـردۀ بـیادعـا را عـفـو کـن
ُح ّ

شاعر :مرتضی امیری اسفندقه

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

رمضان است رفیقان! همه بیدار شویم

ت سرشار شویم
همه بیدار در این فرص ِ

زیر سنگـیـنی اعـما ِل پـریـشان ُمردیم

رمضان است ،بیـائـید سبکبـار شویم

میتـوانـیم در این ماه به قـرآن برسیم

میتـوانیم در این ماه ،عـلـیوار شویم

مـهـمـانی ّ
حـق است ،بیـائـید همه
مـا ِه
ِ

تا نمکخوردۀ این سفـرۀ افـطار شویم

چـشمها را بـتکـانـیم در این ما ِه زالل

راهـی دیـدار شـویم
با دو آئـیـنـه هـمه
ِ

زین کنیم اسب ،رفیقان سفری در پیش است

جای اُتراق نَه اینجاست ،خبردار شویم

ِس ِ ّر سی جـزء به سی روز فرو میآید

هان! رفـیـقان! همه آئـینۀ اسرار شویم

یازده ماه گذشت و خبـر از عشق نشد

با خداوند ،در این ماه مگـر یار شویم

رمضان است رفیقان! همه بیدار شویم

ت سرشار شویم
همه بیدار در این فرص ِ
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000
شاعر :وحید محمدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

باز هـم دارد به من مـوال محبت میکند

بین خوبان از من بد نیز دعـوت میکند

توبه کن ،آغوش وا کرده خدای مهربان

گوش کن تا بشنوی دارد صدایت میکند

من فراریام ولی ،دائم خودش دنبالم است

در بـزرگی و کـرم دارد قـیـامت میکند

میشود محبوب موال ،نور چشمی میشود

از گـناهـش هرکه اظهـار ندامت میکند

هرکسی یک جور در این راه خالص میشود

شیـعـیـان را آزمـایـش با والیـت میکند

هر که در پای والیت مثل زهـرا ایستاد

اجر و مزدش را خود حیدر ضمانت میکند

ما دعای دست مجروحیم ،زینب شاهد است

هر چه بر ما میرسد زهرا عنایت میکند

در میان کوچه تنها بود ،بی بی را زدند

هر که زهرایی شود احساس غربت میکند

ریشههـای چـادر خاکی امید شیعه است

گریه کن ها را خود زهرا شفاعت میکند

شاعر :مرضیه عاطفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

پایان مهمانی و دیگـر فـرصتی نیست
ِ

دل کندن از این سفره کار راحتی نیست

ی بد را
های خوب تا بـدهـا ِ
از خـوب ِ

قلبا ا پذیرفـتی و گـفـتی :دعوتی نیست!

های شکر چشمانم پُر از اشک
در سجده ِ

دل بردن از چشم تو هم بد عادتی نیست

ت اذان افـتـاد سـمـت مـن نـگـاهـت
وق ِ

جای حسرتی نیست
داری هوایم را و
ِ

ک صمتُ » دم افـطـار یعنی؛
ذکـر «ل َ
ِ

«أنت إلهی» پس به شیطان رغبتی نیست

ب قدر؛
از استجابت های تو بعـد از ش ِ

میگردم و در دست هایم حاجتی نیست

نذر «خلصنا من ٱلنار»
«ألغوث» هایم ِ

جوشن به تن دارم! خیا ِل وحشتی نیست

آوردم و بخـشیدی و شـرمنـده کـردی

در اینکه «غفّار ٱلذنوبی» صحبتی نیست

شرمندهام پس خط بزن با دست رحمت

هرگونه عصیان را اگر که زحمتی نیست!
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000
شاعر :امیر عظیمی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

خـبـر آمـد کـه بـهــار دل مـا آمـد بـاز

مــژدۀ کـم شـدن فـاصـلـههـا آمـد بـاز

از لـب عــرش خـداونــد نـدا آمـد بـاز

بـنـدگـان مـاه خـدا ،مـاه خـدا آمـد بـاز

من که پابند هوسها و گـناهم چه کنم؟
ندهـد گر که خـداونـد پـنـاهم چه کـنم؟

1

خبر آمد که کریم آمد و در واشده است

سفره پرداز قدیم آمد و در واشده است

اسم رحمان و رحیم آمد و در واشده است

ماه قـرآن عـظیم آمد و در واشده است

2

ب رحـیـمی داریم
آی مردم! به خـدا ر ّ ِ
تـوبـه آریـد ،خـداونـد کـریـمـی داریـم
ای که بخشندۀ هر جرم و گناهی ،العفو

به پشـیـمان شدگـان نیز پـناهی ،العـفو

من پشـیـمان شدهام؛ نیم نگـاهی ،العفو

ی و الـهـی ،الـعــفـو
ی و الـهـ ّ
یــا الــهـ ّ

سـائـلی را به سر سـفـرۀ خود راه بده
من گـدای توأم ای حضرت هللا ،بده!-
یارب این سوخته دل را که محک الزم نیست

بچهای را که کتک خورده ،فلک الزم نیست

گرد خوان تو فقیرم من و شک الزم نیست

تا سر سفره حسین است نمک الزم نیست

بـاز بـا روضۀ اربـاب ،مرا بخـشیـدند

3

ذکر من شد عطش و آب ،مرا بخشیدند
 . 1بيت زير به دليل ايراد محتوايي تغيير داده شد زيرا کلمة باز در مصرع دوم يعني اينکه نعوذ باهلل خداوند غالباً در به روي گنهکاران باز نمي
کند.

من که پابند هوسها و گـناهم چه کنم؟

نـدهـد يـار اگـر بـاز پـنـاهـم چه کـنم؟

 . 2بيت زير به دليل عدم رعايت رديف و قافيه که رکن اصلي شعر است تغيير داده و اصالح شد
اسم رحمان و رحيم آمد و در واشده است
3

درد عصيان مرا خويش مداوا شده است

 .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.

به لبـم خـورد کمي آب ،مرا بخـشيـدند

اي فـداي لـب اربـاب ،مـرا بخـشـيـدند
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000
شاعر :محمد جواد شیرازی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

گرچه بین ما حجاب معصیت حائل شده

لطف عامت باز هم حال مرا شامل شده

البه الی بـنـدگـان خـوبت ای رب کـریم

بندهای درمانده در مهمانیات داخل شده

من همان عبد پشیمانم که عمری میشود

ب جهل از محضرت غافل شده
در میان خوا ِ

شر من از این طرف هرچه به سویت شد بلند
ّ

خیر تو از آن طرف سویم فقط نازل شده

تو خودت من را به عفوت پُر توقع کردهای

هر زمان که کار من در معصیت مشکل شده

گریهام خون دل هجرانم از ذکر شماست

این دو قطره آبرو با خون دل حاصل شده

قـطرهای ناچـیزم و دریا حسابـم میکنی

بـاز هـم آقـاییات خـرج من سـائـل شـده

عمر من در دوری از صاحب زمان طی گشت و رفت

سالهـا داغ فـراقـش عـقـدهای بر دل شده

آبروی روزه و حج و نماز من علی است

با والی مـرتضی هر طاعـتم کامل شده

بر من هجران زده ،ای مهربان خرده مگیر

قـبلهام سوی نجـف امشب اگر مایل شده

مطمئـنـم فـاطـمـه آن را خـریـده از ازل

روضهای که نذر چشمان ابوفاضل شده

حرف از سقای عطشانی است که در علقمه

شرم مشکش ِگل شده
خاک ها با قطره قطره ِ

وای از آن پیکر که غرق تیر با ضرب عمود

از فرس بیدست بر روی زمین نازل شده

ی سـقـای حــرم
پـارههـای پـیـکـر خـونـ ِ ّ

قـسـمـت سـر نـیــزۀ بــرنــدۀ قـاتـل شـده

نه عـلی اکـبر برایش مانـده نه سـقا دگر

عـمۀ سـادات تنها خیـره بر محـمـل شده
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000
شاعر :ناشناس

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

از گـرد ره رسیـدهام و آخر شب است

این تازه کار نوکر زهرا و زینب است

من دست خـالـی آمدهام دست پُـر توئی

فرق خدا و بنده همین اصل مطلب است

جـا مـانـدهام ز مـاه نـبـی ایـهـاالـکـریـم

رحمی به عبد خسته که در تاب و در تب است

آنـقدر تا به حال که بخـشیـدهای ببخـش

زیرا شبیه بخشش یک ماه امشب است

کار تو بخـشـش است و قـبولی توبهها

اما همیشه کار من العـفو و یا رب است

دارد دوبـاره دست گـنه بسـته میشـود

تقدیر من ز لطف تو احیای هرشب است

ذکر عـلی عـلی است صفـای زبان من

ذکر حـسین حسین مرا زینت لب است

هی میزنم به سینه به ُمـشت گـره شده

یاد شکسته سینه که در زیر مرکب است

میگفت خواهری به دل خون و سر زنان

ای وای قـتـلـگـاه ز نـیـزه لـبا لـب است

ای کـشـتـۀ فـتـاده بـه هـامـون ،بـرادرم

جسمت چقـدر زیر سنان نامرتب است

تیر سه شعـبـهای که فرو رفـته بر تنت

بر قلب تو نخورده که بر قلب زینب است

شاعر :حسین ایمانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

از تو شرمنده شدم من به خودم بد کردم

ما ِه رحـمت ِسـپری شد و نَشد برگردم

پی حاجات خودم
در مـناجات تو بودم ِ

روی سـیـاه آوردم
آخـر ماه فـقـط ….
ِ

تو غفوری تو رحیمی تو رئوفی تو کریم

من سراپا غم و آهم ،من سراسر دردم

شرم حرم زرد شده
گونۀ سرخ من از ِ

از خودم خستهام از توبۀ خود دلسردم

ـن تـوأم ،العـفـو ،الهی بِه حسین
ِ
زیر دِی ِ

بـندهای عـاصیام ا ّما نوکـر این َمردم

هـمۀ توشۀ این بـنـده شده شـش گـوشه

کرم شاه حرم خوش کردم
دل به لطف و ِ

ت َ ِه گودال زمین خورد که من برخیزم

دست وپا زد که نگویم دست و پا گم کردم

متوسّل به شهـیـدم… .به س ِر بر نیـزه

عهد بستم کمکم کن به سویت برگردم
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000
شاعر :حبیب باقر زاده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

دارد غـروب مـاه خـدا میرسد رفـیق

پایان اشک و سوز و نوا میرسد رفیق

تا اینکه مـاه لطـف خـدا میشود تـمام

اتـمـام کـار اهـل بـکـا مـیرسد رفـیق

مـاه خــدا تـجـلّـی پــرواز بـنـده اسـت

پایان پَـر زدن به هـوا مـیرسد رفیق

قطع یقین بدان که در این ماه؛ عاقبت

با افـتخـار عـیـدی ما مـیرسد رفـیـق

فـردا گــدا بـرای گــدایـی کـجـا رود؟

پـایـان کـار شاه و گـدا میرسد رفـیق

این گریههای ما به خدا بینتیجه نیست

برگ ضمانـتی ز رضا میرسد رفیق

هرکس که راه و شیوه او خط رهبری است

محشر به خدمت شهـدا میرسد رفیق

هم عاقبت به خیر و هم اینکه شود عزیز

هر کس به محضر علما میرسد رفیق

بـاور کـنـیـد با نـظـر لـطـف فـاطـمـه

روزی برات کرب و بال میرسد رفیق

بعد از سه ماه گریه برآن شاه تشنه لب

باز این چه نوحه وچه عزا میرسد رفیق

شاعر :مهدی مقیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

من با تو بـال و پـر گـرفـتـم یا الهـی

ِکـی دامـن دیـگـر گـرفـتـم یـا الـهـی

ده مرتـبـه نـام تـو را با اشـک بُـردم

قـرآن به روی سر گـرفـتـم یـا الهـی

آغـوش تو باز است از بس مهربانی

امشب تو را در بر گـرفـتم یا الـهـی

کرده گناهم از تو دور ،امشب دو دستی

دامــان چــشـم تـر گـرفـتـم یـا الـهـی
ِ

شرمنده ام از بس ز عصیان توبه کردم

امـا گـنـاه از سـر گـرفــتـم یـا الـهـی

با ذکر یا حیدر ،سحر این حال خوش را

از روضـه و منـبـر گـرفـتم یا الـهـی

امشب قبولم کن که من این اشکها را

از روضـۀ حـیـدر گـرفـتـم یـا الـهـی

هر چـه نـباشـد خـاک پـای اهـل بیتم

سرمـایه از ایـن در گرفـتـم یا الـهـی

یک کربال می خواستم آن هم که امسال

از مـادرش آخــر گـرفــتـم یـا الـهـی
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000
شاعر :علیرضا خاکساری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

مـوعـد دیـدار تو راحت نمیآید به دست

طینت پاکـیزه با غـفـلت نمیآید به دست

شد شب قدر و همه درهای رحمت باز شد

درک امشب بیگمان راحت نمیآید به دست

چه کنم شب های احیا هم اگر غفلت کنم

وای بر من دیگر این فرصت نمیآید به دست

نوبـتی باشد اگر هم نـوبت زاری ماست

رستگاری خارج از نوبت نمیآید به دست

هرچه به من میدهند از باب خلوت میدهند

چیز قابل داری از جلوت نمیآید به دست

بیگمان نابرده رنج از گنج ها بیبهرهام

روضۀ رضوان که بیزحمت نمیآید به دست

هرکه با تقوا شود نزدت گرامی میشود

تا نـباشـم بـنـده شـأنـیت نمیآید به دست

شکر نعمت نعمتم افزون کند با این حساب

تا نباشد سجدهای نعـمت نمیآید به دست

هرچه فرصت داشتم با دست خود سوزاندهام

مهلتی دیگر از این بابت نمیآید به دست

گریه غـسل تـوبۀ هر دیـدۀ آلـودهای ست

تر نشد چشمی اگر ه ّمت نمیآید به دست

شیعیان مرتضی مثل خودش با غیرت اند

بیوالی مرتضی غیرت نمیآید به دست

از ازل روزی رسانم حیدر است و رزق من

بی نگـاه ویـژۀ حضرت نمیآید به دست

اشک بر شهید کربال
حال خوش ،توفیق
ِ

جز شب جمعه شب رحمت نمیآید به دست

تـشنههای سیم و زر آخـر نفـهـمـیدند که

با جسارت کوهی از ثروت نمیآید به دست

چه به روزت پنچۀ شمر لعین آورده است؟؟

یوسف خوش چهره گیسویت نمیآید به دست

1

 . 1بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم به دليل ايراد محتوايي و همچنين به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح
شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
گريه غـسل تـوبة هر ديـدة آلـودهاي ست

تر نشد چشمي اگر عفت نميآيد به دست
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000
شاعر :محمد جواد پرچمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

در سحر چشم که گریان بشود خوبتر است

سائلت پـاره گریبان بشود خوبتر است

گرچه موسیست مناجاتی طور تو ولی

گر خدا همدم چوپان بشود خوبتر است

روسیاهی که به هـمراهی خـوبان برود

بر در کهف نگهبان بشود خوبتر است

ابر رحمت توئی و از همه من تشنه ترم

تشنه گر خرج بیابان بشود خوبتر است

انـدکی نـیز مرا هم بنـشان پیـش خودت

میزبان همدم مهمان بشود خوبتر است

به طـبـیـبان دگر نـسـخـۀ ما را مـسـپـار

درد با دست تو درمان بشود خوبتر است

تا درسـتم نکـنی دست از این در نکـشم

این گدا دست به دامان بشود خوبتر است

بعد هر معصیت از خوف بههم میریزم

عبد اگر زود پیشمان بشود خوبتر است

آنـقـدر سـیـنـه زنم تا که نـجـاتـم بـدهـی

آتش اینگونه گلستان بشود خوبتر است

گر بـنا هـست کـسی واسـطـۀ ما بـشـود

ضامنم شاه خراسان بشود خوبتر است

اشک خوب است که با مرثیه آغشته شود

فیض وقتی که دو چندان بشود خوبتر است

دوست دارم دم افـطـار کمی تـشنه شوم

نوکر شاه که عطشان بشود خوبتر است

نام ارباب خودش مظهر اسماء خـداست

ذکر العفو حسین جان بشود خوبتر است

شاعر :احسان محسنی فر

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

طاعات ما اگر چه ز یأس و کسالت است

ما را فقط ز دوری و هجران ماللت است

بهـره نـمیبـرم ز مناجـات نیـمـه شب

وای از عبادتی که سراسر کسالت است

این نفس بد مرام مرا پیر خویش کرد

عمری که رفت حاصل دنیا ضاللت است

وقت دعا به غـیر تو مشغـول میشوم

این بیتوجهـی به تـباهی داللـت است

من در خور ضیافـت خـوب تو نیستم

شرمـنـدهام ز آمـدنی که بـطالـت است

قـصـدم نـبـود رو بـروی تـو بـایـسـتـم

این جرم بیحساب ز روی جهالت است
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بایـد کسی کـرم کـند و واسـطـه شـود

000
طاعات من که مایۀ شرم و خجالت است

خوش بخت بندهای است که رزقش حسینی است

ُحب الحسین عاقبت او را کفالت است

دین بی والی فـاطمه کفـر مسلم است

ایمان فقط به نام علی با اصالت است

دور فـسـاد و فـتـنه گـریها سـر آمـده

دلهـا به انـتـظار امـیـر عـدالـت است

کی میشـود بـیایـد و ما را نشـان کند

ما را کـنـار سفـرۀ خود میـهـمـان کند

شاعر :وحید محمدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

دوبـاره آمـدهام ،گرچه دیـر برگشتم

ولی ز شرم گنه سر به زیـر برگشتم

به صد امید به سوی تو روی آوردم

به سوی خـانۀ نعـم االمـیر برگـشتم

شدم ذلـیل گـنـاهم ،خـودم پـشیـمانـم

ببین شکسته و زار و حقیر برگشتم

گرفت دست مرا دست مهربانی تو

به دستگـیـری تو یا مجـیـر برگشتم

ز باب لطف تو رفتم ولی غلط کردم

پُر از گـناه صغـیر و کـبیر برگـشتم

گناه بال و پرم را شکسته موال جان

شدم دوباره زمین گیر ،پیر برگشتم

اگرچه پیش تو احساس فقر بیمعناست

ولی دوباره به سویت فقـیر برگشتم

عطش دوباره لبم را ترک ترک کرده

به حرمت لب مثل کویر ...برگشتم

به یاد خواهر غمدیدهای که میفرمود

ببین بـرادر زینب چه پیـر برگـشتم

به کوفه شهر علی بعد بیست سال حسین

به لطف حرملهها من اسیر برگشتم

ولی بـرادر زینب همیـنکه فـهـمیدم

کفن شده است تنت با حصیر ،برگشتم

1

 . 1ابيات 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.

دوبـاره آمـدهام ،گرچه دیـر برگشتم

ولی شبـیـه گـدا سر به زیـر برگشتم

گناه بال و پرم را شکسته موال جان

شدم دوباره زمین گیر ،گیر برگشتم

به یاد خواهر غمدیدهای که میفرمود

ببین بـرادر زینب که پیـر برگـشتم

111

درآستان وصال؛ جلد اول ،اشعار مناجاتی با خداوند کریم

000
شاعر :محسن پالیزدار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

من به خوان کرمت سخت طمع کار شدم

لطف بیحد تو را دیدم و هوشیار شدم

غافل از خود شدم و قافله را گم کردم

غرق شهوت شده و سخت گرفتارشدم

آنقـدر تور تـنـیـدست به دورم ابـلـیس

غـافـل از رحمت آن خالق ستّـار شدم

پیش چشم تو به هر کار بدی دست زدم

در گنه؛ وای به هر دفعه جگر دار شدم

غرق مستی و جوانی و غرورم بودم

گـوئیا از در فـیض تو طـلـبکـار شدم

ناگهان رحمت بیحـد تو بـاریدن کرد

رمـضان آمد و من طالـب دیـدار شدم

با نـسیـم سحـری روح به پـرواز آمـد

خواب بودم من و از شوق تو بیدار شدم

باده صوم و صالت تو مـریضم کرده

من شفا کی طلبم؟ شکر که بیمار شدم

صاحب این دل من وارث شمشیر علیست

خـاک پـای پـسـر حـیــدر کـرار شـدم

ثـمـر غـمـزۀ پُـر مـهـر ابـاصالـح بود

که ز جان خـادم عـباس عـلمـدار شدم

شاعر :محمد حسین رحیمیان

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

در آتش هـوا و هـوس دل سیـاه شد

ساعات عمر من همه خرج گناه شد

خیلی گناه کردم و خیلی عوض شدم

ب زنـدگی من تـبـاه شد
اوقـات خـو ِ

خیلی دلت گرفته ازاین توبههای من

شرمنـدهام رفـاقـتـمـان نیـمه راه شد

خندید بر دورویی من نفـس بیحـیا

ذکرم همین که «اشهد ان ال اله »شد

اما به لـطـف سـفـرۀ مـاه مبـارکـت

این روزها خرابۀ دل رو به راه شد

شکر خدا که واشده با روضه ،روزهام

ذکـرم دم غـروب حـسین ،آه آه ،شد

هم لرزهای به پیکر شمر لعین نشست

هم شرمگین ز فاطمه آن قتلگاه شد

 . 1ابيات 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.

آنقـدر تور تـنـيـدست به دورم ابـلـيس

که من از مسجد و از ميکده بيزار شدم

پيش چشم تو به هر کار بدي دست زدم

شادم ازاينکه به هر دفعه جگر دار شدم
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000
شاعر :حسن کردی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فعولن فعولن فعولن فعول

دوبـاره شـنـیـدی تـو آهـم خـدا

نـدیـده گــرفـتـی گـنـاهـم خــدا

کـریـمـانـه ،بـیمـنّــتـم دادهای

سـر سـفـرهات باز ،راهـم خدا

پـوشی من خواستی
تو با پرده
ِ

نـبـیـنـد کـسی روسـیـاهـم خـدا

در دوسـتی خـوانـدیم
چنان از ِ

که انـگـار من بـیگـنـاهـم خدا

زمـانـی نـمـانـده برایم ،بگـیـر

دگـر فــرصت اشـتـبـاهـم خـدا

بـجـز مهـربـانـی تو هـیچ کس

غــم در نـگــاهـم خــدا
نـدیــده ِ

بجز تو کسی خیر من را نخواست

تو هستی فـقط تکـیه گاهـم خدا

تو آغوش وا کردهای رو به من

و من باز هم ،تـوبه خواهم خدا

بیا با چـراغ هـدایت«حـسین»

نـشـانـم بـده راه و چـاهـم خـدا

مرا اشک روضه به حال آورد

فقـط با هـمین روبه راهم خـدا

شاعر :محمد قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای راز سـر به ُمـهـر د ِل بـیقـرارهـا

ای حـرف آخــر هـمـۀ سـر بـه دارهـا

از آن زمان که جبر در عالم نبود ،بود

در اخـتــیـار تــو د ِل بــیاخـتـیــارهـا

سـرخ تر شدند
ُگـلبرگ های الله بسی ُ

عـطـر تو در اللـه زارها
وقـتی وزید
ِ

تا کـشـتی نجـات تـو ،تـا نـا ُخـدا تـویی

عـرش ُخـداست َمقص ِد کشتی سوارها
ِ

کار گریه شناسی به لطف تو
ای ُکهنه ِ

قـیمـت گرفـته گـریـۀ مـا تـازه کـارها

در شرمساری از تو همین بس که ُخشک بود

آن جا که داشتـیم ز َچـشـم ،انـتـظارها

ُ
شکر ُخـدا که در اثـر گرمی هواسـت

ب روزه دارها
اســم تو ،گــاه روی لـ ِ

آقـا و گـرنه هـیـچ کـسی نیست یـا ِد تو

در این هوای گرم به ُجز ریگ زارها

ق زخم بودی و در آن هوای داغ
چون غر ِ

صورت گذاشتی به روی ریگ های داغ
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000
شاعر :محمدعلی قاسمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

در خـشکـسالیام به گـلسـتان رسیدهام

قحـطی زده به رحمت باران رسیدهام

عمری ست غـرق لـذت مستانه بودهام

امشب ببین که زار و پشیمان رسیدهام

در را به روی بندۀ خود وا نمیکنی؟

حاال که سر به زیر و پریشان رسیدهام

مانند طفـل گـمشدهای هستم ای حبیب

در پشت خانه خسته و گریان رسیدهام

آب از سرم گذشته و خشکیده چشمهام

دست مـرا بـگـیـر به پـایـان رسیـدهام

آغـوش باز و گـرم تو باعث شده اگر

تا کـویت ای کـریـم شـتـابـان رسیدهام

از بنـدگی و ذکـر و دعـا دور بـودهام

با لـطـف اهـل بیت به قـرآن رسیـدهام

حالم اگر بد است ولی شکر حق که در

مـاه بـکـاء بـر شـه عـریـان رسـیـدهام

دل ُمردهام اگرچه ،ولی خوب میشوم

تـازه به روضۀ شه عـطشان رسیدهام

این تـشنگـی کجا و لب تـشنـۀ حـسین

آیا به درک روضـۀ جـانـان رسیدهام؟

خواهر دوید سوی برادر به ناله گفت:

تا قـتـلگـاه زخـمی و بیجـان رسیدهام

ای صید دست و پا زده در خون بلند شو

من را ببین که پـاره گـریبان رسیدهام

شاعر :ناصر شهریاری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

هر چند که در زندگیم رنگ خدا نیست

اما به لـبم سوی خـدا غیر دعـا نیست

آنکس که بود اهـل بکـا ،میشود آزاد

صد حیف که بر دیده و دل حال بکا نیست

این روزۀ ما نیـست سپـر در َب ِر آتـش

در روزۀ ما غیر دورنگی و ریا نیست

در ماه کریمان دل من خوش به کریم است

چون غیر کریمان که کسی فکر گدا نیست

هـر چـنـد کـه آلـودهام امـا دم افــطـار

در سیـنۀ من غـیر غـم کـربـبال نیست

گر روزه نگیرد ره روضه چه ثوابی

بیروضه که خیری به دل روزۀ ما نیست

با روضه خدا میخرد این بندۀ عاصی

با روضه دل از حضرت ارباب جدا نیست

ای شـمـر چرا بر تن ارباب نـشـسـتی

بر سینۀ او جای تو ای بیسر و پا نیست
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000
شاعر :داریوش جعفری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

(روضه) دارم من و افطار لبم نان حسین

رزق مـاه رمضانم همه احسان حسین

پیش از افطار شنیدم پدرم تشنه که بود

زیر لب گفت فدای لب عطشان حسین

مادرم اشک فشان آب به کامم میریخت

تا که من هم بشوم بیسر و سامان حسین

به گمانم که شود چـادر زهـرا سپرش

هر کسی گریه کند بر تن عریان حسین

این شنیدم به جنان خنده کنان پای نهد

هر که در روضه شود مضطر و ناالن حسین

هرچه فخر است در عالم همه از مکتب اوست

هـمه از کـربـبال باشد و مـیدان حسین

جان اگر هست به تن هدیۀ جانیست که داد

همۀ هستی من زاده شد از جان حسین

تاج ّ
عزت به سرم بست ز اشک غم خود

اینچنین شد که شدم تابع فرمان حسین

گفت با ٌ
عزت خود خو کن و ذلت مپذیر

با چنین کار نشـستم سر پیـمان حسین

روزه را روضه نوشتم به غلط تا شاید

بنـویـسـند مرا خـادم و گـریـان حسین

شاعر :محمدحسن بیات لو

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

خبر آمد رمضان است خـدا ،میبخشد

بیکم و کاست و بیچون و چرا میبخشد

معصیت کارتـرین بـاشی اگر با تـوبه

وسـط بـزم منـاجـات و دعـا میبخـشد

قطرهای اشک ز چشمت بچکد میبینی

که چه آرامشی این حال بکا میبخشد

تیر شیطان به دلت کرده اثر غصه نخور

که خـداونـد طـبـیـبـانـه دوا مـیبخـشد

سفـره داری خـدا فـرق عجـیـبی دارد

میهمان را عوض آب و غذا ،میبخشد

آن قـدر بخـشـش او وسع زیادی دارد

که دراین ماه بخواهد همه را میبخشد

دید اعمال بـد و زشت مرا هیچ نگفت

او کریم است و کریمانه خطا میبخشد

حاجتت را تو بگو چونکه اجابت با اوست

عاشقان را سفـر کـرب و بال میبخشد

تـه گـودال تـجـلّـی کـرامت شـده است

شاه بر قـاتـل خود نیـز عـبا میبخـشد
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000
شاعر :مرتضی عابدینی

قالب شعر :غزل

با لب خـشکـیده هر دم یاد سـقا میکنم

روزهام را با سالمی بر شما وا میکنم

با صدای ربنا هر دم به هنگـام وضو

نام زیـبای تو را آهـسته نجـوا میکنم

بعد مغرب وقت افطار و زمان عاشقی

با زیارت نامهات سجـاده را تا میکنم

روزۀ بیذکر تو اصال نمیچسبد به من

طول روزم کـربالیت را تـمنّا میکنم

با نگاهت برمن سائل کـرامت دادهای

قطرۀ ناچیزم و رو سوی دریا میکنم

سفره پهن است و کریمان منتظر بر یک گدا

کاسهام را میبـرم تقدیم زهـرا میکنم

در سحرها هم به فکر روضههایت بودهام

در میان سینهام یک تکیه برپا میکنم

دور تسبیحم شد آقا «یاغریب فاطمه

»من خودم را بین عشاق شما جا میکنم

شاعر :قاسم احمدی

قالب شعر :غزل

دارم به دست لطفت چشم رجا دوباره

1

1

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

وزن شعر :مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

تا آسـمان رسیده ،دست دعـا دوباره

با اشک توبه کردم ،این کوزه را شکستم

آغـوش باز کردی گـفتی بیا دوباره

کوشید تا بـمانـد در ابـتالء عـشقـت

هرکس به غمزۀ تو شد مبتال دوباره

پهن ست سفـرههای پُر بـرکت الهی

لبـریز نعـمت تو شاه و گـدا دوباره

آواز های بلبـل چنگی به دل نمیزد

مستم ز سوز ساز یک ربّنا دوباره

در کوی نیک نامان ،جز ُحسن ظن ندیدم

کردم جـفا و از تو دیدم وفـا دوباره

فرقی ندارد اینجا مهمان حبیب باشد

پیش تو هر غـریبه شد آشنا دوباره

ی خداشناسی دارد رهی میان بُـر
ط ِّ

با ذکر یاحسین و یا مرتضی دوباره

آلـودۀ گـنـاهـم دنـبـال یـک نـگـاهـم

پاکم بکن خدایا با «یا رضا »دوباره

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

جايگزين بيت زير کنيد.

دارم به دست لیلی چشم رجا دوباره

تا آسـمان رسیده ،دست دعـا دوباره
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همدان

000
شاعر :حسن کردی

قالب شعر :ترکیب بند

وزن شعر :فعولن فعولن فعولن فعول

رسیدم مرا غـرق احسان کنی

جـهـان مـرا نـور بـاران کـنی

مـرا در خـیــابـان تـنــهـایـیام

پریشان تر از هر پریشان کنی

الــهـی و ربـّی و یــا ســیـّـدی

لبم را به نامت غزل خوان کنی

ستاره ستاره به هر قطره اشک

شب صورتم را چـراغان کنی

دل رو بـه ویــرانـیام را خـدا

دوباره در این مـاه بنـیان کنی

مرا در نـسـیـم سحرهای نـور

به عطر مناجات مهـمان کـنی

الـهـی اعـوذ به وجـه الکـریـم
مـنـم بـنـده عـاصیت یا رحـیـم
بـه مـهـمـانـیـت بـینــوا آمــدم

پـریـشان و بـیدست و پا آمدم

من از هر چه محتاج محتاج تر

بـه درگــاه لـطـف شـمـا آمـدم

پی لحظههایی که از دست رفت

به دنـبـال یـک روشـنـا آمــدم

من از خود صدایی ندارم خدا

بـه لـطـف ابـوحـمـزههـا آمـدم

ـر یا ربَّـنـِی
وَُ َمـن اَینَ ِلـی خَی ُ

ببین مـانـده از هـر کجـا آمـدم

عــونَــنـی
و الـحــمــد لـلـه یَـد ُ

شـنــیـدم کـه گـفـتـی بـیـا آمـدم

من از سمت تنهاییام میرسم
بـرای شـکـوفـایـیام مـیرسـم
به یـا ربـنـای شـب مـرتـضـی

در این ماه عاشق ترم کن خدا

به تسبیح زهرا از این روزهها

مـرا تـشـنـۀ جـام وصلـت نـما

پس از تشنگی عاشقی در پی است

سر سفره افطار و اشک و دعا

زبان روزه و دل پی روضه است

عجب روضهای دارد این روزهها

در این روزهای پُر از تشنگی

شده ذکر قـلبم عـطـش کـربـال
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عـطش بود و شرمندگی رباب

عـطش بود و الالیـی بـیصدا

عطش بود و در خیمهها کودکی

که فـریاد میزد عـمو جان بیا

عطش بود و گودال و باران سنگ

و زینب که میدید این صحنه را

000

لب تشنه از دشـنه سیـراب شد
لب تـشنه بر نـیـزهها قـاب شد
شاعر :قاسم نعمتی

قالب شعر :غزل

ز فرط معصیت آهم به سینه کاری نیست

میان آیـنـهام نـقـشی از نگـاری نیست

قــسـاوت دل آلــوده ،کــار دسـتــم داد

دگر ز دیدهام اشک زالل جاری نیست

1

که رو سیاه تر از من گناه کاری نیست

همه جوارح من با گـناه مأنـوس است

گرسنگی و عطش رسم روزه داری نیست

رفاقت من و تو رنگ و بوی دیگر داشت

به حال و روز دلم جای آه و زاری نیست؟

بـیا و بی ادبـی هـای مرا نـدیـده بگـیر

به غیر جود و کرم از تو انتظاری نیست

تمام دل خوشی من محبّت عـلی است

ز هیچ کس به جز آقا امید یاری نیست

حـرام بـاشد اگر رو به غـیـر او بـزنم

کریم تر ز علی هیچ سفره داری نیست

سگ قـدیـمـی دربـار شـاه لـو کـشـفـم

به جز مقابل شه جای خاکساری نیست

قـسـم به چـادر خـاکی برای حفظ وال

شبـیه مادر سادات جـان نـثاری نیست

خوشا به حال کسانی که با بصیرت محض

حمایت از ولی امرشان شعاری نیست

مدال عشق حسین است سینههای کبود

حریف سینۀ ما شعلههای ناری نیست

به گریه بهر حسین یار مادرش هستم

ز هجر کرب و بالیش به دل قراری نیست

خـدا ز سـوز دل زیـنـب آفـریـده مـرا

به نام سیـنـه زن کـربـال خـریـده مـرا

تمام ُملک جهان را بگرد و خوب ببین

1

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

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

جايگزين بيت زير کنيد.

همه خدايي خود را بگرد و خوب ببين

که رو سياه تر از من گناه کاري نيست
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000
شاعر :حسن کردی

قالب شعر :غزل

توبهام توبه نشد هر چه که ه ّمت کردم

من به ستاری تو سخت جسارت کردم

هر چه تو دوست شدی با من آلوده ولی

بیحـیاتـر شده با نـفـس رفـاقـت کردم

رمضان است و دل از خواب نکندم افسوس

مثل هر سال من از لطف تو غفلت کردم

من از این فلسفۀ روضه از این فیض عظیم

به هـمین تـشنگـی ساده قـناعت کردم

روزه هم چشم مرا باز نکـرده ،نکـند

عـادتـم بود اگر هـر چه عـبادت کردم

1

روزهام را فـقط افطار به تربت کردم

خـواستم از عـطـش روزه بـگـویم اما

از لب تشنهاش احساس خجالت کردم

روزهام روضه شد و روضه مرا میکشدم

یـاد آن تـشـنه لب کرب وبال میکشدم

هر چه هـستم سـر دلـدادگیام میمانم

شاعر :قاسم نعمتی

1

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

بساط عـاشقی ما به پاست این شبها

زمـان آشـتی بـا خـداسـت این شـبها

گـنـاهـکـار قـدیـمی دوبـاره بـرگـشـته

صدای زمـزمهها آشناست این شبها

زمان بده به زمین خوردهای اِل ِه کریم

اگر مرا بـزنی هم رواست این شبها

خوشا به حال گدایی که چشم تر دارد

که گریههای سحر کیمیاست این شبها

کـنار سـفـرۀ افـطـار زیـر لـب گـفـتـم

نگفتهای به خود آقا کجاست این شبها

قـسم به خاک نـشسته به چـادر زهـرا

مرا ببخش ،ببخشی رواست این شبها

ز فـتـنـههـای زمـانه خـط امـان داری

چراکه نام علی ذکر ماست این شبها

گدای صحن و سرای شهـنـشه نجـفـم

دلم هـوایی ایـوان طالست این شبها

دل شـکـسـتـۀ ما بـا سـالم بـر اربـاب

مـسـافـر حـرم کـربـالست این شبها

سـالم بر لب عـطـشـان سـیـدالـشـهـدا

سخن ز تشنه لب سر جداست این شبها

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

جايگزين بيت زير کنيد.

هر چه هـستم سر ديـوانگيام ميمانم

روزهام را فـقط افطار به تربت کردم
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000
شاعر :امیر عظیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

سفره داری که به من اذن ضیافت داده

بـار دیـگـر به گـدا لـقـمـۀ ّ
عـزت داده

ماه شعبان و رجب رفت و به من گفت کسی

رمضان آمده و حق به تو فرصت داده

ای گـنه کار! بیا تـوبـه نما در این ماه

حق تو را فرصت جبران و ندامت داده

روزه و نافـله و ذکر و دعاهای سحر

من چه کردم به من این قدر لیاقت داده

ماه مـیـالد امـام حـسـنـم این مـاه است

رمـضان را پـسر فـاطـمه برکـت داده

به شب قـدر که آئـیـنۀ زهـراست قسم

شیعه را حُـبّ عـلی برگ بـرائت داده

روزه داری و لب تشنه و قرآن خواندن

اثر چیست به من فیض تالوت داده؟!

بـه فـدای لـب عـطـشـان ابـاعـبـدالـلـه

او بـه قــرآن خــداونــد حــالوت داده

این حسین است که عالم همه دلداۀ اوست

این حسین است به من حال عبادت داده

شاعر :سید حجت بحرالعلومی

قالب شعر :غزل

1

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

کـنـار سـفـرۀ احـسان گرفت دست مرا

بـه آیـه آیـۀ قــرآن گـرفـت دسـت مـرا

گرفته بود دلم سخت در حـصار خودم

دوباره در دل زندان گرفت دست مرا

اسیـر چـاه هـوس بودم و دچـار گـنـاه

میان حـیـلـۀ شیـطـان گرفت دست مرا

از آسمان که فـرو ریخت ربـنـای دلـم

به زیر بارش بـاران گرفت دست مرا

رسید نیـمـۀ مـاه و وزید عـطر بهشت

میان ذکر حسن جـان گرفت دست مرا

شکست بغض گناهم کنار صحن عتیق

که لطف شاه خراسان گرفت دست مرا

و نیمه های سحر بود آن شبی که خـدا

شبـیه کودک گـریـان گرفت دست مرا

 . 1بیت زیر به دلیل ایراد معنایی تغییر داده شد؛ رضایت دادن برای کسی است که دیگران او را راضی می کنند و در شأن خداوندی نیست که خود
در پی آمرزش و بخشش کناهان است و رمضان را برای همین منظور قرار داده است؛ ضمنا در مصرع اول نیز وزن شعر سکت دارد .
ای گنهکار !پشیمان شو ،خدا در این ماه
این حسین است که عالم همه دیوانۀ اوست

به خـالصـی تو از نـار رضـایت داده
این حسین است به من حال عبادت داده
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000
شاعر :قاسم نعمتی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

لذت اشک مناجات ،سحر مشهود است

حا ِل آشفته دل از دیـدۀ تر مشهود است

منتی؛ نه ز کرم دست زمین خورده بگیر

همه جا سایه لطف تو به سر مشهود است

راه خود را سحـری جانب ما مایل کن

ی گـدا وقت گذر مشهود است
دست خال ِ ّ

حال و روز من هجران زده دیدن دارد

حال دلسوخته از آه جگـر مشهود است

هـنـر آن نیـست نـسوزی به میان آتـش

بین خاکـستر پـروانه هـنر مشهود است

هـر که فـانی نشود جام بـقـایـش نـدهـند

مردی مرد به هنگام خطر مشهود است

من و تـنهـایـی در قـبـر خودم مـیدانـم

اوج بیچارگیام وقت سفر مشهود است

تن بـیجـان مرا گـریه کـنـان بـرداریـد

تـربـت کـرب و بـال در کـفـنم بگـذاریـد

شاعر :ناشناس

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

آخرین شبهاست کم کم رفع زحمت میکنیم

جیبمان خالیست احساس خجالت میکنیم

بیـن مسجد بیـشتر بـا خود تعلق میبریم

حق صاحبخانه را کمتر رعایت میکنیم

هرچه روزی میدهی خرج معاصی میشود

ما فقـط سـو استـفاده از رفـاقـت میکـنیم

بیشتـر دارد اجل سـر به جوانان میزند

پس چرا ما اینـقدر داریم غـفلت میکنیم؟

کار دنـیا را ببـین کـه متـهم شـاکی شـده

جای تو ما دائـما از تـو شکـایت میکنیم

سهم ما از قال صادقها به این و آن رسید

وقت منـبر هـم فقط داریم صحبت میکنیم

ذره ای دربـنـدگـی سـختـی نمیبیـنیـم ما

روز و شب جای ریاضت استراحت میکنیم

نهی از منکر نکردن معنی اش این میشود

از فـساد و بـی حیاییها حمایـت میکنیم

عمر ما موقوفه عشق حسین و کربالست

هرچه را داریم یکجا خرج هیئت میکنیم

خاک خاک کربال باشـد غـذاهم میشـود

روزه را افطار با یک ذره تربت میکنیم

از حـرم تـا قتـلگـه زینب تمـامـا پیـر شد

گریه بر خم بودن آن قد و قامت میکنیم
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000
شاعر :امیر عظیمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

وقـتـی هـالل مــاه خــدا آشـکــار شـد

مـاه خــدا ،امـام زمـان روزه دار شـد

طوبای خیر و برکت شعبان به ُگل نشست

قـرآن شـکـوفـه داد و زمـان بهـار شد

مـاه ضـیـافـت است بـیـایـیـد بـنـدگـان

امـروز سمت بـنـده خـدا بـیـقـرار شـد

فرمود مصطفی که در این ماه بنـدگی

شیطان به دست حضرت رحمان مهار شد

دست کـریم ،در رمضان عبد میخرد

سی روز روزه ضامنت از دست نار شد

خمس عـشر ،دعای ابوحـمزه و سحر

بـنـده چـقــدر مـحـرم پـروردگـار شـد

با ذکر یا عـلی و عـظـیم پس از نـماز

ذکـر عـلـی عــلـی دلـم بـیـشـمـار شـد

شکـر خـدا به سـفـرۀ افـطار شیعـیـان

وقت غـروب دست حسن نان بیار شد

داغ حسین با عـطش روزه ُگر گرفت

عـطـشان شدیم ،سیـنـۀ ما داغـدار شد

لب تشنه بود از فرس افتاد و بعد از او

زیـنب به روی ناقـۀ عریان سوار شد

شاعر :علی اکبر لطیفیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

به پاى درد و دل بنده چـاه کم آورد

مـقـابـل جـگـر مـن کـه آه کـم آورد

به پیش هیچ کسى کج نگشت گردن من

ولى مـقـابـل ایـن بـارگـاه کـم آورد

تمام شد رمضان تازه ما شروع شدیم

به شـب نشینى عشاق مـاه کم آورد

بـه بـارگـاه کـریمـت گنـاهکـار آمـد

ولى ببـخـش اگـر که گـنـاه کم آورد

شدم شبیه به”جون”غـروب عاشورا

کنـار نـور تو رنگ سیـاه کـم آورد

اگر نـگـاه کـنى کـم می آورم حـتـما ا

زهیـر در قبـل یـک نگـاه کـم آورد

براى کوه گناهى به کـاه راضى شد

بدا بحال هر آنکس که کاه کم آورد

خـدا زیـاد کنـد بـیـن تـوبه ها کم را

زمان توبه چه خوب ست گاه کم آورد

زمان توبه من هم نریخت گریه من

همیـنکه رفـت دم قـتـلگاه کـم آورد

خودت بیـا و بگـو یاعـلى بلندم کن

دوبـاره بـنـدۀ تـو بیـن راه کـم آورد
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000
شاعر :امیرعلی مصدق

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

شب قـدر است بـیـا قـدر بـدانـیـم کمی

خـانـۀ دل ز گـنـاهـان بـتکـانـیـم کـمی

شعله افتاده به ُملک دلـم از فرط گـناه

دوست را از دل این شعله بخوانیم کمی

روح را صیقل آیینه دهیم از دل و جان

آه را تـا مـلـکـوتـش بـرسـانـیـم کـمـی

عهد بستیم و شکستیم بسی کاش! که ما

بـر سـر عـهـد وفـادار بـمــانـیـم کـمی

پوشه از بار گـناهان شده پُـر حجم بیا

رمضان است به آتـش بکـشانـیم کمی

نـگــذاریـم زبـانـه بـکـشـد دوزخـمـان

بـنـشـینیم و به اشکـش بنـشـانیم کمی

بـنـشـانـیـم نـهـالـی بـه امـیــد ثــمـری

چشمه از چشم به پایش بـدوانیم کمی

و بگـوئـیم " الغـوث"

نـالـه را تا به فـلـک بـاز رسانیم کمی

و ارادت بنـمایـیم

شاعر :رضا قربانی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

جای خلوت کردن و بیتوته؛ جلوت میکنم

پنبه ای در گوشم و یک ریز صحبت میکنم

من خودم وضعم خراب است و گنه کارم ولی

این و آن را دائـما ا دارم نصیحت میکنم

جای شـاکـر بودن و تسلیـم امر تو شدن

تا بـالیـی می رسد فـورا ا شکایت میکـنم

تازه فـهـمـیـدم چرا سوزی ندارد ناله ام

چونکه تهمت میزنم یا اینکه غیبت میکنم

من خودم را میشناسم ،رو نده گاهی بزن

اینقدر بخشش نکن؛ دارم بدعادت میکنم

سیّـئاتم را بدل کردی به خوبی ها ،ولی

جـای عـبـد تو شدن به تو خیانت میکنم

کـربـال رفـتـن برای من شده یک آرزو

اربـعـیـنی قـسـمـتـم کن الـتماست میکنم

قبه اش با مجلس اش فرقی ندارد؛ باطـنا ا

بین روضه کربـالیش را زیارت میکنم

دوستان من همه گریه کن و سینه زنـند

من فـقـط با نـوکـران تو رفـاقـت میکنم

لحـظـۀ افـطـار تا آب گـوارا می خـورم

قـاتـالنش را هـزاران دفعه لعنت میکنم

از عطش لبهای او مثل دو تکه چوب شد

تا زمین افتاد دور خـیـمـه ها آشـوب شد
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000
شاعر :عباس پناه

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل

شب قـدر است و قـدر آن بـدانـیم

نـماز و جـوشن و قـرآن بخوانیم

به درگـاه خـدا غــفـران و تـوبـه

به شـرطی که سر پـیـمان بمانیم

بــرای پـاکـی نــفـس و سـعـادت

همیـشه بهر خود شیـطان برانیم

شب تقدیر و ثبت سرنوشت است

دعـا بر مـؤمن و انسان بخـوانیم

بـرای صـیـقـل روح و روان هـا

به دل دریـائی از ایـمان رسانـیم

بــرای اولـیــن مــظـلـوم عــالــم

بسی خون دل ازچشمان چکانیم

هـزاران لعـنت و نـفـرین بسیـار

به قـاتـلـهـای مـوالمـان رسـانـیم

در این شب ها تو مهدی را صدا کن

چو یوسف غایب است حیران چنانیم

دعـای اول وآخـر ظـهـور است

که بیش از این در این هجران نمانیم

مسافـر را بگـو ایـمان قـوی دار

که تا وصلی به این دامان امانیم

شاعر :محسن حنیفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

عمر با غفلت گذشت و صرف قیل و قال شد

روسیاهی قـسمت این عبد بد اقـبـال شد

اعتقادم پیش رنگ دار دنیا رنگ باخت

بنده ات تطمیع شد ،غافل شد و اغفال شد

در صدایم جوهره باقی نمانده؛ ای خدا!

بد زبـانـی ام سبب شد که زبـانم الل شد

قلب من گر چه به دست اشکهایم فتح شد

با نگـاه سوی نامحرم ،ز نـو اشغال شد

ماه شعبان دست من کوتاه ماند از دامنت

ماه شعبان قسمتم یک مشت سیب کال شد

کــاش مـی گـفـتـنـد روز اول مــاه خــدا

روی ماه یـوسف زهـرا هم استهالل شد

با لب خشکـیده ام دادم سالمی بر حسین

باز هم با روضه اش از روزه استقبال شد

مـادری قامت خـمیده اشکهـایم را خرید

خوان روضۀ گودال شد
دستگیرم روضه
ِ
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000
شاعر :ناشناس

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

گرچه پَرم وا می شود با ذکر استغفارها

پرواز دشوار است با سنگینی این بارها

گرچه تو خوبی من بدم هربار گفتی آمدم

تـوفـیـق پیدا کـردم از فـیض نگاه یارها

صد بار گفتم عاقبت یک بار توبه میکنم

آخر نمی آید چرا یک بار ،این یک بارها

من هرکجا که رو زدم رویم خریداری نداشت

پس بعد از این دیگر بس است رفتن سوی بازارها

دل ُمرده گشتم از گناه دل خسته ام از اشتباه

دیگـر نمی لـرزد دلـم از دوری دلـدارها

وقتم کم و راهم دراز با این گدا قدری بساز

هر جا روم سد می کند راه مرا دیوارها

سودی نمی بخشد اگر شب زنده داری های من

پس خوش به حال لذت خوابیدن هشیارها

گاهی ادا گاهی قضا گاهی خدا گاهی خطا

خسته شدم جان خودم از این همه تکرارها

گـیـرم مدد کاری برای کار من پیدا نشد

نام عـلی وا می کـند آخـر گره از کارها

ذکر و دعای بی علی مثل غذای بی نمک

از برکت نام علی شیرین شود گفــتارها

من سال ها دیوانۀ ایـوان طالی حـیـدرم

عشق است با نام علی سرها رود بر دارها

گفتم مرا یک کربال مهمان کن و جانم بگیر

بس کن برایم ناز را در پای این اسرارها

شاعر :محمدمهدی عبداللهی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

تا نـشـانـدنـد سـر سـفـرۀ احـسان ،ما را

راه دادند در این روضۀ رضوان ،ما را

یعنى از سمت سمـاوات ،بشارت دادند!

رمضـان مى دهـد آرامـش قـرآن ،ما را

كیست هر آینه در عرش ،پر از آوازست؟

نیمه شب خوانده به دل ،سورۀ انسان ،ما را!

فرصت عاشقى از جانب حق صادر شد!

محو عشق است نماز شب جانان ،ما را

بـاز از مـأذنـه ،گـلـبـانـگ وفـا مـى آیـد

آه ،بخشیده مگر حضرت سبحان ،ما را!

با نسیم سحر و عـطر ابوحـمـزه و اشك

ابـر دل بُـرده در انـدیـشۀ بـاران ،ما را

چشم دل وقـت سحر منتظر دلدار است!

كـاش پـایـان برسد روزۀ هجـران ما را
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000
شاعر :سیدمحمد میرهاشمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل

دل و یــــاد خــــدا الـحــمــدهلل

سـر و شـور دعــا الـحــمــدهلل

پس از عمری رفاقت با بدی ها

مــن و یــاد خـــدا الــحــمــدهلل

به پایـم بند و زنجـیـر گنه بود

شــدم نـاگـه رهــا الــحــمــدهلل

من و پرونده ای یکـسر تباهی

نـشد چـون بر مال الــحــمــدهلل

نـبـاشـم قـابـل ایـن مـیـهـمـانـی

مـن و جـمـع شـما الــحــمــدهلل

ز درد مـعـصیت بـیـمـار بودم

دل و دارالـشـفــاء الــحــمــدهلل

کسی در ظلمت این سینه گاهی

مــرا مـی زد صـدا الـحــمـدهلل

مـردگـی بـی هـویـت
از آن دل
ِ

رسـیـدم تـا کـجــا الــحــمــدهلل

دلـم دنـبـال خود اینجا کـشانده

نـگــاهــی آشــنــا الــحــمــدهلل

کجا دیدی که سلطانی نـشـیـند

کــنــار یـک گــدا الــحــمــدهلل

سحرها بعد از این یاد تو هستم

امــیــر هــل اتـی الــحــمــدهلل

یـقـیـن دارم شبی آیی سـراغـم

گـل خـیــرالـنـسـاء الـحــمــدهلل

اگر نوشم ز صهـبـای شهادت

شـوم بـهـرت فــدا الــحــمـدهلل

به دست خویش خاکم گر نمایی

بـه صـحـن کـربـال الــحـمـدهلل

شاعر :مصطفی کارگر

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

خداوندا کرم کردی مرا بسیار بخـشیدی

خطا کردم ولی با لطف خود هربار بخشیدی

گنهکاران عالم حال من را خوب می فهمند

گدای خسته را با روی خوش ای یار بخشیدی

هزاران مرتبه توبه شکستم باز برگشتم

تو اما بنده ات را بعد هر تکرار بخشیدی

همین که نور بسم هللا دیدی روی لبهایم

شب اول کـنـار سـفـرۀ افـطار بخـشیدی

تو گویا بیشتر از من به من مشتاق بودی که

به شوق اولین تسبیح استغـفـار بخشیدی

فراموشم نخواهد شد که با رحمت نه تنها من

جهانی را به عشق حیدر کرار بخشیدی
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000
شاعر :رضا اسماعیلی

قالب شعر :رباعی

وزن شعر :مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

بـوی مـلـکـوت ،بـوی عـرفـان آمد

گلبانگ خوش رحیم و رحـمان آمد

گل عطر فرشته منتشر شد در خاک

ای دل شـدگـان! بـهــار قــرآن آمـد

*****************
مـاه رمضان و شـوق شب بیـداری

بودن بی تو ،هر نَـفـس بیـزاری
از
ِ

العفو»

تـنـگ است خـدا دلـم برایـت ،آری

تنگ است دلم برای «یارب!

*****************
آمد رمضانُ ،مفـس ِّر «احسان» باش

هـمـسایـۀ غـربـت تـهـیـدستـان باش

در شهـر بساط عـشق را برپـا کـن

در فـکـر دل شکـستـۀ انـسان بـاش

*****************
آمد رمضان ،هَال! ز عـادت برخیز

گـل کـرد سپـیـدۀ سـعـادت ،برخـیز

همپای سحـر ،به سمت بیداری رو

ای بندۀ تن! ز خواب غفلت برخیـز

*****************
آمد رمضان و سفرهها رنگـیـن تـر

دنیـا به مـذاق مـا و من شیـرین تـر

از کـوچـه صـدای سـائـلـی مـیآیـد

انگار شدست گوشمان سنگین تر!

*****************
یک ماه اگرچه آب و نان شد تعطیل

بر سفره ،ضیافت دهان شد تعـطیل

تـعـطـیـل نـشـد بـسـاط دنــیـا داری

هر چند که دکۀ جهان شد تعـطیـل!

*****************
درمکتب روزه ،روی من پا بگذار

بر جـلـوه فـروشی بـدن ،پـا بگـذار

از خواهش َنفس خود بزن بیرون تو

بر فـرصت اهـرمن شدن پا بگـذار

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

127

درآستان وصال؛ جلد اول ،اشعار مناجاتی با خداوند کریم

هرچند که روزه معرفت آواز است

آیینۀ فطرت است و انسان ساز است

شک نیست ،فقط ریاضتی جسمانی ست

نفس انسان باز است
وقتی که دهان ِ

*****************
آمد رمضان و دست بابا خالی ست

از شادی روزه ،قلب سارا خالی ست

شـرم ست نصیب سـفـرۀ مـا ،زیرا

افطار و سحر ،ز نان و خرما خالی ست!

*****************
ای کاش به راز عشق پی میبردیم

در بندگی خـداَ ،م َحـک میخوردیم

مـاه رمـضـان به شـیـوۀ حـیـدر مـا

انـدوه د ِل گـرسـنـه را میخـوردیـم!

*****************
ما شـیـعـۀ حـیـدریم و غـافـل از او

بر سـیـرۀ دیـگـریـم و غـافـل از او

سـبـیـم و عـافـیـت آبــادیـم
دنــیــا نَـ َ

بـا نَـفـس بـرادریـم و غـافـل از او!

*****************
حال دل خویش را کـمی بهـتـر کن

ماه رمضان ،به نان و خرما سر کن

با غربت سـفـرههای خـالی بنـشیـن

افطار و سحر ،به شیوۀ حـیـدر کن

*****************
ماه رمضان ،شروع « ّح ِول حال » ست

روی دل مـا ،تـبـسّـمی از بـال ست

هـمـبـال فـرشتهها شدن آسـان ست

در ماه خدا ،که سیب شیطان کال ست

*****************
در فصل سحـر نشستهام ،خوشحالم

از ظلمت تن گـسستهام ،خـوشحـالم

آمـد رمـضـان و هـمـنـشـیـن نـورم

از فـتـنـۀ َنفـس رستـهام ،خوشحـالم

*****************
بیروی تو ،ماه رمضانم ...؟ هرگز

وارستگی از هر دو جهانم...؟ هرگز

بــیجــلــوۀ آفــتــاب روی مــاهـت

یک روز به روزه میتوانم؟ هرگز!

000
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*****************
ماه رمضان ،فروغ یک آغاز ست

در آبـی آســمــان ،پَ ِـر پــرواز ست

درهای زمین به روی شیطان بسته ست

بـاز باز ست
باز ِ
درهـای بـهـشـتِ ،

*****************
آمـد رمـضـان و آســمـان آبـی شـد

شبهای زمین ،دوباره مهـتابی شد

هستی ،به نماز عاشقی قامت بست

عـالَـم ،غـزل خـجـسـتـۀ نـابـی شـد

*****************
مـاه رمـضـان و بـنـدگی یعـنی این

آیـیـنـگـی و پـرنـدگـی ،یـعـنـی این

افطار و سحر کالس آدم سازی ست

برنامه و سبک زنـدگـی ،یعنی این

*****************
در پـرتـو روزه ،بیکـران را دیدیم

تـصویـر حـیـات جـاودان را دیـدیم

از پـیـلـۀ تن چو سر بـرون آوردیم

از روزن روزه ،آسـمـان را دیـدیم

*****************
بر مرکب روزه ،تا فـراسو رفـتـیم

«ربَّـنـا» گو رفـتـیـم
با بـار گـنـاهَ ،

در لـیــلـۀ قــدر ،روسـیـاه و تـائـب

سمت مـلـکـوت رحـمـت او رفـتـیم

*****************
آمد رمـضـان و حـال خـوبـی دارم

سـرسـبـزم و اعـتـدال خـوبـی دارم

پـرواز ،پــرنـده ،بـال و پَـر ،آزادی

من مـطـمـئـنـم ،خـیـال خـوبی دارم

*****************
ماه رمضان ،شوق سبکباری را...

َـفس فـتـنه ،بیزاری را...
از لـذّت ن ِ

ای حضرت عشق! قسمت روحم کن

شبهـای قـشـنگ قـدر ،بیـداری را

000
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000
شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

زیباتر از دعا و عـبادت چه لـذتـیـست

بـاالتــر امــان الـهــی چـه ّ
عـزتـیـسـت

درمـان درد هـای تـمـام جهان دعـاست

الحق گـدای اهل منـاجـات قـیـمـتـیـست

حـال دعـاء حـال بـکـا حــال زمـزمــه

وقت سحر به شرط اطاعت چه ثروتیست

گـفـتـم به کـوی قـبـلـه حاجـات رو کنم

دیدم کنار یار نه خواهش نه حاجتـیست

اصال خوش است کوی مناجات با حبیب

زیرا برای وقت مالقـات فرصتـیـست

کـاری بـرای دلـبـر خود که نـکـرده ایم

یادش میان اشک و دعا خود محبتیست

شـاید عـزیـز فـاطـمـه مـهـمـان ما شود

روضه بـپـا کنید که دلـدار هـیـأتـیـست

بـا یـک ســالم تــذکــرۀ کــربــال دهــد

با او اگـر رویـم به مـقـتـل قـیامتـیـست

ذکرش همیشه عمتی الزینب است وبس

با کعبة الرزیه به قـلـبـش مصیـبـتیست

یاعـ ّمـتـی هــنـوز تـنـت درد مـی کـنـد؟

در عـلـقـمه هنوز عـلـمـدار غـیرتیـست

عـ ّمـه هـنـوز جـمـلـۀ تو می ُکـشد مـرا:

محرم نمانده وقت سواری چه غربتیست

حـلق بریده از ته مـقـتـل مرا که خواند

لبیک یا حـسیـن من اینک والیـتـیـست

مـی آیـم و رواست که در روز انـتـقـام

اعالن کنم که بیرقم از جنس عصمتیست

شاعر :موسی علیمرادی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

رمـضــان آمــده و روی ســیــاه آوردم

بــه در خـــانــۀ تــو بــاز گـــنــاه آوردم

آه ماه رمضــان سخت دلــم تنگ تو بود

وا کن آغــوش که ســوی تو پنـاه آوردم

پای این توبه شکن باز نشستی رمضـان

در گشــودی و نگـفــتی که گـنــاه آوردم

رسم این است که مهمان بدهد تحفه ومن

یک بغل معصیت ای صاحب ماه آوردم

به دلــم کــوه گنــاهست ولیــکن به کـفم

عــمــل نــیــک بــه انــدازۀ کـــاه آوردم

آمــدم بــاز ســر سفــره تو تــوبــه کنــم

به پــشیــمانــیــم از اشــک گــواه آوردم

آمــدم پــاک شــوم کــربـبــالیــم بـبــری

طفل دل را به همین عشق به راه آوردم

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین (  ) astanevesal.irسایت آستان وصال

130

همدان

000
شاعر :وحید محمدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

از قــافــلـۀ عـشـق مـرا جــا نـگـذاریـد

در مـوج بــال یـ ّکـه و تـنـهـا نـگـذاریـد

مـا را به شـهــیـدان بـرسـانـیـد دوبـاره

بـر مـوج دلـم حـسـرت دریـا نـگـذارید

ما ِه سحر و ذکر و ابوحمزه و توبه است

سـر دنـیـا نـگـذاریـد
در مـاه خــدا ،دل ِ

هـنگامۀ توبه است ،غـنیـمت شمریـدش

هی تـوبـه از امـروز به فـردا نگـذارید

غیر از در این خـانه کجـا روی بیاریم

ما را به کـسی غـیـر عـلـی وا نگـذارید

خـوب است سـر سـفـرۀ افـطار بـه یـا ِد

لـب هـای حـسـیـن آب گـوارا نـگـذارید

این حرف ،خودش روضۀ گودال حسین است

ایـنـقـدر نـمـک بر دل زهـرا نـگـذارید

آهسته تر ای لشکریان ،فاطمه اینجاست

اینگـونه روی حـنـجـره اش پا نگـذارید

شاعر :سیدرضا مؤید

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

قسم به خون شهیدان به کربال به حسین

خـدا به حـشـر ببخـشد گناه ما به حسین

طـلـوع مـاه مـبـارک مـبـارکـش بـاشـد

کسیکه روزۀ خود سازد ابتدا به حسین

خـوشـا به روزۀ مـقـبـول روزه دارانی

که ابتدا به حسین است و انتها به حسین

اجابت ار طلبی بر دعای خویش بخوان

به هر دعا که توانی خدای را به حسین

سـالم باد بر آن روزه دار تـشـنـه لـبـی

که آب نوشد و گوید سـالم ما به حسین

شروع و آخر این ماه با زیـارت اوست

چه عزت است که داده است کبریا به حسین

زیـارتـش سـه شـب قــدر؛ لــذتــی دارد

شب علی است ولی باید الـتجا به حسین

خـدای عـالـمـیـان مـی دهـد جـوابـش را

دهد سالم هر آنکس ز هر کجا به حسین

نـمـا روایـت ابـن شـبـیـب را تـفـسـیــر

زاشک صبح و شب حضرت رضا به حسین

سه روز اگر تن او بود بر زمین؛ داده است

فـضلیت سه شب قـدر را خدا به حسین

تو ای خدای حسین و علی در این رمضان

قبول کن همه طاعات شیعه را به حسین

«مؤیّـد » از در این خانـه رو نـگـرداند

قسم به خون شهیدان به کربال به حسین
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000
قالب شعر :غزل

شاعر :قاسم نعمتی

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

سـفـره تـا بـاز شـود زود گـدا میآیـد

مـثـل هـر بـار به دنـبـال عـطا میآید

آمـد از عـرش نـوایی که بیـایـید همه

راه گـم کـرده به دنـبـال صـدا میآیـد

همه سرمـایۀ یک سالۀ خود باخـته ام

بـنـدۀ بـاخــتــۀ بـی سـر و پـا مـیآیـد

یک نفـر نیست بگوید که میان پاکـان

این گنه کار زمین خورده کجا میآید

آن کسی که همه جا رفته و طردش کردند

تا تـعـارف بـزنـی اَش که بـیـا ،میآید

1

به تـو و دست کـریـم تو؛ سـخـا میآید

هر دلی می شکـند خـانـۀ تو می گردد

دل که از غـیر تهی گشت ،خـدا میآید

گوش دل ما اگـر از اهل سحر
وا شود
ِ

بـیـنـمـان زمـزمـه هـای شـهـدا میآیـد

در خانۀ زهرا باشد
هر چه خیر است ِ

ـی ما میآید
مـادر ما صف مـحـشـر ِپ ِ

تا که گفتیم حسین مجلسمان ریخت بهم

بـوی سیـب حـرم کـرب و بـال میآید

بی قرارم چه کنم من نـجـفـم دیر شده

عطر زهراست ز ایـوان طـال میآیـد

به من این کاسـۀ خـالی و تـمـنّا کردن

شاعر :ناصر شهریاری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

رمضان است دلم لطف و عطا می خواهد

بخشش کــوه گـنه از تو خـدا می خواهد

هرکه را غیر تو این دل به خودش جا داده

دل بیـمــار شــده از تو دوا می خــواهد

چشم من خشک شده بس که خطاکار شده

چشم آلوده شده از تو ضیاء می خواهد

هر دری را که زدم در به رویم باز نشد

باز کن در که تو را از تو گدا می خواهد

تا منــاجــات کــنــد در دل شبــهــا با تو

دل بی حــال ز تو حـال بکـا می خواهد

بـی پــنــاهــم من آلــوده نــدارم جــایـی

دل بی همنـفـسم صحن رضا می خواهد

دم افطــار به یــاد لب عطشــان حسیــن

دل تنگــم حــرم کــرببــال می خــواهــد

1

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

جايگزين بيت زير کنيد.

به مـن و کـاسـه خـالي؛ تـمـنّـا کردن

به تـو و دست کـريـم تو؛ سـخـا ميآيد

وا شود گوشِ دل ما اگر اي اهل سحر

بـيـنـمـان زمـزمـه هـاي شـهـدا ميآيـد
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همدان

000
شاعر :علی اکبر لطیفیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

سـفـره آمـاده ،سـر سـفـره گــدا آمـاده

کــرم آمـاده؛ مـن آمـاده؛ خــدا آمــاده

این کرم خانه دو ماه است تدارک دیده

قـبـل مهمان همه جا هست غـذا آماده

اینکه اینجائیم از لطف خود اوست نه من

او نـخـواهـد ،نـشـوم بـهـر دعـا آمـاده

گـر خـدا رحـم نـیـارد بـه مـن آلــوده

نـفـس من هـست به انجـام خطا آماده

دل بیمار محال است به درمان نرسد

مـطـب آمــاده؛ دل آمــاده؛ دوا آمــاده

بی پر و بال به پرواز رسیدن شدنی است

بـسکـه در مـاه خـدا هست هـوا آماده

تـوبـه بی ذکر عـلی نیست میسّر؛ وهلل

ذکـر حـیـدر بـکـنـد قـلـب مـرا آمـاده

عجـبـی نیست ببـیـنم در این ماه علی

بـیـشـتـر از هـمگان فـاطـمـه را آماده

طلب کعبه در این ماه طواف یار است

پس چه بـهـتـر که بود کـربـبـال آماده

وقت یـاری گـل فـاطـمـه فردای فرج

کـاش بـاشـیـم کــنــار شــهــدا آمـــاده

شاعر :ناشناس

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

کم کم بساط عـشق و وفـا پهن می شود

سفره به سفره نور و صفا پهن می شود

شعـبـان گـذشته و رمـضان آمده ز راه

زیـبـاتـریـن بـهـار شـمـا پهـن می شـود

مـاهـی که اسـتجـابت و رحمت زیادتر

در آسـمـان سـبـز دعــا پـهـن مـی شـود

جـایـی که سـفـره های کرم خـانۀ حسن

در نـیـمـه های مـاه خـدا پـهـن می شود

ماهی که تا سحر به گل اشک و الـتجا

سجاده های خوف و رجا پهـن می شود

شب های قدر اوج نزوالت رحمت است

هر گوشه ای که دست گدا پهن می شود

لب تشنگان به روضۀ شش ماهه می رسند

بـه بـه؛ برات کرب و بال پهن می شود

این کشور عزیز ولی نعمتش رضاست

پس رزق ما به دست رضا پهن می شود

 . 1بیت زیر به دلیل ایراد وزنی در مصرع دوم تغییر داده و اصالح شد
شب های قدر اوج نزوالت رحمت است

هر گوشه گوشه که دست گدا پهن می شود

1
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000
شاعر :فتح اهلل اسالمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

رمـضـان آمـد و آهـستـه صدا كرد مرا

مـسـتـعـد سـفـــر شـهـر خـدا كـرد مـرا

از گـلستـان كـرم ُ
طرفه نـسیـمي بـوزید

كه سراپای پُر از عطر و صفا كرد مرا

فـیض روحالقـدسم كرد رها از ظلمات

هـمـرهـي تا به لـب آب بـقـا كـرد مـرا

من نبودم بجز از جاهل گم كرده رهي

الیـق مكـتـب فـخـر الـنجـبـا كـرد مــرا

در شگـفتم ز كرامات و خـطا پـوشي او

من خطا كردم و او مهر و وفا كرد مرا

دست از دامـن این پـیك مبـارك نـكـشم

كه به مهـمـاني آن دوست نـدا كرد مرا

زین دعاهاست كه با این همه بيبرگي و ضعف

در گلـستان ادب نـغـمه ســرا كـرد مرا

هر سر مویـم اگـر شكر كـند تـا به ابـد

كم ب َُود زین همه فیضي كه عطا كرد مرا

شاعر :حبیب باقرزاده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

دیگر از سوز و نوایم خبری نیست که نیست

دیگراز صدق و صفایم اثری نیست که نیست

در مناجات سحر ادعیه بال و پــر ماست

بهر رفتن به سما بال و پری نیست که نیست

سابق از دیدۀ من اشـک روان جاری بود

ولی امروز دگر چشم تری نیست که نیست

همه درها به رویم بستـه شده جـز این در

به جز این باب دگرهیچ دری نیست که نیست

وقت آن است که دیگر تو به دادم بـرسی

غیر تو در دو جهان دادگری نیست که نیست

روزۀ من تهــی است و سپــر نفسم نیست

بهراین نفس خرابم سپری نیست که نیست

ظلمت محض شده قلب من از فعل حـرام

ولی افسوس که نور قمری نیست که نیست

1

درجهان اسم سزاوارتری نیست که نیست

تـا کــه در دایــرۀ رحـمــت این آقــایــیــم

با نگــاه کرم او خطــری نیست که نیست

ولی افســوس که در کــرببال می دیــدنــد

بدنش روی زمین بود و سری نیست که نیست

به خــداونــد قسـم غـیــر حسیــن و آلـش

 . 1بيت زير به دليل پرهيز از ايراد محتوايي تغيير داده شد زيرا اسامي تمامي ائمه سزاواري چنين توصيفي هستند.
به خــداونــد قسـم غيــر حسيــن ابن علي

درجهان اسم سزاوارتري نيست که نيست
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همدان

000
شاعر :علی احمدیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

تا دلـم بر جـانب میـخـانـه ات آورده رو

هر ذال ِل اشک می سازد گناهم شست و شو

بر سر سفره گدا را هم پذیرفتی ز لطف

ب علی دارد سبو
این ضیافت خانه از ُح ِ

در که وا شد ،هرکه آمد را پناهش داده ای

بهتر از اینجا ندیدم هرچه کردم جستجو

ما به این درگاه محتاجیم و مشتاقیم و بس

با رجا و خـوف نزدت پـروراندیم آبـرو

از گناهانم به هرکس من بگویم می رود

پیش تو از زشـتـی افـعـال دارم گـفـتـگو

تشنگ ِ ّی روزه پروازی به سوی کربالست

یا ِد مشک و علقمه ،با ناله و ...یاد عمو

ت افطارم به لب ذکرحسین جان بهتراست
وق ِ

باهمین روضه به گریه میتوان سازم وضو:

حلقوم تشنه نارواست
حنجر و دشنه به آن
ِ

بعد از این بر جسم او صد نیزه می آید فرو

شاعر :محمد حسن بیات لو

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

یــادت دلیــل گریــۀ پــنهـانـی من است

نامـت انـیـس این دل زنـدانـی من است

نـیمه شب آمدم که نــبــیــنـــی رخ مرا

بـار گــنــاه عــلـت پـــنـــهانی من است

از خود بـریدهام به تو نـزدیک تر شوم

این لحظهها که خلوت روحانی من است

در خلوتـم همــیـشـه کـلـنـجـار مـیروم

میگویم این چه وضع مسلمانی من است؟!

کاری بکـن که رو نـزم بر کـسـی بــیا

چـیـزی بده که رزق سلیمانی من است

از سفـرۀ تـو مـیخورم و سیر میشوم

شکرت از این که نعمتت ارزانی من است

یک جلـوهات بر این دل تاریک و سنگیام

پـایـان خـوابهـای زمسـتـانی من است

امـشب کـه داد میزنـم الـعـفـو ای خدا!

لحظه به لحظه رحمت بارانی من است

گــرم گــنــاه بــــودهام و دیــــر آمــــدم

عـصیـان دلیـل غیبت طوالنی من است

تا کـه نبخشیام من از این جا نمیروم

ایـن گریـه برگ سبز پشیمانی من است

دارد بــســاط سـفــرۀ تـو جمع میشـود

غم میخورم که آخر مهمانی من اسـت
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000
شاعر :صائب تبریزی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

شــریف رمضــان رفت
افسوس که ایــام
ِ

سی عید به یک مرتبه از دست جهان رفت

افســوس که سـی پــار ٔه این مــاه مبارک

ازدست به یک باره چو اوراق خزان رفت

ماه رمضان حــافظ این گــله بُد از گرگ

فریاد که زود از سر این گله شبان رفت

شد زیر و زبر چون صف مژگان صف طاعت

شــیــراز ٔه جـمــعـیــت بــیــداردالن رفت

بی قــدری ما چون نشود فــاش به عــالم

ماهی که شب قــدر در او بود نهان رفت

آتش جوع رمضان چهـره بر افروخت
تا ِ

از نامۀ اعمال؛ سیــاهی چـو دخــان رفت

با قــامت چون تـیــر در این معــرکه آمـد

از بــار گــنه با قــد مــانـنـد کــمان رفت

بـرداشت ز دوش همه کــس بار گــنه را

چون باد سبک آمد و چون کوه گران رفت

چو اشک غیــوران ز سراپرد ٔه مــژگــان

جان جهان رفت
دیر آمد و زود از نظر آن ِ

از رفتن یــوسف نــرود بر دل یـعــقــوب

آن ها که به صائب ز وداع رمضان رفت

شاعر :علیرضا خاکساری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

غصه دارم که چرا سوز دعا نیست مرا

رمـضـان آمـده و حـال بـکـا نیست مرا

روزگـاری به هـوای همه کس بال زدم

پـر پـرواز بـه درگـاه شـمـا نـیـست مرا

معصیت عادت من گشته و حالم خوش نیست

لـذّتـی در سـحـر نـافـلـه هـا نـیـست مرا

من از این تیـرگی باطن خود دلـگـیـرم

روشنی بخش دل و دیده چرا نیست مرا؟

دست من خـالی و هر بار تظاهر کردم

کوله باری به جز از کبر و ریا نیست مرا

چـه کـنـم تـا کـه جـوابــم نـکـنـی یـا هللا

بـارالـهـا به گـمـانـم که بنا نیست مرا...

بـه حـسـیـن تو قـسـم قـافـیه را باخـته ام

اقـتـدایـی بـه طـریـق شـهـدا نیست مـرا

روزی ام کن سحری گوشۀ بین الحرمین

هـوسـی جـز سـفـر کـربـبـال نیست مرا
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همدان

000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

رسید مژده كه سر زد هـالل ماه صیام

مـه دعــا و نـیـایـش مـه درود و ســالم

دهـیــد مــژده تــمــام گــنــاه كــاران را

كه حكم عـفـو شده از سوی خـدا اعـالم

مـه نـمـاز و مـه روزه؛ مـاه اسـتـغـفـار

مهی كه پُر بود از لطف خاص و رحمت عام

مباد مـاه خـدا بر تو بـگـذرد ای دوست

که بهـر خود ندهی كار مـثـبـتـی انجـام

ی غـفـور
شقی ست آنكه خـداونـدگـار ح ّ

ورا نـبـخـشـد و گـردد مـه صیـام تـمـام

چه صبح ها كه نفس ها در آن بود تسبیح

چه لحظه ها كه بود خواب آن ركوع و قیام

به هوش باش كه تقوی نكوترین عمل است

كالم ختم رسل باشد این خـجـسته پـیـام

خوشا كسی كه ز افتادگان بگـیرد دست

خوشا كسی كه به كـار خـدا كـنـد اقـدام

حــالل بـاد وصـال خــدا بــر آن بــنــده

كه بگذرد زخطا و حـذر كـنـد ز حـرام

بكوش بهر نماز و دعا چه روز و چه شب

بخوان كتاب خداوند را چه صبح و چه شام

از آن شراب كه ساقی آن خـداوند است

بگـیر در عـطـش روزه و بریز به كـام

به یـاد تـشـنـگـی روز حـشر اشك بریز

بـرای تـشـنـه لـب كـربـال بـسـوز مـدام

بـه یـاد حـنـجـر خـشـكـیـدۀ امـام حسیـن

بنوش آب و بگو با سـرشـك دیـده سالم

اگر گرسنه شدی یاد كن ز طـفل حسین

كه بی غذا دل شب خفت در خرابۀ شام

اگر كه دخـتر نه سـالـۀ تو روزه گرفت

دم غـروب كـه از دسـت مـی دهـد آرام

بسوز و اشك بر آن كودك گرسنه بریز

كه جای نان به سرش سنگ ریخت ازلب بام

اگر تـالوت قـرآن دلـت ربـود از دست

به قدر و كوثر و یاسین و زخرف و انعام

بریز اشك بر آن لب كه شد ز چوب كبود

بـیـار یـاد ز بــزم شـراب و رأس امــام

برای یـوسـف زهـرا بـلـنـد گـریه كـنـید

كه از گـلـوی بریده به شـیـعـه داده پیام

چـو آب سـرد بـنـوشـیـد یـاد من بـاشـیـد

كه تشنه كام مرا كشت خصم خون آشام

بـزن ز سـوز جـگـر ناله آنچنان "میثم

"که سوز و شور محرم دهی به ماه صیام
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000
شاعر :سید هاشم وفایی

قالب شعر :مربع ترکیب

وزن شعر :مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

یا غــافــر الخــطایــا ،یا دافــع الـبــالیــا

یا مجــزل البــالیا ،یا منهــی الــرجــایـا

یا بــاعـث البــرایــا ،یا واجـب الهــدایــا

یا قــاضی المنــایا ،یا ســامع الشکــایــا

با آه سرد غفلت ،با اشک گــرم خجـلت
از نفس سرکش خود ،آورده ام شکـایت
ازبس گنــاه کــردم ،دل را سیــاه کـردم

عمر عزیز خود را ،من صرف آه کردم

اشک خجــالتـم را ،هرشب گــواه کردم

من اشتبــاه کــردم ،خود را تبــاه کـردم

گر بر فــلـک رسیــده ،آوای یــارب من
جــان مــرا گنــاهان ،آورده بــرلـب من
ای خــالق خبـیــرم ،ای قــادر و قدیــرم

از نور رحمت تو ،روشن شده ضمیـرم

تو آن همه بزرگی ،من این همه حقیـرم

تو بر همه کریمی ،من بر درت فقیــرم

برخوان رحمت خود ،یک لحظه دعوتم کن
عفــو و عنایتت را ،از لطف قسمتـم کن
من گرچه روسیـاهم ،سرتا به پا گنــاهم

شرمنــدۀ تو هستم ،اشکــم شده گــواهـم

ای آستــان لطـفـت ،تنـهــا پنــاهگــاهــم

تا رحمت تو پُل زد ،شرم من و نگــاهم

برعبد روسیاهت ،یک دم نظاره ای کن
تا رو سفید گردم ،بر من اشـاره ای کن
در راه حق پــرستی ،یارب هدایتــم کـن

هنگــام جنگ با نفس ،موال حمایتــم کن

سوگــند بر عــلی و ،زهــرا عنـایتم کن

سرشــار شور و عشق ،مهـر والیتم کن

فردا اگر «وفائی» ،روسوی محشر آرد
جــز گوهــر والیت ،چیــزی دگر ندارد
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000
شاعر :مهدی نظری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

هر زمان افطار خود با آب که وا میکنم

دیـدههـایـم را فقط از اشک دریـا میکنم

عـلت بـیـچـاره گی ام را خودم فهـمیـدهام

کم سحرها با خدای خویش نجـوا میکنم

آن قدر بیچاره هستم مینشینم روز و شب

در گـنـاه افـتـادن خود را تـمـاشا میکنم

جـای ایـن کـه مـایـۀ آرامـش آقــا شــوم

با معاصی خـون به قـلب زار آقا میکنم

هی گناه و توبه و هی پشت هم شرمندگی

با خودم دارم چرا این قدر بد تا میکنم؟!

این چنین باشد برایم مرگ خیلی بهتر است

من که میدانم خودم را خوار و رسوا میکنم

با تمام رو سیاهی تا که میگویم حـسین

در دل تو باز هم من خویش را جا میکنم

آب میبینم نمینـوشم ،لـبـم میسـوزد و

بـیـشـتـر یـاد لب عـطـشـان سقـا میکـنم

یاد آن لحظه که هی میگفت مشکم واجب است!

مشک را من میرسانم ،کار خود را میکنم

1

تا که خود را الیق دیـدار زهـرا میکنم

با لب تشنه به روی هستی خود پا گذاشت

عاقبت سر را به روی دامن زهرا گذاشت

تیرها را با دل و جانم به جسمم میخرم

شاعر :مهدی نظری

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

قالب شعر :غزل

رو نـدارم که به این خـانه بیـارند مرا

بـا مـنـاجـات مـگـر که بـکـشـانند مرا

یــازده مـاه فـراری شـدنـم می ارزیـد

سـفـره نـشانند مرا
تا در این مـاه سـر ُ

چون غباری به سر دامنـتان بنـشسـتم

کـرمـی کن که مـعـاصی نتکـانند مرا

آمدم توبه کنم بسکه سرم خورده به سنگ

پـس بـگـو پـای بـرهـنـه نـدوانـند مرا

من بیچاره که از فیض رجب جا ماندم

چه کـنم تا که به یـاران برسـانند مرا؟

رو سیاهـم تو که احـوال مرا می دانی

وای اگـر از در این خـانـه برانند مرا

راه بخشیده شدن در مه غفران این است

از غـالمـان حـسیـن تو بخـوانـند مـرا

 . 1با توجه به مستند نبودن تير به چشم حضرت عباس خوردن بيت زير تغيير داده شد
تيرها را با دل و جانم به چشمم ميخرم

تا که خود را اليق ديـدار زهـرا ميکنم
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000
شاعر :علی اکبر لطیفیان

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

همه رفـتـنـد ،گــدا باز گــدا مـانده هنوز

شب عید است و خدا عیدی ما مانده هنوز

دهــۀ آخــر مــاه اول راه ســحــر اسـت

بعد از این زود نخوابیم ،دعا مانده هنوز

عیب چشم است اگر اشک ندارد ،ورنه

سر این سفرۀ تو حال و هوا مانده هنوز

1

ی دگـری تا به خــدا مانــده هنوز
یا عــل ّ

گوئیا سفرۀ او دست نخورده مانده است

او عطا کرد ،ولی باز عطا مــانده هنوز

گریه ام صرف تهی بودن این اشکم نیست

دستم از دامن محبوب جــدا مانده هنوز

وای بر من که ببینم همه فرصت ها رفت

باز در نامۀ من جرم و خطا مانده هنوز

یک نفر بــار زمین مانــدۀ ما را ببــرد

کس نپرسید که این خسته چرا مانده هنوز

هر قد این فتنه گری رنگ عوض کرد ولی

دل ما مست علی ،شکر خدا مانده هنوز

تا که در خوف و رجائیم توسل باقی است

رفت امروز ولی روز جــزا مانده هنوز

هر چه را خواسته بودیم ،به احسان علی

همه را داد ،ولی کرب و بال مانده هنوز

تـقــرب بـرسم
دارم امــیّــد به مـعـراج
ّ

شاعر :محسن حنیفی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

رمضان بــوی مـناجـات و دعــا می آید

عطــر تسبیــح و صــدای شهــدا می آید

گوشۀ چشم من امروز سحر ،تر شده است

آبــرو بــاز بــه کــابــیــن گــدا مــی آیــد

دیدۀ کــور به اشک سحــری روشن شد

بوی پیــراهن یــوسف ز کجــا می آیـد؟

کــاش آمــادۀ مــهــمــانیــتــان می بــودم

به سر سفــره کسی بی سـر و پا می آید

خاطر حضــرت اربــاب بیا عـفــوم کن

که فقط بخشش و رحـمت به شما می آید

هر سحــر مثل محــرم دل من می گیرد

حــرم کــرب و بــال می آید
بــاز عطــر
ِ

لب من زخم شده از عطش اما به فدات

یادم از چوب و لب و طشت طال می آید

 . 1با توجه به اينکه طبق روايات نا اميدي خود گناهي نابخشودني است بيت زير تغيير داده شد
کــار ما نيست به معراج تقــرّب برسيم

يا عــليّ دگـري تا به خــدا مانــده هنوز
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000
شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

بر در این خانه با دست تـهی در می زنم

بی پر و بالم خــدا را تا کجــا پر میزنم

گریه کرد و یاعلی گفت و به کامم ریخت شیر

بوسه از روی ادب بر پای مــادر میزنم

خاک راه دوست را بر چهره ســازم آبرو

سنــگ آل هللا را بر سیــنه و سر میزنم

گرمی جنت بجــوشد از زمین و آسـمــان

من فقط زهـرائیم ساغر ز کوثــر میزنم

هرکسی دارد پناهی هــرکـسی کوبد دری

من امیرالمؤمنین را حلـقه بر در میزنم

تحت فــرمانم اگر سلمــان او فــرمان دهد

1

دل به دریا می سپــارم پا در آذر میزنم

بارها در می زنم گر بر رویــم در وانشد

بار یگــر بار دیــگر بار دیگــر میزنـم

از دل گهـواره تا تابــوت ذکرم یا علیست

دم زحیدر دم زحیـدر دم زحیــدر میزنم

تا بپــوشد در صف محشــر سیــاهی مـرا

رنگ بر پرونده ام از خون اصغر می زنم

خــاک راه میثم خــرمــا فــروشم میــثــمم

دم زاهل البیت حتی روز محشــر میزنم

شاعر :وحید دکامین

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

مــاه دعـا و ماه نیــایش ،مــه خــداست

وقت ُمجیر گشته و جوشن؛ گه دعـاست

آمــد نـدا که بــار گنــاهــان بــیــاوریــد

بر گوش جان عبد خطا کار؛ این نـداست

صدها کبیره سرزده از من به محضرت

از کرده های خود خجلم بس که نارواست

هر شب به یــاد یک گنهــم آب می شوم

این مــاه ،ماه تــوبــۀ از کـردۀ خطاست

من حاجتم ،فقط به خدا عرض حاجت است

وقت دعای با تو ،دل از هر محن جداست

شب ها میــان هیئت دل نــالــه سر کـنم

شوق است هر دمم به دل و شوق کربالست

محشــر میـان دلهــره هـا دست من بگیر

رو کن به سـوی ّ
حق و بگو نوکرشماست

1

 .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.

عبــد فــرمان اگر سلمــان او فــرمان دهد

دل به دريا مي سپــارم پا در آذر مي زنم

141

درآستان وصال؛ جلد اول ،اشعار مناجاتی با خداوند کریم

000
شاعر :مصطفی هاشمی نسب

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ماه خـوب عاشقی دارد به پایان می رسد

لحظــۀ تودیع مهماندار و مهمان می رسد

آسـمان چـشـم های عـاشـقـان ابـری شده

مثل این سی شب دوباره بوی باران می رسد

گوئیــا دیـروز بود این سـفره را انداختند

طرفة العینی گذشت و وقت هجران می رسد

با مجیر و با ابو حمزه چه حالی داشتـیم

زود دارد افــتـتـاح ما به پـایـان می رسد

بی سـر و پـا آمدم  ،حاال ســراپـا ثروتم

آری آری بر فقیران لطف سلطان می رسد

مثل من بی آبرویی را به کـویش راه داد

این فقط از خلق نیکوی کریمان می رسد

آنقَــ َدر بخشیـد از خیل گــنـاه آلـوده گــان

تا که آوای فغــان از بند شیطان می رسد

تا به قدر ذره ای مژگـان من نمنـاک شد

دیدم از دریای رحمت موج غفران می رسد

تا که گفتم "بالحسین،العفو" ،دستم را گرفت

لطف او بر ما پس از ذکر"حسین جان" می رسد

هرشب اینجا پا به پای ما خدا هم روضه خواند

نالۀ واویلتــا از عــرش رحمان می رسد

درمیان نهری از خون ،جان زینب بی سالح

بران می رسد
چکمه پوشی سنگ دل با تیغ ّ

خواهــرش باالی تـل دارد تماشا می کند

مادرش با قـ ّد خم ،حا ِل پریشان می رسد

کاش می شد زودتر از کربال دورش کنند

دارد از صحرا صدای نعل اسبان می رسد

عطر سیب پیکرش گودال را پر کرد و بعد

بویی از پیراهن یوسف به کـنعان می رسد

وعــدۀ مـا اربعیـن ،پــای پیـاده از نجف

کربال آغوش خود بگشا که مهمان می رسد

شاعر :سیدمحمد میرهاشمی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

قسم به عشق جدایی ز آشنا سخت است

جدایی از سحر و محفل دعا سخت است

برای دیــدۀ شب زنــده دار خود گـریم

قسم به اشک سحر دوری از بکا سخت است

صفای هر دل عاشق مرو مرو رمضان

دوباره رویت دل های بی صفا سخت است
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000

بیا مـرو که شیــاطین دوبــاره می آیند

بدون جلوۀ تو اُنس با خـدا سخت است

دوباره وقت اذان غفلت عـارضم گردد

غــم جــدایی از ذکر ربّنـا سخت است

پرستــوی دل ما را ز بام خود مپـران

که ترک سفرۀ شاهانه بر گدا سخت است

بعید نیست به زودی فــرا رسد مرگــم

امان که این سفر آخرت دال سخت است

قیامتی است قیامت که روز وانفساست

اگر نظر نکند حضرت رضا سخت است

مــرا به ساحــل دیــدار دلبــرم برسان

شکسته کشتی و دریایی از بال سخت است

بگو به خیـمه نشینــان جبهـه؛ ای شهدا

فدائیان حسین! دوری از شما سخت است

هنــوز مرغ دل خستــه ام مهیــا نیست

هنوز پر زدنم سوی کربال سخت است

خــدا کند به دلــم مهر نــوکــری بزنـند

خــدا کند خودشان سـوی دلبــرم ببـرند

شاعر :سیدعلی رکن الدین

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

جــز آه حـرفی در خـور گـفـتن ندارم

جــز آه حــرفـی هست امــا من ندارم

چون طفل بازیگوش ،عصیانگر ،گرسنه

راهی به خــانه غیر بـرگشتــن ندارم

پوسیــده یا پــاره شـده یــا آب رفــتـه

مهمانی است و حیف؛ پیراهن ندارم

این چه بالیی بـوده آوار است بر من

اسم تو را می خوانم و جوشـن ندارم

آه ای مــالئک رو بپــوشانیــد از من

غــرق معاصی هستم و دیــدن ندارم

می جــویمت ای انـتــهــای آرزوهــا

می جویم اما پاسخی جــز لَــن ندارم

در آســمــان تــیــرۀ بــخــت غــریـبم

جز کربال من نقـطه ای روشن ندارم

من که به غیــر کــربال موطن ندارم

من که به غیــر کـربــال مـدفن ندارم

 . 1بيت زير به جهت سکت در وزن مصرع دوم تغيير داده شد
قيامتي است قيامت که روز وانفساست

اگر نظـر ننمايد امام رضا سخت است

1
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000
شاعر :ژولیده نیشابوری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

آنکه از فــرط گنــه نالــه کند زار کجاست؟

یــا زاغـیــار بَــرد شکــوه بر یــار کجاست

بــاز مــاه رمـضــان آمــد و بر بــام فـلــک

می زند بانگ منادی که گنــه کــار کجاست

سفره رنگین وخدا چشم به راه من و توست

تاکه معلــوم شــود طالب دیــدار کــجــاست

بار عام است خــدا را به ضیــافـت بشتــاب

تا نگــوئــی که در رحـمـت دادار کجــاست

مــرغ شب نیمۀ شب دیــده به ره می گــوید

ســوز دل ســاز بود دیــده بـیــدار کجــاست

مــاه رحمت بود ای ابــر خـطاپــوش بـبــار

تا نگــویند که آن وعــده ایــثــار کــجــاست

حق به کــان کــرمش طــرفه متــاعـی دارد

در و دیــوار زنــد داد؛ خــریــدار کجــاست

آن خدائی که رحیم است و کریم است و غفور

گوید ای سوته دالن عــاشق دلدار کجــاست

مـن ژولیــده بــه آوای جــلــی مــی گــویــم

آنکــه با تــوبه ستــانـد سپــر نــار کجــاست

شاعر :غالمرضا سازگار

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

برعفو بی حسابت این نکته ام گواه است

گفتی که یأس ازمن ،باالترین گناه است

من غرق در گناهم مسکین و رو سیاهم

تنها توئی پناهم ال ت َقــنَـ ُ
طــوا گــواه است

هرگز نمی پسندی در روی من بـبـندی

آخر کجا گریزد عبدی که بی پنــاه است

دردیده اشک ُسرخم بر چــهـره رنگ زرد

مویم شده سپید و پــرونده ام سیــاه است

باز آمدم به سویت برگشته ام به کویت

این بنده ی فراری محتاج یک نگاه است

دست از ثواب خالی پــرونده از گنه پر

پایم بود لب گـــور کارم فغان و آه است

من عهد خود شکستم من راه خویش بستم

ورنه به جانب توهر سو هزار راه است

یک یا الهی العفو؛جبران جرم یک عمر

یک شام قدر با تو،به از هزار ماه است

یک جمله با تو گفتن ذکر هزارسال است

یک لحظه بی تو بودن یک عمراشتباه است

میثم به خود نگاهی جبران این سیـاهی

یا اشگ شامگاهی یا ورد صبحگاه است
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همدان

000
شاعر :ناشناس

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

آنچـه امیــد دهد تــوبــه من را این است

پای العفو من از رحمت حق تضمین است

من اگر بر سر این سفره طمعکــار شدم

علت این بود که مهمانیتان رنگـین است

میزبــان ،سفــره برای دل مهمــان چیده

میـهمان گر ننشیند سر آن تــوهین است

تا که بیــمــار به لب آه کــشد قبــل همه

این طبیب است که آماده سـر بالین است

بــه مــن درد کــشـیــده مــده دارو آخــر

بیشتــر ،نــاز طبیبانه مرا تــزکـین است

هر که گـوید سخنــی لحظه افطــار ولی

دم افطار فقط ذکـر حسین شیــرین است

رمضــان ماه حسین است خــدا می داند

ربنــاهای مرا ذکــر حسیــن آمیـن است

حــاجت هر که در این ماه بُود حــج اما

دل ما را طلب کرب و بال تسکین است

شاعر :سعید محمدی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

فصل رمضان جز به خـدا کـار نـدارم

غـیــر رطـب اشـک به افـطـار نـدارم

افـســوس کـه ایـام خـدا رفـت زدسـتـم

زین غصه به جز چشم گهر بار ندارم

گـفـتـم رخ دلـدار در این مــاه بـبـیـنــم

چـشـمــی که شود الیـق دیــدار نـدارم

از بغض شکسته دل خـونـم چه بگویـم

در بی کسی ام غیر تو غمخوار ندارم

من خسته شدم از خود و این نفس پرستی

یا رب مــددی ،جــز دل بیـمــار ندارم

هر وقت که مشغول مناجات تو گـشتم

آن دم به جهـان غصه ی بـسیـار ندارم

صد قافله رفت و من بـیـچـاره بـمانـدم

زیـن درد به جــز آه گهــر بـار نـدارم

بر سیب دلم آفت عصیان چو ضرر زد

آن مــیــوۀ کــالــم که خــریـدار نـدارم

گــر آمده ام بر ســر بــازار مـنـاجـات

جز عشق حسین درهم و دیـنـار ندارم

گر سـائـلم ،صاحب خـانـه تو کـریمـی

من دست گــدایــی سوی اغـیـار ندارم
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000
شاعر :حمیدرضا برقعی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

در شب قــدر دلــم با غـزلی هم دم شد

بین ما فاصله ها واژه به واژه کـم شد

1

چارده مرتبه ...آنگــاه دلــم محـرم شد

ابتدا حرف دلــم را به نگـاهـــم گـفـتم

بوسه میخواست لبم ،گنبد خضرا خم شد

خم شد آهسته از اسرار ازل با من گفت

گفت:ایوان نجــف بــوسـه گه عـالم شد

بعد هم پشت هـمـا ن پنجرهء رویـایی

چشم من محو ضریحی که نمی دیدم شد

خواستم گریه کنم بلکه بر این زخم عمیق

گریه مرهم بشود ،خون جگر مرهم شد

گریه کردم ،عطش آمد به سراغم،گفتم:

به فدای لب خشکت! همه جا زمزم شد

آنقدر دور حــــرم ســینه زدم تا دیــدم

کعبه شش گوشه شد آنگاه دلم محرم شد

روی سجــاده ی خود یــاد لبـت افـتادم

تـشنه بودم  ،ولی آب برایــم ســم شــد

زنده ماندم که سالمی به سالمی بـرسد

از محمد به محمــد که میـسـر هــم شد

من مسلمان شــدۀ مذهب چـشمی هستم

که درآن عاطفه با عشق و جنون توأم شد

سالهـا پــیـر شدم در قـفــس آغــوشـت

شکر کردم ،در و دیوار قفس محکم شد

کاروان دل من بسکه خراسان رفته است

تار و پــود غــزلم جـاده ی ابریشم شد

سالها شعر غریبانه در ابـیات خـودش

خون دل خورد که با دشمن خود همدم شد

داشتم کنج حرم ،جامعه را می خواندم

برگ در برگ مفــاتیح پر از شبـنم شد

یازده پله زمین رفت به سمت ملکوت

یک قدم مانده به او ،کار جهان درهم شد

بیت آخــر نکند قـافـیــه غـافـلـگیــرت

آی برخیــز ز جا قافیه یا قــائــم شد...

بیت هایم همه قرآن روی سر بگرفتند

 . 1ابيات زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد ميکنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را
جايگزين بيت زير کنيد.
بيت هايم همه قرآن روي سر آوردند
ابتدا حرف دلــم را به نگـاهـــم دادم
روي سجاده ي خود ياد لبت افـتادم

چارده مرتبه ...آنگاه دلم محـرم شد
بوسه مي خواست لبم،گنبد خضرا خم شد
تشنه ام بود ،ولي آب برايــم سم شد
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همدان

000
شاعر :مرتضی امیری اسفندقه

قالب شعر :مثنوی

وزن شعر :فاعالتن مفاعلن فعلن

روزه هایم اگرچه معیــوب است

رمضان است و حال من خوب است

رمضـــان است و من زاللــم باز

صـــاحب روزی حـــاللـــم بـــاز

می زند مــوج بی کــران در من

پــهــنــه در پهـنه آسمــان در من

چـشم هــایم نــدیــدنــــی را دیــد

رمضان است و من پر از خورشید

الفــتـــی پــاک با ســحــــر دارم

تشنه ی لحــظــه هــای افطــارم

رمضان است و گفتنم هوس است

راز از تو شنفــتـنم هــــوس است

از تــو ای با من آشــــنــا! از تـو

از تو ای مهــربــان خـــدا! از تو

ای خــدایــــی که جــــود آوردی

از عــــــدم در وجــــــود آوردی

ای خــدایی که هستــــی ام دادی

حــرمت حق پــرستـــی ام دادی

ای سئــوال مرا همیشه جــــواب

ای سبب! ای مسبب! ای اسباب!

در نگــاهــم گــنــــاه می جــوشد

تو نپــوشــی کــســی نمی پـوشد

با من ای مهــربان ،مــــدارا کن

گــره از کــــار بـستــه ام وا کن

رمضان است و زنــده ام ،هستم

گــفــتــگــو با تو دارم و مستــم

مستم از شربت و شــرابی نــاب

صمغ خورشید و شیــرۀ مهتـاب

از شــــرابــی که قسمت مـن بود

مثل من بود،صاف و روشن بود

از شــــرابــــی شــبــیــــه آزادی

لطف کردی خودت فــرســتـادی

از شــرابــی که درد مـی افــزود

نه زمــیــنــی ،نه آســمــانی بـود

رمضان است و ماه نیمه ی بــدر

شب تقــسیم زنــدگــی ،شب قــدر

شب قـــدر است و من همان تنها

دورم از هی هی و هــیــاهــوها
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000

نیــست قــــرآن بــرابــرم امـشب

دست موالست بر ســــرم امشب

ای خــــدای بــزرگ بنده نــــواز

خالق خــلــســه های راز و نیـاز

اولین اشــتــیـاق شــــوق انگــیــز

آخــرین شـــوق اشــتــیــاق آمیـز

می چکــد شــــور تو در آوایــــم

می زنـی مــوج در دعــاهــــایــم

هــوی من مرا دریــــاب
های تو
ِ
ِ

خسته ام ،خسته ،ای خـدا دریاب

شب قدر است و می کنی تقسیــم

برســــان ســهــــم دوستان یتیــم

سهم من چیست؟ بندگــی کــردن

پــاک و پاکیزه زنــدگــــی کردن

بار من ای یگــــانه سنگین است

سهمــ من این است
سبُکم کن که ِ

شب احــیــــا تو با مــنــــی آری

من بخوابم اگــــر ،تو بــیــداری

لطف داری به دست کــوتــاهــم

مـی دهی آنچه را که می خواهم

ای خدا ای خدای پنــهان ،فــاش

هم در اینجا تو را ببــیــنـم کاش

تا بمــیــــرم زالل و دل بــیـــدار

مرگ من را بـدست من بسپــــار

بسپــــارش به من به آگــــاهـــی

تا بمیرم چنان که می خــــواهـی

بعد یک عمر خون دل خــوردن

مطلــع کــن مــرا شـب مــــردن

ای خــدا ای خــدای نــومــیــدان

زنــده ی تا هـمیــشه جــاویــدان

ای ســزاوار گــریــه و خــنـــده

مــهــربــان هــمــاره بــخــشـنده

پاکــبــازم اگــر چـه گــمــراهــم

از تو غیر از تو را نمی خواهم

بار تــشــویـش از دلــــم بــردار

َو قِــنــا ربّــنــا عــــذاب الــنّــار

شب قدر است و من چنین بی تاب

اِفــت َــتِــح یا مــفــتّــح االبواب...

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین (  ) astanevesal.irسایت آستان وصال

148

همدان

000
شاعر :محمد فردوسی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

امشب ای خالق یکتـا همه را می بخشی

در شب قدر ،خـدایـا هـمه را می بخشی

ای کریمی که همه ریزه خور خوان توأند

سفره ات هست مهـیّـا همه را می بخشی

ز چه ما غرق گناهیم ولی از سر لطف

می کنی بـاز مــدارا هـمه را می بخشی

به علی،احمد و زهرا،به حسین و به حسن

تو،به این ُحرمت اَسما همه را می بخشی

ِمهر و کینه دو پر و بال عروج دل ماست

تــبـری همه رامی بخـشی
به تــولّــی و
ّ

شیعۀ حیدر و آتش؛ چـقـ َدر بی معناست

مـطـمـئنّم که به موال همه را می بخشی

دست خالی نـرود هیـچ کسی از این جا

تو در این لیلـۀ احـیـا همه را می بخشی

آن قدر لطف و عنایت به همه داری که

نه فـقـط اهل دعـا را همه را می بخشی

یک نفر گر که دعایش به اجـابت برسد

شک ندارم که تو یکجا همه را می بخشی

به خدایی تو سـوگـند که در وقـت سحر

وسط گـریـه و نـجوا همه را می بخشی

پر تـوبـه بده تا سوی تو پـرواز کنم ...

تا ببـینم که چه زیـبـا همه را می بخشی

من زمین خورده ام ا ّما نه شـبـیـه عبّاس

به زمین خوردن سقّا همه را می بخشی

شاعر :علیرضا خاکساری

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

ما که لبریز غم و غصه و آهیم هنوز

رمضان آمده و غرق گـنـاهـیم هنـوز

رانده از عـالـم و آدم شـده ایم آقا جان

بی کس و خسته و بی پشت و پناهیم هنوز

دستمان را تو گـرفتی که بیاییم به راه

ولی افسوس که ما در ته چاهیم هنوز

ما خجالت زده ی لطف تو هستـیم آقا

لیک غفلت زده با روی سیاهیم هنوز

با همین روی سیاه و دل نـاپـاک اقــا

به خداوند قسم چــشم به راهـیم هـنوز

کن
هرشب ماه مبارک به خـدا گــریه ِ

روضه های شه بی یار و سپاهیم هنوز

مرده ایم و ز دم گرم تو جان میخواهیم

یک سفر کرببال در رمضان میخواهیم
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قالب شعر :غزل

شاعر :ناشناس

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

دارد بساط مــاه خــدا جــمــع می شود

از سفره نان و آب و غذا جمع می شود

آن دامنی که دست کرم پهن کرده بود

دارد ز دست های گــدا جــمع می شود

فرصت گذشت این رمضان هم تمام شد

زیــبــاتــرین بهــانــه ما جـمع می شود

یک ماه شهر ما نـفــس راحتــی کشید

اما چه زود حال و هــوا جمع می شود

نزد طـبـیب حــال دلــم خوب می شود

وقتی طبـیب هست شـفــا جمع می شود

من تــازه انس تـازه گــرفتم به نــام تو

ربّ کــریم سفــره چرا جمع می شود؟

دیگر ببخش هرچه نـبـخـشیده ای زما

دیگر ببخش هرچه گــدا جمع می شود

1

این لحظه های لطف و صفا جمع می شود

ق علی
ما را ببخش؛ به حق
ِ
ســر منش ِ

امشب که رفت جز عرفه،ای خدای من

دریــای رحمت تو کجـا جمع می شود

این بار من که ریخته در راه ،آخرش

با رحـمــت امــام رضـا جمع می شود

امشب که رفت وعده ما درمحرم است

درصحن ارک اهل عزا جمع می شود

آخر به لطف فاطمه این جمع بی ریا

در صحن شاه کرب وبال جمع می شود

شاعر :محمود ژولیده

قالب شعر :غزل

وزن شعر :فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

هر که دارد سر سودای خـدا بسم هللا

هر که دارد غــم مهمانی ما بسم هللا

میــزبانان سحــر مـنـتـظـر مهـماننــد

هرکه خواهد سحـر اهل بکا بـسم هللا

چشمۀ آب حیات است مـناجات سحـر

هر که دارد طـلب آب بـقــا بسم هللا

مــاه ها مـنـتـظر مـاه مبــارک بـودیم

آمد ای منـتـظران مــاه خــدا بسم هللا

 . 1بيت زير به جهت ضعف محتوايي تغيير داده شد زیرا شایسته نیست اینگونه با خداوند رحمان و رحیم و توبه پذیر سخن بگوئیم.
ما را بـخـر ؛ بيا و مـعـطـل نکـن مرا

اين لحظه هاي لطف و صفا جمع مي شود
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سفــره بــنــدگی مــاه خــدا پهـن شـده

سفـره مـاست کــنــار شـهــدا بسم هللا

دیده وا کن که خدا در بر ما بنـشسته

همنـشـین است خـدا با فـقــرا بسم هللا

شد هــالل مه دلــدار حـالل هـمگـان

رویت یار حـالل است تو را بسم هللا

دست ابلیس که بسته است امان ازاین نفس

باید ای نفس کنی ترک خـطا بسم هللا

یــادی از تشنگی روز قـیـامت شــاید

باب افـطار گشوده ست به ما بسم هللا

میهمان خانۀ ارباب کرم ماه خـداست

ایهــا النـاس ســوی آل عـبــا بسم هللا

روزه یعنی عطش روضۀ لب های حسین

هرکه دارد طلب خـتون خـدا بسم هللا

رحمت واسعه اینجاست سرکوی حبیب

هر که دارد هوس کرب وبال بسم هللا

در رکاب پسـر فــاطـمه باید جـان داد

هرکه خواهد شود اینگونه فدا بسم هللا

شاعر :محمد فردوسی

قالب شعر :غزل

وزن شعر :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

وقت جــدایی من و مــاه صیــام شــد

یعنی غروب طلعت این بار عــام شد

دارد بساط مــاه خــدا جمــع می شود

آه درون سیــنــه ی ما مســتــدام شـد

تـــوشه برای روز جـــزا برنـــداشتم

فرصت گذشت وخوشۀعمرم تمام شد

یادش به خیر ...سوز مناجات نیمه شب

وقتی که با خـدا دل مــا هم کـالم شد

یادش به خیر ...لحظۀ افطار  ...تشنگی

نام حسیــــــن گفتن ما التــــــزام شـد

دست ادب به سینه نهادم به سـوی او

اشکـــم روان و ذکر لبم اَلسَّالم شد...

وای از دمی که خندۀ جانسوزکوفیان

1

هر کس به نوبۀ خودش از او بها گرفت
1

000

بر زخـم بی شمــار تنش الــتـیـام شد
وقتی میان قتلگهش ازدحــــــام

شد...

 .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.

واي از دمي که خنده ي کوفي جماعتان

بر زخم بي شمـــــار تنش الـتتــيـــام شد

درآستان وصال؛ جلد اول ،اشعار مناجاتی با خداوند کریم

151

000

معرفی اجمالی بخش های سایت جامع آستان وصال
سایت جامع آستان وصال به عنوان تخصصیترین و جامعترین سایت علوم مداحی کشور از سال
 1393شروع به فعالیت کرده است و روزانه بین  3تا  10هزار نفر از این سایت بازدید میکنند که
طی چند سال گذشته بیش از شش میلیون نفر از سایت بازدید داشتهاند؛ این سایت در 16بخش شامل:
اشعار؛ مقتل و زندگانی اهلبیت ،آموزش مداحی؛ آموزش قرآن ،آموزش احکام ،آموزش شعر و
آرایههای شعری ،آموزش دستگاههای موسیقی ،احایث ،منویات بزرگان و بصیرت مداحی ،پاسخ به
شبهات دینی ،گالری عکس ،نرم افزارهای مذهبی ،شهید و شهادت ،کتاب و ماهنامه تخصصی مداحی
به ارائه خدمت میپردازد که در هر کدام از این بخشهای  16گانه موارد کامالً بصورت تخصصی و
کارشناسی مورد توجه قرار گرفتهاند که شرح آن در زیر میآید.
1ـ اشعار :هم اکنون بیش از هشت هزار شعر گلچین در خصوص والدت ،مدح و شهادت ائمه و دیگر
موضوعات مرتبط با مداحی و زندگانی ائمه در قالبهای مختلف شعری و موضوعات و 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 کردهاند و همین امر
باعث شده اشعار آنها با اغالط امالئی ،شعری ،روائی ،محتوایی و  ...همراه باشد اما در این سایت کلیه
اشعار بر اساس الف) تطابق با روایتهای معتبر زندگی اهلبیت و مقاتل معتبر ب) رعایت اصول و
فنون شعر و صنایع شعری ج) رفع ایردادات محتوایی و ابهامات اعتقادی د) تطابق با موازین شرعی،
نظرات علما و مراجع و آموزهای معارفی اهلبیت ،بررسی شده و مهم تر از آن اصالحات ضروری
صورت گرفته و با توضیحات الزم در معرض دید بازدید کنند گان قرار گرفته است.
از دیگر ویژگیهای منحصر بفرد بخش شعر این سایت که آن را از سایر سایتها متمایز میکند
پرداختن به اذکار سقائی است ،ذکر سقائی به عنوان شیوۀ عزداری همدان در سال  1392به عنوان اثر
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معنوی ملی ثبت شد اما متاسفانه تنها به ثبت کلی آن اکتفا شده و تا کنون به غیر از این سایت هیچ
اقدامی برای معرفی و ارتقاع آن در عرصه کشوری صورت نگرفته است ،بحمداهلل این سایت با بررسی
و شناسائی  130سبک زیبا از سبکهای سقائی اقدامی بزرگ و ماندگار در تثبیت و معرفی ذکرهای
سقائی نموده است که هم اکنون  50سبک از این سبکها همراه با صوت و اشعار پر محتوا و اصالح
شده بر روی سایت در اختیار عالقه مندان قرار داده شده است.
2ـ روایت تاریخی :از دیگر ویژگیهای منحصر به فرد سایت جامع آستان وصال پرداختن به
روایتهای معتبر زندگانی اهلبیت آن هم بر اساس منابع دست اول تاریخی و معتبر است و تا جائیکه
ما سراغ داریم هیچ سایتی تا بحال به این امر مهم و ضروری به صورت تخصصی و گسترده بپرداخته
است .تا اکنون برای تمام اهلبیت روایات متعددی در مورد والدت ،شهادت ،مصائب ،کرامات و
معجرات آنها« متن عربی روایت ،ترجمه روایت همراه با اسناد آن» بر روی سایت بارگذاری شده
است؛ به عنوان مثال در خصوص سیدالشهدا و واقعه عاشورا هم اکنون بیش از پنجاه روایت معتبر بار

گذاری شده است ،در مواردی نیز خدمات ارائه شده گستردهتر هم میباشد ،مثال در خصوص شهادت
جوانان اهل بیت عالوه بر ارائه روایت معتبر ،روایات نامعتبر ،و تحریفات موجود هم مستند به کتب
مقاتل معرفی شده است و در گام بعدی روایتهای مختلف آنان از کتب مختلف ذکر شده است به
عنوان مثال اصل و ترجمه روایت شهادت حضرت علی اصغر ،علی اکبر ،حضرت عباس ،حضرت قاسم
و  ....از کتب ارشاد شیخ مفید ،لهوف سید ابن طاوس ،اعالم الوری طبرسی ،تاریخ األمم طبری ،جالء
العیون و بحار األنوار مجلسی ،منتهی آلمال و نفس المهوم شیخ عباس قمی و  ....در کنار یکدگر قرار
داده شده است و مراجعه کننده میتوانند با مقایسه روایت شهادت هر یک از این بزرگواران در کتب
مختلف پی به تحریفی بودن و مستند نبودن بعضی از روضهها ببرد.
3ـ آموزش مداحی :در این بخش به ارائه مباحث تخصصی آموزش تئوری و عملی مداحی؛
همچون؛ مباحث صدا سازی ،تمرینات صوتی و تمرینات الحان؛ اقسام مجلس ،شیوههای مداحی ،راه-
های حفظ صوت و دیگر مباحث مورد نیاز مداحان پرداخته شده است.
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4ـ آموزش قرآن :با توجه به ضرورت تسلط کامل مداحان به قرائت قرآن کریم در این بخش
مباحث روخوانی ،روان خوانی؛ تجوید و اطالعات قرانی بصورت کتبی و صوتی در اختیار کابران
سایت قرار داده شده است.
 5ـ آموزش احکام :در بخش آموزش احکام به بحث بایدها و نبایدها و احکام واجب در مداحیها
و مجالس عزاری همچون :نظرات و فتاوای مراجع در منع قمه زنی ،استفاده از آالت موسیقی در
عزاداریها ،احکام برهنه شدن و سینه زنی ،مداحی خانم ها و  ....پرداخته شده است.
 6ـ آموزش شعر :با توجه به اینکه شناخت اشعار صحیح و نادرست مستلزم آشنایی با قواعد
شعری و 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 مهم-
ترین نیازهای مداحان است که در این بخش گوشههای مختلف ستگاههای موسیقی توسط اساتید رده
یک کشوری در اختیار مداحان قرار داده شده است.
 8ـ احایث :در این بخش متن عربی و ترجمه بیش از هزار حدیث در موضوعات مختلف به
خصوص مباحث مرتبط با مداحی و عزاداریها همچون ثواب عزداری؛ ثواب مرثیه سرائی ،ثواب
زیارت؛ جایگاه و شأن هریک از اهل بیت ،احادیث مرتبط با مناسبت های مذهبی و دیگر مباحث
اجتماعی و اخالقی از ائمه با ذکر اسناد آن آورده شده است تا مداحان بتوانند با استفاده از این احادیث
مجالس عزاداری را بیشتر مزین به سخنان اهل بیت کنند.
9ـ بصیرت مداحی :در این بخش با بهرهگیری از سخنان و منویات بزرگان دین همچون ،شیخ
عباس قمی ،شیخ جعفر شوشتری ،مقام معظم رهبری و  ....که در خصوص نحوۀ مداحیها و عزاداریها
بیان فرمودهاند؛ سعی شده است توصیهها و رهنمودهای الزم در رعایت آنچه مورد نظر علما ومراجع
است ارائه شود تا مجلسی مورد نظر و رضایت سیدالشهدا و حضرت ولی عصر (عج) داشته باشند.
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10ـ پاسخ به شبهات دینی :متأسفانه مدتی است دشمنان اهلبیت با طرح شبههای تاریخی از
زندگانی و سخنان اهلبیت سعی دارند مردم را از اهلبیت دور کنند که وظیفه مداحان در خنثی سازی
این 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.
14ـ کتاب :این بخش خود شامل دو زیرگروه است .الف) معرفی کتب :در این بخش بیش از70
جلد از کتب تاریخی و مقاتل اهل بیت از قرن سوم تا قرن  14هجری بصورت کامالً تخصصی مورد
بررسی و معرفی قرار گرفتهاند که در این معرفی به موارد همچون ،جایگاه و شخصیت نویسنده،
جایگاه و ویژگیهای کتاب ،شیوه نگار کتاب ،منابع و ماخذ کتاب و .....بصورت مشروح بازگو شده
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است .ب) دانلود کتاب :در این بخش نیز بیش از پنجاه جلد کتاب زندگانی اهل بیت و مقاتل معتبر
در قرن سوم تا قرن  14هجری همچون ارشاد شیخ مفید ،لهوف سید ابن طاوس ،اعالم الوری طبرسی،
تاریخ األمم طبری ،روضة الواعظین فتال نیشابوری ،تذکرة 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.

