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 ؛  بِسمِ اهللِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ !  اَعُوذُ بِاهللِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم

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

سَاعَةِ وَلِيـَّاً وَحافِظاً    هذِهِ السَّاعَةِ وَفِيکُلِّ  فِيآبائِهِ  صَلَواتُکَ عَلَيهِ وَعَلي    نْنِ الحَسَبْلِوَليِّکَ الحُجَّه ا  نْاللّهُمَّ کُ

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

حمد و سپاس خدایی را که توفیق و لیاقتمان بخشید تا در زمرۀ محبیین اهل بیت عصمت و               

الْحَمْدُ   قرار گرفته و در حد بضاعت مزجات خود قدمی هر چند کوچک برداریم،السالم  علیهمطهارت  

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

عَ أَبِی طَالِبٍ  بْنِ  عَلِیِّ  أَمِیِرالْمُؤْمِنِینَ  بِوِالَیَةِ  نِعْمَتِهِ  السَّالَم تَمَامَ  گان سایت تعدادی از بازدیدکنندهمدتی بود    لَیْهِ 

پروری نسبت به انجام وظایفی که در  ههای جداگانه ضمن ابراز محبت و ذرّآستان وصال با ارسال پیام

سایت داشتیم تقاضا داستند که در قسمت کتاب سایت، در کنار کتب تاریخی، روایی و مقتل بارگذاری 

در   pdfهای تخصصی شعر مربوط به هر یک از اهل بیت را تدوین و بصورت  کتاب  ؛شده در سایت

به دستور   لذا در پاسخ  قرار دهیم؛  بازدیدکنندگان سایت  از  این  اختیار  بر آن شدیم که بخشی  عزیزان 

آنجائیکه  از  اما  دهیم  قرار  بر روی سایت  و  تدوین  بصورت کتاب  را  در سایت  شده  بارگذاری  اشعار 

های لحاظ شده در  توانستیم تمام ویژگیحات کتاب با فضای سایت متفاوت بودند نمیود صفدفضای مح

به عنوان مثال در توضیح یا اصالح اشعاری که نیاز به اصالح داشتند در    !سایت را در کتاب رعایت کنیم

سایت متن کامل روایات تاریخی با ارجاعی ساده برای خوانندگان در دسترس و قابل مشاهده بود که 

روایات  با  این امکان در کتاب مقدور نیست، در قسمت نقد و بررسی اشعار نیز بعضی از ابیات که مغایر  

در نیز  کردیم که این امکان  ها اشاره شده و دلیل و استنادات حذف آن را بازگو میبه آن  ؛دمعتبر بو

  ی بعضی از ابیاتبدون هیچ توضیحی  کتاب ممکن نبود لذا در تدوین و جمع آوری این کتاب به ناچار  

نداش ابیاتی که مشکل  بودند حذف شدند و تنها  ایرادات روایی، تاریخی یا محتوایی  یا  که دارای  تند و 

اند با اشارۀ مختصری در پاورقی همان صفحه  ابیاتی که به دلیل یکی از ایرادات ذکر شده تغییر داده شده

تقدیم خوانندگان کتاب گردیده است که از این بابت پیشا پیش از شعرای سراینده اینگونه اشعار پوزش 

 السالم قرار گیرد.بیت علیهم ؛ انشاهلل که این خدمت کوچک مورد قبول ایزدمنان و اهلطلبیممی
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ء  لشهدا علیه السالم سیدا  
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 آبــروی بـــشــریّـت شـــرِف آدمـــیــان             زمان فخر زمین، فخر آمدی جان جهان، 

 رفت خـزان جهان آمدی و  ای بهـار دو            هر دیده روان قدمت گشته زِ  اشک شوق از

 شـده نـازل به خـالیـق بـرکـات  آمدی و

 وجـوِد تو و بر َمـقـدِم پاَکت صلوات بر

 آن چاه  از راِه تو راه بَُود، هر چه به غیر            نـگـردد دل زارم گـمـراه تـو مـسیـرِ  در

 شـــده ال َحـــوَل َو ال قُـــّوةَ ااّل بـــالــلـه              ماه فِشان گشته فلک ذکِر لِب کوکب و گل

 آمدی ای به هـمه، وادِی تو راه نـجـات 

 وجـوِد تو و بر َمـقـدِم پاَکت صلوات بر

 نازد ذکر و تسبـیـح و مناجات به تو می             نازدصافات به تو می  کوثر و قُـل، رچا

 نـازد مـیـقـات به تو می  حرم و کعـبـه و            نازدمی  فخـر و مباهـات به تو  عـّزت و

 کـمـاالت خـدا را ِمــرآت ای کـمـال تـو

 وجـوِد تو و بر َمـقـدِم پاَکت صلوات بر

 شــجــر گـلــشــن اســالم ثـــمــر آورده            صـدِف قــدسـِی تــوحـیــد ُگـَهــر آورده

 آورده عـالَـم قـدمـت شــوِر دگـر بـر دو            آورده قـمـر آسـمـان خـنـده بـه رخـسـار

 حـیـات  جـاِم نَِگـَهـت آب گـوارای ای به

 صلواتوجـوِد تو و بر َمـقـدِم پاَکت  بر

 دیـدۀ َدهـر بـه مــاِه رخِ تـو روشـن شـد            شد سما گـلشن قُـدومت همۀ ارض و از

 خـاکــسـارِی تـو آبـــرو بـرای مـن شـد             تن شد به جان ومأنوس  تو  از ازل ِمهر

 َجـلَـوات یاِد تو هـست فـروغ َخلـَوات و

 وجـوِد تو و بر َمـقـدِم پاَکت صلوات بر

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مربع ترکیبقالب شعر: امیر عباسی            شاعر:   
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 ایـن قـدم رحـمـانـی  و ای به قـربـان تـو             کهکشان گشته ِز فـیض قـدمت نـورانی

 معنی عصمت و دین و شرف و ایمانی             یـزدانی ای ازیک جلـوه   َمظهُر اللهی و

 مِن عـاصی هـنگاِم َممات به نظری کن 

 َمقـدِم پاَکـت صلوات بر وجـوِد تو و بر

 کـرمت که منم سـائِل اَلطـاف و عـطا و            گـلشن رضوان به فـدای قـدمتای گـل 

 کاش باشد سِر دوشم چو شهیدان علمت             زده از فیض دمت زنده گردد دل عصیان 

 عـرصات من بِنَمایی نَِگهی در کاش بر

 وجـوِد تو و بر َمـقـدِم پاَکت صلوات بر

 لطف َرَدم کرم و درگه خود از َمُکن از            ـَواّلت زدمفـیض تَ  دل خـود را ِگـِره بر

 بـلـدم  نـشـانـِی شـمـا را  مـن فـقـط راه و            بـدم و هرچه تو خوبی من عبد خطاکار

 ات هستم نظری کن به گدات سائل خانه 

 وجـوِد تو و بر َمـقـدِم پاَکت صلوات بر

 

 حــافــظ اســالم و قـــرآن آمــده            آمدهریحان  مژده ای دل روح و

 روشــنـی دیـن و ایــمــان آمــده             خـدای کـشـتـی آرامـش اسـت نـا

 چـشـمـان آمـده پـیـمـبـر نـور  بر            راحـت جـان عـلــی و فـاطــمـه

 بـسـتـان آمـده بـاغ و رونـق هـر            بخـش تمام عـالـم است روشـنـی

 آمده  رضوان صاحب فردوس و            شـافـع روز جـزا بـاشـد حـسـین

 درمـانـده درمــان آمــده  دل بــر            بر لب میزندفطرس امشب خنده 

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل     وحید زحمتکش                        شاعر:   
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مـا بـرویـم  گـلشـن کـسـا برویم  از به دیـدن گــلی             بیا به سـاحت خـورشیـد اِنَـّ

 اششفق به صاعقه  تمنا زده است دست            اشبارقـه  نـور گشته چراغان ز مدینه

 دارد بــه گـاهـوارۀ عّزت عـلـی پـسر             یکی گوهر داردوالیت  جهان به ُدرج 

 ملک را خـروش موج گرفته راه سما            فوج ملک ببین به خانۀ زهرا حضور

 بــه گـوش بـادیـه آوای رود رود آمـد             آمــدگـسـتـرۀ آسـمـان فـرود  مـهـی ز

 و زمان انس و جان سالمش کرد  َملک زمین            کردنامش را خدا به کسی که ُخلد برین 

 گـلویش بود نشــان بوســۀ مستانـه بر             رویش بود فروغ  درکه جلوۀ حق   کسی 

 سایۀ او  نشسته شـاخۀ طـوبـی به زیر             ندیده چشم دو عـالـم چنـین طـالیـۀ او

 هرکجا رسید گریست   صاعقه زد، شرم، ز            تر کیست مهربانچشم  او گفتم از به ابر

 صحاری عشق است   یمن تو اندر صفا ز            استتو ای ترانۀ رودی که جاری عشق 

 گل صحرا  تو گل ز صفا شده ای چه با            صحـرادل  آید ازتو می  صـدای سبـز

 سفینۀ تو  مستانه در  شـرف نشسته چه            تو  نهفـته زورق عّزت به مـوج سینـۀ

 است بهشت رضوان خاکت  رهین منّت            بسیـط مهـبـط تو جـلـوۀ بهـاران است

 شد غالم تو یکیمصری یوسف  هزار            جـام تو شد  اینکه ساقی ایمان اسیر نه

 میدید خودچشم  خدا را به چگونه عفو            جـنـبـیــدآدم لـبـش نـمـی  به نام تو اگر

 هرچه در آن است مات هیبت توست جهان و             توست برکت  و خیر  طوفان ز  ز نوحنجات 

 کـریم تویی  کـرامت تویی،دار  طالیـه             صد مـوسی کـلیـم تـویی کالم معـجـز

 چشمۀ احسان به چشم زمزم توست  هزار            مقدم توستیُمن   ز پَر گرفته فطرس اگر

 حـق پرستی باد بنازمت که دلت پُر ز             هستی بـاد فـدای مقـدم پاکـت جهان و

 عشق ُهرم طینت  دلش را تو رزقببخش             عشق  به)آذری( نظری کن توای بصیرت

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                مثنوی      قالب شعر: حسین آذری                 شاعر:   
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 و شعـف دنیا شده  غرق در شور            در دلـم شـوری دگـر بـر پـا شده

 بــابــا شـدهمـرتـضـی بـار دگـر             دل زهـرا شـده شـادمـان قـلـب و

 آمـد امشب نـور شـمس مشرقـین

 بخـش عـالـم امـکـان حـسین نـور

 دگـر داده ثــمــر  نـخـل دیـن بـار              پـیک حـق بر خـاکیان داده خـبر

 بـر   به مـرتضی دسـته گـلی دارد            قــمـر زاده فـاطــمـه دخـت نـبـی 

 منـجـلی قـدومش  گـشـته عـالم از

 بـن عــلــی  آمـده مــوال حــسـیـن

 نـسـل حـضرت طـاهـاسـتی  ز  او            زهــراسـتـی دل نـور ایـن پــسـر

 عـالـم حسـین مـوالسـتی   هـمه بر            مـقـدمـش دنـیـاستی  شعـف از در

 این پسر پنجم گـل از آل عباست 

 شمع جـمع شیـعـیان مـرتضاست

 مـرتـضی مـظـهـر جـالل او بود            جـمال او بود مصـطـفی مـنـظـر

 عــالـمـی مـحــو کـمــال او بــود            خـوی و خـصال او بود فـاطـمی 

 کـنـد خــدایـی مـی بــا خــدا کــار

 کـندهـمه مـشکـل گـشـایی می از

 مبین است این پسر  جهان نور در            پـسر لـلعـالـمـین است این رحـمة

 پسر  شیعیان حامی دین است این            پسرالمتین است این  حبل عاشقان

 چشم حیدر استپسر نور دو این  

 است  محـشر دستگیر شیـعه روز

 ُحـبت بال پـروازم حـسین  و مهر            که هـستی محـرم رازم حسینای

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مربع ترکیب     قالب شعر: رضا یعقوبیان                  شاعر:   
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 نازم حسین دو عالم بر تو می  در            حسینکشی نازم می  جهان تو در

 حسین دارم نوکـرت باشم دوست

 حسین درت باشم  بر سـائل همچو

 من به درگـاهت گـدایم یا حسین              حـسین  که هـسـتی مـقـتـدایم یاای

 حــسـیـن آشـنــای کــربـالیـم یـا              حــسـیـن بــا والیـت آشــنـایـم یـا

 درگهـت گـشـتم مقـیـم  از ازل بر

 یـا کـریـم  سـائــلـم بـر خــانـۀ تـو

 عـطایت یا حسین  شامـلم لطف و            حسین ای بر من عـنایت یا  کـرده

 حسین  این گـدایت یا بر کن نظـر            حـسیـن  زنـده گـشـتـم با والیت یا

 خـالی آمـدم من سـوی تو  دسـت 

 تو  بـوی بگـیـرم یا حـسیـن من  تا

 

 آیـد نـگـیـن پـنـجـِم آل کـسـا؛ اربـاب می             آیدناب می  پیچـیده در عـالم که ُدرّ  خـبر

 آیدتاب می های او بیبرای بوسه بر لب              پیغمبر یکریز  گرفته فاطمه،آغوشش  در

 !آیدهایش خواب میچشم  در  مگر شب تا سحر             را بوسیطریِق دستفطرس کند چه تمرین می

 آید بهترین اسباب می   گشودن که محض پَر            بالَش وعده داده بر است و  مشتاق دیدار  فقط

 آیدمی  اش مهـتـاببرای خـواندِن الالیی             با حریِر کهکشان بستهرا اش قنداقهخدا 

 آید محـراب می برای دیدنش با مسجد و             قطعاً قبله و کعبه ! «ثارللاه » ملقّب شد به 

 آیـد رعـایت کـردِن آداب می سـائـل با وَ             میخوانداش »والّشمس« علی در سایۀ گهواره 

 ً  آید الباب می   با قصِد دقّ  ریا، کسی که بی             این خانه  از های پُر با دسترود می  یقینا

 آیدآب می  که حرف ازروضه مادامی میان              چشمم  آید اشک ازهایش میبه یاد تشنگی 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل    مرضیه عاطفی            شاعر:   
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 تـرین سـتارۀ دنـیا رسیده است روشن            عـالـم باال رسیده است از امشب خبر

 است زهـرا رسیده خورشید خـانـوادۀ            است نوشته دوم است که شاعر  بار  این

 حضرت موال رسیده است  شبـیر نور              خاک هم به  امروز و شبّر  نور دیروز

 مسیحا رسیده است موسی رسیده است،            ُمـرده دل بیا در نیل غـصه مانده بیا،

 حضرت دریا رسیده است  راهی شوید،            اشکرودهای ای  اگراید رفته بیراهه 

 رسیده است؟ جا مانده بین راه دلـم یا            بـوددنـبـال کـاروان مـالئـک پـریـده 

 است  فطرسمثل    نه شوق شفا دلم شوق

 تنفس است در آن هوا دو سه جرعه  میلش

 آن رسد ازمی  دعا ای که نورخانه   در            آن ازرسد میکه بوی خدا   آن هوا در

 آن رسـد ازل خـدا مـی الالی جـبـرئـی            شب اطراف گاهـوارۀ طفـلی که نیمه

 آن رسد ازعـبا می   آنجا که عـطـر آل             آن نفس کشید درفاطمه  آن هوا که در

 آن رسد ازای که شوق شفا می قـنداقه            اش کـنـیدقـنـداقه ما را دخـیـل بر پـر

 آن  رسد ازمی مرد گـدا  نـجـوای چـند             ایمدر پشت درب خانۀ زهـرا نشـسته 

 رسد از آن آخر صدای گریه چرا می             پسردار گشته استست علیاین خانۀ  

 نیست صدای گریۀ...نه کودکانه شاید

 جز یا حسین زمزمۀ اهل خانه نیست

 دل نیست آن دلی که به او دل نداده است             دنیا به دام نـام شـریـفـش فـتـاده است

 اراده استعشق به او بی  کار خداست؛            بیت روایات اهلاست طبق  روشن شده

 است  که قیامت پیاده خورمسوگند می            شودهرکس سوار کشتی عشقش نمی 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند           قالب شعر: محسن عرب خالقی         شاعر:   
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 زاده است امـشـب شـب تـولـد اربـاب            والیـتــیـم رعـیـت بـاغ مـا رعـیـتـیـم،

 نمک خانواده است  چـنـد این پسر هر            بیت اهل کام قدمشست با  شده  شیرین

 نهـاده است پـای گـاهـوارۀ او سر در            معـراج جـبرئـیل شـبی بوده است که

 اش کنید یک شب مرا مجاور گهواره

 اش کنید چون جـبرئیل زائر گـهـواره

 نـبـاتی نخـواستماشک شهد  جز شور            آب چـشم آب حـیـاتی نـخـواسـتـم جز

 خـدای خود عـرفـاتی نخواستم از  من            او ساحت خاک قـدوم معـرفت به جز

 نجـاتـی نخـواستم کسی مسـیـر من از            كه او تنها کرامت قفـس عشق اوست

 نـهـر فـراتـی نـخـواستم  گـریـه کـنـار            خدا به جز یک شب که سخت تشنه شدم از

 نخـواسـتـم زیـارت عـتـبـاتـی هـرگـز            ّس عطر سیب شب جـمعۀ حرمح بی

 امشـب مـدیـنـه آمـده پـابـوس کـربـال 

 « العزا عـلـی حیّ »حـسـین آمده امشب

 

 

 فرما حـسین چون زهـیـرم مجـذوب            جـدا ز دست غـیرم فـرمـایارب تو 

 عـاقـبـت به خـیرم فرما ُحـّرم کن و            اسـیــر نـفــسـم در بـنـد گــنـاهـم و،

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

 دیـدیـم به عین  خورشید کـنـار مـاه،            یک سوی حسین سوی ابوفاضل و یک

 اال دل مـا که هـست بین الحـرمـیـن             آری نـبـود جای دو دلـبـر،یک دل 

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

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:                 رباعیقالب شعر: میثم مومنی نژاد            شاعر:   
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 لـرزید پشِت اشـقـیا  انبـیـا غرق شعـف!            خـداعــیـد آورده  آسـمـان شـد آفـتـابـی! 

 عصا  برنام او را با طال حک کرد موسی             کـسـا آمـد و شـد پـنـجــمـیـن آئـیــنـۀ آلِ 

 رسیدمی محِض گدایی  روز و شب خیل گدا

 کشید  رخِ عالم باِل خود را برفطرس بسکه 

 است رزق عالم را به زیبایی مقّدر کرده             کرده است همه سر را از اویکباره  دست حق 

 کرده است  موالیم چه محشر  میالدِ  عرش در            کرده است او زرخاک را برداشته؛ با نام 

 گـذارد دست میکائـیل پیـِش مادرش می

 الماس بر روِی سرش وفیروزه تاجی از 

 باد  و ابر وماه و خورشید و ستاره، کهکشان             زادغـالِم خـانه  کّل عـالـم شـد بـرای او

 ""اِن یکاد در هر دو گوشش خواند بعد از هر اذان،            زیاد عشقش شدخاطرخواِه  حس کرد  خدا تا

 !مانـند را؟کجا آورده این سیماِی بی  از

 اسما دود کرد اسپند را  وگفت می اینچنین 

 آمده  گـفت خـیـبر: قـّوت بـازوی حـیدر            آمده چـشـم و زینِت دوش پیـمـبـرنـور 

 آمـده بـرادر  و محـِض آقـایم حـسن یـار             آمـده هـای مـادرآمـد و لبـخـنـد بـر لـب

 سرور وآمد که شد بهبوهۀ جشن  این خبر

 نـور   موال امیرالمومنین شد غـرقِ  خانۀ

 زدبوسه را اش چوبِی گهوارهچارگوِش             رصد راچشمش کرد  نشست و آمد؛ جبرئیل 

 خواند با صوِت حجازش قل هوللاُ احد            چشم بددور باشد از وجودش شّر شیطان؛ 

 مابیِن ابرویش گرفت وپیشانی  بوسه از

 گرفت  آغوشش درمحکم علی قنداقه را  تا

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             مربع ترکیبقالب شعر: مرضیه عاطفی          شاعر:   
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 هاِی منّظم را فقط آسمان و روز و شب             را فقـط آیـاِت محکم چـشمان او دید در

 عــالـم را فـقـط  بـوسِی تـمـام اهـل پـای            آدم را فـقـط در نگـاهـش تـوبـۀ حـّوا و 

 من هم آمدم تا شنـیدم اینچـنـین آقـاست؛

 رو زدم سر به زیر و دست خالی بر نگاهش 

 حسین گیرد کسی جاِی دلم هرگز نمی  در            زیـباِی حسین قـلبـم ذکر داده آرامش به

 شد پاِی حسین  میشود خوشبخت آنکه پیر            آواِی حسینعمریست جا خوش کرده  گلو در

 او که بـعـد از کـربال آئـیـنـۀ ایـثـار شد 

 شد  سـاالر بـود و سـیـداالحـرار سیـد و

 

 

 برین بـوی ابـاعبدهلل فـردوس عـطر             شکـوفـنـده گـل روی ابـاعـبدللا شـد

 اباعـبدللاکوی  سر به سجـده به سر            هم  ستاره با خورشید و مه و فرش و عرش و

 اباعـبدهلل زنـد شـانه به گـیـسـویمی             بوسه شیرین هردم با فاطمه مادرش 

 شـده محـو ُرخ دل جـوی ابـاعـبـدهلل            پیـغـمبر کرده به رخسارۀ او تا نظر

 حـیـدری بـازوی ابـاعـبـدهلل که شود            حسیندست حق دست کشد بر سر دستان 

 بـه نـیــروی ابـاعـبــدللا اسـتـوارنـد            اران حـریــم حـرم زیـنـب او پــاسـد

 پـوی ابـاعـبـدهلل عـاشـق صــادق ره             عشقمنزلگه در   نهایت برسد بر در

 اباعـبدللا است ثـناگـوی حق تـعـالی            سوره فجِر خدا زمزمۀ جبریل است

 مـیــنــوی ابــاعــبــدللا بـاشـد آوازه            دارد اگـر مـیـدانی کـربـال نـام دگـر 

 پَـر خـود وا بکـنـد سـوی ابـاعـبـدهلل              خانه خویش شب میالد دلم پر کشد از

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل   محسن غالمحسینی              شاعر:   
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 سـر کـیــفـیـم و پـِى بــادۀ نـابـیـم هـمـه             جرعه شرابیم همه عاشقـیم عاشق یک

 ثـوابـیـم هـمـه  مسـتـیم ولى عـیـن مست            عـشـقـیـم خـرابـیـم خـرابـیـم هـمـه اهل

 گــذرد غــم ایّــام نــداریـم کـه ایـن مـی 

 گـذرد مـی تـلـخـِى کـام نـداریـم که ایـن 

 بند حسین است زغم آزاد است  هرکه در            خداهم شاد استحسین است میالد  شب

 پاش افتادست بهعمریست  ام دل بیچاره             آبـاد است ام راه حـسـینجـادۀ عـاشـقی 

 ما که دیـدیم از او معجـزه بـاور داریم

 داریم  این پس دو پیمبر این قوم از ما در

 حسین زیباست  چهخوش بنازیم به این نام             حـسین لـب عـالـم بـاالست شعـر نام تو

 حـسین ته دنـیاست کـربالیت ته خـط و            حـسین مـعـالست حـرمت آیـنـۀ عـرش

 کـشـیـدن دارى  نـاز لـیـلـى عــالــم ذر،

 سینه دریدن دارى به حق  توجانان جان 

 1تو  هم که رگ خـوابم و آرام تو هـم دل            ان تابم توذّره من و شمس جه از کمتر

 تو و اربابم   نوکر اینکه منم خوش از دل             تو مـهـتـابم ظـلـمـت مطـلـق من جـلـوۀ

 
در مصرع دوم بيت؛ پيشنهاد   وجود ايراد وزني و سکت موجود سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه بهبيت زير  .   1

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

 .بيت زير کنيد

 هـم دل آرامـم تو هم که رگ خـوابم تو            کمتر از ذرّه من و شمس جهان تابم تو

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                مربع ترکیبقالب شعر: آرمان صائمی            شاعر:   
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 ارباب که زهراست هالکت  خوش به حال تو

 اربـاب خاکـت کل عـالـم همه افـتاده به

 غمش سر آمد دلش رفت وتا تو را دید              اطـهــر آمـدپـاى گـهــوارۀ تـو مــریـم 

 آمد  فرمود که محـشر اى کردى وخـنده            آمـد جـان عـلى در آمـدى خـسـتگـى از

 را پیشانى  وو صورت  لباى زد به بوسه 

 درهـم شکـند هرچه پـریـشانى را  با تو

 از احسانت اى   مرا گوشهکرده  رو و زیر            دسـتـانـتگـره  زمـیـن در آســمـانـى و

 جانت لطف شما بود و برادر این هم از            بـا ایـوانت انـس داریم چـقـدر بـا تـو و

 روى کـفـنـم  بـنـویـسـنـد بـه   ام تـاگـفـتـه 

 حـسـنـم من مـسـلـمان شـدۀ دسـت امـام

 مــمـنـونـم  تو  زپرم داد  و بال  عـشق تو           سـرم داد ز تو مــمـنـونـم   عاشـقى درد

 1ز تو مــمـنـونـم داد گرفت بعد حرم جان              ز تو مــمـنـونـمسحـرم داد  حال و شور

 غم باشد  اگرست خیالی تا تو هستى چه 

 ام مـاه مـحـرم بـاشـدهـمـۀ دل خـوشـی

 
 

بيت زير به جهت حفظ بيشتر شأن اهل بيت تغيير داده شد، شايسته نيست با اهل بيت با زبان کوچه بازاري صحبت کرد .   1

مراجع کال  و شأن انها بايد رعايت شود. در ضمن بند آخر به داليل مستند نبودن مطالب و عدم رعايت توصيه هاي علما و  

 حذف شد

 عشق تو بال و پرم داد دمت گرم ارباب            عاشـقى درد سرم داد دمت گرم ارباب

 جان گرفت بعد حرم داد دمت گرم ارباب             شور و حال سحرم داد دمت گرم ارباب
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 شدهسرازیر  شعر ضعف از بال و پر              روی ورق باز زمین گـیر شده  قـلمم

 شده گـیر کـمی گـام زند طـبع زمین تا             به بـلـنـدی فـلـک بـاید عـصا بـردارم

 شده عشق فـراگـیر نـویسم که چرامی             نامه خـورشید اگر واژه دهند از لغت

 شده  تقـدیر  اللـۀ طبع من و وصف تو            هیبت تو  واژه از بیت فراری شده از

 شده طبع به زنجـیر مددی فـاطمه این            جا برخیـزد  چه بـگـویم که قـلم باز ز

 عین  م آمده ای نور دونام زهـرا به لب

 حـسین  اذن دادند بگـویم غـزلی از تو

 داشت  سر در پابوسی تو  میل به آسمان             همان مهد نگاهت نمک دیگر داشت از

 سر برداشت  سجده به گهوار تو که از  هر             و برگـشت گـوئیا رفـت مالقـات خـدا 

 داشت   دلبر رازیست که هر تو دل سپردن به            مکتب دلبـری از چشم ترت شد آغاز

 داشت  حیدر آغوش خودش در انگار حیدر            ترسید دشمن روی دستان پدربودی و

 داشت  بر سرتاج سری که سه نفر مثل آن              ایعـلی فـاطـمـه  زیـنت دوش نـبـی و 

 دوعین نوررا نیست جزاین  ام وصف توگشته

 حسین  تو حسینی تو حسینی تو حسینی تو

 حـسین  دامـان مـرا دست به بنـویـسـید             خور خوان حـسین بنویـسد مرا ریـزه

 سـامـان حسین  سر وبنویـسـید مرا بی             برسد سرمن روی قـدمهات به سامان

 حسین مصحف چشمان  ازای آیه قاری             کاش شوم مثل زهـیر بنویـسـید که ای 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                ترکیب بندقالب شعر: موسی علیمرادی           شاعر:   
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 بنـویـسـید مرا عـبـد مسـلـمان حـسـین              طریقی به هدایت برسد که از راه و هر

 حسین که مهمان است پرونده نوشته روی            در قـیامت که خـداوند بخواند حـکـمم

 ترس دارم که اگر فضل تو گویم گاهی 

 ای را بکـنـد عشق حسین الـلـهی عـّده

 به غـبـار ره تـو عـرض ارادت دارد             هـات اقـامـت دارد آسـمـان زیـر قــدم

 بسکه این قامت اشاره به قیامت دارد              1آورد اسالم  کرامات تو  فضل و از کافر

 محراب دو ابروت عبادت دارد  که بس             کسی چشم تو را دید به پا کرد نماز هر

 ست که جنّت دارد  این همان وعده حقّی             من از آن چهره زیبای تو فهـمیدم که

 بر جود کرم دست تو عادت دارد که  بس            2ما شـده آقـا کـه گـدایت بـاشـیم  عـّزت

 فاش میگویم وازگفته خود شاد حسین

 ات آباد حـسین توأم خـانـه بـنده عـشق  

 
همانطور که مقام معظم رهبري و ديگر    بيت زير به دليل ايراد محتوايي و به منظور انتقال بهتر معناي شعر تغيير داده شد..   1

بازوي زياد و مطالبي   ابروي زيبا، زور و  بازگو کردن مطالبي همچون قد و قامت رشيد، چشم و  اند  متذکر شده  مراجع 

شدت   مردم  به  نسبت  بيت  اهل  برتري  و  تمايز  وجه  بلکه  شود  نمي  محسوب  مزيّت  و  فضيلت  بيت  اهل  براي  اينچنيني 

دارکاريشان و فضيلت هاي معنوي آنهاست و االّ زور و بازو و قدو باال و زيبايي را انسان هاي عادي ايمانشان، ايثار و ف

 .هم دارند و بازگو کردن مطالبي اينگونه اي دون شأن اهل بيت است

 بسکه اين قامت اشاره به قيامت دارد            ديد کـافـر قـد و بـاالي تو اسالم آورد
در مصرع اول بيت؛   وجود ايراد يا ضعف محتوايي و معنايي سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه بهبيت زير  .   2

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

 اگر عادت باشه فضيلتي ندارد گدايي اهل بيت عزّت است نه عادت و  .جايگزين بيت زير کنيد

 بس که بر جود کرم دست تو عادت دارد             عـادت ما شـده آقـا کـه گـدايت بـاشـيم
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 عـّشاقـت خـوشا به حاِل دِل نوکـران و            ای شرِف عرش و فرش قنداقت سالم،

 دست خـداِی خاّلقـت سـجـده بـه هـزار            مشتـاقـتخدا و خـلـق خـدا تا هـمـیشه 

 که او کتاِب جماِل تو را قـلم زده است 

 را در جهان رقم زده است  همچو تو حضورِ 

 دیدنی است  تو  و برِ  صِف مالئکه دور             است پریدنی با لطف تو پری که سوخته،

 چیدنی است   پیشانِی تو  بوسه ز عجیب،             استصدای خندۀ روح االمین شنیدنی 

 به قـلـّب خـستۀ ما یک تَـنَـفُـسی بدهـید 

 بدهیدفطرسی به   پری نو دوباره بال و 

 کردمواخذه را تا ابد  خودش عدوی تو             مالحـظه کرد حـاِل محـبّـان تو خـدا به

 معجزه کرد  پِر قنداقۀ تو خودت که نه،            کردرا معـاوضه  دلم بهـشت خدا و تو

 ام به خـدا با دعـای مـادر تـو حـسـیـنی 

 جـان گـرامـی تـصـُدِق ســر تـو  هـزار

 ما شگـفتی ساخت ِخلقـت ارباب خدا زِ             انداخت طرح نو  به عرش خدائیش خدا

 کسی نشناخت  خدا خدا جز را به حسین             بَرنده آنکه برایش به نوکـری پرداخت

 نیستمباحثه این مقوله دگر حاجِت  در

 حـسـین با احـدی قابـل مـقـایـسه نیست

 نـــور آوردنــد   بـرای حــیــدر کــرار،             آوردنـد ســرور بـرای قـلـب پـیــمــبـر

 آوردنـد  دِل مـالئـکـه را هـم بـه شــور            صبـور آوردنـد فـاطـمـه سـنـگبـرای 

 به یُـمن سـوم شـعـبان بهـشت آذین شد

 کامـم دوباره شیرین شد حسین گفـتم و

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            مربع ترکیب     قالب شعر: مهدی مقیمی             شاعر:   
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 پـدرش و مـادر و پـدرم نــذر مــادر  و            پسرش سه تا وحضرت خودم فدای خوِد  

 وقـف حضرت قـمـرش تمام هـستِی ما            شت درشچـقدر عاشِق سائل نشـسته پ

 هنوز در به روی هیچ کس نبسته حسین 

 خدا کـلـید جنان را سپرده دست حسین

 کـند زهـراجـدا پـخـش می  عـلی جدا و             کند زهراگالب و گل به هوا پخش می

 کـنـد زهــرا کـربـبال پــخـش می  بـرات             کند زهـرامـیـاِن مـا و شـما پـخـش می

 خیالت را کنهمین یکی دو سه شب جمع  

 کـرمـش کـربـالی سـالـت را  از بگـیـر

 

 استحضرت جانان رسیده وصال  دور            استرسیده پایان به  هجرزمان ای دل 

 ُگلستان رسیده است  ُگل به جـمال فیض            من که بازطبع طوطی اشعار  ُگل کرده

 استشعبان رسیده  هم مست اینکه سّوم            گر شده هم سرخوشم که تاج سرم جلوه

 استرسیده رضوان  ضُّحای روضۀال شمس             در عالم طلوع کرد بدُرالـدُّجای عرش،

 کردن مرجان رسیده است  نوبت به جلوه             العـقـیق شد بعد از حسن که لـؤلـؤ بیتُ 

 خـون شـریف ایـزِد مـنّـان رسیده است            حیات که درون رگ خلقت گرفته جان

 چندان رسیده است خلق دو به لطف خدا            رحمت کسی که خودش رحمت ُخداست از

 آیات ُسـرخِ فجـر به قـرآن رسیده است             بر بـال جـبرئیل، به عـنوان رو نمـاش

 استدرمان رسیده که نوبت  فطرس بیا            ستخاتمه  به روات شکستگی  دوران پَر

 استگر چه نیـازمـند، فـراوان رسـیده             شودخـزانۀ لطـفـش نـمی  چـیزی کم از

 رسیده است «امام شهیدان » ساالرشان،            برق شادی استتک شهدا   در چشم تک

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: محمد قاسمی                  شاعر:   
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 شد  اعـجـازاز  عـالم هـستی پُر            درب رحـمـت حـق باز شد باز

 قـصـۀ عـشـق و وفـا آغـاز شد            شد های عـاشـقـانـه سـاز نغـمـه

 آمـده  هـسـتــی نــوربـخـش کـل

 پـرسـتـی آمـده رهـنــمـای حـق 

 آمـــده پــیــمـــبـــر پــاره قـلـب            آمـده  ســوی داور ای از هــدیـه

 آمده هـسـتـی حـیــدر  عـاشـقـان            آمده هـمـنـشـیـن نـور و کـوثـر 

 خداست انوار یثرب غرق شهر

 کـربـالست  امشب غـریب مولد

 نـیـنـواست  آمده آنکس که شور            شور و نواست از عالم هستی پُر

 ماست امـشـب همه امـیـد مـولد            سماست هم  غرق نورش هم زمین و

 عـالم منجلیاز قـدومـش گشته 

 بـن عــلـی   آمـده دنـیــا حـسـیـن

 شـیـعـیــان هـادی راه آمـده بـر             الـه شــده لـطـف عـالــم شـامـل

 ماه  و  خورشید او روی از شرمسار             جاه و  عز رسد خـون خدا با می

 نمک  را خلقت  است شور حسین  این

 حک  قـلب شیعـه  به زیبایش نام

 مـشام جان رسد بوی حسین  بر             حسینسوی حق روی   عیان ازشده 

 امشب بود سوی حسین دست ما             دلجوی حسین عطر جان فـدای

 با نـگـاهی درد ما درمـان کـند

 هر حرمان کند  را فارغ ز شیعه

 آمـدهسـنـبـل  ریـحـان و اللـه و            آمـده  زمـیـن گـل اهل عـالـم بر

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                      مربع ترکیبقالب شعر: رضا یعقوبیان                  شاعر:   
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 تــوّســل آمـــده اهـل دل نـــور            شـاخه بـلـبـل آمده بر روی هر

 مـقـتـداست آمده آنکس که برما

 گشاست  وهم مشکل دوای درد هم

 خاندان عصمت است عـزیز او            به پایش رحمت است تا سر  این پسر

 است درعالم عّزتبا حسین بودن             است  خاک کویش جنّت کربال و

 عـبـا بـاشد حـسـیـن  خـامـس آل

 باشد حسین  جـهـان امـیـد ما در

 کـنـد  والیـی می  دلـی را او هـر            کـنـد  بـا خــدا کـار خـدایـی مـی 

 کند  همه مـشکـل گـشایی می از            کند اش را کـربـالیی می شـیعـه

 عـالـمـیـن وجــود  بـود نــور او

 عالم شد حسین نام نـامـیـش در

 حـسـین  والیـی یا هـسـتـی اهـل            سخـایی یا حسین معـدن جود و

 حـسـین  کـربـالیی یا شـیـرمـرد             حـسـین رهــرو راه خـدایـی یـا

 چشم حیدری دو ای حسین نور

 محـشـری شـافـع امـت به روز

 حـسـین  هـسـتـم با تـوالی زنـده            نحسیصحرای   بهکه مجنونم   من

 ابـد خـاک کـف پـای حـسـین  تا            دلـم بـاشـد تـمـنـای حـسـیـن در

 حسین   گاهم یا  که هستی تکیه ای

 از کـرم بـنـما نگـاهـم یا حسین

 خوان توأیم  سر همچو سائل بر            مـهـمـان تـوأیـم شب مـیـالد در

 توأیم خواران  یا حسین از ریزه             احسان توأیم و لطف و غرق جود

 حـسین  تو گـل شـاداب مـایی یا

 تا ابـد اربـاب مـایـی یا حـسـین 
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 هـا دادنـد خــبـر از آمــدن لــیــلـی دل             دنـیا دادندنـاب به  تر ازای ناب مـژده

 واسعه را هدیه به زهـرا دادند رحمت            چه فرخنده شبی چه مبارک سحری گشت و

 شکـر حـق باز ولیعـهـد به موال دادند            دنـیــا آمـد حـســن دوم ایـن خـانـه بـه

 دادند ای جاعجب معـرکه بین گهواره             کردند امروزعلی معجزه   و زهرا باز

 هـمه معـجـزه را یاد مسیـحـا دادند   آن            ازل روزَعلَمش   همان است که پای او

 دادند شیدا  دل بر خداست   شوریچه  این            عالم را بُردآرامش ست که  این چه عشقی 

 جوانی آمد نـخـور غـم که   عـالَم پـیـر!

 آمـد عـشـق جـهـانـی  سـاقـیـا بـاده بـده

 جان سـالم آقا سـاالر حـضرت سیـد و            جان سـالم آقا دلـدار دلـبـر و  ای دل و

 جان  سـالم آقا بار زنـم هـرتا صدا می              آیــدبـوی سـیـب حــرم کـربـبــال مـی 

 جـان  یـوسـف حـیـدر کـرار سـالم آقـا            بُرد  تو نام ،نه  تودین همه را روی  دل و

 جان  غمخوار سالم آقا بهترین مونس و             ابـاعـبـدللا ای وفــادارتـریـن عـشــق،

 جـان  سـالم آقـا آی مـهـتـاب شـب تـار             امـیـد آمــدم امــا تـو امــیــدم دادی نـا

 سـالم آقاجان بهـتـرین مـحـرم اسـرار             چـارهمن بیـ  ای رفـیق غـم و شادی و

 دل ما نوکرهاست  صبورکرمت سنگ 

 مادرهاست لطف پدر لطف تو بیشتر از

 این دامن بود  برهرکس که کسی بود  دست            روشن بود عـالم ذر  از آتش عـشق تو

 افکن بود عرش طنین در نام زیبای تو            نه قلم بود ولی  بود نه لوح وزمین نه 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:         ترکیب بندقالب شعر: محمدحسین رحیمیان          شاعر:   
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 عوض کردن بود  تقـدیر اولین کار تو            بال چشم واکردی و دادند به فطرس پر و

 دشمن بود  کن مجلس تو که با گریه آن             دهد چه جوابی به ابالفضل محشر روز

 بود  زنسینهبه  که مشهور  دست آن بنده            گیرد زهـرا  وقت ُمـردن مدد حضرت

 که شده مست جامت  جاودانه است کسی

 که یکـبار نبـرده نامت  ُمـرده آن است

 کرم خانۀ تو صاحب عّزت هستیم در            که رعیت هستیم چه خوب است شدی شاه و تو

 کش هیئت هستیم  که جارو ستسالیانی             خـدا ما چه بخـواهـیم ازین بـاالتـر  از

 سفره حضرت هستیم  چه هستیم سر هر            بودن ما ربط ندارد به کسیخوب و بد  

 هستیم مشغـول عـبادت تا که با نام تو              نشین خورد غبطه به ما زاهد سجادهمی

 این بیت کرامت هستیم که پشت درِ  تا             هرگز ما هیچ دری بسته نگردد روی

 نور   چشمۀاین  حق باد برحضرت رحمت 

 همه شور  این  این همه عشق، همه خیر،  ما کجا این 

 کردندطالیت ایوان  عرشیان سجده به            کردند مناجـات صدایت نفـس اهل هر

 کـربـبـالیت کـردند هـوس عـلـقـمـه و            عـّشاقـت کجا تا که شنیدند بهشت، هر

 که جوانی به فدایت کردند جماعتآن              دارند خـدا ظرفـیت معـجـزه کردن به

 کردند تک تکـشان گـریه برایت انبـیا            آمـدنت روی زمین تر از ها پیـش سال

 گریه با فاطمه بر رأس جدایت کردند            بس  مالئک از کرببال گشته، هم عرش

 سـر! تـه گـودال رهـایت کردندی تن ب             شد تشییع  نه بدنت ،کفن نه شدی غسل و 

 زنت  سینه کن و یک تنه فاطمه شد گریه

 از خون گلو، خاک بیابان کفنت  غسلت
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 حال دلـم جا آمد حسین،نوکری گـفت              خیر تو شد و فـطرست اینجا آمد ذکر

 آمد این دست که باال تودست  در رفت            اعـلـی آمد هم بـوی خـوش تربت  بـاز

 حـق گـرفـتـار محـبـت کردی بـاز در

 مـرا سـوی خـودت آوردی نه تو آمدم

 کسینیست من  بین مردم به خدا یاور            کسیمن نیست   بر  و دور تومثل  ،وفا  با

 سـایۀ باال سر من نیست کسی تو غیر             نیست کسیتو دلخوشی محشر من   غیر

 دخیل تولطف از دامن ای ام گوشه بسته 

 ام تا بـشـوم جـبـرائـیل فـطـرسـم، آمده

 گردد کجا حرف تو شد کرببال می هر            گرددمی سما وارض سرت  دور ابد تا

 گـرددبـا یـاد شـمـا ذکـر خــدا مـی  آه،            گرددمیچه بـال  هر به خـدا بـیـمۀ از 

 از جـهـنـم بـدن سیـنـه زنت ایـمن شد 

 مؤمن شد روضۀ تو رند آنست که در

 شدن دارنـد هـمه میـل بـدهـکـار با تو             شدن خوب است گرفتار تو زلف  به سر

 1شدن وفادار تو  که فقط بر عـشق یعنی             هـوس نـوکـر دربـار شدن من کجـا و

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

 .کنيدمتن شعر آمده را جايگزين بيت زير 

 عـشـق يعـني سگ آقـاي وفـادار شدن             من کجـا و هـوس نـوکـر دربـار شدن

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:        مربع ترکیبقالب شعر: محمدحسین رحیمیان        شاعر:   
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 اممن هـمانـم که مـریـد قـمـر عـلـقـمه 

 امهمه  باشی  که توکشیدم  دست همه از

 شدند گیر  نمک  که به لطف تو هاهمه آن             خـانۀ تو پیـر شدند  آن جماعت که درِ 

 شدند خـوشبخـتی تقـدیـرهـمگی الیق             مردمـانی که سر سفـرۀ تو سیر شدند

 است آقا عاقبت با تو فقط ختم به خیر

 سـنـد مـسـتـنـدم راهـب دیـر است آقـا

 نـدارم آقا  تو  احـتـیاجـی به کـسی جـز            قــرارم آقـا آرام و ای هـمـه شـورم و

 نــدارم آقـا بـا تـو  مـحــرم راز مـنـی،             بـاش کـنـارم آقـا تـو گـمـراه شـوم،بی 

 ز یـادم بـبری  ای نـیـزه،نـشـده ثـانـیـه 

 تری  نزدیک برادر به من ارباب تو   از

 تو فقط بُردم نام  همه جا از در هاسال            غـالم بن انا سائـل انا مدیـون و غـالم

 ناکـام که نمیـرم  بیا تا وقـت ُمـردن تو            سنگ تمامالمثل  ضرب  ای درون مایۀ

 خانۀ قـبـر مـرا با نـظـری روشن کن

 موقع جان کندن کن ام کسی بی  رحم بر

 مـانـم تا دم مـرگ عـزادار غـمت مـی            من پـریـشان تو ای پـادشه عـطـشانـم

 خوانم می  عزا روضۀ تو وقت شادی و            گـیرد جانم تو  عاقبت غـصۀ جانـسوز

 شاه ابـاعـبـدالـلـه ترین  یـار و کـسبـی 

 ابـاعـبـدالـلـه  بــوریـا شـد کـفـنـت، آه،
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 مرد کـرامت شده است  شب میالد اَبَر            دامن فـاطمه گـلـزار محبّت شده است

 این معجزه صحبت شده است رفته از کجا هر            ر...نسل پیمبر که بش آمده ازپسری 

 َو گدایِیّ حـرم بیـرق عّزت شده است             رویائیستگیر شدن   سفره نمکاین  سر

 َعلَم صاحب قیمت شده است  پای نوکرت            گـویـمتا به ابـد مـی ام وگـفـتـه  بـارهـا

 شده است که سیمرغ سعادت  همه دیدند            رسید قنداقه  این شهپر به کهفطرس  پر

 هم زد زیر پَرهای علم بال و پری بر 

 کجا رفت بالفاصله یک پرچم زد  هر

 ارباب  مـایی دلـبـر یـوسـف فـاطـمه و            که سر سلسلۀ عشق خـدایی ارباب تو

 کـوه سخـایی ارباب کرم، تو عـلـمدار             رقصدمی خدا  عرش در توبیرق عشق 

 با وفایی ارباب   با مرام و شک ندارم،            ام و حس کردمرا دیده  بارها لطف تو

 ارباب  صدایی، چه گویند چه دستی، همه            قـیـامت که به دستت برسد عـلـم روز

 نوکـران را بـرسانی به نـوایی ارباب             و…آمدی با حسنت سفـره بـیـندازُی 

 تو حسین بال و پَرم داده خدای  حرم در

 هـمـه زنـدگـِیّ من به فـدای تو حسین 

 عـشق پیـمبر باشی   مـیـوۀ قـلب عـلی؛            آمـدی تـا کـه قـرار دل مــادر بـاشـی 

 کوثر آورده تو را معـنِیّ کـوثر باشی             هـسـتـیهـدایت  سـومـیـن آیـۀ بـستـان 

 ما در صف محشر باشی  آمدی سنگر            ندار زینب دار و  …قّوت قلـب حـسن

 اسـوۀ بندگـیُّ و جـود و سخـایـی َوللا

 عــبــدللا  امــّی یــا ابــا بــأبـی أنـت و

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                ترکیب بند   قالب شعر: حسین ایمانی            شاعر:   
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 است حرم محبت و عشق از امگفته  کجا هر             کرم است و من پرچم لطف  روی شانۀ بر

 سرم استلطف پدرت سایۀ روی  دست            شـمـا کـرده مــرا نــذرِیّ اوالد پــدرم

 نوکرم است  گفته پسرخواندۀ من،مادرت             به من داده مـیان روضه مـادرم شیـر

 است محترم زنم سینه بدان عرش ای گفتی             به سر و سینه زدم تا که نظر بِندازی 

 زائرم مادرم است آمد آهسته صدایی،            جوانت افتاد  شب جمعه به سـرم شور

 بـوریـا وا نـشده جمع شده روضـۀ ما 

 قــدم مـنـتـقـم خــون تـو بـر دیــدۀ مـا 

 

 شمـس جـهـان آرا و مـصباح هـدایت            از ره رسـیـده سـّومـیـن نـور والیـت

 ُحـبّـش بـود شــرط قـبــولـی عـبـادت             چشم و چراغ خانۀ موالست این نور

 سـت حـاصلنخـل وال بـار دگـر داده              عـدوی مرتضی گـردیده باطـل مکـر

 دل قـدومـش کعـبـۀ گـردیـده احـیـا از            دلهای ُمرده جان گرفـته از وجـودش

 افـالک بـاید بگـردیم در پی او ما در             ما فـوق ادراک های اوذکر فـضیـلت

 ه از ذکر او هم آب هم خاک احـیا شد             کسی نیست  هردر شأن او گفتن که کار 

 آن زمانی  است ازاسالم زنـده مانـده              نـشانی او نبود از دین نـبود نام و گر

 کاخ یـزیـد و هر چه بـوده آن چـنانی             که فـتح کرده با هـمه اهل و عـیالـش 

 کـبری حسین است پناه زینب  پشت و            الحـورا حـسیـن است نـور دل انـسیـة

 شافع فـردا حسین است فلک نجات و             که سـیـد بـطـحا رسیـده این سخـن از

 خـریـدیم  خود اش جـنّت برایگریه  با             ادنی رسیدیم اش تا قـرب اوروضه  با

 دیدیم  هیئـتش بوده که عمری خیر در            عـالم فـروشیم بـر  با این گدایی فـخـر

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: چهارپاره                  قالب شعر: علی خفاجی            شاعر:   
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 است  لبخند از پُر که از شوق  ست چه هوایى             ست جا آکنده  همهامشب ست که  نسیمىچه 

 بند است قـدمش دربنـویسید زمین از             ست  جا تابنده  همه على در وه که خورشید

 شـِب جـبـریـل دِر خـانـۀ مـوال سـر شـد

 ات مـادر شدفـاطـمه !عـلـى داد، خـبـر و

 دل ما را به خـدا یکسره غارت کرده             قامت مـوالست قـیامت کرده این پسر

 عنایت کرده  کمى اعجازفطرس او به             همه افـالک سرایت کرده بر عشق او

 یست به طـوبى رفته  بلـند اش سـرومـژه

ً  جمع خوبی  رفته  که به مـوال ست یـقـیـنا

 آیـدمی که نـامش ببـرم بغـض گـلـو تا             آیدمی یکـسره رو ُمـرده نـامـش ببـرد

 آیــد مــیِچـقَــَدر واژۀ اربــاب بــه او              1دآیاست او به ما نیـز سبـو می  ساقـی

 جهت نیست که او خـوِن خداوند شدهبی 

 سـوگـنـد شده ست و جـاللـهَ  ذکـر نـام او

 در تو دیـدیم مسیحـایى و مـوسایى را             کند این ساغـر مینایى را  چه کسى پُر

 که این همه آقـایى را  اى ارث زبـرده            را همه زیبایى  خیره شده این چشم من

 هستنیست که خدا معالى  حرمت عرش

 که هست  افالک جدا نیستهمه  از بحث تو

 در جـمالت شده پیـدا رخ جانان نجف             ِگـِل سلـطان نجف اى ازشدى آیـنه  تو

 اى فـداى سر تو جـان مـریـدان نجف             ولـیعـهـد سلـیـمان نجـف  امیـرى و تو

 
 بيت زير به دليل ايراد محتوايي تغيير داده شد؛ تشبيه امام به شراب اصال صحيح نيست و دون شأن امام است.  1

 آيــد اربــاب بــه او مــي چِـقَــدَر واژة             آيد او شراب است به ما نيـز سبـو مي 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                مربع ترکیبقالب شعر: آرمان صائمی            شاعر:   
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 تـمـاشـا دارد  سـیـر  حق بـده شـوکـت تو

 اگر کـعـبـه درد سیـنـۀ خـود جـا دارد و

 که تو تاکم کردى درختم شاخۀ خشک             ِچقَـَدر فـاصله را تا به خـدا کم کردى

 1کردى هالکم عشق   از که توگویم  شکر            خاکم کردى  تو صحن ببینم که  کاش در

 بردى  دم همه دلها ازِسّریست که چه   این

 فـقـط ما که دل حضرت زهرا بردىنه 

 آبـاِء چـنـین مـرتـبـه واال دارى َجـّد و            تو که زیِر قـدمت عرش معـلّى دارى

 یک جا دارى دارند تو آنچه خوبان همه            2ی ذاِت خـدا را دار اى ازجلوه تو یقین

 بستند؟   ها سر نىاز چه سرت را  بگو پس

 کـبـرى بـستـنـد زینبپیـش چـشـمان تر 

 حال حسین دید شده زخمى و بد تن تو             گودى گودال حسین در مـادرت آمد و

 حسین دال نیست به جـز الف قامت تو            غـرق به خونت شده پامال حسین بدن

 ساربان رحم نکرد از بدنت غارت کرد

 عقب ماند کسى پیرهنت غارت کرد گر

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

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

 ضمناً بکار بردن عبارات کوچه بازاري همچون دمت گرم اصال صحيح نيست و دون شأن امام است .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 دمت گرم که از عشق هالکم کردى   اى             محـملت رد شده از جـاده خاکم کردى 

زير.   2 به   بيت  توجه  با  اما  است  محترم  شاعر  اصلي  معنايي  سروده  و  محتوايي  يا ضعف  ايراد  پيشنهاد   وجود  بيت؛  اول  مصرع  در 

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

 !!زيرا خداوند شخص نيست .کنيد 

 آنچه خوبان همه دارند تو يک جا دارى            اى از شخص خدا را دارىجلوهبه نظر 
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 به کـام مالئک است باور کـنید بخت،            مـالئک است امشب شب نـزول تـمام

 پیوسته بحربحر به جـام مالئک است             هـم بـادۀ بهـشت هـم کـوثـر والیـت و

 صبح قیامت است، قـیام مالئک است            آســمـان بـرات عـفــو الـهـی ز بــارد

 است مالئک چشمش به ماه روی امام             سو چهار نگرد ازملک که می  هـر بر

 است  بهتر شب قدر، صدهزار امشب ز

 حسین بـه دسـت پـیـمبر است  قـنـداقـۀ

 است فـروغ والیـت آسمـان ز لبـریـز،            استعنایت   و یم عفو ملک وسیع حق،

 والدت او یک والیت است آیه در  هر            حسیننگرم صورت ای که می سوره  هر

 استنهایت بی خدا  نور همچو نور،  این            گرفت سما را به بر وارض  حسین، نور

 است  هـدایت امشب شب طلوع چراغ            رسید ضاللت به سر دوران تیرگی و

 این شمع جـمع محـفـل اوالد آدم است

 نجـات غـریقـان عـالم است  این کشتی 

 اشگـاهـواره بـر و اند دورصف بسته             اشنظاره همـه شـده محـو پـیغـمبـران

 اش به دور ستاره گشته ماه خورشید و            صبح آن سپهر والیت که وقت است این

 اششمارهبی  مرحمت مرهون لطف و            خلـق زمیـن و اهـل سمـاوات، تـا ابـد

 اشاشـاره با یک  دوزخ بهشت گـردد،            که در روز رستخیزعجیب نیست  باهلل

 ها کندحـشر با َکـَرم خود چه روز در

 رها کـنـد را  قـاتـل خود نـار، ترسـم ز

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند              قالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 های محـّمد به روی اوکرده بوسه گل            مـوی او وجود بسته به یک تارملک 

 او  تـوسـل به سـوی انـد دستبگرفـتـه            ای که تـمامّیِ کائـناتاین است کعـبـه 

 تـا کـسـب آبــرو کـنــد از آبــروی او            هـاش آبـرو خـاک قـدم به صورت نهد

 گوی او وشان گفـتچراغ محفـل باشد            هـم ـا بـنـشـیـنـنـد دورهرجـا کـه انـبـی

 باید نـدا دهـیم کـه عـالـم حسینی است 

 خـدا هم حسینی است  رسول باهلل قسم!

 نیست  حسین امامشکه  کسی آن گمراه،            زیستحسین با جهان  دو  ُخّرم کسی که در

 گـریست او هم بر شب والدت او بایـد              همچنان که  است آن امـام شهیـدی این

 چیست؟   هو زوهای  چهارده صده این  بعد از            او ایـن کـشتـۀ خـداست وگرنـه بـرای 

 کیست؟  حسین، این بزرگ!   خدای یالعجب!            بهشت بـه قاتل خود هم ره داده نشـان

 اشهـزار خصـال خـدایی  یک بـنده و

 اشست جـالل خـدایی عـین بـندگی  در

 سـت عــبــد غــالم سـیــاه او آزادگــی            هـمـه خـاک راه او  روزگـار خـوبــان

 دانـشـگــه تـمــام مــلــل قــتـلـگــاه او            مقـاومت و ما نتـیجـۀ صبـر  فـرهـنگ

 ست بر نجات همه یک نگـاه او کـافی            مـن منکـر شـفـاعـت او نـیـستـم ولـی

 کسی همـه عـالـم سپـاه او عـین بی  در            تنهاترین امام بزرگی که بود و هست

 عالمی  تنهاست وکس بی  و غریب او بی 

 کـم شــود دمـی یـارب! مبـاد سایـۀ او
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 صدپـارۀ تـنـش  قـرآن ماست مصحف            جوشنـش پوشیده شد به پیکر توحـیـد،

 ریـزد بـرات عـفــو الـهـی ز دامـنـش             سو چـار قیــامت ز واهیـد دیـد روزخ

 های سرخ روی خدایـی ز گلشنش گل            اندزخـم شیهدان عالـم  حشـر، روز در

 دشمنـش کفو کریم خوانـد بـه گـودال،            دید جالل و  قدر کرامت و او  از بس از

 لبش  عطش بود بر داغکه  او کی غیر

 کام تشنه آب خورانـد بـه مرکـبش؟  با

 ماست  مزار اوهرجا که هست خاک ره              ایم این قرار ماستاو شده قـرارما بی 

 زنـی افـتخـار ماستفـردا لبـاس سینه             ایمسینۀ خـود سرخ کرده حسین، تا بر

 ماست فریاد یاحسین همـان چوِب دار            تمام عمرفرزدق  و کمیت و دعبلچون 

 ماست شعارتا صف محشر  حسین ذکر             حک کنید بر سنگ قبر مـا بنویسید و

 شد گـل ما سرشته ازل که آب و روز

 لـوح دل ما نـوشته شد  نامش به صدر

 است اشک آدم  خـون گلـوی تـشنـۀ او            خـدا اسـم اعظم است نـام حسیـن نـزد

 قــرآن روی قـلب رسول مکـرم است            کیست حسین  بدانیدرست  خواهی اگر

 جل صاحب دم است  و خدای عز تنهـا            جوش که نیفتد دمی ز پاک او خون بر

 یک برگ آن به لطف خدا نخل میثم است              هـاستنامـۀ شهادت او بـاغ اللـهخون

 !بـنـشیـنـیـد دوستاندر پـای نـخـل او  

 زین نخل سرخ میـوه بچـیـنید دوستان 
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 جـبـریل خبـر کرده که ُدردانـه رسیـده           امشب ز خـدا رحـمت جـانـانـه رسیـده

 زیـر لـبـش نـالـۀ مـسـتــانـه رسـیـده  از           میخـانه رسیده پشت درهر کس که به  

 ام امشب  سـاقی خود با همه بیگـانه جز

 "ام امشب زنـجـیـر بیـارید که دیـوانـه"

 هـر غـمـزدۀ بی کـس و بـی یـار بیـاید            هر کـس که شده عـاشـق دلـدار بـیـایـد

 !ابـلـیـس طـمـع کرده که این بـار بیـاید           عـبـد گـنـهـکـار بـیـایـد  گـویـیـد به هـر

 فـطـرس به تمنـای نگـاهـی شده راهی

 پر سـوخـته تا درگه شاهی شده راهـی

 !نغـمـۀ یاهـو گـل کرده به روی لب او           مـه رو تا دیـده نـبـی آن رخ تـابـنـده و

 عـرش هـیاهـو  از یمن قدومش شده در           ا خـم ابـروپـدرش بـ دل بُـرده پـسر از

 او مـظـهـر تـابـنـدۀ احـسان قـدیـم است

 کریم است  وحسین است!رحیم است الحق که 

 ورد سحر و نان شبش نام حسین است           است حسین لبش نام جا ذکر عاشق همه

 تبـش نام حسین است  اصال همۀ تاب و           است حسین نام سببشبگرید  که چشمش

 درمان است که دردم شده حسین با اسم

 با ذکر حسیـن است شفا بحر مریضان 

 است مست کننده به خدا تربت قبرشهم            دعا مست کننده است حرمش ذکر و هم در

 است ندهکنمست   صحن رضا سحر مثل           است مست کننده بال حرم کرب و عطر

 مـسـتـانـه بـخـواهـیـد که دلـدار رسـیده

 عـشـق نــبـی و حـیــدر کـرار رسـیـده

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                 مربع ترکیب قالب شعر: علی سپهری            شاعر:   
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 نوا گرفت  نان و  تولطف به ای بیچاره              گرفت دیوانه پا میان این دلشوری 

 گرفت مراچشمت  وگاهواره بودم   در            عاقـبت بخیر من عاقبت بخیر شدم،

 گرفت خدا از من خواست مادر چه آن هر             خدا بزرگ شدم زیر پرچمت شکر

 روضه بها گرفت  منـبر کـنار در او            اراده گفتهر کس شنید نام مرا بی 

 شد بهـانۀ کـربـبال گرفت حـرف تو            من قـرارل بـی دوبـاره د آقا کـمک!

 بهـم ریخت نوکـرت العـزیز  یا ایهـا

 آقـا بـده بـرات حــرم جـان مـادرت

 نـگـارم فـقط تویی دلـربـا و لـیـال و             ندارم فقط تویی خدا که دار و شکر

 تویی فقط  کارم   کسم کس وگفته بی   کی              توخوش است که هستم غالم  تنها دلم

 خـدا که قرارم فقط تویی  ممنونم از            شوممن با کمک ز نـام تو آرام می

 مهتاب روشن شب تارم فـقط تویی            الـبـال و یا دافـع یا مـنـتهـی الـرجـا،

 آقا چه قدر خوب کنارم فـقـط تویی             روزگاردست  من از شده است دور خلوت

 1وج عّزت است که دلدادۀ توأما این

 خانۀ توأم شود که درِ می یک عـمر

 گـناه شد  عـشـقـت دلیـل تـوبـه اهـل            راه شد به رو که خورد نان تو را  هرکس

 امـروز شاه شد و دیروز نـوکـر تو             نوکریاست  اینات معجزات خانه  از

 گاه شد  سگ خیمه و بخیرعاقبت  شد            سپرد به تو ترک خودش را شب رسول یک

 
اما پيشنهاد مي.   1 معناي شعر و رعايت توصيه هاي  بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است  بهتر  انتقال  منظور  کنيم به 

 .بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد علما و مراجع

 شود که درِ خانة توأميک عـمر مي           اين اوج عزّت است که ديوانة توأم 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:             ترکیب بندقالب شعر: محمدحسین رحیمیان            شاعر:   
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 کوچـکـتـرین غـالم غـالم سیـاه شد             محل مابزرگ که چشم خود  دیدم به

 شد گاه قبله شد تو خیر ذکرکه   جا هر            نما هـمیشه به دنبال نام توست قـبله

 آقا مرا ببخـش، بـبخـش اشتـبـاه شد             ام مسیحخوانده را معرفت منم که توبی 

 کوری چـشم آل امـیّـه تو محـشری 

 فرزند حـیدری  که ماه فاطمه، الحق

 

 کـّل خـیر خـانۀ تو آمـده از عـرش،  در             هـاروِن مصطـفـای نـبی، یا ابـا ُشـبـیر

 مــادر ســلـطــان اولـیـا  ای از اَلَـسـت،             االنــبــیــا  ریـحــانـۀ ُمــطــّهــرۀ خــتــم

 مـبـارکت ـنـت،بـوسیــدِن جـمـال حـسـی            بانو، ظهـور نـور دوعـیـنت، مـبارکت

 عـطـر سیب ُسـرخ تو مستـیـم تا ابد   از            االسـد زهـرا! عروس بنت اسد، زوجة

 است مانند حـیدر هر نظر حسین تو از             سان که مجـتبای تو مثل پیمبر است آن

 نگـاه کن اشک پدر بـزرگ خـودت را             بر ُرخ طـاهـا نگـاه کن مـولـود گـریه،

 اقـامـه به گـوش تـو  اذان و گـفـتـه پـدر            تـو خـروش غـوغـا شـده درون دل پُـر

 کـند حسنبا ذوق و شـوق تا بغـلت می             کـنـد حـسنیَـَزلت می یـاد از ُخـداِی لـم

 »زبـرجـدی سـبـزِ »  سـیاه نه دسـتـار تو            رویت لطـیف چون ُگـِل سُرخ ُمحـّمدی

 مـا را طـلـسم کـرده، طـلـسم نـگــاه تو             هـای خـاّصِ چـشـم سـیـاه تـوبـا جـذبـه 

 نام تو یا حـسین همان اسم اعـظم است            عـالم است سوگـند بر عـلی که ولّی دو

 حسین  شود از ذکر یامی هر دل که زنده              حسین کند دراین که تو باشی خدا،شک می 

 :قـلـبـم گرفـته دم مجـلس ُسـرور تو در             هم گفته است به کّرات و بازُعمریست 

 کـربـال  عـلـی شـاه بـن  یـعـنـی حـسـیـن            ای دل بـگــیـر دامـن ســلــطـان اولـیـا

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مثنوی                  قالب شعر: محمد قاسمی                 شاعر:   
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 جانان است تـمام جان و دل ما نـثـار            قـرار بـاران استدل کـویـری ما بی 

 "ماه شعبان"است  زمان لطف خداوند            به پایان است بهار آمده و غـّصه رو

 بـرکات بهـترین تـنـزیل رسیده موسم

 پیـغـمـبر خـدا صلواتبرای هدیه به  

 این کرۀ خاک عرش اعلی شد  رسید و            آسـمـان والیـت سـتـاره پـیـدا شـد در

 شد آسمان پا حـرمـتـش همۀ هـفت به             دوباره بابا شد رسیده که حـیدر خبـر

 است  عـین آمده دو برای فـاطمه نـور

 رسیده به دنـیا حسین آمده است خـبر

 اش دوا بدهـدشـفـاخـانـه  به درد ما ز             که به ما جـرأت دعـا بدهد رسیـده تا

 خودش شفا بدهد رسیده فطرسیان را            حـسـین آمده حـاجـات خـلـق را بدهد

 طلوع چشم شما انتهای اعجـاز است

 است  کرمـخـانۀ شما باز همیـشه باب

 مادرتان  لطف گـفتن من هست حسین            اندرت که بمـانـم همیـشه بر گـدا شدم

 طـواف کـربـبـال آرزوی نــوکـرتـان             نـدارم تـصـّدق ســرتـان تـمـام دار و

 خوشی همدم منی ارباب  به ناخوشی و

 دم مـنـی اربـاب  تویی که بـازدِم هـر

 مـقـدم اجـدادتـان حــرم بــاشـم  کـنـار            بـاشمدلم گرفـتـه که با یـادتـان حـرم 

 نـشد که در شب میـالدتان حرم باشم            باشم حـرم  وقـت دیـدن میـعـادتـان به

 به کـربـال نرسیـدم ولی دلـم آنجاست

 سیدالّشهـداست  رواق چـشم ترم جای

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            مربع ترکیبقالب شعر: اسماعیل شبرنگ           شاعر:   
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 هستی  من نـقـش عـقـیـق جـمال جلوۀ            همیشه شفـیق من هستی که یار تویی

 تنها رفـیـق من هستی  عـشـقی و  پـناه            دلـیل روشن حّس عـمیـق من هـستی

 مـریـدتان بـشوم ای تـامـراد دل شـده

 خدا کـند که نمـیـرم؛ شهـیـدتان بشوم

 آسـتـان حـرم خوشا بـحـال دِل مـحـوِ             بحال پـرسـتـوی آسـمـان حـرم خوشا

 خـوشـا بـحـال تـمـام مـدافـعـان حـرم            حـرم خـوشـا بـحـال اهـالی کــاروان

 چه غیرم کن  احساس هر  خالی از بیا و

 عـاقـبت بـخـیـرم کن آخـر سـر بـیا و

 حنجرت زمین افتاد  خواهر تو به پیش             ام هـمـۀ پیـکـرت زمین افـتـاد شنـیـده

 مـادرت زمین افتاد  تو خـواهـر کـنار             خواهـرت زمین افتادتو   کنار حنجـر

 سر سرم فـدای سر زخـمی تو ای بی 

 سر فـدای بال و پر زخـمی تو ای بی 

 

 کنیم  خـوبان عـالـم دلـبـری پیدا بایـد از           کنیم هم سـری پیـدا عاشقـان مامیان  تا

 حال بهـتری پیدا کنیم  این حـال، باید از            رفتدر مسیر قرب لحظه لحظه باید پیش 

 وقت آن گردیـده راه دیگری پـیـدا کینم           یک بن بست بود به یک ایم وهایی رفته راه

 تری پیدا کنیم چشمان پس سحر باید که              است جوشان همیشه مـایۀ آبادی  چشمۀ

 پـری پیدا کنیم  دست شما بال و بایـد از            به ما هم یاد داد تو گرفت از فطرس آمد پر

 تاج سری پیدا کنیم؟   تو ما کجا بهـتر ز           آمدیم اینجا عشق را گشتیم و هفت شهر

 عاقبت یک روز باید خنجری پیدا کنیم            نیست  عشق توآن   در  کهقلبی  چشم وما برای 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل     حسین ایزدی                  شاعر:   
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 برای عشق که آفریده شد عالم  روزی            عشقهای لحظه ازل، روزِ  اَلَست، روزِ 

 شد به دسِت خدا ماجـرای عشق  آغاز            تـمـام شـد که آفـریـنـِش گـیـتی روزی

 عـشـق کـم شـدیـم بیِن همه آشنـایِ   کـم            دِل سر گـشتگان ولی بودیم گرچه در

 عشق دل را ربود و داد دلـی مبتـالی            نمود سـوا چـشمی میاِن آن همه ما را

 صداِی عشق  را صدا نمود کسی با ما            ناگهان ومان خورد   شانۀدستی به روی 

 عـشـق  خـدایِ  ما را خـدا نمـود اسـیـرِ             روز اَلَـسـت لـحـظـۀ آغـاِز عــاشـقـی 

 هایـمان آئـیـنه  خـدا نـشـستـه بر عکـس

 هـایـمان ازل حـسیـنـیه شد سیـنـه  روز

 1که این جلوه را نداشت  تو  حتی بهشت بی              ۀ دنـیـا صفـا نداشتگـوش هـزار توبی 

 نداشت کربال  زد اگردل نمی  چنگی به             نمودمی  کعـبـه خـدا خلـق هـزار گیرم

 ُمـشتی اگر ِز خاِک قـدوِم شما نداشت            نـبود معـجـزاِت مـسیحـا خـبر حتی زِ 

 قـدر جلوه جـاذبۀ مرتضٰی نداشت  این            گرفـتـه بود خـانۀ زهـراهـواِی  تـوبی 

 نداشت نه زمیِن تیره که دارالـشفـا  ور            خاک رویِ هست  تان خانۀ خدا که  شکرِ 

 انـتـهـا ُشدیمـجـمـوعـۀ َخـصـائِـِل بی 

 جـا تـمـاِم ِسـلـِسـلـۀ انـبــیـا شـدی  یـک

 شما که هست نیست غبارِ بهشت گیرم             که هست نفزاجا َدمینیست  گیرم بهار

 هست  که کربال نیست ولی  که قبله گیرم            طـال ِخشت ِخشِت کعـبه نویـسید با بر

 
کنیم به و کفر آمیز بودن؛ پیشنهاد می  وجود ایراد یا ضعف محتوایی و معنایی ابیات زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما با توجه به.   1

 .بیت اصالح شده که در متن شعر آمده را جایگزین بیت زیر کنیدمنظور رفع ایراد موجود و همچنین انتقال بهتر معنای شعر 

 اصالً خدا بدون تو اين جلوه را نداشت             تو هـزار گـوشة دنـيـا صفـا نداشتبي 

 گيرم که قبله نيست ولي کربال که هست             بر خِشت خِشتِ کعـبه نوشتـند با طـال 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند                   قالب شعر: حسن لطفی            شاعر:   
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 که هست  چشماِن ما تشریف آورید دو             در ازدحاِم خـیِل گـدا جا اگر کم است

 که هستایوان طال سایۀ  الجواد و  باب            کـنـید نبـود خـدا را صـدا جـایـی اگـر

 ها که هست گلدسته   روِی گنبد و ،نیستغم             زدن وقِت پَر کوتاست سقِف عالم اگر

 شود نمی  اند قطره که دریاخوش گفـته 

 شود نمی  یـوسفی که یوسِف زهـرا هر

 مـستی بهانه بود که ساقی عـیان شود             شودهستی بهـانـه بود که ِسـّری بیان 

 تا معـنـِی وجـوِد زمیـن و زمـان شود             رازی گشوده شد خلقت ادامـه یافت و

 شود  رسیـده نوبِت دیـوانـگـان وقـتـش            با دسِت غیب وقِت ظهورت نوشت عشق 

 آستـان شـود جـاروکـِش هـمـیـشـۀ این            پـاِی توخـاِک   طـپـد ازقلِب مدیـنه می 

 گاِه وسعِت هفـت آسـمـان شود تا قـبله            با سِر مژگان رسیده استبهشت حتی 

 تو پـیمبری   ای،تو فـاطمه  تو حـیدری،

 خـدا که خـدائیـش محشری سوگـند بر

 تـاُرِک هـمیـشـۀ عـالـم َعـلَـم زدیبـر               آمـدی قـیـامـِت ُکـبـرٰی َرقَــم زدی تـو

 مـرا ِگـره به نـسـیـِم حـرم زدی زلـفِ             من به دیگران برند  رشک که خواستی می 

 حرِم دل قـدم زدی آن زمان که در از            دلـم بـوِی سیب را کـنم میانِ ِحـس می 

 غـزِل ُمحـتـشم زدی جاِن هـرآتش به             اَمانخـواستی که شعله بگـیریم بی می

 مـادرم زدی چـشِم تـرِ  وقـتی َسری به            امچـشیـده تان را طعـِم روضۀ  با شیر،

 من بگیر  دستِ  َغَمم، هایکوچهمجنوِن 

 تنِگ دیدِن حرمـم دسِت من بگـیـر  دل

 آه صحـرا سـراب،تـمـامِی  تـشنه و تو             آه تشنه و دریغ ِز یک جـرعه آب، تو

 آه حـساب،بی  تـر و هـاِی تـازهبا زخـم             هاِی شکـسته نهان شدینـیـزه  زیرِ  در
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 آه  ها در شتاب،صداِی ِهلهـله  یک سو             رسیدصداِی العطش آرام می یک سو

 آه  صداِی مـادرت اما کـباب، سـو یک              یک سو صداِی َضجـۀ زینب بلند بود

 1آه  عزیِز ُرباب،سو به خون نشسته یک              غرِق خون علمدار خاک و َعلَم به سو یک

 شودبـدنـت سخـت می کم نـگـاه بر کم

 شـودکـم نَـفَـس زدنت سـخـت مـی کـم

 

 را بُـرده تا ابـتـدای خـودش  تـو            را آفــریــده بــرای خـودش تـو

 های خودشجـلوه شده غرق در           او محـو تو تو مـحـو خـدایـی و

 به پـای خودش  پا را بُرده او تو           ایجا خـدا بـوده تو بـوده آن هر

 ردای خودش  تو به تن کرده بر           اوستپرستم اگر میل تو را می 

 نشانـده تو را پس بجای خودش            االمیر نعم تو  ،غافر تو  ،رازقتو 

 ز لبهای سرخت صدای خودش           بشنـود  خـدا نـمـازی بـخـوان تـا

 خون بهای خودش خودش  اصال شد           بهایت شده نه ایـنکه خـدا خـون 

 دستـت شـفـای خودش  بگیـرد ز           ی که حتی مـسیحنه تنها مسیـح

 نـوشتـه دلـش را گـدای خـودش            افتاده استهر کس که  به  نگاهت

 
بيت زير به دليل تحريفي بودن تغيير داده شد همانگونه که بسياري از علما و محققين همچون عالمه بيرجندي؛ شيخ عباس قمي و .   1

( پژوهشی نو در بازشناسی مقتل سیدالشهدا )ص  ۲۲۹( مقتل تحقیقی )۲۲۴( منتخب التواریخ ) ص  ۱۴۱کبریت احمر )ص  .... در کتب  

ضوع نبش قبر و سر به نيزه زدن حضرت علي اصغر صحت ندارد و تحريفي است!! اين قصة جعلي و  تصريح کرده اند مو( و ....  ۲۴۰

ساختگي براي اولين بار در قرن سيزدهم در کتاب رياض القدس آن هم بدون هيچ استنادي تحريف شده است » کتاب رياض القدس  

 توسط علما و محققين تاريخي جزء کتب تحريفي معرفي شده است« 

 يک سو به روِي نيزه عزيزِ رُباب، آه            سو عَلَم به خاک و علمدار غرقِ خونيک 

فعولن فعولفعولن فعولن وزن شعر: غزل                       قالب شعر: حسین ایزدی                   شاعر:   
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 شد  آرایی گل یمن قدوم تو عرش از            تماشایی شد  پنج تن با گـل روی تو

 1شد گهواره چه غوغایی ُجنباندن سر            باشندبه فکرند که دورت  یکجور همه

 قبله یا قبله نما؟ این چه معمایی شد             کرده مشخص هم سمت شما قبله کعبه

 شد اإلجرایی  الزم سجده بر قامت تو            گفتفاطمه قد قامت  توقامت  به قد و

 کـلـیـسایی شد  خانه فـاطـمـه امروز            آمـدی و هـمه گـفـتـنـد مسیـحـا آمـد

 شد پذیرایی  به لطف تو معمول  طبق             مهمانند خانۀ تو همه خلق که در از

 کن  پذیرایی با گریه   توامروز من  از

 دریایی کن  تو چشمۀ چشم مرا بـاز

 ملک خوشحالند جبریل و مه و  و باد  و ابر             ند بزرگ آل ایـل، طفل گهـواره این

 مالـنـدمی  خود را پر قـنـداقه تو پـر            ها نکنی،فطرس بکنی یا شفاعت تو

 بالـند می پر و بال ولیکن به شما بی             پر و بال رسیدند و توسل کردندبی 

 ند نـرسیـدند همیشه کـال گر به شما             مدعیان کمال هرچه که باشند آخـر

 ند  همیشه به هـمین منـوال انبـیا نیز            علوی مرزوقیم سفرۀ خان که از ما

 غربالند ولیجمعند  همه درهم  گرچه            اندهمه منتخـب فـاطـمه  نوکـران تو

 ند عـلی فکر ته گـودال آه، زهـرا و            تو به یحیی رفته گـلوی زیر چقـدر

 بشود امانت بـوسـۀ فـاطـمـه امروز

 مبـادا که اذیت بـشـود گـلـوی تو تـا

 
به.   1 توجه  با  اما  زير سروده اصلي شاعر محترم است  معنايي  ابيات  و  يا ضعف محتوايي  ايراد  پيشنهاد  وجود  بيت؛  اول  در مصرع 

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

 سر جُنباندن گهواره چه دعوايي شد             همه يکجور به فکرند که دورت باشند                             .کنيد 

 مالـنـد مي پـر خود را پر قـنـداقه تو             تو شفاعت بکني يا نکني،فطرس ها       

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:              ترکیب بند     قالب شعر: یاسین قاسمی              شاعر:   
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 جان  ُشعـله آتِش دلهـا حسین ای ُشعـله            جــان  عــوالـِم بـاال حـسـیـنای قـبـلـۀ 

 ماییم و هر نفـس نفـِس ما حسین جان             یاحسین جان  یا و نوِن خدا،  ٰحا سین و

 یک واژه است عزِت دنیا حسین جان 

 علیست  داشتی  تماِم سحر که در ذکری            علیست  داشتی  َسر به سینه به دل به هرچه

 علیست  داشتی  هرچه پسر جانت علیست            در داشتی علیستگشودِن  نامی که در

 جان  به موال حسین رفته به پات ای سر

 لـطـفـش بلـند بـاد که کـاِر ثَـواب کرد            خطاب کرد را  همه ما از َگشت و  چشِم تو 

 او را نگـاِه مـادرت عـالـیجـنـات کرد            کردرا انتخاب  کس که بنـدگِی تو هر

 حسین جان   گفـتیم بعِد حضرِت زهـرا

 آرزوست  آرزوست ُسـلـیـمانم کـنعـانم            آشفـته ُزلـفم و تِب طوفـانـم آرزوست

 سلطانم آرزوست  دورقم زنم که  خون با             آرزوستجانم  حسن لِب تو  از یک بار

 زن رِگ ما را حسین جان امشب بیا ب

 تَـِه پـیـمانـه ایـستـاد است آنکه تا مـرد            میخـانه ایستاد درِ  مست است آنکه بر

 که مردانه ایستاد؟  تو ُجزعشق  پایِ  در            ایستاد شانهکه روِی   نیست آن سری سر

 ُکبرٰی حسین جان زینب  غیرِ کیست آن 

 یکـی  لبـخـنـد میـزنی به پـسـرها یکی            خـبرها یکی یکی با تو  رسی و می تو

 یکـی  با مـاه هـاشـمـیت قـمـرهـا یکـی             انـد پیِش تو سـرهـا یکـی یکـیاُفـتـاده

 عباَس نـوکـرم شِب فـردا حسیـن جان 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مسمط                   قالب شعر: حسن لطفی                   شاعر:   
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 ـِر آقـاَم نـوکـریَهـر کـیـم اِلَـر َمحـضَ             اَبـیـاِت آذری است به شـعـرم رسـیـده

 اَبـالـفـضـَل یـاوری   زیـنب واری نَـقَـدَ             زهـــرا اِلَــر خــاِدَم عـبــاَس مــادری

 جان سقا حسینروی بیرق  نقش اولدی

 بـوِی سیِب تو  از ایم پُـرشبهای جمعـه            شـویم شـبـیـِه حـبـیـِب تـو می مـا پـیـر

 تو  که ُکشته است صداِی غریبِ  را  ما            نـصیِب تو لِب بیامـشب سـالِم مـا به 

 چشم بفرما حسین جان  جان خواستی به

 

 هازمستان  رسیـده پس از بهـار نـور            هاجان  نسیم عـشق وزیدن گرفت در

 هامیـدان دوبـاره بـال بـزن بر فـراز            خبر دهید به فـطرس سر آمده تبعـید

 هـادوران رسـیـده است کـریـم تـمـام            به مدعـیان کـرم که چاره کـنـند بگو

 هاچه طوفان هر کند به سالمت ز گذر             کسی که ساحل آرامش است و کشتی او

 هابساط شیـطان  چـیدن برگ و برای              ست کافی  کسی که قطرۀ اشک عزای او

 هـامـعـلـم هـمـۀ رهــروان عــرفــان             اش باشد همان که طفل دبستان روضه

ُت بِربِكمه »  در امـتحان  هارا به پای پیمان  خودگذاشت هستی              با عـشق «  اَلَسه

 هارفـیـعی دهد به قـربان  چه اعـتبار            بال کسی که خـنـدۀ نـوزاد او به تیـر

 هاها که نخواهند خورد سلطان غبطه  چه             بـه جـایـگـاه غــالم ســیــاه او فــردا

 هادرمـان کـلـیـد آمـده یـعـنی حـسـین            دارد دل شکستگی که غم به هر بگو

 هابـرای حـضـرت آدم برای انـسـان            شد واژۀ تـوبه حـسـیـن گـفـتـن کـلـیده 

 للا بـگـو »اََحَب حـسیـنا« شده اََحـب             بـگـو نــبـِی خــداونـد بــا دلـی آگــاه

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                   قالب شعر: غزل     حسن کردی                    شاعر:   
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 امشب  عرش و فرش از قدمش گشت منّور           امشب جـانب حـق سبـط پـیمـبـر از آمد

 امـشـب ای از ســورۀ کــوثـرآمـده آیـه            ما کورِی هرچه حسود است به پیغمبر

 امشب  حاضرم من به هوایش بدهم سر           کرد پُراش کون و مکان را رحمِت واسعه

 امشب نمائـیـم به دلـبـر هـمگـی سـجـده           اینجا است بـیایید میـکـده بـاز عاشـقـان

 امـشب  حـیـدر بـاشد گـل مـیـکـده ساقی           جـلـوات نگـهـش مست شدنـد انـبـیـا از

 الّرحمن  عرشُ گوشۀ    شده در حک اونام 

 همه جای قـرآن  نـام او جـلـوه کـنـد در

 حسین گل رخسار مست شده از عالمی            1حسین شده خـادم دربـار جـبـرئـیل نـیز

 حسین عـالـِم ذَر بـوده گـرفـتـار دلـم از           مـایـۀ آرامـش قـلـبـم شـده اسـت نـام او

 حسین عبد علمدار خور و ریزه و نوکر            بـوده شده عـاشـق زهـرا،ازل هرکه  ز

 گلزار حسین  به خارشدم  دلخوشم من که           سربارم خانۀ او گرچه عمری است که در

 حـسـیـن  فــّرار کـنـد بـنــدۀ آمـده تــوبـه           بخشندمی  همه راوجودش  یُمن  ازامشب 

 حسین جا هست  مالئک همهتسبیح  و ذکر

 این ماِه خدا هست حسین در العفو، ذکرِ 

 
مغايرت با مضامين زيارت جامعة کبيره » وَ وَرَثَةِ الْأَنْبِياءِ، وَسُاللَةَ   بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به دليل.   1

الْمُرْسَلِينَ وَصَفْوَةَ  پيشنهاد مي النَّبِيِّينَ،  انبيا؛  شأن  از  « و عدم رعايت  پيروي  و  موجود  ايراد  رفع  منظور  به  و  کنيم  فرامين 

 .هاي ائمّه، بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيدآموزه

 عالمي مست شده از گل رخسار حسين           حضرت خضر شده خادم دربار حسين

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:            ترکیب بندقالب شعر:       مهدی علی قاسمی      شاعر:   
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 است دینبی قسمحضرت ارباب خود  به            استبـدبین  اثر گریه به او هرکسی بر

 است شیرین شود  با گریه که آغاز  روز           او شب عاشق او اهل بُکاء است بر روز و

 این استکشیده  میخانه آن که من را دمِ            فـهـمـیـدمزمـزمـۀ اهل سماء  امشب از

 است دیرین فاطمه از پسر  من بر عشق            با خود گفـتم دلم خوب نظر کردم و در

 است سنگین حرمش هوای حال و آنقََدر           جان دادم به خـدا گـوشۀ شش گوشۀ او

 سـراِی حـرم اربـابم  عـاشـق صـحـن و

 ـه فـخـر کـنـم بـر کـرِم اربــابـم بـه هـم

 گـردیـممـی هـمـهـمـۀ آدمـیـان فـارغ از           1گردیمکنان می   خوان کرم شکـر درِ  بر

 گردیم در پِی جان می  همگی مثل فطرس           ایـم از گـنه اما شب میـالد حسینُمـرده

 گردیم می  کنان  سجده او شب محضر و روز           است طرف ارباب است فقط از هرچه خیر

 گردیملـبان می آب در کوزه و ما تـشنه           او دخـتر به خدا رازق ما نیست به جز

 گـردیمزنان می اربـاب همه سیـنـه  دور           کسی طعنه به ما زد دِم محشر بیند هر

 بــاشـم   کـه گـدایـش آفــریــدنــد مـرا تـا

 خادم و نوکر آن صحن و سرایش باشم

 
دليل.   1 به  اما  است  محترم  شاعر  اصلي  سروده  زير  رعايت بيت  پيشنهاد  علما و  مراجع  هايتوصيه عدم  به  مي؛  کنيم 

  که   نکنيم  فراموش .کنيد  زير  بيت   جايگزين  را  آمده  شعر   متن  در  که  شده  اصالح  بيت  مراجع،  هايتوصيه رعايت منظور

 سگ نه ميخواهد  واقعي شيعة و رهرو سيدالشهدا

 گـرديـم فـارغ از هـمـهـمـة آدمـيـان مـي           گرديمبر درِ خوان کرم زوزه کشان مي

 آفـريـدنـد سگ صحـن و سـرايش باشم            آفــريــدنــد مـرا تـا کـه گـدايـش بــاشـم
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 کورمان وا شدهای عشق گره به عشق              دوباره شیـدا شد دلی به سینه طپـید و

 دار بـاال شد  ببـین دوباره زمین سفـره             شد دریاشوق   و شور از دوباره چشم پُر

 شدند  ها زیادکه میخانه  کیست حضور

 1ها زیـاد شـدنــد حـسیـن آمـد و دلــداده 

 شد دلم کبوتر  به خود به هوایش خود و            به شـوق آمـدنی چـشـم آسمان تـر شد

 جـهـان معـطـر شد و وزیـد بـوی خـدا            شد اربـابـمان شـنـاور همینکـه کـشتی

 اتی خـندید  آغوش هل در همینکه فجر

 کـل ماسـوا خـنـدیـد  شوق خـنـدۀ او به

 غـالم حسین بلند مرتـبه شد هرکه شد            گرفته مرتبه فطرس به احترام حسین

 حسین  نامماست بهشتی که شد به  به کام             حسین سالم درعلیک رسانده است خدا 

 تراب کند  نظری طفل بو به ذره گر »

 کـار آفـتـاب کـنـد«  به آسـمـان رود و 

 کـوشدمی پایش فـرشته بوسه به برای            پـوشدمی بهـار با نفـسـش رخت سبـز

 جوشدتوحید محض میچشمۀ که  چرا             نـوشدلب او شهد وحـی می  از  پیـمـبر

 اتی را دید  سول در بغـلش جان هـلر

 خـدا را دید  حسین آمد و تـنـدیـسی از

 دادند  مـأذنـه اذان هـر سـر دوبـاره بـر            به آسمان دادند دوباره دست زمین را

 
به.   1 توجه  با  اما  است  محترم  شاعر  اصلي  سروده  زير  معنايي  بيت  و  محتوايي  يا ضعف  ايراد  پيشنهاد  وجود  بيت؛  اول  مصرع  در 

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

 ها زيـاد شـدنـد حـسيـن آمـد و ديـوانـه             ها زياد شدند حضور کيست که ميخانه                               .کنيد 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            مربع ترکیبقالب شعر: مسعود اصالنی            شاعر:   
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 دادند جانخاک ُمرده به لطف حسین  به             همینکه کرب و بال را نشانـمان دادند 

 زندگی بهاری شد به لطف خـون خدا 

 شد جـاری رگ خلقت حسین  هر میان

 کلماتاش توصیف رتبه به   چه عاجزند            شود مسیـر نجـاتمسیر خـانـۀ او می 

 تـشنـۀ لبهـای اوست آب فـرات هـنوز            حیات هایاست چشمه چشم حسین زلطف

 گرفتزمین مقام  او زد قدم ازخاک به 

 اخـتیار تام گرفتخـدای خودش  و از

 پا گم کرد  واش دید دست مرتبه  همینکه            تبـّسم کرد های اوزمین به خـاک قـدم 

 و در نگاش خـدا راعـلـی تجـّسم کرد             خلق شد آن لحظه که تبسم کردبهشت 

 شد عـشق دلـم مـیهـمـان بـاال به لطف

 دنـیـا شـد  االمـیـر حـسیـن آمـد و نـعـم

 

 حسناتکرامت   زدهد امشب می  حق            نـزول بـرکـات  شـعـبان و شـد سـوم

 صبـح قـیـامـت به محـمد صلوات تا            عـلـی بن بر روی دل آرای حـسـین 

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

 جبریل نوشت  وصف مقامات تو در            ای در صف کائـنات معنای بهـشت

 آب و گل انبـیا به عـشق تو سرشت             دو عــالــم خــالـق در اول خـلــقـتِ 

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

 آیـــد مــی وال روح دعـــا  بــیــت  از            آیـدکـنـگــره عـــرش صــدا مـی  از

 آیــد شــهـــیــدان خــدا مـی  ســــاالر            ده مژده کـه در سـوم مـاه شـعــبـان

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:                     رباعیقالب شعر: مرتضی محمدپور               شاعر:   
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 الـهـداست الـبـشـاره لـیـلـۀ مـیالد مـصـباح          خداست ا امشب پُـر از نوردخانۀ شیـر خ

 پیش روی فاطمه، مرآِت حـسِن ابـتـداست          بر سر دوش نـبی، شمس والیت جلوه گر

 هم محمد هم امیرالمؤمنـین هم مجـتـباست         جالل فـاطمه آورده فرزندی که در قدر و

 عید خداست   که ایناللهیان شیرین  کام حزب          حـسین میـالدچشم ثـارالـلـهـیان روشن به 

 عضو عضِو پیکرش،اوراق صنع کبریاست           رشک گـلستان بهـشت گـام گـاِم مـقـدمش،

 این همان قرآن روی قلب ختم االنـبـیاست          العالمین دست غیب رب مصباحاین همان 

 های مرتضاست پای تا سر غرق در گلبوسه           نه   حنجر و رخسار چشم نه، لب نه، جبین نه،

 این نمـای رحـمت بی حـِدّ ذات کـبریاست          با وجـود آنکه نَـبَود رحـمت حق را حدود

  روح دعاست قلب دین، اصل ایمان، خون قرآن،         آرزوی فـاطـمه نجل حـیدر، سبط احـمـد،

 عالم را دواست ای از خاک کویش درد ذره         لطفـش چـشمۀ آب حیات ای از بحرقـطره

 را خونبهاست   او مدح او باید کسی گوید که         بـاید کسی گـوید که قـرآن آورد وصف او

 سرتا به پاست خوانم ثنایش را،علی می  هرچه         نبی پا تا به سر  بینم جمالش را،هرچه می

 صحن و سراست   بر او  هر دلی جای خدا گردد،         ت، خاک پای او هر سری تقدیم جانان گش 

 آنچه خواست خدای خویش بگرفت درعوض اواز         کرد تقدیم   ذات پاک حقخواست   هرچه از او

 رواست  لیک گویم گر خدایی از خدا خواهد،         گویم، خدا باشد حـسیـنگویم، نمی من نمی 

 هـمه آزاد مردان مـقـتداست  تـا قـیـامت بر         مـادر آزادگی استخـواهـر مـظـلـومۀ او 

 گشاست  مشکل اشدارد که دست بسته  دختری         اصغری دارد که ذبح اکبرش خوانند خلق

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                قصیدهقالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 أتی« ستاو تطهیر و قدر و فجر و نور و»اهل  مدح         خدا مّداح اوست  در قرآن، مادری دارد که

 چشم محمد دلرباست دارد که در صورتی           اشای از سایه قـامـتی دارد، قـیامت گوشه

 مرتضاست هیبتی دارد که گویی خود علی           بـازویـی دارد چو بازوی امـیـرالمـؤمنـین

 فـاطـمه گوید خداوندا حسین من کجاست؟         استمحشر ذکر کل انـبـیـا یا فاطمه  روز

 گویم خـدایش ناخداست این نباشد کفر اگر          او بَُود فُـلک نجات و لـنگرش دخت علی

 قـواسـت  الــبـنـیـن فــرمــانـدۀ کــلزادۀ ام         ها »حسین بن علی«شـهـریـار کـشور دل

 گرخدا بخشد به یک موی حبیب او به جاست         اآنچه در عـالم گنه کار است در روز جز

 هر شب او واقعه، هر روز او روز جزاست          گرچه حتی روزمحشر چشم زهرا سوی اوست

 کـند ثابت، ِگـل ما از زمین کـربالستمی         ایـنکه خـنـدانـیـم و گـریـانـیم در مـیالد او

 کشتۀ محبوب را گر کشته پنداری خطاست          است آنکه سر سازد نثار دوست، از عالم سر 

 این مـعـما را کسی داند که با ما آشناست         عاشق صادق حرام  مرگ در بستر بَُود بر

 خون ما آب بقاست زخم ما یاری رحمت،         شور ما شور شهادت، شوق ما شوق وصال

 فانی در ره حق نیست، پایانش فناست  هرکه          من ز خـون دل نوشـتم بـر جـبـیـن آسمان

 مضجع من »مروه« و ایوان عباسم »صفا« ست          ِحجر قبر: کعبه، رکن: مقتل، تربت عشاق:

 قـامـتـم تـنهـا برای خـالـق یـکـتـا دوتاست         گو یکی گـردند خـلـقت از بـرای قـتل من

 مـا تـشـنـۀ آب دم تــیــغ بــالسـت حـنـجـر         داند عـدومـا بـسـتـه نـمی  آب را بـر روی 

 این همان معنای رمز»البـالُء ِللوال«ست          آید به دستدم شمـشیر می وصل جانان از

 ما جداست؟  از کی   دوست شد، تن جدا  ما از رأس         میثم این مصراع را با خط خون باید نوشت 



 52  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 

 از ازل شیـرین شده كـام من از نام شما            خوان انـعـام شما منكه هـستم سائـلى بر

 خلـقـت ُحـسن اقـدام شماآغـاز  بـوده در           عشق خدا هم از باشم آندیوانه  اینكه من

 بام شما هـستم سر فـطرسى بشكـسته پر           خواهى بیا بنگر مراشكـسته بال می  گر

 بادۀ جـام شما  ریزد عـطش ازكه می  اى             تشنگى آور به دست اى كه گفتى آب كم جو 

 تشنگى خداى  اى امشب  منتشنگى خواهم 

 تـشنگى كه جان خود فـدا سازم براى  تا

 من امشب تا كه ایمانم دهى محضم كافر            دهى سامانم كه تو شدم تاسامان  و سربی 

 قـرآن فـهـم قــرآنـم دهـى  آمـدم اى روح            اىسـوادم بهـره از قـرآن نـدارم ذّرهبـی 

 دهى  نمدمت جا دوست دارم تا بمیرم از           اتزنـدۀ جاوید گردد هر كه باشد ُكـشته 

 گــفـتارم دهـى  آمدم تا طعـم شیـریـنى ز           پشیمانم حسین فطرسم، ُحّرم، گنه كارم،

 الـكـرم  احـتـیـاج من نـدارد انـتهـا اى ذو

 بـرم نام تو را تا كه شود اینجا حـرم می

 ت بیما را نمـوده مبـتـالى اهل عـشق تو           بیتوالى اهل ُحّب و محورهستى  كه اى

 بیت اهل افـتاد از رونـق صداىمی توبی             میان ما نبود تو نـامى از خـدا هم در بی 

 بیت مانند خـداى اهل تو  عاشق بر نیست           اىبُردهپروردگارت  كه مردانه دل از اى

 بیت اهلهواى  حال و جمع ما گیرد دگر           ها یا حسین  كه نامت میشود جارى به لب تا

 گر نبودى اسم غـفّـار خـدا معـنا نداشت 

 دوعالم جا نداشت  میان هر دررحمت  عفو و

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            ترکیب بندقالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 مـادرت شد مبـتـال تا كه به دنـیـا آمـدى            مـدیـنـه كـربـال تا كه به دنـیـا آمـدى شد

 یا آمدى بـكـا وقـتى به دنـ ها شد پُرچـشم           حلقوم تو  و حنجر چین از شد بوسه  مصطفى 

 آمدى  وقـتـى به دنـیا  شـد بـرمـال رازهـا           من است ومن ازاویم بیِن جمعاز گفت این طفل 

 به دنـیا آمدى  وقـتى عـیدى خـدا دهـدمی           رحیم امشب بودبهترین معناى رحمان و  

 رحمت آمد عید غفـران آمده  و عید عفو

 جان آمده  پس حسینتسبیح ملك زین ذكر 

 صاحبدالن را دل ربوده یا حسین  نام تو            انبیاء عشق تو بوده یا حسین  صبر رمز

 حسین مینموده یا به روضه  پذیرایى حق           شد بر ُرُسـلخاص می میهمانى خدا گر

 یا حسین گشوده راه   این در نام زیباى تو           جهان كه باب توبه واشد در اولین بارى

 سروده یا حسین  جان او قلب و بر نام تو           براى بندگى كرده جدا از كه را حق هر

 ُرخ ماهت شدن  سعادت نیست عاشق بر جز

 شدن درگاهت راه خاك شهادت نیست جز 

 حق آن شورى كه افتاده به قلب مادرت            حنجرت كه بوسیده پیـمبر حق آن لحظه 

 مضطرت  آن جمعى كه گردیده سراسرحق            اشمـردانـه  گـریـۀ حـق بـابـایت عـلى و

 حق فطرس آن دخیل گـاهـوار اطهـرت           بـاال آورد سـالمـى كه ز حـق جـبریل و

 را گشته نصیب از داورت  حق اسمى كه تو           اىخورده پیمبر كام كه از حق آن شیرى 

 را واكنى تا صد گره   دل بزن یك گره بر

 كـنى  را به زیـبـایى خود زیـبا ما زشتى
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 ببـینـیـد جـوش مـِی نـاب مـا را             را تـاِب ما گـیـسوی پُـر بـبـینـید

 را  بـبـیـنـیـد لـبـخـنـد اربـاب مـا            را مـاه جـهـانـتـاب مـا بـبـیـنـیـد

 عـالم نظیـری  ندارد ظهورش در

 االمـیـری  نعـم امـیـری حـسیـٌن و

 قیامت ندیده است طوفـان ما را             جنون چاک کرده گریباِن ما را

 را قـربـان ماببـیـنـید ایـن عـیـد             جان ما را جان ما، ازخواهد می چه

 ام تا سـرم را بگـیـری آورده سـر

 االمـیـری  نعـم امـیـری حـسیـٌن و

 چشمم  آرزوی دو گوشه شدکه شش             ای با سبوی دو چشممپُرم کرده

 چشمم  روی دو به ای من  جانِ  و  تو            1م چشم  رود سوی دوبسوی شما می 

 به زیری   سـر کنارت ندارم بجـز

 االمـیـری  نعـم امـیـری حـسیـٌن و

 حضرت عباس علیه السالم

 را خودقمرهای دوانده ِگردت  به             را وا کرده درهای خودتو  با خدا

 خدا رو نموده هنرهای خود را            پسرهای خود راجمع دیده   علی

 و وزیریعظیمی چه شاه  نور چه

 االمـیـری  نعـم امـیـری حـسیـٌن و

 
کنيم به در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد مي  سکت موجودوجود ايراد وزني و   بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   1

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

 تو و جانِ من اي به روي دو چشمم             رود سوي دو چشممبسوي شما مي 

فعولن فعولن فعولن فعولنوزن شعر: مربع ترکیب                 قالب شعر: حسن لطفی            شاعر:   
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 شد می که لشگر سرازیر زمانی            شدمی  گیر که میدان نفس زمانی

 شد تکثیر می   های توفقط ضربه            شدمی کمی شیردشمن که  زمانی 

 میدان درآن َزمهریری سلطان تو

 االمـیـری  نعـم امـیـری حـسیـٌن و

 خـداِی مجـّسم به پا شد که با تو             شدپا   عالم به ورسیدی میدان  به

 پا شد   که با ذوالفـقارت جهنّم به            به پا شددمادم  محشر به پیش تو

 تو مانـند موالیـی و در غـدیـری 

 االمـیـری  نعـم امـیـری حـسیـٌن و

 بـهـم دستـگـاه سـتـم را بکـوبـی             دیـگـر قـدم را بکـوبی اگر بـار

 اگـر زیـنـبـیـه َعـلَـم را بـکـوبی             سر کافـران کـاخ غم را بکوبی

 عـیـنی و بـدرالـُمـنـیـری  اال نـور

 االمـیـری  نعـم امـیـری حـسیـٌن و

 امام سجاد علیه السالم

 لبت ِشکَّر آورد ازبوسه زد  حسن            آورد  خـدا آرزوِی عـلـی را بـر

 اکـبـر آورد عـلی را برای عـلی             آورد در  ات پَرخنده ازحسین امشب 

 خیـر کـثـیری  ُحسِن قـدیـمی و تو

 االمـیـری  نعـم امـیـری حـسیـٌن و

 مـایـی  آرامـش حــیــدرآبــاد تـو             ما به یـادت اگر یـاِد مـایی اگـر

 تو دامـاِد مایی  همشهـرِی ما، تو             تو و شـهـربـانـو تو سجاد مایی 

 تو ایـرانـی و قـبـلـۀ این مسیـری

 االمـیـری  نعـم امـیـری حـسیـٌن و
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 شبیه نجف صحِن ایوان طالیی             کــربـبـالیـی تـو بـرای کـشـیـدم

 رواقـی و طاقـی و جمع گـدایی             الـشـفـایی دار ضریـحِ بـلنـدی و

 خودم را فـقـیـر فـقـیری کـشـیـدم 

 االمـیـری  نعـم امـیـری حـسیـٌن و

 شد اگر بیـِن آتـش پـنـاهـت نـمی             شدگاهت نمی ات تکیهعـمه اگر

 شـدمــرحــم آه آهـت نـمـی  اگـر            شداگر مانع خـون نگـاهت نمی

 جان داده بودی زماِن اسیـری تو

 مـیـری اال نعـم امـیـری حـسیـٌن و

 

 ُگل ریزد پیـک شادی به نثارت همه جا            ای که در مقـدم تـو بـاد صبــا ُگل ریزد

 هوا ُگـل ریزد بام و از در و جبـرئیل از           استعـطرآگیـن  شب میالد تو عالم اگر

 به پـای تو نـریـزد به کجـا ُگل ریزد گر           ای ُگـل سـرسبـد گلشـن زهـرا، جـبـریل

 سما ُگل ریزد ارض و بال بگشوده و بر           گوید فطـرس از مقـدم تو شکـر خدا می

 سرشک شعف خود همه جا ُگل ریزد  ز           برسدبه یـوسف    جمال تـو خبـری گر ز

 وفـا ُگـل ریـزد  شـاخـۀ پُـربـار گـوئی از           هر کسی نقش ببنـدد به لبش نام حـسیـن

 خـضـر پـیـوستــه لب آب بـقـا ُگل ریزد            به پـاس قدمت  ای بقـا یـافتـه دین از تو،

 شوق تو در سعی و صفا ُگل ریزد  هاجر از            احترام حرم از منزلت و ُحرمت توست

 دعـا ُگـل ریـزد  مـحـراب روی سـّجــادۀ           زمـانی کـه بـه محـراب نیـایش آئی هـر

 بـال ُگل ریزد  در ره دوست گــه رنـج و           کس چه تو از  غیر وگلفروش چمن عشقی 

 کرب وبال ُگل ریزد در تو  ازخاک گوئی           خوشبوست بس از  ایثار تو و حاهر تُربت

 بـا اهـل وال ُگل ریزد به روی خاک تـو            چکـد گر که ز چشمان وفائی اشکی می

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   سیدهاشم وفایی                 شاعر:   
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 1تـر السابـقـون السابـقـون هرکسی دلـداده            خوانم جنون میتردید بی  نویسم عشق ومی 

 لـکـن اکـثـراً الیـعـقـلون  عـاقـالن دانـند،             خوانم حسین تردید می بی  وعشق  نویسممی

 الراجعـون  الـیه سرنوشت ماست پس انا             خاک کربال خاکیم، از ؛سرشت ماستاین 

 خوندست  با رااین دلنامه  کردامضا  باید             شرط نیست ارادت عرض  یک دل دادن و صرف

 آن سرنگون  هرچه جز بلند وپرچم باد این               بـاال تـا ابـد پـرچـم او از ازل بـاالسـت؛

 تو  پای عرش است جای ! زینت دوش نبی 

 ی تو قلب زهـرا جا سینۀ پیغمبر است و

 ست  هوای ماجرای دیگری در پای دل سر             ست گوش جانم چشم بر راه صدای دیگری

 ست باطناً امشب مدینه کـربالی دیگری            هستند لیککربال   ظاهربه  ها خیلی گرچه 

 ست دیگریکسای  هم اهلگهواره دل  در            اندگهوارهگرد یک  تن درپنج   تن از چار

 ست   دیگریهای خنده غرق اشک و موال   بیت            خنده اشک گریه خنده گریه خنده گریه  خنده

 ست دیگریغذای هم غذایش  پیغمبرسبط              نوشد حسینوحی میهای انگشت  از شیر

 تو  پای عرش است جای ! زینت دوش نبی 

 قلب زهـرا جای تو  سینۀ پیغمبر است و

 بیتاهل کـالم توان فهـمیـد این را ازمی            بیتمرام اهل درست حتی  جاری اوعشق 

 بیت جـام اهل بسکه لبریز است نام او ز             حسینگوید معصوم می  های هرلب ساغر

 
کنيم به منظور رفع ايراد ؛ پيشنهاد مي علما  و  مراجع هاي توصيه عدم رعايت شاعر محترم است اما به دليلبيت زير سروده اصلي  .   1

 .کنيد  زير بيت جايگزين را  آمده شعر متن در که شده اصالح بيت مراجع، هاي توصيه  موجود و رعايت

 تر السابـقـون السابـقـون ديوانههرکـسي            خوانم جنونترديد مي نويسم عشق و بي مي 

نوزن شعر: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعل               ترجیع بند قالب شعر: محمدعلی بیابانی            شاعر:   
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 بیتتمام اهل  با اش هم فـرق داردکـشتی             هم شتابش بیشتر هم اینکه جایش بیشتر

 بیت نام اهل گردد بهای که پهن می سفره             حسین نام  خواهد گشت باجمع نهایت  در

 بیت حق سالم اهل  سالم او بر شب و روز             بیتدرود اهل حقدرود  او برشب  و روز

 تو  پای عرش است جای ! زینت دوش نبی 

 قلب زهـرا جای تو  سینۀ پیغمبر است و

 را کسی دارد تو چه خواهد هر خدا دیگر از            رد تو رابادیده می  خوانم تو را هرتا که می 

 را توکارد می الله یک از داغی  چون دلش در            دارد خداهست هر که دوستش  روایت در

 را  آرد تومی خورشید گریبانش چنان از             اماهل دل پرسیده ازهر کسی  عشق را از

 تو رادهد تا که نگه دارد می  اش راهستی             اتشود قـربـانی می فرزند پیـمبـر ما نه؛

 را  ها نـیازارد توسخـتی رخـت زمیـنـی             تا ها عـوض کردندآسـمانی  ات راجامـه

 تو  پای عرش است جای ! زینت دوش نبی 

 قلب زهـرا جای تو  سینۀ پیغمبر است و

 کنیم می  ارادت عرض دور هم از راه باز            کنیممی عبادت با ذکرت    ریزیم واشک می 

 کـنیم عـیادت می یکدیگـر ها زبین هیأت              ایمشش گوشه دوری ازما همه بیمارهای 

 کنیم این دوری مپنداری که عادت می  ما به            درد فراقت خلق را کن ازراحت  زودتر

 کـنیم ما برایت گریه از وقت والدت می            ا هـمـهعـالـم نــوزادی مـا فــرق دارد ب

 کنیم می  یادت غمی دیدیم هرجا آن از بعد             هر غمی دیدیم، فرمودند فـابک للحسین

 تو  پای عرش است جای ! زینت دوش نبی 

 قلب زهـرا جای تو  سینۀ پیغمبر است و
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 ست دیگری هوای ماجرای در دل سر پای         ست دیگریصدای راه   بر جانم چشم گوش

 ست کـربـالی دیگریباطـنـا امشب مدینه           هستند لیک کربال به ظاهر ها گرچه خیلی

 ست در دل گهواره هم اهل کسای دیگری         اند گرد یک گهواره تن از پنج تن در چار

 ست  های دیگری خنده بیت موال غرق اشک و         اشک خنده گریه  خنده گریه خنده گریه خنده

 ست دیگریغذایش هم غذای  سبط پیغمبر         نوشد حسین های وحی می انگشت از شیر

 1خـون خـدا  آمد آن کان عطا، کهف الورا؛

 او بُـَود آئــیــنـۀ ُحـسـن جــمــال کــبـریــا 

 بیت  توان فـهـمید این را از کـالم اهـل می         بیت مرام اهل در ست حتی جاری او عشق

 جـام اهل بیت   است نام او ز بسکه لبـریـز          گوید حـسین معصوم می لبهای هر ساغـر

 بیت  اش هم فـرق دارد با تمام اهـل کـشتی         اینکه جایش بیشتر هم هم شتـابش بـیـشتـر

 بیت   گردد به نام اهـل ای که پهن می  سفره         در نهایت جمع خواهد گشت با نام حـسین 

 بیت سالم حق سالم اهل او شب بر روز و        بیت اهل درود حق درود او شب بر و روز

 حسین از من بَُود من از حسین پیغمبر گفت

 پس بَُود او بر تمام اهل بیت نور دو عـین 

 کسی دارد تو را خواهد هر چه خدا دیگر  از         را بارد تو دیده می هر را که میخوانم تو تا

 را  کارد تو دلش چون داغی ازیک الله می  در          خدا روایت هست هر که دوستش دارد در

 
ترکيب بند شعري است که در پايان هر غزل يک بيت برگردان با قافيه اي متفاوت آورده ميشود که در بند اول و دوم  .  1

 اين شعر آورده نشده است لذا ابيات زير براي رفع اين نقيصه اضافه شد

 ـال کــبـريـامحُـسـن جــ نهبُـوَد آئــيـاو          آمد آن کان عطا، کهف الـورا؛ خـون خـدا

 پس بُوَد او بر تمام اهل بيت نور دو عـين          گفت پيغمبر حسين از من بُوَد من از حسين

نوزن شعر: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعل               ترکیب بندقالب شعر: محمدعلی بیابانی            شاعر:   

 



 60  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 آرد تو را  از گریـبانش چنان خورشید می         ام اهل دل پرسیده کسی از هر عشق را از

 را که نگه دارد تو دهد تا می اش را هستی         ات شود قـربـانی  ما نه؛ فـرزند پـیـمبر می

 را  ها نـیـازارد تو رخت زمـیـنـی سـخـتـی         ها عوض کردند تا ات را آسـمـانی جـامـه

 عرش است جای پای تو   زینت دوش نبی!

 سینـۀ پیغـمبر است و قـلب زهـرا جای تو 

 کنیم  هم از راه دور عرض ارادت می باز         کنیم میعبادت  ذکرتبا  و ریزیم اشک می

 کنیم  ها ز یکـدیگـر عـیـادت می بین هیئت         ایم شش گوشه ما همه بیمارهای دوری از

 کنیم  عادت می کهدوری مپنداری  ما به این         درد فراقت خـلـق راراحت کن از  زودتر

 کـنیم  وقـت والدت می بـرایت گـریه از ما          مـا فــرق دارد بـا هــمـه عــالــم نــوزادی

 کنیم بعد از آن هرجا غمی دیدیم یادت می          فرمودند فـابک للحـسین غـمـی دیـدیم، هر

 حسین جسم عالم جان  من ای دردوستت دارم 

 آذری میخوانمت: جانیم سنه قربان حسین 

 

 

 در کوچه باغ سینه گل کرد  نور خدا،            آئینه گل کرد خورشید در عاشقان! ای

 نـور کـمـال حـضرت آئـیـنه گـل کرد              عـصمتی سبز  ُمعّطر شد ز نـورعالم 

 مـهـر جـمـال دلبـر دیـریـنـه گـل کرد             بــوی یــار آمـد شـوریــدگـان عـشـق!

 کرد دوشینه گل !عاشقانای  خدا، خون            شب ما زد خـنده خـورشید شهادت بر

 در شب آدیـنـه گـل کـرد مـاه مـدیـنـه،            شد منـتشربـوی خوش معـصوم پنجم 

 آیینه گل کرد  خورشید در عاشقان!  ای            آمدصادق  فجر شب رفت و خدا، شکر

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: رضا اسماعیلی            شاعر:   
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 خوانی کند  غزل  حورا القدس مدحت گری، روح       گل افشانی کند فاطمه رضوان  امشب به بیت 

 غم با دل صفا پـیدا و پنهانی کـند  شادی و         ربّـانـی کند انوار گـیـتی به تن پیراهن از،

 یکباره قربانی کند  زیبد جهان هستی خود،          گـلستـانی کندهای سوخته آتش  در سـیـنه

 زهــرا آمـده ریـحـانـۀ خــتـم ُرسـل فـرزنـد

 عـلـی امـشب به دنیـا آمده  آری حـسـیـن بن

 امشب ز باغ آرزو، ریحان گرفته فاطمه          فاطمهقرآن گرفته   روی دست خود،امشب به 

 امشب ز داور گوهر ایمان گرفته فـاطمه         فاطمهامشب ز دریای وال، مرجان گرفته 

 حسینش را به بر چون جان گرفته فاطمه  امشب         امشب برای اهل دل، جانان گرفته فاطمه

 پا شده شوری دگر  بر عاشورائیان  امشب در

 خـانـه زهـرا رود بر آسمان نـوری دگر  از

 یا جان به ظلمات بال روشنگرش را یافته          یافـتهدر سیر دریای وال دل گـوهرش را 

 بـسـتـان سرسبـز وال آب آورش را یافـته          را یافته  شده سر در گُم، حق محورشباطل 

 پرش را یافته   به پرواز آمده بال و فطرس           نـخل امید فـاطـمه برگ و برش را یافـته

 مزمهز اینگوش آید به زمین  آسمان و از از

 حسین فـاطمه ای عاصیان ای عاصیان آمد

 مشعل فروز بزم جان روشنگر دلهاست این          است این عاشورا   با شورعاشقان  شور آفرین

 جهان آراست این  مـاه امـیرالـمونـیـن ِمهر         ریـحانـۀ خـتم رسل ُدردانۀ زهـراست این

 وجه خدا خون خدا عبد خـدا سیماست این          توحید از سر تا بپا قرآن ز سر تا پاست این

 آگاهیماو از آنچه هست  گویم اگر در وصف

 کس بشنود خواند حسین اللهیم ترسم که هر

وزن شعر: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن        مسدس ترکیبقالب شعر: غالمرضا سازگار         شاعر:   
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 اش  همه دیوانه  اش عالم هستی همه دلداده         اش  او ریحانه اش دل باغ، دانه اودر  و  بحر جان

 اش  خلق زمین و آسمان یکسر گدای خانه         اش ایثار شمع محفـلش خلـقت همه پروانه

 اش  هم بیگانهخویش مرحمت هم  و  لطف مرهون         سرمست از جام جنون دیوانه و فرزانه اش

 چشم همه دریای او قـلب همه صحـرای او 

 او  عاشورایبال هر لحظه   هر جا شده کرب و

 کـن ابراز کن   درون خویش را ابرازدرد          کن حسینی ساز  فطرس بیا فطرس بیا شور

 کن  پرواز کن پروازپروانه شو پروانه شو           حرف دل بشکـسته را آغاز کن آغاز کن 

 بر خلق عالم ناز کن زان نازنین بکش  نازی         پرواز کن پرواز کنبرگرد شمع روی او 

 پسر  است این عالمین  عاشقان در الحیوة عین

 است این پسرحسین  عاصیان یعنی  النجاة باب

 هم   حرفی بر زبان نگشوده چشم خود زناورده          آن سرو بستان قدم تازد در این عالم قـدم

 آن حـرم کن گردید گرد د زن پرواز ـلبخـن         دست گرفتاری گرفت از رحمت و لطف و کرم 

 ای یعنی گنه کاران چه غم؟ نکته این قصه دارد        هم بوسید، اش اش قنداقه زد بوسه بر گهواره

 یـم عصیـان بگـیـرم دستـتان  من آمدم تا در

 سرمستـتان  از جام عشق خود کنم دیوانه و

 حق اجرا کنم  من آمدم با تـرک سر فرمان         من آمدم با بذل جان دل ُمرده را احیا کنم

 پـای عـالـم وا کـنـم   آمـدم بـند سـتـم ازمـن          مـن آمـدم هـر فرد را آزاده در دنـیـا کـنم

 من آمدم هر روز را اعـالن عـاشورا کنم          شرف بـرپا کنم  من آمدم تا پـرچم عـدل و

 مـن آمـدم تا رهـنـمـا در طی مـنـزلهـا شوم

 دلها شوم  با روی خـونـیـن تا ابد روشنـگـر
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 خوی من خوی نبی این خلق من این  خلق نبی       من روی خدا این ُحسن من این روی خدا ُحسن

 حبل المتین عاشقان این تار من این موی من        من این بوی رنگ من این جنان  بوی جنان رنگ

 آلوده دامانید اگر این بحر من این جوی من         کوی من  عارفان این بیت من این صفای  سعی و

 امـتـم مـن بـیـن دریــای بـال فُـلـک نـجـات 

 خود آب حیـات امـتـم   من با لب عـطـشـان

 ایـثار دامن گـیر من آزادگی مرهـون من         خون من نوشند آب از دین خونین گالن باغ

 ممنون من  وفا؛ عشق و  و عزت  مجد و جالل و        آموختن قانون من خود سوختن، ،افروختن

 من  گلگونچهرۀ   از زمین، که ریزد بر  نیخو         من قلب همه کانون من، چشم همه جیحون

 شود  می   غفران بحر صد  میجوشد و   اش قطره هر

 شود  موجش فزون زین هفت ایوان می هر که  بحری

 تا حشر هر افتاده را من همدمش، من یاورش           تنها نه اینجا فطرسی روئیده شد بال و پرش 

 رهبرش  من اش، هادی من به صحرا گشت گم، هرکس       لنگرش من اش، کشتی  من غرق شد، هرکس به طوفان

 ساغرش   اش،من ساقی  من  شد یار  مست که  هرکس        سرورش من  سیدش،  من  ،شد دوست  شهید  هرکس

 رس فـردا منم لـبـیـک گو امـدادگـر فـریـاد

 دامـنـم  حـتـی اگـر کـافـر زنـد دست وال بر

 پیمان خود را نشکنم، گر بشکند اعضای من          منمن عاشق شیدای حق، حق عاشق شیدای 

 صد بار اگر گلگون شود ازخون سرو سیمای من        من  پای  تا  هرلحظه سر  اگرغلطد بخون صد بار، 

 عاشورای من  باشد یکی میالد و ها نسل بر          من فردای من امروز ز تر، هر روز گردد زنده

 مـیـالد جـان مـا بودهـر روز بر آزادگـان 

 در مـحـفـل دلـدادگـان "میثم" زبـان ما بود 
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 تـرسیـم کردند با دست حق نقـشی دگر            امشب دوباره عشق را تحـکـیـم کردند

 از فاطمه وز مرتـضی تـکـریـم کردند           دادند بر زهرا و حـیـدریک دسته گل 

 عـرشیـان تـقـسیـم کردند با فـرشیـان و            های آفـریـنـش شــوق خـود را ُدردانـه

 خـیـل مـالئـک پیش او تعـظـیـم کردند           عـرش الهی  این است آن انسان که در

 کامشب به آل مصطفی تـقـدیـم کـردند           ه نوری استکه میالد چ  خواستم پرسم  می 

 زین است فروغ زیب و از دیدم جهان پُر

 دل انگیز حـسین است عطر  هستی پُر از

 کـشـیـدنـد ها تـا مـدیـنـه پـر از آسـمـان           دیدند ها نـور  آن شب مالئک ز آسمان 

 شنـیدند  طـنـیـِن بال فـطـرس را وقـتـی           کـردنددعـا را پـهـن  سـجـادۀ شـکـر و

 در مـحـضـر پـیـغـمـبـر اکـرم رسیـدند            با عرض تـبریک و درود حق تـعـالی

 در دست زهرا گوشوار عـرش دیـدنـد            گـرفــتــنــد اذن ورود خــانــۀ حــیــدر

 جام وصالش می چـشیـدند  وقتی که از           مـیـالد آن گـل وارسـتـگـان عـشـق در

 زین است فروغ زیب و از دیدم جهان پُر

 دل انگیز حـسین است عطر  هستی پُر از

 بود  خرمنش  از چین خوشه  یک هم  خورشید           بود نـگـاه روشنـش تـنـهـا نه مه مـحـو

 تنـش بود   عطر هستی بهشت عـشق از           گـاهآن  شـد از شـمــیـم اللـه، آفـاق پُـر

 بود  روی دامنـش یک بـوستان اللـه به            شهـادت ایثار و این بـاغـبـان عـشـق و

 که هم چون طوق گل برگردنش بود  دستی            هم برتری داشت گلتاج  هزارانصد   بر

 روح االمین غرق نوازش کردنش بود            صبـحـگـاهـیوقـتـی که همراه نـسـیـم  

 زین است فروغ زیب و از دیدم جهان پُر

 دل انگیز حـسین است عطر  هستی پُر از

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: ترجیع بند          قالب شعر: سیدهاشم وفایی            شاعر:   
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 از او پـذیـرائـی مـیـان آســمــان کــرد            کرد را میهمان عرش او امشب خدا در

 دوبـاره شـادمان کرد خاصان درگه را           دادفـلـک  را نـشـاِن شـب نـشـیـنـان او

 کـرد را جـاودان او نـام هـمـیـشه سبـز            در مصحف نورانی خود تا به محـشر

 در الله زار عشق او را ارغـوان کرد           گل های دیگر گر به رنگ یاس بودند

 معرفت را ترجمان کرد  ب که عشق وامش            حــسـیـن آل طـاهـا بـا خــلــقــت نــور

 زین است فروغ زیب و از دیدم جهان پُر

 دل انگیز حـسین است عطر  هستی پُر از

 فصل شکـوفـائـی ایمان و یـقـیـن است           است صورت آفرین شب اعجاز امشب

 راسـتـیـن است رهـروان حـق امـام   بر           هـدایت ای دل شب نـورست وین نـور

 گهواره جنبانش اگر روح االمین است            عجب نیست جالل او و با این همه قدر

 چند روزی گر چه مهمان زمین است یک             منزلگه و قدر و مقـامش آسـمانی ست

 خلوت نشین استکه با یادش دلم  امشب            والیـت روشـنـم من نـور امـشب که از

 زین است فروغ زیب و از پُردیدم جهان 

 دل انگیز حـسین است عطر  هستی پُر از

 سـر مـنـشـأ خـیـر تـمام کـائـنـات است           آب حیات است او ای تـشـنگـان عشق؛ 

 احیاگر امر به معروف و زکـات است           گر در مـسـیـر نـهـی از منکـر قدم زد

 است آب فرات کی تشنۀ یک جرعه از           اوست زمـزم تشنـۀ لعـل لب تـسنـیـم و 

 نور هدایت هست و کشتی نجات است            کاین حسینـش« وفائی» پیغمبر گفت می

 او ادراک مات است  جاه  و قدر چه ز  گر           مدحـش گر چه شب میـالد او گـفـتم ز

 زین است فروغ زیب و از دیدم جهان پُر

 انگیز حـسین استدل  عطر  هستی پُر از
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 از سـواران سلحـشـور خبــر دارم من           امشب از قــافـله نــور خبــر دارم من

 شکوه دل پُر ُشــور خبــر دارم مناز           از نشاط پَــری و ُحـور خبـر دارم من

 شب زیبائی و روز طرب انگیز رسید 

 ساقـی میـکده با ســاغــر لبــریز رسید 

 با شما صحبتی از جلـوه عصمت دارم            امشب از نور دل فـاطمه صحبت دارم

 خـبــر از آیــنـۀ عشــق و محـبت دارم           های مسرت دارم سخن از شـادی گــل

 حسینشیدائی و شورم اگر از شور  رقغ

 جبرئیلم که خبر می دهم از نور حسین 

 طور بود فردوس برین رشک دل  رشک           علی نور بود  شهر یثرب ز رخش نورٌ 

 خـانه فــاطــمــه پر ولوله و شــور بود           خاطــر اهل والیت همه مــسـرور بود

 مرتضی شکرخدا کرده و رویش بوسد

 ـویش بوسدی گریه کنان زیر گلمصطف

 الله گــلــشن ارزنده زهرا و علی ست            وعلی ستسرخ که زیبندۀ زهرا  این گل

 علی ست درخشندۀ زهرا و  همان مهر  این           ست وعلی  چشمۀ جوشندۀ زهرا همان این

 از فــروغ رخ او تــا که تکــلـم کردند

 بر رخش این دو گل یاس تبـسم کردند 

 روی او خوب تر از ماه شب عید بود            نور او منبع و سرچشمۀ خورشید بُـَود

 ُحـب او روز جــزا مایــۀ امــیــد بُــَود            مــهـر او آیـنــۀ روشن تـوحــیــد بُــَود

 رسد  این مهر به خورشید هرکه شد ذّره

 پـیـروش عاقبت االمــر به تــوحید رسد 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:         مربع ترکیب    قالب شعر: سیدهاشم وفایی            شاعر:   

 



علیه السالم  حضرت سیدالشهدا ، اشعار  ششمدرآستان وصال؛ جلد   67   
 

000
 جا که کنون وقت مالقات رسید خیز از           خــدا قبــلۀ حاجات رسیدآی فطرس به 

 نور سبزی ز جمالش به سماوات رسید           ای از گــلــشن سـادات رسید بنگـر الله

 نور این مهر چراغ سحرت خواهد داد 

 خواهد داد این گل ز وفا بال و پرتعطر 

 نفسش بــاعث احیــاء حیــات است بیـا            روی او آینۀ صبــر و ثبــات است بیـا

 بهر آزادی تو برگ و بــرات است بیا             است بیانجات عالم همه را فلک   دو در

 کائنات از دم او زنده و جـاویـد شـونـد 

 گمـرهان با نگهش پیـرو توحیـد شـوند

 نگشت پیمبــر نـوشدعشق ز ا کــوثــر           میکوشداست که دل در طلبش همان  این

 است که خونش همه دم میجوشد  همان این            به تنش جــامۀ گــلرنگ شهادت پـوشد

 زغم او خون است»وفائی«  دل جبریل

 این حسین است که اسالم به اومدیون است 

 

 

 حـسـنــی بـبـیـنـد  تـجــلـی أســمــای            تـو را آفــریـده که خـود را بـبـیـنـد

 زمـانـش رسـیــده کـه دنـیـا بـبـیـنـد             حاال بود و ات خیره ازل از خودش

 که تـنـهـا تو را ذات أعـلـی بـبـیـنـد            بـاال نـشـیـنـیآن کـنـز مـخـفـی   تـو

 خــدا را بـبـیـنـد؟ شـمـا را بـبـیـنـد؟            تــحـیــر فــتــاده بـه جـان مـالئـک

 تـو را دوست دارد که بـاال بـبـیـنـد            بدون سبب نیست بر سـاق عـرشی

 مـیــان جــمــال تـو أسـمـاء بـبـیـنـد            شب هر عرش است زهرا و دلش تنگ

 اگـر کــور بـاشد چـو بـیـنـا بـبـیـنـد            یقـیـنا به هـر کـس نگـاهت بیـفـتـد،

فعولن فعولن فعولن فعولوزن شعر: غزل                       قالب شعر: حسین ایزدی                     شاعر:   
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 مـاهـی به روی دامن مـادر اضافـه شد           اضافه شد نسل سـاقی کـوثـرنـوری به 

 اضـافه شد ها دو برابـر  رزق سفـره  بر           1مـولـودی آمـده کـه ز یــمـن وجــود او 

 از این به بـعـد واژۀ نـوکـر اضـافه شد           عشقپا به روی زمین زد خدای  که وقتی

 شـافـعـان عرصۀ محـشر اضافه شد بر            ت اربــاب یـک نــفــر امــروز بـا والد

 اضافه شد  های فـطـرس اگر پر بـال  بر            از مـعـجـزات نـور وجـود حـسیـن بود

 هـای قلب پـیـمـبـر اضـافه شد مـیـوه  بر           کرد بـا دیـدن حـسیـن، حـسـن افـتـخـار

 ایم  نوایی رسیدهاین شد که ما به نان و 

 ایم  از بـرکـت حسیـن به جـایـی رسیـده

 مـژده به هـم دهـیـد که خون خدا رسید           از آسمان به سوی زمین این نـدا رسید

 یعـنـی که تک سـتـارۀ اهـل کـسا رسید           حدیث بلـنـد رسـول عشق تـکـمـیـل شد

 سـلـطـان عـشـق، پـادشه کـربـال رسیـد            شـنـیـدشـود  ازدحـام خـیـل گـدا مـی در

 امشب حـسـیـن فـاطـمه ارباب ما رسید           حال و هـوای مستی ما بی دلیـل نیست

 مـثـل پـیـمـبـری که ز غـار حـرا رسید           خـودش نـمـوده تـمـامی خـلق را  جـذب

 بـرند   خـاک می درش امشب تـبـرکی ز

 ه هر کدام به قـومـی پـیـمـبـرنـد آنـان ک

 پای او  بر بـوسـۀ نـبی به تن و دست و            های او گـریه  حـسـاس بـود فـاطـمـه بر

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

 .گزين بيت زير کنيدآمده را جاي

 اضـافه شد  ها دو برابـر رزق سفـره بر           نـمـک نـان خـلـق شـد مـولـودي آمـد و

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند                قالب شعر: مهدی نظری               شاعر:   
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 او  دعـای  شـونـد هـمـه از جـبـریـل مـی           های سـوخـتــۀ دور شــمــع او پـروانـه

 او حـلـقـه زدنــد بـر در دار الــشـفــای           شدندصـدهـا مـسـیـح دم همه بیـمار او 

 او  خــاکـی شـبــیـه تـربـت کــربــبـالی           به خلق ازل تا ابـد که نیست ثابت شود

 او های در روضه وگریه شب میان   هر            ایم ما که بهشت را هـمگی لـمـس کرده

 اوستصفات   اصل پروری که ذره وقتی

 معجزات اوست  یکی از ینه زن شدنس پس

 کـنیم  از بین سینه عشق تو را دک نمی           کـنیم حـک نمی را نـام تو سیـنه غیر بر

 کـنیم  اش شـک نمی ما به حـرامـزادگی           استصف کشیده   تو مقابل  که در کس هر

 کـنـیـم  فـاطـمـه کوچک نمیآقا به جان            خود شما هیچ کسی جز را به پیش خود

 کنیم  لک نمی با معصیت به عـشق شما            جان حسین ما سیب سرخ سینه خود را

 دل مـسـکـیـن پـنـاه داد  لطف تو بود بر

 این سـفـره راه داد ات سـر ما را رقـیـه

 ده کمان ش که سه سال داشت ولی قد  آن           آن دخـتـری کـه فـاطـمـۀ کـاروان شـده

 شده خوان  روضه  خودش عمه جان مانند           نیزه دید که رأس تو را روی   آن زمان از

 از آن لبی که بـوسـه گه خـیـزران شده            گرفت  ای لبت بوسه زعوض  در داد و جان

 اش نیمه جان شده اند پـی بس دویـده  از           شد تنش  خار از  ای که پر طفل سه ساله

 سخت امتحان شده زهـرای کـاروان تو           مجـلـس یزید که حرف از کـنیز شد در

 دهـند  به ما اشک می امشب تو آمدی و

 دهند آن مشک می ایم و باده از ما تشنه
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 1است شب قـدر بهتر که از هزار شاید             امشب شب تبسم و اشک پیـمبر است

 است  یا روی دست فاطمه قرآن دیگر            جان محـّمد است در آغـوش مرتضی 

 است خـود نورگستر با جلوۀ حـسیـنی            خویشخدا به وسعت ملک وسیع  امشب

 حسینهـم شب  امشب بُـَود برای خـدا

 است به لعل لب حسین گـلـبـوسۀ نبـی 

 امشب خـدا به پـیکـر توحید جان دهد            امشب خـدا ولـیـمه به خلق جهان دهد

 دهد  حـسـیـن را به محـّمد نـشان روی            رسول برپرده  رخ زگشوده  خداامشب 

 همه خـط امان دهد حـسـیـن برامشب             تنها به یک مـلک ندهـد باز بال و پر

 کندفطرس به فوج فـوج ملک ناز می 

 کـنـد می حـسیـِن فـاطـمــه پـرواز دور

 روان پـیـمـبر است روح انـبـیـا و  این            جـان پیـمبر است ایـن قـبـلـۀ دل همه،

 تاس زبان پیمبر و است حیدردست   این            این مصحف نبی به سر دست فـاطمه

 است توان پیمبر تاب و روی سینه  این            فـراز شـانـه مـدال محّمد است این بر

 عالم است  حسین که آقای این است آن

 آقایـی تمــامی عالــم بــر او کـم است

 نـظاره کن  آسـمـان ُهـدا را خـورشـیـد            مـاه خـدا را نـظـاره کـن  مـاه رسـول،

 نـظـاره کـن را سـیـدالـشـهـدا رخـسـار            چشمصدهزار  بافاطمه  بر روی دست

 
بيت زير به جهت جلوگيري از کج تابي فهم شعر و رعايت احتياط تغيير داده شد و پيشنهاد مي شود بيت اصالحي در  .   1

 متن شعر جايگزين بيت زير گردد. 

 شبهه از هزار شب قـدر بهتر استبي             اشک پيـمبر استامشب شب تبسم و 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مثمن                    قالب شعر: غالمرضا سازگار              شاعر:   



علیه السالم  حضرت سیدالشهدا ، اشعار  ششمدرآستان وصال؛ جلد   71   
 

000
 صفای صفا را نظاره کن و سعی آور            بر گـرد کـعـبـۀ دِل خـتـم ُرُسـل بگرد

 تا قـدم رسـول خـدا زاد فـاطـمــه  سـر

 الحـق که سـیـدالـشـهــدا زاد فـاطـمــه 

 علی است، بر این حیدر آفرین این حیدرِ             آفرین مـادرحسین زاده بر این   مادر،

 آفرین و بر این منظر آفرین بر منظر            جـمال خـداونـد سرمد است این منظر

 آفرین این گوهر صدف سالم و بر این بر             قلب فاطمه  ، صدف بَود حسین و گوهر

 امشب خـدا سـالم فـرستد به سـوی او 

 بوسد گـلوی او  رسـول در بر وگیرد 

 هـا و تـبـارهـا ای بُـرده دل ز طـایـفـه             ای خـاک پـات تـاجِ سـِر شـهـریـارها

 بارها بوسه را است عضوعضو تو  داده             بـوسنـد دست او که انـبـیـا همه احـمـد

 نهـارها  ات همه لـیـل وهـزارهبـاشـد             سال گذشت زمان هنوز هزار بیش از

 هـای دوستـان خـدا نـینـوای توست دل

 بالی توست  لحظه یک هزارۀ کرب و  هر

 حــرم بـا صـفـای تـو  انـبــیــا هـایدل             سرای تو ملک وجـود گوشۀ صحن و

 و باشد به نوک نی سر از تن جـدای ت            زمان باهلل قـسـم چـراغ هـدایت به هر

 تو؟ خونبهای  خدا که هست کیستی خود            دین خدا ز خون گلویت وضو گـرفت

 تـا به پـا تـمـام سـرشت محـّمـدی سـر

 کـنـم که بـهـشت مـحـّمـدیاقـرار مـی

 ای گـرفـتـه عـالـمـی بـرات رهـایی  بر            ایخـدا جـالل خـدایـی گـرفـتـه تـو از

 ایسـیـدالـشـهـدایـی گــرفــتـه  عـنـوان            امـامـان تـو از خـدا انـبـیـا ودر بـیـن 

 ایهم روی دست خویش فدایی گرفته            زخم هزار بافدای دوست شدی  هم خود
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 را بُرید  وقتی که تیغ خصم گـلـوی تو

 را خدا به بهای خودش خرید خون تو

 هـاآوای دلــربـای تو در نــای نــیــزه             هـانـیــزهجـای  تو ای بر تـن مـطـهـر

 ها؟ را که دیده به باالی نیـزه خورشید            از سر مـقـدس تو در چهـل مقام غـیر

 هازن به تـمـاشـای نیـزه  آیـنـد مـرد و            های شامدروازه بخوان که تا در قرآن

 نـیـشتـر  وبـس زدنـد بـر تـن پاک ت از

 های زره گشت بیشترحـلـقه ز زخمت

 عادتت  لطف و کرم، سجـیّه و ایـثـار،            های تو فـرش عبادتتای خـون زخـم 

 بـزرگ شـهـادتـت  مـیـالد توست روز            ایمه شعبان گشوده چند چهره در هر

 عــرض ارادتـت کــربــال پــی آیــنــد            تـا بــامــداد روز جــزا روح انــبــیــا 

 میثم حسینی است  طریق تو  تنها نه در 

 عالم حسینینـد و خـدا هم حسینی است 

 

 شود مریم است که تـرتـیـل می یس و             شود تـنـزیل میعاشقی است که  آیات

 شود فاطمه است که تکـمـیل می قرآن            هم رسید ُملک بوده و والفجر کوثر و

 شود شأن تو تجـلـیل می با این پسر ز            عـلـی  سبِّـح بحـمـد ربِّـک یا مـرتضی

 شود که تعـطـیل می دوزخ یقـین نمود            زدکه دلش را به آب  کشتی عـشق او 

 شود میکه تشکیل   است کانون عاشقی            عشر لـیـال بسم خدای فجـر و قسم بر

 شود تـأویـل می با سـرخـی گـلـوی تو             إنــی أنــا الـغــریــب زمــان والدتـت

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: حسین ایزدی                   شاعر:   
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 ما را به نــام حضرت دریا نوشته اند            روز ازل که قسمت ما را نــوشته اند

 نوشتــه اند ما را غبــار محمــل لیــال             کار جنــون ما به تماشــا کـشیده است

 از سرگذشت عــاشقی ما نــوشتــه اند            بر روی بــال های تـمـام فــرشتگــان

 ما را ز دودمــان زلیخــا نــوشتــه اند            را فدا کنیم خود  یوسف کجاست تا سر

 ند یک یا حسین گفته مسیحــا نـوشتـه ا           روز ازل مــقــابل اســمــی که تا ابــد

 هم چون تو را نه این که دو عالم ندیده است 

 1مثـل تو را به عرِش خدا هم ندیـده اسـت

 پیش خویش قبــله نما آفــریده است در           را آفریده است آن جلوه ای که نور تو

 محض گــل جمــال شما آفــریـده است           ونیست نبودی که هست و بودتمام  حتی 

 ما آفریده است  به خاطر شش گـوشه را           کرده است خودش خلق برای یک کعبه را

 در خاک خویش کـربـبال آفریــده است           تا قبــله را بــرای همیشه نشــان دهـد

 ین بال را بــرای کـجــا آفــریده است ا          جبـریل زیر پای تو فهمیده است خـدا 

 مردم خــدا شنـیده ولیکــن نــدیــده اند 

 ما دیده ایم آن چه که مردم شنـیـده اند 

 علی شدی ومصطفی شدی  زهرا شدی           تو انـتهــای جــاده قــالــوا بــلی شـدی

 نــاگــشودۀ حـق بر مــال شدیای سر            آدم به سجده رفت روزی که هر فرشته بر 

 یعنی چقـدر بی حــد و بی انتهــا شدی            در سایه سار جلوه ات عباس قـد کشید

 
کنيم به منظور رفع  ؛ پيشنهاد مي  وجود ايراد يا ضعف محتوايي و معنايي  زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به ابيات.   1

  زير   بيت  جايگزين  را  آمده   شعر  متن  در  که  شده  اصالح  بيت  شعر  معناي   بهتر  انتقال  همچنين  و گوئي   اغراق ايراد موجود و پرهيز از

 مثل تو را به خاک خدا هم نديده است             هم چون تو را نه اين که دو عالم نديده است                 .کنيد 

 است  آفــريده کـجــا بــراي  را بال اين           جبريل زير پاي تو فهميده است غيب

 شو ديـوانگــان نــوبت رسيده وقـتـش           ظهورت نوشت عشقبا دست غيب برق 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:                ترکیب بند قالب شعر: محسن عرب خالقی            شاعر:   
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 ما دردمنـد عـشق و تو دارالشفــا شدی            ما قسمت همیـم که با عمــر روزگــار

 قــدیـمی این چــشـم ها شـدیهمسایــۀ            کسیم و نداریم دل خوشی دیدی که بی

 میشویم گر چه به زنجیرچون فطرسیم 

  شکر خــدا به پــای شما پیــر میشویم

 روزی که آفریده شد عالم برای عشق            عشق های لحظه ازل، الست، روز روز

 آغاز شد به دست خـدا ماجـرای عشق            روزی که آفــرینش گــیتــی تمــام شـد

 کم کم شدیــم بین همـه آشنــای عـشـق            گر چه در دل سر گشتگان ولی بودیم

 دل را ربود و داد دلی مبتــالی عـشق            چشمی میـان آن همه ما را ســوا نمود

 ما را صدا نمود کسی با صـدای عشق            ناگهان و خورد مان شانۀ روی  دستی به

 ما را خــدا نمود اسیــر خــدای عـشق            عــاشـقی روز الــست لحــظــۀ آغــاز

 هـایمان  عکس خــدا نشسته بر آیـیـنــه

 هایمــان  روز ازل حسینیــه شد سیـنـه

 مستی بهانه بود كه سـاقی عـیـان شود            هستی بهانه بود كه ِســّری بیــان شود

 ا معنــی وجــود زمیـن و زمــان شود ت            خلقت ادامه یافت و رازی گـشـوده شد

 وقـتـش رسیده نــوبت دلداه گــان شود           نوشت عشقدست غیب برق ظهورت   با

 جــارو كـش همیـشـۀ این آستــان شود           قلب مدینــه می طپد از خــاك پــای تو

 وسعت هفـت آسمــان شودتا قبــله گاِه             حتی بهشت با سر مژگان رسیده است

 تو حیدری، تو فــاطمه ای، تو پیمبری 

 سوگند بر خدا كه خـداییش محــشری!

 این جلوه را نداشت اصالً خدا بدون تو            بی تو هـزار گـوشۀ دنیـا صفا نداشت

 چنگی به دل نمیزد اگر کـربال نداشت           نمود  گیرم هــزار کعبه خــدا خـلق می

 ور نه زمیِن تیره که دارالشفــا نداشت            خاک  رویهست تان   شکرخدا که خانۀ
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 مجــمــوعۀ خـصائــل بی انتـهــا شدی

 یـك جـا تــمـام سلــسلــۀ انـبـیــا شــدی 

 گیرم بهشت نیست غبار شما که هست            هستکه  دمی جان فزا نیست گیرم بهار

 هست  كربال كهقبله نیست ولی  گیرم كه           بـا طال بر خشت خشت كعبــه نـوشتند

 تشریف آورید دو چشمان ما که هست            در ازدحام خیل گــدا جا اگر کـم است

 باب الجواد وسایۀ ایوان طال که هست             جــایی اگر نبود خــدا را صــدا کـنـیـد

 گلدسته ها که هست  غم نیست روی گنبد و           کوتاست سقف عـالم اگر وقت پر زدن

 شود اند قطره که دریا نمی خوش گفته

 هر یوسفی که یوسف زهـرا نمی شود 

 بر تــاُرک همیــشۀ عــالـم عـلــم زدی            تو آمــدی قـیــامت کـبــری رقــم زدی

 زلف مرا گــره به نـسـیــم حــرم زدی           من به ندیگرا كه َرشك بََرند میخوستی

 حرِم دل قــدم زدی از آن زمان که در           حس می کنم میـان دلـم بــوی سیب را

 آتش به جان هر غــزل محــتـشم زدی           خواستی که شعله بگیـریم بی امان می

 تی سـری به چــشم تِر مــادرم زدیوق           با شیر، طعـم روضه تان را چشیده ام

 های غمم دست من بگیر  مجنون کوچه

 دل تنــگ دیدن حــرمم دست من بگیر 

 تو تشنه و تمامی صحــرا ســراب، آه           تو تشنه و دریغ ز یک جـرعه آب، آه

 های تـازه تر و بی حساب، آه با زخـم            در زیر نیزه های شکسته نهــان شدی

 شتـاب، آه  صدای هلهله ها در یک سو            و صدای العطش آرام می رسیدیک س

 یک ســو صدای مـادرت اما کباب، آه           یک سو صدای ضجــۀ زینب بلند بـود

 كم كــم نگــاه بر بدنت سخت می شود

 شـود كــم كــم نفس زدنـت سخــت می
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 ماه دل های مست و مشتـاق است             عـشـاق است مـاه عشق است مـاه

 این حــریـِم رزاق است الـدخیــل،             دِر مـیـخـــانــۀ کــــرم شـــد بـــاز 

 جرعه نـوشش تـمــام آفــاق است            ریزه خـوارش فقـط نه اهل زمین

 شب جــود و سخــا و انفـاق است            بی حساب است فضل این ســاقی

 با ســر زلف یــار مـیـثــاق اسـت             بـیــن دل هــای بــیــدالن امـشـب

 عالم اشراق است به چشمش صبح              شـب زلـف مجـعــدش »والّـیــل« 

 حــرمش قــبــلـه گـاه عشاق است            »قَـبــُرهُ فِــی قُــلُـوِب َمـن وااله«

 ماه شــعـبــان رسیــد! ماه سه ماه

  کــربــال می رویــــم! بــســـم للا

 ـهــان در یــد قــدرتت عــنــان جـ            الســالم ای پـنـاه ُمـلـک و مکــان

 ات هـمـگــانتـشـنـۀ پــای بــوسی             رفته قـنـداقـه ات به عــرش خــدا

 رسد هر فــرشته با هیــجــان می              در طــوافت قــیــامـتـی شده است

 پَر و بــالی به فــطـرِس نـگــران             بــخــشـد پَــر قــنــداقــۀ تــو مــی 

 ســدرة الـمـنـتـهی گــرفته ضمان             ف عـنــبــر افـشـانـتاز ســر زلـ

 مانده در خــاطــر نـسـیـم جـنــان             عــطــر و بـوی ملیـح پـیـرهـنت

 رحمت واسـعــه گــشـوده دهــان            بوسه می چیند از لب تو رسـول

 بنوش شیــرۀ جان  جرعه جرعه            از سر انگشت پـاک مصطـفـوی

 »َو أنا ِمن حسین« را تو بخـوان              خــواند جدت »حسیُن منّــی« را

 ای شکــوه حـمـاســه های عیــان             ستبا تو ُجــود و شجـاعت نبوی

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                   ترکیب بند   قالب شعر: یویف رحیمی                   شاعر:   
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 بین میدان علی ست جلــوه کـنـان             در نــمــازت شـبـیـه فــاطـمه ای

 قَهر و ِمهر تو آتش است و امـان             رجاست  وخوف  مرز های توچشم

 پــدری کــن بــرای عــالــمــیــان             رحــمـت مـحـض! یا ابــا األیتام! 

 بــاز مـا را به کــربــال بــرســان             ای که آقــائــی تو بـی حــد است

 شود کـران به کــران  شر میمنـت            شب جمعه شــمــیــم سیب حــرم

 چشم ما چـشـمه های کــوثــر آن             روضه هایت بهشت اهل والست

 اشــک ها از غمت همیشه روان             »َو ِمَن الــمــاِء ُکــلُّ َشـیٍء َحّی« 

 الــســالم ای امــام تـشـنـه لــبــان             الــســالم ای شــهـیــد روز دهــم

 خون سرخت همیشه در َجــَریان             ابــد در فــراز پــرچــم توست تا

 مــبــدأ حــرکت زمیــن و زمــان             کـــربــالی تــــو از ازل بــــوده

 ای، ای مــاه! شب ســوم رسـیــده

  الــســــالم عـــلـــیـــک ثــــارللا 

 مــــاه بــــاال بــلــنـــِد ام بــنــیــن            برینالسـالم ای نـگــیـن عــرش 

 هر سر موی توست حـبــل متـین             گــره از گـیـسـوان خود مـگــشـا

 مــاه را می کشد به ســوی زمین             جــذبــه های نگــاه هــاشـمی ات

 فـضـل! روح حــق و یقین!  پــدر             عــبــــد صــالــح! مـــواســی هلل!

 به قــدوم تو سوده عــرش، جبین             فـلک به حضورت گشوده دست،

 به روی مرکِب حـمـاســه نـشـین              وقت هوهوی ذوالفقار عـلی ست

 هر کسی آیـد از یـسـار و یـمـیـن             تو دو نـیــم می شــود بـا اشــارۀ 

 آســمــان محــو هـیـبـت تو! ببین             می خـوانـد زیـنـبـت »إن یکـاد«

 بــازوان تــوأنــد حـصـن حصین             کــاشف الکــرب اهــل بیت نبی!
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 به روی بــازویت شـبـیـه نگـیـن             الــحــوائـجــی داری نـقـش بــاب

 همین  ی به ما! بس استچشم گوشه            ســائــالن تــو بــی شـمـارند و... 

 شب جود و کرامت و بــذل است

 شب چــارم شب ابــاالفضل است

 روح تــقــــوا و زهــد بــیــداری             الــســالم ای حـقــیــقــت جــاری

 عـبـد مـحـبوب حـضـرت بــاری             سیــد الـّسـاجــدیـن شـهـر رسـول

 نیمه شب هات بـخشش و یــاری             مجــاهــدت، ایــثــارروزهــایـت 

 آیـــه آیــه زبــــور مــی بــــاری             در مـنـاجاتت ای صـحـیـفۀ نــور

 محو این سیر و این سبـکـبــاری             همـه مجــذوب ربــنــای تــوأنــد

 ــوق تو می شود قــاری که به ش            گوش کن این صدای داوود است

 کـعـبـه را هـم به وجـد مـی آری             پا بــرهنــه بـه حــّج که می آیـی

 خــطبــه هایت زبــانــزدنـد آری             در شــکــوه و حـمـاسه بی مثلی

 ثــانــی حـــیــــدری و کــــراری              واژه هــای تــو تــیــغ بــّرانــنــد 

 ســرنــگــون پــایــۀ ستــمـکاری             ـام و کــوفه به لــرزه افـتــادندشـ

 چیست غیر از مذلت و خــواری             در مصاف تو ســهــم دشمن دون

 ای که بعد از عمو، عــلــمـداری             وارث عــزت و ســخــای حسین

 بــیــشــتـر مــوقــع گــرفــتــاری              به مــحــبــان خود نــظــر فــرما

 تو بــرایــم مــگــر ُکــنی کــاری              رو سیــاهــّیِ من گــذشت از حدّ 

 تــو عــــزیــزی تــو آبــروداری              در نــماز شــبـت دعــایــــم کــن

 دلــم از بــنــد هر غــم آزاد است

 اسـت شــافــع مـن امــام ســجــاد
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 کــربــال شــد نـصـیـب ما یا نـه؟             شــد روا حــاجـت هـمـه، ما! نـه 

 ِکــی شــنــیــده گــدا ز آقــا: نــه             دهنـد امشب گوشه میرزق شش

 می شناسد مــگــر سـر از پا؟ نه             کــربــال رفــتــه در شب جـمـعه

 روضــه های جــوان لــیــال، نــه            بخوان روضهروی  کــربــال می

 زخــم فــرق دوتــای ســقـــا، نـه             زخــم هــا الــتــیــام پــیــدا کـرد

 می دهــد فــرصت تـمــاشــا؟ نـه             الــــتــــیــــاِم دمــــادِم ســیـــلــی

 لب و دنــدان بــرای بــابــا؟ نـــه            از شب خــیــزران مـگـر مانــده

 زینب است و نوای جان کــاهـش 

 ذکــر أیــــن بــقـــیــــة اللــهــــش 

 

 

 و نـامــت غـــرش آبـی آوای تـــالطــم هـا           مــوالی تـالطم هاتو را آن گونه می نامند 

 ونامت مونس هموارهٔ شب های بی خوابی            را اینگونه میفهمند مجذوبان كه اربــابی  تو

 داده پیوندی عصمت خدا ذات تو را با ذات            تو را این گونه می سنجند با شأن خداوندی

 تو را بنیانـگــذار اصــلی اسـالم می داننـد           دانـند تو را پیغمبر بی سرترین پیــغــام می 

 ز الهوت آن ســوتركه پیغام تو را بردند ا           و تو تكثیر حق در جان هفتاد و دو پـیـغمبر

 تومیالدت برای عاشقان غم،عارفان شادی ست           تو میالدت شروع جنبش خونین آزادی ست

 نمی دانیــم یعـنی چـه؟ تـولد از دل زهـرا           نمی فهـمـیـم یعنی چه؟ تـالطـم از دل دریـا

 ن و اهـل آن بر پــایت افــتـادنـد تمام آسمـا           تو را بر محملی از دل از آن باال فرستادند

 میخواهی ای ـجان جهان هرجا كه   قدم بگذار           زمین سر تا سرش چشم است وقتی جلوت اللهی

 در قاب چشم فاطمه هرشب تو را می دید  علی          تورا كه مصطفی همواره ازجبریل میپرسید

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                مثنویقالب شعر: هادی جانفدا              شاعر:   
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 این جنون همۀ آبروی ماست عشق، این            میان دل ما که کیمیاست ست در عشقی

 بـاوفــاستآقای ما کریم و جوانمرد و               روزی ماست نوکــری خوب خانه ای

 بدون روضۀ ارباب بی صفاست جنت            ما در بهشت هم همه دنبــال هــیــأتـیم

 هستیم ســائالن حسین؛ تا خـدا خداست             سر می دهیم و منت مــردم نمی کشیم

 کربالستدر دل ما عشق  شکر خدا که             شــکــر خــدا حسین شده زنــدگــی ما

 ه نیست که تکـفیر می شویمجای گالی

 «  »داریم با حسین حسین پیر می شویم

 من مور نـاتوان و تو سلیــمان کــربال            من رعیت و غــالم، تو سلطان کـربال

 من را نوشته است پــریشــان کــربـال            دستی که بین عرش نوشته تو را امیـر

 دریــاب حــال زار مـرا جان کــربــال             دست مرا رهــا نکن و بی کــسم نکن

 پابــوسی تو نـیــمــۀ شعـبــان کــربــال            مــوی مرا سفیــد نموده است حـسرتِ 

 هر کس که گشته است مسلمان کـربال           دارد میــان قلب خــدا جــای دیـگــری

 شکر خدا که مثل بزرگان و عــرشیان 

 شده است محرم حسین جان ماه من  هر

 جــز تو کسی برای من آقــا نمی شـود           شود من جا نمی به ذهن کوچک  وصفت

 اصالً بهشت بی تو که معنـا نمی شود           هرکس بهشت، بی تو بخواهد جهنمی ست

 مثل ربــاب و زینب و سقــا نمی شود            عاشقت حسینمن میخورم قسم که کسی 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:             ترکیب بندقالب شعر: محمدحسین رحیمیان            شاعر:   
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 امروز من بــدون تو فــردا نـمی شود            در این دلم به تو وابسته هست کهآن ق

 آقا کــریــم تر ز تو پیــدا نــمی شــود             کاری به خوب یا بـدی من نــداشتــی

 آقا به آبــروی علــی اصغــرت قـسـم 

 من را ببخش نــوکر خــوبی نبوده ام

 آقــای کــربــال چه قــدر با مـحــبــتی            خجــالـتیداده همیشه لطف تو من را 

 من هیچ هیــچ هیچــم و تو بی نهایـتی            ماندم چـرا نگــاه تو افتـاد سوی من؟!

 ایل و تبــار من همه مجنــون و هیئتی            ایـل و تبــار تو همــه آقــا و پـادشــاه

 داریــم با تــمام رفــیــقــان رقــابــتـی            گــدایی خـانه اتشکــر خــدا بــرای 

 داده خدا به ما چه بهـایی چه قــیمــتی            ما را همه به نــام شــریفت شنــاخـتند

 ما اوج عشــق را دِر این خانه یــافتیم 

 در هیئت حسیــن، خـدا را شنــاختــیـم 

 است تو مثل بهشت است محشر  دنیای با           رنج آور استغم و  ز دنیای بی تو پر

 هرکس نشد گدای توازسگ نجس تر است            رحمت به آن که داد همین نکته یاد ما

 گریه به زیر پرچم تو چیز دیگر است           ما از همــه لــذایــذ دنیــا گــذشتــه ایم

 است  برای تو با اشک بهترعرض ادب            گــویند نــوکــران و کــنیزان خانه ات

 است مرگ ما تن پر زخم و بی سر  بانی           یک روز میرسد که به لطف دعای تو

 هر شب برای حـنجـر تو زار میـزنـم 

 یــاد بــریــدن ســر تــو زار مـیـزنــم 
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 حسین است چشم مالیک روشن از نور         حسین است از شور امشب همه عالم پر

 قـلب رسـول للا مـسـرور حـسـیـن است          طورحسین است  دل یک شعله از سینای

 خــورشید ثــاراللّهیان امشب درخــشـیـد

 آزادگــان را نــور بخـشــیـد چــشم همه 

 امشب یم رحمت به کــف ُدردانــه دارد          امشب عجب شــوری دل دیــوانـه دارد

 امشب عـلی قــرآن به روی شــانه دارد          در بغـل ریحـانه دارد( ص)امشب محّمد 

 امشب ز هم واشــد گــل لبخــنـد زهــرا 

 نــد زهــراآمـد به دنــیــا نــازنین فــرز

 این جان عــالــم این امام العـالمین است         این مشرق االنواِر رّب المشـرقین است

 این شمــع جمــع آل پیغمبر حسین است         است را نورعین علی حق یعنی عین این

 دیــدار روی خــالــق ســرمــد مبــارک 

 قــرآن به روی سیــنــۀ احــمــد مبـارک 

 شــویــنــدۀ لــوح تــمــام سیّــئــات است          نجات است مصباح الهدا فلک کیست این

 ممات است در حیات و این هستی ما در          استالحیوة  عین را خشکش خضرکام  این

 دار و نــدار انــبــیــا هــسـت خــداونــد 

 دست خــداوند  چـشــم خـدا؛ روی خــدا؛

 کوثر گریبان چاک لبــهـای حسین است         تماشـای حسین است چــشــم نبی محــو

 کــّل قیــامت قــّد و بــاالی حسیـن است         حسین است زیبای روی خورشید محشر

وزن شعر: مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع               ترکیبمربع قالب شعر: غالمرضا سازگار           شاعر:   
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 عــّشــاق او در حــشــر روی باز دارند 

 دارنــد  با دیــدن رویش به جــنّــت نــاز

 آزادگــان را مــقـــتــدا بــادا مـــبــارک          ک خــورشید حــســن ابــتــدا بــادا مبار

 میــالد مصبــاح الــهــدا بــادا مــبـارک          بر جــســم دین خــون خـدا بادا مبارک 

 بــیــت الــحــرام دل رواق مــنــظــر او 

 روح تــــمــام انــبــیــا در پــیــــکــر او 

 جنّت به غیــر دوستــان او حــرام است         کــفـر تمام استایمان به دون مهــر او 

 1ها ســوای مکـتـب او نـاتمــام است دین          دوزخ به یـاد روی او بــرداً سالم است

 رخــسار او قــرآن منـشـور است ما را

 هر زخـم او یک آیۀ نــور است مـا را 

 آنــگه ِگــل ما را به مهــر او ســرشتـند           نــوشــتــنـدنام حسیــن اّول به قــلب ما 

 نه عــاشق حــور و نه دنبــال بـهـشـتـند           آنانکه بــذر حّب او در سیــنه کـشـتــنـد

 حسین است سویچشمشان  محشرفردای 

 استخلدشان روی حسین   و قصورو  حور

 با هــر هالل غــم سیـه پــوش تو بــودم         از کودکی گــویی در آغــوش تو بــودم

 در هر نفس گویــا و خــاموش تو بـودم         زمــرۀ عّشــاق خود جــوش تو بودم در

 یک عکس خیــالی  در خانه دیــدم از تو

 
کنیم به  در مصرع اول بیت؛ پیشنهاد می  وجود ایراد یا ضعف محتوایی و معنایی بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما با توجه به.  1

 کتاب   زیرا .در متن شعر آمده را جایگزین بیت زیر کنیدمنظور رفع ایراد موجود و همچنین انتقال بهتر معنای شعر بیت اصالح شده که  

 خداوند کامل است و ائمه روح قرآن و مفسر قرآنند

 قــرآن ســوای مکـتـب او نـاتمــام است          دوزخ به یـاد روی او بــرداً سالم است
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 حــالی  با یک نگه کردی مـرا حــالی به

 عــالم خــانــۀ تو  قــلـب هـمــه خــوبــان         تــوای روح پــــاک انــبـــیــا پــروانــۀ 

 عـــقــل و خــرد دیــوانــۀ دیــوانــۀ تــو          کــوه غــم خــلــق جهــان بر شــانــۀ تو 

 بـگــذار تــا آشــفـتــۀ مــوی تو بــاشــم 

 1کــوی تــــو بــــاشــــم   دلــداده و آوارۀ

 سرمایه ام اشکــی که بر پایت فــشانـدم         خــاکت گــل نشانـدماز پاره های دل به 

 باهلل قسم بـی مهــر تو قــرآن نخــوانــدم          هر سو بر سر کـویت کشاندم خود را ز

 صوم و صلوة و عشق و ایـمانم تویی تو 

 گــلــواژه هـای صوت قــرآنــم تویی تـو 

 بگــذار در دنیــا و عــقــبی با تـو بــاشم           تــو باشــمهــر چند قــابل نیستــم تا بــا  

 در خلــوت و در انجــمن ها با تو بـاشم          در مرگ و قبر و حــشر تنها با تو باشم

 دینم، ایمــانم، تــویی تـو  عشقــم، کتــابم،

 ام هم قــبــلـۀ جــانــم تویی تـو  هم کعبــه

 این چــشم هــای اشکبــارم یابن زهــرا         رم یابن زهــرااین جــرم های بی شــما

 تــنها تویــی دار و نــدارم یابن زهــرا          بــر در گهت اّمــیــدوارم یــابـن زهــرا

 من هر که هستم »میثم« کــوی شمایم

 آلـــوده ام اّمــا ثــنـــاگــوی شـــمــایــم

 
دليل.   1 به  اما  است  محترم  شاعر  اصلي  سروده  زير  ميعلما و  مراجع هايتوصيه رعايت عدم بيت  پيشنهاد  به  ؛  کنيم 

 .کنيد زير بيت جايگزين را آمده شعر متن  در که شده اصالح  بيت مراجع، هايتوصيه رعايت منظور

 بــاشــم تو کــوي زنـجــيــري ديــوانــة               بـگــذار تــا آشــفـتــة مــوي تو بــاشــم
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 و چشم های پر از شوق رو به خــدا           هــوای عشق به سر دارم و دلی شیـدا

 چقدر شور تالطم گرفته چون دریــا            ست مجنون چقدر طوفانی هوای این دل  

 که بــرده هــوش تــمام اهــالی دنــیا            ان خــدا بــوی سیـب می آیداز آســمــ

 ز ازدحــام مالئـک به شــادی آن ها            زمین شهر مدینه چو عرش اعالء شد

 میــان خــانه دلی پــر کـشیده تا باال            نگاه خیره ی باال به سمت خانـۀ عشق

 و مــادرانه کــسی گــرم گــفـتن الال            یـد و شیــدا شـدببین دلی پــدرانــه تـپـ 

 از آســمــان خــدا نــور عشق تــاپیده 

 به روی دامن مــادر حسین خــوابیده

 میان خانه ی خود دلبــری دگر دارد           علی دوباره در آغوش خود قمر دارد

 دارد فطرس پر بسته بال و پر که باز           کرامت قــدم نــو رسیــده بـاعث شــد

 شنیــده اند دوبــاره عــلــی پسر دارد           ز ازدحام گدایان مجال حرکت نیست

 فقط خـدا ز دل فــاطــمه خبــر دارد           برای سوره ی کوثر شکوه فجــر آمد

 دلش ثــمـر داردشبی که نخــل امید            کنار مــهــد حسین آمــده حسن امشب

 ز بوی سیب، زمین خــدا معــطر شد

 مان شنــاور شدـبه آب، کــشتی ارباب

 باشی دریای بی کران و قطره ما و تو            ایم به شــوقی که آسمــان باشی پریده

 تو بــاید اشــهــد ربــانی اذان بــاشی             مگر نگفته پــیمــبر حسین و منّی پس 

 تو آفریده شدی عشق این و آن باشی             ده شدی این و آن گــرفـتارتتو آفریــ

 مــدار شش جهت هفت آسمـان باشی            داری شش گوشه ای که تو قسم به کعبۀ

 بعید نیست خــداگونه جــاودان باشــی            تو سیــدالــّشهــدایـی امـام عــاشــورا

 مثــل مهتــابـی امام کرب و بالیی و 

 خوشا به حال دل من که نعم االربابی 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                ترکیب بندقالب شعر: مسعود اصالنی            شاعر:   
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  مه مبــارک میــالد سیــدالشهــداست           شعبان مـه رسول خــداست مه منّور

  عیان چراغ هداست محمد  که روی دست           حق رسیده خبر هدایت ز به رهروان

  و یا کتاب خدا روی سینۀ زهـراست          تمام دین به روی دستهای ختـم رسل 

  فیض او دریاست خالیقند همه تشنه،          شرف  و  کمال  آزادی و به عدل وعزت و

  رسول خداست یا است حسین امام که این           مبهوتتماشائیش، شده ملک به حسن  

  بوی عطر خدا در مشام باد صباستکه              نسیم خلد برین می وزد ز اطـرافش

  پر دوباره چو فطرس طلب کنند رواست           اگــر تـمــام مالئک ز گــاهــوارۀ او

  بهشت را آراست یُمن قدومشخدا به           گریست  زیباش خنده کرد و به طلعت  نبی 

  میالدما شهادت ماست به خویش گفت که           نگاهی کردگودال خون  ز گاهواره به 

  تنهاست  زمان کس وبی  زمین حسین که بی            تمام خلقت یک لحظه بی حسین مبـاد

  بقاستآب  به گلستان وحی، خون او  که          سوگند های خشک او حلق تشنه و لب  به

  از آن تمام بالها به چشم او زیبـاست          دوست حضرت گرفت جام بال را ز دست 

  خواستهست او را  هست و داد به او  خدای          خود گذشت حسین   همه هست ز چرا  مگو

  راستقیامش   که گشت قامت اسالم با          بارغمش آسمان خمید چه باک   اگر ز

  او نماز به پاست که تا قیام قیامت از          ش تیر قامت بست گرفت زخون، پی  وضو

  مروه شام بالست  صفا بود و  کربالش که          بالد همیشه حــج به وجــود حسین می 

  حیات ما همه مـرهون سیدالشهداست          گویند نماز و روزه و حج و جهاد می 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            قصیده       قالب شعر: غالمرضا سازگار              شاعر:   
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  نمّوش به دامن زهراست رشد و کسی که          به پور هند جگرخواره چون گشاید دست 

  خدا پیداست صورت  اهل نظرچشم  به           گرفتۀ او  که در روی خون زهی جالل

  ؟شفاست حکمتی است، چرا تربت حسین چه           مگرنه خوردن خاک آمده به شرع حرام 

  بگیرحاجت خود را که مستجاب دعاست           ند دست نیــازبه تحت قـبّـۀ او کن بلـ 

  ولی ز فاطمه آید ندا، حسین کجاست          زنند یا زهــرا  همه به حشر صدا می 

  روز عاشوراست والدت او ظهر  بدان           گشود سوم شعبان جمال خویش اگر چه 

  ونبهاش خداوندگار بی همتاستکه خ           قـسم به ذات خــداوند قــادر بی چون 

  جزاستبا تن بی سر شفیع روز  حسین            بـیـنند تمــام اهل قیــامت به چــشم می

  به اوج سماست نعرۀ هیهات او  هنوز          هنــوز نغمــۀ قــرآن او بـلنــد ز نــی  

  دریاست دل درشعله  ،عطشش از هنوز          خون اوست خجل  خنجر قاتل ز هنوز

  نماست به نیزه راه منیرشرأس  هنوز           هنوز نــالۀ هل من معیــن اوست بلند  

  به دوش شماست  صد چاک او پیکر هنوز            هنوز پرچم گلگون او به قـلــۀ عرش

  هاستحسین راه نمــای تمــام نهضت           حسین رهبر آزادگان به هر عصری 

  آیت عظماست حسین مصحف نوراست و          نــدۀ هــدایت خـلــقحسین مشـعــل تاب 

  صفاستروح  روح حرم، روح مروه،  حسین          حسین جان دعا، جان ذکر، جان نماز

  سراستمدیحه خدا  حسین همانا که بر          گــواه زنــدۀ من، ارجـعــی الی ربک 

  شمس ضحاست حسین نجم فروزان حسین          حسین سورۀ فجــر و حسین آیـۀ نــور 

  همه باطل ستیزها مـوالست حسین بر          حسین زنــدۀ حــق و حسین کشتۀ حق 

  چه رسـاست قصیدۀ تو بود نارسا اگر          به وصف او که خــدایش ثنا کند میـثم 
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 تا آتـش مــستی جـگــرم را بپــذیـرد           میخانـه مگر بال و پـرم را بـپـذیـرد

 ای کاش همین مختـصرم را بپذیـرد            ظرف استدر گرو پاکِی  ظرفیت دل

 تا دسِت گـدای ســحـرم را بپــذیــرد            نشستـمدر زاویـهٔ گــردش پــیــمانـه 

 پس اوست که باید نظـرم را بپذیرد           ست منظوِرمِن بی سر وسامان خودساقی 

 شــایـد برسد چـشــم ترم را بپـذیرد           جارو زده ام با مژه خـاک قدمش را

 ل هـمیــنـم که سـرم را بپذیـرددنبـا            سر می کشم آن قدر به باال که ببـیند 

 مقصود من ازعشق،تماشای حسین است 

 سرمست شدن با قد و باالی حسین است 

 ارباب  سـر به سر ارباب، سِر نـوکر           فدای سر ارباب سری هست، سرمایه:

 چیزی که ندارم ببرم محضر اربـاب            بهترکه سرم را به روی دست بگیرم

 مـادر پـدرم نـذر پـدر مـادر اربــاب           د گــرفتـم که بگویــماز کودکی ام یـا

 و بر ارباب  َجمعند گـداها همـه دور           است  بوده همین بوده و تا هست همینتا  

 ارباب کارگر این همه   از یک کارگر            کارآن قدری هست که بی کار نبـاشد

 امشب برسانید بـه خاک در اربـاب            این بال و پــر سوختۀ فـطرسی ام را

 با گفتن یک بار »حسین جان« گنهم ریخت 

 قبل از رمضان، سـوم شعبان گنهم ریخت

 آقا که حسین است، برای همه جا هست           تا سفرة افطار شما هست، گــدا هست

 ه درد است، دوا هست پس بیشتراز هر چه ک            مـا درد نگـفـتیم و مـداوا شـده رفــتیـم

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                 ترکیب بند قالب شعر: حبیب نیازی               شاعر:   
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 در سینه ات انگار نفس نیست، شفا هست           از نَفَس توست عیسی نَفَسی هست اگر

 هر وقت گرفتار شدی، خانه ی ما هست           تا خـانه ببـر سائل خود را، که بگویی

 خــدا هـسـتگنجینه ای از جـلوۀ اســماء            در سینۀ سینـایی ات، ارباب دو عالم!

 جایش شب جمعه، حرم کرب و بال هست           ما عـرش خـدا را که ندیـدیم، ولیـکن 

 مــا تـا ابـدالـّدهـر بـدهکـار حــسینـیم 

 با جان و دل خویش خریدار حسینیم 

 

 

 کرد  همتا هدیه بی مثل و ای تا علی را غنچه           آل طاها هدیه کرد هستی را خدا بر نقد

 هدیه کرد عشق آفرین مفهوم و معنا  عشق را           در بهشت آرزو با خـلقت نــور حسین

 کرد نور خورشیدی دل آرا هدیه در پگاه           خدای ذوالجاللآزادی و  عشقسپهر در

 کرد از بحر لطف خود به زهرا هدیه  گوهری           باز بحر بیکـراِن رحمت حق مـوج زد

 تعالی هدیه کرد او حق  زین گل سرخی که بر            غنچـۀ لب های حـیــدر با تبسم باز شد

 هدیه کرد  حق به موال را، عرِش خودگوشوارِ            عرش برین با فرشیان ازعرشیان گفتند 

 بلکه می گویم به او باغی مصفا هدیه کرد            من نمیگویم خدا گل داد در دست علی

 را بال زیبا هدیه کرد  فطرس بی بال و پر            تا حسین بن علی چشمان خود را باز کرد

 کرد  هدیه تمنا  و شور یک جهان شیدائی و           با شکوفــائِی خود دلــدادگان عشق را

 هدیه کرد  دل ما رحمت بر را دست او  مهر          تا دل ما را به نور خویش نورانی کند

 هدیه کرد تمام هستیش را روز آخر او          فرش را حق به اوبخشید عرش و روزاول

 ه کرد فردا هدی ما خدا از بهر  بر ای توشه           او مهر »وفائی« از وال و شکر لِِل ای

نفاعالتن فاعالتن فاعلفاعالتن وزن شعر:            قالب شعر: غزل     سیدهاشم وفایی                شاعر:   

 



 90  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 

 ست بت بتخـانه و رهبان کـنـشتم لیلی            ست به کسی کار ندارم که بـهشتم لیلی 

 ست استاد نوشتم لیلی هرچه درمکتب           ست سرشتم لیلی من خاک جنون است وخاک 

 جـز به این حرف ندارد قـلـم من میلی 

 دفــترم پـر شده از لــیـلی لــیـلی لیـلی 

 تا جنون را به نهایت بـرسـانیم حسین           نویـسم لیـلی تا که بخـوانـیم حـسین  می

 حسین  یک ذکر همه هم ضربانیم:   وقت            حـسین او نفـسی هم نتـوانیم؛ آن که بی

 خوانم  او همان است که هر وقت از او می 

 از دل عـرش خـدا فـاطمه گوید جـانـم 

 ازهرجسدیم روح تر چندی ست که بیگرچه            فقط الف زدن را بلدیمگر چه در عشق 

 جـز در خــانه ی اربـاب دری را نـزدیـم            حالت مان نیز بدیم ترین  گر چه درخوب

 دراین خانه شدیم گوش به حلقه ازل  از

 برآریم که دیـوانـه شـدیم  سجـدۀ شـکـر

 از همان دم که دمش طعنه به جام جم زد            از همان روز که "ُحسنش ز تجلّی دم زد"

 "عشق پیدا شد و آتش به همه عــالـم زد"            زد دلم پرچماز همان لحظه که مهرش به 

 حسین بن علی  گفت من عشقم و مجنون

 حسین بن علی  خوندر رگم نیست به جز 

 قـطـره دریا که شود جـلوۀ زیـبا دارد             آســمـان بــا تـپـش مـــاه تــمـاشـا دارد

 معنی داردحسین است که  عشق با نام          خاک یک دشت فـقـط تربت اعال دارد

 زمین وزمان هست  هست وجهان هست و تا خدا

 ایجـاد حسـین است همیننمک سـفـرۀ 

 آتش عشق نشد یک دم از این دم خاموش           لبم از هر چه به جز نام امامم خاموش

 قدومش شده یک روز جهنم خاموشاز            به عالم خاموشیک لحظه نبود است گرچه 

نوزن شعر: فاعالتن فعالتن فعالتن فعل               مربع ترکیبقالب شعر: محسن عرب خالقی            شاعر:   
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 استخودش شیخ صدوق آورده در امالی 

 میالد حسین آتش دوزخ سـرد است روز

 ام خیس از بارش احسان فـراوان شده           ام شدهخوان  شوراست که شیرین وغزلشب 

 ام  شده مست جام رجب و تشنـۀ شعـبان           ام شدهجانان رها کرده و دل بستۀ جان 

 است  که شب سوم این مـاه حـبیب آمده

 باز از بـاغ خـدا نـفحۀ سیب آمده است 

 صاحب جـام بالیای عـظیمش خوانند            خواننداحسان قدیمش همان است که  او

 خوانند   رجیمش  پنجمین دشمن شیطان            در مــدینه هـمه قـرآن کریـمش خوانند

 دانند  از ازل تـا به ابـد خــلـق خـدا می

 "ما همه بنـده و این قـوم خــداونـدانند" 

 ها هم متـوسل به نگـاهش شده ضامن            ها هم پـنـاهـش هـمه هـستـند مهیمن در

 ها هم  وقت آن است که گـویـند مـوذن          ها هـم نـه فـقــط عـالم ربـانـی، کـاهـن

 وقت شـرعی اذان بر سر گـلـدسته ماه

 اشـهـــد اّن حـسـیـن بـن عــلـی ثـارللا 

 محبـت بــدهـد بر بـادم تـا که در راه             غـم عـشق است که آتش زده بر بنیادم

 که من از روز ازل اهـل حسین آبادم             من ملک بودم و فردوس...نه آمد یادم

 منـم آن رود که جـز جانب دریـا نروم 

 خــانـۀ مـوال نـروم  بر دری غــیـر در

 ما که انگیزۀ برگشت به فطرت داریم         که برساحت این عشق ارادت داریم ما

 باز هم در سرمان شور زیارت داریم          ه خــدا بُعد مسـافت داریمیک نفس تا ب

 هر که دارد سـر هـمـراهی ما بسم للا

 للا بال بسم هر که دارد هـوس کرب و
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مدح  و  اشعار  

ء  لشهدا علیه السالم مناجات  با سیدا  
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 عشق توآبش نکـنند  مثل شمع از شرر            داغ تو کبـابش نکنند هر دلی را که ز

 مذابش نکنند شمع  غـم تو هرکه را در            نیست پــروانۀ پـر سوختـۀ بـزم غمت

 در ره مهـر و وفـا پا به رکابش نکنند             دوستدل عاشق  تاحسینی نشود جان و

 گالبش نکنند  هرگلی را که دراین باغ،            چمن عشق تو باید گیرد از بو رنگ و

 عاشق این راه خطابش نکنند  رهرو و            با والی تو اگـر دل نـرسـد تـا به خـدا

 خرابش نکنند  تواشک  گربه سیل غم و            به جزاستشادی  کجا الیق آبادی ودل 

 هرکه دلسوخـتۀ توست عـذابش نکـنند             نسوخت توآتش ارزانی آن دل که به داغ 

 این خانه جوابش نکنند  هرکه کوبد درِ             کرمیصاحب   تو  وما گدایان تو هستیم 

 غـالم در این خانه حسـابش نکـنند   گر            وفائی« فـردا »  وای بـرحـال دل زار

 

 جا بهشت است حسین آنگویم هرجا که می             که جـهـنـم یا بـهـشـت است فرقی ندارد

 این دنیا بهشت است  گفتهکه آن حق دارد              روز از این روضه به آن روضه دویدههر 

 شود دریا بهشت است چشمی که از داغت               بـارد جـهـنـمچشمی که از داغـت نـمـی

 جهت این کعـبۀ زیبا بهشت است هر از            دیدیم و گفتیمجهت شش ازگوشه را شش

 سر فردوس و پایین پا بهشت است باالی              پــائــیــنــی نـــدارد خــانــۀ تــو  بــاال و

 است  حـضرت زهـرا بهشت اختیـار  در             فـردا ما را عـاشـق خـود کن که با جبر

 اسـت پـای مـادرهـا بـهـشـت  گفتیم زیـر            های جـمـعه استشب  گفتند زهرا زائـر

 است  بهـشت هایش تا آتشی که شعـله  در             پای طفالن  خیمه سوخت دست و خیمه به

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   سیدهاشم وفایی                  شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: سعید پاشازاده            شاعر:   
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 است  اوج عـزتاما هـمـین گـدایـی مـا             نهایت استکرم بی پیمانه خالی است و

 است عـّشاق هـیئت یعنی هـمیـشه خـانۀ             رودخـانـۀ بـابـا نـمـی  کـودک بـه غـیـر

 است حتی نفـس کـشـیدن ما هم عـبادت            این خانۀ حسین اینجا حـسیـنیه است در

 دعوت استکس گناه بیـشتر آورده   هر            ها چرا؟! کنی خوب آغـوش اگر که باز

 عین رحمت است  زحمت برای روضۀ تو            خـاکـم درست شد خـاکی شـدم برای تو

 محبت استرسد اصالً  آنچه می  مادر از             اطـهـریـم ما پـرورش گـرفـتـۀ زهـرای

 خلوت است  خاموش و تو حضورفردوس بی             شویمحسین جمع می محشر همه به دور

 دیگر بـرات را بده وقـت زیـارت است            بکن حـسین ین شده کاریاربعـ  نزدیک

 بـرای اسـارت است اشک امـام عـصر             گــودال سـخـت بــود بـرای دلـش ولـی

 

 نـشـود عـلم نیست محـتـرم دخـیـل اگر             شد حـرم نشود دلی که خـانـۀ غـیر تو

 جون تو هم قسم نشود  و عهد عابس  به              که یک لحظه  چه سود در نفس آن کسی 

 کـم نـشـود سـایـۀ توسـرم  خدا کـنـد ز            را از خـدا طلـب بکـنم به زیر قـبه تو

 سرم به غـیر در خـانـۀ تو خـم نـشـود            مرگ دم به شاه تیغ عالمت قسم که تا

 بهـشت هم نشود کنت گرنصیب گـریه             هیچ کس ندهد ات را بهبهـشت مرثـیه 

 دم قـدم نـشـودقـ پـا اگـر که بـیـفـتـم، ز             آیـممی  خـیـزسـیـنه  تو  به سـمـت حـائر

 پول سـیاهی که خرج غم نشود حرام،            روضه توست که نذرسپیدی فدای موی 

 را نامنظـمت کردند نیـزه تو و به تـیر            ِدرهم چه َدرهمت کردند  را به خاطر تو

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                         قالب شعر: ناشناس                      شاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل       محسن حنیفی                   شاعر:   
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 پـیـمـبـر اکـرم گـریـسـتـه    هــمــراه بـا            پـای غــم تـو آه، خــداهـم گـریــسـتــه

 نم نم گریسته  عـزای تو چشمی که در            قطعا غریق بارش باران لطف توست

 این غم گریسته از خون گریه کرده است و            صدهزار یوسف نه؛  صد برابر یعقوب

 پـای مـقـرم گـریـسـتـه  پـای لـهـوف و             حسینغمت   که برای ایرحمت به دیده 

 روضـه مـنـظم گریـسته هـرشب میان            نــامـنـظـمـت بــرای آن بــدن نــوکــر

 َمحرم گریسته کس که شد برای تو  هر            بود پسروضه ناموس  روضه پس از تو

 اگــر کم گـریـسته  نـمـرده، نـوکـر اگر            خـواهـرت درد ببـخـش پـای غـم و  آقا

 

 کـم حساب کرد زده راجهـان غـم  درد            کردمحکم حساب کس که روی عشق تو  هر

 بر خـرج زندگـیـش مقـدم حساب کرد            را خوشبخت آنکه خـرج عـزاخانۀ تو

 باالتـرین عـبـادت عـالـم حـسـاب کرد             را خدا ضریح تو سعی و طواف دور

 آن را قـبـول تــوبـۀ آدم حـسـاب کـرد            ده شداشکی که با شنـیدن نامت چـکـی

 کرد  پای بـنده قـدر مـسـلّـم حـساب  در            مـگـسی اشـک روضـه را انـدازۀ پـر

 کردروضه کشیدم حساب  آهی که پای             1غــفـلـتـم ولـی  از رد شـد اجـر نـافـلـه 

 قـدر مرا به مـاه مـحـرم حـسـاب کرد            ماه هزارشب   گذشت فرصت یک  من از

 قوت مرا غم حساب کرد  هر کس که دید            مـوی ســفــیـد و دیــدۀ بــارانـی مــرا 

 
اصلي  .   1 سروده  زير  بهبيت  توجه  با  اما  است  محترم  معنايي  شاعر  و  محتوايي  يا ضعف  ايراد  پيشنهاد  وجود  بيت؛  اول  مصرع  در 

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

 آهي که پاي روضه کشيدم حساب کرد            هـاي مــرا ولـي نـافـلـه  رد کـرد اجــر                                .کنيد 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: حسن کردی                   شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: امیر فرخنده                    شاعر:   
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 دلـم براِی داغِ تو ُمـذاب شد حسین جان             شد حسین جان آب  پُرهزار ُشکر چشِم من 

 جانحسین  این سحاب شد ازما که بندگِی             بارش توأیم ما به زیرِ  سحاب رحمتی و

 جانکباب شد حسین  چرا های منصواب             ولیای کرده مردمان بزرگ  چشمِ مرا به 

 جانمن خراب شد حسین  ام که نامچه کرده              ولیای مردمان بزرگ کرده  چشممرا به 

 جان حسین شد حجاب هم  ام که روضهکرده  چه             ُعجب  بخاطِر ریا وام نکردهها خرج چه

 جان گـناِه ما حـساب شد حسین پای تو و             ام به عمرکردهبه ناِم تو قمار  ببخش اگر

 جان ای کتاب شد حسین اگرچه هرچه گفته            امکالم تو نخـوانده حدیِث تو ببخـش اگر

 جان عذاب شد حسین به قلب تو تَغـافُـلَم،            حساب خلق را مگو نفس را مگـو جهاد

 جان امام هم صواب شد حسینکه کشتن             اندچه جاهالنه کشته را به نام دین شیوخ،  تو

 جان به قاب شد حسین  که این چنین مسیِر تو            خط  ایم یک دووصیت شهید را نخوانده

 جانحـسین حجـاب شد پـیاِم زیـنـبـین تو             صالی حنجر تو راستی و مـردی است

 جان مسـیِر تو دلـیـِل انقـالب شـد حـسین            امدیده روم که َزر نمی  ظلم و زور و به زیرِ 

 جان خدا خطاب شد حسین  از که عاشق تو             کن نـیّـتـم درسـت بـرای مـعـرفت بـیا و

 

 

 خشکی سـاحـل چـشـمان مرا تَـر فرما             با قـدومـت دل ُعـّشـاق ُمـعَـطَّـر فـرمـا

ر خـود نـیـز روزی نـوکـر            شماستاحسان سفره  همه ازهرچه دارم   فـرما ُمـقَـرَّ

ر َچشم من را تو به شش            بـال ُکـشت مـرا آرزوی حـرم کـرب و  فرما  گوشه ُمنَوَّ

 فـرما  پس بـیا حـاجـت من نـیـز ُمـقَـدَّر             ؟امخواسته خود حاجت   از بیشتر من مگر

 سر فرما بی  وار شهیدم کن و "ُحَججی"            بـه تـنـم کـرده زیـادی سـر من ای آقـا

اعلنمفاعلن مفاعلن مفاعلن مفوزن شعر:               قالب شعر: غزل    حسن لطفی                     شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   محسن زعفرانیه                  شاعر:   
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 پناهم را نگیر خواهم نمی خودت چیزی  جز             را نگیربیرِق ُسرخت نگاهم  ام ازخیره

 را نگیرگاهم هایم تکیه شانهجاِن من از             بـاز بـاَرم را بـه دیـواِر حـرم انـداخـتم

 را نگیرراهم  مانند ُجون اینبارروم می             راهم را بگیر آمدم مانـنـد حـر بـرخیز

 نگیر  را سالحمهایم را را گریهِهقم  ِهق            بـبخش گنـاهم را گنـاهم را اشتبـاهم را

 را نگیرعکِس ماهم من  ازغمگینم ای بِرکه             این غم دلخوشم  بهشبها به این روضه  من به این

 نگیر  ای عشق آهم را  خواهی بگیرهرچه می            شومیا مثل زهرا می بین هیأت مثل تو

 راِه نـگاهم را نگیر آه ای اشک اندکی             اممیاِن ما نـشستی حیف خیِس گریه  تو

 

 

 هـوای هـمـیـشه بـهـارم حـسین             قــرارم حــســیـنبـی دل قــرار

 دوست دارم حسین  را  هنوزم تو            »امبوده کودکی عاشقت من از«

 لحظه کنارم حسین  تویی لحظه             کنیممی زندگیات روضه من و

 عشق کـاری نـدارم حسین  بجز             من عمرم و تویی عشق شیرین

 تـویی عزت و اعـتـبارم حسین             امتـریـن واژهآســمــانـی  تـویـی

 به لـطـف تو امـیـدوارم حـسین              فـقـطایـن بـرزخ نـاامـیـدی   در

 سـپارم حسینمی  چـشمان تو به             آشــوب دنـیـای درد دلـم را در

 حـسـیـن  افـتـخـارم پــرچـم  بـود             لـــبــاس پـــرآوازۀ نـــوکـــری

 ن حسی روزگارم  درست لطفی چه             چه باال چه پائـین بـدون غـمت

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل     حسن لطفی                   شاعر:   

 

فعولن فعولن فعولن فعولوزن شعر: غزل                      قالب شعر: حسن کردی                شاعر:   
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 از ازل مهِر تو در بنیاِن ما جانم حسین             جانم حسین ور در جاِن ما،ای که عشقت شعله

 جـانم حسین  کـربـالیت کـعـبۀ جانـاِن ما             کرده استقرارم ضریحت بیجانبخِش  عطرِ 

 جانم حسین  باران ما پُر هایت ابرِ روضه             من استایوانت دوای درد چشماِن خاک 

 صحن پاکت روضۀ رضواِن ما جانم حسین              دردم آشـناست ز های ضـریحِ توپنجـره

 جانم حسین  تاباِن ماسرخت مشعِل   خونِ              نوشتعاشورا تِن گلبرِگ   اشِک شبنم بر

 راِه سبـزت تا ابد پیـمـاِن ما جانم حسین              سوی کربالست   سمت ونگاهم کجا باشم  هر

 شِب زنداِن ما جانم حسین رویت روشن از            کندمستی می یک عالمی را غرِق  عشِق تو 

 جـانم حسین   مبـتـالیم ای َشِه خـوبـاِن ما            ـانده رابا نگـاِه نـافـذت دریـاب این درم

 خواهِش چشماِن ما جانم حسین این و این تو            کنپروانه خود شمِع دائماً ما را به گرِد 

 حسین قرآن ما جانم  در سورۀ فجری تو            تویی   طـاهـایم  هـای روشـِن یاسـین وآیه 

 جانم حسین  ساماِن ما سر وحاِل بی بین تو             ماآرامِش دلهای  ای تو آن حاِل خوش و 

 هم ریحاِن ماجانم حسین که هم روحی و ای            مـسـیـِر بـنـدگی زنـدگِی با تو یـعـنی در

 حسین عـرفاِن ما جانم توحـیدِی تو نـورِ              فـروغِ روی تو حاشا مرا عّزت مبادبی 

 حسین  برهـاِن ما جانم کـربـالیت آیت و             اندنام تو را بر جانمان حک کرده ازل  از

 ما جانم حسین امکاِن هم عالِم  ریخت بر            نعِل اسبها زیرِ تا که جسمت زیر و رو شد  

 بشـنو اینک نالۀ هجـراِن ما جانم حسین             !ای َشها نداریم گوشه  مأمنی جز کنجِ شش

 درمـان ما جانم حسین بی  ای طبیب درد            های تو سرچشمۀ آِب بقاستِی لبخشک

 حسین  جانم شِب جمعه شوی مهماِن ما یک             تو هـمیشه میـزبانی چه شود با مـادرت

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل     هستی محرابی                شاعر:   
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 روسیاهم من پشیمان آمدم  به زیر و سر             درمان آمدمروحم ببین دنبال بی سرد و

 دور مانـدم از تو با حال پریـشان آمدم            بند دنیا بـودم و عـقـبی فـرامـوشم شده

 آمـدم  خـوبـان بـین آقـاگـیرم باش  دست            زندمی  نفس من دارد زمیـنم  این هوای

 با چـشم گریان آمدم دلشکـسته هستم و            1اما کـنون  دور گـشتم با گـناهانم ز تو،

 آمدم  جبران یک نگاهی کن که حاال بهر            امبا گـناهـانـم دلـت را من زیـاد آزرده

 ها با اذن سلـطان آمدم روضه در میان             رضا درم دارم به لب ذکر سائلی دربه

 تا پـای ایـوان آمدم  حاجـتـم را گـفـتم و            که از دم باب الجـوادیادم آمد آن شـبی 

 چشم وا کردم حریم شاه عـطشان آمدم            دست شما خـواهم ازمی  گفتم آقا کربال

 حسین جان آمدم ایزد می دوید و ناله  می              خواهری  نیزه قتلگاه و و شد از شمشیر پُر

 

 به سـیّـئـات دل ما تـویـی که فـرجـامـی             به شب سرانجامی ، چون طلیعهٔ صبحی تو 

 که مـثـِل خـداونـد لـطـِف مـادامی  تـویی             حسین نه سالی که قرنهاست   ساعتی ونه 

 بـرای بـادهٔ تــوحـیــد بـهـتـریـن جـامـی             مأنوس است شد آنکس که با توخداشناس 

 بهـنگـامی حـق  وقـِت بـالیی به چـتر تو             گـرددچه بـالها که رد نـمی  دست تو به

 مــیــاِن ســیــل بــالیــا رفـیــِق ایــامـی             گردندزماِن غـم که رفیـقـان غـریبه می 

 نـدیـد نـاکـامـی  شد عـاقـبـتـش،  به خـیـر             را هرکس رساند کامش تو به خاِک قبر

 
به.   1 توجه  با  اما  است  محترم  شاعر  اصلي  سروده  زير  معنايي  بيت  و  محتوايي  يا ضعف  ايراد  پيشنهاد  وجود  بيت؛  اول  مصرع  در 

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

 شويمکنند اين ما هستيم که با گناهانمان از آن ها دور مي محلي نمي  بي  بيت اهل فراموش نکنيم

 دلشکـسته هستم و با چـشم گريان آمدم             زندکم محـلي کردنت آتش به جانم مي 

نفاعالتن فاعالتن فاعلفاعالتن وزن شعر:              قالب شعر: غزل     روح اهلل پیدایی              شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل      حامد آقایی                     شاعر:   
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 اباعـبدللا خـوانِ  خـواریم َسـرِ ریـزه             ُمـحـبّـاِن ابـاعـبدللا ُشهـرِت ماست،

 عـبـدللا بـوده بـه دیـواِن ابـانـاِم مـا              ما بود اََزل بر روزِ  نظِر فـاطمه از 

 که هـسـتـیم پـریـشـاِن ابـاعـبدللا تـا            تأمین است  َکرِم زینِب او اشِک ما از

 پـدرش رفـتـه به قـربـاِن ابـاعـبدللا            ُحسین :دیدم که علی گفت یاَعلی گفتم و

 تـا نِـَشـسـتـیـم بـه اِیـواِن ابـاعـبـدللا            ماقَـلـِم َعـفـو ِکـشـیـدنـد به پَـرونـدۀ 

 مـسـلـمـاِن اباعـبدللا زیـر ِدیـنـیـم و            دیِن ما را نَبی آَورد و ُحسین اِبقاء کرد

 شـهـیـداِن ابـاعـبـدللا کاش بـاَشـم زِ             دِل میدان خوب است  مرگ َحّق است، ولی در

 همه خـوردیـم به اِحـساِن اباعـبدللا            که َسِر ُسفره گذاشت نی مادرم لُقمۀ نا

 َعـطـشـاِن ابـاعـبـدللا لَـبِ  بـه فَـدای            اَشکُگفتَم با  وآِب ُخنَکی خوردم  ُجرعه

 ابـاعــبـدللا یـادم آَمــد تَـِن ُعــریـانِ             رفته بودم َسِر بـازار ِلـباسی بَِخـَرم

 ها خـورده به َدنداِن اباعـبدللاچوب            آتش این است چوب َدرسوختِن ِعلَِّت 

 داَمـِن ِطـفـالِن اباعـبدللا ُشـعـلـه بَر            که به َصحرا اُفتاد  آه از شاِم غریبان،

 

 از مشـرق دلم به نگـاهی ظهـور کن            کن نورجان مرا غرق  من بتاب و بر

 کن تو آن را نمور  چشمه خشک مانده، این            بودقطره اشک  من به دوتا چشم امید

 کن جور  جفت و مرا امشب بساط سوز            استآماده بوده من هرشب بساط ساز 

 روضه دور کن از چشم شور مردم بی             پـرچـمـت زیـر  فـرزنـد هـیـأتـی مـرا

 کن فکـری به حال مـردم اهل قـبـور            کـربـالی توبی  تـو وایـم بی مـا ُمـرده

 هم از کـنار مـزارم عـبور کن گاهی            ملک را ولی حسین آن دوکردی سفارش  

 کن های نوکـریم را مـرورتو صفحه             است از اعـمال بد ولی ام پُـر پـرونده

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   رضا رسول زاده                   شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: محسن ناصحی                شاعر:   
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 دهنددر روضۀ بـهـشت مـکـانش نمی            دهندنمی آن را که بین روضه فغانش 

 دهـنـد به زبـانـش نـمی نام حـسـیـن را            مراقـب سخن خود نبوده استهرکس 

 دهـندنـمی حـسـیـن امـانـش گـریـۀ بـر             شـمایل نامحـرمان رسد چشمی که بر

 دهند نمی هوای عشق به جانش  حال و            هاکس که خرج شد به هوای غریبه  هر

 دهندبهـشت نـشانش نمی  رنگی هم از            حسین رفت هرکس سراغ خانۀ غیر از 

 دهندنمی ضربانش ضرب عشق در  جز             هـاتـپـد ز غـم سـم اسبقلـبـی که مـی 

 دهـنـدها هـیـجـانـش نـمی بـا سـم اسب            آن پیـکـر مـقـطع االعضاء و پاره را

 1دهـندنـمی حـرمـله که تـکـانش با تیـر             هوش رفته است از طفلی که تشنه بوده و

 دهـندنـمی بـریـده نـشـانـش نـاگـه سـر            یک دخـتـر سه ساله بهانه اگر گرفت

 

 های حـسـیـنـیم تا ابـد دنـبـال روضـه            خـدا گـدای حـسـیـنـیـم تـا ابـد شـکـر

 ابـد  حـسـیـنـیـم تـاخــط کـربـالی  در            استمشخص  دل مااز کودکی مسیر 

 دیــوانـۀ نـوای حــسـیــنـیــم تــا ابــد             جانحسین   یا کنیم به هرجان تازه می

 ابـد  نـوای حـسـیـنـیـم تـاچنـد بـی  هـر            عـالـمـیم خلـق نـیازترینمستـانـه بـی 

 ابد  خـاک پای حـسیـنـیم تاسـرویم و             کشیم تا به فلک وقت نوکریمی سر

 ابـد  عـزای حـسـیـنـیم تا سـرزنـده از            اوست هایآنکه غمش روضه نمیرد هرگز

 ابـد فـقـط بـرای حـسـیـنـیـم تا نـوکـر            کـنـیم بجز وقت نـوکریسر خم نمی

 
 بيت زير به دليل مستند نبودن موضوع تير سه شعبه تغيير داده شد.  .  1

 دهـند شعـبه تـکـانش نـميبا بـوسه سـه             طفلي که تشنه بوده و از هوش رفته است

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: روح اهلل موید                  شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: حسن کردی                     شاعر:   
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 نیل شد  ورفته جان گرفت  داغت رفته شبنم ز            جبریل شدنامت موجب شیدایی   ی آنکها

 ای تشکیل شد وقتی برایت روضه زمین روی            هاخانه  این رفعت گرفت  عرش خدا، اندازۀ 

 تکـمیل شد اصول دین ما بین لهـوف تو            داشتتو وجود واژۀ ایمان تماماً نقص  بی

 با بارگاه قـدس اگر بزم عـزا تمثـیل شد            در خور نداشتای شرمنده باشد محتشم، چون واژه

 که تعطیل شد  شود آن روضه شرمنده زهرا             نیست زخم تواشکهایم مرهم ام که شرمنده 

 عیسی با کمی از تربتت تأویل شد  اعجاز            یعنی دمت دارالشفا  درد ودوا یعنی غمت،

 پیکرت تجلیل شد   از ها در زیر سم اسب            ایافتاده خاک به    علی نوری،  آیۀ نور تو

 مرثیه خواِن خشکی لبهای اسماعیل شد            زمزم چشمان خود هاجر کنارت اشک ریخت از

 

 حـسین  یابن زهـرا یا یابن حـیـدر            ای مــســیـح خـانـۀ طـه حـسـیـن

 هایم را حسین دستتو بگـیر این               ضریح  دست من کـوتاه مانـده از

 !نـبـاشی مـرگ بر دنیا حسین تو              مستی کردن است دنیا با تو خیر 

 حـسـین  هـمه خـسـتـه شـدم اال از             روزهــای زنــدگــیــم در تــمــام 

 حسن گـفـتـم رسـیـدم تا حـسین  یا            روم تـا کــربــالاز مــدیــنـه مـی 

 اما حـسین  کس کـاری نکـردهیچ             ـاهگـنـ زاردر لـجـن  غـرق بــودم

 کـار من تـنهـا حـسین  ای کـس و            !کرد روی من آغوش خود را باز

 حـسین ایـنجا دعـوت کن مرا باز             تـنـگ تــوأم االن بــاز دل  مـن از

 واویـال حسین ها کـند است! نیـزه            یک غریب و سی هزار اهل زنا

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلنوزن شعر:             قالب شعر: غزل     محسن حنیفی          شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل     سید پوریا هاشمی                      شاعر:   

 



علیه السالم  حضرت سیدالشهدا ، اشعار  ششمدرآستان وصال؛ جلد   103   
 

000
 

 کنی خطاب میپروری مرا  بنده به رسم             کنیمن همیشه فـتح باب می  برای خیر

 کنی دعا نکرده هم مرا تو مستجاب می            کندمی کـرم هـمـیشه فـرق بـساط خـانۀ

 کنی وجـودم انـقالب می زمان گریه در            خداشناسی من از ُمحـّرمت شـروع شد

 کنیبرای نـوکـری مرا که انتخـاب می             کنممی عرشیان چقدر فخر  ارضیان و به

 کنی سوی من شتاب می خورم بهزمین که می             کشیبه روضه می شوم مراهمین که دور می 

 کنی می الحساب علی به ما کرم  جهان این در            ات شفاعت قیامت استدیده  به گردش دو

 کنیعذاب می  اگر  خودت مرا عذاب کن،            مدهدیگران به دست   مرا  چه بد، چه خوبم و

 کـنـیام ز مـرقــد ابـوتـراب مـی روانـه             کربال ام پـیاده سویدیـده دوباره خواب

 کنی شراب می از اگر پُرام خالی سبوی             جام معرفت سبوی من کمی ز  در بریز

 کنی؟!محاسنت به خون خضاب می چرا بگو             ولی کنی،به زیر دشنه هم دعا برام می

 

 دارالشفای حـضرت عـیسی مسیح را             در عـالـِم خـیال، گـرفـتـم ضـریـح را 

 را!؟  کـریهه اینجا  که راه داده به اصال            !حرم کجا؟صفای و ماندم که من کجا 

َهَر الهَجمیل«، صدا زد »قَبیح«            …آبـروی من نـرود پیـش زائـران تا  را آن »اَظه

 شبیه را  حـرم هر خرم به ُحـرّ من می            گفت خویش، گوِش  دست مرا که بست به شش

 را  این ذبـیحشـوید  وقـتش رسـیده یار            تمام خلق بـشوید از ام که َسرداده َسر

 گـدایی وقـیح را  ُکـشتم درون خویش،            امکـربـالیی  حاال که ُحّری از حـرمم؛

 خـواِب دخـیِل ضریح را  رویای سبـزِ             افسوس، تا کـبـوتر خوابـم پرید، بـرد

اعلنمفاعلن مفاعلن مفاعلن مفوزن شعر:         قالب شعر: غزل     محمدجواد شیرازی            شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: رضا قاسمی                    شاعر:   
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 جگرم خورد  خون غمت را  یک کاسه پُر             پرچم روضه به سرم خورد کوچه تو در

 موقع توبه پر فطرس به پرم خورد در             بـا ذکـر شـمـا تـا بـه خـدا اوج گـرفـتـم

 خورد  همان کودکیم خاک حرم دستم ز             دست کشیدمدرش که رفتم به روضه  هر

 سحرم خورد  شب روضه به نماز فیض            مناجات شب سیـنه زدم صبح شدم اهل

 که به فرش حـرم شاه کـرم خورد  پایی            خـانـه اغـیـار هـرگـز نـرود پـشـت در

 را پـدرم خورد فـقـط نان شما عمر یک             هـیئت!پـسـرش خـادم  بـشـود هر بـایـد

 شش گوشۀ تو چشم ترم خورد  که به وقتی            شش دانگ دلـم خـورد بنام تو و زینب

 درم خـورد قـدمش روی دل دربـه نـاز             زهـراست حـسـیـنـیۀ دل شیـعـه گـفـتـند

 چون غصۀ تنها شدنت را کمرم خورد             شدتقـدیر من از روضه تو قـامت خـم 

 

 آبـم چه کـنـم چشم پُر دل سـوخـته و  با            تو باحـال پریشان و خرابم چه کـنمبی 

 چه کنم  تابم در تب وحرمت  از من که دور            به طواف آوردیضریحت   کعبه را دور

 نـشود نـام تو سر لـوح کـتابـم چه کـنم             بودحاصل بیهرچه خواندیم به جز عشق تو 

 کـنم به دادم نرسی وقت حـسابم چه  تو             شود ها همه سنجیده که عمل  محشر روز

 چه کنم سرابم  مثلغمت  اشک  تو وبی              دریایممه چون به چشم ه  گرچه از دور

 کـنـم اگر کـرد جوابـم چه های توچشم            عمر که زیر علمت سینه زدم بعد یک 

 خطابم چه کنم نکنی دوست پیش مردم              خـواهدام اربـاب مرا می به همه گـفـته 

 نـکـنـد روضۀ گـودال کـبـابـم چه کـنم              این بعد ازبرسد سر  اگر عمر شبی از

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:              قالب شعر: غزل     سیدپوریا هاشمی              شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   حسن کردی                    شاعر:   
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 تو که بـال و پر بـزنم پای روضۀ سر            تو به اذن حـضرت مـوال شدم کـبـوتر

 تـو  بـریــده مـــادر لـبـاس نـوکـریـم را            زخمی، به زحـمت افـتادهببخش با پر 

 رسـیـده رزق حـسـیـنـیه از بـرادر تـو             گفتمی چه طور خرج غمت جور شد کسی 

 که مـقـتـدای عـزادارهاست خواهر تو            کـوبمزینب به سینه می  شبیه حـضرت

 تـمـام عـالم و آدم شـدنـد مـضـطـر تـو             بر پاست شمابه چشم من همه جا روضه 

 کـشیـده خشکـی لبـهای زخـم پـرپر تو             ترک دارد کـویر تـرک روی هر اگـر

 خوان اکبر تو  من روضه در دل شد است            جا  در همهدرخت برگ از ریزش خزان و 

 اصغـر تو خـون گـلـوی عـلی  غـروب،            1شیرخوار است طفلبردن باالی   طلوع،

 امـیـر لـشگـر تو بـرای بـارش تـیـر و            بـارمزمـان بـارش بـاران همـیـشه می

 تو که قول تو نـرود گـر رود زتن سر            رقـیـه فـهـمـیـدم من از خـرابـه شـام و

 تـو راه آمـدن تـوسـت چـشـم نـوکـر  به            آخــریـن دمـم بـرسـیقـول بـده  بـیـا و

 
بار در  با توجه به اينکه تصريح بر شش ماهه بودن در کتب تاريخي متقدم و معتبر نيامده است و اين موضوع براي اولين .  1

 .دقرن سيزدهم در کتاب ذخيرة الدارين آمده است لذا بيت زير تغيير داده ش

 اصغـر توغـروب، خـون گـلـوي عـلي            طلوع، بردن باالي طفل شش ماهه است

؛  ۵۶۹ جالءالعیونبيت زير به دليل مستند نبودن و تحريفي بودن حذف شد، همانگونه که بسياري از علما و مراجع در کتب: 

اآلمال   المهموم  ۴۴۹منتهی  نفس  ومرجان  ۲۸۳؛  لؤلؤ  الحسینیه  ۲۱۵؛  اربعین  الرجال۱۳۸؛  قاموس    فواید   ؛۴۶۶  ص  ۸ج    ؛ 

اربعین    تحقیق  ؛ ۵۱  المشاهد اوّل  المقال ج۶۸۴درباره  تنقیح  کبریت احمر  ۲۵۵ص    ۳؛ حماسه حسینی ج ۱۹ص  ۲؛  ؛  ۳۸۴؛ 

  اين   و  است  تحريفي   اند ازدواج حضرت قاسم با دختر امام حسينو .... نوشته    ۱۱۹ص  ۱؛ مقتل جامع ج۱۸۰مقتل تحقیقی  

ي تحريف شده است. در استفتاعي که از  د سن  هيچ  بدون  الشهدا  روضة  کتاب  در  دهم  قرن  در  بار  اولين  براي  جعلي  قصة

حضرات آيات عظام سيستاني، خامنه اي و فاضل لنکراني صورت گرفته است آنها نيز ضمن نادرست خواندن اين داستان 

 ۶۲۴و  ۶۲۰ص  ۲جامع المسائل ج) .جعلي و خيالي؛ خواندن آن را جايز ندانسته اند

 بـراي حـجــلـه قــاســم گـل بـرادر تـو              کوبمشب عروسي هر کس به سينه مي

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:               قالب شعر: غزل     موسی علیمرادی                 شاعر:   
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 ممنونم حسین  بیمار،که بر سوگ توام این             ممـنونم حسین دل و دلـدار،نـویسم ای می

 ممـنونم حسین  پـر کـشـیدم تا حـریم یـار،             دستم را گرفت  تو مهر ومن غباری بودم 

 ممنونم حسین  نعره خواهم زد به روی دار،            هـوای تو اگر دارم زنـند شک نـدارم در

 بار ممنونم حسین هزاران هـستم،نوکرت              من و ست تو هر عاشقی را منصبی دادهعشق 

 کـنم انگـار، مـمـنونم حـسین پادشاهی می             که نـوکـرم دائم خـدا را شاکرماین  من از

 کار، مـمنونم حسین در بساطـت بابت هر              دارشاعرم یا کفش  ریزم،چای  ، خوانمروضه 

 مـمنونم حسین  ای امـان بنـدگـان از نـار،              خرندمی  جور دیگربساطت اشک را یک در

 ممنونم حسین  خودت بردار،روی  پرده از             بگیرآغوشت  لطف کن من را در مرگم،  وقت

 ممنونم حسین  ،سربار نوکری رحم کن بر            محشر کن بپا محشری در روز محشر من!

 

 خـوردحـسین به دردم نمی دنـیاِی بی             خوردغـمخـواِر کـربال غم عالم نمی 

 خوردخورد داغِ تو را غم نمی هرکس که             رودجایی نمی  تو  نانهرکس که خورد  

 خوردنمی زمزمچشمۀ به حرفها این              عرشی است  چشِم خیِس عزادار شأِن دو

 خوردمسـلم نمی حـشر های روزِ غـم             سایۀ زهرا نشسته است آنکه به زیر

 خوردحسرت عزیزم نمی آتش گرفت            غمت از آنکس که جای بستر بیماری،

 خورد نمی  هرچند طعنه نوکـرتان کم            زنم هـنوزنـفَـس می   با محـرم تو من

 خورد این سیـنه بـاز داغِ محـرم نمی             نفـِس گـرِم مـادرت من حـتم دارم از

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل    امیر عظیمی                 شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: حسن لطفی                   شاعر:   
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 السالم حـسـیـن عـلیه  اعـظـِم اسـم خـدا            السالمعـلیه   انـبـیـاء حـسـیـن لـب ذکـر

 السالم الُمصَطفی حسین علیه کیست ِمنَ             حسین هـستی خاتم فیض دمادم حسین

 السالمکـوثـر خـیـرالنـساء حسین علیه             فـاطـمـه بـال و پـر فـاطـمـه تـاج سـر

 السالم آیـنــۀ مـرتـضـی حـسـیـن عـلیه             ســیــد احــرار او حــیـــدر کــرار او

 الـسالمبـرادر مـجـتـبـا حـسـیـن عـلـیه            خـاتـمۀ پـنـج تـن جـوهـر جـان حـسن

 السالم مـا حـسـیـن علیه  تـربت اربـاب            سیـحـا کـندکـند ُمـرده م مریض احـیـا

 السالمحـسـین علیه شـیـرین لـقا اکـبـر            است حق زیارت این دو زیارت عرش و

 السالم َمن اتـاُکـم نَجـی حـسـین علیه  وَ             کـشتی نـوح است او امید ما هست او

 السالمعلیه داشـت به او الـتـجا حـسین              گر هبود به او نوح خطر درخودش نوح 

 الـسـالمعـلـیه پـادشـه کـربـال حـسـیـن            غـم گـریـه فـقـط در گـفـت امـام رضا

 الـسالم عـلیهداغ عـزیـز خـدا حـسـیـن              مـؤمـنی شـعـله زده تا ابـد در دل هـر

 السالم مـرغ هـوا حسین علیه  مـاهی و            بشر پری و  غـم او نـاله گر جن و در

 السالمعلیهچیست به وقت عزا حسین             گـیـرهـا صـدای زنجـیـرها ذکـر عـلـم

 السالمنـوا حسین علیه   تـار به شـور و             عود وچنگ رود زمزمۀ  ماهورِ گریۀ 

 السالمحسین علیه  گوشه را گوشۀ شش            به ماتمش با فغان سرایش بخوان   نوحه

 السالم علیه  ها حسینحرف لـب مشک             عـطش  واعـطش غـصۀ سـقا واعطشا

 السالم حسین علیهعرش صدا زد صدا             فاطمه از حال رفت شمر به گودال رفت،

 السالم حـسـین علـیه قـفـا  ذبـح شـده از            تن سرش خواهرش برید از روبروی

ـل بـالـّدما حـسـیـن عـلـیه             تنها حسین وکس حسین بی هذا  فاطمه!  الـسـالم ُمـَرّمِ

فاعلن مفتعلن فاعلنمفتعلن وزن شعر:                      غزلقالب شعر: امیر عظیمی                     شاعر:   
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 حسین  آخر خزان االّ شود می هر بهاری              حسین  االّ  این جهان ام دراز همه پا خورده 

 حسین  کیست تا یاری کند ای ناتوان االّ             کسمبی  من تهی دسـتم، فقـیرم، بیـنوایم،

 حسین  مطمئـنم نیست یاری مهـربان االّ             اّولین سـرم بوده ز روزِ  چون پـدر بـاال

 حسین  االّ صاحبدالن گاهی نیست بر قبله            الـمـیمبرتـریِن عـ  های عـالم،ما حـسینی 

 چه کسی ما را بََرد تا آسـمان ااّل حسین             کندها را خوِد زینب کفالت می کن گریه

 حسین  االّ داراألمان را کرده چه کس روضه             بس  واش باید تنّفس کرد در فضاِی هیئت 

 حسین  نشان االّ  کیست تا اهـدا کند نام و            1ارباِب ماست خصلِت داری همیشه  آبرو

 

 اشک  به نور  خورد اینجامی غبطه خورشید            حسینیه طور اشکچراغ  روشن شد از

 های تـشنه لبی از زبـور اشکبا آیـه            رسـنـدراه مـی داودهـای مـرثــیـه از

 اشک حضور ما با صمیمی محفل  در            بیا این شعـرها رونـمایی شب به  یک

 اشک عبور  کوچه باغ زخم تن تو  از            سال نشد مرهـمی شود بعد از هـزار

 اشک تنورحرارت داغت  گرم است از            قــلـوبـنـا تَـبـُرَد ُمـصـیـبـتُـَک فـی لَـن

 اشک اما شدم دو مرتبه مغلوب زور            در خواب نامت آمد و گـفتم نگریمت

 نمک ریخت شور اشک در طبخ آن به جای            مادرت ات این استشفای نذری  راز

 اشک  غرور چون دل راویشکست  اینجا             روی شما را زمین زدند اند…آورده

 
به.   1 توجه  با  اما  معنايي بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است  يا ضعف محتوايي و  ايراد  بيت؛   وجود  اول  در مصرع 

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

 کيست تا اهـدا کند نام و نشان الّا حسين         آبروداري فقط از خصلتِ اربابِ ماست               .جايگزين بيت زير کنيد

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل     محسن راحت حق              شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: میالد حسنی                    شاعر:   



علیه السالم  حضرت سیدالشهدا ، اشعار  ششمدرآستان وصال؛ جلد   109   
 

000
 

 شب هم بهتر است  گریه بر تو از نماز نیمه             است عالم نزد ما غم بهتر دو روِر هراز سُ 

 است  آب زمزم بهتر در سلوِک ما فرات از            است دیگرى واقعاً اشک براى روضه چیز

 است گریه برایم بهتر بی  دنیاى مردن از            کنمگمان دق می  بی بگیری  را هایم گریه

 بهتر است  »للا اعلم« از برای این سؤال            چیست تو  هایکن گریهدر جواب اینکه شأن 

 آقـایی عـالـم بهـتر است  نـوکـری تـو ز            رسید که به جایی رسید از نوکرِی تو هر

 استالقدس وللاِ این دم بهتر  روحدم  از            دم شدیم این دم مسیحا  دم دادیم و با نوحه

 هـا مـاه محـرم بـهـتر استاز تـمام مـاه             خواستـیم شما راخـدا مـاه  یازده ماه از

 قامِت خم بهتر است  باشما   چون غالمیِ             نزِد فـاطمه است رتـبـۀ پیـِرغـالمان تو

 است پرچم بهتر  هستم که باشم زیرِ  معتقد             گر به زیِر نـاوداِن کعـبه هـم باشم ولی

 

 دستت مقّدرهای بسیاری  باست خورده  رقم            معبرهای بسیاریست واکردهبه دل، عشق تو 

 افـتادند دلبـرهای بسیاری که در بند تو             داری های خود جذّابیت دلربایی چنان در

 محورهای بسیاری   ساخت تو  به حول محور             و خالقاز پنج رکن آفرینش هستی  یکی

 حیث منظرهای بسیاری  ازکند می تفاوت              با جنّت وحریم امنت آغوش خداوندست 

 بسیاری  ایپره را   ایوان تو سطح گرفته             پروازند مشغول بسکه اطراف حرم  مالئک

 سرهای بسیاری شود می به سمت کربال خم              بینمچه کردی با دل عّشاق که هر روز می 

 ات پرورده نوکرهای بسیاری که چای روضه             تر طهوراکجا پیدا کنم دیگر شراب از این 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل     علیرضا برنا                    شاعر:   

 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   عالیه رجبی               شاعر:   
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 چه به دل جمله تمنای تو بود  داشتم هر            سر من میل تـماشای تو بود ازل در از

 بود  تربت اعالی تو  حق به سرِ  سجده بر            آنچه در وقـت نمازم کمرم را خـم کرد

 عقل مجنون تو، آشفته و شیدای تو بود             چشمدیـدم با   سِر بازار جـنـون رفـتم و

 بود  نم اشکی که روان جانب دریای تو             جهان بسته به اشک است حسین دو عّزت هر

 تـوالی تو بود مهـر و احـتـیاج هـمه بر            است ازل تا به ابد محتاجیم این چه سری

 بود   خاک کف پای تو تاج شاهی من از            خـواهـد ماندنوکـر تو  تا ابـد نـوکر تو، 

 بود   گـل بابـای تو ریشـۀ آن شـجـرم در            امام از سـلـسـلـۀ نـوکـری شجـری دیـده

 بود   های توسینـۀ من خشکی لب محشر            مـادرت گـفت بـنـی به دلـم صور دمـید

 

 نوکرهاست  این شهپر بال جبریل امین             این نوکرهاست پرچمت سایۀ روی سر

 این نوکرهاست جا مادر همه زهراکه  چون            زنـان هـمۀ سیـنـه  ام باشـده گر بـرادر

 نوکرهاستاین  هرکه در روضۀ تو نوکر            رفته همۀ عـرش فـراتـر یا حـسین از

 این نوکرهاست  ها نفـس آخر نفس  این            گیرممی نفسوسط روضه  من فقط در

 ات باوراین نوکرهاستنوکری منصب             ستزنـانت نفـس عیسائی  نـفـس سیـنه

 نوکرهاست  ایناشک در روزجزا گوهر             است شده  جاریکه  اشک ارثیه عشق است

 این نوکرهاست  شده پامنبر علتش این            زنیست واین سینه روضهجبرئیل عاشق این 

 که کوثر این نوکرهاست ریخته  فاطمه            شفا بخش دل است ات ارباب روضه چایی 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   داریوش جعفری                  شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                     قالب شعر: غزل        مهدی نظری              شاعر:   
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 حسین است  گـدای کـوچه بـازارِ             حـسین است گـرفـتـارِ  دلـی دارم

 حسین است گـفـتـارِ  لـبـم زخـمیِ             !دلــم درِد هــزاران شــعــلــۀ آه

 استحسین  جهانم رنِگ رخسارِ             سـینه دارم که ِمهِر او دربس  ز

 بدهکاِر حسین است   این تن هنوز            مـسـلـخِ او سـر را دهـم در اگـر

 این غم کی سزاواِر حسین است   که            غــربـِت او ای دل بـنـال از بـیـا

 حسین است گداست اّما خـریدارِ             رویـش تـابِ بـی  مـن شـیـدای دلِ 

 است حسین دیدارِ  روی  فقط یک            قـابـل نــثــارِ  هـــزاران جـاِن نـا

 حسین است  عالم عـبِد دربـارِ  دو            پـای وجـودم سـرا من، بر خـوشا

 حـسـین است  عـلـمدارِ دستاِن  دو            تماِم هست و نـیـستم نـذِر عـشقِ 

 است حسین دلـم مـرهـوِن ایـثـارِ             1دقـبرم گـذارن و تا روزی که در

 بیـماِر حسین است دار وتـنم تب             و قـرارنـفـس اندر نـفـس دل بی 

 !دِل عـالـم عـزاداِر حـسین است            چارصد سال است و اکنون و هزار

 

 کافیست  ای نِعـَم االَمیـرم،تا قیامت شده            کافیستمسیرم  اینکه افتاده به سمِت تو 

 که به عشِق تو فقیرم کافیست  حددر همین             مرا نیست علی عشِق دگر بن حسین جز

 !حقیرم کافیست ناچیز و اینکه یک نوکرِ             شـاعـر و خــادم و مـداح نـدارد فـرقی

 کافیست  بگیرم  «گوشه  شش» حاجِت دیدنِ             عـطایت آقا لطـف و من اگر با کـرم و

 که بمـیرم کافـیست کـنم تاگـریه  آنقَـَدر            برسانم روزیبه ضریحت  دسِت دل را

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

 دلـم مـرهـونِ ايـثـارِ حسين است             به تا روزي که در قـبرم گذارند                .جايگزين بيت زير کنيدآمده را 

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                     قالب شعر: غزل    هستی محرابی                   شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   محسن زعفرانیه                  شاعر:   
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 گذاشتی  است تو بهـتر هرچه بهـتر از            گـذاشـتی ات سـرعـاشـقـی  پـای قـرار

 را به عـهـدۀ اکـبـر گـذاشـتی این کـار            خود گدای از که دل ببریخواستی می

 های کوچک اصغـر گذاشتی  در دست            را قـبـیـلـه مـفـتـاح مـشـکـالت بزرگ

 یـک عـده را غــالم بـرادر گـذاشـتـی             خواهرت سرای دو یک عده را کـنیز

 گـذاشتی ام به سمت حـرم درسیـنه  در            کنمفـراق حـرم گریه می  که در دیـدی

 گـذاشتی های چـشـم گـدا زرکـاسه  در            است ای همۀ ثروت منکه داده اشکی

 گذاشتی  روی خـاک ساعـت آخـر  سر            ای سبب خـلـقـت زمـیـن چـرا تـو  امـا

 گذاشتی ُکـندی خـنجـر  به زیر حـنجـر            ها گذشتنیزه سینه تا که تیزی سر از

 عرصۀ محشر گذاشتی  چو پا به  سربی             کنم  سر که چه خاکی به  خودت بگو  اصال

 گـذاشتی  هم به دست غـارت لشکر  آن            رسید یک پیروهن جای کفن به جسم تو

 محـبّت روا نبود  چون تویی به غیر  با             ربود؟ چه کسی خاتمت جان خاتمی، تو

 

 نیست  روضه که بنای است آنجا زندگی درد            سر ما نوکران غیر از هوای روضه نیست در

 خوشتر به گوشم از صدای روضه نیست اینغمه            غروب زندگی اذان صبح هستی تا از

 تاب و تبش جایی برای روضه نیست آنکه در            حسرت ساخته آشفـتگی شهر درخانه 

 که در این خاک دان درد آشنای روضه نیست هر            شودآویز روحش می  دست پوچ  هایی  زخم

 پای روضه نیست  طریقش رد عارفی که در            ناکجا آبـاد دنـیایی غریب گـم شـده در

 روضه نیست  های اشک  نردبان آسمان جز            شودمی تهّجد از من دوراشک معراج 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                 قالب شعر: مرضیه نعیم امینی                شاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل     حسن کردی                  شاعر:   

 



علیه السالم  حضرت سیدالشهدا ، اشعار  ششمدرآستان وصال؛ جلد   113   
 

000
 

 حسین بازدم شد یا ابوفـاضل ولی دم شد             شام محرم شد حسینصبح و هر   رونق هر

 نگار روی پرچم شد حسین  نقش وبهترین             کـنـددل آشـفـتـه بـازی می  با هـر  نـام او

 در دوعالم مظهر فیض دمادم شد حسین            ام آبـاد شـدخـانـه  بارها گـفـتـم حـسـین و

 مسیحای خود عیسی بن مریم شد حسین  پس             ستحسین فاطمه  ازدارند که انبیا هرچه 

 حسین قاب چشمانم مجسم شد ناگهان در            خواسـتم تا که خدایم را ببـیـنم در سحـر

 مرهم شد حسین  من را نیز درماندرد بی              کرده استهایش دستگیری بنده  نه فقط از

 تمام خـلق عـالـم شد حسین تـوبه بر باب             پـای آدم بـاز کـرد را از  بـالحـسـیِن بـنـد

 الغم شد حسین  کاشف فارج الهم شد حسین و             النجـات یـاد او بـرایم شد مـفـاتـیح  نـام و

 اعظم شد حسین است اما اسم اسم بسیار            تــعـالـی مـرا گــمـان رب تـبـارک و بـی 

 باعث و بانی هر بـاران نم نم شد حسین             چشم مناین بهتر ندیده  معلول از  علت و

 به شخص مرتضی هم شد حسین  الناساشبه            شهـیده شد حسن النـاس به زهـرایاشـبه

 شد حسین هـایم چون گـریز اکـثر مرثـیه              کربالستهرکجا هم که روم ُحسن ختامم 

 گودال َدرهم شد حسین   دل محض ِدرهم در            کند تا مـبادا دشـمنـش را دست خالی رد

 

 کن روضۀ زهرا پُر ازكاسۀ چشم من           كن  سر سـال است بیا كـیـسۀ ما را پُر

 كـن  به دو دسـتـان یـدالـلـهـی سـقـا پُـر           حـرمت ای مـوال در جـای خـالی مـرا

 كن  را به یك امضا پُر ما این برگۀ پای            یك امضا هستملنگ  من وَ سر سال است 

 كن  دریا پُر كرم آب دو چشمم ز دو در          روزی اشـك مرا مثل ُمـحـّرم بـنـویس

 كن در دلم از غم خود قـدر دو دنیا پُر          اوالد شماست و عزای تو دل من وقف

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     علیرضا خاکساری               شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل   محمدهاشم مصطفوی              شاعر:   
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 پـیـمـبـر فـیـض بـردیـم در خـدمـت آل             فیض بردیم این در  مثل گدا هرشب از

 حیدر فیض بردیم  ذکر بیش از همه از            های مـوال َمـسـتـمان کردنَقـل فـضیلت 

 فـیـض بـردیم  روضۀ پـایـان مـنـبـر  از             دیـدیـم از ُخـطـبـۀ آغــاز مـنـبـر خـیـر

ـلَم،            خدمتگزاریکسوِت  به شب در ما شب  فـیـض بردیم ثـل قَـنـبـرم مانـنـد اَسه

 فیض بردیم  در اصل از این فیِض اکبر،             دادیمروضه خواندن فیض  با  ما ظاهراً 

 از طـعـم نـاب آب کـوثـر فـیض بردیم            جان کردیم یعنی  ما اشک خود را نوش

 فـیـض بردیم مـادرهای  «وا ُحسینا »از             شبهای جمعه در حـرم مهـمان شدیم و

 ُمکـّرر فیض بردیم جای ضرر دیـدن،            خـرمن دل را که سوزانـد آه سه ساله،

 برادر فیض بردیم   این خواهر از بسیار            ِدیِن ُحـسین و زینـبش بر گردن ماست

 یمخـنجر فیض برد از حـنجـر در زیر            شـد خــون گـلـویـش آبــروی دیـن مــا

 

 کندامیدم می نا طبیبان دیگر از چشمت            کندغرق امیدم می عشِق تو در دو جهان 

 کندآید و غـرِق امـیـدم میمیمـادرت             ماست وعدۀ دیدارِ  کنج هیئت، زیر پرچم،

 کـنـد پـابـنـِد قـرآِن مـجـیـدم می نـام تـو             تا ابد ست و تو آیات خدا نازل شده در

 کند می صاحب کلیدم ات اشکهاِی روضه            دانند که؛های بسته می قـفل ها وغّصه 

 کند مفیدم می  شخص هاِی توپوشی چشم            ریز خوان یا چای  ُکن یا روضه زن یا گریه سینه

 کندمی روسفیدم ها خالصه  این سیاهی             سیاه پرچم خانه زدم درِ  سر مشکی! شالِ 

 کند آخر شهیدم می  »ُحر« مثل حتم دارم            گیرد مرامی  یکروزهایت عاقبت چشم

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: محمد قاسمی               شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل     مرضیه عاطفی                  شاعر:   
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 کندمی  ای یـار  نگـاِه تو شب دورم از            کـندمی  مـرا خـار از بس گـنـاِه روز،

 کندبیدار میصدای تو   ِکی در سحر،            آلــودهٔ مـرا  چـشـِم بـخــواب رفــتـه و

 کـنـد مـی نــمـاز پـدیـدار را سـرِ  خـود            ولی خـیالی از گـنهـم َرد َشوم،بـا بـی 

 کندپیـداست دل سیـه شده، بد کار می             برمگـاهی من از نـمـاز که لـذت نمی 

 کندسـتار میبر من چـقدر لطف، که              حرام و خطای چشمهای نگاه وای از 

 کندگـاهی حـالل، چـشم مـرا تـار می            حـاللـم شـود حـرام گهـی نگـاهِ  حـتـی

 کـنـد را خـدا قـبـول بـه دلـدار مـی  مـا            لطف حسیـنی پـناه بُـرد بایـد فـقـط به

 کندمیاین روضه کـاِر تـوبهٔ بـسیـار             عالمستخطاپوِش  یک روضهٔ حسین،

 کنداسـرار می گـریه ز  رسیـد و مادر            شب را به کـربـال بـرسانـیـد نـیـمه  ما

 کـنـد دل را تـمـام عـمـر گـرفـتـار می            کـفـنبـی  پـائـیـِن پــای مـرقـد اربـابِ 

 

 هیچ دگر تاب ودل بی  چشمان پُر آب و             مائیم و فقـط روضۀ ارباب و دگر هیچ

 هیچ تاب و دگر وابستۀ خورشید جهـان            ای چشم فرو بسته از عالمچون روزنه 

 هیچ دگر مائیم و همین گـوهـر نایاب و            دنـیـا  انـدوخـتـه جـز اشـک نـداریـم بـه

 هیچ  دگر و سیالبشسته به  شد کوه گنه            اشک فـشـانـدیم قـطره اگـر انـدازۀ یک

 هیچ  دگر  این شده گرداب و هر راه به جز            راه دل مـا را بـه حـرم خـتـم نــمـودنـد

 هیچ  دگر خواب وبی   سبک بارم و چون ابر            خـانه به دوشم عـزا  چون پـرچـم سـیّـار

 هیچ دگر ارباب وحضرت  که غمِ  گویم            داری پرسند که سرمایه چه  چو حشر در

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                       قالب شعر: ناشناس                      شاعر:   

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنشعر:  وزن                 قالب شعر: غزل     حسن کردی                   شاعر:   
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 سـال بسـوزم فـقـط برای حسین  هـزار            که عـمر زیـادم دهد خـدای حسین اگر

 عـالـم به اتکـای حسین  دو ام زگـذشـته            !دارم من ام! به دو عالم چکارحسیـنی 

 پای حسین   افتم به دست ومی سر نماز             نوبت را نماز است و پنج  حسین روح

 !حسین عـزای نوشته روی دلم مجـلس             ام حسیـنـیه شدسیـنـه زدم سـیـنه  براش

 1 !های حسین روضه ز گیری مباد فاصله            گفتمی  ام به مندلخـسته همیشه مـادر

 یک دعای حسین  چیست؟ برات کرببال             !پولی نیست  ست!  کرببال دعوتی رفیق!

 ببر سـالم حسن را به کـربـالی حسین              امـسـال حـسـن کـربـال بـرو نـیـابـتـاً ز

 

 حسینهوای   کوچه دل پُر شد از  فضای            حسیندالن است کـربالی  سـوته قـرار

 حسین  رضای  حضرت حق هست در رضای            حسیُن ِمـنِّی طاهـا به روشـنی فـهـمـاند 

 تـمام را هـبـه کرده فـقـط برای حـسین             آنچه که دارد  خـدایی هـر خـدا به غـیر

 ما شور نـیـنوای حـسین  بگـیرد از سر             نـتـوانـد زمــانـه بـا هـمـۀ پـیـچ و تـاب 

 به اشک معرفـتـش گشته آشنای حسین              که چه غم ز درد غـریبی بَُود کسی را

 پـای حـسـین  گـذاشـتـند جـوانی خود به            که به روز حـشر نـدارند حـسرت آنهـا

 جـای حـسـین  بـنـشـیـند دمی به بیـاید و             نـیـست کـسـی تـا ابـد درون دلـم قـرار

 های حسین سپـید مو بـشوم پای روضه             شود روزیمنی که نامه سیاهم چه می

 شـود آرام با نـوای حـسین هـمیـشـه می             آرام نا خدا گواست که این قلب تنگ و

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

 هاي حسين مباد خرده بگيري به روضه            گفتمي  ام به منهميشه مـادر دلخـسته               کنيد.آمده را جايگزين بيت زير 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:              قالب شعر: غزل      سیدپوریا هاشمی                 شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل    حسن کردی                    شاعر:   
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 امهمراهیکنی می هم  ماندی و هم کنارم             امهمه رسوایی و خودخواهی با وجود این 

ً  دیدم ذوالکرم بودی و            کنیبا خـودم گـفـتم من آلـوده را رد می  ام خواهیمی  واقعا

 امهمه کم کاری و کوتاهی  با وجـود این             رسدمی  هم من  بهات حتی رحمت موصوله

 اممـداحی نـماز و روزه و بین اشـعار و             شودپیدا می  فقط ُحّب توگردم میچه  هر

 امگمراهی تا خود محشر به دنبال همین              است گمراهی ها به قول اهل غفلت روضه گر

 ام""ثاراللهی  ام حک کرده این سینه در سر            ازل خـط زیبای خـودش روز با مادرت

 امسوی حـرم پـای پـیاده راهی  اربعـین،            بـا تـوّکـل بـر خـدا و بـا دعـای مـادرت

 اممـاهی  ازتر   هایم پست پس بدون اشک            روایت آمده مـاهی برایت گریه کرد در

 امات در اوج نا آگاهی در بسـاط روضه             علقمه؟! سرت در چه آمد برفهمم می من چه 

 

 آشـنا شدیم  غـم تو ای که بالحـظـه از            شدیمنـوا نـی ِسـّر نـی و  قـراربـی  مـا

 غـم کـربـال شدیم کـین گـونه داغـدار            نشستجانمان  کی به دل و  ِمهرت کجا و

 شدیم  ازل به عـشق شـما مبـتال ما از            جـز بـرای تو مـا را نـیـافـریـد خـدا،

 شـدیـم گـدای شـمـا آقـای مـا شـدی و            تقسیم شد وظایف و صد شکر بعد از آن

 خـیـرالـنـسا شـدیم بخـشـودۀ عـنـایـت            ها گرفتروضه درحتما دعای فاطمه 

 شدیمها روضهزن  خدا که سینه شکر             ایمبـا افـتـخـاِر نـوکـریت قـد کـشـیـده

 خـطا شدیم را حـالل کن که اسیـر ما            ایمشکسته کن که نمکدان  را حالل ما

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           ل     قالب شعر: غزمحمد جواد شیرازی          شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: نعیمه امامی                  شاعر:   
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 در دلم اَفروخت حسین شعلۀ ُحِب علی،           حسینآموخت به من  شکِرهلل که حق را

 را به من آموخت حسین  حرف زدن خدا  با           خداستهمان عبد  است، حسین عبدهرکسی 

 ِمحنِت فاطمه را در دلم اَندوخت حسین           دسِت خودش که با  ازل بود، روز آری از

 نفروخت حسین  را به تو ای دیِن خداذّره           :به دنیا فـرمود  با صدای سخِن عـشـق،

 حسیننیاموخت   لبخند! خواری و ذلّت و           نگـفتسخن از دِر تـذلـیل  با سـتـمکار،

 حسیندیده به ما دوخت  زیِر شمشیر و سنان،           تَـِه گـودال اگـر زمـزمـۀ یـا رب داشت

 نَیاَندوخت حسین نیزه    تِن خویش به جز بر            کهنه پیراهِن او هم به خدا غارت رفت

 داشت، که لب تا جگرش سوخت حسین  آنقَدر           عـطـِش کـشته شدن خـدا و آتِش عـشـقِ 

 حسیناَفروخت  بَر  سِر نیزه چو خورشید،  بر            هـر که فـدایی نـشود کـربـالیی نـشـود،

 

 حسین  حضرت خیُرالنِّسا، چشم ای نور            حـسـین یا سـیّـُدالَشـهـدا، عـزیـز خـدا،

 حـسین  آنکس که با غـم تو شود آشـنا،            شودبیگـانه می  تو با هر کسی به غیر

 حسین  ایـنجا گـدا،آقـا شود، به اذن تو             به ما داده آبـرو اعجـاز چـشم توست،

 ها، حسین ای دستگـیـِر در ُگـنه افـتاده            زلف خویش  بهدل ما را  محکم گره بزن

 »حسین«  زنند همه یکصدا؛ فریاد اگر            جـهـنّـم شـود بـهـشت آتـش برای اهـل

 حسین  خود جدا، غم دمی زِ مکن ما را             خـواهرت آقا، قـسم به روز جـدایی زِ 

 ای کشتۀ فتاده به صحـرا رها، حسین             گــودال قــتـلـگـاه تـو شـد بــارگـاه تـو

 حسین  سر کـنار کـشتۀ من هـم بـیا،بی              تنها دعـای سیـنه زن تو شهادت است

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   محمود ژولیده                 شاعر:   

 

مفاعیل فاعلنمفعول فاعالت وزن شعر: غزل                    قالب شعر: رضا رسول زاده                شاعر:   
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 ماتـم دارد  بانـویی کـنـج حـرم مجـلس             جـمـعه حـرمت بوی ُمحـّرم دارد شب

 صحـن تو را کم دارد   دل آشـفـتۀ من،            دلم رفـت حرم باز شب جـمـعه شده و

 دارد «وای حسـینم » زیر لب زمـزمۀ            آقااست برایت  مادرت روضه گرفـته

 دارد  که پرچمهمانجاست  روضه مجلس             بیرق روضه عیان است ز روی گنبد

 غــم دارد چـقـدر«  آه بُــنَـیَّ  »روضـۀ             خـدا را لـرزاند گـریۀ مادرتان عـرش 

 هر که آید به حـرم نـام تو را دم دارد            حسین پُر شده از ذکرهای حرمت  حجره 

 دارد  زائرتان چـشمۀ زمـزم چـشم هر            به لب آب فراتخشکت هوای لب  در

 دارددل غم  که به هرکس دل  بُرده غم از            سر شب تا به سحر سیب حرمت از عطر

 فطرس انگار خبر از همه عالـم دارد            آوردهتو سالم  چقدر برفطرس امشب 

 

 من دارم این منسبی که  از هزارُشکر            غبار راهم و در کوی تو وطن دارم

 حرم شوق پَر زدن دارم قدر دورچه             شاهـدنـد ای شاهکـبوتـران حـریم تو 

 سر سخن دارم باشی؛  مخاطبـم که تو            ترجـیحم سکوت هـمیشه اگرچه بوده

 دارم ات ِمیِل سوخـتنپای تـشنگی  به             اربابشناختم را خودم آن زمان که  از

 یمن دارم  به دست خویشتن انگـشـتر             یاد روضۀ انگـشتر توأم که هنوز به

 تن دارم ُحکم شرع فقط پیرهن به به            حکایت پیراهنت که غارت شد  پس از

 دارم  کـفـنآقـای بی  غـالمـم و که من            بگو که بعد وفـاتـم مرا کـفـن نکـنـند

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   مصطفی قربانعلی                شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                قالب شعر: غزل     محمد قاسمی                     شاعر:   
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 دلـم اضطراب را ات بهانداخت دوری            ام گـرفـت نـگـاه تـو خـواب رادیـده از

 خواب را خورد و عشقت حرام کرد اگر             خـون مـرا بـه عـالـم و آدم حـالل کرد

 انتـخـاب را ما گـرفـت فـرصت هر  از            اتبه آسـتان تو دادن، بزرگی  سر جـز

 کــاری نـداشــتـیـم گــنــاه و ثــواب را            به اینجا کـشانـده است را محـبّت تو ما

 جـنــاب را زنـیـم خــانـۀ عــالـیـمـی در            طـلـب لــطـف آمــدیــم از راه دور در

 را خـود ادعـیه مـسـتـجـاب ست بابرده             محضرتقطره اشکی به  که آورده هر

 …مـوی طایـفـۀ بـوتـراب را یک تـار             دهـیـمپـادشـاهـی عـالـم نـمـی   حـتـی به

 ای بـساز و بسـوزان کتاب را خـانه   بت             وقتی که ُحّب آل علی نیست، هر نفس

 تــمــام جـهـــنـّـم عــذاب را بــردار از            بـیا با تـبـّسـمی ای مـهـربـان مـحـض!

 دستی که ریخت روبروی تشنه آب را             بشکـند دد همه سیـراب و بودند دیـو و

 بـس کـن رقـیـه قـصـۀ بـزم شـراب را             گـریه عـباس را بـبـین بس کن ربـاب،

 از گـل درآورنـد به چـکـمـه گـالب را            فه رسم بود که در پیـش باغبانکـو در

 

 تـو آفـریـده شـدمبـرای گـریـه بـه داغ               هـمه مخـلـوق برگـزیده شدم مـیان این

 حـوالـی یــار دیـده شـدم بـار یـکـی دو             همین کافیست  اگرچه وصل نصیبم نشد،

 جا سمت تو کـشیده شدم  رمیده از همه            بود تو کار  نه،  من کار که اهل توأم،  همین

 لبـهـات آبـدیـده شدملطـف خـشـکی  به              هست که گریه سالح اگرچه هیچ ندارم،

 به مجـلس تو رسـیـدم اگر رسـیده شدم              مـانــدمنــبــود آتـش داغ تـو خــام مـی 

 خوشم که پیش نگاه خودت خمیده شدم             من به ذکر نام شریفت گذشت عمرم و

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: مهدی امامی                   شاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:               قالب شعر: غزل    مرضیه نعیم امینی                 شاعر:   
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 دانی دلم هوای تو کرده خودت که می            رحـمت خود را،هـمیشه بـارانی بـبار

 که هـمیـشه مرا بگـریانی  شودچه می            مـاه گـریه برای عـزای تو کم بود  دو

 غـیر در خـانـه تو خـواهـانی نـداشت             دیدمرفتم به چشم خود  محله که به هر

 مرا جـدا مکـن آنـی و کـمـتر از آنـی             این خانه را به جان عزیزت بیا از تو

 شود اینجا کسی خودمانی زود می  چه            آیدغـریبه نیست کسی که غـریـبه می 

 ن تو به ارزانـی گـران شـدنـد غـالمـا             داد به سـیـاهی ُجـون قـیـمت نـگـاه تو

 آیـم بـرای دربـانـی ولـی بـه کـار مـی             دانمبه درد تو که نخـوردم اگرچه می

 زائـرت بگـردانی؟  که مـرا شـودنـمی             دوبـاره جـا مـانـدم انـد ودوبـاره آمـده

 ـتـلگـاه عـریانی که اینـچـنـین ته این ق            آوردنـد چـرا لـباس تو را از تـنت در

 

 حسین صدایم را آمدم تا بـشنوی سـوزِ             حسین ام داری هوایم راای آلـودهبـنـده 

 بار دیگر مستجابش کن دعایم را حسین              شومبیچاره که  رانیازم رد نکن دست 

 حسین  خطایم را ام جرم ونامه  خط بزن از             نامـۀ اعمال من تـیـره شـده امشب بـیا

 دوایم را حسینمیخواهم  تو تنها از باز              نکردرو به هرکس که زدم درد مرا درمان 

 پایم را حسین  جا دست وهمین  تا ببندی در            امتو دل داده  ام تنها بههمه دل کـنده از

 هایم را حسینناله کن رزق اشک و بیشتر             حاال عالمی گریان شده  که از داغ تو  ای

 حسینکند ُحجب و حیایم را ات کم میدوری            نـباشد فـاصله  شد بیـنـمان آقامی  کـاش

 حسین  اذن رفـتن اربعـین کربـبالیم را            کرم همین شبها بده با یک نگاهی از در

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل     ناشناس                       شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                قالب شعر: غزل      یاسین قاسمی                    شاعر:   
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 ابـتدا حـسیـن مشـق شب مـالئـکـه از            حـسین انـتهـاکـرانـۀ بی بی ای فـیـض 

 حـسین النـسا نور عـلـی و زادۀ خـیـر             مـصـطـفی  ریـحان دردانـۀ خـدایـی و

 ای آشـنـا حـسـین تو تـر زآقـا غـریب             ولی نبـود تو آشنـای هر چه غـریبی،

 خدا حسین  رود تاطالب است آنکس که             اتگـدائی  به مـسـیـر نـهـد بایـد که پـا

 عـالـم دوا حـسین تـمام درد دو ای بر            رودتب تو سـمت مـداوا نمی جـان بی 

 حـسین  لـبـم مـیـانۀ صحـن رضا ذکـر            در کـربال نـوای لبم ذکر یا رضاست

 حسین  گشت یاحرمت  آنکس که زائر            ریـاحــرم عـرش کـبــ گـردیـده زائـر

 بر دوش پاک تو عـلم مجـتـبی حسین             اخ الکـریم ای تو کریم و ابن کریم و 

 ها حسین غم کوچهای چون حسن غمیِن             است هم به دلت داغ مادر توحسن مثل  

 مـدیـنه و کـربـبـال حـسـینای کـشـتۀ             ایای زخمی دوشنبه، به گودال رفته

 تن جدا حسین  از سر صدها سـالم بر            از ما و از خدای تو بر پیکرت سالم

 حسین هوا بی بس  تو زای خورده نیزه  سر             1روی اسب  فدای تو که فتادی ز ها جان

 

 که شوم عـبد مدامت ارباب کن دعا تا            ارباب  ازل خورده به نامت روز دلم از

 ام عـاشق نـامت ارباب قـیـامت شـده تا            دانی گر دهی یا نـدهی حـاجت من می

 ارباب قیامت جهان کرده  دو نام تو در            زهراستکه نوای  حسین جان به همان ذکر

 
  ۳۳1بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايات معتبر تغيير داده شد! الزم به ذکر است همانگونه که در کتب صفحات  .   1

پژوهشي نو در بازشناسي مقل سيدالشهدا و ... آمده است تا قرن دهم هيچ    2۷۰التواريخ،    ناسخ  ۵۰۷وقايع االيام،    4۵۹نفس المهموم،  

 . نامي از ذوالجناح نيست و اين نام براي اولين بار در کتاب روضة الشهدا آمده است

 هوا حسين اي تو ز بس بي سر نيزه خورده             اي زميناز روي ذوالجـناح تو افـتاده 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: ناصر شهریاری                  شاعر:   

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                      قالب شعر: غزل   قاسم نعمتی                    شاعر:   
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 1و رامت ارباب  بشود عاشق نفِس وحشی            لحـظۀ روضه چه باکم ز گنه معـتقـدم

 بـامت اربـاب  سـر نـتـوانـم که پَـرم از             امبِِشکـن بال و پـرم را که کـنون آمده

 دل عرض سالمت ارباب  کنم از دور ز             نشد  نصیـبم چودیدن کرب و بالی تو  

 غالمت ارباب  دربست و تا شوم نوکر            بـیا جـان یـتـیم حـسـنت کن نظـری تو

 ارباب سـیـنه بشکـسـته فـدایی قـیـامت            تا بـشـوم جان قـاسـم تو بـیا و بـخـرم،

 تـشـنۀ جامت ارباب  قـاسمی مسلـکم و            تر  شـیرینعـسل  مستم از بادۀ لعـلی ز

 پـیـامت ارباب  که لـبـیک بگـویـم به تا            پای عشقت و  سرتیغ بر دست شدم بی 

 ارباب کالمت برسد ُحـزن  بگوشم گر              غریب ای شاهُکشدم عاقبت میغربتت  

 مرامت ارباب   جان فدای تو و این مشی و             امدادم که کنی مرگ چه بـاکی  لحـظـۀ

 

 غـمین هست و خـدایت عالم برای تو             دارد به دوشش کعبه هم شاِل عزایت

 هایتهم نشسته همچو ما در روضه او            توجبریل هم گریَد از این غم در غم 

 بـزم عـزایت   شکـر خـدا هـسـتـیـم در            خدا غم جز غمت در دل نداریم شکر

 سرایت  جنّت در این دنیاست آن صحن و            ما را این جهان بسخواهیم نمی جنّت 

 لـطـفـی نـمـا و بـاز آقـا کـن عـنـایـت            استبلند  سوی تودستم به  خدا بعد از

 پـایت  ای آمـد حـرامـی زد به با نـیـزه             از روی تل دید خواهرت دمی که  وای از

 آورد از حـرمـله پـیـشت شکـایتمـی             روی دامان رقیه است حاال سرت بر

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

 آمده را جايگزين بيت زير کنيد. 

 نفسِ وحشي بشود وحشي و رامت ارباب             لحـظة روضه چه باکم ز گنه معـتقـدم

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: حسن کبیری                 شاعر:   

 



 124  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 

 گیرد حـرارتمی  ام داغ توسیـنه  در            پـرچـم کـنجِ هیئت نـشـینم زیرتا می 

 ها دارم اقامتاز کودکی در روضه            زادتخـدا هـستم غـالم خـانـه  شکـر

 من به تو تنها فقط عرِض ارادت از            به من خـیـِر فـراوانی رسیده تو،از 

 بخـشـش دسـتاِن تو وقـت شهادت  از            در حـیـرتم از لطـف و از آقـایِی تو

 اجابت  شد هم حاجـاِت قـلب دشـمنت            پـیـراهـن و انگـشـترت را دادی آقـا

 به زحمت ها انداخت زینب راسرنیزه            دیدی نمبوسیدن  جای   پیکرت یک بر

 کـردنـد با نـیـزه رقـابت شمـشـیـرها            مظلوم عـشقِ   دیدم برای ُکـشتنت ای

 ریزد عمری این عبارتمن را به هم می             در قـتـلگـاِه تو »بُـنـّی« گـفت مـادر

 

،            یا ُحسین ذکرِ  با مدد از وایم خواره ِمی   ذکِر یا ُحـسین  تا اَبـد از هستـیم َمسته

 ُحسین  یا ذکرِ  رسد ازمی دائم به فیض             کس که مثل ما هر مادر رحمت به شیر 

 یا ُحسین ذکرِ  بَلَد از  به هر ای لب بگو            دیـار ای دل بگـیر دامن او را به هـر

 ذکِر یا ُحسین  صدها دعای ُمـستـند از             آورندمـقام شرف کم می آن جا که در

 یا ُحسین کشد از ذکرِ ی هرکس که دست م            تمـاِم ُعـمـر  بـاهلل قـسم ذلـیـل شـود در

 یا ُحسین که دم َزنَد از ذکرِ ذاکری  هر            اشامضای فـاطمه بـخـوَرد پاِی نـامه 

 شود خجل عدد از ذکِر یا ُحسین می  چون            فـضلش مباش دل اصالً پِِی ُشــمارِش 

 ذکِر یا ُحسین  ازبُگذرد پیری که ساده              ای رفیق از ذکـِر عشق هـیچ نفهمیده،

 یا ُحسین  ذکرِ  شود ازمی  صد ُمرده زنده            کنـداین جمله را مـسیح هم اِقـرار می

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: مرضیه عاطفی            شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: محمد قاسمی                    شاعر:   
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 اسِم اعظمت هست  لب بر  هرجا که باشم            دمت هست شمارم تاغنیمت می  را دم

 ام اول که آیـا آدمـت هـست؟پـرسـیـده            همنشینش کسی که خواست باشم  هر از

 دل ندارم هیچ غم چون پرچمت هست  در             آدم و عـالـم اگـر شـد دست کـوتـاه از

 رنِگ ماتمت هست  که رخسارم به زیرا            سخـتِی دنیا نگردم مبهـوت و مات از

 شوِق جنس َدرهمت هست  خریدن، وقت            دسـتـم چـه بـا امـیـد دق الـبـاب کـرده

 ِدرهمت هست شعرهایم شروع  قبل از            ام در کاسه لطفتشعری نخوانده دیده

 غمت هست اشِک بر عشاق تو چشمِ   بر             اماعـشق  زمیـن از خـشکـیـده احـوال

 َمرهمت هست   نسخهٔ اشکی به روضه،  در             با یک دوا درمـاِن درد هر مریـضـی

 باشد َمحرمت هست  چشمی که گریان تو            دلـیِل محکـمی بر آشـنایی است گریه،

 َکمت هست  از داغِ سیماِی علی اکبر،             تـوخـلـقـِت عـالـم شـود قـربـانـِی   گـر

 در دست تا انـگـشـترِی خاتمت هست             1هـمـراهت آیـد دشمـنت تا قـتـلـگـاهت

 

 عرض ارادت کردیم  سینه به تو بردست             کردیمیادت   جا شد و هرتو به  خیر ذکر

 ات عـادت کـردیمخـانه  به غـالمی در            نیست حسین جهان حاجت ماپادشاهی 

 دم به دم ما طلب جـام شهـادت کردیم            این بـیـرق پاک تو شبـیـه شهـداء زیر

 عبادت کردیم معـصوم طبق فـرمایش             غمهای شماآه محزون چو کشیدیم به  

 بر در خـانۀ تو کـسب سعـادت کردیم             ارباب هستی خداوند تو محض  رحمت

 حین والدت کردیم  عمل از دستور ما به            غـم تو گریه کنیم امر فرموده خـدا بر

 
 داستان ساربان تغيير داده شدبيت زير به دليل تحريفي بودن .  1

 در دست تا انـگـشـتريِ خاتمت هست             هـمـراهت آيـد سـاربان تا قـتـلـگـاهت

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: حامد آقایی                  شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   رضا رسول زاده                   شاعر:   
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 جـمـعـه هـوس کرب وبالیی دارم شـب            هـم در حـرمت مـیـل گـدایـی دارم بـاز

 رسـایی دارم به دل آه  که چـنان صـور            پاست  جان بر  ذکر تو در   محشری از اثر

 نـمایـی دارم  من به سوی حـرمت قـبـله            برای دگران کعبه یک سنگ نشان است 

 صحرای غمت سعی و صفایی دارم  بین            من روضه توستمقصد   توروضۀ منزلم 

 این پرده نوایی دارم  در پرم از شور و            گیرم کرد  اشک نمک که در روضه تو بس

 دارم  خـونت شهـدایـی خـواهـی به هـوا            جان و تن و روحم به فدای تو حسیندل و 

 بـهـایی دارم  غـمـت پیـش  پـای سـودای            بخوان گران روضه این داغ  ارزانی جانم 

 کـاسه چـشم آب بـقـایی دارم  من که در            پیر هرگز نـشوم بر سر خان تو حسین

 دارم  است خـدایـی ام روی حـسینقـبـله             گر کـافر و گر تـرسایم گر مسلـمانـم و

 دارم چون رسـد نـام تو گـوش شنـوایی            کاش ای نند بخواتلقین به لحد روضه  جای

 

 صد امتحان باید گذشت از تا وصال یار           در مسیـر خانۀ لـیال ز جـان باید گذشت

 گذشت   خانمان باید  ومال  فرزند و از دیگر           حسین اُّمی چونکه گفـتی بر بابی انت و

 باید گذشت  آن  این و های طعنه  از پس دگر            کنی  طریق کعـبه باید با مغـیالن سر در

 از نام و نشان باید گذشت  این خانه، پس در            شودخریدارش زهرا   تو،گمنام  که شد هر

 جهان باید گذشت  دو در او  غیر آنچه هر از            حسین و  است حسین حسین است و دل فقط جای

 باید گذشت روان،اشک بی چشم  واقعآ از           چکارخواهد می سایه   ،باران نبارد اگر ابر

 زنان باید گذشتزن، سینه مزار سینه از            محبانش نخوان   سر قبر سوره بر حمد و

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   موسی علیمرادی                شاعر:   

 

نفاعالتن فاعلفاعالتن فاعالتن وزن شعر:           قالب شعر: غزل     محمدجواد پرچمی            شاعر:   
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 ای که عمریست دلها شده کبابش تشنه  لب            خـلـقت تابـیـده آفـتـابش شروع  قبل از

 جانم به این جوابش  جانم به این سالم و            فـوراً عـلـیـکم آمـد گـفـتـیـم الـسـالم و

 میکند خداوند با ارجعی خـطابش  پس             تکـلـیف را ادا کرد با نـفـس مطـمـئنه

 خدا حسابش  است پیشپاک الحساب یوم             حسین کرده ود را خرج خ  هرکس که عمر

 عتابش  حـر ُدّرِ کربال شد تنها به یک             نفرینزمان خیر است حتی  حرف امام 

 برکت حـسین و کـشتی پر شـتابش   از            شـود به آنیراه هـزار سالـه طـی می 

 محضر جنابش  حرم نشستیم در ما در            های آقاحـرم ندارد این روضه کـم از

 های آبـش فـرات قهـریم با قـطره  با  ما            مـیـزد اطـفـال مستانه مـوج پیش نگاه

 1ربابش  دلخون شود حسین و نشین نیزه              کز داغ این مصیبتحکمت یارب چه بود 

 

 کردی حسین  فدابرای دین  جان خود را هم            غوغا بپا کردی حسین کربال لب در تشنه

 دعا کردی حسینزیر لب او را  ،نفرین جای           را کـشید که آن نامرد خـنجـر لحظـۀ آخر

 حسین کردی  صدا را زهرای اطهر مادرت           خممصیبت گشته  پشت زینب از دیدی تا که

 این هـمه ایـثار در راه خـدا کردی حسین            شد زمین کـربال از خـون یاران تو سرخ

 حسین  مبتال کردی عشقت قلب ما را هم به           شدهجاری   تو چون خون محرم اشک من،  در

 گدا کردی حسینصد هزاران شکر چون ما را             هامیـان روضه   گـنج من بـاشد گـدایی در

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

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

 .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 ارباب رفت گـودال آواره شد ربـابش             يارب چه بود حکمت کز داغ اين مصيبت

نمفعول فاعالت نمفعول فاعالتوزن شعر: غزل                 قالب شعر: سیدپوریا هاشمی              شاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل     محسن زعفرانیه                شاعر:   
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 خـدا جـدا نـکـنـداز تو من را             این دعـا نکند عاشقت غیر از

 نکـنـد  شما هـیچ کس وفـا  جـز            هـمه جـفـا دیـدم جـز شـمـا از

 رهــا نـکـنــد  بـسـپـارش مــرا             گـرفــتــه دسـتــم را دامـن تـو

 مـجـلـست کـار کـیـمـیـا نـکـند             مـیـرد آنکه فکـر کندمی کـور

 را قـضـا نکـند وعـدۀ روضـه            انـَدعـاشـق تو گـرسـنـه هم مـ 

 را ادا نـکـــنــد  حــق داغ تـــو            خـداونـد هـیـچ پـلـک تـری به

 گـریـه اکـتـفـا نکـنـد  روضه و            مـردمشـد بـرات می کـاش می 

 تا نکند  "غـریب" اینـچـنـیـن با            کسیشدی نصف روز، کاش  تا

 بـیـا نکـند  آن بـرو چـکـمـه بر             آسـمـان زمین افـتـاد گرکاش ا

 خـدا نـکـنـد  من کـفـن داشـتـم؛            کـفـن بودیخواب دیـدم تو بی 

 کجا و حـصیر کـهـنه کجا؟  تو             پـســر دخــتــر حــبـیـب خــدا

 

ن             تسبیحِ دل ذکر و دعـا را دوست دارد  دارد را دوستها روضه  یُجیِب«  »أمَّ

 گـدا را دوست دارد نـواز است و بنده              دسِت گـدایی هـمه سویـش دراز است

 اربـابـمان پـیوسـته ما را دوست دارد            ـان خـالـی هـمیـن دست شکـی نـدارم با

 خـدا را دوست دارد هرآنکه با ایمان،            سیـنـه دارد  بِن َعـلی در حـّبِ ُحـِسیـنِ 

 شما را دوست دارد  دیدم، من هرکس که            فـرقـی نـدارد ارمـنـی یا شیـعـه بـاشد

 بال را دوست دارد  و از کودکی کرب             دریــاب آقــا  بـیـچـاره را ایـن نــوکـر

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                        غزلقالب شعر: مرضیه نعیم امینی                    شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: محسن زعفرانیه            شاعر:   
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 شـدماى و عـزادار تو  منّـت نـهـاده            میکنم که گرفتار تو شدم صد شکر

 شدم تو  به دیدار حیران کوى وصل            عـشـق بسته به میـقـات آمدم احـرام

 کـردم گـنـاه و بـاعـث آزار تو شدم             من را حالل کنروسیاهى  عمر یک

 الـغـریب طـرفـدار تو شـدم یا ایـهـا            مـادرت کنم نذر تا خویش را عزیز

 تو شدم  تو میخرى مرا سوى بازار            این امیدسر بند نوکرى تو بستم به 

 شدم   تو دارد نشان که محرم اسرار            تر چشم زاشگ را که راه گرفته  این

 انوار تو شدم  راهى به راه عشق ز            گـناه تا گـم شدم مـیان ره غـفـلت و

 شدم جـا یـار تو  نام تو قـسم همه بر            همه زخم زبان خلق ام جان خریده بر

 نـاخـواسته دخـیـل عـلـمدار تو شدم             تا خـواستـم به نـوکـریت کم بیاورم

 ابـد زنـان خـون خـدایـیـم تـا  سـیـنـه             ما راهـیـان کـرب وبـالئـیـم تـا ابـد

 

 !زنــدگـی مــسـتـمـنــدهـا نــدارِ  دار و            !سربلندها به زیِر محـضِر تو ای سـر

 پــای تـو بـاالبـلـنـدهـا زیـر  هـسـتـنـد،            !خـیـزسـتاره  قـدومت آسماِن خاکِ  ای

 !بـنــدهـاقَــّداره سـر ای خـاکـسـاِر تـو            شکـست مویت سپـر لشکـر باید کـنار

 از گـزنـدها هـستـیم، در اماِن تو دور            اتروضه چترِ  ازچکد می  باراِن خیر،

 آن را به قندها  ایم، قـدری ازبخـشـیده             ایـمدکـاِن عـسل بـاز کـرده بـا نـام تـو

 به گـیـسوکـمـندها پس بیخـیاِل عـشق،             کـنیمعشق می های پرچـِم توبا ریـشه

 پـسـندهااز همه مـشـکـل اند،دل بُـرده            پرچِم سرخ و ضریح تو گـنـبد طال و

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                       قالب شعر: رضا قاسمی                    شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: قاسم نعمتی                    شاعر:   
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 روم سوی گـناه دیگریگـناهی می   از             دیگـری شکـسته اشـتـباه هـایم راتوبـه 

 چـاه دیگریراه  هر سر گـذارد برمی             دهدفریبم می شیطان  لحظه لحظه پشت هم 

 هیچ راه دیگری  این ندارد توبه غیر از             حسین  در عزای توکرد تنها  باید گریه

 هـمه عالم پـناه دیگری نیست مارا در             اتخیمه  از که غیربرگشتم  من نیز ُحر  مثل

 ؟ دیگری  پادشاه سرکفن،لب تشنه،بی بی             طول تاریخ اینچنین داری سراغدر زمان ای 

 1که خودش شد قتلگاه دیگری  آن تل آه از            آن قتلگاه از وگودال آن  آن ساعت از آه از

 خاست آه دیگرینیزه برمی  دل هر  از            هم شمـشیرها هم تیرها کـشیـدند آهمی

 نگاه دیگریجسمش  انداخت برنمی یا             نبود  آنجا خواهرش ها یاآن لحظه  در کاش

 ماه دیگری ابـرها پیـداست پس این از            اورا یک نفر خواهد گرفتانتقام خون 

 

 یک آِه عـزا را به دو عـالـم نـفـروشم             دوشمهر چند که از داغ تو مرثیه به 

 از برکۀ انـدوه تو یک جـرعـه بنوشم             ام تامـن طـایـر قـدسـم به زمیـن آمـده

 خروشم  و جوشنشود  بزم غمت کم در             که تا مرگآموخت به من شعوری  تو شور

 بکوشم چون جون  به من گفت که  لطف تو            ام نــوکــری تـوبـا روی سـیــاه آمــده 

 گوشم  نرفته است به این ذکر جز ذکری به            است "حسین"  عمری است که روی لب من نام

 ضّجه نزنم کم ز وحوشم  سوگ تو در            نکـنم گـریه کم از مـرغ هـوایـم  تو بر

 بـپـوشـم مـشکـی عـزای تـو  پـیـراهـن             اربابکفن بی به جای کفن ای  کاش  ای

 
  لذا توصيه مي شود از خواندن آن خودداري شود. نيامده استموضوع تل زينبيه در هيچ يک از منابع معتبر و کتب مقاتل .  1

 آه از آن تل که خودش شد قتلگاه ديگري             آه از آن ساعت از آن گودال و از آن قتلگاه

نوزن شعر: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعل           قالب شعر: غزل     فاطمه معصومه شریف            شاعر:   

 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                  قالب شعر: غزل     امیر عظیمی                  شاعر:   
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 است فقط برات منصحنت دوای دوری             چشم خون دوات من است دوری تو به شعر

 شب زیارت کویت شب وفـات من است           دانـدحـرم نـدیـده نه، آنکس که دیـده می 

 است من اشک غم فرات  حرم وام سینه که            بـالی خـود یـعـنیومنـم که زائـر کـرب 

 من استدیوانگی صفات  ومستی  ن وجنو           تو رسـوا شـوم هـمان اول به وقـت ذکر

 شعائـرت همگی جزو واجبات من است           استمستحبات که گفته روضه تان جزو  

 من استصالت   گریه بر سر زخمی تو که           کنمسجده به  به نیزه رفت سر تو که سر

 من است نجات خود بشکسته سفینه   آن که           آنروز؟ خواندنت کشتی بشکسته  چرا چو

 کربـبـال اهـدنـا صرات من است مـسیـر           کعبه محشوراست بهتر ز خدابه چشم تو

 دادن فقط حیات من است  توراه  که جان به            کـند مـرا مـرگـمکه فـنـا می  بـُکـش مـرا

 

 حسین  کشممی به جان ودلم   را تو  ناز             مایۀ آرامـشم حسین ای گریه بر تو

 حسین  بالشم  ازغم توهرشب است  خیس            شودمی  اشک روضه صبح من آغاز با

 حسینخواهشم  زیارت است اگر  از غیر            کاش مستجاب نگردد دعای من ای

 نام تو بهـترین سبب بـارشم حـسین              که شد ،امهای فروخورده ابربغض من 

 آسایشم حسین زیر پرچـم تو در در            ها فقـطاین محیط فتنه و جنجال در

 الیق فرسایشم حسین توکه بی   خاکم            دست توست بههرکس اندازۀ لیاقت 

 شود هـمۀ دانشم حسینکه می  وقتی             شومام اسـتاد میسـوادیاوج بی  در

 آتِـشـم حـسـیـن بـه هـر آمـادۀ ورود            امتحان عشق در  ام به لطف تودل بسته 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                  قالب شعر: غزل    حامد آقایی                     شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: مجتبی خرسندی                شاعر:   
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 حسین  رقم زد، یا سرنوشتم را خدا با تو            یاحسین  حد،بی  که نامت تا قیامت ُحسنِ  ای

 یاحسین   بد، ازخوب  ،بغضت شد جدا با ُحّب و           عشق تو شد سنگ محک ، خلقتی   شاهکارِ 

 یاحسین  پیش چشمم اشک ریزان گفت ممتد:            ات چون مادرم؛طفـولیت شدم دلـداده از

 یاحسین حاجاتم نشد رد، الحاجات«!»قاضی             توست  دستِ  با اذِن خدا در  االموات«ُمحیی «

 مرّدد یاحسین اعجازت  کارِ  هرکه شد در           یقیناً بر یقینش لطمه زد و کرد بد ضرر

 مقصد یاحسین برایش قصد و کربالیت شد           محضرت شد در  مور ،سلیمان ُملکش رفت از

 ، یاحسین مرقد ترین ایوان وصاحِب عرشی             در حریمت پهن شد باِل مالئک! چون تویی 

 ! نگو هرگز…نباید یاحسین کن پس شهیدم            را برایت پیشکش «سر» آورممی عاقبت 

 

 اتهـوای روضه  بـال باید زد دمـادم در           اتگشت پای روضه  آب بایدشمعی مثل 

 اتدهد اشک عزای روضه می رزق ما را             هاشود در تکـیه تقاد ما دو چندان می اعـ

 اترسد پایین پای روضه می  و برکت خیر           خـوران اکـبـرند  خـادمـیـنت اکـثراً ریزه

 ات کربال را در فضای روضه  بوی و عطر           دهدجـمعه می  های مـادرت شبهایگریه

 اتها را که بنوشته گـدای روضه  نام ما            ازل همان دست کـبودش فـاطمه روز با

 اتشود در کربالی روضه می   پا برروضه            وزدسرایت می   تا که بوی سیب از صحن و 

 اتماجرای روضه  را پریشان کرده ما مو            گـیسوان تو پریشان شد به دست قـاتـلت

 ات روضهآه، ای شاه زمین خورده فدای            که ما با اشک پاکیزه شویمخوردی  تو زمین 

 اتوای واِی روضه  با هرخورد می زمین  بر             کشان تا قتلگه دامنگه خیمه  خواهرت از

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل    مرضیه عاطفی                  شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل     رضا باقریان                  شاعر:   
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 عالم نیست درسروری شما طراز  که در            دلـیل، محکـم نیستام بی بنـای نـوکـری 

 کـسی ُمـکـّرم نیست الـهـی به پـیـشـگـاه             به قدر تو که خدا گفته است)اَنَا ِدیَـتُک(

 دمـی ُمـقـّدم نـیـست  زمـان َدم، ِز َدم تـو             للا( )ذکـرُ  این دلـیل که اسماء توستبه 

 نیست خـدای ما کـم صفات ُمشـترکت با             مشهـود است  )ُهـَوالشَّهید َو أنَت الشَّهید(

 ُمجـّسم نیستنظر   اگرچه ظاهـراً او در            جـل تـویـی تـجـسـّم ما از ُخـدای عـّز و

 نیست فراهم  غمتجهان بی  حیات هردو            منازل عـشق ام به مقـامی که دررسیـده

 غم نیست؟  از حرفی فردوس است به  که گفته            اوج غم است روضه ست  روضهبهشت معنی 

 ست که در آب چاه زمزم نیست تقـّدسی             آب چشم عزادارت ای حقیقت اشک در

 پـناهم نیست   رواق حـریم تو سر که جز            ام از این شادمجا رانـده  منی که از همه

 َدرهم نیست فـقـط به خاطر ِدرهم تن تو             را به بغض علی آن دوتا لعین ُکشتند تو

 خاتم نیست  غمی که از کفت انگشت رفت و            ُکـشد مـا راتو گـوشوارۀ عـرشـی و می

 

 دارد  غـم تـو دیـدگان تـر هـمیـشـه در            که از تو و از داغ تو خـبر داردکسی

 دارد سـوخـتگان غـمت نظـربه  خـدا             دلی که سوخت برایت خدا بهایش داد

 دارد  غـم تو بر اگـر که پـرده خـدا از            مـانـدزهـرا کـسی نـمی  قـسـم به نـالـۀ

 مصیـبت تو آب هم جگـر دارد که در            تــالطـم امـــواج آب دانــسـتـم مـن از

 ال و پَـر داردشبـیه فـطرس درگـاه بـ            میرسد هرآن کس کهساحت حرمت  به

 عـرش خـدا فـاطمه نظر دارد ببـین ز            کرببال به جـمع گـریه کـنان حـسین و

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل       محمد قاسمی                   شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:         قالب شعر: غزل       محمدحسن بیات لو                 شاعر:   
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 حسین است   خونِ  در جاذبه عشق است چنین            است حسین نونِ  ازای نقطه یک  عالم همه 

 مفـتـوِن حسین است دیـوانه وُ  آن عاشقِ            زیبـایِی احـساِس من این است که جـانم

 هاموِن حسین استسرگشتۀ چون آهوی            این دام گرفتار در واست  این دل که اسیر

 اصالً بنویسـید که مجـنـوِن حسین است           استکشید  غـم هجر ست دلم بارِ  عمری

 است  حسینافسوِن   زده هان این دِل سودا           خـِط خـون بـنگـارید سیـنـۀ قـبـرم به بر

 دنیا به ابـد یکـسره مـدیـون حسین است           َمعکـم ورِد لِب ماست یا لیـتـنی کـنُت و

 قانوِن حسین استآزادگی  چون عّزت و           1ذلّت بال گـفـت گر هـیهـات ز وکرب در

 خدا هست که محزوِن حسین است  این قلبِ            تِه گودال بال وُ وعـطش کـرب  در ظهـرِ 

 صورِت گلگوِن حسین است  روی جهان  تا           نشود مشعـِل این واقـعه خامـوش هرگز

 نوِن حسین است  ای درهمه چون نقطه  عالم           این دایـرۀ عشق زند،تا نبـِض جهان می 

 

 نـیـستی ام اما تو  بـسـیـار از تو گـفـتـه             کـیـستی که بگویم تو من کیستم مگر،

 گـریستی به حـال دلـم می  کـاش تو، ای             شومنـمی کـنم آدممن هرچه گـریه می 

 زدی تا بایـستی  وقـتی به نـیـزه تکـیـه            بایـد چـگـونه روی دو پـایـم بـایـسـتـم

 دنبال چیستی؟  این زمین خشک به در            دِر خاِک پـای توای هرچه آب در بـه 

 برای شهـادت نـزیـستی  وقـتی که جز            امغـم این زنـدگـانـی  بـایـد بـمـیـرم از

 
به.   1 توجه  با  اما  است  محترم  شاعر  اصلي  سروده  زير  معنايي  بيت  و  محتوايي  يا ضعف  ايراد  بيت؛   وجود  اول  مصرع  پيشنهاد در 

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

 چون عزّت و آزادگي قانونِ حسين است            کشد در برِ شمشير .…گر نعرة هيهات                        .کنيد 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                 قالب شعر: غزل     هستی محرابی                شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: زهرا بشری موحد               شاعر:   
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 !اینجا؟ از بهتر  کجا را دارم آقاجان؟!را  کجا             اینجا از چشماِن تر دارم دو تو راهم دادی و

 اینجا  از محشربردارم برای  توشه رسیدم            نجاتم میدهد عشقت سردِر هیأت؛نوشتی 

 اینجا  از آخردرآوردم دوباره  سرلطفت  به              برگشتم وافتاد   گرهکارم  در را شکر خدا

 اینجا  مثل فطرس عاقبت بال و پر از گرفتم            توالزم داشتم محـِض طواِف   پِر پـرواز

 اینجا  از دیگر جایِ  رفت قسم خوردم نخواهم            میاِن روضه تحویلم گرفتی بیِن خوبانت

 اینجا  ور از؛ شد شعلهآب  وگرفت  آتش دلم            من سیراب از داغت  و ،هستی سیدالعطشانتو 

 اینجا  اصغر از ّخوِن علی  بیکران، به عرِش              رفتشنیدم  که  رابه دستانت سپردم حاجتم 

 اینجا از دید روی تل چه مضطر خواهررا می  تو            گودال تنت افتاد در امان از عصِر عاشورا،

 !اینجا  ازدردسر شد  آغاز طناب آورده و             بوداسارت  ازحرف  جسارت شد به اهِل خیمه و

 

 کنمچه دارم یا نـدارم را نـثـارت می هر            کنممیقرارت بی طفلی خودم را   دارم از

 کنمام را وقف چشم اشک بارت میدیده           امگریه ای، پس من برای تو قـتـیل گریه 

 کنمقطره آب خود را داغدارت می دو  با            نـوشـم به یـاد خـشکِی لـبهـای توآب می

 کنممی شیرخوارت   حال رباب و گریه بر           شودکه روضه برپا می حسینیه همین  در

 کنمدارت می بـیِن سجده یـاد جـسم نیـزه            هاگفت زیر نیـزهحنجـرت ذکر خـدا می

 کنمگاهی چون مزارت میهیأتت را گاه           هامیان روضه  کـربال دورم، حال که از

 کنم می  دارت را به سرعاقبت  میثم همچو           اتچون نیزه خورده سینه  ام،سینه   زنم برمی 

 کـنممی قـیامت لعـِن خـصِم نـابکـارت  تا            شد  کوب مرکب توجسم  فرس افتادی و از

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل    مرضیه عاطفی              شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل     رضا باقریان                  شاعر:   
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 دل شکـسـته ما تا ابـد مـجـاور توست            حائر توست  تا حریم وها اگرچه فاصله 

 توست  ها مسافربهشت هم همۀ جـمعه             کرببالست قرارجهان بی فـقط نه قلب 

 پای زائر توست ای زیربهشت باغچه             عشق آسمانی نیست بهشت قـیمت این

 توست  خاطر تب من فقط به و تمام تاب             زاهدهاقصورش برای و  حور وبهشت 

 توست  های شاعرخلسه  عشق که در شرار             های بـلـند شب تهـّجـد نیستبه سجـده

 توست ذاکرهای شانه عبای نور که بر              کرد دنیا عوض نخواهدخلعت هیچ  به

 توست  رضائک” کالم آخر خدا”رضأ به            1آئــیــنـه ربّـّی و آبـــروی زمــیـن  تــو

 

 فـشـارد سنگـیـنی هـجـران دلـم را می             اشکم چـنان بـاران بـبارد شده وقـتـش

 شـماردهجـران میدائم فـصل  تقـویم،            است وفراق است فراق است وسهمم فراق 

 ای تــربـت بـیـاردگــفــتـم بـرایـم ذره            که با خودش جان مرا بُـرد به زائری 

 سـپارد دل را به دست صاحب دل می            عشق آنکه واقعـاً دنبال قرب است در

 ـذاردگمی روضه راهـم داده ِمـنَت در            آقـایم هـمین که خـواهم ازچـیزی نمی 

ً آخـرت لـبـخـنـد مـی  در  دنـیا بکارد  کس که بـذر گـریه در  هر            چـیـنـد یـقـیـنـا

 کـاش چـشـمـم تا َدم مـرگـم بـبـارد  ای            گـفـتند اشکـم مرهم زخـم حسین است

 داسـبـی که نـعـل تـازه دار بیـزارم از             هایش را شنـیدمکـودکی که روضه  از

 
اصلي  .   1 سروده  زير  بهبيت  توجه  با  اما  است  محترم  معنايي  شاعر  و  محتوايي  يا ضعف  ايراد  پيشنهاد  وجود  بيت؛  اول  مصرع  در 

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

 خدا”رضأ به رضائک” کالم آخر توست             کـه در دم رفـتـن تـو آبــروي خـدايـي                           .کنيد 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                   قالب شعر: غزل    حسن کردی                   شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                 قالب شعر: مرضیه نعیم امینی            شاعر:   
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 اصل عین عّزت است  شما در پس گدایی از             است منترسد بی عطایی می  کریمان هر از

 است  قیمتبی ات روضه فهمید اشک  توانمی             اش مقبول شدتوبه از همان روزی که آدم 

 رحمت است   شفا و و مثل آیات خدا نور            رسدچه می  حسین بن علی یک عمر هر از

 است  هیأتریزان کار  عرقامروزش هرکه             هایت جنت فردای اوستسار چشم سایه

 است  حضرت هایروضه  نذر که اشکی  دانۀ            شبهای قـبر مروارید در درخشد مثلمی

 انسانیت است  دانشگاه که ات یعنیروضه            شودتـو تازه مؤمن می  آدمی با گریه بر

 دعوت است  حکم زهرا اینجا فقط بامستمع             که یقین داریم  وجبریل روضه بال  فرش

 اهل بیت عصمت است  که نثار مهری غیر             به جا؟ ماندمی ما چه   رویم و عاقبت ازمی 

 است  کشتۀ عشقـت شدن باالتریِن نعمت            نوشترفتن می  وقتهای سرخ”اسلم”خنده 

 

 شـودزهــرا نـمـی مـحـبـوب خـانـوادۀ            شودنمی  شـما پـا حـضور قـلـبی که با

 شودنـمی وجـه مـداوا دردش به هـیـچ            حـسین چـو بیـمـار العـالجانـسان بی 

 شودکه سـمـت کـربـبـال تـا نـمی قـّدی             سال رکوعش قـبول نیست عین هزار

 شود مـهـر او مسیـح، مسیـحـا نمی بـی              رده را حسیننه اینکه زنده کند مُ   تنها

 شوداو کسی به دوش نبی جا نمی جز            که روی دوش مصطفاست همچون رسالتی 

 شودبدنـش پـا نـمی شـمـر از امـروز،             روی سینۀ احمد نشسته بود روزی به

 شودامـا نمی کـند…خـیـلی تـالش می             کندگـلو سر او را جدا  خواست ازمی

 شـودکـار قـاتـلـش گـرهـی وا نـمی  از             که از قـفـا ببـرد از حسین سر جز آن

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل     حسن کردی                 شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: امیر عظیمی                  شاعر:   
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 مـا  نــارواسـت حـجـاب مـیـان  کـردار            ما  حجاب میان خطاست کهکشان یک

 ریـاست حـجـاب میـان ما  اعـمـال پُـر             عالم است شهرت بالی جان حـقـیران

 دوری ز اولـیـاست حـجـاب مـیـان ما             ایمدرک بزرگان نکرده سر شدیم و  خود

 هاست حجاب میان ما جـبهـه غفـلت ز            ترف یاد مشی شهیدان ز دیدی مرام و

 ما  صفـاست حجـاب میانروح بی   این             غـرق کـدورتـیـم، سـر سـفــرۀ کـریـم

 ما  گـاهی هـمین دعـاست حجاب میان            زمین گـیـرمان کـند  تـقـلـید اهـل ذکـر

 بـهـاسـت حـجـاب مـیـان ما ی بـ اذکـار            نفس بده ذکر شکستگان نفس،  صاحب

 نـواست حجـاب میـان ما جـان بـی   این             مـرا شـاه نـیـنـوا به نـوایـی رسـان ای

 1دوری ز نـیـنـواست حـجـاب مـیان ما             ست نیزه دیدنی تو برجمال   جان جهان،

 ما  کـربـالست حـجـاب مـیان هـجـران            ات اظهـارمـان کندبـریـده تـرسـم سـر

 

 

 گـریه بر او نشانه ایـمان مـؤمن است            حسین روشنی جـان مـؤمن است مهر

 تسبیح اشک سجده پنهـان مؤمن است            میرودمعراج شب در نماز روضه به 

 حسینیه زندان مؤمن استبی شهر هر            شودمی دنیا بـدون روضه نـفـس گـیر

 مؤمن استچراغ شبستان دعا   اشک و            است شب دنیا مشخص مثل ستاره در

 است مؤمنچشمان  بسته به تندیس نور            تنها جبـین نشانه عـمق خلوص نیست

 
به.   1 توجه  با  اما  است  محترم  شاعر  اصلي  سروده  زير  معنايي  بيت  و  محتوايي  يا ضعف  ايراد  پيشنهاد  وجود  بيت؛  اول  مصرع  در 

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

 ان مامي حجـاب رهـاست گـيـسوي  آن            جان جهان، جمال تو بر نيزه ديدني ست                             .کنيد 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: محمد میرهاشمی               شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: حسن کردی                    شاعر:   
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 !به لب بـبرم؟  را چگـونه نـام بـلـند تو            پرم بال وشکسته  که غرق گناهم، منی

 چشم ترم؟!  کنم به هست صدایت اجازه             مرا “خدا خدای” که دوست نداری اگر

 حرم گذرم  که بیافتد به اینخواستی  تو             شب به درگـاهت ام نیـمه خودم نیـامده

 که به سنگ خورده سرم مرادست  بگیر             جلـوی دیگـران خـراب مکـن بیا مـرا

 حـرم  ُحـرمت خـون مدافـعـان قـسم به            آغـوش در دوباره بگیر  مرا ببخـش و 

 مـرا هـم به کـربـال بـبـرم شبی بـیـا و             ها حرم بـرونـدبـنا نـبـود فـقـط خـوب 

 پـدرم  فـدای حـضرت اربـاب مـادر و            پـدرم تـمام هـستی من هـست مـادر و

 !خود کفن بخرم؟ بهر ونوکرم چگونه             اگر حـسین نـشد عـاقـبت کـفـن بـشود

 نـوای مـادر او: تـشنه ذبـح شد پـسرم             آیـدهـای جـمـعـه می نـیـمۀ شب  هـنوز

 

 بارگـاهتان  - شما به شهر - تا کـربال            هـوای نگـاهـتان زنـد دلـم به می  پر

 نشستم به راهتان  کهمیشود  عمریست            عزای شما شوم تا اینکه خـرج بزم

 پـناهـتـان چـتـر بوده سـرم به سایـۀ            امحـسیـنـیه بـوده  کـودکـی درون از

 من هم شـوم غـالم غـالم سیـاهـتان             شـود کـه بـرای سـعــادتـمآیـا نـمـی 

 آهتان  و سوز کسی وماجرای بی  از            کنندهـمه برای شما گـریه می  اینجا

 یک نیزۀ شکـسته شده تکیه گاهتان             خجالت که آن غروب من آب میشوم ز

 قتلگاهتان هر قطره خون خاکی آن             یاس میدهد من که بوی گلوای ای 

 کسی نگـفت چه بوده گـناهتان  ما با            شهـیـد بـدون سـر تـنهاتـریـن امـام؛

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:              قالب شعر: غزل   محمدجواد شیرازی               شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: محمدحسن بیات لو              شاعر:   
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 شوممی فـاطمه محـبـوب پیش عـلی و            شـومآخـر میان روضـۀ تو خـوب می

 شـومحـسـین طـالکـوب می با ذکـر یا             است مس از تر   ارزش دلم اگرچه کم جنس

 شومآشـوب می از حسینـیه پُر از دور            1…ولـی ها شـوم وسـط روضهآرام می

 شـومایّـوب میمـشکـالت زنـدگی  در            کنممی های حـرم فکرجا به غصه  هر

 شوموبـال خوب می های کـرببا ندبـه             رسم حسینخـدا می پای همین َعـلَم به

 

 ایـمان خـلق کـامل نیست  بـدون ُحـب تو           نیستکه نیست حـسینـیۀ غـمت دل  دلی

 به غیر بیـرق تو بیـرقی حـمـایـل نیست           شکر که بر دوش ما تمامی عـمر هزار

 چنان که عقـربۀ دل بجز تو مایل نیست            ام ز هـمه تـا رسـم بـه درگـاهـتبـریـده 

 ره تو قابل نیست چه جان جهان در اگر            کردن راه عـشق تو باید که جـان فـدا به

 شامل نیست جان مرا جلوۀ تو  که روح و           دم زنم آن  به تـیغ پـیک اجـل بـوسـه می

 نیستحاصل دل بدون تو را جز شراره            چنان که نـار بـسوزد تـمـام قامت چوب

 هرآنکه در همۀ عمر از تو غافل نیست            همیشه همای اوج سعـادت به بام اوست

 حقیقت که راه باطل نیستراه توست که            تو آن جهاد کبـیـری که نیـست مانـنـدت

 نیست منزل  تشت چه شد که رأس تو را غیر            به نیزه ای تونشسته  به جای دوش پیمبر

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

 .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 شومدور از حسينـيه پُر از آشـوب مي             …شـوم وسـط هــَرولـه ولـي آرام مي 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: حسین ایمانی                 شاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                  قالب شعر: غزل     ناصر شهریاری                  شاعر:   
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 کم است مـنـا به پـای مـنـای شما ذبـح            کـوه صفـا کـنار صفـای شما کم است

 است  برای گـدای شـما کم این چـیزها            من از تو پـادشـاهـی عـالـم نخـواسـتم

 عـبای شما کم است  ام هـنوزشانـه   بـر            کـه دعـبـل دربــارتـان شــوم امآمــاده

 بالی شما کم است  و که مهر کرب وقتی            امکـرده ثـبـت اسـم نـوکـریـم گـیـر در

 است هوای شما کم  حال و اینجا چقدر            راحـتـی کـشیـد شود نـفـسنـمی دیگـر

 مقـدم پای شما کم است  سرها به خـیر            مـاهـا کجـا و دست عـلـمـدارتان کجـا

 ها چقـدر برای شما کم است این گریه             سرم زخم شما که خوب نشد خاک بر

 معلوم شد که چند هجای شما کم است            قـتـلگـاه لحـظـۀ تـقـطـیع جـسـمتان در

 

 را  كن ما به نوكری خودت اخـتیار             ایـم بیـا و شـكـار كـن ما را رمـیـده

 را كن ما به كشتی عشقت سوار  بیا            به پـای آبـلـه دار پـیـاده گـان حـرم

 به پای كـوه غـمت آبشار كن ما را             اگرچه چشمه اشك است چشم نوكرتان

 كن ما را به حرمت پدرت ذوالفقار            لبند كه بگریند تیغه دو چشم اگر دو

 را  ما كن  عشقت دچار به زهیر چنان            نگاه به كیمیای شوم اال عوض نمی

 كن ما را شهـیـد راه محـبت دوبـار            غریب شاه سپید حبیب،  موی به قسم

 سنگ مـزار كن ما را مدیـنه و  ببر            اگر به درد خودت هم نخورد این دل سنگ

 كن ما را بهـار  به اذن مـادرت ابـر             خوانیم می " بِحار" ازآن  دربه"مجلسی"كه 

 ملـعـبـه نـیـزه دار كـن ما را  بـیـا و             افتاد دار نه اینكه سرت دست نیزه مگر

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: حسین رستمی                   شاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:              قالب شعر: غزل     اشازاده                    سعید پشاعر:   
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 ست کـنار تو دنـیای بهـتری دنیای در            ست وای بهتریأ م تو هرجا که هست ذکر

 ست  االعالی بهتری که روضه جنت زیرا             شویم نمی مـردد روضه بین بهـشت و

 آقای ما حـسین مسیحـای بهـتری ست             خـاک مرده را عیسی پـرنده کرد اگر

 ست از حضرت کـریـم تـمنای بهتری            ما کوه حاجـتـیم ولی بوسه بر ضریح

 ست  ات جای بهتری آقای من حسینـیه            در زیـر آسـمـان خـدا از تـمـام خـاک

 ست بهترینعمت عظمای  خوب فرزند            دم هـیـآتـت شـده دیــدم کـه کــفـشـدار

 ست که تقوای بهتری ایم اشک زنده با             است غـمت دلمان آسمانی با گـریه بر

 ست حسین گـوهر دنیای بهـتری مهـر            نـداشـتـیـممـیـلـی بـرای گـوهـر دنـیـا 

 ست شیدای بهتری نوکر" حبیب"  یعنی            ضریح شدصاحب   توشمس   وقتی کنار

 

 کرد مرا هم اسیـر عطر حرم رسید و            گـریه پیـر کرد مراهای چشم  یعـقوب

 کرد رخت غـالمـی تو مـرا هـم امیـر            اما به لـطف تو بیـش از گـدا نبـودم و

 کرد تنهـا مـرا غـذای عـزاخـانه سیـر             دیگر غذای خانۀ مان باب میل نیست

 کرد گیر غمهای روضۀ تو مرا گوشه             کنم هر شب برای زخم لبت گریه می

 آقای ما کرم به صغـیر و کـبـیـر کرد             روی نیزه رفت که ما بندگی کـنیم بر

 کرد سعد اجـیـر ده تا سـواره را عـمر            روی پیکرتان را یکی کـند  تا پشت و

 با احتیاط پیکرتان را حصیر کرد…             نـبـودات  وقـتـی کـفـن بـرای تن پـاره

 کرد های چشم مرا روضه پیر یعقوب             فـطـرس بـیا سـالم مـرا تا حـرم بـبـر

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: حسن کردی                   شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                       قالب شعر: امیر علوی                     شاعر:   
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 حسین  راز و نیاز روز و شب راغـبین،            حسین ای روح عشق، معنی خلد برین،

 حسین  َحصین، ترین تجلی ِحصن  واضح           مـا در کـنـار تو هـمـه آسـوده خـاطـریم

 حسین  ،حضرت عشق آفرین روحی فداك،            1شـدیـم  نـبـود هـدایـت نـمـی هـیـئـت اگـر

 االمین حسین  تو روح اول گریست بهـر           استاول خـدا بـرای تو روضه گـرفـته 

 الـبـنـین حسین  ما را بخـر به حـرمت اُم           کـرامـتـیـم فـضـل و مـا نـوکـران مــادر

 "حسین..."  زمزمۀ دلنـشـین این نـوا و  با           زنـیمشما سیـنه می  هـمه به دور محـشر

 نکته نزد ما شده عـین الیقـین حسین  این            شـودمـقــرب نـمـی گـریـه  بـنــده بــدون

 ما را به کـربـال بـرسان اربعـین حـسین            زیـارتـیم شـود که به فکـریک سـال می 

 "حسین" حزینندایی  گوش ماست سوز در           آه زینب است  عمری است آه ما همه از

 حسین  نکـش بدنت را زمین، پرپر نزن،            قـابلشرحمی به حال خواهر خود کن م

 حسین  خود را ببین، پای نیزه خواهر در           حال رفـته است از باالی نـیـزه رفـتی و

 

 رحمت واسـعـۀ حق تویی اربـاب حسین               گـنـجـیـنـۀ ِخلـقت ُدر نایاب حسینای به 

 حـسیـن  تویی امیــد رهــاییم ز گــرداب،            مرحمتت یـافت نجـات  نوح هم از کشتی

 روز اول شده عکست به دلم قاب حسین           لــوح وجــودم هـرگـز نــرود نقش تو از

 من تـابش مهتاب حسین  تا تویی بر ســر           ظلمت دنیا به دلم نیست هراس از هرگز

 لب خشک و عطش و خستگی و آب، حسین           :خواهری خیره به صحرا به زیر لب میگفت

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

 روحي فداک، حضرت عشق آفرين، حسين         هـيـئـت اگـر نـبـود بـسـاط جـنـون نـبـود         .جايگزين بيت زير کنيدآمده را 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: محمدجواد شیرازی            شاعر:   

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   حسین ایزدی                      شاعر:   
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 خـدا نیـنـوای تو دارد هـمیـشه بوی            قـبـلـه نـمـای اهـل وال کـربـالی تو 

 توهای  روضه ازرود  می  بهشت راه            شوم گـم نمی تـا تو دلـیـل راه منی، 

 تو  به پای آقا شد آنکه پیر خوشبخت            1گور  عشق شما خوش است ز گهواره تا به

 چایی داغ عـزای تو  ای ز ته مانـده            سلسبیل تسنیم و  و زند به کوثر پهلو

 تو دعای سیاه از" جون " روسفید شد            مگر؟ میشود این از ختام بهتر ُحسن

 شد پـرچـم خدا سر از تن جدای تو             شاماز کوفه تا به  واز کربال به کوفه 

 هستی صدای تو  به گوش عـالـم  آید            ات هـنوز بریدـۀ خشکیده حنجـر از

 سنگ است آن دلی که نسوزد برای تو             در شعـلۀ محرم تو کـائنات سوخت

 باقی بقـای تو  فانی است کل عالم و            زنده شد به عشق دلشهرگز نمیرد آنکه 

 

 دنیاست حسین سر سایۀ رحمت او بر            ست حـسینتعالی  واسعـۀ حیِّ  رحمـت

 و موالست حسین ما عبیدیم همه سرور             ما هـمه عـبـد خـدا اوسـت ابـاعـبـدللا

 ضربـان دل صدیـقـۀ کـبراست حسین             چـشمان علی دو زینت دوش نبی نور

 ایهـاالـناس بـبـیـنـید چه آقـاست حسین            گـنـهکـاران بود خود فکـر تا دم آخـر

 حسین خواست نمی ورنه از دست کسی آب             گـیرد که دسـتی بود اشخـواسته هـمۀ

 خواست حسین نمی   شمشیر کشتنش نیزه و            دید خودش میمیرد داغ پسر چون پدر

 
کنيم به در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد مي  وجود ايراد وزني و سکت موجود بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   1

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

 خوشبخت آنکه پير شد آقا به پاي تو             دمن المهد الي اللح"عشق شما خوش است 

مفاعیل فاعلنمفعول فاعالت وزن شعر: غزل                     قالب شعر: کمیل کاشانی                   شاعر:   

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   حسین میرزایی                  شاعر:   
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 تو دست لطف خــدا را قـدیم االحسانی              تو روی دست پـیـمـبـر تـمــام قــرآنـی

 تو در کنــار دو دریا ذبیــح العـطشانی              تو زنـدگـانـی خــونـی تو کـشتۀ اشکی

 مــوج طــوفــانی  تو منجـی بشریت به              فلک نجات هدایت تویی تو تویی چراغ

 تو روح پاک الـهـی به جـسـم ایـمــانی              رگ رگ توحیدجاری قرآن به  تو خون

 چه روی داده که در آفـتـاب عــریـانی             بان الـهـی به قــلـۀ عــرشــی  تو ســایه

 سـم ستــورانی چه روی داده که زیــر             تو زیب شــانــۀ پـیـغـمـبـر خــدا بودی

 به نیزه ســوره نوری به خاک فرقـانی             تنت زتیــغ ستم ســوره سـوره گـردیده

 اســالم تو مسـلـمـانی  یـکی نـگـفـت تو            یکی نگـفـت تو تنهــا عـزیز زهــرایی 

 گریانی برای گــریــه کـنـت زیــر تیغ             ز بس کریم و عزیز و بزرگوار استی

 هـنــوز بر ســر نی آفــتــاب تــابـانــی             خرماست نخل میثم را وصف تو هنوز

 

 قدم گریه کنم  بخوانم...دو قدم روضه دو            کنمزده تا کنج حرم گریه  دل من لک

 بـرسم پـیـش نگـارم...برسم گریه کنم            آنجاستضریحی که بهشتم بروم سمت 

 درد دل با خود ارباب کنم...گریه کنم             گوشۀ شش گوشه کنم  بر  گرهدست خود را  

 سالمش بدهم گریه کنم؟  همین دور  از            کنم و حرمش رو است که سمت کارم این

 ام گـریـه کنم  بـگـذاریـد به بـیـچـارگی             نیست که نیست حرمدوری غم  ای جز  چاره

 بـد اعـمـال خـودم گـریه کنم  بـروم بر            شوم گوشه شش که من زائر  قسمتم نیست

 زده تا کنج حرم گریه کنم  دل من لک            سال نو آمد و من کرب و بالیی نشدم

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل     غالمرضا سازگار                   شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                     قالب شعر: غزل   زینب کالنکی                 شاعر:   
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 تـــا آتــش مــستی جـگــرم را بپــذیـرد             مـیــخانه مـگر بال و پــرم را بـپـذیـرد

 ای کـاش همیــن مختصـرم را بپـذیـرد             پاکِی ظـرف استظـرفیت دل در گرو 

 تــا دســِت گــدای سـحــرم را بپــذیـرد              در زاویـهٔ گــردش پـیـمانـه نــشـســـتـم 

 پس اوست که بـاید نظــرم را بپـذیــرد              ست خودساقی  سامان و  مِن بی سرمنظورِ 

 شاید بـرســد چشــم تــرم را بــپــذیــرد             مـژه خـاک قــدمش راجارو زده ام بـا 

 دنبــال هــمیــنــم کــه سـرم را بپذیــرد             سر می کشم آن قــدر به باال که بـبـیـند

 حسین استمن ازعـشق،تماشای  مقصود

 است  باالی حسین و شدن با قد سرمست 

 سِر نـوکـر اربـاب  سر به ســر ارباب،            بـابفدای سـر ار سرمایه سری هست،

 چیــزی که نــدارم ببرم محضر ارباب             بهتر که سرم را به روی دسـت بگیرم

 مــادر پــدرم نــذر پــدر مــادر اربـاب             از کــودکی ام یــاد گرفتــم کــه بگـویم

 َجمعـند گــداها همه دور و بـر اربــاب             تاهست همین است  بوده همین بوده و تا

 یک کارگـر از این همه کـارگر ارباب             کار آن قــدری هست که بی کار نباشد

 امشب بــرســانیــد بـه خاک در اربـاب             ام را این بال و پـر سـوخـتۀ فطــرسـی

 گنهم ریخت «حسـین جان»یکبارگفتن   با

 سوم شعبان گنهم ریخترمضان،قبل از 

 بـرای همه جاهست  آقا که حسین است،            تا سفرۀ افطار شما هــست، گــدا هست

 دواهست   هرچه که درد است، از پس بیشتر              ما درد نگـفـتـیم و مــداوا شــده رفــتیم

 شفاهست نفس نیست، ات انگار سینه در            از نَفَس تـوست عیسی نَفَسی هست اگر

 هر وقت گـرفتار شدی خــانۀ ما هست            تا خانه ببــر ســائل خود راکه بـگـویی 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                 ترکیب بندقالب شعر: حبیب نیازی                شاعر:   
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 گنـجـیـنـه ای از جلوۀ اسماء خدا هست             در سـیـنۀ سینایی ات، اربـاب دو عالم! 

 جمعه،حرم کرب وبالهستجایش شب             ولـیکن  ما عرش خــدا را که نـدیـدیــم،

 مــا تــا ابــد دهــر بــدهکـار حـسـیـنـیم 

 1وللا گـرفتــار و خــریــدار حـســیـنـیـم 

 تا عــرش پــریدن هنِر بـال و پرت شد             سرچـشـمهٔ توحید دو تا چشــم ترت شد

 موی سرت شد تو و  گیر نمک شهر یک             با زلِف کـشیده، صف خیــرات کشیدی

 جگرت شد  خون دل  و زمین خوردی یکبار            باال بنشین ای به قیــامت، قـد و قــامت

 به درت شد در هـمبازی توکه  وقت هر             باید که ز خاک قــدمش بوسه بـگیــرند

 نــظـرت شــداز روز ازل آمــد و مــّد             ایــن پـیرهن ســرخ نشــان داد شهادت

 لیال تــویی و ماهمه مجـنـون تو هستیم

 خــون تو هـستـیـم  جانانه مسلمان تو و

 درمانــده تــرین مـانــدۀ در راه رسیده            آواره تــریــن ســائــل درگــاه رسـیــده

 رسیــده نــور تــو بــه داِد دل گــمــراه             ای جلــوهٔ رحمانـیت ای رحـمت مطلق

 دستی که به دامــان تو ای شــاه رسیده            قـیامت قطع به یقین، دسِت بگیر است،

 از عــرِش خــدا حولـــۀ دلخواه رسیده            یک وقت تن محتــرمـت درد نگــیــرد

 یـدهالـعـطـشـان تــو بــا آه رســ داغ انـا             ماه به روی جگـِر سوخـته دل ها شش

 این بوسه که حاال به گــلوگــاه رسیــده            اشک بگیرد تو  مادر از می خواست که

 نفسش رفتریخت، پیمبر جبریل که پر 

 که مادر نفسش رفت توست  از گلوی  حرف

 
دليل.   1 به  اما  است  محترم  شاعر  اصلي  سروده  زير  رعايت  بيت  و هاي توصيه  عدم  مي ؛  علما مراجع  به  پيشنهاد  کنيم 

 .هاي مراجع، بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد توصيه  رعايت منظور

 ديــوانــه زنجــيري بــازار حـســيـنـيـم              مــا تــا ابــد دهــر بــدهکـار حـسـيـنـيم
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 اول قـلم گریست سپس دفترم گریست            نام حـسین را که نـوشتـم قـلم گریست

 گریست غم،  دید را که داغ تو همین  اما            است (غـم) ها چند باعث همۀ گریه هر

 دم به دم گریست  غم تو ازچشمها که آن              مادرت حسین تو وبا ارزش است پیش 

 گریست  آن را به حق فاطمه دادم قسم،            اشکی نداشت چشم من از کثرت گناه

 کسی که میان حرم گریست  تر خوشبخت            بین حسینیه گریه کرد کهخوشبخت آن 

 قـدم گریست هر تو  اینگـونه بود زائـر            های توست  روضه گوشه به گوشه کرببال

 رقم گریست  چشمان ما برای تو با این            ماستورود ال  شفاعت یوم اش قطرهیک 

 مصیبت ارباب کم گریست  کس که در هر             خورد می حسرت بسیار حشر روز در

 

 جـالل توحید است حسین جلـوه نـمای             جـمـال توحید است حـسیـن آییـنـه دار

 تام کـمـال توحید است حـسین مـظهـر            الحق است الی واصل حسین منحصراً 

 مثـال توحـید است حـسین معـجـزۀ بی            برای خودش حّجت موّجه ساخت خدا

 خالـق مـدال توحید است طالی سیـنـۀ              دادمقـام اول خـلـقت به حضرت حق 

 سندی در قبال توحید است چه مستند،            اسـاس مـکـتـب یـكـتـا پـرسـتی عـالـم

 ره حـسیـن، ره اتـصـال تـوحـید است            کعبه گم نکن حاجی به راه غیر مرو!

 سینه زنی اوج حال توحید است  شور  که            مربوط است چه بما !که ندارد هر شعور

 است  حسیـن ذبـح عـظـیم حالل توحید            چه بد جدا میکرد حرامزاده سرش را

 شرح حال توحید است تنی!شرحه   چه شرحه            مـاند تا احـد به جـا هـزارپـاره شد او!

مفاعیل فاعلنمفعول فاعالت وزن شعر: غزل                 قالب شعر: مجتبی خرسندی                 شاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                قالب شعر: غزل  سیدمحمد میرهاشمی            شاعر:   
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 آه، آقــای غــریــبــم چــقــدر غــم داری            یک ماه محـرم داری  روضه و جهان  یک

 عــالم داری  خـوانده بهبـاز هم روضۀ نا              ات تا ابــد هم که بخـوانند هـمه مــرثـیــه

 از ازل داشتــه ای تـا به ابــد هــم داری            دلســوخــتــه خــاکـت را این همه زائــر

 مطلع فجــر خــدا؛ ســورۀ مـریــم داری             یکیشان قــرآن روضه خوانهات زیادند،

 که محرم داری  کنارت،توهست  خواهرت             دل کن که نماند به دلت چون پدرت درد

 داری؟ این دم  از بگو؛بهتر  صاحب روضه            »بهترین نوحه ما هست» غــریب مـادر

 تو هم انگشت هم انـگشتــر خاتــم داری              تا که نــومیـد نگردد زدرت محـتــاجــی

 ــا کــم داری دیــد در وزن تنت چنـد هج            وقت تدفین تو ای شعر غــریبی، پسرت

 

 خورشید انبیا سـر از تـن جــدای توست             فزای توستروح مسیـح در نـفس جــان

 توست بهای  خون خدا تویی که خدا خون           گـفـت «أنا ِمن حسین» جان نبی تویی که

 ، یک کربالی توست سوختهای که سینههر            رحمت است یک بحر اشِک ریخته، هرقطره

 پـنـداشتـم کـه پیکـر تـو نـیـنــوای توست            تنت  نیزه فـرو رفته بر و کـه تیـربس   از

 باور کنم که دامن گـودال، جای توست؟             پـیـغـــمـبــر خــدا! قـــرآن روی سیــنــۀ  

 های توستلبخند سـرخ فـتح خــدا زخـم            های ماستاشک نمی از رود فـرات تو،

 وحـی دوبـاره در نـفس دلربــای تـوست            پـیـغمبــری نیامــده بعــد از نبـی، ولــی

 دیـدم خـدا مــؤسس بــزم عــزای توست           اندمـه بـا هـم نشسته هر جـا کـه انـبـیـا ه

 توست؟  سرای مصیبت   که خالق تـو جایی            !میثم چگونه شرح غـمت را دهد حسین

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل   محسن عرب خالقی              شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: غالمرضا سازگار                شاعر:   
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 سینۀ سوختگان شمع عزاخــانۀ اوست            اوست  ـۀید زپیــمـانـوحـتا ابد كـوثر ت

 روی شانه ی اوست  غم مابهكوه سنگین             خسته ی مادرنفِس شعله های عطشش 

 اوست  ویرانه ی كه  ست  دل بشكسته بهشتی             جان ۀكعب حریمی كه بُود حرم اوست

 شعله اش از شرر دامن ریحانۀ اوست            ماكه جهانی راسوختدل آتش زده ی 

 اوست تقدیم به دردانۀدّراشكی ست كه              گوهری راكه خداقیمت آن داند و بس

 یك جهان عاطفه در ساغر و پیمانۀ اوست             طرفه بیتی ست ازآن شاعرشیرین سخنش

 ت این حسین كیست كه عالم همه دیوانۀ اوس

 ها همه پروانۀ اوست  چه شمعی ست كه جان این

 توست   شاخه ونخل و نی وطشت طال منبر            هركجا حكم الهی ست سخن گو،سِر توست

 همه ایام قیامت همه جا محشـر توست            به قیامت قسم از صبح قیامت تا حـشر

 اصغر توست لبخند علی گل همه در یك             گفتند به اوصاف بهشتآن چه گفتند و ن

 آنكه خون تو بقا یافت از او خواهر توست             آن چه بخشید به اسالم بقا خون تو بود

 پیكرتوستورق مصحف آغشته به خون             عضو بدنت نیزه و زخمت آیات عضو

 سر توستبَِر تو تیغ ثناگو فرمان نیزه             ور نه دوست میخواست تو را كشته ببیند 

 كه یاد آور توستبخوانیم باید این بیت              نه محرم نه صفر بلكه همه دورۀ سال

 این حسین كیست كه عالم همه دیوانۀ اوست 

 ها همه پروانۀ اوست  چه شمعی ست كه جان این

 شود در گذر از پیرهنش گرگ معصوم             توفیق تنش كیست این عصمت اعظم كه ز

 ورنه در عالم معناست دو عـالم كفنش             بــوریــا یــافته تــوفیق كه پـیچد بر او

 بشودسوخت تنش افزون  شه برآن بودكه            سوی خیمه بروحق بر آن بود كه برگرد 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                ترجیع بندقالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 عالمی سوخت ازاین كشمكــش تن به تنش             مددی داد به قاتــل كــه زنــد بهتر تیغ

 گـرگ افــتاد به جان دو غزال چمنش            خورشید افتاد شمر درآن چشمه ی چهره ی 

 این حسین كیست كه عالم همه دیوانۀ اوست 

 ها همه پروانۀ اوست  چه شمعی ست كه جان این

 

 

 انجمنی  كه نه در انجـمنی، ني بـرون ز           دلي وطنی؟ تو كیستی كه گرفتي به هر

 چمنی  ها بنمودی چو گل به هركه جلوه           ای؟كه   تو  پس نه! حسن؟ نه! علي؟ نه!  محمدي؟

 سخنی خوش آفرین و سخن گداز و سخن           جگری خـراش عـقـیقی خراش بر جگر

 خلـقت حـسنی  هـمـۀ خـلـق، از به روی،           مثل علی به خوی، مثل محمد؛ به ُخـلق، 

 خویشتـنی  به فـكـر رنج و غـم شیـعـیان            شمر خنجر آن حسین غریبي كه زیر تو

 دهـنی  تر، آب، شدي شهـید و نـكـردی ز           شهیدي كه در كـنار فـرات آن حسین  تو

 به كهنه پیرهـنی   جهان مصالحه كردی،           تو آن حسین غـریـبی كه روز عـاشورا

 1نبـرده یک کـفـنی  ز ظلـم قـوم ستـمگـر،           بـلی بـلی تو هـمـانی که روز عـاشـورا

 بـدنی جـداست از  سرت به کنج حیاط و           خـانه خـولـی  آن حـسین غـریـبـی که تو

 دهنی  و خوش لب چه بگفتا: چوب، یزید،            آن حسین وحیدی كه زد به لعـل لبت تو

 منی  بگـفت نیست بدوران ستم کشی چو            خموش ناصردین شو که زینب مضطر

 
  بيت  معنايي   تابي  کج  دليل  به کنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر و  ت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد مي ابيا.   1

ضمناً موضوع تنور خولي مستند نبوده و تحريفي است همانگونه که در   .کنيد   زير  بيت  جايگزين  را  آمده  شعر  متن  در  که  شده  اصالح

 بسياري از کتب معتبر تصريح شده خولي سر مطهر امام را در زير تشت و در کنج حياط قرار داد نه در تنور خانه 

 ، نبرده يک کـفـني دو صد مجادله کردي            بـلي بـلي تو هـمـاني که روز عـاشـورا

 سـرت ميان تـنــور و جـداست از بـدني            حـسين غـريـبـي که خـانه خـولـي تو آن 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            قالب شعر: غزل       ناصرالدین شاه                    شاعر:   

 



 152  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 

 مـبـتـالی توست آری مقـدس است اگـر            خدای توست اند حـریـم که گفته دل را

 های توست  روضه غم و بر های بر آن گریه            اشکی که پـاک می کـند آثـار جـرم را

 کربالی توستزمین  وقتی بهشِت روی            نیست قصور و  هوای جنت و حور را ما

 توست سرای امکان عالم مکان و کون و            را کرده است خدا هسِت خویش وقف تو

 برای توست  مسلمان ،توست انسان برای             1هدایت است بهر  که خون قلب تو وقتی

 توست  گدای عمرش  همه کسی که در از غیر            زنـد روز جزا ُکـمـیـت همه لـنـگ می

 حـرای توست  غـار  گـودال قـتـلـگـاه تـو            ای آری رسول هستی و از وحـی گفته 

 این تــازه اولیـن قــدم مــاجـرای توست             روی قـتـلـگـاه به مـعــراج می داری ز

 

 برد  فیض  حاضر بارگاهت بود هرکسی در          فیض برد زائر حرم پیچید عطر سیب؛  در

 برد  فیض بایر زمین خشک و چشمهایم چون           خیس شد هایت پلک من هم بیان روضه با

 فیض برد  آسمـانـهـا خـاِک حائـر بیشتر از         بیشتر قـطـره های خون تو سهم زمین شد 

 فیض برد  منابر خواهرت با گریه پای این            طشت گاهی بین  نیزه، شد گاه روی منبرت

 شاعر فیض برد   اشکهای مادرت تا ریخت،           تن عـریـان تو این بیتـهـا مرثـیه خواند بر

 بیشتر یعـنی، حبیب بن مظاهر فـیض برد           کرد تقدیم جان به تودفعه  اصحابت دو بین

 بـوریـا ی کـهـنـۀ بـیـت عشائـر فیض برد           طالهای ضریح  بیش از تو،آغوش  گرم در

 
بيت زير به جهت انتقال بهتر معناي شعر تغيير داده شد درست است که در روايت ها آمده است که سيدالشهدا خون خويش را بذل ) .  1

 عبارت نيست  بخشش ( کرد که مردم هدايت يابند اما عبارت بذل هدايت بيانگر آن

 مسلمان براي توست توست، براي  انسان            وقتي که خون قلب تو بذل هـدايت است

فاعالت مفاعیل فاعلنمفعول وزن شعر: غزل                      قالب شعر: حسین ایزدی                   شاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل     محسن حنیفی                 شاعر:   
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 کـربال نـوشت  اول به جای کـعـبـۀ خود،            روضۀ تان را خــدا نوشتازل که  روز

 نام پـیـمـبـران اولـوالـعــزم را نـوشت...             چندین هزارسال خودش روضه خواند و بعد

 دیگــر ملک نگـفت ز انسان چرا نوشت            ...گــریه کن حسین... عــزادار کــربـال

 بها نوشت خود را برای خون شما خـون          قـیـمـتـی برای شـمـا در زمین نبودچون 

 روز قـیـامت از غـضب و از بال نوشت           گــرچه بــرای اهــل گنــاه و عــذاب هـا

 جنّت جــدا نوشت بـاب الحـسـیــن بر در           شود میخواست رحمتش به همه جلوه گر

 ...ها نوشت عمق فاجعه چه بگویم چه از          رسد لهـوف دهم میروز  وقتی به عصر

 اعضای جسم تان، همه را جـابجا نوشت          خـطـش شکسته شد باال گـرفت روضه و

 تن را جــدا نوشت َو سر را جــدا نوشت           رسیــد کسی سمت قـتـلـگـاه وقتی که می

 خاتــم نمانده بود، ز خــاتم چــرا نوشت؟           1تان  حـاال که دشمنت شده خیـره به دست

 

 یم اگر این غــم نداشتیم ـ چیـزى نداشت             داشـتـیمـبود دو عـالـم نـ ت اگـر نـداغ

 شیر او دو چـشمۀ زمـزم نداشتیم بى                امشب براى مــادرمان هم دعــا كنیم

 ما دلخوشى به غیــر محــرم نـداشتیم             گفت عزا را گرفت ولباس امسال هم 

 عیسى نفس به روضه تان كم نداشتیم               عشق شدمسیحاى  كردهركس كه گریه 

 ما غیر اشك خویش كه مرهم نداشتیم              جان دهیمگریه  كدام شب ازما را بگو  

 مــاتــم نداشتـیم  زهــرا نبود حــلــقــۀ              ما را صدا زدند كه اینجا به سر زنیم

 
 شد  داده تغيير ساربان  بيت زير به دليل مستند نبودن و تحريفي بودن موضوع.  1

 خاتــم نمانده بود، ز خــاتم چــرا نوشت؟           حـاال که ساربـان شده خيره به دست تان

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: حسین ایزدی                   شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: حسن لطفی                     شاعر:   
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 شـود؟ها براي چه زنجـیر مي این حـلـقه            شـود؟كه تـبخـیر مـي  یها برااین چـشـم 

 شـــــوددارد زمـان هـیــأت من دیـر مي           پـیـراهــن مــحــرم مـــــن را بـیـاوریــد

 شـــودميگــیـر  وقتي هـوای شهر نـفـس            كـنـمبا روضــه حـسـیـن نـفـس تـازه مي 

 شــود سرچـشمه طـهـارت تـصـویـر مـي               اشـك عــزای تـو آیــم از كـدورت ومـي

 شودچون آب هم به نـام تو تـطهـیـر مـي            اممن دسـتـمـال گریه خــود را نـشـســته 

 شــودچشم من است اینكه چنین پـیـر مي            چـكد حسـیناشك تو تا همیشه جوان مي

 شــــودگـریـه چشم همه سیر مي وقتي ز             كنمگـریه مـي  شـوم ومن تازه تـشـنه مي 

 شــود پیغمبـری كـه بـاعـث تـكـفـیـر مـي            ایـمـان به دست مـعـجــزه غـم بـیـاوریـد

 شـــودـیر مي در اشك ما حـسین تو تـكـث             این قـطـره نـیـست آیـنـه توسـت یا عـلی

 

 کند  خمش فرق ميعشق پیچ و  این راه            کند اصالً حسین جنس غمش فـرق مي

 آمدي کـرمش فــرق مي کند اینجــا که             اینجا گــدا همیـشـه طلـبـکـار مي شود

 این خــانواده، محـتـشمش فرق مي کند            شــاعــر شدم براي ســرودن بـرایشان

 عیـسـاي خــانواده دمش فــرق مي کند            یا حسینذکر   شود از زنده مي  صد مرده

 فــرق مي کند معلوم مي شود حـرمش            از نــوع ویــژگي دعــا زیـر قـبـه اش

 حتي سیــاهــي عـلـمـش فــرق مي کند            نه اینکه جنس غمش جنس ماتمش   تنها

 خورشید کاروان قـدمش فــرق مي کند            رود با پــاي نیــزه روي زمین راه مي

 فهمیـده ام حـسیـن همش فــرق مي کند            من از "حسیُن منّــي" پیــغــمـبـر خــدا

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: رضا جعفری                   شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: علی زمانیان                  شاعر:   
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 فرمود کسی که حّجت لم یـزلی است            ای آن که دلت آینۀ نــور جلــی است

 1علی است بن  حسین   بر  سورۀ فجرچون             حال نمــاز ســورۀ فجــر بـخـوان در

صادق ُسوَرةُ  فرمودند:    الّسالم  عليه امام  فَإِنََّها  نََوافِِلُكمه  َو  فََرائِِضُكمه  فِي  ِر  الهفَجه ُسوَرةَ  اقهَرُءوا 

؛    ُ َرِحَمُكُم َّللاَّ فِیَها  َغبُوا  اره َو  نمازهای واجب و مستحب بخوانید.  الهُحَسیهِن  سورۀ فجر رادر 

علی   بن  حسین  سورۀ  آن  که  را  الّسالم    عليهزیرا  شما  خدای  کنید،  رغبت  آن  در  و  است، 

 (  ۲/۷۶۹) تأویل اآلیات رحمت کند.

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

 حـسیـن  راه تو صراط مستـقـیـم است            جنـات نعیــم است حسین گــلــزار تو

 عظیم است حسینکسی ذبح  جز توچه            مــعــنـای فــد یـنـائی و در راه خــدا

بِِذبهحٍ َعِظیم  :ت ابراهیم وحی فرمودخداوند به حضر ای ابراهیم، فدا نمودم جزع    ؛َو فََدیهناهُ 

  الّسالم  عليهتو را بر فرزندت اسماعیل اگر او را قربانی می کردی به جزع و گریه بر حسین

 (۱۶۶ص  ۱عیون االخبارالرضا ج ) .و بر تو ارزانی داشتم باالترین درجات مصیبت دیدگان را

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

 افتــاده اگــر که دل به پـای تو حسین             برخــاستــه گر ز لب ثــنــای حسیـن

 در سینه مــؤمـنـان بـرای تو حسیــن            فــرمــود نبی معــرفتی پـنهــان است

تُوَمة؛  :  سلم    و  آله  و  علیه  للا   صلی پیامبر اکرم   ِمنِیَن َمعهِرفَةً َمكه به راستی  إِنَّ ِللهُحَسیهِن فِي بََواِطِن الهُمؤه

 (۲۹۸ص   ۱) القطره جمعرفتی پنهانی در دل مومن است. الّسالم  عليه برای حسین 

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

 .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 فجر از حسين بن علي استه چون سور            در حال نمــاز ســورة فجــر بـخـوان

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:                       غزلقالب شعر: سید هاشم وفایی                شاعر:   
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 *************************************************** 

 آئـیـنـۀ رحــمـت خــدایـــش کــردنـد            هر دل که به عشق مبـتـالیـش کردند

 باعـشـق حـسیــن آشنــایـش کــردنــد             آنرا که سعـادت و شــرف بخـشـیـدند

ِزیَاَرتِِه   :الّسالم    عليهامام صادق   الهُحَسیهِن ع َو ُحبَّ  قَلهبِِه ُحبَّ  فِي  قَذََف  الهَخیهَر  بِِه   ُ أََراَد َّللاَّ اذا 

محبت  الحسین؛   و  محبت،  او  قلب  در  باشد،  خواسته  را  او  خیر  خدا  که  را  ای  بنده  هر 

 (۴۶۴کامل الزیارات ص   ).را به او می دهد الّسالم عليه زیارت امام حسین 

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

 آمیـخـتـه با روح وروان است حسین            جاویــدترین عشق جهان است حسین

 محبوب زمین در آسمان است حسین            فــرمود رئیس مــذهـب و مکـتـب ما

؛  ر إلى أهِل السَّماء فَـلـیـنظر الى الحسین َمن أَحبَّ أن یَنظ :  سلم    و  آله  و  علیه  للا   صلیپیامبر اکرم  

 الّسالم  عليه هر کس دوست دارد محبوبترین اهل زمین را نزد اهل آسمان ببیند، پس به حسین

 (  ۷۳ص  ۴) مناقب آل ابیطالب ج  بنگرد.

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

 قــدســی نـفـســان حــرم لــم یــزلــی             ای آیــنــۀ نــــور خـــداونـــد جــلــی

 تا روز ظـهــور مــهــدی آل عــلــی              فــرسـتـنـد تو را پـیــوستــه درود می

أَلهَف َملَكٍ  َسبهِعیَن  بِالهُحَسیهِن بهِن َعِلّيٍ   ُ ُغبهراً   -َوكََّل َّللاَّ ٍم ُشعهثاً  یَوه َعلَیهِه ُكلَّ  َم قُتَِل    -یَُصلُّوَن  ُمنهذُ یَوه

 ُ الّسالم    عليهخدای تعالی هفتاد هزار ملک بر قبر حسین  یَعهنِي بِذَِلَك قِیَاَم الهقَائِِم؛   -إِلَى َما َشاَء َّللاَّ

 ته تا بر وی درود متصل بفرستند از روز شهادت او تا وقتی که قائم آل محمد ظهور کند گماش

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

 غـربـت تو اشــک فـشـانـدنـد همه  از            خود را ز فـلـک بر تو رسـاندند همه

 صبر تو در شگـفـت مانـدنـد همهاز              در وادی طف، فـرشتگــان ملکــوت
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لَقَد َعَجبَت    فرمودند:الّسالم    عليهحضرت مهدی )عجل للا تعالی فرجه(خطاب به امام حسین  

السَّموات آمدند.  ِمن َصبِرَک َمالئَِکةُ  براستی مالئکه آسمان ها از صبر تو به شگفت   «    (

 زیارت ناحیه مقدسه( 

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

 قـیـد حصار ظلمت و غــم بـرهان از            یارب تو به ما شهــد والیت بچـشـان

 ما را به سـفـیـنـه حـسـیـنـی بــرسـان            طوفــان زده ایم و غـرق دریای گناه

اسالم   ،   :سلم    و  آله   و  علیه  للا  صلیپیامبر  النـِّجاة  َسفیـنَـةُ  َو  الُهدی  ِمصبَاُح  الُحَسین  حضرت  اِنَّ 

 (۴۸ص   ۱عیون اخبار الرضا ج ) .چراغ هدایت و کشتی نجات استالّسالم  عليهحسین 

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

 عــاشــقی را بـسـتند شیرازۀ عشق و             عشق به هم پیوستـند  روزی که دل و

 گل زجنّت هستند این است که هر دو            معنــای حسیـن و مـنّی پــیــغــمــبــر 

اکرم   أَحبَّ  فرمودند:     سلم  و  آله   و   علیه  للا   صلی پیامبر  من  َّللّا  أحب  ُحَسین  ِمن  أنا  و  منّى  ُحسین 

ازمن است ومن از حسینم، خدا دوست    الّسالم  عليه  ُحســین ُحسینا، الُحَسین ِسبط ِمَن األسباط؛ 

) پاره ای از پاره های من است.    الّسالم  عليه بدارد هر کس که حسین را دوست دارد، حسین

 ( ۲۶۵ص   ۱۱احقاق الحق ج 

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

 حـرام است حسیندشمن تو جنان  بر             نعـمـت به ُمحـب تو تمام است حسین

 در روز حساب بار عـام است حسین            از باغ بهشتدر که به نام توست  زان

ُ   -أاََل َو إِنَّ الهُحَسیهَن بَاٌب ِمنه أَبهَواِب الهَجنَّةِ  :سلم    و  آله   و  علیه  للا  صلیرسول خدا   َم َّللاَّ َمنه َعانََدهُ َحرَّ

دری از درهای بهشت است، کسی که الّسالم    عليه که همانا حسین  آگاه باشیدَعلَیهِه ِریَح الهَجنَِّة.؛  

 (۴۰۵ص  ۳۵بحار االنوار ج  ) .با او دشمنی کند خداوند بوی بهشت را بر او حرام گرداند

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



 158  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 نورانی داشتمحضر حق وجـود  در            سجــاد که سجده های طوالنی داشت

 چشمی همه دم ابری و بارانی داشت            هـای زهــرا یک عـمــر به یـاد اللــه

سجاد   َعبهَرة؛  الّسالم  عليهامام  ِلذَِلَك  َخنَقَتهنِي  إِالَّ  فَاِطَمةَ  بَنِي  َرَع  َمصه أَذهُكُر  َما  إِنِّي  هرگز :  من 

به خاطر آن، چشمهایم اشکبار   شهادت فرزندان فاطمه )س( را به یاد نیاورم، مگر آن که

 (۱۰۹ص  ۴۶) بحار االنوار ج گشت. 

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

 است حسینرا فلک نجات زده  طوفان             سر چشمه ساحل حیات است حسـیـن

 العـبرات است حسینزیـرا که قـتـیل             رواست بگریند،  او ملک بر جن و گر

حسـین   بََكى؛  :الّسالم    عليهامام  إِالَّ  ِمٌن  ُمؤه یَذهُكُرنِي  اَل  الهعَبهَرةِ  قَتِیُل  هیچ    أَنَا  اشکم،  کشته  من 

بحار االنوار ج   ) .مومنی مرایاد نمی کند مگر آن که » به خاطرمصیبت هایم« گریه میکند

 (۲۷۹ص   ۴۴

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

 بــر آل عــلی بــود گــالب من و تــو              تو تا آن که بود چــشـم سحــاب من و

 فــردای جــزا شود حـجــاب من و تو             این اشک میــان ما و دوزخ به خــدا

نَا ِعنهَدهُ  :  الّسالم    عليهامام باقر ُرُج ِمنه َعیهنَیهِه َماٌء َو لَوه ِمثهُل َجنَاحِ  یَخه   -َما ِمنه َرُجٍل ذََكَرنَا أَوه ذُِكره

الهَجنَّةِ   -الهبَعُوَضةِ  فِي  بَیهتاً  لَهُ   ُ بَنَى َّللاَّ النَّار  -إِالَّ  بَیهَن  َو  بَیهنَهُ  ِحَجاباً  َع  الدَّمه ذَِلَك  َجعََل  نیست  َو   ،

نند بال  مردی که یاد کرده شویم نزداو، پس بیرون آید از چشم او قطره اشکی، هر چند ما

مگسی باشد، مگر این که به پا می کند خدا خانه ای را در بهشت، و می گرداند آن اشک  

 (۳۹۱ص   ۳۶. ) بحار االنوار ج  را حجابی در میان او و آتش جهنم

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

 نــورعــالمین است حسینسر چشمۀ             حسینزین است  عرش برین زینت و بر

 گفتند به اشک غم،حسین است حسین            گـفـتم سبب گریۀ هر مومــن کیست؟
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ِمن :الّسالم    عليه امام صادق  اشک چشم وسبب  الّسالم    عليهحضرت حسین؛  الهُحَسیهُن َعبهَرةُ ُكّلِ ُمؤه

 (۱۰۸کامل الزیارات ص   ). .گریه وحزن هر مومن است

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

 در طــور وجــود موسی جعفــر بود             نــوری که پُــر از تجــلّــی داور بود

 در ســوک حسین دیــدگــانش تر بود             ده روزمحــرم به لـبـش خـنــده نـبود

ً َكاَن أَبِي إِذَا َدَخَل  :  الّسالم    عليهحضرت امام رضا ِم اَل یَُرى َضاِحكا ُر الهُمَحرَّ َو َكانَِت الهَكآبَةُ    -َشهه

ِضَي ِمنههُ َعَشَرةُ أَیَّامٍ  مُ   -تَغهِلُب َعلَیهِه َحتَّى یَمه ُم الهعَاِشِر َكاَن ذَِلَك الهیَوه َم ُمِصیبَتِِه َو    -فَإِذَا َكاَن یَوه یَوه

نِِه َو بَُكائِهِ  ُم الَِّذي  -ُحزه الهیَوه یَقُوُل ُهَو  َعلَیهه   َو   ُ الهُحَسیهُن َصلَّى َّللاَّ پدرم حضرت امام     ؛قُتَِل فِیِه 

هرگاه محرم میرسید، دیگر خندان نمی شد روز دهم محرم روز مصیبت و    الّسالم  عليهکاظم

در آن روز به شهادت  الّسالم    عليه اندوه و گریه او بود و می فرمود:روزی است که حسین  

 ( ۸۶ص   ۴ج ) مناقب آل ابیطالب رسیده است. 

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

 دارد سخنی که خــون کند دل ها را            آن گــل که بود پــارۀ تـن؛ طاهـا را 

 مـجــروح نمـوده پـلـک چــشم ما را            فرمــود غــم حسیــن وعــاشورایش

بََل ُدُموَعنَا إِنَّ یَوه  :الّسالم  عليه حضرت امام رضا   َو أَذَلَّ َعِزیَزنَا    -َم الهُحَسیهِن أَقهَرَح ُجفُونَنَا َو أَسه

ٍب َو باََلء؛ ِض َكره غمنامه خود را در عزای جد بزرگوارش می سراید و یاد آوری روز    بِأَره

 ) .عاشورا را مایه مجروح گشتن پلک ها و ریزان شدن سیل اشک های خود می شمارد

 (۲۸۴ص   ۴۴بحار االنوار ج 

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

 اجــر و ثــوابــی دارد هر قـطــره او            این اشـک عجـب شـمـیـم نــابی دارد

 اشــک حـسـیـنـیــان گــالبـی دارد از            آبــی که بــود به چـشـمـۀ آب حیــات
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بِینَ :  الّسالم  عليهامام حسن عسکری الهُمقَرَّ لَیَأهُمُر َماَلئَِكتَهُ   َ بُوبَةَ   -إِنَّ َّللاَّ ا ُدُموَعُهُم الهَمصه یَتَلَقَّوه   -أَنه 

الهِجنَانِ  اِن فِي  الهُخزَّ إِلَى  الهُحَسیهِن  الهَحیََوانِ   -ِلقَتهِل  بَِماِء  ُزُجوَها  أَلهَف    -فَیَمه ِطیبَُها  َو  ُعذُوبَتَُها  فَتَِزیُد 

خدا امر می فرماید فرشتگان مقربین خو درا که اشک های مصیبت زدگان به قتل    ِضعهِفَها؛

یعنی آنهایی که در عزاداری و مصیبت ان حضرت می گریند و ببرند نزد  الّسالم    عليهحسین

خزینه دارهای بهشت تا ممزوج کنند با آب حیات بهشتی تا گوارایی و خوشبویی آن هزار  

 ( ۳۰۵ص   ۴۴ار ج ) بحار االنوبرابر زیاد شود. 

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

 با چهـرۀ سرخ و الله گـون گریه کند              نیکوست فـلک اگر کنــون گـریه کند

 کند گریه   خونتو جای اشک، سوک  در            ساالر شهیدانی و مهـدی شب و روز

روز و    فَََلَنهُدبَنََّك َصبَاحاً َو َمَساًء َو أَلَبهِكیَنَّ َعلَیهَك بََدَل الدُُّموعِ َدماً؛:  الّسالم    عليهحضرت مهدی  

) بحار االنوار شب بر تو گریه میکنم و به جای اشک، خون بر تو از دیدگان جاری می کنم.  

 (۳۲۰ص   ۹۸ج 

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

 زود است که آن داغ فــرامـوش شود            او سیه پـوش شود  بس داغ که دل از

 خاموش شود ،حسین سرد ویک لحظه             حــاشــا که شــرار غــم تو در دل ما

تَبَرد    فرمودند:سلم    و   آله  و  علیه  للا  صلی نبی اکرم الُمؤِمنین ال  قُلُوِب  فِي  الحسین َحراَرةَ  ِلقَتل  اّن 

حرارت و گرمایی در دل های مومنان است که هر گز  الّسالم    عليهت حسین  برای شهادأبَدا؛  

 (۵۵۶ص   ۱۲) جامع الحادیث شیعه ج سرد و خاموش نمی شود. 

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

 به سرتوست حسیننگاهش  خورشید،            انـوار خــدا در نظر توست حســــین

 دین زنده زخون حنجر توست حسین            استچیزی   هر افضل ازتو   گریه بر  گر
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فرمودند:  الّسالم  عليه امام رضا بن شبیب  ِلَشيه   به ربان  بَاِكیاً  ُكنهَت  إِنه  َشبِیٍب  ابهَن  فَابهِك    -ءٍ یَا 

بهِن أَبِي َطاِلٍب ع بَُح الهَكبهش   -ِللهُحَسیهِن بهِن َعِلّيِ  ذُبَِح َكَما یُذه ؛ ای پسرشبیب! اگر بر چیزی  فَإِنَّهُ 

گر به کن، چرا که او را مانند گوسفند     الّسالم  عليه گریه میکنی، بر حسین بن علی ابی طالب  

 (  ۲۸۶ص  ۴۴) بحار االنوار ج  سر بریدند.

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

 ریــزد  دیــدگــان تــر مـی الـمــاس ز            ریزد از چـشـمـه چــشم ما گهــر می

 ریــزد  بر خرمن معصیت شــرر می            اشکی که چکد ز چـشـم با یاد حسین 

فَإِنَّ الهبَُكاَء َعلَیهِه یَُحطُّ الذُّنُوَب    -فَعَلَى ِمثهِل الهُحَسیهِن فَلهیَبهِك الهبَاُكونَ   فرمودند:الّسالم    عليهامام رضا  

بر کسی همچون حسین    ؛الهِعَظام باید  گریه کنند، چرا که گریستن الّسالم    عليهگریه کنندگان 

 ( ۲۸۴ص  ۴۴) بحار االنوار ج  برای او، گناهان بزرگ را فرو می ریزد.

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

 ــم آیــنـه بندان شده است از جلــوۀ غ            ای آنکه غم دلت دو چندان شده است

 بینند به روزحشـر خنــدان شده است             اینجا به حسین  در گریهکه کند  چشمی

فرمودند:   َمصائِِب  پیغمبراکرم  َعلى  بَكت  َعیُن  إال  القیاَمة  یوم  بَاِكیة  َعین  ُكُل  فاطمة،  یا 

الَجنـَّة.؛   بِـنعـیم  ُمستَـبـِشرة  َضاِحَكة  فَإنَّها  الّسالم،  علیه  های الُحَسین  چشم  ،همه  فاطمه  ای 

گریسته باشد.او خندان    الّسالم  عليه مردمان در قیامت گریان است مگر چشمی که بر حسین

 ( ۲۹۲ص  ۴۴) بحار االنوار ج نعیم بهشت خواهد بود.   وشادان به

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

 بــالیـش بـدهنـد   شوق سفــر کــرب و            هر سینــه که ازعشق صفـایش بدهند

 بهشت جــایش بدهـند  این است که در            پـاداش کسی که گــرید از داغ حسین

ُ َعزَّ َو َجلَّ الهَجنَّة؛ : الّسالم  عليهحضرت اباعبدللا الحسین  أَهُ َّللاَّ َرةً بَوَّ  َمنه َدَمعَته َعیهنَاهُ فِینَا قَطه
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)  چشمان هرکس که در مصیبت های ما قطره ای اشک بریزد،اورا دربهشت جای دهند.  

 (۵۲۳ص  ۵احقاق الحق ج 

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

 در زمــزم اشک سینه چــاکی کردند            چون روی به سر چشمه پاکی کردند

 گر اشـک فــشــانده یا تـبــاکی کردند            سـوک حسین  گشتند بهـشـتی همه در

کسی که    َو َمنه تَبَاَكى فَلَهُ الهَجنَّة،  -َو َمنه بََكى َو أَبهَكى َواِحداً فَلَهُ الهَجنَّةُ :  الّسالم  عليهامام صادق  

که   و کسی  اوست  برای  بهشت  را،  نفر  ما یک  در مصائب وعزاداری  بگریاند  و  بگرید 

) بحار االنوار ج    رد و خود را به گریه بدارد، برای اوست بهشـت.تباکی کند یعنی اشک ندا 

 (۲۸۸ص   ۴۴

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

 عیـن  دو دیدۀ مــومنـین شود نــور در            هردل که بــود غبــار بین الحــرمیـن

 حسینبه   گریدهر که  محبوب خداست            فــرمودای شـیـعـه، رئیس مکتب ما 

ِ َو اَل َعبهَرةٍ ِمنه َعیهٍن بََكته َو َدَمعَته َعلَیهه:  الّسالم    عليهامام صادق    ؛َو َما ِمنه َعیهٍن أََحبَّ إِلَى َّللاَّ

)  هیچ چشم و اشکی نزد خدامحبوب تر ازچشم و اشکی نیست که بگرید بر آن حضرت...  

 ( ۲۵۹کامل الزیارات ص 

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

 عاشوراست  ذکرش همه شب زیارت            حـرات عاشوراست هر دل که پر از

 مصیبت عاشورا است کس غم او هر             انــدوه قـیـامت شاد است روز غــم و

نِِه َو بَُكائِهِ   : وَ الّسالم    عليهامام رضا ر َم ُمِصیبَتِِه َو ُحزه ُم َعاُشوَراَء یَوه ُ َعزَّ   -َمنه َكاَن یَوه َجعََل َّللاَّ

ُسُروِره َو  فََرِحِه  َم  یَوه الهِقیَاَمِة  َم  یَوه َجلَّ  و    ؛َو  اندوه  و  روز عاشورا، روز مصیبت  هر کس 

  ۴۴) بحار االنوار ج    گریه او باشد، خداوند روز قیامت را برای او روز شادی قرار می دهد.

 (۲۸۴ص 

*************************************************** 
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 با یــاد غــم تو در خــروشیــم حسین            چون کعـبـه اگر سیـاهـپــوشیم حسین

 یــاد لـبـت آب ننــوشیــم حسیــن بــی              دوستآب جان داده به  ای تشنه کنار

: مدینه  مردم  به  خطاب  سکینه  حضرت  عذب   سخن  َماء  َشربتُم  أن  ما  شیعتى 

فَانَدبونى               فَاذُكرُونى َشهیٍد  او  بِغَریب  ای شیعیان من،    »پدرم فرمود«:   او َسمعتُم 

ر زمان از غریب یا شهیدی سخنی شنید  هر زمان آب گوارایی نوشیدید، مرا یاد کنید و ه

 (۷۸۲) منتهی اآلمال ص  ید، به یاد من اشک بریزید.

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

 است  کرده اشارت کرب وبالی تو  بر            استکرده نظارت غمت  جبرئیل که بر

 کرده استرا زیارت  عرش خدای  در            گـویی آن کــس به زیــارت تو آیــد، 

ِسیِِّه  :  الّسالم    عليه امام رضا   َق ُكره َ فَوه ِ بَِشّطِ الهفَُراِت َكاَن َكَمنه َزاَر َّللاَّ َمنه َزاَر قَبهَر أَبِي َعبهِد َّللاَّ

ِشه  مثل    را در کنار فرات زیارت کند،الّسالم    عليه ؛ کسی که قبر حضرت امام حسین    ]فِي َعره

 (۴۸۴) کامل الزیارات ص  کسی است که خدا را باالی عرش زیارت نموده است.

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

 قدر و شــرف از والی تو یــافـته ایم            ماعـشق ز کــربــالی تو یــافـتــه ایم

 تــربت با صفــای تو یــافتــه ایــم از             عمــریست که ما شفــای درد خودرا

بَر،   فِي ِطیِن قَبهِر الهُحَسیهِن ع    :الّسالم  عليهامام صادق   َكه فَاُء ِمنه ُكّلِ َداٍء َو ُهَو الدََّواُء األه شفای  لّشِ

) کامل الزیارات ص    است وهمان بزرگترین داروست.الّسالم    عليه هر درد در تربت قبر حسین  

۲۷۵ ) 

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

 اند از عشق به روی سینه ها گل زده            آنان که به تو دست تــوســل زده انـد

 از عرش به سوی کــربال پل زده اند            پیوسته فرشتگــان به طوف حــرمت
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صادق   قَبهِر  :  الّسالم    عليهامام  بَیهَن  الهَماَلئَِكِة.؛ َما  تَلَُف  ُمخه السََّماِء  إِلَى  امام    الهُحَسیهِن  قبر  بین 

)  تا آسمان، مالئکه و فرشتگان در آمد و شد و نزول و صعود می باشند.    الّسالم  عليه حسین

 ( ۲۷۳کامل الزیارات ص 

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

 با نام تــو ای دوست هــم آواز شــود            دهر جا سخـنـی ز عـشـق آغــاز شو

 بر بــاغ بــهــشــت آرزو بــاز شــود            از گــلـشـن سرخ کــربالی تو، دری 

َعةٌ ِمنه تَُرعِ الهَجنَِّة؛  :  الّسالم    عليه امام صادق   ِضُع قَبهِر الهُحَسیهِن تُره   عليه  جایگاه قبر امام حسینَموه

 (۲۷۱) کامل الزیارات ص  درهای بهشت است. دری از الّسالم

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

 عطــر نــفـس حسیــن و جـنّـت دارد            این خاک عجب شفا و حــرمت دارد

 اینجــا که دعــا رنــگ اجــابت دارد              آمیـن فــرشتگــان طنین انــداز است

ِمنه    :الّسالم    عليهگرامی اسالم    پیامبر ةَ  َئِمَّ بَتِِه َو األه فَاَء فِي تُره َت قُبَّتِِه َوالّشِ تَحه َجابَةَ  ِ اال َو إِنَّ اإله

وامامان  ؛ُولهِده او  تربت  او و شفاء در  گنبد حرم  اجابت دعا، زیر  از    الّسالم  عليه بدانید که 

 ( ۲۸۶ص  ۳۶) بحار االنوار ج  فرزندان او هستند.

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

 صد راز خــدا نهاده در خـاک حسین             ای با خبـر از سینۀ صد چاک حسین

 چون سجده کنی به تربت پاک حسین             برداشته می شود ز تو هفت حجــاب

بَِة الهُحَسیه :  الّسالم  عليهامام صادق   ِرُق الهُحُجَب السَّبهَع؛  السُُّجوُد َعلَى تُره سجده بر تـربت ِن ع یَخه

 ( ۱۵۳ص   ۸۲) بحار االنوار ج حجاب های هفتگانه را پاره می کند.  الّسالم عليه حسین

 *************************************************** 
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 بال اشک فـشـانـش سازند کرب و در            چشمی که زداغـت نگــرانش سـازند

 بر سفــرۀ نــور مـیهـمــانش ســازنـد             روز هر آن که زائـرت شد، فــرداام

َم الهِقیَاَمِة فَلهیَُكن   :  الّسالم   عليه  حضرت صادق هُ أَنه یَُكوَن َعلَى َمَوائِِد النُّوِر یَوه من زّوار    َمنه َسرَّ

الّسالم بن علّى علیهما  بنشیند در روز   ؛الحسین  نور  بر سفره های  دارد  کسی که دوست 

 ( ۴۴۲) کامل الزیارات ص  باشد.الّسالم  عليهقیامت، پس باید از زوار حضرت حسین بن علی 

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

 دمــادم نــکــنـد بال سفــر تا کــرب و            غم نکند از  دل پر حسرت خورد آن که،

 از فـرصت عـمــر زائــران کــم نکند              ایــام چـنــیـن زیــارتــی را، یــزدان 

صادق   ِمنه   :الّسالم    عليهامام  تُعَدُّ  اَل  َو  َماِرِهمه  أَعه ِمنه  َسُب  تُحه اَل  ع  الهُحَسیهِن  َزائِِري  أَیَّاَم  إِنَّ 

حسین  ؛  آَجاِلِهم امام  حضرت  زیارت  نشده  الّسالم    عليهایام  شمرده  زائر  عمر  از  جزء  و 

 ( ۴۴۵) کامل الزیارات ص  اجلشان محسوب نمی گردد. 

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

 در کــرب وبال گالب غــم می ریزند             آنان که در انــدیــشه رستــاخــیــزنـد

 خــاک پــاک تو برخیزند قومی که ز            بی هیچ حسابی سوی فــردوس روند

َشَرنَّ  َواهاً لَِك أَیَّتَُها التُّ   خطاب به خاک کربال فرمودند:الّسالم    عليهامیر المومنین علی   بَةُ لَیُحه ره

ُخلُوَن الهَجنَّةَ   ٌم یَده چه خوشبویی ای خاک؛در روز قیامت قومی از تو به    ؛بِغَیهِر ِحساب  ِمنهِك قَوه

 (۴۱۹ص   ۳۲) بحار االنوار ج  پا بر می خیزند که بدون حساب و بی درنگ به بهشت روند.

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

 یاد آور بـیـن الحـرمیــن است بهشت            بهشتزین است  زینت و از با انکه پر

 پــاداش زیــارت حسیـن است بهشت            ای زائــر عــارف حـسیــن بن عـلی 

  ُكلَّ َمنه  قَاَل َسِمعهتُهُ یَقُوُل ُزوُروا الهُحَسیهَن َو لَوه ُكلَّ َسنٍَة فَإِنَّ  :الّسالم   عليهحضرت امام صادق 
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ِعَوٌض َغیهَر الهَجنَّة؛   بَِحقِِّه َغیهَر َجاِحٍد لَمه یَُكنه لَهُ  َعاِرفاً  حسین را زیارت کنید اگرچه در أَتَاهُ 

را   آن  و  بوده  به حقش عارف  که  در حالی  را  او  که  زیرا کسانی  باشد،  انکار   هر سال 

 ( ۲۷۴ل الزیارات ص ) کامندارند زیارت کنند، عوض و پاداشی ندارند مگر بهشت. 

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

 از فیض زیارت تو خوش اقـبال است            در زائر تو همیشه شور و حـال است

 طوف حرم تو افضـل االعمــال است            با این همه فیـض ریخـته در حــرمت

أَفهَضُل  فرمودند:  الّسالم    عليهحضرت ابی عبدهلل   قَاَل: َسأَلهتُهُ َعنه ِزیَاَرةِ قَبهِر الهُحَسیهِن ع قَاَل إِنَّهُ 

َمال َعه األه ِمَن  یَُكوُن  علی    ؛َما  بن  حسین  قبر  است.الّسالم    عليهزیارت  اعمال  کامل   افضل   (

 ( ۴۷۹الزیارات ص 

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

 آمــیــخــتــه بـا نــســیــم بــاغ اَرمت            ای گـلـشـن تـوحـیـد که عطر کرمت

 عطر خوش سیب می رسد از حرمت            بر شیــعــۀ بــا خلــوص هنگـام سحر

سجاد   علیه  :  الّسالم  عليهامام  الُحَسین  زار  َوَجَد  فََمن  باألسحار  شیعته  َمخلصي  ِمن  السالم 

امام حسین     رائحتها؛ مخلص  شیعیان  از  را  الّسالم    عليههر کس  مبارکش  قبر  گاهان  سحر 

 ( ۹۸۹ص  ۴۳) بحار االنوار ج زیارت کند بوی سیـب استشمام خواهد کرد. 

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

 با مهــر علی و فــاطـمـه بیمه کـنـید              بیـمـه کنیددل را ز حساب و واهمه 

 با تــربت کــربــال همه بیــمــه کنید             شیــریــنی کــام کــودکــان خـود را

أََمان :  الّسالم    عليهامام صادق   فَإِنََّها  ع  الهُحَسیهِن  بَِة  بِتُره اَلَدُكمه  أَوه را  ؛  َحنُِّكوا  کودکانتان  با    کام 

) المزار مفید   بردارید، چرا که خاک کربال فرزندانتان را بیمه می کند.  الّسالم عليه تربت حسین 

 (۱۴۴ص 
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 نگاه کنی زیر پای خویش  ای تو که لحظه            درگـاهاک این ـمر نهـم سر به خـتمام ع

 بر آن مبـاش که دست مــرا کنی کــوتاه             به دامنت ز ازل چنگ من گـره خورده

  من و جــدایی از این آستــان؟ معـاذ للا           تو و کشیدن دامن ز دست من؟ هیهـات! 

  گر از سپـهـر به جـنـگـم بیـاورند سپــاه            ستــماگــر تـمــام زمیـن را نـهـنـد بـر د

 نه رو نهم به دِر دیگری از این درگــاه             نه دست می کـشـم از دامن مـحـبّـت تـو

 غالم سیاهروی  بر که روی خویش نهد،            سفیــد رو چو تو نـشـنـیده و ندیده کسی

  کند ناگاه  جلوه می سرت به نوک سنان،             چشمم در رسد چو نغمۀ قـرآن به گوش،

 دِل شـکـسـتـۀ ما با ســرت بُود هــمـراه           چهــارده سده بگــذشتــه و هنــوز هنوز

 به قلب خـصم نهــادند، حســرت یک آه             به زیر کعب نی و تــازیــانه، عترت تو

 دهنـد پــنــاه؟   کجــا به "میثم" آلــوده می            متبه غیر باب عنایات و رحمت و کـر

 

 شکر خدا که روزی ام از سفـره شماست             هاست ام نذر روضه خدا که زندگی شکر

 شکـر خــدا که درد مــرا نـامتـان دواست            زنم خــدا که پــای شمــا سیـنـه می شکـر

 عمری سـرم به سایه این بیــرق عزاست            زدم به هــوای نگــاهـتــان  عمــری نـفس

 چشمم به خاک خانه تان خــوب آشناست            قـلبــم به بــزم هر شبتان خو گرفته است

 زاد روضه و مجنون کربالست این خانه           حک کنیداین گونه  من ی سنگ قبررو بر

 ای که نــذر کــردۀ شماست  روزّیِ دیــده           روزّیِ اشـک چــشم مــرا مـرحمت کنید

 یک شب ببینمش که روی گـنـبد طالست            ام مگــر دل را به بــال شــال عــزا بسته

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   غالمرضا سازگار                   شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: حسن لطفی                    شاعر:   
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 بــا راه بــنــده گـی خـدا آشــنا شــدیــم              ما بعد از آنکه بر غــم تو مبـتـال شدیم

 و با خــدا شـدیمما با نســیــم روضـۀ ت            کس وسیــلـه داشت برای هــدایتش هر

 حسین ز شیطان جــدا شدیم با رمــز یا             گرفت همان که جاه ومال وهوس را وقتی

 گـفـتـیــم و همـدم هـمــۀ انـبــیــا شــدیم             عالم است ذکــر حسین اشــرف اذکــار

 بهــا شدیم  شمــا پُـربا کـیـمـیـای مهــر             مسکین و مستکین و فقـیـر آمدیم و بعد

 تأثــیـر گـریـه است اگـر بـا حیــا شدیم             آتش دوزخ فـرو نشست اشکی چکید و

 با دست مــادرت ز بـقـیّـه ســوا شــدیم             ما را خــدا برای غمت برگــزیده است

 شکـنـش هم نــوا شدیم های دل  با نــاله            ماستروضه خوان  جمعه مادرتان شبهای

 بال شدیم  با یک سالم، راهی کــرب و            شبهای جمعه هیئت ما مثل کــربالست

 

 تو شیداش کند سرمست تو شد مهر  هر که         کندطره بَُود ذکـر تو دریـاش ـهر کسی ق

 هــر گــدا را کــرم دست تو آقــاش کـنــد          بس استهمین خانه  گدایی کند عالم ز گر

 یـک نـگــاه تو طـبـیـبـانـه مــداواش کـنـد         مریضی به شـفـاخــانـۀ تو روی آرد هــر

 احیــاش کـند  ابـاالفـضل تو مرده را ذکــر        زمین برگرددکه عیسی به است نیازی  چه

 پی گــریـه کن توست که پـیـداش کـند  در        روز محـشـر به خــداوند قـسـم مــادر تو

 برکت اشــک تو هـمـسـایۀ زهــراش کند         جــزا غـمت روز  کسی گـریه کند بهر هر

 ت را بــده جبــریل که برپــاش کند  پرچم         غــریب ای شـاه  باز هنگــام محــرم شده

 روضه های تو قرار است که زیباش کند         جنت حضرت حق خود به خودش زیبا نیست

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل   مهدی صفی یاری                  شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل               قالب شعر: مصطفی هاشمی نسب           شاعر:   
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 زنــده هنوز دین خــدا، از حیـات توست            خــدا، شـرح ذات توستهای  سیر آیهـتف

 وصف تمام صفـات توست  جوشن کبیر،           تعریف شیعه از عــرفه، مدح کربالست

 این تازه گوشه ای ز جالل ممات توست           روز شهــادت تو خــداونــد جــلــوه کرد

 شب و روز، مات توست  وقتی که کائنات،           ب نـیـستبهـت پـیـمـبـران الـهـی عـجـیـ

 چشم حسینیان سوی فُـلک نجـات توست           راه کمــال خـلــق، به تو خـتــم می شود

 اسالم، استــوار ز روح صــالت توست           قد قـامت الصالت، قـیام تو هست و بس

 فیّاض اشک هستی و اینها زکات توست           این گــریه بر مـصائب تو اوج مان دهد

 مستـی ما ز تــربت و آب فــرات توست           عــالــم حـریف شــور ســِر ما نمی شود

 در انـتـظـار برگــۀ سبــز بــرات توست           در حسرت زیارت شش گوشه، نوکرت

 

 مــرغ دل ما زنـد پر به هــوای حسین             منظر دل های ماست کــرببالی حسین

 حسین سرای اهل دل است صحن و جنت             یک نگه کــربال به بود از صد بهشت

 لقای حسین  ما و و قصور حور زاهد و            دهیددیــدن باغ بهشت مــژده به زاهد 

 دار الشفای خــداست کــرببالی حسین             تــربت پاکش بود داروی هر دردمـنـد

 آنکه گــدایی کـنـد پیـش گــدای حسیـن             ملک سلیـمـان بود در نظــرش بی بها 

 نـوای حسین  نود از قدسیان بانگ وبش             هرکه رود کربال بوسه به خـاکش زند

 بال مـالئک بود فــرش عــزای حسین             چون به عزا خانه اش پانهی آهسته نه 

 هرکه به دنیــا کند گــریه برای حسین             خنده کنان میرود روز جـزا در بهشت

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: رضا رسول زاده               شاعر:   

مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلنوزن شعر:                      غزلقالب شعر: هاشم شکوهی                   شاعر:   
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 چون نمازیست که انگـار خدا کم دارد            بله تا طاق دو ابـروى تو را کم داردـق

 کــرم ســفــرۀ تـو بــاز گــدا کــم دارد            ســر سفــرۀ تو مـهـمـانـنـد  همه خـلق

 ســائل خــانه ات ایـنـبـار دعا کم دارد            1نشود  خوش سه تا کیسۀ زر ما با دو؛ دل

 هرکجـا گریه تو نیست صفــا کم دارد            هاى تو را قـلـب مصفا دادند گـریه کن

 دوا کم دارد  وکه مریض است  مریضى چون            من پى تــربت بین الحــرمینم؛ بفرست

 هرکسى که نــرسیـده ست بال کم دارد            دیـدتا رسیــدن به کمــاالت بــال بــاید 

 نیست مـقـبــول اگــر کــرببال کم دارد            بین حــج کرببال رفتى و یعنى حج هم

 این وسط عکس تورا خانه ما کم دارد            خانه ما دو سه ماه است حـسـینیه شده

 کم دارد این خانه گدا  هرکسى نیست در            ستاباعبدللا مسکین که  است عاقل آن 

 مانده حــاال جگــرم بین دوتا "کم دارد             زدن پس اى داد فریاد گریه کم دارم و

 

 گـذاردگر خـلـق وا گــذارد، او وا نمی            گــذاردحسیــن ما را تـنـهــا نمی لطف 

 گذارد موال به کــام غــرقاب ما را نمی             او کشتی نجات و کـشتی شکسته ماییم

 گــذاردشیــعــه امــام خود را تنها نمی            َهل ِمن ُمعـیـن او را باید جــواب دادن

 گـذارد بر روی گفتۀ خویش او پــا نمی             بهشت داده استبه دوستانش قول  هراز

 گذارد مسکین و دست خــالی موال نمی             پـسـنددما و فـسـرده حــالی مــوال نمی 

 گذارد باید که سوخت ما را زهـرا نمی              از بس گناهکــاریم ما مستحــق نـاریم

 
شاعر  .   1 اصلي  سروده  زير  بهبيت  توجه  با  اما  است  معنايي  محترم  و  محتوايي  يا ضعف  ايراد  پيشنهاد  وجود  بيت؛  اول  مصرع  در 

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

 ئل خــانه ات ايـنـبـار دعا کم دارد ســا            سر مارا به دوتا کـيسه زر گــرم نکن

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   علی اکبر لطیفیان                شاعر:   

 

نمفعول فاعالت نمفعول فاعالتوزن شعر: غزل                     قالب شعر: سیدرضا مؤید                شاعر:   
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 کند  میزنده   است دل که مرهم تو زخمی            ده می کندـما را نـسـیــم پــرچـم تو زن

 کند این چشمه را ولی غـم تو زنده می            خشکیده بود چند صبـاحی قنات اشک

 روضه و دم تو زنده می کند شور تو،            های مــرده را آه ای قتـیل اشک، نفس

 اســالم را مـحــرم تو زنــده می کــنـد              ما: چه خوش گفت پیر   ای خونبهای عشق،

 جـان را عطای حاتــم تو زنده می کند            ایم ما با غــذای نــذریتــان رشـد کرده

 انگـشـتر تو، خــاتــم تو زنــده می کند            جســارت است، ولی داغ شیـعه را آقا

 آن خــواهــر ُمکــّرم تو زنــده می کند            باالی تــل هم آتش این قــوم خـفـته را

 کند خود را به اسم اعـظـم تو زنده می           این کشته فتاده به هامون حسین اوست

 مــا را امیــد زمــزم تو زنــده می کند            غم و طوفان وتشنگی حشر وفردای م

 

 گردد جـدا میرود و دیـده  دل جدا می           گردد هر کسی در پی گم گـشتۀ ما می

 گردد جـا می دل هر جـائی ما در همه           حریم کرمش فطرس به سر راه چو بر

 گردد  خضر هم در پی این آب بقـا می           بــر لـب تـشـنـۀ او مـوج زنـد آب بـقـا

 گردد عـقده گشا می خلق را رحمت تو           ای گـل گـلـشـن این عـالم ایجاد حسین

 گردد می دعا دست همی خاشاک و خار           دعای عرفاتت که چو لب بـاز کنیبه 

 گردد به دنـبال گـدا می پـیـک جـود تو            کرمت سرشاری بحر کریمی که ز ای

 گردد به غـبــار سر کوی تو رضا می             نیست راضی  کون ومکان برسلطنت که دل

 گـردد در میـخـانـه احـسـان تـو وا می           میالدت ازهمه را مژده که  نوشان باده

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: باس احمدی                  عشاعر:   

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   سیدرضا مؤید                   شاعر:   
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 ســاخـتـم  داشـتـم بـا آِب رویــم آبــرو می             ساختم می گریه میكردم ولی با آن وضو

 ساختم  می  شو شست و گناهان را از فطرتم            اش ام غسل طهارت بود زیـر سایه  گریه

 ساختم  می شدم حتماً سبو می گر كوزه گر            جمع كرد  های جاری را گرفت و باید این ِمی 

 ساختم  می روبه رو كریمان تا خودم را با             گـرفـتم بیـشـتـر زآن چه تـوقع داشـتم می

 ساخـتم  های دل خود را رفـو می ناقـصی             پیرهن مشكی تنم كردم ولی با نـخ نخـش

 ساختم چه سحـرها در خـیـالـم آرزو می             1ش  روزی شوم قربانی من رسول تُركم و

 سـاختم آِه گــلـو میاز شبـش تا صبـح با              نمیگفتم حسین كردم خودم روزی امتحان

 سـاختم  سوخـتم با زلف او می با لبش می            من طی شد میان سوختن یا سـاختن  عمر

 

 نوکـر شدن زمـیـنـۀ فـردای بهتری ست             ستار نــوکـری ـبادت ما کـباالتـرین ع

 ها مــدرس احساس دلبــری ست  او قرن           هـا اسیــر کـمــاالت دلــبــریــم ما ســال

 اش ذره پـروری ست  او شأن خانـوادگی           اوست های  روضهام  من ِعرق خانوادگی

 ست ارث مادری من از این عشق یادگار           شغل شریف زندگی ام کـفـشـداری است

 عـشق حـسیـن الزمـۀ هر پـیـمبری ست           با اشک روضه اش به مقــامات میرسند

 قانون این قـبیله حسینی و حیــدری ست           اند گــریـه کـنـان او همه از یک قـبـیـلـه

 عشق حسیِن فاطمه شــرط برادری ست           دهیـم با هر کـسی که دست اُخــّوت نمی

 
دليل.   1 به  اما  است  محترم  شاعر  اصلي  سروده  زير  رعايت  بيت  و هاي توصيه  عدم  مي علما مراجع  پيشنهاد  به  ؛  کنيم 

 هاي مراجع، بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد توصيه  رعايت منظور

 ساختم  چه سحـرها در خـيالـم آرزو مي          ميشوممن رسول تُرکم و يک روز کلبش 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     علی اکبر لطیفیان              شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: حسن کردی                   شاعر:   
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 چشم عّشاق تو نازم که دو زمــزم دارد             کعبه یک زمزم اگر در همه عـالم دارد

 هر که را می نگرم شــور محــّرم دارد             حسیّنیه تو استهست  خداهرکجا ملک 

 کعبــه با یاد غـمـت جــامــۀ مـاتــم دارد             نه محـّرم نه صفر بلکـه همه دورۀ سال

 اشــک، ارثــی است که ذّریــۀ آدم دارد             گــریه کن تو آدم خـدا، روضه خوان تو 

 سلطنت همچو خــدا در دل عـالــم دارد             استصبح قیامت زنده   که تا  آن کشته نازم

 ن مکــّرم دارد جــای در چشــم رســوال            است حسین عزیز ماتم تو بسکه در اشک

 هر دم از زخم دگر دارو و مرحـم دارد             جگـرم زخمی آن کشته که زخــم بدنش 

 از این یم دارددیدۀ خود یک نم  هرکه در             ا خامـوشمی کند آتش دریای غضب ر

 »میثم« دارد  نخل تر  که یک میوه ز  هر             صد باغ بهشتمحشر نفروشد به دو   روز

 

 که از یاد تو برپاست حسین ست  این چه شوری             حسینیکسره غوغاست  جان جهان در باز

 روشن از داغ تو ظلمتکـدۀ ماست حسین!             هنوزاین چه رازیست که که صد شعله فرو مرد و 

 حسین؟!معّماست این چه  بگو ،گشتحیرتم                 تا قیامت نرود نقش تو از لوح ضـمـیر

 تو، بر صـفحۀ دلهاست حسین!  مهر رقم            قلم عاطفه پاک عشق از گرچه شد جوهر

 آتش سودای تو سیناست حسین!  از سینه،             از شـوق تمـنّای تو، گـلزار صفا دامن، 

 جهان محو تماشاست حسین!  همه رفتند و            عـشـق راهیان قـدم قُـدس تـو، با شهـپر

 حسین!  شهادت به چه معناست شور این همه            داد بـه مـیدان بال خـون تـو ثمـرگر نه 

 مصالست حسین!   گلرنگ، خاک هر وادی            پیداست تو امامی، محـبّت محرابتا به 

 همه دریاست حسین قطره درقطرۀ خونت                 موج مکافات کن اقلـیم ضالل درغـرق 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   غالمرضا سازگار                 شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   بهمن صالحی                    شاعر:   
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 چرخ گردون، چو یکی گوی به دامان تو بود            به گـریـبـان تو بود آفــرینش ز ازل ســر

 خــانه به دوشان بیـابـان تو بود  خضر از            گــردیـدخــاک پــای تو ِگــِل آدم و حــّوا 

 نوح را در دل دریا، غــم طـوفان تو بود            رفـت فــرزنــد فــدای تو کنـد، ابــراهیــم

 یکی از سـوخـتـگـان لب عـطشان تو بود            زد دل دریا می  موسی آن دم که عصا بر

 تن عـریان تو بود  بر  نگهش سوی زمین،           اوج سما کرد عروج لحظه که بر عیسی آن

 یــاد داغ پـسـر و دیــدۀ گــریــان تـو بـود            چشم یعقوب که بر یوسف خود می افـتاد

 نگهش یکـسره بر زخــم فــراوان تـو بود           عضو عضو بدنت را چو نـبی می بوسید

 بود   توفـاطمه مهمان  جا که دو یاد آن شب،           1گودال و سرت بر سِر نی تن پاک تو به 

 بود  شام غریبان تو ای از هم صحنه  صبح            نه فقـط غــربت تــو بــود شب یــازدهــم

 چوب، عـاشق پی بوسیدن دنــدان تو بود           بعد از آنی که پـیـمـبـر دو لبـت را بوسید

 صبح ازل، دست به دامان تو بود  میثم از            نگهـدارش بـاش ن ابــد یــار وتا شبـسـتـا

 

 جهــان است هنوز ات مایۀ الهــام نهضت            عالم از شور تو غرق هیجان است هنوز

 جوشان تو چون سیل، دمان است هنوز  خون            بهر ویــرانــی و نــابــودی بـنـیـان ستــم 

 چشم ایـام به حیــرت نگــران است هنوز            عـشق  ات ای رهبـردر فداکــاری مردانه

 ـان است هنوز ات راهنــمای هـمگـمکتب           خون است و خروش پیام آور  کربالی تو

 عــیــان است هنوز  قیــام تو پــیــام تو از           تا قیــامت ز قیــام تو قیــامت بــرپــاست

 
اين داستان براي اولين بار در روضة الشهدا و مقتل جعلي منسوب   بيت زير به دليل مستند نبودن موضوع تنور خولي تغيير داده شد.  1

 ياد آن شب، که دو جا فـاطمه مهمان تو بود          تن پاک تو به گودال و سرت زيــر تنـور               به اب مخنف آمده است. 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   غالمرضا سازگار                 شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل   محمدحسین بهجتی                شاعر:   
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 در جهان موج جهاد تو روان است هنوز            و بالست  همه ماه است محرم، همه جا کرب

 تو را ورد زبان است هنوز "الموتال اری "            دلیر  جــاودان بـیـنـمت استاده به پیکــار،

 است هنوزکه شکوفا و جوان  نه عجب گر            باغ خشکیدۀ دین را تو ز خون دادی آب

 سرمۀ دیــدۀ صاحب نـظــران است هنوز            عشق ای اســوۀ آزادی و  تـربت پــاک تو

 له نهان است هنوز تو دو صد شع  که به خون          خون گرمت زند آتش به سیه خـرمن ظلم

 هنوز جهان استتو سرمشق   نقش اخالص           به ما درس فضیـلت آمــوخت انـقـالب تو 

 صد گونه نشان است هنوز  خون تو   شب از هر          غروبگلرنگ این لوحه »شفق«  جبین بر

 

 زخــم گــردد پر پــرواز ُهـمـای جـانش             مـان درد بود درمــانشـعــاشـق درد ه

 مهمانش  تیغ عشق تو کند در یَـم خـون،             طریق  طیّ  که پس از  دوشی  آن خانه به نازم

 مرغ عشق است و بود النۀ تن زندانش             ملکوت ازعاشق که عروجش گذرد  روح

 عـریـانش  تن که به تــوحیــد دهد روح،            حسین حسین است، حسین است، این حسین است،

 بــر دل آب بُــود، داغِ لـِب عـطـشـانـش              سینۀ بحــر کشد شعـلـه به یــاد عطشش

 اجــر لب و دنــدانش  بوسۀ چــوب بُود،             بوسۀ وحی  اری قرآن که پس ازاوست آن ق

 رحمت واسعــه، جـاری بُود از دامانش             موج زند سو همه که غضب از محشر روز

 نبــرد قاتــل او هـم طمــع از احســانش              پای میــزان چو کمــر بهر شفاعت بندد

 ای از میدانش  وسعت حشر بُود، گـوشه            طره بُود از خون گلوق دو عفو رحمت و

 پیکانش  زخم تن از خورد گره،که به هم             آن چنان سینه سپـر کرد و مقــاوم استاد

 جان ما، جان همه خلق جهان، قربانش!              گشت قربانی و هفـتاد و دو قــربانی داد

 قــرآنش  نوشـتـنـد به تن،  بس که با تیــر             مصحف زهرا "میثم"!آیات شد آن  ز پر

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   غالمرضا سازگار               شاعر:   
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 نیستشدن ممکن  خضر بی عنایات شما             کسی ایمن نیستتو گر نیست   آتش عشق

 مؤمن نیست  تو هرکسی نیست گدای در             1وبس  مؤمن آن است که عشق تو به دل دارد

 شیعه هرگز به امانات شما خـائن نیست               قدر این اشک و دل سوخته را میـدانـیم

 نیست ضامن  کسی   تو  جز عصیان مرا بار            شب قبـرم چه کنم؟ تو ضمانت نکنی در

 جن نیست  صحبت اِنس و درحسینیه دگر           پــای مصیـبـات شـمـا میـسوزندهمه در 

 تا بــدانند فقط عشق تو در بــاطن نیست            سِر هـر مــأذنه فــریاد کـشـیـدیـم حسیـن

 کسی محسن نیست   قد اتاک" ای که بغیر تو"           بار یک عمر گنــاه است که باخود دارم

 ارزش منکر اشک تو به قدر ِشن نیست             دریا، ِشِن صحرا همه گــریان تـوأندآِب 

 ساکن نیست  در سِر بازار شما هر کسی            ای از زندگی اش خیر ندید به خدا لحظه

 لــذتی مثــل نــمــاز حــرم ثــامن نیـست           خودشجای   صحن رضا  خودش  کربال جای

 خیـمـۀ ســوخـته بهر حرمت ایمن نیست           ا اهل حــرم میــلــرزنـد؟آه اربــاب چــر

 تا قیــامت بزنم نــالـه برای تو کــم است             علم است سرم سایه سرخ شکرحق روی

 
در مصرع اول بيت؛   حتوايي و معناييوجود ايراد يا ضعف م  ابيات زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   1

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

 .جايگزين بيت زير کنيد

 هرکسي نيست گداي در تو مومن نيست             مومن آن است که از عشق تو ديوانه شود

 هرکسي يک شب جمعه حرمت ساکن نيست            لحظه اي از زندگي اش خير نديدبه خدا 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   سید پوریا هاشمی               شاعر:   
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 این سبک زنــدگی سند افــتخـار ماست            تا زنده ایم شــور حسینی شعــار ماست

 فــردا بهشت فـاطمه در انتظــار ماست            ما انـتخــاب مــادر قــامت خــمیــده ایم

 ستسفید نــوکـریت اعتــبــار مـا مــوی            روضه به روضه پای شما پیـر میشویم

 هیئت قرار ماست رأس ساعت هر روز           شویم تا روضه هست ثانیه ای گــم نمی

 کنار ماستروضه و گریه  های  لحظه در            طبق بیــان حضــرت صــادق دل شـما

 این جـمع هیــأتــی سبب اقــتــدار ماست            شـود ما جمعــمان فقط به شما جمـع می

 دنیــا خودش اسیــر نگــاه نگــار ماست            شــویـم نــگــارخــانــه دنیـا نمیجــذب 

 

 و سرمنزل حسین و زینب است  آئین عشق را            زینب است کامل حسین و رهبر رهنما و

 توحید را حاصل حسین و زینب است  گلشن            حسین با ایمان هست زینبکاتب طغرای 

 مستقبل حسین و زینب است  ماضی و عشق را            عشق کیست پرچمدارغیراین خواهر برادر 

 و زینب استحسین  ساحلناخدایی تا کشد              گـرداب بال کـشـتی اسـالم را مـنجی ز

 حسین و زینب است   کامل پای بر جا، مجری           در شهادت استوار و در اسارت پایدار

 و زینب است  عامل حسین متّحد در این عمل،            شد شمشیر خون پی اثبات حق پیروز بر

 و زینب است  حسین باطلپرده از اعمال هر              آنکه با صبر و شهادت تا ابد بر داشته

 حقیقت آنکه شد مقبل حسین و زینب است  بر            عرصۀ عـشق و وال در منای نـیـنوا و

 از سر نی جانب محمل حسین و زینب است             به ایـمـا و اشاره رازهای دلـخراش بر

 بسمل حسین و زینب است طایر  و خوان خطبه             مـجـلـس شــوم یـزیـد وادی کـربـبـال و

 شافع سائل حسین و زینب است  چون به محشر             متکی است« فُروغ دین »مجّردبَردو شمع پر 

فاعلنمفعول فاعالت مفاعیل وزن شعر: غزل                     قالب شعر: حسن کردی                 شاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل     شعبان فرزانه                شاعر:   
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 گر نـعره برکشم ز گلوی فلک، کم است             تر زعالَم است غمی که فزون گریم ازمی

 زان تا ابد خم است  عاطفه زین غم که پشت             که پشت فـلـک نـیـز خم شـودپـنـدارم آن 

 آن سر که در تـالوِت آیـاِت محکـم است              یـک نیزه از فـرات حقـیقـت، فـراتراست

 بی تشـنگی چه سود گر آبی فراهم اسـت             کربـــال کــجـا  مـا مـردگـاِن زنـده کجــا،

 اکنون که رنِگ حیرِت آئینه، َدرهم است             برد؟که می  غفلتم از دل، زنگِ  جز اشک،

  آییــــنـه تـــمـام نـمــای مــحــرم اســـت             اّما دلـی که خیـــمه بــــه دشِت وفــا زند

 آفـتـاب و سـرانـجـاِم شـبـنـم اسـت  آغـاز            ه در دل استک وین شوق روشنم به رهایی

 گـریـسـتی  آه ای فـرات، کـاش تو هـم می

 بی خـروش، روان بــهر کـیـستی  آسوده،

 بند دوم/ نقش کبریا 

 کـبریاسـتای نگـاشته از نـقـش  یـا پـرده             انــگـار کــربـال، رقــِم خـــامـۀ خـداسـت

 بر آن نـگـاره بُرد که پـیدا و روشـناست             یک سوی، نـقـش روشِن سبز و سپـید را 

 مــشــئـوم اشــقـیـاسـت  سوی دگـر سـپـاه             یعـنی به رنِگ سـبز، صـف اولـیا کـشـید

 تشنگان جداست لبرود که ز گونه می آن            اّمـا چـرا فــرات، مـیـان دو سـوِی نـقـش

 انـگــار چهِر قـدسـی سـاالِر کــربالسـت            خورشید راسـپید و درخـشان کشیده است

 هـفـتـاد و یـک سـپـیـده تابـان و آشنـاست             خـورشـیـد در میانه درخـشـان و گـِرد او

    آن شـیـشه برشـکـسته ز سنگ جـفا چـرا 

 چرا  ن رهاکـف دیـوا وان شب چـراغ در

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنترکیب بند          وزن شعر: شعر:  شاعر: سیدعلی موسوی گرمارودی          قالب  
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 بند سوم/ ُحر 

 یا از کـنـار خــیــمه زیـنـب گـــذر کـنــد              کند که به مــوال نـظر کــنـدشرم می ُحـر

 سـوی قــمـر کـنـد امشب چگونـه روی به             دیروز ره به چـشمه خـورشید بسـته بـود

 زان پـس که از تـبـاِر سیـاهی حـذر کــند              اســتآغـاز روشـنــایِی آئـیـنـه، حـیـرت 

 کـو پـرتــــوی کـه آیـنـه را بـارور کـنــد              در غیبت سـپـیده، سحرهم سـترون اسـت

 حاشا کـه راه را قـــدمـی دورتــر کــنــد              یک گام تا به خانۀ خـورشید بیـش نیسـت

 کو آفـتـاب عـشـق کـه با سـر سـفــر کنـد            پا  اجت بََرد به پوی کوی دوست چه ح ره

 تا خـلعـت بـلـنـد وفـا را بــه بـــر کــــنـد              از نیمه راِه فاجعه، برگـشت سوی عشـق

 در کربال دوباره جـهان عشق را شناخت 

 دوباره ساخت کربال جهان دل خود را در

 حماسه، غمبند چهارم/ عشق، 

 فارغ ز ره گشودن منزل به منزل اسـت              این کاروان کـه عازم سر منزل دل است

 او ز راهــرواِن رِه دل اسـتاکـنـون هـم              ای که راه به خـورشید بـسته بود گشته گم

 کل اسـت از رهروان روشن این راِه مش             ساالر ایـن ره است خورشید هم که قافـله

 حاصل است را چهزمین  نور ِکشتگاِه زان             بذِر ستـاره در شــفـق سـرخ خـوشـه داد

 عقِل زبون هنوز در آن پای در ِگل است             کربال رِه خود تا خـدا گـشود ز عـشق ار

 عاقل استام، هنوز دلم خام و عاشق نی             ای شهسوار عـشق! مرا جاِن سرخ بخش

 دستی که نـمراد، به گـردن حـمایل است             دسِت مرا بگـیـر و ازین ورطـه وارهـان

 در کـربـــــال دوبــاره خـــــدا آدم آفــریـد 

 در کــربـال حـمـاسـه و غـم بــاهم آفـریـد 
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 (بند پنجم/ حبیب بن مظاهر)ع

 زیر نیستای سـربلند! با تو کسی سربه            جوان را گزیر نیست و از تو پیر ای عشق!

 امیر نیست جز تو درآن دل،کسی به دیگر             ملک دلی خـانه سـاخـتی چـونی که تا به

 فرقی میان عـاشـق بُـرنـا و پـیـر نـیـست            گر سوی کـس اشاره به جـان باختن کنی

 عـشقی حبیب یافت که آن را نظیر نیست             بوددر کــربــــال والیــِت دل با حـبـیـب  

 هـرگه ز بـاغ دل بدمـد اللـه، دیـر نیست             از زیِر بـرِف پـیـرِی او الله بــر دمـــیـد

 چشم تو میرد بصیر نیست هرکس نه پیش              جان را به راه دیدن محـبوب داد و گفت

 رهـرو اگـر حـبـیـب نـباشد دلـیـر نـیست              سرخ بودهـای سبِز وفــا شـیـرِ در بـیـشه 

 از صـولـتـی که در نـگـه ان دلـیــر بــود 

 فـتــاد اگـر جـان شـیــر بـود  در لـرزه می

 (بند ششم/ حضرت علی اصغر)ع 

 ب داشت اوز نازکی، تنی به صـفای حب            تاب داشت پدر پیچ ودست  چون موج روی 

 هرچـنـد، او فـضـیلِت اّم الکـتـاب داشت            های کوچک قرآن ظریف بودهچون سور

 از تـشنـگی اگرچه بـسی الـتـهـاب داشت              های تازۀ ریــواس، تُــرد بودچون سـاقـه

 گـویی خیال بود و تنی از سـراب داشت             که در زاللِی خود، محو گشته بود از بس

 داشت چشمان و خواب که بسته بود دو آن با             ای گــذرا بـود بر لـبـش  لـبـخـنـد، سـایـه

 آن غـنچه نیز فرصِت یک انتخاب داشت             جا سه پاسخ از لِب خاری شنیده بـودیک 

 اشتگویی به هدیه دادِن آن گل، شتاب د             فـشـاندخـونـش پـدر بـه جانب افـالک می 

 خورشید در شفق شرری سرخ گون گرفت

 یعنی که راه شیری او رنگ خون گرفت
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 (بند هفتم/ حضرت قاسم بن حسن)ع

 فام بـود نو ُرسته بود لیـک چو گـل سرخ             آن چـهـِر بــر فـروخـتـه، مـاِه تـمـام بــود

 های نـورِس ناچـیده خام بــود چون مـیوه             همچون بـنـفـشۀ َطبَـــری تـُرد و تازه بود

 گویی چو ذوالـفـقـاِر عـلی در نیـام بــود             قـّدش کـمـی ز قامِت شـمـشـیـر، بــیـشـتر

 چـون بـازتاِب شعــله به روی ُرخام بـود              گـرما اگرچه شـعـله کش اما بـه روی او

 غرِق َعـَرق دو گونـۀ آن گل، مـُدام بــود             چـون سـیِب اوفـتـاده ز شـاخـه درون آب

 در جستجوِی رخصِت جنگ از امام بود             قـرارچـشـمــاِن او دو گـوهـِر تابان و بی 

 کالم بودوین رخصت از نگاه عـمو، بی              آِخـر اجــازه یـافـت که جـان را فـدا کـنـد 

 پـلی به جـانــِب دارالـّسـالم بود مــیدان،             شتافت خونبَرَجست بر بُراق و به معراجِ 

 برای نسل جـوان یک پـیام بـود  وین خود            یک بنـِد پـای پوش، از او بـرنبسته ماند

 مناسک دل، نـاتـمام بود  بی شـوِق حـق،            شنـاختقاسم ز شوِق وصل، سرازپا نمی 

 آبروستمرگ  ،است از عسل ار تر  شیرین 

 اوست زهراست زندگی اگرت بندگی در 

 (بند هشتم/ حضرت علی اکبر)ع

 رسیـدهـا نمی حـتّـی نفس ز سـیـنه به لب            کـشیـدگرما در اوج بود و هـوا شـعله می

 چـکـیـدگویی عرق ز گونۀ خورشـید می             جوشن به بر چو آتـش سـوزنـده داغ بـود

 رسید یوسفی از مصرمی  ،دوستسوی وز            از تیغ و نیزه تـیز خصم جنگلیدر سوی 

 لب از تشنگی سپید  شکوفه سرخ ورخ چون              چــشـمـان آهــوانـۀ او بــا نـگــاِه شـیـــر

 زیـبـایی و شـکــوه، دراو بـا هـم آفـریــد             گویی که از سـیاوش و رسـتم خـداِی وی
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 توان که از جگِر خویش، دل بُرید کی می             رفـت و دیـدگـاِن پـدر بـود ســوِی اومی

 زان تـیـغِ حـیدری، سـپِه خـیـبری، رمید             رفتبُراق، به میدان چو برق  بر اسِب چون

 شـد مـات از رخ شه و آن اسب پـیـلـوار 

 هم لـشـکـر پـیـاده و هـم لـشـکــر ســوار

 (بنی هاشم، حضرت زینب)س  ۀند نهم/ عقیلب

 یک بیشه شیر بود که روحِ غزال داشت            چون مه جمال داشت زینب چو کوه صولت و

 غـم، از ُشُکـوِه غم شکنش، انفعال داشت              یک سـیـنۀ نحیـف و شکـیب هـزار داغ؟

 گویـی ز روزگار، هزاران سـؤال داشت             فـکندمیگاهی بـــه آسـمـان نـگه از درد 

 در خیمۀ شفق چه بگویم چه حال داشـت            خورشید را چو خنجر کین سر برید، ماه

 روی به سوِی زوال داشت روز، آن دم که            خـورشیـِد او ز نـیـزه بـرآورده بـود سر

 با خـیـمه چون کند که َسِر اشتعـال داشت            کشید سرسهـل است آتـشـی که ز دل می

 ستون از جالل داشت  های عزم،بـر شانه              نهادعرفـان، به پـای رفعـِت او بوسه می 

 زینب شـکــوه بـود زنـی بی ستــــوه بود 

              تـراز دل و دست کـوه بـود هـم زن بود و

 بند دهم/ حضرت ابوالفضل)ع(

 تـصـویری از حماسه دروِن حـریر بــود             ها که شـرم در آن، ناگزیـر بودــمآن چش

 چـون رویش ستـاره، کــنـاِر کـویـر بـود             درخـشِش آن چهـِر پــر فـروغ در نیـنوا،

 ُمـنـیر بود ای چـــو هــالۀ ماه در چـهـره             وان پـرتــو مـالیـــم و مـهـتــابِی وقـــــار

 ای بـه عـشــِق بـــرادر اسـیـر، بود  آزاده             تاریخ شاهد است که آن شهســـوار عشق

 سـیــراب شـد ولیک ز بـاراِن تـیـر بــود             کام بـرون آمد از فـرات با مـشک، تـشنـه 
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  وی، حـقـیـر بــود حـتّــی برای دشـمـنـیِ             مصاِف او انصاف را که خصم زبون در

 بــود  ای که پـیـشتـرم در ضمـیـر اندیـشـه             به دشمن و من بر لبم شُکفت تاخت او می

 دیـر بـود ــدر ژرفــنـا و گـــودِی روز غ             آغــاِز ســرفــــــرازِی گــوداِل کـــربـــال

 نظیر بـود جا، بی وان تـشـنگی که ماند به              زمین خـون وفـا به تـیـغ جـفـا ریخت بر 

 تـو را میتوان ستود    با این زبـان چگونه

 بی بال کـی توان کـه به معراج پر گشود 

 (بند یازدهم/ حضرت سیدالساجدین)ع

 ای  ـودهامــا ذخــیـــره بـهــر دل یـــار بــ             ای آری، به روز واقـعــــه بـیـمـار بـــوده

 ای  دور از نـگــاه تــیــرۀ اغــیــار بـــوده            ای حـق بـه فـاجـعـه نزدیک مانـده بـا امر 

 ای  بـار بــودهکـزآن شـبــانـه روز گـران             کرده بودتب سنگین چه   در آن سبک بدن،

 ای  نـفـس شهـیـد به تکـرار بـودهدر هـر              حق زنده ماند و بازامامت وز آن  ماندی،

 ای  در کـربــال غـریب تـرین یـار بــــوده             ای در کــربـال شـگـرف تـرین کـار کرده

 ای  چـون شـفـق طلیعۀ خـون بار بوده هـم             ای هـم سـرخـی شـهـادت خـورشیـد دیــده

 ای   هـم هـودج تـحـّمــــِل دشــوار بـــــوده             ای هم َمـحـِمـِل شکیـِب ره عشــق گـشتــه

 ای  کـآویـز گـوش خـــلـق بــه ادوار بـوده             ای در کــربـال تــو آن سخــــِن نـاشـنـیـده

 خور به خیمۀ خود رخ نهفته بود آن روز

 خورشیــد دیگری به دل خیـمه خفتـه بود 

 بند دوازدهم/ ساالر شهیدان  

 ایـم، تو ما را شــراب کن   بر تـاک مـانـده            بـاده ی نگــه دِل مــا را خـراب کـــناز 

 مـا را به یک ُصراحِی دیگر، خراب کن              لـبــریـز بـــادۀ نـگـه تـوسـت ُخـــّمِ دهــر
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 تِب پـیچ و تـاب کـن  کـاِر جـهــان رهـا ز             ای ز َسـِر زلـِف ُمـشکـبـار بگـشای ُطـّره

 وی پــاسـخِ همــاره، تو عزِم جـواب کـن             ای پرسـِش نخـسِت خـــداونـد از جـهــان 

 تو آن را صواب کن  ای پـنــجـۀ درسـت،            طـنـبـوِر روزگار َزنَـد نـغــمـه نـاصواب

 ُمـجـاب کــن  غـمــۀ تــالوِت قـــرآن،بـا نـ             َسِر نـی نـواِی حـق وان را که نـشـنـود ز

 دوِر فـلــک درنــگ نـدارد، شـتــاب کـن             ای دل به آستــان حـــسـیـنی رهی بجوی

 زدگان صرف خواب شد عمری به نحِو می

 بـنـیـان ما ز ریـزش وجـدان خـراب شـد

 بند سیزدهم/ ساالر شهیدان  

 تـراز بـــود در اوج بــا لـهـیـِب دلـت هـم             گداز بود شوق تو بهــر وصل، صبـوری

 اما به چـشـِم شـوِق تو، عمری دراز بود             یک لحـظـه تا وصـال دگر بـیـشتر نمـاند

 مـحراب قـتـلگــاه تـو هــم در نمـاز بـود             خون وضو زشستی وکردی جان چو دست  از

 کـشاکـِش راز و نـیـاز بـود روحِ تــو در             خنجر کشید خصمدم که بر گلوی تـو  آن

 رازبود با دوست از وفا همه در رمز و             که غرقۀ خـون بود ازاب جفـا  های تولب

 بـود درهــای آسـمـان هـمه روی تـو بـاز             دشمن به کـشتـن تو کـمر بسته بود، لیک

 حجاز بود  های راه عـراق وکـز زخـمـه            جـدا داشت در تَنَـتشوِر  هر زخـِم تـیـر،

 ات ز طلعت گـــل دلنــــواز تر  ای چهـره

 روح تو از شـکـوه قــلـل ســرفـــراز تـر

 بند چهاردم/ ما و ساالر شهیدان)ع( 

 ایمنـکـرده نـخـورده و بـاوراین بـاده را             ایـمگویی ز ُخـّمِ ِمـهـِر تو، لب تـر نکـرده 

 ایم گاه به سـاغــر نـکـرده  زیـن بـاده هـیچ            مـردافـکـن است بادۀ ِمهـِر تــو، لیک مـا
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 ایمنکـرده سـر  خاکی دگر ز کـوِی تو بر             ایمَسرو بَرجبهه ٌسودهِگل که بر   جزُمهر و

 ایمدر ِمـهـر، کاـِر مـیـثـم و قـنـبـر نکرده             ایـماز ُصـَور به معـانی نرفـته  در عـشق،

 ایـم حـرمـتـی به پــوِر پـیـمـبر نـکرده بـی             خـوشی که ماخـود را فـریـفـتـیم بدین دل

 ایمیک سطر، ما زخون تو از بر نکرده             است وین شگفتهای ما زخون توخالی رگ 

 ایـمیک لحـظه با حـماسۀ تو سر نــکرده             ت گـریـستیمهمچـو ابر به سوگ یک عمر

  حــمـاسـۀ تـو گـــل آفـریـنـش اسـت کــار

 تا رستخیز خون تو سـرمشق بیـنش است 

 بند پانزدهم/ ما و ساالر شهیدان)ع( 

 ای بـهار ایم به ساِق گل، چون خار مانده              ایـم، لـیـک به لـطـفـت امیـدوار شـرمـنـده

 دسِت تهی به سوی تو داریم چون چـنـار             دوست مان ثـمری نیست بـهرِ تنها نه هیچ 

 ببـار  بـر تـشـنـگــان ز ابـِر کرامت نَمـی             ما چون زمیِن تـشـنـه، تــو ابـر کـرامـتی

 د ای بـحر، جویبار جز سوِی تو کجا َروَ              ذکِر تو بر لب، روان شدیمچون جویبار، 

 کز دودمـاِن ســایه بود روز و روزگـار            ای آفـتــاب پــرتــوی از ِمـهــر بـرفـروز

 ای بـادۀ الهِی خـوشـخــواِر خـوشــگـوار            با جـان چـشیـده اسـت تنها شهید، طعِم تو

 ُجرعه، کن به خاک نشیناِن خود، نثار یک              نـشـیِن رِه تــوئیــم مـا ُدرد نـوِش خــاک 

 شاید ز سوگ تو بتوان شست این غـبـار              غـبــار شــد هـای دل ز گـــُنــه پُـرآئـیـنـه 

 از دامـِن بـلــنـد خــود ای دوست برمدار              دست تـوّسـلـی که به ســـوی تــو آوریــم

 رویـم کـجـا  ایــم لـیـک ازیـن جـا الیـق نه

 سـوی کـربـال رویم  بـهـتـر هـمـان که باز
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 نیستند   ساغری شاناً برابر که با هر چون             ندـ های ناب معموال به سـاغــر نیـست باده

 واقعا بیچــاره آنانکــه مـعـطــر نیـسـتـند            1به روضه میرودبوی جنّت میدهد هرکس 

 چشمهایی که میـان روضه ها تر نیستند              روز محشر سخت گـریانند در پیش خدا

 نیستند  کور یا کرروضه روز محشر  اهل             میشودمشخص  ها محشر گریه  اینارزش 

 با حساب این روایت کم ز قـنـبـر نیستند            های تو اصحاب امــام صادقـند گریه کن

 بی تــوســل مشکــالت ما میــّسر نیستند             بودن است   حسینی  من به هرجایی رسیدم از

 نیستند خم یک کوچه اند آنانکه نوکر در            هفت شهر عشق را با نوکـری گشتیم ما

 پس چرا مردم دخیل باب دیگـر نیستند؟              منکران! گر دلبر ما قبله حاجـات نیست

 نوکــرانت تا تو را دارند مضطر نیستند             های خود کنم  غصه فکرنگذاشت داغ تو 

 نـیـستند بـاختند آنانکه خیــلی اهل منـبـر               ارکان اصلی تمام روضه هاست از منبر

 

 در حسینیۀ دل، هیئت عشق تو به پاست             اندوه و عزاستچشم من محفل اشک و غم و 

 تا ابــد پرچـم سـرخ حرمت قبـله نماست             استَمـحــَرم روضۀ تــو ُمـحــِرم بیت للا 

 رواست جز خدایی به خدا هرچه بگوئیم              در شکــوه و شرف و مـرتبه و منــزلتـت

 بی سبب نیست بهای تو وخون تو خداست             هـمه ی هـسـتی خــود را بـه میان آوردی

 گمان فـانی عشق توشدن عین بقاست بی            «»کـشـتـگــان غــم تو زنــدۀ جـاویـدانـند

 هرکه از خود گذرد درسفرکرب و بالست             دل بـریــدن، پـر ِ پرواز حسیـنـیّون است

 
کنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر و حفظ بيشتر حرمت حضرت زهرا مي  بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد.   1

 .بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد 

 واقعا بيچــاره آنانکــه مـعـطــر نيـسـتـند             زهرا ميدهد هرکس به روضه ميرودبوي 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل     سیدپوریا هاشمی            شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                     قالب شعر: غزل   یوسف رحیمی                 شاعر:   
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 بـر نـیـزه دیـد آیـــنـــه گـــردانـی تو را                 را    شــنــیــد آِه نــیــسـتــانـی تـو دنــیــا 

 بر اوج نــیـــزه عـمـق پـریـشانی تو را                   به مـو موج نسیم غمزده حـس کرد مـو

 پـیـشـانـی تــو را آمد شکست حـــرمـت               دخت علی را نشانه رفتسنگی که قلب 

 انـکــار کـــرده انــد مـسـلمـانـی تــو را                اند  قومی که سجده بـر بـُت ابـلـیس برده

 1قــرآنـی تــو را  ی  لهـجــه انــد نـشـنـیـده               آنـان که گوشـشان پر از آواز سکه شـد

 یــک ذره از تــجــلـی عـرفــانی تـو را              بـا ایــنـهـمـه کـسـی نـتـوانـسـت کـم کند 

 چـشـمـی نـدیــد مـغـرب پـایــانی تـو را                ای آفـتاب سبز بـعد از طـلوع سـرخ تو

 

 کـربـال مـنـتـظر مـاست بـیا تا بـرویم             تـا بـرویـمبـیا  مهـیاست،جاده و اسب 

 آن سوی واقـعه پیـداست بیا تا بـرویم           ست به تفـسـیر قـیامـت زینب ایـستاده

 غـرق تماشاست بیا تا بـرویـم  آسمان،          بالـد  شکـفـد می می خدا خون در خاک،

 بیا تا برویم  رقص شمشیر چه زیباست،          خیزد می بر  افتد و تیغ، در معرکه می

 عرش، زیر قـدم ماست بیا تا برویـم            گـردیـم از سـراشـیـبی تردیــد اگر بر

 آتـش معـرکه بـرپـاست بیـا تا بـرویـم          استخونخواهی آب آمده دست عباس، به 

 راه ما، از دل دریاست بیــا تا برویـم          طـوفان زره ازموج بپوشـیم و ردا از

 آب، مهریه زهراست بـــیا تــا برویـم          فهمید  میعطش  کاش! که دنیای  ای کاش،

 آخر راه، همین جـاست بیا تـا برویـم           برگردیم ست چرا نمانده چیـزی از راه  

 تاهمین امشب و فرداسـت بیا تا برویم             آمد ورفتاین  بازدر ،باشد اگرفرصتی 

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

 تو را  قرآني  ي  لهجه  مي شـدنـد کَر         گوشـشان پر از آواز سکه شدن که ا آن                 .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: محمدجواد شرافت               شاعر:   

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل   ابوالقاسم حسین جانی            شاعر:   

 



 188  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 

 مـرغ دل مـا زنـد پـر به هـوای حـسـین            منظر دلهـای ماست کرببـالی حـسـین

 است صحن وسرای حسین  اهل دل جنت           کـربال به بود از صد بهشـتیک نگه 

 لقای حسین  ما و و قصور، حور زاهد و              دهیـد دیدن باغ بهشـت مـژده به زاهـد

 انـکـه گــدایی کـنـد پــیـش گدای حسین             بهــا ملک سلیـمان بود در نـظـرش بی 

 بشنود از قدسـیان بانگ و نـوای حسین             خاکش زنـدهرکه رود کربال بوسه به 

 عـزای حـسین  بــال مـالئـک بود فـرش             نهی آهسته نه  اش پا  چون به عزا خانه 

 که به دنـیـا کنـد گـریـه برای حـسین   هر            بهشت رود روز جزا در کنان می  خنده

 سرای حسین  آن که شکوهی شود نوحه            دگراین بهر سـرای  غم نخورد بعد از

 

 گرفت   چشم تو، فرمان می  آسمان از گردش             گرفت  آسمان جان می  برق نگاهت، ای که از

 گرفت   بی تو مجنون می شد و راه بیابان می            یاری عشق را کردی تو  اّول گر نمیروز 

 گرفت آن می  خاتم پیغـمبران گلبوسـه از            لعـل شیرین لبان تو، ز بس پُر شور بود

 گرفت   عشقت درس ایمان می درکانون هرکه             شد همه شب تا سحر خدا می محـو دیدار

 گرفت  می شد بوی انسان هرکه شاگرد تو می            ساز تو انسان ایـثـار وآفـریـن بـر مکتب 

 گرفت  می  درد از دست توان بخش تو درمان           دردی دواستاگر خاکت به هر  این عجب نَبَود،

 گرفت  می   پایانو ایثار تو  حدیث عشق کی            ای که با تو مـاجرای عـاشـقی آغـاز شد

 گرفت کـاش بـاران می آسمان کربـال ای            عطش آتش و روز روز قحط آب و روز

 گرفت در کنار پـیکـر تو خـتم قـرآن می            یقین  گلچین، بانوی صبر و  داد گرامان می

 گرفت سلیمان می اهرمن خاتم زانگـشت           بیداد و ستمساعت که با شمشیر  آه از آن

مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلنوزن شعر:                        غزلقالب شعر: هاشم شکوهی                  شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل    سیدهاشم وفایی               شاعر:   
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 آسـمـان سایـه نـشـیـن علم توست حسین               آفـریـنـش ز غـبـار قـدم توسـت حـسـین

 مـحتـرم توست حسینای از حرم  ُصفّـه              رکن و مقام کعبه وسعی و صفا ِحّل وحرم،

 قـلـم توست حسیــن نـقـطـۀ دایـره نـوک               بستهرکجا عشق و کمال و عظمت دایره 

 یک از نِـعَـم توست حسین دوستـی تو و              پـرسـد  نعـمتی را که خـداونـد از آن می

 توست حسین د حرم هر کجـا نـام تـو آی              جا، چون گویند ذکر نـام تو کنم در همه

 گریه گرهست سزاوارغم توست حسین             وقف تو ای کشته عشق اشک روز و شب ما،

 ور بهشتم بـدهند از کــرم توست حسین              من نگریم به عزایت که بهـشتـم بـدهنـد

 کم توست حسیناصحاب یک جزای َکِم              عـالم به جزا گر خدا بگذرد از جرم دو

 هم قـسم توست حسین  قهرمان خواهرتو               بر سرافـرازی اسالم و برانـدازی کفـر

 َسِر بر نـیزه بلـنـدت َعـلَـم توست حسین               خبر پیروزی استآیه کهف که خواندی 

 

 هایی سوخته  وزد در خـیمه می            بـوی دود ربـنـایـی سـوخـتــه 

 های کـربالیی سوخـته  عـکـس              ام در قاب زنجـیری سیاه دیده

 بـنـایی سـوخته نـهـد سنگ  می             اش  یک نفـر دارد میان کـعـبه 

 خواهد صدایی سـوخته  آب می              آه ای دریـای بی احـساس آی

 در کـنـارش ناخـدایی سـوخته              کشتی ایی افتاده درامواج دود

 پایی سوخته  و اش دامان پی  در            رود   کـاروان شـعـلـه دارد می

 ل عــبـایـی سـوخـتـه رود آ می              ای خاکـسترین  در پی عـمامـه

 هست این غار حرایی سوخته             آی جـبــرائـیل بالـت را بـپای  

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                       غزل     قالب شعر:رضا جعفری                         شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                     قالب شعر: غزل   سیدرضا مؤید                 شاعر:   
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 افــتـادم و با گـریـه عـبـادت کـردمیادت            بـاز هــم آب بــهـانه شـد و یـادت کــردم

 کردمارادت  وعرض روضه خوانت شدم            ها ریخـتـم و غـسل شـهـادت کـردماشک

 تا بیفـتـد به من آن گـوشه نگاهت، آنگـاه 

 "للاهـر که دارد هــوس کـربـبـال بـسـم "

 لرزداشک پُروعکس حرم میچشمم از             لـرزدحـرفی از کـربـبـال شد که دلـم می 

 لرزد وسعت غم می  اش ازکوه، هم شانه           لـرزدبـاز هـم مـرثـیـه در دست قـلـم می

 بــاز شنـیـدم در راه وقـت پـرواز شــد و

 "للاهـر که دارد هــوس کـربـبـال بـسـم "

 ماندـرت جا می ت آسمان خیره به چشمان            ماندجا می وزمان ازسفرت کاروان رفت 

 ماند می سرت جا  بر دورگردش کعبه از              ماندشهر از فیض نماز سـحـرت جـا می 

 و تو گـفـتی که شـده راه سـعـادت کوتـاه

 "للاهـر که دارد هــوس کـربـبـال بـسـم "

 با دو انگـشت تـو دیدند خـدا را نـزدیک             شد تاریک  خیمه که می همگی دور تو و

 آن یاری کهشدند  ودادند  به تو دست بیعت           یک تبریک به هرگفت می جبرئیل آمد و  

 باورشان یک سر سوزن اکراه نیست در

 "للاهـر که دارد هــوس کـربـبـال بـسـم "

 کشف وشهوددرپی یک   ها بازشد و چشم            ای آمـد به وجـودناگـهـان حس غـریبانـه 

 هیچ نبود  همان لحظه که غیرازتو دگردر            خواند لـبم اذن ورودمی بوی سیب آمد و 

 هـمـه شـد پُـر آه  در و دیـوار حـسـیـنـیـه 

 "للاهـر که دارد هــوس کـربـبـال بـسـم "

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                مربع ترکیبقالب شعر: محمد غفاری               شاعر:   
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 کــشــتـۀ راه خـــدا، یا لیـتـنا ُکـنـّـا معک              ای شهیـد سر جـدا، یا لـیـتـنـا ُکـنـّا معک

 زیر خنجر دست و پا، یا لیتنا ُکنـّا معک            چشم فاطمهزده در پیش خون  ای به موج

 ناله کرد و زد صدا، یا لیـتـنا ُکنـّا معک             را زینب تو گه ای که ازدریای خون تا خیمه

 سر بریــدند از قـفـا، یا لیـتـنا ُکـنـّا معک             لب آب، مهـر فـاطـمه، فرزند او را تشنه

 در زمین کــربــال، یـا لیـتـنا ُکـنـّا معک               میهـمـان اهل کوفه بودی و سنـگت زدند

 پیــکـــرت شد توتیا، یا لیـتـنا ُکنـّا معک              از سُّم ستـور مصحف خونین زهرائی و

 کرده دستت را جـدا، یا لیـتـنا ُکنـّا معک             ساربان دیگرازچه خولی ای سرت مهمان 

 نــالــۀ واغـربــتـا، یـا لیـتـنا ُکـنـّا مـعـک              فـلک  قتـلگاهت تا قـیامت بر می رسد از

 از ره جور و جفت، یا لیـتـنا ُکـنـّا معک             در یمه بود و خـیمه را آتش زدندت عترت 

 در بیــابــان بـال، یــا لیـتـنا ُکـنـّا مـعـک                دویـد دامن دردانه ات آتـش گـرفت و می

 لیـتـنا ُکـنـّا معک هم تو مشعرهم منی، یا             هم تومروه هم صفا زمزم توکعبه هم هم تو

 معک  بر فــراز نـیـزه هـا، یا لیـتـنا ُکـنـّا             سنگت زدند خواندی و با دهان تشنه قـرآن

 معک  ّحج خــون آرد بـجا، یا لیـتـنا ُکـنـّا              درمیقات عـشقکیست تا ُمحِرم شود مثل تو

 معک  ت و انگشتر عطا، یا لیـتـنا ُکنادس            کو سلیمان تا ببیند میکنی در موج خـون

 معک  سـوختـم سر تا به پا، یا لیـتـنا ُکنـّا              هــر کجا یاد تو کردم ای عزیـز فـاطـمه

 چون بگرید بر شما، یا لیـتـنا ُکنـّا معک              جهنّم را خموش)میثم(   میکند با اشک خود

 

نفاعالتن فاعلفاعالتن فاعالتن وزن شعر:               قالب شعر: غزل   غالمرضا سازگار                شاعر:   
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 موی تـو یا حسیـن  ز ست، لـلـیـل آیـتی وا            والّشمس چیست؟ جلوۀ روی تو یا حسین 

 یا حسـین یـک جرعه از زالِل سبوی تو                سـرچـشـمۀ بقـاست به فـتـوای عـاشـقـان

 آب فـرات، چــشم به سـو ی تو یا حسین              تـو تـشنۀ جمـال خـدایـی و دوخـتـه است

 آِب وضـوی تو یا حسین  خـون گـلوست،              که وقت نـماز عشق محراب شاهد است،

 ـیـن بـاغ کـرامت است، گـلـوی تو یا حس            بــیـابـان دشـت را زار، کـرده اسـت اللـه

 زنـده به بـوی تو یا حسین  آزادگی است،             ای بهـتـرین شـقـایـِق پـرپـر، هـنوز هــم

 گـرد و غبار و تربِت کـوی تـو یا حسین              بخش عالم است  همچون دِم مسـیـح، شفـا

 گذاشته استکعبه را به تماشا  گوشه، هر             گوشه داشته است ابتدا ضریح تو شش از

 

 نیست که ازغم خبرى نیست جایی خبرى               غیر ازغم معشوق در عالم خبرى نیست

 این کم خبرى نیست  سوخته،ما هم دلمان             پروانه پـرش سـوخت ولى آبـرویش شـد

 بـین غـم تـو از غـم عـالـم خـبـرى نیست             1دشـمـن نــتـوانـد غـمـت از دل بـُزدایـــد 

 بی نـام تـو از تــوبــه آدم خـبـرى نـیست            از راه تـوســل  من تــوبـه نـکـردم مـگـر

 گـفـتـند ولى رفـتـم و دیـدم خـبـرى نیست            استتـنـد دِر خـانه غــیـر تـو شـلوغ ـفـگ

 خــانــه ی حــاتــم خــبرى نیست  وللا درِ              اینجاست و رّزاق هم اینجاست رزِق همه

 در سال به جز مــاه محـرم خبـرى نیست            هـسـتـنـد مــاه تـو ده مــاه هـمـه منـتـظـر

 اى واى که از پیرهـنت هـم خبرى نیست             ـــبـا نـیــز نـدارى عــمـامــه نـدارى و ع 

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

 بين غم تو از غم عـالم خـبرى نيست              بگـيرددنـيـا نـتوانـست ز ما گـريه           .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل               قالب شعر: محمدجواد غفورزاده            شاعر:   

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                قالب شعر: غزل   علی اکبر لطیفیان              شاعر:   
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 رقـابـت استبـین من و تــمـام مـالئـك                تا گـریـه بر حسین تــمنای خلـقت است

 كه عقد اخوت است  اشك روضه نیست، این              را به هـم حسیــن كـند دل ما نـزدیك می 

 مهر قبــولیش به خدا مـهـر تربت است             ایم كه خوانده نمازی  ست مقبول اگر شده

 بیعت استبه خدا دست  های رو دستاین             زن كـربـال شـدیــم مـا از غــدیـر سیـنـه

 هـدایت است  یعنی فـقـط حـسیـن چـراغ             این راه گــم شدیـم پیـدا شـدیم هرچه در

 صاحبش اسباب زحمت است برای  نوكر            دخـل آبروی حـسیـن است خـرج مـا از

 ساعت است  خوب هفته همین چند ساعات               عطشو دوسه خط روضۀ  منبرو قرآن 

 مصیبت است  ذكركه موقع  مقتل بخوان              به من راه حرف رابسته    حاال كه بغض،

 شود اینجا روایت است شعرم تـمـام می             پــا دست و افتاده بود روی زمیــن زیر

 

 که هرچه گریه برایت کنم، کم است یعنی            دریا به چشم گریه کنانت چو شبنـم است

 اشکی برای عـرض ارادت فـراهـم است             شـکـر خـدا کــه با هــمـه نـاقــابـلـیــمـان

 1یعنی تمام سـال خـدا، چون مـحـرم است             سیه پـوش داغ تــودیـوار کـعـبـه گـشت 

 این آرزوی هرشب عیسی بن مریم است              بـگــذار تا نـفـس بــزنـم در عـــزای تـو

 دارالشـفــای درد غــریـبــان عــالـم است             ات حسین گوشه از تمامی ششیک گوشه 

 تو دیوانه آدم است   عشقکه شد به  هرکس            خـرابــات زیـن سـخـن   رپـنــدم بـداد پـیــ

 
کنیم به منظور انتقال بهتر معنای شعر بیت اصالح شده که در متن شعر آمده را بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما پیشنهاد می.  1

 یعنی تمام سال خـــدا هــم محرم است            دیوار کـعـبه گشت سیه پــوش داغ تـــو           .جایگزین بیت زیر کنید

 مصرع اول بیت زیر دارای ایراد محتوایی است و نمیتوان بر آن تصریح داشت لذا تغییر داده شد  همچنین 

 م استآد دیوانه  تو عشق به شد که هرکس           بانی روضه هات خدا بود خــود نوشت

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: سعید پاشازاده                 شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: حسن لطفی                   شاعر:   
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 بهاسترا فقط ذات خدا خون  خون خدا            زخم گلوی حسین چـشمه خـون خداست

 کشتهٔ او را اگر کشته بخـوانی خطاست            خـون گـلو داده به قـرآن حیـات که ز آن

 آیـنـۀ ُحـسـن او آن سـر از تـن جـداست            چاک اوست صد پیکر  مصحف آیات نور

 کـربالستعـطش  ای از طینت ما شعـله             ایـم سـلـسـلـه عـشـق را  مـا هـمـه ذریّــه 

 خون خداست  طالب خون دریای شیعه به            کند ایجاد سـیل بـاران اشک می  شیعه ز

 شیعه به اوج عـطش تـشنهٔ جـام بالست             دم شـمـشیـر یافت شـیـعه حـیـات ابـد از

 کـبـریاست گـریهٔ با معـرفـت، معـرفـت             حسینی شود شور  که شد با شعور، شور

 سر نی تا خداست عروج حسین از سیر            بزم وصال حـسین در دل دریـای خـون 

 اصغرش خون همه انـبیاست  خون علی            بس خـنـدهٔ فـتح است و زخـم جـوانان او 

 نینواست  رگ رگ او هرکه حسینی بود،              دهـد هر نی نـیـزار عـشق فـاش نـدا می

 فـانی معـراج خون، سـاقی بـزم بـقاست            گـریه "میثم" خورد آب ز خـون حـسین

 

؛ اجـابت من بـر دعـای تو  تـمـامـی عـالـم صـدای تو دل بُـرده از            ای منـتـظـره

 بهای تو  من خـون هستی و كشتۀ من تو            عـبـد پـاك من تو هستم و من خـالـق تو

 بغل ماست جای تو  در و  ای ماه گشته تو             ای كشیده هستی ز دست كه ای لحظه از

 كـربالی تو كه جای ماست بَُود  هر دل           ماست جا؛جای توست تجاّلی ُحسن هر

 هـای تـو  دهـن زخـم لبـخـنـد مـاست در           بـزم وصال مـاست گـودال قـتـلـگـاِه تو

 تـو فـزای كـام لـب جـان دریـاست تـشنه           چیست؟ ،فراتهستی  من تشنۀ وصال تو

 لوای تو  صف محشر ماست تا دست در           خون ما ست تو جاری  زخم های چشمه  از

مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلنوزن شعر:                     غزلقالب شعر: غالمرضا سازگار                 شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: غالمرضا سازگار                شاعر:   



علیه السالم  حضرت سیدالشهدا ، اشعار  ششمدرآستان وصال؛ جلد   195   
 

000
 من دارم افـتـخـار كه هـستـم خـدای تو            ای حسین كنی كه مرا بنـده فخـر میتو 

 تـا بـشنـوم دوبـاره صــدای دعــای تـو            مـناجات كن حـسین تو در میان خـون؛

 صفای تو  صفا در ای صد هزار مروه؛           باشد به یك زیـارت تو صد هـزار حج

 هست خویش بـریزم به پای تو  من نیز           حسین ای دادی منره  در توهسِت خویش

 تـو نـیــسـتـی غـریـب مـنـم آشـنـای تو             بانگ انا الغـریب تو اتـمام حجت است

 عـرش بخـوانم ثـنای تو  من بر سـریـر           تو بـر فـراز نـیـزه بـبـر نـام من به لب

 

 شـیـواتـرین حـمــاسه عـالـم بـیـافـریـد               نازم حسین را كه چودرخون خود تپیـد

 رو رشـیدتا پى برد به نهضت آن خس            تــر دیدى دقـــیق بایـــد و فكرى دقیـــق 

 پیش عـزم وهّمت وى آسمان خمید  در           قامت چو زیربار زر و زور خم نكـرد

 مرگ برادر به دیـده دیـد  داغ جوان و            كفـر ظلم و تا ننگرد مذلّت و خوارى و

 گر قتل او نمی شدى ایـن باب را كلید             بربسته بود باب فـضیلت به روى خـلق

ِف چمـن دمید           دفـتـر خــونـیـن كـربـال بــرگـى بـود ز  هرالله و گلى كه به َطره

 سیه كارى یزید  ،خویش با خـون سرخ           از دامن سـپـید شـریعت زدود و ُشـست

 در دیـن مـا سیــه نكـند فـرق بـا سفـید           و گفـت داد یكسان رخ غالم وپسربوسه

 آن العطش كه از دل پر سوز میكشیـد             آزادى بــشـر تــشـنــــه عـــدالـت وبُــد 

 پـلـیـد  قـیـِد هـر آزاد تـا جهـان شود از           باش خود را اسیر كه گفت خواهر چونان

 ندید  چـو وى بعد ازعلى خطابه سرایى            بـانـوى بـانـوان جـهـان آنـكـه روزگـار

 رسـوا یـزیـد و پرده اهـل سـتـم دریـد             بین كه ساخت « اِمَن الهعَدهل»از مشكال لطف

 عـقل مستفـید روى معرفـت و گردد ز            بزرگ نهضت ازاین  ملّتى كه  خوشبخت

 زین مكتب مفیـد  و  زین نهضت مقّدس           دریغ ودرد كه مابهره كم بریم (خوشدل)

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: خوشدل تهرانی                 شاعر:   
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 به هرجایی كه رو كردم فقط روی تو را دیدم              دانم تو را در ابـر دیم؟ یا كجا دیـدمنمی 

 هـای بی صـدا دیدمدر بند بـنِد ناله تـو را             درنی هو، های وتو را در  درنی، تو را درمثنوی،

 مثل ندبه،چون دعا دیدم  را شكل توسل،تـو              عین غزل بودی مثل گل، تو مانند ترنم،

 نینوا دیدم  شعر و غزل گل كرد و شورتب             هایمالـقدر آمد و شوریـدگی دوباره لـیـلة

 در خودم از بس كه باران بال دیدم  ستمشكـ             شب موئیدن شـب آمد و موئـیدن شاعـر

 نـگـاهـم را به داالِن بهـشـتی تازه وا دیدم            چشمم ها تابـید درصدایت كردم و آئیـنه 

 كمانی از خدا دیدم  كردم و رنگین نـگـاهت              غزل آمـد نگاهم كردی و باران یکریـزِ 

 ها دیدمحـلـقۀ پروانـه  دلـم را پَـرزنـان در            اسپنددر  در عود، ها،قـندیل  ها،تو را درشمع 

 رنگ ربّـنا دیدم هـای سبزتـو را در واژه            درحریر ظهرعاشورا را پـیچیده درخون، تو 

 

 

 تو حیران که هستی؟  ما محو تو هستیم،             گردش چشمان تو سرچـشمۀ هـستیای 

 از میـکــدۀ چـشـم تـو آمـوختـه مـسـتـی              است نور وخورشید که سرچشمۀ زیبایی 

 هـر اللـه کند دعـوی پـیـمـانه بـه دستی             ریزند به جامش  توعشق   ای از  تا جرعه 

 هـفـتــاد و دو آئـیـنـۀ تــوحـیـد پـرسـتـی             و تـماشـای تو هستـنداز چار طرف مح

 بـسـتـی  تکبیـرة األحـرام نـمازی که تـو            وا کرد دِر مـسـجـد االقـصای یـقـیـن را

 تا خـون شدن حنـجره، از پـا نـنـشـستی               تا واشـدن پـنـجـره هـرگـز نـزدی پـلک

 در دیدۀ خـود خارغـمی را که شکـستی             های عـطشناک بـبـینـند که گـلای کاش 

 ای گـردش چشمان تو سرچشمۀ هـستی            جهان بس دو مرا از  یک گوشۀ چشم تو

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                قالب شعر: غزل    علیرضا قزوه               شاعر:   

 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:           قالب شعر: غزل     محمدجواد غفورزاده           شاعر:   
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 شـکـر خـدا بـــرای شـما آتــشــم زدنـد              هـا به پـای شما آتـشم زدنـد ایـن اشـک

 هـای شـما آتـشـم زدنـد مـعـراج چـشــم           من جبـرئیـل سـوخـتـه بـالم، نگـاه کـن

 آتـشم زدنـدجا که در عـزای شـما  هـر           نشیـن شـدم سـر تا به پا َخلیـل گـلستان

 شـمـا آتــشـم زدنــد بــا داغ کــربـالی            ازاین طرف  ازآن طرف مدینه وهیزم،

 هـوای شما آتـشم زدنـد  در یـک عـمــر            بُـردنـد روی نـیـزه دلم را وبعـد از آن 

 ـشم زدنـدشــمـا آت  گــفـتـنـد: بــوریـای           ور  گفتم، کجاست خانۀ خــورشید شعله

 شـما آتـشم زدنـد  هــای هـمـراه خـیـمه            دیـروزعصر تعـزیـه خـوانان شهرمان

 در رثــای شما آتـشــم زدنـد بـا شـعـر،           «محتشم»و« عمان »و « نیّر» امروز نیز،

 نــیــنـوای شـمــا آتـشــم زدنــدمـانــنـد            ام کنـند شـور نـیـستـانـی  تـا بـا خـبـر ز

 

 کـز پـــا تــوان سـرکـشـان شــام افـتــاد              فـریـادی از غـوغـای تـو در بـام افـتـاد

 فـرجام افتـاد  در کـار عشقت، عـقـل بی            خون ُسرخت عاشقی مدهوش غلتـید در

 آهنـِگ غـریـب جـام افــتـاد  شـوری در             رگـانت جـوهـری مستـانـه جوشید تا از

 فـام افـتـاد  تا گـیتـی از چشمان تو خـون            چشم تو سوزد  خورشید ازکهکشان صد 

 در مـتـن ُســرخِ سـیـنه ی اسـالم افـتـاد            دِم خـونـیـن نـبضـت ره ازشـوقـی دوبـا

 آوازه ی گـمـگـشـتـگـانـت، نــام افــتـاد             بـا گـردش شـام تـو در انـدیـشـۀ چــرخ

 مشـک عـلـمـدارت اگـر نـا کـام افــتـاد             خشکـیـده لبـهای افـق را کرد سـیـراب 

 خـشـم نـجـیب حـیـدری در شـام افــتـاد              بـا یــاد تـو از هـیـبـت بــانــوی پـیـغـام

 از قــامـت افــالکــیــان احـــرام افــتـاد              طواف کعـبه تا مقـصود رفـتی چون از

فاعلنمفعول فاعالت مفاعیل وزن شعر: غزل                   قالب شعر: حمیدرضا برقعی                شاعر:   

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                قالب شعر: محمد هاشمی فرد            شاعر:   
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 سینۀ سوختگان شمع عــزاخانۀ اوست            تـوحـیـد ز پیـمانـۀ اوست  تا ابد كـوثـر

 غم ما به روي شانۀ اوست سنگین كوه             های عـطشش در نفـس خستـۀ ما شعله

 اوست بشكسته بهشتی است كه ویرانۀ دل            جـان حرم اوست حریمی كه بود كعبۀ

 دامن ریحانۀ اوست اش از شرر شعـله            كه جهـانی را سـوخت دل آتش زدۀ ما

 تقدیم به ُدردانۀ اوست ست كه اشكی ُدرّ             بس را كه خدا قیمت آن داند وگوهري 

 یك جهان عاطفه در ساغر و پیمانۀ اوست                شیرین سخنششاعر آن است از ُطرفه بیتي 

 اوست  دیوانۀ همه عالم كه كیست حسین این

 پروانۀ اوست  همه جانها كه است شمعي  چه این

 گر است  سر ني جلوه سر نوراني او بر             اثر است تا از این نُه فلك و هفت رواقش

 تا خـدایّيِ خـدا پیـش خدا معـتبـر است              نوشت  سندي را كه به خون گلوي خویش

 است  الـّدهـر به قـلب بشر داغ او تا ابد            داغ  دو و است كه با آتش هفتاد این شهیدی

 هركه را دیده برآن حنجرخشكیده، تراست             به رویش خنده زند پیمبردرصف حشر 

 است دل ما با سر نـورانـی او همسفر            نـشیـنان درشسر ما خـاِك در ِ خــاك  

 تا ابـد سینـۀ او تـیر بال را سـپـر است             نه فقط سینه سپـر كـرد به هنگام نماز

 تر است  ابن علي زنده مكتب سرخ حسین             چرا هر چه زمان میگذرد ،ُمردندهمه 

 اوست  دیوانۀ همه عالم كه كیست حسین این

 پروانۀ اوست   همه  جانها كه  است شمعي  چه این

 اشكها سیل شده گشته به دور حـرمش            شده از اشك غمشچشمۀ زمزم ها   چشم

 دست عباس جـدا گشته به پای علـمش             سند پـیروزی خـون اصغـر شده ُمهـرِ 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                ترجیع بندقالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 كرمش  خجل ازَگردند همه  كریمان كه              سائل نه عجباو كه انگشتر خود داد به 

 جهان است كمش خلقِ  گنه محشرروز             كرمش دست بگیرد همه را به قدر گر

 به دل سـوخـتـۀ فـاطـمه دادم قـسـمـش             نكـند قـاتـل خود را ز كـرم عـفـو كـند

 سنگ دمش  هر دلكه چهل روز دمید از              خـون بـبارید به زخـم تن صد پارۀ او

 رواق و حرم محترمش و باغ و به در            بنویسید به خوِن جـگـر و اشـِك بـصر

 اوست  دیوانۀ همه عالم كه كیست حسین این

 پروانۀ اوست   همه  جانها كه  است شمعي  چه این

 كباب است كباب دل آب،جگر بحر و             لِب آبعطشان  لبِ شنیده كه مهمان ذبح 

 سـر پاك پـسـر فــاطـمه و بـزم شراب             وُسم اسب؟ سورۀ نورورق مصحف و خون،

 چه گردید ونگردید خراب   چرخ گردون ز            نی سر خدا نقش زمین از زینت عرش

 علی اصغر خود كرد خضاب  باز با خون            شكست  سنگ  اش از گرچه پیشاني نورانی 

 مالقات خدا داشت شتاب   شوق بركه  بس             خویش نكرد  رفت از خیمه نگه پشت سر

 خواب عجـبـا دیدۀ تاریخ ندیده است به            شكرسجدۀ  داغ جوان، موج خون، زخم بدن،

 ؟ خود را سیرابچه كسی كرده جزاو دشمن             او خون دلش را به سما پاشیده كه جز

 اوست  دیوانۀ همه عالم كه كیست حسین این

 پروانۀ اوست   همه  جانها كه  است شمعي  چه این

 كشتۀ مـكـتب ایـثار حسین است حسین            حسین است حسین ملت بیدار چشم هر

 است حسینخریدارحسین نفروشش كه             بداناشكی كه به چشم است  ارزش گوهر 

 رخسار حسین است حسین گله رنگین كرده             جگر،خون پسر خون جبین،خون آنكه از

 است حسین به محمد قسم این چار حسین              من مكـتب من كعـبۀ من قـبـلۀ من دین
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 حسین است حسین  خلق را در دوجهان یار             آن محفل خون یارنداشت با وجودي كه در

 حسین است حسین  سیّد و سرور و ساالر             همه خـوبـان جهـان به خـدایّيِ خـدا بر 

 اغیار حسین است حسین  آنكه دل برده ز             دانـد آشـنـا دل نــتـوان بـرد خـدا می ز

 اوست  دیوانۀ همه عالم كه كیست حسین این

 پروانۀ اوست   همه  جانها كه  است شمعي  چه این

 شررش  ای نیست كه سوزي نبرد از سینه            جگرشخونین شده  دریا كه   كیست این كشته

 گویم آن لحظه كه لب تشنه جدا گشت سرش             بـپرسند كه كي لحـظۀ میالدش بود گر

 پسرش  خونخون پیشانی و خون دل و             وضوسه خون كرد   یك سجدۀ كامل ز  بهر

 كودك شش ماهۀ او شد سپـرش  حنجر            ولیكرد  پیش پیـكـان بال سـیـنه سـپـر

 كمرش  برجگرش بود و یكی كه یكی بر               گشت دو زخماو  قاتل، زخم بدنبا همه 

 به برشآن وادی سوزان  سه كفن بود در             و گرد و غبار صحرا خون و زخم بدن

 ـم هـــمـگـی خـاك قـدوم پــدرش پـدران             پـسرانـم به فــدای پـسرانـش تا حـشـر

 اوست  دیوانۀ همه عالم كه كیست حسین این

 پروانۀ اوست   همه  جانها كه  است شمعي  چه این

 باد به باد آبرویت  و آب، خاكت به سر            عطشش رفت ز یادروز جزا با عطش 

 عــــلــي آل زیـــاد ٍو زیـــاد لـعــن للا             تــشـنـه بریـدنـد سر مهـمـان را با لـبِ 

 داغ زند تا صف محشر فریاد  این از بحر              به دلـش داغ لب حضرت عــباس بُود

 روی آب افـتاد  دیـد تصویـر سكـینه به            ولي آب نخورد آب روان دوخت دیده بر 

 به دریا هم داد  خون جگرش آب كه ز            را همه از نـعـرۀ دریـا شـنوید مدح او

 نهاد كز لبش داغ عطش بر جگر بحر            این است تـربیت یافـتـۀ یـوسف زهـرا

 همه این بیت بیارید به یاد:  اهل محشر            كف عباس بُود محشر كه علم در روز
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 اوست  دیوانۀ همه عالم كه كیست حسین این

 پروانۀ اوست   همه  جانها كه  است شمعي  چه این

 تا ابد خـنـده به شمشیر زند زخم تنـش              بدنش ازكمال جان یافت   نازم آن كشته كه

 پیرهنش  از  پیرهن از تن و تن پاره تر            قامت خویش  برجامه از زخم بدن دوخته 

 كفنش  خاك صحراست كفن بر بدن بی            خون گلو اش از آب غسل تن صد پاره

 الحزنش  است كه عالم شده بیتشهیدی این             زمزمـۀ مـاتم او خـالی نیست جایي از 

 خون دردهنش چشمۀ  به سر،  شمشیرزخم             خنجر قاتل به گلو  تیر دشمن به جگر،

 چه گنه داشت كه شد سنگ جواب سخنش              آن قوم نصیحت میكرد بهتا نفس داشت 

 نگرم نیست بجـز انجمنش   هر كجا می            پارۀ اوستدلي یك حرم پیكر صد  هر

 اوست  دیوانۀ همه عالم كه كیست حسین این

 پروانۀ اوست   همه  جانها كه  است شمعي  چه این

 در دیده دوصد زمزم داشت به لبش زمزمه،            به همه عالم داشتامامت  شمشیر، زیر

 زخم زبان مرهم داشت  و ازمیسوخت همه             هـا بر جگـرش بود كه ناپیدا بود زخـم

 گلوی علی اصغر سندی محكم داشت   از             بست  میشفاعت عهد یَم خون   با خدا در

 غم عالم داشت وفراموش همه را كرد             بارید  تــیر غم بود كه بر سینــۀ او می

 غم او اشك مصیبت كم داشت  خدا دربه              شد چشمي می همه ملك خدا چشمۀ گر

 كه به خون پیكر هفتاد و دو عیسي دم داشت             میریختمسیحا نفسش روح  وقت مرگ از

 زمزمه را آدم داشت این ازل كه ز صبح            دیـدنـد شنـیـدند مــالئـك همـه و می می

 اوست  دیوانۀ همه عالم كه كیست حسین این

 پروانۀ اوست   همه  جانها كه  است شمعي  چه این
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 توست  منبرطشت طال شاخه ونخل وني و              حكم الهي است سخن گوسر توستهركجا 

 همه ایام قیامت همه جا محـشر توست            به قیامت قسم از صبح قیامت تا حشر

 توست همه در یك گل لبخند علي اصغر            آنچه گفتند و نگفتند به اوصاف بهشت

 او خواهر توست  آنكه خون تو بقا یافت از            آنچه بخشید به اسالم بقا خــون تو بود

 ورق مصحف آغشته به خون پیكر توست              عضو بدنت نیزه و زخمت آیات عضو

 یغ ثنا گو سر توستت  توفرمان بر   نیزه             را كشته ببیند ورنه تودوست میخواست 

 آور توست یادبخوانیم كه  باید این بیت             نه محرم نه صفر بلكه همه دورۀ سال

 اوست  دیوانۀ همه عالم كه كیست حسین این

 پروانۀ اوست   همه  جانها كه  است شمعي  چه این

 زدندپروانه گل و  و به شمع وگشتند شعله              در سقـیـفه ز ِميِ فـتنه چو پیمانه زدند

 زدند به كاشانه شعله  رادخترش فاطمه             رسالت به رسـول دو سرا عوض اجر

 زدند كه در كرب وبال تیر به ُدردانه   تا            شكست دیواردر و  فشارصدف و ُدّر ز 

 لگــدی بود كـز اول به در خـانه زدند            عـلی، ریختن خـون حسینزدن دخت 

 شانه زدند  بر  پهلو و كعب ني بود كه بر            خـدا را به اسـیـری بُـردند حـرم شـیـر

 زادۀ مـرجــانه زدنـد پـی دلخـوشیِ   از            ناز پرورده ی زهـرا و علي زینب را

 آنچه فریاد ز دل، عاقل و دیوانه زدند             تفـسیرش همیـن ترجمه وازل بـود  از

 اوست  دیوانۀ همه عالم كه كیست حسین این

 پروانۀ اوست   همه  جانها كه  است شمعي  چه این

 آیـه شده اوراق تـنـت از شمشــیـر آیـه             كه با خون گلویت شده قرآن تفسیر ای

 جمله همه را نقطه نهادند به تـیر  جمله            شـیـر، ولی بر تنت آیه نـوشتند ز شـمـ

 دختـرانت همه بر یـاري اسـالم اسـیـر            پـسرانت همه در راه خـداونــد شهـیـد
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 با خون دل و خون گلویت تفـسیر  گشت            آنچه گـفـتـنـد و نگـفـتـند رسوالن خـدا

 كه به پیكان بال خنـده زند كودِك شیـر            شوق ازدارد تو دسِت جان فشانی به سر ِ

 بر سر نیزه درخشیدي و گفتي تكـبـیر             ذكر سـالم به نماز تو بنازم كه پس از

 كبیر:  ز وصغیر  زپرسد ای مردم عالم              از حـنـجـرۀ سـوخته فـریاد زند )میثم( 

 اوست  دیوانۀ همه عالم كه كیست حسین این

 پروانۀ اوست   همه  جانها كه  است شمعي  چه این

 

 

 شـعلـه انـداخـته در دامـن افـالك حسین           ای شرار غـمت از دایـره خاك حـسیـن 

 نمناك حسین دیده   جان را بود ار  انس و            گـردد کـم آتـش داغ تـو نـمـی بـرقـی از

 باشـد آنروز حساب همگان پـاك حسین            1نظر  تو گر نکنی شفاعت روز محشر به

 بـوریـا شـد كفـِن پیـكِر صد چاك حسین             را چاك چاك است دل عالم و آدم كه تو

 حسین باك بی عاشق تن  ودو هـفتاد خون             موج زندآن  و درَحَرَمت كعبه عشق است 

 حسینفتراك پرده گیان دست به  ِگرد تو             به ركابشهادت  كه زدی پای آه از آن دم

 ناله زد از دل خونین وعطشناك حسین             زان مـیان دخـتر آزاده وزیـنب َمنِـَشـت

 حـرِم سـیــد لــوالك حـسـیـن  بــه جـوارِ             بگردان ما راكای پدر گر كه شود باز 

 رفـتـي وپـیش رخت لشگرسـفّاك حسین              كنان رفتی و پشت سرت اهل حرم ناله

 چاك حسین  تا كه دیدند تو را با تن صد            رفـتـی و اهـل حرم بـاز نـدیـدند ُرخـت

 دیـده نـمـناك حسـین  دل غـمـنـاك شـد و             ـوراحــاصـل عــمر مؤیـّـد زغــم عـاش

 
امامت نيست لذا پيشنهاد مي شود بيت اصالح شده در متن جايگزين بيت شاعر محترم در بيت زير کلمه ناز کردن شايستة مقام  .   1

 باشـد آنـروز حـساب همـگان پـاک حسين             کني  نـاز اگـر تـو شفاعت روز مـحـشر به                   شود

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   سیدرضا مؤید                     شاعر:   
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 سوخـتگان غمت با غم دل خّرمنـــد             آدمـند اى كه به عـشـقت اسیر خـیل بنى 

 با خبران غمت بی خبر از عــالمـند           فروخت را خرید ِعشرت عالم هر كه غمت

 گشاى همند  عقده بستگان وآن همه دل             ات بسته دل عـالمى اسـت در شكن طّره

 آدمـند  ىـ نـ خـر بـدا تـا ابد فـكاین شه             یــدان تستـشر خـاك شهـتاج سر بــوالب

 كاین ُدَرِر با فروغ، پرتو جام جمند           ماســت رونق مـرآت دلدر طلبت اشك 

 مست شراب غمند غمت، كشان باده             خّرمى جزغم روى تونیست بجهان چون

 سلسلـه كائـنات حـلـقه ایـن مـاتـمـنـد              زاى تـو بس سنّت اسـالم و بسـد عـقـع

 در ركوع پیش لوایت خمند  خیل ملك              بـلنـدگشت چو در كربال رایت عشــقت 

 زانكه شهیدان تو جمله مسیـحا دمند             كـوى تـــو زنـده كنـد مـرده را خاك سر

 جان فشان با قدمى محكمند  در قدمت             این كشتگان گرطلبى بذل جان هر دم از

 

 حیرت پیش روست   پرده بردارید صد آئینه           پیش روستشجاعت افرازید یک عالم  قد بر

 یش روستتا نماز آرید! محراب عبادت پ           در معـبد آزادگی ای حـسـیـنی مشربان!

 پیش روست   شهادتغّرد، نظرگاه  عشق می            اند خون شسته در   نالد، حریفان تیغ  عقل می 

 پیش روست  نهایت  بی اوجی بالد که  عشق می            نیست پروازگوید که بال خسته را   می عقل  

 محبّت پیش روست   سایه ساری در گذرگاه            دارم که در ُهرم عطش  می  پاسدوستی را 

 روست  که باران طراوت پیش رویم،  تشنه می              هوای ُرستـنم مانم، که در حال و سبز می 

 که غربت پیش روست  باید آشنا بودن با تو             نگـاهـت یا حسین ای تـمام مهـربانی در

مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلنوزن شعر:                       غزلقالب شعر: فؤاد کرمانی                   شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل     جعفر رسول زاده               شاعر:   
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 عـّزت و عـاطـفه را مـظهر معنا باشی            آفـریـدنـد تـو را، تا کـه مسیـحـا بـاشی

 واژۀ دنـیا باشی   تـا که جـانـسـوزترین              آفـریـدنـد تــو را، نـام نـهـادنـد حـسیـن

 تا که دلـدار جـگـرگـوشۀ زهـرا بـاشی            عشقسرافرازِی آفریدند تو را، محِض 

 دریـا باشی  تو و دیـگران قـطرۀ ناچیـز            پیش تو کم آوردند در کرم، اهـِل کرم،

 کـشتــۀ چـشم تـِر زیـنب کـبـری بـاشی               و قـتـیـل العبـراتی عجـبـی نیست اگرت

 باال باشی  که زیباست و خورشیدی  مثل              تـَللؤ کردی  َسِر نیزه سرت رفت و بر

 یحیی باشی حضرت  ترین  دیده طشِت زر            خـدا ترین قاری قـرآن خیـزران خورده

 

 سـالم بر لب عـطـشان سیــدالـشهدا            درود بـر تـِن عــریـان سـیــدالـشـهـدا

 قــرآن سیــدالشهـدا از تــالوت  پُــر            حدود خـدا نوک نیـزه شده ملک بی ز

 الشهدا  که هست فاطـمه مهـمان سید           اش گــرامی بـاد زیــارت شب آدیـنـه

 الشهدا  کسی که هست ثنا خوان سید           مسیح دمد نفسـش معجز عجب نه کز

 الشهدا  که هست فـاطمه گـریان سید             گریه کنیدالتماس کنید خویش به چشم 

 الشـهـدا هـای فـراوان سـیـد  به زخـم              جل و خـلـق و سالم خــدای عزسالم 

 الشهدا  که عـالم است پـریـشان سـید           گـیـسوان پـریشان فـاطـمه سوگـنـد به

 الشهـدا   بـهـشت اللـه و ریـحـان سید             وخنجر وسنگ تیر   نشان نیزه وشمشیر و

 الشهـدا  سـالم بـر لـب و دنـدان سید           میگفت انچوب خیزر یقین کنید همان 

 الشهـدا  رقــم زدنـد بـه دیــوان سـید            زهی کـرم که ز آغـاز، نخـل میثم را

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:               قالب شعر: غزل    غالمرضا سازگار                    شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل   علی اکبر لطیفیان                 شاعر:   
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 تو عالم هـمه ماتمکـده تا نـفخه صور   بی            خون به دل و دیدۀ حور داغ تو روان،ای ز 

 شعرای عبور  ریزان به بر از سوگ تو، اشک           بیزان به سر، اندر سر جسم تو بنات خاک

 نـخلۀ طور للا و سنان  ای سرت سـِّر انـا            کـلـیم ز تـماشای تـجـالّی تـو مـدهـوش،

 منسوخ شد آئین سرور که پس از قتل تو            همه خون ها گو همه دریا شو و دریا، دیده

 چه نور  زده، کاشانه چه ظلمات، بهر ماتم            عزا باش و بریزشمعِ انجم، همه گو اشگ 

 دیهیم و قصور خاک عالم به سِر افسر و            یزید  به سر تاج، پای در سـلسله سّجاد و

 زبور  زند انجیل و طعنه به قرآن آه، اگر           دیر تـرسـا و سِر سـبـط رسـول مــدنی؟

 شور و نشور در طف ماریه از یاد بشد،            جان فدای تو که از حالت جان بازی تو

 پریشان ز قصور  ،گیسوی حوریان دست به              حجاب ملکوت  به  گریبان  سر بهقدسیان 

 طیور  ولولۀ وحش و همه پُر سطح غبرا،           پَری هـمه پُر غلغلۀ دیو و گوش خضرا،

 ایّوب صبور  دست حسرت به دل از صبر تو،           نوح لب خشک تو، غرق دریای تحیّر ز

 حیران و حصور  مصطفی با جگر سوخته،             مـرتضی بـا دل افـروخته ال حول کـنان

 آهوان حرم از واهمه، در شـیون و شور          بـه تاراج حرم کرده درازکوفـیان دست 

 شمر، سرشار تمنّـا و تو سرگرم حضور             مـبهوت انـبیاء محو تـماشای و مـالئک،

 

 

 هات هات آیـه  معنی و لب هات، ای چشم             مستـِی ِصدات  هات، به َسر سکِر آیهای 

 در قـصۀ ازل، نَـفـَسـت نـفـخـۀ حـیـات             در سـیـنــۀ تــو، مــعــجـزۀ جـارِی ابــد 

 آیـۀ زکـات! ای خـوِن مـنـتشر شـده ات               هــا، ابـولـهِب ســورۀ َسـَرت! ای نـیــزه

 ای آفـتـاب، پـیـِش تـو و سـایۀ تو مـات             ای نـاِم ُمـسـتـعـاَرت، قـرآِن مـحکـمـات

 قـرآِن نـاطـِق شِب مـا، کـشـتـی نجـات!              چــراغ مـا! خـورشیـِد ما، مالئـکـۀ مـا،

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   نیر تبریزی                     شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل              قالب شعر: محمدجواد شاه مرادی          شاعر:   
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 فـرات تـشنـۀ تـوفـانـی از ایـم، مـا تشنـه             بـشکـن نـمـاِز بـاطـِل امـواجِ ُمـــرده را

 راکع و ساجد از این صراط  ،بگذریم تا             لب باز کن، به لـهجه ی قرآن اذان بگو

 در َخـلسـۀ قـُنـوتت و در ذکـِر ربّـنات؟             نامی صدا زدیعشق را به چه   روز، آن

 کـائـنات ـدای تـو افـتـاد وهستـی به اقـت             ای انعکاس امر به معروف وقت ظهـر

 منـزلـۀ نـهی مـنـکـرات!  ای بـودنت بـه             ی مـقــّدس! ای ضـامـن نـمـاز! ای آیـه 

 کرده الـتـفـات  نـوری بـه ُممکنـات اگـر            وجوِد شریِف توست شک به اعـتبار بی

 لـُغـــات!  الــذیـن گــرفـتـاِر در ایـهـایــا               دمند فـرداست بشـنویم که در صور می

 قـاَمِت الّصالت قـد آمد، خورشیـِد ما بَـر             قـرآِن مـا سخـن گـفـت از جانب حجـاز

 

 بـود درسی که به ابـنـای بشر انـشا کـرد             لی برپا کردـحسین ابن عنهضتی را که 

 را خنثی کرد هستی همه سر با گذشت از            های اُمـوی را که خـالف حـق بود نـقـشه

 است که در کرببال اجرا کرد  طرفه نقشی             دادن جـان زکف و تـن نسـپـردن به ستم

 با شهـادت، به ستـم حـمـلۀ بی پـروا کرد               اصـالحـگـر اّمـت جــّدش گـردیــدتـیــغِ 

 امضا کرد نه همین گفت، که با خون گلو            گفت تسلیم ستم کار شدن، خود ستم است

 که این سـودا کرد  سـود آن برد به بـازار             و گرفتنقد جان، گوهر جانان، چه نکو داد 

 رسوا کرد همه نیرنگ و فسون خصم را با              کـاری و جـانـبـازی او  یــمـردی و فـداپـا

 راسـتـی در ره یـاری خـدا غــوغـا کـرد              بگذشت زاکبر و اصغراز سِر هستِی خود، 

 کرد؟ چنین ایفا   که عهد ببست و   که چنان             آدمیـزاد و چـنیـن بـر سـِر پـیـمـان بـودن

 رضا را وا کرد  دیده بست و لب تسلیم و            بود؟دانی آن درس نهایی که به ما داد چه  

 ِسـّرِ این مسئله را خـون حسین افشا کرد             به شمشیر شود خون پیروز  پیر ما گفت:

 کرد برجاپا   ره حـّق محکم و خلق را در            سان  کاین « مطّهر» خون حسین است  اثر

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                     قالب شعر: غزل   مطهر                     شاعر:   
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 یامت برخاستـضا گفت مشیّت كه قـبا ق           قامتت را چو قـضـا بهر شهـادت آراست

 خداست كه فانى نشود نورآرى آن جلوه           توخاموش نگشت دشمنت كشت ولى نور

 ظالم از دست شد و پایــه مظلوم بجاست          نه بجــا مـانـد ستـم  نه بـقـا كرد سـتـمگـر

 زنده است شهیدى كه حیاتش زقفاست بلكه            مرگ ازپى اوست زنده رازنده نخوانند كه  

 سروپاست  بى رقامت هرراست نه ب این قبا           دولت آن یافت كه در پاى تو سرداد ولى

 تا بدانـنـد خـالیق، كه فـنـا شـرط بقـاست            ره عشق اندرباختى وجان  سر  تو در اّول،

 گر بگـریـنـد ز غـم دیـده ذّرات رواسـت            حقیقت بجمالخورشیِد  منكسف گشت چو

 بپاست   عزاى تو لوح و قلم بهر كرسى و          خدا نى تا سرت اى عرش  رفت برعرشه

 

 بشنوم من هم صدایت را  کاش میشد! چه میشد؟            کوچه رّد پایت را ندیدم هرچه گشتم، کوچه

 باشم بالیت را  تا سپر شد!  می   کاش چه میشد؟          گرداِن دیـرینم دردت را بـال قتیل قـبله،

 جایت را  دید،نخواهم  هم هرگز عـمرتمام           کورهایم  گشتم، چشمچشم  تمامبا ، ندیدم

 هایت را  شاید ببینم خیمه خواب من، بیا در           یک شبدانم، ولی  تورا روشن نخواهم دید، می

 بانگ رسایت را  ام  نشنیدهکشم،   خجالت می           ناگاه  صدا،یک بلرزد  دعا کن پرده گوشم، 

 اجابت کن دعایت را  دعا تو، استجابت تو،          خواب تماشایت شبی در کن قسمتم باشد، دعا 

 کدامین ماجرایت را  بگریَم وارِث عصمت!          قاسم مجروح خیمۀ آتـش، سکینه،  ، رقیّه

 ای خدا را خون، عزایت را  ؟ تا بگریم،ام من کی          پنهان کرددرسوگ تو خورشید را ناگاه خدا 

 تا بـبینم کربالیت را   شد! کاش می، ندیدم          آه  لطف کردی،  کردی، زبانم را به مدحت باز

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   فؤاد کرمانی                    شاعر:   

 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفشعر:  وزن           قالب شعر: غزلمرتضی امیری اسفندقه          شاعر:   
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 گرفتم روز اول کامـدم دسـتـور تـا آخـر           مادر گرفتم شیر ازحسین با  مهر غم ومن 

 گرفتم   سبقت ازمشک و گالب ونافه عـنبر           عطر حسینی  مشام جان زدم یک قطره از  بر

 از برای افـتـخـار از حضرت داور گرفتم             حـضرتش از خاک پای ای  ذره  ذرعـالـم 

 تا سراغ حـضـرتش از زینب اطهر گرفتم               بر در دروازه سـاعـات سـاعتـهـا نـشـسـتم 

 گـرفتم   که ز آه آتـشـیـنـش پـای تـا سـر در              زینبی دیدم چه زینب کاش مـداحش بمیـرد

 گرفتم  دیگر ای دل غصه حالتی دیدم که بر              دیـده اشک آلود امادست بسته سر شکسته 

 دوست دادم زندگی از سر گرفتمسر به راه            نی  سرناگهان فرمود شاه تـشنـه کامان بر 

 

 حسین  هستی این هست وبود، بسته به موی             از گِل روی حسین چکد، خون خـدا می

 خـون دل انبـیاست، خـون گـلوی حسین             وقف لب خشک او اولیاست، اشک همه

 ؟ سبوی حسینمست   که نیست، عالم  بهکیست             در همۀ کائنات، از ملک و جّن و انس

 خنـده به روی حسین  زند، یا که خدا می            خـنـده به شمـشـیرها  زخـم تن او زنــد،

 هر که گذارد نماز، بر سر کوی حسین              بوسه به پایش زندنیست عجب گر نماز،  

 آب وضوی حسین  خوِن دل،خون سر و               جبین جای سنگ قلزم خون جانماز، ُمهر

 روی به سـوی حـسین  قـاتـل اگر آورد،              مـیـد بــاز شـود از درشکـافـرم ار نا ا

 خصلت و خوی حسین  وعنایت بود، لطف            عجــز و گـدایی بود، عـادت دیـرین ما 

 جــوی حسین  ای آب ز نوشد اگر قـطره             اللــۀ بــاغ بـهـشـت آتـش دوزخ شــود،

 روی نکوی حسین جنّت اعالی اوست،            نـیـز نـاز به جـنّت کـندآلــوده  "مـیـثـم"

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل     مرشد چلویی                 شاعر:   

 

مفتعلن فاعلنمفتعلن فاعلن وزن شعر:                   غزلقالب شعر: غالمرضا سازگار                  شاعر:   
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 جان کـوثر نَـَسـبَت تـشنۀ آب عـطش است            باده عشق تو همجنس شراب عطش است

 ثواب عطش است آن امامی که دلش مست          لِِلّ که دهـد دست ارادت بـه یـزیـــد حاش

 شوری که ره آورد گالب عطش است عطر           خـونـیـن حـسیـن بـن علـی زائـر تـربـت 

 دل که خراب عطش است  متجلّی است در آن          روز آشـوب شهـامت همه دیدند که عشق 

 عطش است!  مرگتان باد، مگر تـیغ جواب          تشنه لبـان آب دهـند؟  نیست که بررسم آن 

 جنِس حباِب عطش است از آن که پیراهنش          عــدو ســوزِ  نـهـراسـد ز دِم تـیــغِ جـگــر

 ـر شهاب عطش استعبّاس که شمشی دست          روی زمین افتاده استکنون دردا که  آه و

 عطش است سحاب  کیست؟خورشید که درزیر            یا رب این پیکـر غـلتـیده به خوناب جگـر

 که سرش قاری آیات کـتاب عـطـش است          و بالست آن مه ظلمت شکن کرب یا حسین

 رخ دلدار که در زیر حجاب عـطش است            چشم خدا بین حسین کس چه بیند بجـز از

 عطش است قابتصویر بخون خفـتۀ  شرح          دل چاک  ره بسته، غربت، تن خسته، درد

 جناب عـطـش است سیـّد و قـافـله سـاالر،          گل درقدم جانان ریخت دو که هفتـاد و آن

 

 تشنه؟   چرابه خون تو شد تیغ خونفشان،           نـبـود به خـون تو آسـمان تــشــنــه اگر

 ام ای خضر،در میان تشنه  منم که مانده             سیـرآبــنـد لـب تـو تــمـام اهـل َحـَرم از

 تشنه  بـهـار بـود چـون گـل خـزان،گـل              گلشن دراین  ز سوز تشنگی ای غـنچه لب،

 تشــنه؟  کند به لب چشمـۀ روان، چه می             شـوق لبـم کنـی ز مگـو شتـاب چـرا می

 هم زبان تـشنه  کـه هم بـود دل تو تشنه،             زخصم سنـگدل ای تشـنه لب،نمی باشد

 هــمچـنان تـشنه  دیـدن روی تو،منـم به              جان مستـقسی چنان که تشـنۀ آب است،

 چرا به باغ جنان رفـتی ازجهان تشـنه؟              نبــود گـــربه دلـت ذوق سـاقـی کـوثــر

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل   محمد بهرامی اصل               شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل     میرزا عبدالرسول               شاعر:   
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 تشـنه   بود به خون توهم شمر،هم سنان،            تویی  هـمین نه تـشـنه به آن تیـغ آبـدار،

 جاودان تشنه  م زغم توست،کـه خضره            من همـیـشه تـشــنـۀ دیـدارت ای شهـیـد

 آب نــاگهـان تـــشـنـه  دور بـیـنـد اگـر ز           شودچگونه  در،ام ازخود به  ز دیدنت شده

 جان تشنه  رخ تو به مردن منم ز  کـه بی             دارم گمان مکـن که کنون ذوق زنـدگی

 تــشنه  محـفل جـنان، دربود به روی تو               که ساقی کـوثـر نـه من هـوای تو دارم،

 روا بود که شـود کـشته میـهمان تـشنه؟             کجا حسین کشـته شد الـقصه تـشنه کام،

 

 است زمین گیر اگر شعر، نرسد کربال  به            است زبان شمشیر زمان گفتن شعر از

 چنانکه توئی، کی توان تعبیر است؟! تو را              برای از تو سرودن، کالم کافی نیست

 که بر منـارۀ سرنـیـزه گرم تکبیـر است            کـدام شــعــر تـوانـد سـرود مـردی را

 تفسیراست تو  » انی اعلم ماال...« سر  به            الـلهـیبرای سـجـده به آدم تـو حّجـت 

 ز رّد خون تو از آسمان سـرازیـر است            معـراجاز روی نـیـزه تا  بُـری  ره مـیان

 حال تسخیراست بهدشمن  که قلب سنگی             های جهاد بخوان به منـبر سرنـیزه آیه

 شفق تا ابد به تکثیر است  که خون تو به            تو در منای شهادت چه ذبـحی آوردی

 است  پاسخش مگر تیر سؤال خون خدا،            شکست ،نخورده گرهکودک و بابا  نگاه

 دست تزویراستو زور و  زرشعبه  چون این سه            کیست به گردن  خون تاواندراین معامله 

 پیکار خون و شمشیر است   که این نتیجۀ            حرمله کند خودش را به دست یزید گور

 تقصیر است نـفس زنان پی تـقـدیم عذر              روی فرات به جرم کوتهی خویش آبِ 

 ولی دیر است رود که تالفی کند، که می            به آب تشنگی ات آنچنـان توان بخشید

 است تقدیر تو لب سیراب از هر آب و ز             لب عـطشـان خـاندان حسیـن سـالم بر

 است؟! کدام قـافـیه هم وزن ثقـل زنجیر            را چگونه وصف کنم غـربت اسیـران

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   محمد پیله ور                 شاعر:   
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 است گم در اومنزلی كه سفرها  از هفت           آیم از رهی كه خطرها در او گم استمی

 اوراق مقتـلی كه خـبرها در او گم است           امبه الی آتش و خـون جمع كـرده از ال

 كه جگرها دراو گم استام چشیدهداغی            اوسـت ام كه دلـم داغـداردردی كـشـیـده

 شربتی كه شكرها در او گم است نوشم ز            العـسل تـشـنـگـان چـشـمـۀ احـلـی منبا  

 در او گم استتوفان كربالست كه سرها             كه همرنگ آتش است این سرخی غروب

 او گم است  كه گهرها در اشك است جوهری           صیـرفـیان را رهـا كـنـیـد یـاقـوت و ُدر

 این است آن شبی كه سحرها در او گم است            ستـاره غـریبـانـه سوخـتـنـد دو هـفـتاد و

 بـاران نــیــزه بـود و سـر شـهـسـوارهـا

 جـز تـشـنـگـی نـکـرد عــالج خـمـارهـا

 این جانـگـدازتـر  نشـنید كس مصیبت از            تر جوشـید خـونم از دل و شد دیده باز،

 وز پـی شـبـی ز روز قـیـامـت درازتـر           تر  عـاصی سیـاهصبـحی دمـیـد از شب 

 قـرآن كـسی شـنـیـده از این دلـنـوازتـر؟            ست ها تـالوت خـورشید، دیـدنی بر نیزه

 امشب مـرا در اوج بـبـیـن سـرفـرازتـر           شود نیزه، رحل منكه   غمقرآن منم چه 

 نـیـازم از هـمـه، تو بـی نـیازتـر  من بی            نه كـوفـیان عشق تـوأم كـشاند بدین جـا،

 مـن پـاكــبـازتـر  در عـاشـقـی نـبــوده ز           آخـرین قـنـداق اصـغـر است مــرا تـیـر

 كـنـید  بـا كـاروان نـیـزه شـبی را سـحـر

 باران شوید و با همه تن گـریه سر كنید 

 با تشنگان بـگـوید از آن ماجـرا، فـرات            فـراتفرصت دهید گریه كند بی صدا، 

 باور مكـن كه بگـذرد از كـربـال، فرات            گـیـرم فــرات بـگـذرد از خــاك كـربـال

 كنان مشك را فـرات در بر گرفته مـویه            بـا چـشـم اهـل راز نگـاهـی اگـر كـنـیـد

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند                قالب شعر: علیرضا قزوه            شاعر:   
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 ها كه مرا هست با فرات  گونه اشك زان           بود و اشكچـشـم فـرات در ره او اشك 

 یا فـرات  رسـی به مرقـد عتبـاس،تا مـی           کـنیداغ تـازۀ خـود گـریـه می  حـالی به

 خیمه تا فـرات  هفـتـاد حجله بسته شد از           بود  نیزه  سنان بود و از بس كه تیر بود و

 کـشمر می از طـفـل آب، خـجـلت بـسـیـا

 کـشـمیـوسـفـم كـه نــاز خـریـدار می آن

 زدنـدزخم زبان به بـغـض گـلوگـیـر می            زدنـدشـمـا به سـایۀ ما تـیـر می  بـعـد از

 زدنـدمی آنان كـه خـیـمـه گـاه مـرا تـیـر           سـجـده داشت  شـان داغپـیـشـانی تمـامی 

 زدندركـاب تو شـمـشـیـر می  دیروز در           ای پـدر نـد،این مـردمـان غـریبـه نـبـود

 زدنـد شیـر مـی آتـش به جـان كـودك بی           غـوغـای فـتـنـه بــود كـه بـا تـیـغ آبـدار

 زدندمحـرم نگـشـته تیغ به تـقـصـیر می            مـانـدنـد در بـطـالـت اعـمـال حـج شـان 

 زدندبر عـشـق، چـارمرتبه تـكـبـیـر می            نـوبـتـی كه هـوا شد نمـازشـاندر پـنـج 

 زدندهم مـاه و سال، بعد تو زنجـیـر می           زن  سینههم روز و شب به گرد تو بودند 

 های تـشـنه، صدای اذان رسـید  از حلـق

 تا كه سرت بر سنان رسید  در آن غروب،

 آن شاعران كه وصف گل ارغوان كنند            ش با دهـان كننداكو خیزران كه قـافـیـه 

 تا مشق گـریه را به نی خـیـزران كـنـند             مـن بـه كـاتــبــان كـتـاب خــدا بـگـو از

 در هر قدم دوباره مرا نیـمه جـان كـنـند           یـار پـای بـگـذار بی شـمـار بـمـیـرم بـه

  سـنان كنند  و حرمله را بر سرهای شمر           آن روز انـتـقـام  رپیداست منظـری كه د

 هـمرهـی كـاروان كنـند انـد وبی تـوشـه             ست شان تهی  یارب، سپاه نیزه، همه دست

 آنان كه خاك مهر مرا حرز جـان كـننـد            با مـهـر من، غریب نمانـند روز مـرگ

 راه آمـدم تــمـامــی شـب، ســر، با پـای 

 كـه بـا مــاه آمــدم ام نــبــود، تــنــهــایـی
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 الصالة  وقت نـماز شب شـده، حیَّ عـلی           ای زلف خون فشان توأم لـیـلـة الـبـرات 

 کـائـنـات پـشـت ســـرت تـمـامـی ذّرات            انـدکـشـیـده   از منـظـر بلنـد، ببین صف

 کند فراتاز مشک های تشنه وضو می           عشق  نماز ولی در خود جاری وضوست،

 دهـد نجـاتنـوح حـادثه را می  خـاک تو           1تشت کیست زیر سرِ  توفان خون وزیده،

 تا آب نـوشـد از لبت، ای چـشـمۀ حیات            خضر شهادت به جستجوست بین دو نهر،

 َممات  تو چـشم بسته و ماتیم و در ما بی            حیات لم یزلی، ُجز رخ تـو نیستما را 

 مرا  عشقت نشاند، باز به دریـای خـون،

 مرا  برون، وقت است تیغت آورد از خود،

 !مرهم از پی تـسـكـین بـیـاورید خـیزید،           از دست رفـته دین شـمـا، دین بـیاورید!

 !تر از این بیاوریـد گـونـه دستی خـدای           كسـتـید بیـعـتشاین كه ش دست خداست،

 !هـای بر شده، پـائـیـن بیاوریـداز نـیـزه            سـرهـای تـشـنـه را  وقـت غـروب آمده،

 !ریـز، خـوشۀ پـروین بیاورید یك سیـنـه            امسـالـه طـفـل سه امـشـب برای خـاطـر 

 !سـفـرۀ چـرمـین بیـاورید یك ریـگـزار،           شـمـار های بی كند، سـنـان گودال، تـیـغ 

 !یـاسـیـن بیاوریـد فـالـی زنـیـد و سـورۀ           !ست همه قرآن سرمدی  سرها ورق ورق،

 !نـگـین بـرند خـاتـم سوی مدینه بگو بی 

 !ام الـبـنـیـن بـرنـد  دست بـریـده، جـانب

 
  ۵تاریخ االمم والملوک ج  زيرا در روايات معتبر کتب    بيت زير به دليل مغايرت روايي و مستند نبودن تنور خولي تغيير داده شد.   1

؛  ۶۰ص    ۴؛ مَناقِبِ آلِ ابیطالب ج  ۲۸۸؛ مُثیرُاألحْزان ص  ۱۰۱ص    ۲؛ مَقْتَل خوارزمی ج  ۱۹۲ص    ۱۱التّاریخ ج  ؛ الکامل فی ۴۵۵ص  

 امام  مقتل  ؛۳۴  ص  ۲ج  جامع  مقتل  ؛۵۱۷  ص  المهموم  نفس  ؛۴۷۴  اآلمال  منتهی  ؛۵۹۸  ص  جالءالعیون   ؛۱۲۵ص    ۴۵بحاراألنوار ج  

تصريح شده است که خولي سر را در کنج حياط خانه و در زير تشتي قرار دادند، موضوع تنور خولي براي اولين بار در    ؛۲۰۹  حسین

 قرن دهم در کتاب روضة الشهدا تحريف شده است؛ 

 د نجات ده  مي  را حادثه نوح تو خاک         توفان خون وزيده ، سرِ کيست در تنور 
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 خـرمن زده ست مـاه، به گـرد سـر شما           هـنـوز ز چـشـم تـر شـمارود خـون می 

 یا زخـم هـای نـعـش علـی اكـبـر شـمـا؟             هفـت اخـترند آن زخم های شعله فشان،

 شـمـا؟ یـا روشـنــاِن خـون علی اصـغـر            است ور راه شیـری آن كـهـكـشـان شعله

 گـم شـد نــگــیـن آبـی انـگـشــتـر شــمـا            آمــدنـد  پـی تــاراج دیـــوان كـوفـــه از

 حنجر شما  گل داد )نور( و )واقعه ( در           نـشان داشت كـربال از مـكـه و مـدیـنـه،

 شـمـا  زان پـیـشـتر كه نـیـزه شود مـنـبر           زدیدمیمحراب با زخم خویش، بوسه به 

 کنی اصحـاب می یاد ز زه،گاهی به غـم

 کـنی شرح سـورۀ احـزاب می بر نـیـزه،

 هـا بـرسـد با كـدام دسـت؟اما به خـیـمـه            جرعۀ آبی هـنوز هست در مشك تشـنه،

 »وقتی »كنار درك تو، كوه از كمر شكست             یا اخا بانگ برخـاست با تـالوت خـون،

 !تشنگان شكستزدند و كوزۀ لب سنگی            دست رفت ساقی مستان ز تیری زدند و

 آمـد و بر چـشـم ها نـشـست باران تـیـر            بلند های الـعـطـش تـشـنگـان،شد شـعـله

 )بـلـی(ی تـشنه لـباِن می الـست  سـر شد           دوست)الست( صدای  تا گوش دل شنید، 

 پیـمـانـه پر كـنـیـد، هال عـاشـقـان مست            د شــداول بــلــنـ نـاگــاه بـانـگ ســـاقـی

 شـدند  باران می گـرفت و سبـوها كه پر

 كه ُدر شدند ها   صدف  چهتشنگی،  در موج

  چه حاجت است؟ كوثر دیگر به آب زمزم و           چه حاجت است؟  به ساغر باران می گرفته، 

 است؟حاجت چه  محشرست، به  درما قیامتی            رســتـخــیــز شـدآوازۀ شـفــاعــت مـا، 

 به خنجر چه حاجت است؟ ما كشتۀ توأیم،            کنیم؟شـمـشـیـر می  كی اعتنا به نـیـزه و

 است؟حاجت سرچه  به این  تا ما بر آن سریم،           پل صراط گـذریم ازبی سر دوبـاره می 
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 من لشكرم خداست، به لشكر چه حاجت است؟           نـیـامـدنـد آمــدنــد و فـــراوان،بــسـیـار 

 چه حاجت است؟  به منبر  به پاست،ها نیزه تا            !بخوان نوحه خوان، بنشین به پای منبر من، 

 در خـلـوت نـمـاز، چو تحت الَحـنَك كنم 

 راز غــدیــر گـویـم و شــرح فـدك كـنـم

 وز حلق تشنه، سورۀ قرآن بر آمده ست            ست آمده بر درخشان مهر  شرق نیزه،از 

 ست طوفانی از سـمـاع شهـیدان بر آمده            زنی نیست این خـروش  موج تـنـور پیر

 ست  صد جویبار، چشمۀ حـیوان بر آمده            ز هر جا گذشته است این كاروان تشنه،

 ست  از لب و دندان بر آمده كآیات نـور،           از خـیـزران بـپـرس کنی اگر،باور نمی 

 ست  دست شهـیدان در آمده انگشـتری ز           مرگ انگشت ما گـواه شهادت كـه روز

 ست خار مغیالن بر آمده از دشت نیـزه،           گـذرد از دل عـــراقراه حـــجــاز مــی 

 گذاشتیمسـر به بـیابان  چون شب رسید،

 جان را كـنـار شـام غـریـبـان گـذاشـتـیم

 صلیب بود   كسی بر تنها تر از مـسـیـح،           گـودال قـتـلگـاه، پـر از بـوی سـیب بود 

 !حبیب بود اول سری كه رفت به كوفه،           سـرخ سرها رسید از پی هم، مثل سیب

 خطش تمام، كوفی و مهرش فـریب بود            رسید فـراوان، ولـی دریـغمـكـتـوب می 

 بود  یجـیب« امن »  اما حبیب، جوهرش           اشرنگ خـدا داشـت نامـه  اما حـبـیـب،

 چیدن رسیده بود  به  سیب سرخ، یك دشت،

 به رسـیـدن رسـیـده بـود  باغ شـهـادتش،

 چـاه تـشنه بـرون آمدی زكه  آن یـوسفی           و ماهآفتاب  سرتو پشت  پیش روی،تو 

 نگـری سـوی قـتـلگاهمی  ای وبرگـشـتـه           عراق و سرت رهسپار شام جسم تو در

 سپـاه ام ای شـاه بیتـر از همیـشـه  تـنـها           تر  ها سـیاه ست از همه شب شبی امشب،
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 !یك نگـاه ـشـم شـمـائـیـم،تـنهـا اسـیـر چ           رویمها به اسـیـری نـمی با طـعـن نـیـزه 

 از تــــار وای وایــــم و از پـــــود آه آه            امهوش رفته ات از امشب به نوحه خوانی

 !جـامۀ سـیاه  شب با غـم تو كرده به تن،            جـامـۀ شـادی بـه تـن كـنـد بگـذار شـام،

 عـطـشت نـوشـد آفـتـاب بـگـذار آبـی از

 را پـوشـد آفــتـاب  پـیــراهـن غـریب تـو

 الـدوام  یی كه دهندش علی  قربان آن می           مـدام یی كه دمندش سحر، قربان آن نی 

 كه سجـودش شود قـیـام  قـربان آن سری           را به عرش تورساند قربان آن پری كه 

 بـرو كه بگـذرد از مسجـدالحـرام راهی             چون حسین خویش،هنگامۀ برون شدن از 

 !شكـست جام ساقی فتاد، باده نگون شد،           این خطی از حكایت مستان كـربالست:

 شام صد االمـان ز یك االمان ز كـوفه و           چـشم ما دو تسبیح گریه بود و مصیبت،

 ام تمام نشد روضه  مجلس به سر رسید و           ام خـمـوشگـریه  نشد اشكم تمام گشت و

 رویـمبا كـاروان نـیــزه به دنــبـال، مـی 

 رویمدر مـنـزل نـخـست تو از حـال می

 

 آقـا نـشـد هـر آنـکـه بـرایت گــدا نـشد             نـشـدبـاال نـرفت آنـکـه به پـای تو پــا  

 مـوسی نشد هر آنکـه کـلـیـم شـما نشد               تو گفتن است  از مقصود از تکلم طور

 بها نشد  غیر از خدای عز و جل خـون           روز ازل بـرای گـلـوی تو هـیـچ کـس  

 آفــریــد ولـی کــربـال نــشـد بــســیـار               های محترم در خلـقـتش زمین و مکان 

 روزی مـا نـشـد  حـاال که کـربـالی تو             فقط گریه میکنیم یک گوشه میرویم و

 حـیـرتـم چـگـونه قـد نـیـزه تا نـشد  در              شـود داغ تو اعـظـم است تحـمـل نـمی

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: علی اکبر لطیفیان              شاعر:   
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:سومبخش   
خروج امام   اشعار

علیه السالم  

  مدینه و   مکه  از   
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 ه ـنـ دیـروج از مـ ار خـ عـ ت اول اشـ مـ سـ ق

 آهـنگ رحـیل سـوی شهـر مّکـه،            چون ز یـثرب کرد، آن شاه جلیل

 الـلـه کـردعـــزم تــودیـع رســول             درد دل شب با دلی پُـر داغ ودر 

 ســالم ســلـطـان شـریـعـت را داد            االنــامشـد کــنــار روضـۀ خـیــر

 جا ناله کرد که آن  خود بس  رفت از            ژاله کرد پُر نرگس از دریای دل،

 کشید« آغوشش  چو جان خود در»هم             آن حالت پـدید در گـشت پیـغـمـبر

 ریحان من!  راحت دل! روح من!            مـن! ای نــوبــاوۀ بـسـتـان گـفـت:

 اینشکـفـته  غـنچـۀ چـون دلتـنگ              ای؟چنین آشفتهای جان! این  چه، از

 مـــقــتــدای جـــمــلــۀ آزادگـــان!             دادگـان!دل ای تو سـرخـیل هـمـه 

 آئـیـن کـهـن یــابـد نــوی رســم و            پشت دین حـق گـردد قـوی  تـو از

 ارکـان کـفـر   مـنـهـدم کـن پـایـه و            خیز و افکن لرزه بر بـنـیان کـفر

 رسـم دیـن کـنـد  بـار،زنـده دیـگـر            تـجـدیـد این آئـین کـنـد  خـون تـو،

 چـو ذات پـاک »للا الـّصـمـد« هم             دولـتـت، پــایـنــده مــانَـد تــا ابــد

 ای جان! دیگرم تاب فراق   نیست،             با تعجـیل کن عـزم عـراق و خیز

 میان خون و خاک  عریان،  سر وبی              للا شـاَء اَن یَــراک« کـه »انّ  رو

 ایّام وصال  زآن که نزدیک است،            همال!ای عزیز بی ،بشهتابخیز و 

 شـد  در زمـان، آمــاده بـهــر کـار            شد بیدار  چون از آن رؤیای خوش،

 هـا را پُــر ز دود آه کــردسـیــنـه             کـردرو در راه  کـاروان عـشـق، 

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مثنوی      قالب شعر: محمود شاهرخی                  شاعر:   
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 خروش از دل پُر خون،برکشیدند              جوش گـشتـند چون دریا به اقـربا

 قـرار از فـروغ شـمـع رویش، بی             وارپـروانه  جـمـلـگی بر ِگـرد او،

 ذّره وا مـگـیـر  ود را زپــرتـو خـ            منـیـر! کای مـهـر  هـا کـردنـدنالـه 

 ما جدا ترک هجرت کن، مشو از            ای چــراغ دودمــان مـصـطـفـی! 

 راز پنهان، پیش من، مستور نیست            نیست دستورغیر از این   شاه گفتا:

 خواه اوست« خاطر  کهجا آن کشدمی             بر گردنم افکنده دوستای رشته»

 

 جـرِس کـاروان شدند  از ناله قـدسـیان،            روان شدند ،پریشانشب که جمع آن تیره 

 آشیان شدند  ز هم طایراِن سـدره برون             آمـدنـدهم حـامـالِن عـرش به زانـو در 

 جـان شدند   ساِز قـبـِر شه انس وبـدهرود            دمی کآن مسافـران شد رستخـیـز عام،

 سـراپـا زبـان شدند  مانـند شـمع طـور،            آورده تـنـگ مـرقـد پُـر نـور در بـغـل

 فـغـان شـدند از بس فـغـان و آه ز آه و             گاه گاهی وداع و گه زیارت و  گه نوحه،

 خوان شدند روضه سروده مرثیه و لختی            شریفروضۀ در آن  خویش  حال زار بر

 خصم امام زمان شدند  تو پس از  از کین،            تو بـرفـتّی و امـتّـت  کای فـخـر انـبـیـا!

 شدند چسانما  جان ما مپرس که با وز             آرخاطر  حرب اُُحد را به  بدر و  پیکار

 آشیان شدند  ناچار، دور از این حرم و            کن که عترتتنگه  آر وروضه سر بر  از

 و تن نـاتـوان شـدنـد  با جـان سـوگـوار             شام عراق وقصد  تربت تو به  اینک ز

 ای چاره خویش طلب یا که  ما را به قبر            ایخــدا را نـظـاره الـّرسـول!یـا ایّـهـا  

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                       قالب شعر: صحبت الری                  شاعر:   
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 کنی حیران می  تاب وبی   آستان وحی را،            کنیکز شهر قرآن می  زین وداع آتشین،

 کنی حال خود پریشان می  ز قلب زهرا را،            رویاز مدینه می  که با جمعی پریشان، ای

 1کنی؟ یکسان می با خاک غم ز را کاخ شادی             ات ماند بپاتا ابد بنـیـاد غـم، از غـصه

 کنی؟ با این اشکها ایجاد طوفان می  از چه            فلک نجات ای که مصباح هدایت هستی و

 کنی خالی ز جانان می  پیش چشم فاطمه،            خویش را زادگاه  روی و،با عزیزان می 

 کنیعنوان می دلی بشکسته هجران را چو با            رفت از یادش دگر سیـنۀ بشکـستۀ او،

 کنی پشیمان می   زینب از این پیرهن بردن،            قصۀ پیراهنت مدهوش کرد مصطفی را

 کنیقربان می ای که خود را در منای عشق،            جـانـهـا فـدای حّج تو  ای ذبـیح کـربال، 

 کنی پیمان می  تجدید ،در بیت حق ،کآمدی            حسین گرددمی  گرد تو طوافت کعبه بر در

 کنی تا قصد هجران می   ثارالها،  از حرم،             چشم زمزمش  ز جوشد،للا می اشک بیت

 کنی می جان جسم بی از فراقت،  این حرم را،            ای حسینبرگرد  که کعبه بگرفته ست دامانت،

 کنی کآنجا را گلستان می  ، کربال خوش باد             صفا گردد صفابی  فروغ و،مروه گردد بی 

 کنی از درس قرآن می  بهترین تعلیم را،            سرمشق آزادی بود  نهضت خونین تو، 

 کنی درد عالم را به درد خویش درمان می             جان  طبیب جسم و ای  جان فدای تربت تو، 

 
به.   1 توجه  با  اما  معنايي بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است  يا ضعف محتوايي و  ايراد  بيت؛   وجود  اول  در مصرع 

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

 .جايگزين بيت زير کنيد

 کني؟ کاخ شادي را چرا با خاک يکسان مي            ات ماند بپااز غـصهتا ابد بنـيـاد غـم، 

 کني جان مياين حرم را، ز فراقت، جسم بي            کعبه بگرفته ست دامانت، که برگرد اي حسين

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل     حبیب چایچیان                 شاعر:   
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 صدای ناله خـیـزد از دل سنگ             دلم تنگ وسخت وداع است  شب

 سـیـنـه  سـوز آتـش شده از نفـس            چنگ  دلم بر غمزند سو می  هر ز

 مـدیـنـه  حـافـظ، حـافـظ خـدا خـدا

 حـرم بـیرون شبـانه  از حرم شد            بـیـداد زمـانـه جــور و امـان از

 سکـیـنه  زینب، رباب و فـاطمه،            بـســان بــلــبــل بــی آشــیــانــه 

 مـدیـنـه  حـافـظ، حـافـظ خـدا خـدا

 بـزن نـالـه بـه شـور نـیــنـوایـی              جــدایـی بـیـداد از  مـدیـنـه داد و

 1کـینه  عــدو را نیست با ما غـیر            که شد این قافـله کـرب و بالیی 

 مـدیـنـه  حـافـظ، حـافـظ خـدا خـدا

 کردم زینب گـریه  نگـه کردم به             لب گـریـه کردم دعـایـم بـود بر

 زهــرای حــزیــنــه  قـبـر کـنـار             شب گریه کردم خدا داند که هر

 مـدیـنـه  حـافـظ، حـافـظ خـدا خـدا

 الـبـنـیـن را   ُّکه من بُـردم گـل اُم            زمین رااشکت  کن از مدینه ِگل

 را قـریـنـه  وفـا او کـه نَـبـَود در            راهـای دیـن سـاقـی گـل  یگـانـه 

 مـدیـنـه  حـافـظ، حـافـظ خـدا خـدا

 اشک عزا کن روان چشمانت  ز            گـاهـی یـاد مـا کـنمـدیـنـه گــاه

 رهـیــنـه   را که ایـنـانـنـد زهــرا            شب دخـتـرانـم را دعــا کـن دل

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

 .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 فـلـک را نيست با ما غـير کينه            که شد اين قافـله کـرب و باليي 

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                مخمس    قالب شعر: غالمرضا سازگار                    شاعر:   
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 مـدیـنـه  حـافـظ، حـافـظ خـدا خـدا

 که چون است عاشورا گویم روز چه            شـب انـا الـیـه راجـعــون اسـت

 بیـن این دریـا سـفـیـنـه  مـنـم در            زمین کـربال دریای خـون است

 مـدیـنـه  حـافـظ، حـافـظ خـدا خـدا

 

 تـا قـیـامـت سـوگ مـاتـم بـایـدت              ای مــدیـنــه! نـوبـت غــم آمـدت

! برآور سر ز خاکیا رسـول  عـرش پاک  فرود آ از فـراز نی،             َّللاَّ

 کـنـداقـلـیـم شـهــادت مـی  بـه  رو            کـندمی  سین اینک وداعـتح بین

 سر کـشـیـده خارهـا ها،جای گـل            هــابـلـبـالن رفــتــنـد از گـلــزار

 حـسـین آیـا کـجـا  رود بـنهـگـرمی             !مرتجیای  !مجتبی ای   !حسنای 

 آغاز پرس  هم از هم ز انجامش،            پـرسای بـرادر! از بـرادر بـاز 

 عالـمی  شور و فـتـنه بنهگـر پُر ز             دمی سر برآر، ای زهرۀ زهـرا!

 ها سوار دخـترانت بین به محـمل             قطار اندر ها، قـطار بنهـگـر اشـتر 

 سپرهاشان به دوش  ها بر کف،تیغ              جـوش  زادگان بحـر آن شه  بـنهگـر

 روان  خـوبـان، در رکاب آن شـه            ران زیر عّزتهشان همه در رخش

ر و َحَجر  دیده کن، اشک غرق             ای کعبه! به بر جامۀ غم کن تو،   ِحجه

 منا!  خیف و و امام، ای مشعربی              صفا مانهدی از این پس، ای صفا!بی 

 پـرسی کجا؟ روند، آخـر نـمی می             الــقــری!امّ ای  زادگــان پــاکـت،

 ؟! وارسوگشام و ری شاداب و یثرب             !روزگارای   تو؟انصاف  این بَُود 

 عزا؟!  مّکی در عیش و در  شامیان            دغـا! ای دهـر این بَُود انـصاف؟

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                       مثنویقالب شعر: مال احمد نراقی                  شاعر:   
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 مـادر  قـبـر نـهـادم صـورتـم بـر            وداعـی تـلـخ کـردم بـا پـیـمـبـر

 آخــر بـقــیـع رفــتـم بـرای بـار             خـدایا  تـنـگ حـسـن شد ای دلـم

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

 رفتنم نیست  از چاره به غیر دگر            نیست تـنـم زینب امانی بر ببین

 حتی بنگری پیـراهـنم نیست  که            منغارت شوم  سفراین  در چنان

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

 سـکـیـنـه رود هـمـراه بـابـایـش             زنـد آتـش به سـیـنهنـوایـی مـی 

 خـداحـافـظ، خـداحـافـظ مـدیـنـه             بـابـا بـیـایـد!رسد روزی که بی 

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

 مـهـتـابـی بیاور  شـبـم تـاریـِک،            تــابــی بــیــاور  تـاب را بـی دل

 بـــیــاور بــرای بـــدرقــه آبــی               شـده اُمُّ الـبَـنـیـن وقـت جــدایـی

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

 !احساس؟ درد، کی کنم من و کجا            الـنّـاس  هـمـره من أشجـع بود تا 

 عباس  بعدغارت که گردد خیمه             چـشـم بَـد نـگـهـدارش خـدایـا ز

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

 ادر مـن بـگـفــتـا رازهــایـی مــ            نــبــاشـد ایـن وداع آخـــر مـن!

 من  سـر دامـنـش مـادر، نََهـد بـر            شود گـودال جمع پـنـج تن جمع

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

 پـذیـری پذیـرفـتم هر آن چه می             عـلیـمی هم خـبـیـری خـدایـا هم

 ولــی ای وای از داغ اسـیــری             بـرای ما شـهـادت بـوده عـادت

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                       دوبیتیقالب شعر: محمود ژولیده                   شاعر:   
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 سـفــر آقــا  بـسـالمـت بـرو             پناه خـدا عشق در حضرت

 مـا فــدای شـمــا  هـمـۀ ایـل            اتبـرای بـدرقـه  آمـدیـم از

 بدون بـال  خطـرحّجـتان بی             است خیرای مکه  راهی شهر

 یک عیسی  به  یک پسران تو            مریم یک به  تو یک دختران 

 اکـبر آورده با خودش لیـال             نجمه خودش قاسم آورده با

 سـقـا  غـیـرت هـمه مـدیـون            عمو مشک آبسیراب همه 

 ات آقاسالـه جـان فـدای سه            دارد عصمتی  چه حیایی چه

 آوری به منا شیرخواره می             مـروه فـرستی رباب را می

 کن اینجا درست  را محملش            کن سوارشرا خودت  خواهرت

 !چه حاال؟اصال برای گریه             او است چادر خاکی ایذره

 ای به کـربـبـال نکـند رفـتـه             ای به روز دهمنکـند رفـته 

 شود تـنها ذبـح می ایتـشنـه             شلـوغـی مفـرط گـودال در

 امـا به دامـن زهـرا سـرش            مـانـده هانـیـزه بدنـش زیـر

 هاخـیـمۀ زن  سمت رودمی             یک لشگرحسین چشم  پیش

 رود یـغـمـا چند خلخـال می            افـتـدمیگوش  گـوشواره ز

 عـاشـورا وای از داغ روز            رسول وای از قـتل عام آل

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                     غزلقالب شعر: سیدپوریا هاشمی                   شاعر:   
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 من  غمخوارکسی نیست غم  جز به             منچشـم بیـدار  گریـه و شـب و

 من  کسی یاربی کسی نیست جز            کـنـممـی وطن غـریـبـانـه تـرک

 بـنـالـیــد بـر ایـن شـب تـار مـن             مـاه و سیـارگـان آسمـان، زمین،

 من چـشـم خـونـبار بـنـوشـنـد از             خون دلها نخل  عجب نیست،گر

 از امشب به خاک تو دیـدار من             نـگــردد دگـر ـدیــنـه مـیــّســرم

 زار من  سیـنـۀ نـفـس شـعـلـه در            مـدیــنــه ز داغ جــوانـان شــود

 دعـا کـن بــرای عــلـمــدار مـن             مـدیـنـه بـبـر دسـت سـوی سـمـا

 برممی  من از بهـر محـبوب سر

 برممی قمرهجده که  سر، نه یک

 جدا گشتنم  تو چه سخت است از            مدیـنه! رود جـان بـرون از تنـم

 منم سر،دست خود  گرفته است بر             مدینـه! امامی که از بهر دوست

 جـوشـنم خـون دلم جـوشد از که            چنان سینه سازم سپـر پیش تـیغ

 تـنـم  کـنـنـد ازسـرم را جـدا مـی            روکنممدینه! به هر سـو که من  

 نـه تـنهـا زره، بـلکـه پـیـراهـنـم             دادن سـر به غارت رود پس از

 شود پُـر ز خـون جـبـین، دامـنم             سنگ  ضرب به جای گل از !مدینه

 گـردنم بـر است  کـه پـیـمـان یار            روم تـا دهـم تن به شـمـشـیرهـا

 مـدینه! مـن و وصِل معـبود من

 مقصود من کربال نیست، به جز

 غریبانـه امشـب شدم از تو دور            مدینـه! خداحافظ ای شهـر نور!

 طور  کوه  ازبیرون شد که   موسی  چو             خدایا برون گشتم از شهر وحی

فعولن فعولن فعولن فعولوزن شعر: ترکیب بند                 قالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 بـر زهـرا عبـور ز خاک تو و ق            شب کند که هرنسیمی خوشا آن 

 شور  رفتم ز خاک تو با سوز و که            بیـا هـمـرهم ز جـا خـیـز مـادر! 

 1کنـج تـنـور  سـِر نـیـزه، گـودال،            عــزم دیــدار مـن داشـتــی اگـر

 چـو افـتاد در قـتـلگـاهت عبـور             هـای مـراز اشـکـت بشـو زخـم

 تـنــم را بـبـیـن زیـر سـِمّ ستـور            کـن به بـاالی نی سـرم را نگـه 

 سـالمـت کـنـد از سـر نی سـرم 

 خدا حافظ ای مـهـربـان مـادرم!

 

 دل تـمـام عـوالـم گـرفت و غـوغا شد            کاروان مهیّا شد صدای بانگ جرس،

 شبـیه دریا شد دو چـشِم زینب کبری،            …شده و فـاطمه راهی کـربـال حسین

 شد ولی چـه عـرصۀ تـنـگی برای آقا            هاشهـر خوبی  مدیـنه شـهـر نـبی بود، 

 قـرار زهـرا شدنگـاه کرد و دلـش بی             پـیدا بود رسید جـای بلـنـدی که شهـر

 صحرا شد فـاطمه راهی کوه و عزیز             وادی عشق سویبه روانه  و، وداع کرد

 دنیا شد  گرفـتـار کار دلـش شکـست و            به روی دختر خود  نگاه کرد به اصغر،

 بـنـین خـیـره بـر پـسـرهـا شد نگـاِه امّ             خواندمیزنی پشتشان دعا  در این میانه،

 اش پـشـتِکار سـقّـا شـد دعـای مـادری             خـدا کـنـد که دوبـاره حـسین برگـردد

 َسر عـبا و عـمـامه، چـقـدر دعـوا شد            خبر نداشت که گـودال کربال روزی،

 
؛  ۱۹۲ص    ۱۱التّاریخ ج  ؛ الکامل فی۴۵۵ص    ۵تاریخ االمم والملوک ج  زيرا در روايات معتبر کتب    موضوع تنور خولي مستند و صحيح نيست،.   1

آلِ ابیطالب ج  ۲۸۸؛ مُثیرُاألحْزان ص  ۱۰۱ص    ۲مَقْتَل خوارزمی ج    منتهی  ؛ ۵۹۸  ص  جالءالعیون   ؛۱۲۵ص    ۴۵؛ بحاراألنوار ج  ۶۰ص    ۴؛ مَناقِبِ 

و در زير    ط احيتصريح شده است که خولي سر را در کنج    ؛۲۰۹  حسین   امام   مقتل  ؛۳۴  ص  ۲ج  جامع  مقتل  ؛۵۱۷  ص  المهموم   نفس  ؛۴۷۴  اآلمال

 لذا بهتر است بيت زير خوانده نشود  تشتي قرار دادند، موضوع تنور خولي براي اولين بار در قرن دهم در کتاب روضة الشهدا تحريف شده است؛

 تـنـور سـرِ نـيـزه، گـودال، کنـج             اگـر عــزم ديــدار مـن داشـتــي

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل       پوریا باقری                    شاعر:   
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 ُمـحـّرم بود که رجـب راهـی           کــاروانــی مــالزم غـم بـود

 گر چه خود مقتدای عالم بود            شـد امـام عـاشـورا رانده می

 خـاتـم بود  گه وداعش به نزد           داشتگاه با مادرش وداعـی 

 همدم بود با گـل فـاطـمـه چـه           هـاشــم هـا بـنـی بــاغ آاللــه

 زینب اما به غصه ملهـم بود            ها  فــاطـمـیـات گــرد زیـنـب

 به اسرار یـار َمـحـرم بود   او           فـردا با خـبـر بود زیـنـب از

 خون فـراهـم بود مقتلی پر ز           دیــد نـگـاه بــرادرش میدر 

 قامتش خم بود لحظه  همان  از            شــد بــرای اســارت آمـــاده

 آسمان بارشش چه نم نـم بود            مـحـمـلـم را بـبـنـد عـبــاســم

 رهــبــرش دمــادم بود یـاور             میخواند را به خود فرا کودکان

 مــقـــّدم بــود  دائـمــاً خـط او           مـحـور کـاروان شـد از اول

 حیف، عمر امامتـش کـم بود            هـیـبـتـی داشت آخـر کـارش

 محکم بود! چهگفتنش   اُسکتوا           کـوفـه و شام تحت فـرمـانش

 هم بود ـسـوان سه ساله درگی            آن شبـی که خـرابـه شد آبـاد

 دیـد پـلـک رقـیـه بر هـم بود           تا همه کـاروان به خـود آمـد

 گـریـه تنهـا دوای مـرهم بود           شد آخـرین زخـم کـاروان وا

 

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                       غزلقالب شعر: محمود ژولیده                    شاعر:   
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 حـزین مکن  خلق مدیـنه را ز فـراقت،            مکنزین  سوی کوفه، خدای را به مرکب،

 امـیـن مـکـن  بـارگـاه رسـول دوری ز            کوفیان نـتـوان داشت اعـتـماد عهـد بر

 دین مکن  بهـر خـدا شهـر  شهـریار،بی            کنون شهریار نیست در شهر دین به جز تو،

! که اهل کوفه به  زیـنهـار! بـدان سـرزمین مکن آهنگ،            اندتشنه   خـون تو بالِلَّ

 برین مکن  بهـشت  سـرای خویش،ماتـم            مخـواه فـاطـمه را کـسوت عـزا بر در

 سکینه سوی اهل کین مکن با زینب و             سفر ناچار اگر روی به سوی اهل کین،

 آفـرین مکن پـنجه با قـضای جهان  رو،             همی خـوانَدم قـضامرگ  سوی فرمود

 این مکن  بیش از  جزع، و ما را به ما گذار             مرا کشته خواسته است  و اهل مرا اسیر

 سرای هر مدینه خروشی ز  برخاست از             سـوی خـانۀ خـدای رفت از پی وداع،

 

 را های خـواهـرت نـدیـدی اشک شاید            کنی چشم ترت را می خواهر پنهان ز

 آخــــرت رادر یـــاد دارم آن نــگــاه             ور شد بـار سـفـر بـستـی مـدینه شعله

 جـای مـادرت را کـنـد یـکـبـار تـا پُـر            ام الـبـنـیـن روی سـرت قـرآن گـرفته

 همسرت را ات را نوزاد چندین روزه             هـنگـامی که بُردی  گریه طبـیـعی بود

 آورت راوقـتـی نـظـر کـردی قـد آب             کـشـیـدی امـا نـفـهــمــیـدم چــرا آهـی

 بردی عـلـی اکـبـرت را  وقـتی که می            شد احساس  فـقـدان پیغـمبر دوباره می

 یـا کـه درآور گـوشــوار دخـتـرت را             یا که بـگـو آوردن خـلـخـال مـمـنـوع

 را خاکسترت  از موی پُـر و سر روزی            مـن آرزو دارم فـقـط زیـنـب نـبــیـنـد

علنمفعول فاعالت مفاعیل فاوزن شعر: غزل                   قالب شعر: سروش اصفهانی               شاعر:   

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: مهدی مقیمی              شاعر:   
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 بـا هـم رفـتند گـلعـذاران  کـز بـاغ وحـی،          هـا چـو باران چشم هـا ببارید ازی اشک ا

 مدینـه گـریـد چون چشم سوگواران چشم           ست هنگام سوگواری ست دیده جاری  دو خون از

 به کوهساران گردید پنهان وحی خورشید          بگذاشت سر به صحرادیشب عزیز زهرا 

 نالـۀ هزاران  گشتـه کـوه و صحرا از  پُـر           هـای تـوحـیـداللـه خالــی شـده مدیـنـه از

 این بیت را بخوانـیـد همـراه آن سـواران           سیـنـه ای دوستان بـرآریـد آهـی ز سـوز

 بـگـذار تا بـگـریـم چون ابـر در بهـاران 

 کز سنگ نـالـه خـیـزد روز وداع یـاران 

 !مدینه یک عمر شد نصیبت خون جگر،           !مدینه خواب بودی وقت سحر، دیشب تو

 مدینه؟  نظر، ماهت رفت از ی که قرصدید          هجده ستـاره کـم شد؟ تو دیدی چگونه از

 !مـدینــه تــا از مـسـافــرانـت آیــد خـبـر،           روزت سیـاه باشـد چـشـمت بـه راه باشد

 !دست و سر، مدینهاین ره بی  درترسم شود            دستی سوی سما کن عـبـاس را دعـا کـن

 !مـدینــه ـن بیـت را بخـوانـم بـار دگـر،ای          جگــر بــرآرم خـون از بصر ببارم آه از

 بـگـذار تا بـگـریـم چون ابـر در بهـاران 

 کز سنگ نـالـه خـیـزد روز وداع یـاران 

 !مـسـافـر قـرآن بخـوان مدیـنـه  پشت سـر          !مدیـنه آهـت ز سیـنـه خـیـزد بـر آسمان،

 !دنبـال ایـن سـواران بـرگـو اذان مـدیـنـه          مسافـرآبــی بـریـز از اشـک پشـت سـر 

 !یک پیرهن بُـَود از هجـده جـوان، مدینه            سوغات دخت زهرا ازکوه و دشت و صحرا

 !دیگـر تنهـا بمان مـدینه بـعـد از حـسین،          چهره گرد غربت حسن گرفتی بر  بعد از

 !با من بنال تا صبح با من بخـوان مـدینه            کن با سوز دل سحر کن فریاد و ناله سر

نمفعول فاعالت نمفعول فاعالتوزن شعر:                 ترجیع بند   قالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 بـگـذار تا بـگـریـم چون ابـر در بهـاران 

 کز سنگ نـالـه خـیـزد روز وداع یـاران 

 یا قرص ماه لیـال در بین کـاروان است؟           عیان است کاروان خورشید روی احمد در

 خون روان است سیالب ها همچشم ناقه از           بباریدها هـا بگـرییـد ای اشـکای چـشـم

 پـاسبان است  در این سفر شما را عباس،           دشـمـنـان بتـرسید ای کـودکـان مـبـادا از

 عبـاس از والدت سـقـای تـشنـگـان است           جا که تشنـه گشتید عباس را بخوانـید هر

 گویی مرا هماره این بیت بـر زبان است          فـشاندمشـرح وداع خوانـدم خـون جگـر 

 بـگـذار تا بـگـریـم چون ابـر در بهـاران 

 کز سنگ نـالـه خـیـزد روز وداع یـاران 

 

 گرفت  شرر از آه شه به خرمن هستی،             ر گرفترا به ب تـربت او  آهی کـشید و

 به خـون جگـر گرفت  گه بـتـول،منـزل            گوشۀ رسولجگر که خون گریست،  بس از

 راه سـفـر گرفت  خـواهـم ز آسـتان تو،            !بهشتپس به ناله گفت که ای بانوی  زآن

 گرفت  تیـر قضا را سپر نتهوان به پیش،            جـفاقـضا که شوم کشتۀ  رفته است در

 گرفت  به بر  و به بحر آن خروش،  آتش از و             از تـربت بـتـول بـرآمـد یـکی خـروش

 شر گرفت  وآن گاه راه وادی پُر شور              ای تا کـنی وداعآمـده  مـادر! کای جـان

 گرفت؟  سر این چه شعبده است که گردون ز باز            دلـم بــرهــنـوز اسـت  داغ بـرادر تـو،

 گرفت  مخـتصر نتهوان غـم مصیبت تو،             تـرعـظـیـم نَـبهـَود مصیـبـتـی ز غـم تو،

 »خیر البشر« گرفت  دامن ،عرش در پای            بـیـداد اّمـتـان ز حـشـر خواهـم به روز

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: سروش اصفهانی            شاعر:   
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 پیمبر را نشان بــودیم و رفتـیـم             گل بـاغ جـنـان بـودیم و رفـتـیم

 )اگر بار گـران بودیم و رفـتیم(             مــدینــه ای تــمـام خــاطراتــم!

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

 بـابـایش سکــیـنـه   رود هــمراه             نــوایی می زند آتش به سیــنــه

 خـداحافـظ، خـداحافـظ مــدیـنـه             رسد روزی که بی بـابـا بـیایـد!

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

 هتــابی بـیاور شبــم تاریــکه، م             تــاب را تــابی بـیــاور  دل بــی

 بـــیــاور   بــرای بـــدرقــه آبــی              شــده اُم الـبَـنـیـن وقـت جــدایی

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

 نیسترفتنم  از چاره به غیر دگر             تنم نیست ببین زینب که جانی در 

 پیـراهنم نیستحتی بنگـری  که             شوم منغارت  دراین سفرچنان 

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

 احساس؟  من درد، کی کنم کجا و            النّـاس  بود تا هـمـره من أشـجـع

 عباس   بعدغارت خیمه که گردد             ز چــشـم بَـد نگـهـدارش خـدایـا

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

 بـگـفــتـا رازهــایـی مــادر مـن             نـبــاشــد ایـن وداع آخــر مــن!

 نََهـد بر دامنـش مـادر، سـر من             شود گـودال جـمع پـنج تن جمع

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

 پـذیـری   چه می پـذیـرفـتم هر آن             خــدایا هم علیـمـی هم خـبـیـری

 داغ اسـیــری  ولــی ای وای از             عــادت بـرای ما شـهــادت بوده

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                 دو بیتی   قالب شعر: علی اصغر انصاریان            شاعر:   
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 *********************** 

 بََرش طفـل رباب است رقیه در             استهجران کباب  دل ارباب از

 رسد جایت خرابه است  بدان روزی            عزیزمپدر گفتا: که خوش باشی  

 

 

 گـمانـم که وقت نـمـاز شب است           فضا محو تاب و تب زینب است

 بیابان پر از نغمۀ "یارب " است            همه هـاشـمـیـان، مـشـغـول ذکـر

 زینب است کاروان که بانوی این            مران محمل به سرعت)ِطِرّماح(!  

 لـب است غـریـبانه ذکـر خـدا بر           شب مـدام هـمه کـودکان را هـمه

 فروزنده هفتاد و دو کوکب است           اطراف اواست چون ماه و  حسین

 ای دل نشین  بـیـابـان بــزن نــالـه 

 نشین که دخت عـلی گشته محمل

 آیـد از ره به دنـبـالــشـان   اجــل           کـاروانی، خـدا یــارشـانعجـب 

 خــداونــد عــالــم خــریــدارشان            مـتـاع هـمه گــشـتـه خـون گــلـو

 اســارت بــود آخـــِر کــارشــان             شان با شهـادت شروع شود حـج

 آبـشـان خـون رخـسارشـان  بــود             گــواهـی دهـم در کــنـار فــرات

 مبــادا کـنی ای فـلک خـوارشان            ایـنان عـزیـزان پـیغــمـبـرنـد چو

 شـده  قـضـا را چه امـری مـقــدر

 که سـقــا پــریـشان اصغــر شـده 

فعولن فعولن فعولن فعولوزن شعر: ترکیب بند                 قالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 هـمین حـاال شد آغـاز  مـحـرم از             هـای نـالـه پــرداز اال ای نـغـمـه

 حـسـین فـاطــمـه شـد کـربـالیـی             مــدیــنـه دارد آهـنــگ جــدایــی

 عـبـاس  بـپـاشیـد آب پـشـِت پـای              های پُـر ز احـساس اال ای اشک 

 آیــد  کـه نـجــوای عــلــی اکـبــر            تــربت پـیـغـمـبـر آیـد  غــمـی از

 بــاالی زیـنـب را نـبــیـنـد  قــد و              الـهـی دشـمـنت خـواری بـبـیـنـد

 ها  جان و تن زده شعـله به روی               هـا ای در بـیـن زن صـدای نــاله

 حـسـیـن آیــم خــدایــا  مبــادا بـی              جـا روم بـا او از ایـن الـهـی مـی 

 شـبــانـه راه صـحـرا را گـرفـتـم              وصیت های زهــرا را گــرفـتـم

 بـمــانــد هـا   میــان لـشـگــر غــم              مـبـادا رهـبـرم تــنــهــا بـمــانــد

 جاست مـادر همین  تر  کمی آهسته             هاست الهـی با حــسـیـنم درد دل

 خـواهر از شـهـر مدینه   روی بی            مـبــادا ای دوای زخــم ســیــنــه

 مـبـادا بـی کــفـن بــاشـی بـرادر            تو بـایـد سـرو من بـاشـی بـرادر

 جـدا گـردد ز تن دستـان عـبـاس             گـل یـاس یهـایم بـ مـبـادا شـاخـه 

 1بــمــانـم   غــم اصــغــر عــزادار               و یا بـی قــاسـم و اکـبــر بـمـانـم

 جـوانی رنـگ پـیـری  بـبـیـنم در              مـحـرم اسـیـری روم با قــوم نــا

 شـام روم با دخـتـرت تا کـوفه و             به نـام خـارجی از دین و اسـالم

 
مي.   1 پيشنهاد  اما  است  محترم  شاعر  اصلي  سروده  زير  و  بيت  حرمت  بيشتر  حفظ  و  موجود  ايراد  رفع  منظور  به  کنيم 

 .کنيد زير بيت  جايگزين را آمده شعر متن در  که شده اصالح  بيت است؛ مداح  هر وظيفه مهمترين که بيت  اهل شأن

 عــزادار غــم مـعـجــر بــمــانـم             و يا بـي قــاسم و اکبــر بمــانــم

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                         مثنویقالب شعر: محمود ژولیده            شاعر:   
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 روی دل با کـاروان کـربال دارد حسین           شیعیان دیگر هوای نیـنوا دارد حسین

 نهاد اّما صفا دارد حسین  مروه پشت سر           حریم کعبۀ جّدش به اشکی شست دست از

 حسین  کوی منا دارداینها حرمت  بیش از           کربال هفتاد و دو ذبح عظیم میبرد در

 قفا دارد حسین آه عالمی هم در اشک و           پیش رو راه دیار نیستی کافیش نیست

 از بوریا دارد حسینبه جائی که کفن تا              برند حرم چون گل به تاراجش دیباج رخت و

 حسینتن جدا دارد   از  سحر روشن که سر چون           شمع رخسارش ولیپروانگاِن سروران،

 دارد حسین  که عهدی با خدا نماید خود  می           پیمای عراق به قاچ زین نهاده راه سر

 حسینوفا دارد  بی کوفیان خون به دل از              کند سـودا ولی وفای عهد را با سر او

 ما دارد حسین ن صورت زمان از ما یکی  هر            علی با سرنوشت کربالست سیرت آل

 عّزت و آزادگی بین تا کجـا دارد حسین          کند قسمت میدشمنان تشنه آب خود با 

 حسین حیا دارد  چه قومی بی  بابین داوری             بیت اهلبندد به روی   هم آب می دشمنش 

 حسینرنگین سینما دارد چه تماشا کن   دل           خون  ها وپرده ها اشک است و  بعد ازاینش صحنه

 نوا دارد حسین   و کن عالم پراز شور گوش            ای زخمهپیکان زخم   به دل هر  سازعشق است و

 حسین نفرین هم به لب دیدم دعا دارد  جای            خدا خواهد ازشمرگوید گوش کردم تا چه  

 دارد حسینریا  عزائی بی  کاندرین گوشه           "شهریار"  اشک خونین گوبیا بنشین به چشم 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل    شهریار                شاعر:   
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 محـمـل پـردگـیان دوز ز اغـیـار بـبند            ای علـمـدار سپه در دِل شب بار ببـند

 كن بیدار  محبت دِل شب به را كودكان            همۀ اهل حرم را به حرم كن احضار

 وبالست  كرب همگان  بعدازاین وعدۀ ما با             این خـداحافـظی آخر ما با زهـراست

 تو  مطاف من وگشتۀ زهراست گم   قبر             جاست طواف من وتو همین خواهر انگار 

 را  بـرم هـمره خود اینهـمه قربـانی  می           بـرم از كوچه پـریـشانی را مـادرا می

 گـریـۀ دخــتـركـم را بـسـپـارید به من            مـشكـل قـافـلـه را وابـگـذاریـد به مـن

 زینب كن  با عـلـی اكـبـر من هـمرهیِ            كناز امشب  سپه را كمك اي سپهدار،

 همه زیـنـبم جـامۀ بـسـیار بـپـوشان به             از همین اول راه آب بنـوشان به همه

 زانـوی اكـبـر لـیالست ركـابت زینب             زینب هـمۀ لشگـرعـشق است غالمت

 ساالر نگـردی خـواهر قـافـله كاش بی           یار نگردی خواهر بعد از این كاش كه بی 

 

 رودصاحب این خانه می زین آستان،             رودكه پروانه می  ای شمعِ من بسوز

 روداین خانه می ازچگونه حسین  بنگر            من اَمـَجـد و واال تـبارای شـهـر ِجـّدِ 

 رود مـوسـای تو اگر چه دلـیـرانه می             كارواندعا كن به  مادر به پای خیز و

 رودویـرانه می نـازش بـكن رقـیـه به            بـبــوس دیـدۀ گـریــان دخـتــرم مـادر

 رودمردانه می ببـین كه چه عباس را            كندتعجـیل می  چهبه اكـبرم كه  بنگـر

 رودفصل خـزان رسیده و پروانه می             ای باغـبان دگر بنـشین در عزای گل

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                مثنوی    قالب شعر: محمود ژولیده                 شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                       قالب شعر: ناشناس                  شاعر:   
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 رود  میشب فرزند زهرا  شهر زهرا نیمه   از          رود  دریا میای ساربان آهسته ران کز دیده 

 رود می  با نـاله و آه و فغـان، تـنهای تنها           روانکاروان گردیده درصحرا منزل  منزل به

 رود  سینا می  طور در دگرموسایی که  یا آن           کرده سوی جانان سفر  البشر،ریحانۀ خیر 

 رود  اش، دنـبـال سـقّا می با دیـده دریـایی            خونش به دل به رخ،  سکینه مشتعل، اشکش قلب

 رود  هـمراه بابا می  با شـوق پـیکـان بـال،           میزند بر دوش باب پر   دامان رباب، اصغر ز

 رود ازخون پیرهن، باشور وغوغا می  تا شوید            قامت کـفن پـوشیده بر ریحانۀ باغ حسن، 

 رود  به دریا می سقّای آل فاطمه، عطشان           چشم همه خون ریزد از زمزمه،صحرا  آید ز

 رود می هـاشم روان، با ماه لـیال  مـاه بنی           بنگر برای بذل جان  فشان، ای آسمان اختر

 رود  منزل به منزل کو به کو،صحرا به صحرا می           های آتشین  با ناله ،  نشین زینب شده محمل 

 رود  موال میزکف تاب و توان، همراه داده              گردیده با این کاروان مرغ دل میثم روان،

 

 رود  کرده سوی خـدا می سفر           رود؟ مدیـنه! امـامت کجـا می

 رود ها می نهـان از همه چشم             دل شب، غریبانه تنـها حسین

 رود؟  امـام غــریـبت کجـا می            سـاکـتـیمدیـنه! چه آرامی و 

 میرود، شب چرا میرود؟ اگر           عباس و اکبر بـپرس مدینه ز

 رود  عاشق سوی کربال می  چه             تمـاشا کن این قـافـلـه  مدیـنـه!

 برد؟  می اصغرش را کجا  علی             بـرد اگر جان به بـزم بـال می 

وزن شعر: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن                غزلقالب شعر: غالمرضا سازگار             شاعر:   

 

فعولن فعولن فعولن فعولوزن شعر: غزل                  قالب شعر: غالمرضا سازگار                  شاعر:   
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 رود؟رود شب چـرا میمی  اگـر           رود؟مدیـنـه حـسـیـنـت کجـا می

 رودمـی  غــریـبـانه پــیـش خــدا           شب از وطنغـریب وطن نـیمه 

 رود؟ صدا میبی  چرا سـاکـت و           زنـدصــدا میشـب خــدا را  دلِ 

 رود قــفــا مـی  از بـه دنـبــال او           اجل پیـش رو، مـادرش فـاطـمه

 بـرد؟ بـرای خــدا می  سـر مگـر           بـرد؟به تعجـیل رو در کجـا می

 هامرغ شب ای ناقه شما هم چو

 هـابـا زیـنـب ای نـاقـه بـنـالــیـد 

 ایـن قـافـلـه  کـن به مـدیـنـه دعـا           شب است و بـیابان پر از ولوله

 دیـگـران فـاصـلـه  گـرفــتـنـد از           هـمـانا بـه شـــوق وصـال خــدا

 کف گـرفـته کمان حرمله  که بر           حـال ربـاب آرد بـه خــدا رحــم

 سـلــسـلـه  را بـبـنـدنـد در پــسـر           ســر تـشـنـه پـدر را بـبـّرند لب 

 شده  شمع محـمـل شـرار جـگـر

 دل شـده  نــــوای جــــرس آتـش 

 

 دلت خبر دارد میروی و خدا از تو             دارد سـفـر ات نـیّـتِ حـسیـن قـافـلـه 

 دارد كمر دست بر به جای مادرتان             البنـین هم آمده است برای بدرقه اُمّ 

 دارد این سفـر خطر تو برای دختر             كوچكدخترت  مسیرجاده زیاد است و 

 براي پیكـر او سنـگـهـا شـرر دارد            آقا ایـنجـا زره بـبـر برای قـاسـم از

 ثواب دارد عزیزم كجا ضرر دارد            بیا برای خـودت هم كـفـن بخـر آقا

فعولن فعولن فعولن فعولوزن شعر: ترکیب بند               قالب شعر: غالمرضا سازگار               شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:           قالب شعر: غزل     علی اصغر انصاریان                شاعر:   
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 کرد میشهر مدیـنه مثل زهـرا گریه             کرد می رفـتند دنیا گریه  وقتی که می 

 کرد میچـشمان جـبرائیل حتی گریه             رفـتـنـد پـشت پـای آنهـا  که می  وقـتی

 کرد میعیسی گریه گهواره سر   دورِ              کرد می پائـین پای نـاقـه مریـم گریـه 

 کرد مییحـیی گریه  حتی میان تشت،            یش این است آن داغ عـظیمی که برا

 کـرد  میدار سـقـا گـریه  زانـوی لـرزه           این است زینب بانویی که زیر پایش 

 کرد میگفت الال گـریه  آهـسته تا می              طفلش بر روی دامن مادری در گوش

 کرد میبـا گـفـتـن بابـا، بـابـا گــریـه              کـاروان گـریـه شد وقـتی رقـیـه یک

 کرد میبه منزل ریگ صحرا گریه   منزل               پـای محـمـل مستـوره عـشق در زیر

 کرد میرفتند دنیـا گریه  وقتی که می            زد رفـتند عـالم سینـه می که می وقتی

 ه ـ ک ـ روج از مـ ار خـ عـ اشت دوم ـ مـ سـ ق

 

 

 گناه افتاد  در رها كرد و را احرامش  حاجیهمه گفتند             حج نیمه تمام را بگذارد در مسیری جدید راه افتاد

 یك لحظه رفت از ذهنش تا نگاهش به آن نگاه افتاد كعبه           به یاد آورد آنكه عاشق بود روی معشوق را حاجی اما نه 

 ای سیاه افتادپرده  درآگاه است كعبه  قصه عمق مكه از           نپاشد آب قصد ترك دیار دارد وایپشت پایش كسی 

 اشتباه افتاد بود شاعراینجا بهدیگر  قصه اما به شكل           آمدحج به كربال  ازحاجی  ، استقبالای به عدهآنطرف 

 افتاد... مثل ال الهای ، قطعه هلل مثال از كنار اال             خواهدغزلی تكه تكه می كربال بود و رسم خود شاعر

 گفت، یوسف اینبار هم به چاه افتاد می الاقل كاش قاصدی            یك شمشیر گلو وصحبت از یك  هزاران تیر، صحبت از یك تن و

 ها به راه افتادرا تمام و كامل كرد، بر سر نیزه  خود حج            فرمودحاجی اما هنوز عاشق بود در طوافی كه عشق می 

غزل                     وزن شعر: مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعقالب شعر: علی اکبر لطیفیان            شاعر:   

 

نفاعالتن مفاعلن فعل نوزن شعر: فاعالتن مفاعلن فعل                  غزلقالب شعر:             علی احدی شاعر:  

 



 240  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 

 از جّدِ خود شنید که اُخُرج اِلی الِعراق              خـواب بـود کـه افـتـاد اتـفـاق  و  بـیـدار

 من  ُحـسـیـن قَـده شـاَء أَنه یَـراَک قَـتـیـال            پیـغـام دادش از طرف َحـّی ذُوالـِمـنَـن

ُرج إلی الِعراق،  روی توست خطر پیش خوف و و غدادشت یک            سفر پیش روی توست أُخه

ُرج إلی الِعراق،  توست  ندار و غارت دار که فکر قومی            چشم انتظار توستکه  أُخه

ـُرج إلی الِعـراق،  شـوی ذبـح عـظـیـم خـدا که بـشـتاب تا            که بـاید فـدا شوی أُخه

ُرج إلی الِعـراق،   ات کنند در پیـش چـشم فـاطمه قـربانی            کنندات که مهمانی  أُخه

 ُمـخـّدرات بـه این بـزم دعـوتـنـد  با تـو            نـشـینان عـصمـتـنـدچند خیل پـرده هر

 شویگـیر میکه بین دشت زمین  وقتی            شویمی  پیر  فراق جوان، وقتی پس از

 1آنقََدر درآوری از جـسم ماه خویش  تیر              ریش علـقـمه با قـلب ریش وقتی کـنار

 خون شیرخواره محاسن کنی خضاب  از            ربـاب نظـر زینب و  وقـتی که دور از

 روی حال می  خوری ازکه نیزه می وقتی            رویوقتی به سجده در دل گـودال می

 شـوی اسب لگـدکـوب میّ ُسـم زیـر در             شوی؟می  َمسلوب  که  ست حکمتی  چه  یعنی 

 نـشان بـده  ات راروی نیـزه دلـبری   از             ات را نشان بدهسروری  را بباز و سر

 است نیزه خوشتر بر  سر قرآن شنیدن از            است بغض حیدر به لب از که لبای کوفهدر 

 من سنگ هم بخور گفته خدا به خاطر            بخورات رنگ هم از خون زخم وا شده 

 باش کـالمهم جـمـله با رقـیّـۀ خود یک             بـاش آن ازدحـام آرامـش عــقــیـلـه در

 
  مهمترين   که  بيت  اهل کنيم به منظورحفظ بيشتر حرمت و شأنپيشنهاد مي بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما  .   1

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

 تير آنقَدَر درآوري از نعش ماه خويش             ريشوقتي کـنار علـقـمه با قـلب ريش  

فاعلنمفعول فاعالت مفاعیل وزن شعر: مثنوی                   قالب شعر: محمد قاسمی                  شاعر:   
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 ستاره ماندمكه چرا بی  های شهرشب            آقا چه شد كه حج شما نیمه كاره ماند

 زند گـویا قیامت است، َملك صور می            زنـددلـم شـور مـی بـار سـفـر مـبـنـد،

 زدندزوزه كشان لب به ِمی  گرگان تشنه،             را به نی زدندسرتان  ،اممن خواب دیده 

 زندَمرهم به زخـم گـوشۀ ابـروت می            زنددیـدم نـسیـم شانـه به گـیـسوت می

 كشند دور و برت نی سوارهاهـو می            را به نـیـزه شه ِمی گـسارهـا تو دیـدم

 ای كـبـیـرهدر كـوفه متهـم به گـناهـی             ایآقای من، شـما كه مـسیـح عـشیـره 

 شودحضور تو دلگیر میبی این شهر            شودمی هـا پـیـریـعـقـوب چـشـم آیـنـه 

 شودمی روضۀ ما جـور   كم كم بساط            شـودات دور میدارد ز دیــده قـافـلـه

 امـا هــنـوز مـضـطـرب زیـنـب تـوأم              با اینكه مست ذكـر خوش یـارب توأم 

 كه عـّزت كعـبه تویی حسین آقا مرو،            حسینحرمت كعبه تویی  نجا بمان كهای

 زند سنگ می ها به خدا شیطان پرست            زنـدكه حـاجـیـان مـنـا لـنگ می  دیـدم

 حسین الاقل سه سالۀ خود را مبر پس             حسین خطر  پرروی سفری می  كه حاال

 حسین جگرخونین  دیدۀ با ظرف اشك            محـمـل ربـابپـاشیدم آب پـشت سـر 

 چـندین قـواره چادر دیگر بخر حسین            فـكـری به حـاِل روز مبـادای ایل كن

 حسین را ببـر یك سـاربـان اهل نـظـر            خوردنمی مسیرت این ساربان به درد  

 1حسینخورد زود نظر می  ماهۀ تو شش            حسینخورد می  جگرنمك به  بردنش با

 
اولين بار در قرن .   1 نيامده است و اين موضوع براي  اينکه تصريح بر شش ماهه بودن در کتب تاريخي متقدم و معتبر  به  با توجه 

   .سيزدهم در کتاب ذخيرة الدارين آمده است لذا بيت زير تغيير داده شد

 خورد حسين شش ماهة تو زود نظر مي             خورد حسينبا بردنش نمک به جگر مي                           

مفاعیل فاعلنمفعول فاعالت وزن شعر: غزل مثنوی                قالب شعر: وحید قاسمی            شاعر:   
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 بـسـته چرا آفـتـاب؟  سـپر  ُخـود و            قـصـد کـجا کـرده یـل بـوتـراب؟

 امام!  ترین شهر زمین است،شوم            !کین است امامسـایۀ  از کوفه پُر

 زد پـدرت کـوفـه تــیـغ بـه فــرق            کوفه زد زخـم جـفـا بر جگـرت،

 اند؟ چـند نـفـر پـشت سـرت مانده            ؟اندخوانده را  که توها همه آن کو 

 ولـی بـا هـراس  اسـم تـو بُـردنـد،            اسـاسبـی ولـی  نـامـه نـوشـتـنـد،

 خود نیـسـتـند  سر سری جز فکـر            نـیـسـتـنـد خـود الیـق پــیـغــمـبـر

 مکـن جـامـۀ احـرام به خـون تـر            خــاطــر آســوده مــکــّدر مـکـن

 ـم حـج اسـت چـرا کـربـال؟ مـوس            گـذر ایـن بـال، خـیـمـه بـچـین از

 کـن  سـرانجـام و سـرآغـاز فـکـر            کـن تـیــغ بـرائـت ز کــمــر بـاز

 کــار خــدا را بـه خـــدا واگــذار             بـه دعــا واگــذار اُّمـت خــود را

 بس  مرد نـماز است و مرد خـدا،            دین تـو سـّجـادۀ بـاز است و بس 

 رحــم نــدارنـد بـر ایـن قــافــلــه             حـرمله  پُر از شهـر پُر از شـمر،

 عــذر بـه درگــاه پــیـمـبـر بـری             آن است که جان در بریمصلحت 

 بــال زد آئـیـنــه و پــرواز کــرد              کرد دهـان باز کـوه خـروشـیـد و

 شور شد از پُر  از عطر، دشت پُر             شـد َعـلـی نـور ولـولـه شد، نـورٌ 

 نـیــزه و شـمـشـیــر و نـیـام مـرا             مـــرا خـــیـــام  گــفـت بـبــنــدیــد

 ...نیستم  قـفـس گـیـرمـرغ زمـیـن             شـدۀ بــار نـفــس نــیــســتــمخــم

 نـامـۀ تـقــدیــر مــرا طـی کـنـنـد             کـنـندنی  گـرچه سـرم را به سـر

 لـشـکــر شـام و حـلـب آیــد اگـر             جـان من از غـم بـه لـب آیـد اگر

 را  کـنـم این بـاغ یـکـسـره پـرپـر             دل ایـن داغ را بـنــشـانـم بـه گـر

مفتعلن مفتعلن فاعلنوزن شعر:        مثنوی              قالب شعر: محمد علی جوشایی                  شاعر:   
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 و زن و فرزندم اوست  خیل  و خیمه            هـمـه ارزانی لبـخـنـد دوست این

 دل مـجـنـون من افـتـاده است در            استاوست که در خون من افتاده 

 ...مـاه شـب چـهـاردهـم او شــده            ِمهر و َمـَهم او شده روز و شـبم،

 1کودک شیرخواره نیست  ام اینغّصه            راهه نیستبی که   روم این راهمی

 خـوردۀ مـوالست این  فـرق ترک            زهــراســت ایــن کـبــود دلداغ 

 است کردن تکـلیف عمل  وقِت به            لحـظـۀ قـنـداقـه بغـل کردن است

 لحـظـۀ پـرپـر شـدن است الوداع             الوداعخون تر شدن است  وقت ز

 

 برود اگر دل دیـوانه یـار  بهـره از چه            اگر برود دگر چه باغ و درختی بهار

 برود  اگر به سوی دشت طف آن کوهسار             خواهد کرد؟که تکیه   حجاز، بر قِد سروِ 

 برود اگر ُمراد این همه چـشم انـتظار             گریه ازنخشکد زمزم  ،معجزه مگر به 

 اگـر برود دلیـل گـردش لـیـل و نهـار            چگونه مـاه به ِگرد زمین طـواف کند 

 زین حصار اگر برود  عرب، شیرِ  و امیر            پای نهـند بعید نیست شغـاالن به شهر

 برود اگر  حـسـین یّکـه به آن کـارزار            کاهالن زار است تیغ ستم کار به زیر

 برود  این زمره خار اگر طفلی از به پای            شود غرقهخون به  چشم پیمبر غم دو ز

 برود اگر نیزه سوی شام تار  سرش به            شب جماعت کوفی سحر نخـواهد شد

 اگر برود  به ظـلم سر نـسـپارد به دار            به خون، شیعه مشق خواهد کرد پس ازحسین،

 
اولين بار در قرن .   1 نيامده است و اين موضوع براي  اينکه تصريح بر شش ماهه بودن در کتب تاريخي متقدم و معتبر  به  با توجه 

 لذا بيت زير تغيير داده شد،  سيزدهم در کتاب ذخيرة الدارين آمده است 

 ماهه نيست ام اين کودک ششغصّه             راهه نيست روم اين راه که بي مي 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل     علی محمد مؤدب                شاعر:   
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 مکه شد محروم از دیدارتان  آخر حیف!            دست الهی یارتان حاجـیـان حـج خـون،

 حجتان ایثارتان خون تپیدن  تان درطوف           صحرای خونین بالمکه تا  تان ازسعی

 وعــدۀ دیــدارتـان بـا خــالــق دادارتـان            باد تان مشکـورتان مقبول بادا سعی حج

 شود حـلّۀ احـرامتان خـون گـلـوتـان می 

 شودمی  صبح محشر آبروتان خونتان تا

 کـنید  اکـبرتماشای عـلی اشک ریـزید و           یدکن  حجِ خون چون یاد پیغمبر مسیر در

 اصغر کنید خون علی  از حضور یار  در           کــســب آبــرو داریـــد امــا بــاز آبــرو

 کنید  ترک سر خود رنگین زخون سازید و موی            شما وتراشند می  منا سر خود در حاجیان

 حسین  انصار  واصحاب ای  بفشارید  پای

 بوسـه برداریـد از دست عـلمدار حسین 

 تان حال  مکه خوشا بر خوش برون رفتید از            تاناقبال بر بردهحسرت  همای بخت، ای

 تـان خـون است تنها کعـبـۀ آمـال مـقـتـل           است فردا مرحم زخم شما زخم شمشیر

 تان به استـقـبـال  کـربـال آیـد ـاطـمـه درف           االنـبـیـا سازد شما را بـدرقه اشک خـتم

 عـریـان شما  گـردد خـلعـت انـدام  خـاک

 های عـطشان شما نـوشد آب از لب  بحر

 یاحسین  گردیده ذکر تانقلب  نفس در هر           حسین تااز حسین امشب سفر کردید با هم 

 سواران با حسین بسپارید ای چابک راه            این حج وضو تا به خون خویشتن گیرید در 

 واحـسیـنـا واحـسیـنا واحـسینـا واحـسین            در مسیر کعبۀ خون ذکرتان باشد همین 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مثمن  قالب شعر: غالمرضا سازگار             شاعر:   
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 کنید روز را از دود آه خویش همچون شب 

 لحظه گریـه بـر تنهایی زینب کنید لحظه

 باش  دارمهمانحجاز آورده  از رو میهمان،           باش آل عصمت یار بر ای زمین کربال!

 خـانـدان احـمـد مـخـتـار باش  مهربان با           عزیز فاطمه آغوش جان را بـاز کن بر

 1بر آن غم دیده گان غمخوار باش  عاشورا عصر           ها بیـرون بکشپای الله  خارهایت را ز

 تــاب اوالد پـیــمـبــر تـاب دهتـن بـی  بـر

 آب ده تشنگان را« میثم»چشم  سرشک از

 

 بـرسـانـند پـدرهـا به پـسـرهـا  بـایـد            مکه خبر آمده داغ است خـبرها از

 اذان ناله بلند است سحـرها نزدیک             یـمـانیاز مـکـه خبر آمده از رکن 

 شهر بـپیچـد بزند شعله به درها در            داغ است خـبرها نکـند بـاد مخالف

 امـا و اگـرها مانـدیـم دوبـاره من و            اینجا رد شد ازای قافله سحرنزدیک 

 کمرها  کوه و ی شده حتی شده ازحت             بـرسـانـم  بایـد بـروم زود خـودم را

 خیره به سرها   همه با خیره سری  حاال            به کوفهمکه خبر رفته رسیده ست  از

 بسته بـگـویند پـسـرها به پدرها سر            بر خاک عزیزی ست ولی پیرهنش را

 هاداغ است خبر خود را برسانید که            ستعزیزی راه  در ست وبرخاک عزیزی

 
کنیم به منظور  پیشنهاد می وجود ایراد محتوایی در عدم رعایت شأن اهل بیت؛ یت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما با توجه بهب.   1

بیشتر   ایراد موجود و حفظ    را   آمده   شعر  متن  در   که  شده  اصالح  بیت   است؛  مداح  هر  وظیفه  مهمترین  که   بیت  اهل  حرمت و شأنرفع 

 .کنید زیر بیت جایگزین

 عصر عاشورا بر آن آوارگان غمخوار باش            ها بیـرون بکشخارهایت را ز پای الله 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                 قالب شعر: غزل     حسن بیابانی                  شاعر:   
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 زهـرا خــدا نـگـهـدارت  یـابـن            دیـدارت ز کـعـبـه محـروم شد

 کـارت؟  و اوفـتد سریا به شام              یـا کـوفـه؟ روی وکـربـال مـی 

 چه شود ای امام جـود و کـرم

 یک نگـاه دگـر کـنـی به حـرم

 هست که   آنچه  دست ودل شسته ازهر            ای ز جـام بـال شـده سـرمست

 دست   سرای گل سر گرفته  جای            دوست دیدنِ به شتابان روی  چه

 حـریـمت بـرون شدی موال از

 مـوالعـازم حـج خــون شـدی 

 آورنـد ســوی حــرم  هـمـه رو            هـشـِت ذیـحـّجـه مـردم عــالـم

 به صحرا نهی قدم به قـدم  سر            بـیـت امـن خـدا تـو دل شب ز

 کرد می کعـبه تا صبح ناله سر

 پـســر فـاطـمـه مــرو بـرگـرد

 تـو چـشم نگـاه  دارد ازنمی  بر             آه ناله و واشک  وکعبه با سوز 

 همراه طفل شش ماهه را مبـر            عطش است  و نیزه و سفر تیر

 از سـفـیـدی حنجـرش پیداست 

 این پسر ذبـح سیـدالـشهـداست 

 احـسـاسـت  ســرخ بـاغ ثــمــر            نـظـری کـن به غـنـچـۀ یاست

 بـسـپـارش بـه دسـت عـبـاست             مـادر اصغـرت را بـگــیـر از

 جـوابش ده چون صدایت زنـد

 از سـرشـک دو دیـده آبـش ده

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                   مسدس    قالب شعر: غالمرضا سازگار                     شاعر:   
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 کـه شبـیـه صـدای نالـۀ توست            لـب سـاللۀ تـوست  ای بـرنالـه 

 سه سالۀ توست  کودک این آخر            ساربـان را بگـو کـه تنـد مرو

 !نانخـواقــدری آرام ای ُهـدی 

 !آهـستـه ای شـتـربـانـان کـمی

 زنـنـد امشبهـا نـالـه مـی کـوه             یـا حـسین بـه لب هـا ذکرناقـه 

 الـسـالم عــلـیـک یــا زیــنــب             گـویـنـدها خـم شدند و می نخل

 !ای فدای چشم ترت مخور غم

 سـرت هـیجـده محـرمـنـد دور

 شداز تن کعـبه جان برون می             شدمی خورشید واژگـون کاش

 شد مـی  آب زمـزم تـمـام خـون            کــاش از اشـک دیـدۀ حـّجـاج

 واویـال کـعـبـه سـاکـت مـبـاش

 گــریـه کـن بـهـر اللــۀ لــیــال 

 اشک از دیدگان مکـن جـاری             چه غم داری؟ ای سکینـه دگر

 عـلـمـداری مشـک سـقـایــی و            عـباس که محّول شده است بر

 سماعـش دو دست بـاال کن بر

 چه دانـی دعـا به سـقـا کن هر

 گردد این شِب غـم، سحـر نمی             گرددنمـی  سـربـه  نالــه دیگــر

 گـردد رود، لـیـک بـرنمـی مـی             این مسافر که دل به همره اوست

 ـو اجـاللشعـالمـی گـشتـه مح

 چـشم »میثم« بَود به دنبـالـش
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 بال شده  و حاجّی عشق راهی کرب            حج از حجـاز عـازم دشت بال شده

 سفـیـر خـدا شده  یک کاروان نـور،             اطهرنداین حاجیان ساللۀ زهـرای 

 راهی دشت منـا شده  ذبـح عـظـیـم،            ایـنـهـا فـدائـیــان تــواّلی حـیـدرنـد

 گـاه بازِدهش نـیـنـوا شده  این خـیمه            پنهان کـنید از عـرفـه خیمه گـاه را

 یعنی که وقت هدیۀ خـون خـدا شده              استبسته  باربه ظلمت شب  خدا نور

 زیـنـب پـیـمـبــر سـفـر کربـال شـده            عّمـه را ای َمحرمان رکاب بگیرید

 راه وا شده زمین به سوی  آسمان از            عـشق رؤیت شده ستـارۀ دنباله دار

 ب وا شده حاال زبـانـشان به عـمو آ            بسته را ببین  اطفاِل خـردساِل زبان 

 

 احـرام حـّج خـونـیـن بـار دگـر بـبـنـدیـد             سـفـر بـبـندیـد  ای ُمـحرمان َمـحّرم! بـار 

 چـاووش کـربـال را بـار سـفـر بـبــنـدید            کربالیممن خـود، خـلیل عشق چاووش 

 بـبنـدید  کـمر  دامان عشق بازی، نک بر            ما را به حـّج برتر  عشق خـدای خـواند، 

 نـخواهـد بـایـد نـظر بـبـندیـد  آنـچه او  از             این فرع غیر را رضای جانان اصل است و ما

 زنگ خـطر بـبـندید بـر گـردن شترهـا،            محـمـل آیات خـون نویسید های  بـر پرده

ردل بگیرید، از            لـعل حوران های جنّت مائیم و حجره در  َحَجر ببندید  چشم از ِحجه

 بر مرگ در ببـندیـد  بـا پـنجـۀ شهـادت،            هرکس شهید ما شد، جـاوید، زنـده مـاند

 وی مادران مظلوم، چشم از پسر ببندید             بگـیرید دل از پدر وم،ای دختران معص

 دست قَـَدر بـبـندیـد  تـوانـیـد، هرگـز نـمی             تـقدیـر ما »مؤیّد« بـاشد چو در شهادت

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: محمود ژولیده                   شاعر:   

نمفعول فاعالت نمفعول فاعالتوزن شعر: غزل                   قالب شعر: سیدرضا مؤید                  شاعر:   
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:چهارمبخش   
  بین راه مصائب

کربالو آغاز محرم    
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 عــاشــورا  ُمـحـرمــان َحــریـم               از غــروب مـدیـنـه می آیــنــد

 فــرشــتــگـــان سـمـا کــاروان               1کــاروان بـهـشـتــیــان زمـیــن 

 خـاک بـوس حـریـمــشان حـّـوا               یکـی از نـوکـرانـشان جـبـریل

 نَـفَـسـی از دعـایـشـان عیـسـی               ای از صـدایـشان داوودگـوشه

 پـیـر مـردانـشـان خـلـیـل آســا                 نـوجوانـانشان چـو اسمـاعـیـل

 هـایشـان دریــا تـشنـه ی مشـک                یـشـان بـــاراناشـکـهـا زائـر 

 اما «صاد»و« عین»و «یا «» ها»و« کاف»            هـــمـه آیـات سـورۀ مــریــم

 قـبــیـله ی زهــرا  مــریـمــان                یـوسـفـان عـشـیــره ی حـیـدر

 ــان شــفـاعـت فـــردا صـاحـبـ                کـشـتـگــان حـــوادث امــروز

 ایـنـجـا  کـنـد چشـم تـا کـار می              کعبـه می بیند و طـواف مـَلَک

 ایـن هـمـه آفـتــاب را یـکـجــا               تـا بـه حاال نـدیـده هــیـچ کـسی

 هـمه مجنون صفت همـه لـیـال              هردلی با دلی گره خورده است

 دخـتـرانــی عـفـیـفـه و نـــوپــا               کـاروان صـحـرائـیدارد ایـن 

 همه در پرده های ُحجب وحیـا              احـتـــرام بــا مـعـجـر هـمه بـا 

 بــاد، حــتـّی نـمـی بــــرد بــاال               از مـقـــابــل زیـنـب  پــرده را

 تـحت فـرمـان حضـرت سـقّــا                دور تـا دورشـان بـنـی هـاشـم

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

 .کـاروان امــام عـاشــورا          کــاروان سـالله هاي خـدا                   .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 همه چون کاف و ها و يا و الي       هـمـه آيـات سـورة مــريم                             

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر: قصیده                  قالب شعر: علی اکبر لطیفیان                  شاعر:   
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 روی زانـــوی اكــبــــِر لــیــال             پـای ُعـلـیــا مـــخــّدره زیـنـب 

 حـّق نـگـهـدار ایـن هـمه لـیــال              حـّق نگهدار این هـمه مجـنون

 ازسـر وطشت وحضرت یحیی              می رسیدنـد و یـاد می کـردنـد

 

 

 نشیب  های پُـر بیـقـرار روضه            ناشکـیب من کـیم یک بیـنوای

 کاروانی خسته آرام و غـریب            کـربـالی عـاشـقـی رود تامـی

 کـاروان سـاالر آقـائی نجـیـب            قـافـله خـوبـان عـشقمیان  در

 لـب بـانـو نـوای یا ُمجـیب بـر            جمیلکسی مشغول با ذکری  هر

 الحبیبزمزمه دارد که یا نعم             با پـریـشـانـی میـان محـمـلـش

ً            الُهـدیٰ بـرد بنـتدست بـاال می   حالی عجیب  وه که دارد واقعا

 طـبیب  نگـاه دلبـرش کـار  یک            کـنـدبـی مـی بـا دل تـبـداِر بـی 

 الحبیبگـوید که یا نعـم باز می             گیرد گلویش را ولیمی بغض

 عن قریب  این کاروان و رودمی            هـاتفی آید به گوش ای ازنغمه

 اصغـر گرفته تا حبیب علی   از           آیـد به دیـدار هـمـهمـرگ مـی 

 رود عینی به باالی صلیب می            القُُدسدم گرفته حضرت روح

 وای این آقا شود َخُد التَّریب؟!            خـدا حیرت از امر قدسیان در

 الَخضیب  آسمان َشیبُ  در ُشهرتش            این همان مـاه زمینِی خـداست

 سیب  عطر  شد عرِش کبریا از پر            آسـمان نام او پـیچیده چون در

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل  مجتبی روشن روان                 شاعر:   
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 شـد پـیـدا  دور کــاروانـی ز             سکـوت شکـستۀ صحرا در

 قــبــیــلــۀ طــاهــا  کــاروان            سـادات عــشــیــرۀ کـاروان

 کــاروان امـــام عـــاشــورا             رسـول های سـالله کـاروان

 پـنجـمیـن آفـتـاب اهـل کـسا            حضرت حق کاروان عزیزِ 

 بلکه هفت سقِف سما  نه! دشت            لرزان پایشان زیر دشت در

 همه لیال  صفت  همه مجنون            مـبـرچـشم پیـغـ همگی نـور

 عیسی  چون ،مستجاب  همگی            یوسفچون   ،روی الله شان همه

 ها را  جـمال آن که بیـنـد هر            افـتـد  یـاد تـیـغ و تـرنـج می

 "القربی  ذوی" معنی   یکطرف             روح آیـۀ تطهـیـر یکـطرف

 منـا  کعبه و صفا و در مثل،            اکـبر ساقـی و پور زهـرا و

 شـیـدا نـهـایـت مـؤّدب و  بـه             این طرف یادگارهای حسن

 سقا دوش حضرت  بر  مشک،            َعــلَـم کــاروان بـه هــمـراهِ 

 حیا  های ُحجب و  همه در پرده            خیل ناموس حضرت حیدر

 شـیــر غــّراِن بـیـشـۀ لـیـال             مـخــّدرات حـرم پــرده دار

 پرده را جا به جـا کند حتی              گـیـردباد، اینجا اجـازه مـی 

 که قامت آنها  صورت،  نه ز             دورفرسخ  هزار دشمن چشم

 خداعرِش  چومحترم محملی              آیـدرکـاب مـی  محـمـلی بـی 

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر: قصیده                    قالب شعر: محمد مهدی رافع                    شاعر:   
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 زهرا حضرت  پور رو،  پیش            هـاشـم ن بـنـیدور تا دور آ

 رسد ایـنجا هرکه از راه می            بـیـندِعّز و جاه و شکوه می

 شود غوغا ناگهان دشت می             آیــدکـه گــاِه نــزول مـی  تـا

 تا که زینب زمین گـذارد پا              افـتـدها سوی خاک می  دیده

 بـازوی زینـب کـبـری  زیـر            گـیردحـیـدر است می ثـانِی 

 شـکـوه حـرم کـند معـنـا  که            آیــدزانــوانـی غــیــور مـی 

 کـاروان را نظر زنند اعـدا             روزی ناید آن دور، چشم بد

 در بیـابـان شود تک و تنها             که عزیز بتول ناید آن روز

 

 رودمـروه پی سعـی صفـا می             رودقــافــلـۀ نــور کـجــا مــی 

 رودبا هـمه هـستی به منـا می             گفته است عظیمی که خدا ذبح

 رود پـی خـورشـیـد وال می   در            بدیـل یـان بیمـاه بـنـی هـاشـم

 رودبهـر شهادت به رضـا می              نــیـکـو لـقـا  شـبـه نـبـی اکـبـر

 رودآب بــقـا مــی  تـشـنــه پـی              است تب تاب و رضیعی که به  طفل

 رودمی روح قـدر بهـر قـضـا             زینب کبری پی تعـظـیم عشق

 رود تـجــالی دعــا مــی  بـهــر             زیـنـت سـجـاده و روح نـمـاز

 رود دست اجـل پـای به پـا می             همره این قـافـله تا شهر عشق

 رودخـون خـدا سوی خـدا می            شوریده حال چنین طاهر گفت

مفتعلن مفتعلن فاعلنوزن شعر:                           غزلقالب شعر: ابوالفضل آردیان            شاعر:   
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 باشد پناهش  خدا پشت و رود کوفه،می            که دل کـشتۀ چـشمان سیاهش باشد او

 باشد آتـش آهـش  سـوزش قـلب من از            نو ازشب غربت شد و اشکم شده جاری 

 راهش باشد؟!  سر بر است مگر چه قرار            اش مرگی راست پی قافله خواب دیده

 تیـر و شمشیر پـذیـرای نگـاهش باشد             این صحرا است که در آه انگار قرار

 سنگ هم منتظر صورت ماهش باشد             روی چنان خورشیدش ها منتظرنیـزه 

 اینکه فـرزند عـلی بوده گـناهش باشد             موال؟ شایددل  از چه گـناهی زده سر

 سپاهش باشد…؟! نکند دست عـلمدار            پیکر از دست است جدا که دو خواب دیدم

 

 آمـد مـحـّرم لـبـریـز شـد چـشـم تـرم،             فـهـمـیـدم از دور و بـرم، آمد محـّرم

 آمــد مــحــّرم بـا إذن شـاه بــا کــرم،             ها عـلَم را تکـیه دادندکـنج هـیئت در

 ـد محـّرم آم ورم،سـر تـا به پـا شـعـله             مـثــِل لـهــوف و مـقـتـل إبـن مـقــّرم

 آمـد مـحـّرم  دیـدی چه آمـد بر سـرم،            کنج حسیـنـیه؛ حسن سینه زد و گفت

 پـرم...آمـد محّرم   جـبـریل بـر بـال و            آورده که امشب نوشته فـطرس خـبر

 محـّرم  حـرم آمد تـعـویِض پـرچـم در            چون همزمان با پیراهنم مشکی شده!

 دلـواپـسـم شـد مــادرم، آمـد مــحــّرم            شیطان شرّ باشد   من دور ازخواست می 

 آمـد مـحـّرم! آتـش گـرفـتـه حـنجـرم،            کهـف هاِی سورۀآیه دهـم درجان می 

 آمد محرم!  کن ای معجرم!  خون گریه            گفت با اشک  ! رخت عزا پوشید زینب

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: مرضیه عاطفی            شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   مجتبی حاذق                  شاعر:   
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 للا عـالمند  اشرف ز خـلق و ما خـلق            دمـندآنانکـه روح را به تن مـرده می

 تـمند گاه خـا گاهی حسین، گاه حـسن،            خـالـقـنـد اضالع یک مـثـلث قـائـم به

 آنان جـدا نـکـرده خـریـدار درهـمـنـد            شاه و گـدا ز دیـدۀ آنـهـا بـرابـر است

 شب مـاه مـحـرمـنـد کـنان هـر گـریـه            زنندهای کـربـبـال لطمه میبا روضه 

 مندشـبـنـ که عـاشـقـند همه غـرق  آنها            مـاه مـحـرم اسـت بـبـاریـد مـثـل ابـر 

 غـم خـمـند هـای مساجد زمنـاره  حتی            حتی درخت کوچه به تعظیم رفته است

 تـکـیۀ حـسـین هـمه مست ماتـمـند  در            عرش است محل بکاء اینجا حسـیـنیه

 اعظم رسیده است فصل عزای آن شه            حی علی العزا که محرم رسیده است

 

 امـسال شاِل مشـکـِی من را شـمـا بده            هـا بـدهآهـی به وسـعـِت هـمـۀ سـیـنـه 

 روزه را بده لقمۀ هر با دسِت خود تو            مادر اگرچه این پـسرت ناَخـلـف شده

 این اربـعـیـن غـذاِی مـرا کـربـال بـده            بس استروضه براِی گدا  یک لقمه نان و 

 صـدا بـده بـی  هـاِی مـراروزِی گـریـه             صدا گوداِل پر خواِن گوشۀای روضه 

 حــوال را بـده اَحـسـُن اال بـد آمـدم تـو            ولـی به حـسـیـنـیّـه آمـدم آمـاده نـه…

 نـوا بدهجرأت براِی تـوبـه به این بـی            !من؟ پیراهِن عـزاِی حـسـیـنت کجا و

 پا بده ودست به شاه به من خدمِت در              پا زده که نجاتم دهد قـبول او دست و

 آشـنـا بـده ای ازنـشـانـه نـدبـه بخـوان             مـاَهـت نــیــامــده مـاِه مـحــّرم آمـد و

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: جعفر ابوالفتحی               شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                       قالب شعر: حسین ایمانی                شاعر:   
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 باز آمـدم زیـر لـوای اشک و پـرچـم            که زنـده هـستم این محرم خـدا شکـر

 ُمـسـلّـم زهــرا بـوده دعــای مــادرت             درهمها، خواندیم گر با بدی با خوب

 بــودم دلـتـنــگ بـرای مـاهــتـان آقــا

 رنگ بودم مشکی شال   دلتنگ رخت و

 افـالک بـاشـم هـایت زائـردر روضه            چـاک بـاشـممـدم تـا یـار سـیـنـه آ بـاز

 خـاک بـاشـم  شاید که سـال بـعـد زیر            پـاک باشـم  پـاک  پـاک اشـکـی بـده تا

 کاش با عـشـق شما زیـبـا بـمـیرم  ای

 عـاشـورا بـمـیرم  روز کـربـال در در

 خوبی ندیدم  جز تو من از دیدی از بد             کـشیدم عشـقـتان من قـد کودکی با از

 روسـفــیـدم آمـدم کـن  روسـیـاهـی بـا            دویدم با سرات روضهکه بوده  هرجا

 تا زنده هستممن را جدا از خود مکن  

 شرمنده هستم  من که من ُحّری بساز از

 گناهم عـصمت مطلق ولی من در  تو            سیاهم تو پـرچـمت باشد سـیه من رو

 قـتـلـگـاهـم اّمـا هـمـیـشـه با شـمـا در            پـادشـاهـی مـن سـیـاهـِی سـپـاهـم تـو

 ُعـمری بود با داغـتـان بـد حـالـم آقـا 

 زنـان روضـۀ گــودالــم آقــا  لـطــمـه

 مـظـلـومـی آل رسـولـی تـو بـودی و             امـتـحـان حق قـبـولی در تو بـودی و

 قـصـد فـضـولی  نـیّت و  آمد سـنـان با            خولی و شمر گودال بود و بودی و تو

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر:             مربع ترکیبقالب شعر: مجتبی صمدی          شاعر:   
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 تو زیر و رو شددفعه با پا پیکر  یک 

 شد مو دستان زینب آنطرف تر پُر ز

 شد گـودال وا پـاهای زهـرا تا که در            چها شدمقتل  که درگویم مکشوف می

 از ُمهـرۀ اّول سـرت از تـن جـدا شد             شد یکـدم زمـین لـرزید غـوغـایی بپا

 نی شد تا به کوفه ریسه بردند  بهسرها 

 زودتر با کـیـسه بـردند رأس شما را 

 

 حسین  یاات شور ُمحّرم دلم از روضه در            ات آغاز ماتم یا حسینالسالم ای روضه 

 حسین  خاتم یا  ای سراپای وجـودت نـور            کـبریا گردیده خـون بهای خـون توخـون

 حسین  شود آنکس که َمحَرم یادر سپاهت می             ستعلی  زهـرا و مطمئناً از دعـای خیر

 حـسـین  من گـدایم من گـدایم من گـدایم یا             عـالـمی تو عـزیز عـالـم و نـعـم االمـیـر

 حسین  تاریک قبرم یا ای ماه در کن گذر            بردکم می خا به عاقبت دست اجل من را

 حـسـین  عـالـم یا  پـنـاهـان دوای پـنـاه بی             هم بگیر شب قبرم بیا و دست من را در

 حسین  داده شیرم یا با غم تو زانکه مادر            مانم دمیمـیرم نمی من بدون روضه می 

 حسین  یابخوانم روضۀ تو من کدامین از             کربال چه شد در خواهم بگویم تااذن می 

 حسین  وای از حال رباب و این همه غم یا            نویسم روی دستت اصغر تو ذبح شدمی

 حسین  شد قدت خم یاداغش  که زنویسم  می             خون نشست  نویسم که علمدارت به خاک ومی 

 تو زینب است خواهر هایتروضه خوان روضه            مرکب است پامـال سمّ که تنت  نویسممی

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل     ناصر شهریاری                   شاعر:   
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 ماتـم را مگـیر های سـیاه و شال  پیـرهن             را مگیرما محرم   ایم ازگرچه ما بد کرده 

 زمزم را مگیر قطره قطره اشک جاری همچو            بوده است سرعزای شاه بی  چشم ما نذر

 و این آه و ماتم را مگیر  جان زهرا این غم             شاهد است زهراست مأنوسیم  غمش عمری با 

 مرهم را مگیر   ما دارو و پس طبیبانه ز             الشفای دردهای شیعه است اش دارروضه

 زنان این نوحه و دم را مگیر از سینه رب یا            1ایمهای حسینی بوده زن طفـلی سینه  ما ز

 کام عطشان میوه قلبم حسین  کشته شد با             دوعین هر سرشک از دم گرفته مادری ریز

 

 نشستم ماتمت  دردم به کنج محمل  کاین           هستم تو من خواهرای سربه من نگاهی 

 حـرمت تـو بـستـم  دیبـاچه سخـن را از           تا صوت دلـربایت از روی نـی شنـیدم

 پیـونـد دیده و دل از غیـر حق گسـستم            روی ماهتتا جـلـوه ی خدا را دیدم ز 

 چـون عـاشـق صـدای داودی تو هستـم           ای نـازنـین بـرادر قـرآن بخـوان برایم

 که بود کـوتـاه از دامـن تو دستـم  زیـرا           دیشب به یاد رویت تا صبح نـاله کردم

 کاینسان زبوی عطرآن دلشکسته مستم          مـادر ای تو دیشب به نزد   گویا که بوده

 من خواهرتوهستمنگاهی ای سربه من            "ژولیده" باردیگر برگو که گفت زینب

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

 .متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 يا رب از سينه زنان اين نوحه و دم را مگير             ايمما ز خردي سينه زنهاي حسيني بوده

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل     مجید رجبی                  شاعر:   

 

فاعالتن مفعول فاعالتن مفعول وزن شعر:                قالب شعر: غزل   ژولیده نیشابوری             شاعر:   
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 نم شروع شدبغضم شکست و لطف تو نم             خدا که مـاه مـحـرم شروع شد شـکـر

 کم چکید و جوشش زمزم شروع شدکم             مـا را قـلـیـل اشـک مـقـام خـلـیـل داد

 از آن زمان که گریۀ خاتم شروع شد            دیـگــری تـولـد خـود رســم آورده بـا

 تـا آیـه آیـه سـورۀ مـریـم شـروع شـد            خـدا ـمـبرشرحه سیـنۀ پیـغ شد شرحه

 مـاتـم شـروع شد نوحه و  مـاه عـزا و            که بازخوان بخوان نوحه  این چه شورش است”  باز“

 !محرم شروع شد مشکی به تن کنید؛            سرخی خون حسین نیستورای رنگی 

 شروع شد گرفتم… «یا رقیه » تا ذکر             ایبـهـانه سـرودن  خـواسـتـم برای می

 

 توأند  سربلـندان دو عـالم سر به دیـوار            کش مشتاق دربار توأند جارو عرشیان 

 پی کـار توأند  ها هـمه مـردمدر محـّرم            کنندخدمت می جوان دارند   پیر ومرد و زن 

 توأند بدهکار تا قـیامت پس همه ادیـان             نبوداسالم که نه از خدا حرفی  از توبی 

 توأند  سیزده معصوم دیگر هم عـزادار            علی  ابن مـوتور خـدایی ای حسین وتر

 توأند  انصار آقا جـزو تو هایگـریه کن             ست باعث تسکین قـلب فاطمهگریه ما 

 توأند اند آنانکه بیـمارالـدعـوه  مستجاب            حل شد مشکلم کردند و نوکران تو دعا 

 تــوأنـد زّوار اولــیـا در بـیـن  انـبــیـا و             حسین ما باشدروی  ما که باشیم اسم زائر

 توأند  سینه زنها دم به دم مـشتاق دیدار            تو جنّات تجری تحتها االنهار ماست برق

 آه بــا آزار زیـنـب فـکــر آزار تــوأنـد            زمین نی بر زینب افتاد و سرت افتاد از

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل               قالب شعر: سیدمسعود طباطبایی            شاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل     سیدپوریا هاشمی               شاعر:   
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 عـّشـاق را صدا زده لـبیـک یاحسین            حسین  قـقـنوس غم صال زده لبیک یا

 بر پـرچـم عـزا زده لـبـیک یاحـسین            حسین کجا زده لبیک یا  نقـشی به هر

 ها زده لـبیک یاحـسین آتـش به قـلـب 

 دّمــامـه آوریـد کـه داغ دمـادم اسـت            پا کنید که هنگـام ماتـم است  بیرق به

 عالم است  خلق شورش است که در باز این چه             هم است دراحوال آسمان و زمین جمله  

 را صدا زده لبیک یا حسین!  دنـیا تو

 من عشقت جهان  محبت و سرشار از            آسـمـان من ای روشن از تـجـلـی تو

 جان من  قلب و بر تو ِمهر است ُمهرخورده             ت خـانـمـان منای عـبـد خـانـوادگی 

 حسین  را خـدا زده لبیک یا  این ُمهـر

 تو ابروی همچون هالل قوسین شرح             مـقـام و جـالل تـو مـعــراج آیـتـی ز

 مـصطـفی به بیان کـمـال تو  فـرمـود            دیگـر نیـامـده است و نیـاید مـثال تو

 حسین  عـرش کـبـریا زده لبیک یا بر

 شویم اصغرتزِن   و سینه  نثار یا جان             که فـدای سـرت شویم ما کـیـستـیم تا

 مـدافـع حــرم دخـتــرت شـویـم بـایـد              شویمکه خاک ره خواهرت  خواهیم اگر 

 حسین  لـبیک یا  بر دهر پشت پا زده،

 ایـم ماآخـرین نـفـس هـمـه اسـتـاده  تا             ایم ماحـجـت تـمام شد حـجـجـی داده

 ایـم مـا هـمـچـون مـدافـع حـرم آمـاده            ایـم ماآزاده گـوش رهـبـر فـرمـان به

 حسین  خون به سر حنا زده لبیک یا از

 ایمگـشتیم در جهان و تو را برگزیده            ایمخریده جان  خدا که داغ تو بر شکر

 ایمدر شاهـراه کوی شـهـادت شـنـیده             ایمچه دیده  عشقت چه کرده با دِل ما و
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 انتـهـا زده لـبـیـک یاحـسـین  آغـاز و

 را پـذیـرایی توُحر دیـده است حسن             را دهـد آقـایـی تـوفـطـرس گـواه می 

 را  تنـهـایی تو  زینب لـوای غـربت و            را تـاریخ شـاهـد است شـکـیـبایی تو 

 حسین  در دشت کـربـال زده لـبیک یا 

 داغـی که پیـکـرت وسط آفتاب مـاند             ماندجواب خواستنت بیداغی که آب 

 بزم شراب ماند  تو و ای که ازآن صحنه             قلب رباب ماندداغ حسرتی که به  آن

 حـسین  ها زده لـبـیک یا آتش به قـلـب 

 

 ُخـدای حـسین است  هاطالب این اشـك              استپای حـسین  سـوختن به نیت اگـر

 ریخـتم بـرای حـسین است  اشكی اگـر            طبق روایت ُحـسین ُكـشـتۀ اشك است

 وفای حسین است  در همه جا صحبت از             حـسنـاتـش جا گـفـتگـوست از در همه

 پای حسین است  خاك زیرِ  هركه سرش            حشر از همه درگردن سر است  یك سر و 

 هوای حسین است  آن كه سرش گرم در            از عشق َمجازی؟ِكی شود  به هوا سر

 است خدا خـیمۀ عـزای حـسین عـرش            حرم اوستاش روضه  چون حرمش عرش و

 حـسـین اسـت پیـُرهـن مـشـكی عـزای            جــامــۀ اِحـــرام حــاجــیــان ُمــحــّرم

 است حـسین آشنای هركه غریب است            گـوشـۀ عـالـم كـن به چار خـوب نـظر

 عطای حسین است  كه َدِم گرمت از  ای             را نَـفَـسـت كن  عــزای حـسـیـن خـرج

 از دعای حسین است  گر كه به او وصلم             كــویـش  نــیـــســتــم انـــدازۀ گــدایــی

 روی سـرم سـایـۀ لـوای حـسـین است             مـنّـتی از پـرچـم كسی به سرم نـیست

 است خاك كربالی حسین چون ِگلم از            سر بـازگشت من به سوی اوست آخرِ 
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 برای سوختن امشب کمی زمان بدهید              ها امـان بـدهـید بـود بـه پـروانـه  قـرار

 بـدهید  خـسته آشیان پـر  به این کـبـوتر             به روی بـام حـسـینـیه یا کـنـار حـیاط

 مـحـرم آمـده، لـطـفاً پـنـاهـمـان بـدهید            زهـرا خـاکـی مـادرش قـسـم به چـادر

 بدهید میهمان به مساعد  که جای خوب و            بگو  بگـو به صاحب ِخانه نیاز نیست،

 بدهید مکان    ها، من میان همین کفش به            ام دم دربـه وهللِ راضـی  نـیـاز نـیست،

 بدهید  ام را کـمی تکـانعـاطفه  درخت            نـیـفـتــادهمـیـوۀ چـشـمـان مـن  هـنـوز

 تّکه نان بدهید  دو به این گرسنۀ گریه،            دوبـاره داغ شده« اشک محـرم» تنـور

 من زبـان بدهید  برای بـردن نـامش به            که الل شـوم  نـیـاورد آن روز را خـدا

 دهـان بدهید  هر حـالوت عسلش را به            است حـسین شـیرین ِچـقَدر گـفـتن نـام

 امـان بـدهـیـد  بـلـنـد مـرتـبـه شـاِه مـرا            ”صدر زین افتاد بلنـد مرتبه شاهی ز“

 1به دشمنان بدهید را خود نـگـین خـاتـم             دهم روز عصرقبل  شد اگرچه خوب می 

 

 است گستر سایهدوباره غمی  در چشم من،             ماه مـحـرم است و دلـم بـاغ پرپر است

 است خنجر قیامتی از تیغ و چشم من، در            کـربالی توست قـیامتی از در قلب من،

 است دیگر  سبززندگی  ،این مرگ سرخ            !ای، حـقـیـقـت مـظـلـوم تـا ابـدتو زنـده 

 است  را حرف آخر تو هیهات منا الذله««             !حسین  یا سـرخ تونهضت ها فـدای جان

 »است نامکررشنوم می که  زبان هر کز«             ستمعجزۀ سرخ عاشقی  این قصه نیست، 

 
؛ پيشنهاد مستند نبودن و يا تحريفي بودن مطالب و مغايرت با روايات معتبر اصلي شاعر محترم است اما به دليلبيت زير سروده  .   1

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

 نـگـين خـاتـم خود را به ساربان بدهيد             شد اگر قبل عصر روز دهمچه خوب مي 
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 رساندم من خویش را توروضۀ به ماه             چگونه شکر بگویم که زنده مـاندم من

 من به بـیـرقت افـتاد چـشـم تـر که بـاز            امـانـم داد بـگـویم اجـل چگـونـه شکـر

 به زیر سـایۀ این بـیرق و عـلم نـرسـم            شور دلم زد به مـاه غـم نرسم قـدر چه

 را  هـا هـمـه نـفـس تـمـام سـال شـمـردم             مـاتـمـت آقا و  به شـوق این دهـۀ شـور

 پـریــشـانـم   تـو  شـبـیـه زلـف پـریـشـان            گـریانـمبـگـویم که بـاز  چگـونه شکـر

 کـنـان  شب رقـیـه نـبـاشـم مـیـان گـریه            تمـام ترس من این بـود با دلی حـیران

 گـیرممی دست شب ششم جگـرم را به            مـیرمخودم بـین روضه می  دهـید امان

 گـردم  او کـه الی الی بـخوانـم به دور             نـذرها کـردمبـرای روضه هـفـتـم چه 

 همه اکبر که اوفـتاده به خاک  برای آن            چاک  دستم کـند گریـبان به دو امسپرده

 1ضّجه خـواهـم زد دخـتـرکـان تو  شبـیه            لب آیـد  میان روضۀ سـقـا کـه جان بـه

 اشکی شرم نـریزد دگر عـمـو مگـر ز            کند مشکی پُرام از اشک به چشم گفته 

 خـواهمنـمی سـحـر برای شـام عـزایت            خـواهـمنـمی  شب دهـم نـفـسـم را دگـر

 دوش ایـن مـردم ام بـرود رویجـنـازه            دهم تمام حـاجـتم این است تا که ظهـر

 زین افتاد صدر  بـلنـد مرتـبـه شـاهی ز             افتادهمان زمان که سماوات بر زمین 

 شمشیری  به دیگری  و یکی به نیزه زد            شـیری چون  شـغـاالن فـتاد میان خـیـل

 پرپر  مصحـف های روی ورق نشـست            خـنـجر آمد و سپـس شمر همه زدنـد و

 تن کـعـبـه   عـرش از سر جـدا شد آخـرِ             ضـربـهبـریـد سـر ز تـنـت بـا دوازده 

 
با توجه به اينکه بعضي از مراجع لطمه زني را جايز ندانسته و آن را مقدمه اي براي عمل نادرست قمه زني مي دانند بيت زير  .   1

 تغيير داده شد

 لطـمه خـواهـم زد شبـيه دخـتـرکـان تو             ميان روضة سـقـا کـه جان بـه لب آيـد 
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 ستچقدر کـودک مظـلـوم تشنـۀ یاری            ستبـیداری  که مـاه محـرم بـهـار هـال

 ستجاری  سوریه کـربال غـزه و میان            صـادرۀ کـل یـوم عـاشــوراحـکـم  بـه

 ست دشواری مسیرسعادت  چرا که راه            منـع آب هم بـشویـم بعـیـد نیـست اگـر

 ست که چنین قحطی وفاداری  این زمان در            مـان بـدهـدوعـدۀ دشـمـن فـریب مـبـاد

 ست و خواری  شوکت مذلّت نه عّزت است نه            بیرق دشمن اگر که سینه زدیم به زیر

 ستحکمت عزاداری چرا که فلسفه و            الذلّه زدیم به دل کـتـیـبـۀ هـیـهـات من

 هـااین شب بـهـار  شبـیـه این هـمه ابـر

 هـامـن بـبـار این شب  چـشـم تـر بـبـار

 بـه آسـمـان رود و کـار آفــتــاب کـنـد              پور بـوتراب کـنـدبه ذره گـر نـظری 

 جـواب کـنـد تــمـامـی عـالـم مـرا اگـر            نیست غـم امدخیل دامن باب الحـوائـج 

 1به گریه کودک شیرخواره انقالب کند             دنـیا نـدیـده چـشـم کـسـی تـا بحـال در

 کند حساب اصغرش حسین روی علی             این باید از ماند بعدبه گریه هم شده فه

 حرمله خراب کـند که دشت را به سر            طفل حرم به زین دست پدر شد سوار

 حـنـجر شیرخواره انـتخاب کـنـد   برای            ترکوچک که تیر خود نگفت حرمله با

 خجـالت آب کـنـد  از  حـسین فـاطمه را            تیرنگفت حرمله با خود که ممکن است این 

 خون به دل مادرش ربـاب کـنـد  چقدر            تیر اینخود که ممکن است   نگفت حرمله با

 
اولين بار در قرن .   1 نيامده است و اين موضوع براي  اينکه تصريح بر شش ماهه بودن در کتب تاريخي متقدم و معتبر  به  با توجه 

 سيزدهم در کتاب ذخيرة الدارين آمده است بيت زير تغيير داده شد، ضمناً موضوع تير سه شعبه در هيچ مقتلي نيامده است. 

 به گـريه کودک شش ماهه انقالب کند             کـسـي تـا بحـال در دنـيا نـديـده چـشـم

 براي حـنـجر شش ماهه انـتخاب کـنـد             ترنگفت حرمله با خود که تير کوچک
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 کـنـد شتاب  به دیدن جـدش نـبـی مگـر            1افـکـنـی رفـتـه  به مـیـهـمـانـی تـیر یـل

 او آسمان خضاب کـند  خون حـنـجر  ز            چیست؟سرخی تنگ غروب دانی  دلیل

 بـه زمـزمـۀ آب آب گـریـه کـنـیـم  بـیـا

 های ربـاب گـریه کـنـیمپـای مرثـیه  به

 

 حسین  خدایکه شد   ،پرستم آن خدایه   من             حسینسخت مبتالی ام ازل شده چون از

 سر بگذارم به خاک پای حسین  که  اگر            کنم قد راستالصباح قـیامت نمی علَی 

 با لوای حسین زینت اگر نیست   بهشت            روم هـرگزقـسـم به جـان امـامـم نمی 

 ای گدای حسین که پهن کند سفـره   اگر            تـردیدضیـافت رونـد بی  پیـمـبـران به

 مادرم فـدای حسین  پدرم، خودم، زنم،            جز اینها نیستام دارایی  تمام هستی و

 حـسین نایرسد آوای آشـبه گوش می             اشزنگ قافله آهنگرسد گوش می به

 حسین  برای دوباره شهـر قـیامت شده            آیـدمـی سـیـاه بـر تـن شـهـرم چــقـدر

 هوا، هوای محّرم، هوا، هوای حسین             من سر از اوست رفته هوای هرچه به جز

 حسینکربالی به   سالم ما به حسین و            انـد بـه روی کــتـیـبـۀ هـیأتنــوشـتـه 

 جـدای حسین  سر که یاد کـنـیم از اگر             به ناحیه هر روز، روز عاشوراست قسم

 حسین های روضه  جان ندهم پایچگونه              !سالم کـشتۀ اشک سالم تشنۀ عریان!

 حسین رواست گریه کنم خون به بوریای             صحرا درست  بدون غسل و کفن مانده

 اگر که شامل حـالم شود دعای حسین            تـردیـدبی  دمـشـق شـهـیدم کـنـنـد مـرا

 
 تغيير داده شدبه دليل مستند نبودن اصابت  تير سه شعبه به حضرت علي اصغر بيت زير .  1

 مگـر به ديدن جـدش نـبـي شتاب کـنـد             به ميهمانـي تـير سه شعـبـه رفت آخر
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 1هاِی عالم بـاال شـروع شـدخون گریه             تـابـی و تـالطـم دریـا شـروع شـدبـی 

 خوانِی صحرا شروع شد نوحهبا گریه              هم باز هفت آسمان سیاه به تن کرد و

 دو دنیا شروع شد ترین عزایِ  محزون            الـعـزاحّی عـلـی  حـّی عـلی مـحـّرم و

 گـدایـِی مـاهـا شروع شد مـقـبـل بـیـا!            :گفت محـتشم عزا به گـردنـش و شالِ 

 شد اینجا شروع  روضه از شکست وقلبم              زیر پرچمت این چه شورش است که در؛  باز

 نــوکـرت آقـا شــروع شـددلـواپـسـِی              الکـرِب والبـال«  »أعـوذُ ِمنَ  ذکر لبت

 کـبری شـروع شد  های زینبدلشـوره            بغض کرد یکریز گلویت و شد خیره بر

 !شد شروع زهـرا یُجیِب حضرت أمن             شمرهمینکه خود را   آماده کرد خنجر

 

 مـاتـم برایـتـان ایم نـالـه وسـر داده            آمد دوبـاره مـوِسـِم مـاِه عـزایـتـان

 هـایـتان با افـتخـار، خادمِی روضه             شدهقسمتم کودکی به لطف خدا  از

 خاِک پایتان َچشِم من و ارباِب من،            دهـمنمی  هم طال  خاِک قـدومتان به

 فـدایـتان ارزِش نوکـراین جـاِن بی             کـاش من فـدایی راه شـما شـوم ای

 کـند دل تنگـم هـوایـتان می بدجـور            هاگریه  ها وزنیبین شوِر سینه  در

 کــربـالیـتـان  تـوفـیـِق دیــدِن حـرمِ             نـمـا بـا َکـرمـت روزیـم   بـیـا و آقـا

 
دانند  با توجه به اينکه بعضي از مراجع لطمه زني را جايز ندانسته و آن را مقدمه اي براي عمل نادرست قمه زني مي  .   1

 بيت زير تغيير داده شد 

 لـطـمـه زنـيِ عــالـم بـاال شــروع شـد             تـابـي و تـالطـم دريـا شـروع شـدبـي

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: مرضیه عاطفی                 شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: محسن زعفرانیه               شاعر:   
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 ماجراست  ازینجاده نیست فارغ  دراین هرکه            خاک مسیر کـریم سرمۀ چـشم گداست

 تا همه روشن شوند روضه حسابش جداست!             پرچـم مـشکی زدیم هیئت ما شد حـرم

 تک سیـنه زنان آشناست فاطمه با تک            را بـزم مـحـبـت بـیــا تـا بـشـنـاسـد تـو 

 هاستمسجدی لطف حسینیه  رونق هر            و بسهرکه خدایی شده لطف حسین است 

 اینهـمه بـزم عـزا بـاعـث دفـع بـالست            خوب گفت هل دلیا خانۀ قبرش بهشت! 

 تربت آقا دواست خودت هی نگرد دور            اینها نشومطب جای خود دلخوش  طب و

 بدست رضاست  زود به مشهد برو کار            امـیـد خـواستی هـیچ نشو نا  بال و کـرب

 خداستما که کسی نیستیم زائر قبرش             صحن شریف حسین  درعرش خالصه است 

 

 ماه ما  و ِمهرصبح و شب شمایل تو   ای            سـار گـیسوی تو سرپنـاه ما  ای سـایه 

 ُگـنـاه ما   مـاه بخـشـش ُجـرم و مـاه تو            شّدت ُگناه سوزست به  ِمهر تو آتشی

 امید به چـشمت نگـاه ما هزار با صد            ست دوخته  برسد باز تا سهم اشک ما

 هر شب ُمعـّطـر است لبـاس سـیاه ما             توست مان َعـرِق نوکری جبـینِ  تا بر

 های عـزا، اشـتـباه ما با لـطف گـریـه             شد نـدیـده گرفـتـه مثـل هـمـیـشه بـاز

 بـه کـربـال بـرسـد خـتـم راه مـا بـایـد             عرش که   اگرمقصد  و ُخداست اگر  ،مقصود

 آه مـا  شـایـد اثــر کـنـد بـه دل َخـلـق،            ُمخلصت شویم تمرین کنیم بلکه کمی

 قـتـلگاه ما وقـتی که هست روضۀ تو            احـتیاج نیستبه بیان  ذاکرت بگـو با

مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلنوزن شعر:                   غزلقالب شعر: سیدپوریا هاشمی                 شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: محمد قاسمی                   شاعر:   
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 است راحت ماتم  واشک و با روضه سوختن با             غم راحت استغم اگر از توست ُمردن پای این 

 آدم راحت است   سوی جنّت رفتن حوا و             سال اگر نام حسین آمد وسط سیصد بعد

 کردن ما با همین دم راحت است  مرده زنده            یک دمش هم کافی است  دودم دادیم اما ما

 است  محّرم راحترسیدن تا خدا ماه  پس            یا رب مـاه خـداست یا حسین ما محـّرم،

 راحت است شود حاتم شدن هم روضه می حرف             کننددختران شهر النگـو خرج هیئت می 

 1راحت است خیالم ام دیگرخانه  این  نوکر            کندمی  من واروی  بازهم درهرچه باشم 

 است حتی شود کم راحت کن  دخل و خرج گریه            خواهم به من گـریه بدهمال دنـیا را نمی 

 رفته خیالش از دوعالم راحت است  کربال             دوعالم دیده است هرکه رفته کربال خیر

 

 مـاه عــزای عـالـم و آدم شــروع شـد            زمین غم شروع شد آسمان و ای اهل

 شد مـصیبت اعـظـم شـروع هـنگـامـۀ            زنندبشر زار می  حور و ملک، پری و

 ست که اشکم شروع شداین چه مرثیه  باز            زنمسینه می  برست که ایباز این چه نوحه

 دم شروع شد زنی،  سیـنهحسین،  جانـم            شور زمینه،  واحد، ، زمزمه ،خروش ،روضه

 نم شروع شد فـاطمه نم  عزای اشک و            امام زمان گریست الحسین،علی نوحوا

 مـحـّرم شـروع شـد جـبـرئـیـل،  آورده            عـرش بوی پـیـرهن خـونی حسین  از

 رودبه گـودال می بعـد شـمـر ده روز            رودحال می ازخواهرش ده روز بعد 

 
 بيت زير به جهت عدم رعايت توصية علما و مراجع تغيير داده شد، فراموش نکنيم که سيدالشهدا رهرو واقعي ميخواهد نه سگ!!! .  1

 ام ديگر خيالم راحت است من سگ اين خانه            کندروي من وا مي هرچه باشم بازهم در 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     سیدپوریا هاشمی                شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: امیر عظیمی                   شاعر:   
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 عالم شود خوان می مرثیه داغِ حسین  از             1تـا مـاِه عــزا جـلـوه کـنـد از افـِق غــم 

 کبراست َو یا صیحۀ اعـظم گو محـشرِ             شود و مـاه مکـّدرخـورشید غـمین می 

 خـدا مجـلـِس مـاتم پـا بـشود عـرِش  بر             سما را غـم پـردۀ نیـلی بکـشد ارض و

 آدم  پـوش شود عـالم و زین غـصه سیه            ها مـتالشیدریا به خـروش آید و کـوه

 هـم  عـالـم هـمه در قـیامت شد و انگـار            محراب صد وای دریغا نه فقط مسجد و

 مـحـّرم  جـانـسـوزِ  کـم هـست قِـباِل غـمِ             زین واقعه گر پرده فـتَد از ُرخِ محشر

 هست مسـلّم   چه بـال بـارد اگـر پس هر             ثقیل است جانکاه وفاطمه بَس داغ گِل 

 کرد مجـّسم  واقعـه را شود اینکی می             استکه خدا از غِم او مرثیه خوان وقتی

 

 گالِب چشِم خود روی سیاهم رابا  و شستم             راگناهم  بارات روضه درانداختم زمین 

 کم سپاهم را شاهِ  شوم سرباز،می  هیئتبه              اما ام؛افتاده  از تو دورهزار و چارصد سال 

 گناِه من سالحم راهای پر چشم  از نگیر            اشکهای قطره  به یاری آمدم با لشکری از

 را ماهم  و گم کردم آقا سالات روضهبه شوق             محـّرم تا محـّرم را عـزادارم بـرای تو

 دزدیدم نگاهم را سارقاِن اشک، اگر از             اربابهای خیِس خود را داشتم هوای چشم 

 گاهم را تکیه حتی آجری از  نخواهم داد،            دیدمات هم خیرها دیوارهای تکیه  من از

 را کردم ببـوسم سرپـناهم هـمیشه آرزو            سرم دارمرا روی  همیشه سایۀ دسِت تو

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

 آمده را جايگزين بيت زير کنيد. 

 شود عالمداغِ حسين مرثيه خوان مي  از             گـر مـاهِ عـزا جـلـوه کـنـد از افـقِ غـم

مفاعیل فعولنمفعول مفاعیل وزن شعر:               قالب شعر: غزل     هستی محرابی                  شاعر:   

 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل    رضا قاسمی               شاعر:   
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 دعا کرد را بُـردم مـرا زهـرا تو اسـم            من را آشنا کرد رحمت بر آنکه با تو 

 ها کـردچـه آب افـتـاد و  بر کـشـتی تو            خوردات نوعی به درد روضه  هرکس به یک

 مس را طال کردمیتوان تو محضر در             حـسـیـنی شـد ُحـرِّ  ریـاحـی با تـو ِِ ُحـرّ 

 به خدا کرد  روماتمت خیلی جوان در              اش ماه حسین استخدا یک شعبه  ماه

 آمد مـرا وقـف شـمـا کـرد بـابـای من             زنـی یــادم نـرفــتـه در دسـتـه سـیـنـه

 کرد معـطلی برروی من آغوش وابی              که هر چه توبه کردم آقا! به این  جانم

 جا کرد را جابه  اتروضه  که بار دستی             نیستمحتاج کسی  سوگند بر زهرا که

 کربال کرد  راها حرف سلطان روضهاین             شد دلها زیر و رو و گفتالشبیبی  یابن

 عریان رها کرد  را که تو لعنت برآنکس             و کرد که سرت را ذبحبرآنکس لعنت 

 

 آشفته روزگارم، فکری به حال من کن             حال من کن بهفکری  ، بیقرارم تاب وبی 

 سپارم فکری به حال من کن  می تو دست            محـّرم باِر گـناه خود را؛عمریست هر 

 فکری به حال من کن باال گرفته کارم،            داِر غفلت نفهسم مرا زمین زد و در گیر

 حال من کن فکری به …امیدوارم خیلی              !من هست؟کشتِی نجاتت جایی برای  در

 حال من کن  به کمی کنارم فکری بنشین             یکـبار بعـِد روضـهبـا إذن مـادر خـود 

 فکری به حال من کن  کسی ندارم! تو جز            نِعم األمیِر« عالم، رّدم نکن! به قرآن«

 فشارم فکری به حال من کن آنجا که در             اولـین شِب قـبـر در و دست مرا بگـیـر

مستفعلن مستفعلن فعمستفعلن وزن شعر: غزل                   قالب شعر: سیدپوریا هاشمی            شاعر:   

 

نمفعول فاعالت نمفعول فاعالتوزن شعر: غزل                  قالب شعر: مرضیه عاطفی                  شاعر:   
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 دمت  حـسینیه و روضه و مسجد و بر             مـاتـمـت غــزل اشــکِ  آقـا ســالم بـر

 مـحـّرمت کـشـید دل به هـوای پَـر می            غم هجران اشک تو  چندی گذشت در

 مـرهـمـت زخــم دل مـا و آمـد بـهــار            آقـا ســالم مــاه مــحــّرم شــروع شـد

 آن غمت گودال و آخر وهای لحظه آن             غصۀ شود دل همه عـالـم زخـون می 

 خاتمت و  روضه به انگشت  رسید وقتی            گرفته بود من رابین روضه غم دل  در

 همدمت  ای زینب آمدم که شوم یـار و             1داغ  فراق و  اشک و همه غم و بین اینمن 

 خمت  همان قـامت با صورت کـبود و             شکل جوان مادرت شدی خـانـم چقدر

 

 شماهای اشک روضهمرا   گرفت دست            هوای شما شده قلب من از دوباره پُـر

 چـراغ راه شـبـم پـرچـم عـزای شـمـا            هستمها روضه سامان  و سردوباره بی 

 برای شما  جـز خـیـال گـریـه ندارم به            تـویی دلـیل هـمـیشه بـهـاری چـشـمـم

 نـیــنـوای شـمـا ُمـحـّرم ز وزیـد بـوی             یوسف شد پیرهنم غـرق ُحسن دوباره

 به پای شما  من عمرگذرد می چه خوب             سال هرشوم می در این لباس عزا پیر  

 جای شما  نخـواستم بـنـشـیـند کـسی به            درون دلـم که خانۀ توست تـمام عـمر

 کـربـالی شما سـرم فـکـر رود زنـمی            خیال من است  درهایی که قسم به خاطره 

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

 آمده را جايگزين ابيات زير کنيد. 

 اي زينب آمدم که شوم يـار و همدمت             ما بين اين همه غم و اشک و فراق و داغ

 با صورت کـبود و همان قـامت خمت             زينب چقدر شکل جوان مادرت شدي 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: وحید محمدی                  شاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                     قالب شعر: غزل     حسن کردی                   شاعر:   

 



 272  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 

 تو بوی خـدا گرفت لـطف  ای زآلـوده            خـدا که باز نگـاهـت مرا گرفت شکر

 پیکـر ما هم جـال گرفت  این پُر گـناه،            تـنم نـشست  شکر خـدا لـباس عـزا بر

 روضه پا گرفت رسید ماه غمت، آخر            امشود که به تقـویم خیرهسال می  یک

 گرفت  دلـشوره را بـوی بهـشت آمد و             ام غـم و دلـشورۀ تو راخـیـلی کـشیده 

 که دعای شما گرفت  گفت مادرت:می             به ماات روضه کاش این دهه وسط ای

 زهـرا بـرایـمـان سـفـر کـربال گـرفت             هـمه مهـمان زیـنـبـیم اربعـین، امـسال

 از ما تو را گرفت  ،حرمله آنجا که تیر            را فــدا کـنـم  سـر بـگـذار تـا بـیـایـم و

 گرفت هوا بی را   موی تو آنجا که شمر            ات نشستسیـنه جا که تیر آمد و درآن

 گرفت  جانیزه    بر تورأس  داغ اینکه  از            دهم از غـّصه دق کنمامسال قـول می

 کجا گرفت؟ با گریه گـفت پیرهنت را            روی دست گرفت پیکـرتان را به باال

 همه ماسـوا گرفت  شد تیـره آسـمان و            »نیـست بـاورم من؟ بـرادرآیـا تویی  «

 مصطفی گرفت  دل بود، روضه اینجای            »لرسول ایها که یا مدینه، کرد بر رو« 

 

 گل غریب نوازم که گریه شبـنم اوست            که ذّره همدم اوست هجرت نورم اسیر

 هـم کـم اوست  چقـدر بـیایـند باز که هر            مـگـو چـقــدر زیـادنـد ســائـالن حــرم

 گـنـاه مـا غـم اوست او،ثـواب ما کـرم             که هـوای انـس عـزیزی به سیـنه دارم

 اوست  مرهم که گریه پوش شهیدیسیاه            زن کـشـتـۀ عـطـشـنـاکـمهمیـشه سیـنـه 

 اوسـت  شـب اّول مــحـّرم نـگـاه مـا بـه             شب قدرفضیلت از گذشت چه بود   هر آن

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: پوریا باقری                   شاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:              قالب شعر: غزل      سیدرضا جعفری                  شاعر:   
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 روضه جهنّم استمجالس بی  این شهر            ها نسـیم بهـشت محـّرم استكوچه در

 عشق مـجـّسم است  تـرین تجـلّی زیـبـا            شــمــا عـــزاداری پــیــراهـن ســیــاه

 خدا كه بر سر این كوچه پرچم است  شكر            دایر استشكر خدا كه هـیـأتـمان باز 

 است هم كمی خم قَدش شكسته است، بالش             اید زنی ایـستاده است؟بـیـرون نـدیـده

 مقدم است   همان خیر  خوش آمدید ویعنی              تـك شما تـك لبـخـنـد تـلـخ فـاطـمـه بر

 ما كم است   سوی چشم گنهكارحیف   صد             ؟چطور  شماخب   در، دمندیدمش   من كه

 است  شیعه یـقـیـناً محـّرم فـصل بلـوغ            های تـنگكنیم از این پیـله می پـرواز

 است  نوحه مقّدم واحد و  و شور روضه به            مجـلـس عــزای امـام قـتـیـل اشـك در

 

 مـن مـحــّرم تـوسـت هـمـۀ سـال            غـم اگر هست در دلم غم توست

 اعـظـم تـوست هـایکه حسیـنـیـه             داری هـا نـظـر بـه این چـشـم  تـو

 سارش نسـیـم پرچـم توست  سایه            هــاتــبـــاهــی  زآلـــوده ا شــهــر

 چشمه اشک زمزم توست  چشمه در             خـدا هـایپـشـت پـلـک فــرشـتـه 

 مرهم توست   ها که با همین اشک             بـارممی را هــمـیـشه اتروضـه

 دم توست روضۀ سخـت آخـرین            وقـتـیام مـوج در مـوج گــریــه

 چشم نامحرمان به محـرم توست             عـشــق  آه ای غــیـرت قــبــیـلــۀ 

 خوان ماتم توست مادرت روضه            هـای دیـن دارانزخــمـی نـیــزه

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: وحید قاسمی                شاعر:   

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                       غزلقالب شعر: حسن کردی                    شاعر:   
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 شوم هرگز ماتـم نمی  روضه و جدا ز            شـوم هرگزمـّحـرم نـمی  چه مثـل اگر

 شوم هرگزآدم نـمی  که تـوبه کـردم و            دانمکه خوب می ببخش مرا چون مرا

 شوم هرگز گل مریـم نمی که محو در            یــاسـماسـیـر جـاذبـۀ ُحـسـن یـوسـف 

 هرگز  شومجـهـنـم نـمـی  بـدان نصیب             گـنـاه کـارم و حـتـی بـدون اذن شـمـا

 شوم هرگزپای هیچ کسی خـم نمی  به             چهارده معصوم غیر قسمعشق  به جان

 شوم هـرگز مـّحـرم نـمی شـهـیـد بجـز             قسم به قلب سپـیدت سیاهـپـوش کسی

 هرگز  شومنمی  به زمزم سلسبیل و  به             چرا که من قـانـع نَـمی فُـرات بـیـاور

 شوم هـرگز بـاشـم نمی   فـقـط بـرای تو            خواهمانتهای غزل من دوباره می در

 

 تو  شد بـپا عـزای  كه ،آمـده مگر ُمحـّرم           تو مبـتـالی  اسیر و ،شده دلم این  دوباره

 تـو  كـربـالی دیـدن  بـود، حـاجـتـم  تـمـام            حسینیم  شكر حق به  ،امتو جدا نی  ز اگر

 تو  صفای  با صحن به رسد، امشكسته  دل            ز كـار وا شود ، گـرهلبت  اشـارۀ یك به 

 تو  عزای  سیاهی ،است روسپیدی  باعث           است سیاهی ظاهرش  كه ها،آیه  خط شبیه 

 تو خدای  خدا،  فقط  تو، بهای خون استشده           عالمین  میان در كه  ،حسین ایكاركرده  چه

 تو  با وفای  نـوكـر شود، من اسم و كـنیه            عیان در چه  نهان در چه ،جهان   دو كند در خدا

 تو های روضه میان  ،ُمردنش زمان رسد           روا شود حق  سوی ز ،حاجتش آنكه  خوشا بر

 تو شود دعای  شبی  ،قسمتم كه كنم طلب           خواهرت  ز دخترت  ز ،مادرت  ز دهه این  در

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل  حمیدرضا برقعی                شاعر:   
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 عالم فدای تو که جان دو ایُکـشتهای              شـکـر خـدا دوبـاره شـدم مبـتـالی تو

 تو های روضههرشب شده عبادت من             خـدا نـسـیم محـّرم وزیـده است شکـر

 عزای تو  شکر خدا شـکـسـته دلـم در            ماتم است  چه چه عزا و  وچه نوحه  بازاین

 های تو با چـشـم خـیس بین حـسـیـنـیه              امنـشـسـته کـنـم که دوبـاره نـمی  بـاور

 عـطای تو  ممنونم از ترّحم و لطف و             زنمسیـنه می  و با اذن مـادرت به سر

 نـبـود گـدای تو  وقـف شـماست بود و            امتان رشد کرده من با غـذای روضه 

 تو  الـشـفـای کـاسه بـدست گـوشـۀ دار            ام دخـیلای بسـته بیمار عـشقم و دهـه

 حـاال دلـم رسـیـده به پـائـیـِن پـای تـو             از سمت قتلگاهوزد می سرخ  این عطر

 

 آدم داریم حضرت  که از ست ارثى اشک،            غم داریم خوددریایى  دل  شب در و روز

 غم داریم؟  مگر دل ما هست، غمت در  تا             پنهان است دل ما جهان در دو شادى هر

 نم داریم خـلـوت خود بـارش نـم گـاه در            از طوفـانـیم هـیأت رعـدیم و پُـر گاه در

 را کم داریم ما فـقـط غـمـزۀ چـشمان تو             شدن حـیـات است شهـیـد توتـازه آغـاز 

 باهم داریم   تو  ذکر  عشق است که در عقل و            سرگردان است دایرۀ عـشق تو عقـل در

 داریم؟! جهنم به    وبهشت ما چه کارى به              قامت توست پى قـد قـیامت دل ما در در

 رجـا هم داریم خـوف داریم اگـر از تو،            ست الیم عـذابى اخـم تو ات جنّت وخـنده

 تـا ابــد در دل خـود داغ ُمـحــّرم داریـم             ماست على در سر بن ازل شور حسین از

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                 قالب شعر: محمد رضا رضایی               شاعر:   
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 الحسین عـالم است سالٌم علی این ذکر            الحسینعـلی   سالمٌ  است عـالـم ُمـحـّرم

 الحسینعلی  که پرچم است سالمٌ  هرجا            بشنویم واست بگوییم  واجب این جمله

 الحسینتنها هـمین دم است سالٌم علی             درون قـبرقـبـله سوال  خـدا و از بعـد

 الحسینباز هم کم است سالٌم علی  نه؛            چه بگـوئـیم این سـالم ثـانـیه اگـر هر

 الحسین خـاتـم است سالٌم علی هم ذکر            الغریبعلی   فاطمه است سالمٌ  هم ذکر

 الحسینعلی سالمٌ است این ذکر مرهم             نآقـای تـشـنـگـا  هـای پـیـکـرزخـم بر

 الحسینعلی  گوئـید این دم است سـالمٌ             بهترین دم عالم سوال کرد کس ز هر

 الحسینعلی  سالمٌ است  این چه ماتم  باز             محتشمهمه جا شعر  واجب شده است در

 الحسینعلی  است سالمٌ  این دم ـونمدی            حق هرکسی که هست هرکس شده است َمحرم

 الحسینعلی است سالمٌ  این اسم اعظم            به عرشش غم تو پسنوشته  خداوقتی 

 

 شوق ُمحـّرمت ایم بهزنـده مانـده ما            مـاتمتسوگـند بر نسـیم دل انگـیز 

 پـرچـمت  شـویـم فـقـط پـایمی آرام            استرسیده  دریاای که به چون رود خسته 

 هر کس گذاشت پای دلش جای مقدمت              سنگـالخ مهـنت دنیا عـبور کرد از

 دمت  آهـنگ زنـدگـانی ما نـوحـه و             زندگیعـشق لذت شیرین  ای شور

 غمتشدیم عاشق خالف جمع   ما بر            غـمـند عـمر گریـزاِن از مردم تمامِ 

 «ت مسلم» یکی مثل  کودکم بساز از            اممن گذشت خوب غالمی نبوده از

 بود اسیری َمحرمتکاش قـصه ای             ز روضه نیست  ختام شعر گریزی ُحسن

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: رضا حمامی                  شاعر:   
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 سـالح بـکـا را بـیـاورید  ام،سـرمـایـه             بیاورید را روضـه شـروع شـد دل ما

 شـودبـاال نـمـی  آسـمـان تـو دسـتـم بـه            شودنمی شود که پَـرم وا سال می  یک

 استچشم خشک راه به جایی نبرده   این            است دلم خاک خوردهشود که میسال یک 

 است ُمّحرم  گان از سال سوخته تحویل            حاال شـروع تـازه بـرایم فـراهم است

 است  چه بهتر شد توبه به پای روضه اگر            است پـرواز عـشق با پَر گریه میـّسر

 شودمکـاتب صد حـوزه می باالتر از             شودمی روضه  که درتعلیم درس عشق 

 دهم به زمزم نمی طعم چای روضه  من            دهمبهاست به عـالم نمی   این عشق پُر

 اندرا خریده اشک شما  طره قطرهق هر            اندصف کشیده های خـدافـرشـته  اینجا

 شویممی عـذاب خـدا دور چه ساده از            شویممی از نور پُر ها چقدراین لحظه 

 بـا گـوشـه نـگـاه بـفــرمـا بــزن مــرا             دلتنگ روضه هستم و دلـتـنگ کربال

 

 جانم چه نوحه و چه عزا و چه مــاتمی             یمۀ غـمـی ـبرپـا شده است در دل من خ

 یار و همدمیام   غمت نداشتــه غیــر از            غم که درجهان  همین  به دلخوشم است عمری

 عــالـمی  این بیت ُسـست را نفــروشم به            ام ولی سیــل اشک خــانه بنــا کـرده بر

 کند نـمی  عزای تو لب تر چشمی که در            شــود گـفـتــی شکــار آتـش دوزخ نـمـی

 مـنـّظــمــی  ام میــان صـفــوف آشـفــتــه            دستی به زلـف دستــۀ زنجیر زن بـکش 

 خــواهـمـت مطابق آیات مـحـکــمی می            ام به ُحـکــم روایات روشنی  می خوانی

 تقــویــم اگــر نــداشتــه بـاشد ُمـحــّرمی             رسد اش درست به پایان نمی  ذی الحّجه

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مثنوی                     قالب شعر: حسن کردی                شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: سعید بیابانکی                  شاعر:   
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 ام به پـرچم رسیده داد وُ  عـمَرم کـَفاف            امشـکـِر خـدا بـه قـافـلـۀ غــم رسـیـده

 امهـاِی ُمـحـرم رسیـدهبه گـریه  مـادر،            امشـبـنـم شدم به چـشمۀ زمـزم رسیده

 حسین َمن روِی سیـنـۀ تو شدم نـوکـرِ 

 حسین به فـداِی سرِ   مادر، پـدر، پسر،

 کوثر شدیم از غـِم تو دوِر هم، حسین             حسین َدم، خـیـمه زدیم تا بزنـیم از تو

 حـسین  النـِعَـم، یا ذَالجـالِل َو الکـَرِم وَ             با ما زبان گـرفـته تمـاِم حـرم، حسین

 ُکـن حـاِل دِل مـن نـگـاه  شـاِه کـرم بـه

 مـاِه ُمـحـرم است مـرا رو به راه ُکـن 

 شود این سیـنه کـربال با یک نـگاه می             ِکشد به حرم عاشِق تو رامی لطِف تو

 پا آنجا که ظالمی روِی پیکر گذاشت،             هااِی کـاش ِدق کـنم دهـِم مـاِه روضه

 ُو پا َزَدن نرسم کاش َسرورمدست به 

 دلبرم  پایِ روِی  خوش استپَرپَر زدن 

 

 مـحــّرم تـو  زدم بـه گـدایـی درزبـان            که بمیرم به پای پـرچم تو  نفـس زدم

 نیـزه به مـوی درهم تو سر سـالم بر            و عالم سوختفاطمه آهی کشید  دوباره

 اسـم اعـظـم تو  قـسـم به نام رقـیـه به            آیــدطـفــل ربــاب مـی نــالـۀ هــنـوز

 غم تو  دوباره فاطمه ختمی گرفته در             امهـایتان شدهروضه  دوباره دربه در

 شـوم آیا در این محـرم تو؟ شهـید می            کرده امعـجـیب بـوی کـتـیـبـه هوایی 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنشعر:  وزنمربع ترکیب               قالب شعر: حسین ایمانی            شاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:              قالب شعر: غزل       احمد شاکری                  شاعر:   
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 نوشت  دراین  خور با دست بشکسته مرا روزی           نوشت نوکر این رزق دوباره زهرا شکرخدا

 نوشت آخر  بین نوکرها خودش در نام مرا            راهم دهند مراکردم گمان اینجا نمی   هرگز

 نوشت  درش قنبر  بر ما را  وارباب ارباب را            نوشت راوقتی خدا روزِی عالم ازل  روز

 نوشت  مضطر رااین قلب  خدا نبوده گر  بیخود            آویختند عرش حق پیراهن خونین او در

 این سرنوشت  بر صد شکر مادرم، به شیر رحمت           جـاری کند فـاطـمه اشک مرا حسیننام 

 نوشت  صبحِ باالسر نمازِ   زینب برای او           1حسین  کوی این دهه دلدادۀ در که شدهرکس 

 نوشت  زر قلب خود با نوکری در هر  جمله را  این           قـبُر الحسین قبلـتی الحسین نعـمتی، حبُّ 

 نوشت سردر  برعرش  در خداهمان اول این را            عرشه العلی فی زارَ  من زاَرهُ فِی کربال

 نوشت   انگشتر وانگشت بی تو که تقدیر آنکس           جان ببین برادرگفت زینب از فراز تل می 

 

 مـاه مـحـرم نـداشـتـیـم  غـیـر ماهی به             غـم نداشتیم  ای کاش غـیر غـصۀ تو،

 وسـعـت عـالـم نداشـتیم  قـدر قـلـبی به             ُکشتمان اگرمی  تو سوز این داغ سینه

 پـرچـم نداشتیم  چون داشتیم روضه و            شدیمعـبـاس می گاهی اسـیـر غـربت 

 حـّد چـنـد قـطـرۀ شـبـنـم نـداشـتـیم  در            ام بـرای تـنـت زیـر آفـتـاب شـرمـنـده

 مـرهـم نـداشـتـیـم  امـا بـرای زخـم تو             زخم دلم شود که گـریـه مرهـم گـیـرم

 نداشتیم   هم با تو عشق  و زیرا که صبر            مان سـالمچاک گریـبان به چاک تو بر

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

 .کنيد آمده را جايگزين بيت زير

 زينب براي او نمازِ صبحِ باالسر نوشت            هرکس که شد در اين دهه ديوانة کوي حسين

مستفعلن وزن شعر: مستفعلن مستفعلن مستفعلن         قالب شعر: غزل     مهدی علی قاسمی            شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: هادی جانفدا                  شاعر:   
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 شأن نـزول سـورۀ مـریم رسیده است             است پرچم رسیده سرخی ورنگ سیاه 

 العزا که محـرم رسیده است حی علی            را بیـاورید  مـشکـی مالـبـاس  شـال و

 شکر خدا که دارو مرهم رسیده است             درمـان درد مـا بخـدا با طبـیب نیست

 مـاتم رسیده است  نـوحه و ماه عـزا و            فـطرس بیا وسینه زنان را نظاره کن 

 گهی کم رسیده است  زین رو گهی زیاد و            بردهرکس به قدر ظرفیتش فیض می

 رسیده است  یمهرچه به ما رسیده از این              است و فقط رزق میدهددریای بخشش 

 استرسیده  عالم گوش دو  اش بهآوازه            بـردشـاهـی کـه آبـروی گـدا را نـمـی 

 آدم رسیده استحضرت ز ها گریه این             اندغـمـش گریه کرده پیغـمبران برای

 است  نم رسیده  فصل نـزول بـارش نم            خوان روضه روضه، خط سه دو بکن مهمانمان

 رسیده است مخیم ای وای از آتشی که به             لـفـرار  دهم صدای عـلـیکـن با عـصر

 خـم هم رسیده است  عـقـیله با قـد آنجا             ته گـودال وای من بلـوا شده است در

 است  قبیله منظـم رسیده رختش به هر            نامنـظم است  چند وضع غارت او هر

 

َمتصحن دل وزیـده هـوای  در َمت  گوش جـان  بر            ُمَحـرَّ  رسیده صدای ُمَحرَّ

َمـت  اصـالً تــمـام سـال،             ایـممنـتـظر روضه مـانـده  قـرارما بی   فــدای ُمـَحـرَّ

َمـت  ایـم رخـتپـوشـیـده            راهـی هـیـأتـیم هـمـپـای نـوکـران تـو  عـزای ُمـَحـرَّ

َمت             دهـدحـاتـم نـمـی سـفـره  کسی به قطعا  یک لقـمه از طـعام و غـذای ُمَحرَّ

 ُمَحـَرَمت  که گـریه کرده برای چشمی            شـودهرگز نـصـیب آتش دورخ نـمـی 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                        قالب شعر: امیر علوی                شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: محسن زعفرانیه                 شاعر:   
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 آیدحرم خون خدا می  بوی سیب از            آیـدهـا می مـاتـم کـده بوی اسپـنـد ز

 آیـدمی  سـرا مـاه جـانـبازی شـاه دو            حسینزمزمۀ وای  ازشده  جا پُر همه

 آیدوسط عرش خدا می  بوی خون در            علی  ابن حسینکعبه گشته است سیه پوش 

 آید می سـما حسیـن را ز دم کـشـتـند            پا  بهروضه مظلوم  شده عرش وسط

 آیـد اربــاب وال مـی بـه تـن نـوکــر            مـاه مـاتـم پـیـرهـن مشـکـی چـقـدر

 آیـدحـسیـنـیـه نـما مـی  روی دیـوار            هاچه شور است روی پرچم  باز نوحۀ

 آید ها میبر سر خواهر او وای چه              دالگو ها همه دارند گریزخوان روضه

 آیـد به زبـانـش وسـط دشت بـال می              مادر ای شده غـریبم چه وای ای دم

 آیدهـمان حنـجـر ببریده صدا می  ز            نیزه و سنان زیر وای از آن لحظه که در 

 

 بـاز هـم مــوسـِم ُمــحــّرم شـد              بـاز فـصِل عــزا و مـاتـم شـد 

 مرهم شد داغِ عـشق، گریه بر            استماِه ما اشک  روزِی این دو

 یک نم شد خیس، حتی به قدرِ             چـشـمی که نـثـارِ حـق  رحمتِ 

 اسـِم اربـاب، اسـِم اعـظـم شـد             حسین دم گـرفـتـیم با: حـسین،

 مان کـم شـد گـنـاه  نـاگـهـان از              علیکالسالم  خوان گفت:روضه 

 محکم شد  خورد،قََدر نیزه  هر            که کـامیقـرباِن تشـنه  جـان به

 درهــم شـد  زیـر انـبــوِه تـیـغ،            است ها بازروضه مانند زخـم

 عــالــم شــد  تـنـه آبــروییـک             بـدنـی روی خـاک افـتـاد و...

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                     غزلقالب شعر: عادل حسین قربان                    شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   قاسم قاسمی                  شاعر:   
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 رسیده نوبت گریه دمـیـده مـاه محـرم            دیدم که زنده ماندم و چگونه شکر بگویم؟

 هم!  مرا  اندحضرت زهرا نشانده کنار             سایۀ پرچم که زیر  چگونه شکر بگویم؟

 !گـلویمگـلوی بریده است  دوباره گرم            1؟بگویم شکر  چگونه مدامت لطف برای

 عـظیِم محضرتانم  فیض همیشه طالب            بگویم که بنده نوکرتانم؟ چگونه شکر

 غـالم لـطف لـطـیـِف نـگـاه مـادرتـانم             تـمـام سـال گـدای کـنـار مـعــبـرتـانـم

 عنایت  لطف و وشما  ،هراس قیامت ومن               مـوالـیان کـرامت! های هـدایت،ستاره

 شما دلیِل شفا، من مریض یک دمتانم            من شکستۀ غـمـتانم شما... ولّی خـدا،

 من اسیـر پـرچـمتـانم  شما امـیـر وفـا،             من غـبار مـقـدمـتانم شما نسـیم صفـا،

 چرا ترانه نخوانم؟  چرا غزل ننویسم؟            جانم به دست عشق شما که زدید شعله ز

 گرفـتـار خـلـوت شبـتـانـم  شبـیـه مـاه،            مثـل قـنـاری، قـنارِی لـبـتـانـم درست

 که ببـینـم شبی مقـّربـتانم؟  شودچه می            های پُر تـبـتانمهمیشه مشتری روضه

 راه والیت دریـده جامـه نوشته  به مرا            همان که اول خلـقت اساسنـامه نوشته

 ؟ مدیحه سراتانشدم کنم که   چگونه شکر            سراتان  و پناه صحن نگاه شما و من و

 های خـدایی مقـیـم بزم عـزاتان فرشته            به پاتاننخورده باد سری که زمین شکسته 

 فـاطمه هستم عزیز دخـیل بزم عـزای             هستمزمزمه غریق  ،رحمتشوق بارش  به

 زمزم صاحب  تشنه عزایکشتۀ عزای             مجّسم! ی عشقعالم عزا هستی  عزای

 بسپارم ز داغ وارث آدم جان بخوان که             درهم یک تن عزای نی  بر یک سر عزای

 بـرادر زینب«  کند که نـباشد سر خـدا             زینبسری به نیزه بلند است در برابر »

 
 بيت زير به جهت جلو گيري از کلمات حشو و تکرار بي مورد تغيير داده شد.  1

 دوباره گرم گـلوي بريده است گـلويم!             چگونه شکر بگويم؟ چگونه شکر بگويم؟

مفاعلن فعالتناعلن فعالتن مفوزن شعر:              مثنویقالب شعر: مجتبی روشن روان             شاعر:   
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 علٰی الحسین  هنگـام مـاتـم آمده نوحوا            َمردم ُمحّرم آمده نوحـوا علٰی الحسین 

 علٰی الحسین نوحواغـم آمده  همزاد با            هاشیب الخضـیب  حاال که ماه َسـرورِ 

 نوحوا علٰی الحسین  با قامتی َخم آمده،            خلقت سیاه پوش  بَـطن عرش مادرِ  از

 علٰی الحسین َدّمـام، به َدم آمده نوحـوا            زنندمی چاووش روزه یکسره  این چند 

 لٰی الحسینبـاراِن نَم نَم آمـده نوحوا ع            چـشمان ابـرهاش هـمراه آسمان که ز

 علٰی الحسین  چاه زمزم آمده نوحوا  از            با ندای غیب حق،حضرت ذبیح  اشک

 علٰی الحسین نوحوا فرمان به عالَم آمده:            از ساحت ُمقـــّدس “نوح االئمــّه” هـم

 الحسین علٰی  با حال درهم آمده نوحوا             قـتـلگـاه همـراه خـانـمی که به گـودال

 

 ای شاه غریب  غـم شده؛ از دل دیوانه پر             ریبـنگـامـۀ مـاتم شده؛ ای شاه غـبـاز ه

 نکـند بــاز محــرم شده؛ ای شاه غــریب              گیـرد راه نَـفَـَسـم میاست که  چند روزی

 ای شاه غریب  موسم بیرق و پرچم شده؛            اند باز در عـرش خدا مشکی مــاتـم زده

 ای شاه غریب   عــالــم شده؛ کــربــال قبلۀ             کربال گـفـتـم و اوضاع دلم ریخت به هم

 ای شاه غریب  تان کم شده؛ آب در خیـمۀ             ــل حــرمعـطـش اه چه کـنــد با  آه سقــا

 خـم شده؛ ای شاه غــریب  خواهرتان کمر            بابــی انت و امی ...چه شده در گــودال

 روضه چه مبهم شده ای شاه غریب  آخر             خواهرت آمد و آن مرد تو را بـرگـرداند

 چـقـدر از بـدنـت کم شده؛ ای شاه غریب              دید اصالً  برگشت ولی کاش نمی رفت و

 ای شاه غریب   ذبح تو واقعا اعظــم شده،             گفــته بــودنـد که تو ذبــح عـظیــمـی اما 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: محمد قاسمی                  شاعر:   

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل   مهدی صفی یاری                 شاعر:   
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 گرفت میان این دِل ویـرانه جا ِمهرت            مرا گرفتلطِف تو دست  خدا که شکر

 بـال گـرفت  با تو دلـم بـهـانـۀ کـرب و            کـه روز الـسـُت بـربّـکـم امـروز نـه،

 مـاه ُمـحـرم آمـده بـایـد عــزا گـرفـت             عرش رسد زمی کسی سوز ز پر آواز

 خـدا گرفت  کـسی تـوبرای بی  روضه            ایـم، نَـهکـنـیم هـنـر کـردهمیما فکـر 

 1گرفت حـیامن بی  چگونه دست لطفـت            اممن سیـاه تر به خـدا نیست مانـده از

 کس که پا گرفت  هربه سینۀ  غمت شور            خــدا خــداونـدی کـنـد بـهمـی  اعـجـاز

 بال گرفت  ها حوالۀ کرب وروضه در             دست غـالم سیـاه تـو تـوان زمی پـس 

 گـریـۀ آنان بـقـا گـرفت  سیـنـه زدن ز            غـالمـان به خـیـر بـاد یـاد تـمـام پـیـر

 یـاِد شهـیدان صفا گرفت گر هـیأتی ز            حضرت نگار زند به رسم وفامی سر

 گرفت  صداچگونه توان بی  روضه را این            کـنمدهـم گـریه می  روزامـشب براِی 

 رفتی به روی نیزه به باال هوا گرفت             هـنگـام سر بـریـدن تو آسـمـان بُـریـد

 

 درهم ریخته  ای یار غمت درروزم  حال و            ام غمهای عـالم ریختهدر دل شوریده

 ماتـم ریخته  چـنـتۀ ما را خـدا اندوه و            ازل همان روز از ایم وما برای گریه 

 ما شوری از ماه محرم ریخته  سر  در            مطلق آفرید  نور آن خدایی که شما را

 ها غـم ریخته سینه  بین خیمه آنقدر در             گشته جدا بدن عزای آن سری که از در

 نم ریخته  مالیک اشک نم دامان روی            کنداز صدای آنکه پای نیزه گریه می 

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

 حـيـا گرفت چشمت چگونه راه من بي             اماز من سيـاه تر به خـدا نيست مانـده               آمده را جايگزين بيت زير کنيد.

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: مجتبی روشن روان            شاعر:   

ناعلفاعالتن فاعالتن فاعالتن فوزن شعر:                قالب شعر: غزل     رضا باقریان                 شاعر:   
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 1ما را؟ بری نمی بالیت  و شبی به کرب            خـری آقـا؟شـکـسـتـۀ من را نـمـی  دل

 را به گریۀ شبهـای مـادرت زهـرا تو            اربـاب بده بـرات زیـارت به این گـدا

 هـمـتـا مـرا ای امـام بـیدسـت  بگـیـر            عزیز فاطمه رحمی نما بر این نوکـر

 خــدای نـکـرده ولـم کـنـی مــوال  اگـر            بریزم من چه خاکی به سرحسین  بگو

 دستان حـضرت سقا را قـسم به دو  تو             ای رها نکـنبه حال خودم لحـظه  مرا

 صحـرا تن تو وزیـده در شمـیم عـطر            گـوش بر رسد دگـرصدای آمدنت می 

 دلها عـظیمی نشسته بر دوباره بغـض            دوبـاره بـوی محـرم گـرفـته این دنـیا

 شوی تنها به کـوفه عـزیزم که می   میا             نامرد استحسین جان که کوفه به کوفه  میا 

 تو زیـنب کـبری  بـیا و کـوفه نـیـاور،             ها داردکه کـوفه برای تو نـقـشـه چرا

 نـالۀ جانـسوز مـادرت زهـرا امـان ز            امان ز قحـطی آب امان ز روز دهم،

 2عـاشورا  جدا کنـند سرت را به ظهـر             ات شود پرپرماهه شش میا که اصغر

 
  مهمترين   که  بيت  اهل شأن  و  حرمت  بيشتر  حفظ کنيم به منظورشاعر محترم است اما پيشنهاد ميبيت زير سروده اصلي  .   1

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

 بري ما را؟ چرا به کرب و باليت نمي            خـري آقـا؟من را نـمـي هدل شـکـسـتـ
بيرجندي؛ شيخ  .   2 از علما و محققين همچون عالمه  بسياري  داده شد همانگونه که  تغيير  بودن  به دليل تحريفي  بيت زير 

کتب   در   .... و  قمي  )ص  عباس  احمر  ص  ۱۴۱کبریت   ( التواریخ  منتخب   )۲۲۴( تحقیقی  مقتل  در ۲۲۹(  نو  پژوهشی   )

ضوع نبش قبر و سر به نيزه زدن حضرت علي اصغر صحت  تصريح کرده اند مو( و ....  ۲۴۰بازشناسی مقتل سیدالشهدا )ص  

ندارد و تحريفي است!! اين قصة جعلي و ساختگي براي اولين بار در قرن سيزدهم در کتاب رياض القدس آن هم بدون هيچ 

 .استنادي تحريف شده است » کتاب رياض القدس توسط علما و محققين تاريخي جزء کتب تحريفي معرفي شده است«؛

 جدا کنـند سرش را به ظهـر عـاشورا             ات شود پرپره اصغر شش ماههميا ک

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:               قالب شعر: غزل      ابراهیم آلئی                شاعر:   
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 راه کشیدتو تا حرمش   چشم من و دو از            ماه کشید برِ  و حـرمی دور محـرم، از

 دل این چاه کشید آب شیرین حیات از            آنگاه وتو روضه گرفت  ومن  کویر در

 کشیدکوتاه یک شب ِ رافاصله همه   این            شبه شدسالۀ ما یک  ره صد وروضه خواند  

 کشید همراه  به  را برد وبهشتش همه تا               که مزیّن فرمود خود رامجلس روضۀ 

 خـادم درگـاه کـشیـد ای را دم در عـده             مهمان کردبه هوای حرمش   را ای عده

 کشید  به دلخواه که ارباب است بهشتی  این            دارد ساقی  می و  و  که نهر  است بهشتیاین 

 که مرا گـریـه کن این حـرِم ماه کشید            هستمدلخوش  دارم و حرمی محرم، در

 جگرش آه کشید  بس آب شد از که دلش            اش گریۀ من به فـدای جگـر سوخـته 

 

 عطر سیب و بـوی اسپند ُمحــّرم میرسد             سورۀ غــم می رسد، آیات مـریم میرسد

 آه، دارد مــادری با قــامت خــم میـرسد            سینه میگذارم با ادب روی را خود دست

 دمادم میرسد ها  به مهمان چون که الطافش             است  خیالم راحت من  زهرا که باشد میزبان،

 حضرت خاتــم برای خیــر َمقدم میرسد             اند  بستههم یک به یک صف  انبیا پشت سر

 های دعوت از عـرش معّظم میرسد  نامه             شلوغ هیئت خانۀ ضیافت عام است و بار

 پرچــم میرسددر ُمحّرم ارمـنی هم زیر             علی ست بن حسین کردن فقط کار رو و زیر

 بین این دارالـّشـفا پیوسته مــرهم میرسد              ماستدرد بی درمان  چایی روضه دوای

 یک نخ این پیرهن فــردا به دادم میرسد             با لباس مشکی اَم از قبــر می آیم بُرون

 کــربــال از راه کـم کـم میرسد کــاروان              کند می جارو خدا را آب و عرشجبرئیل 

نفعالتن فعلفاعالتن فعالتن وزن شعر:                  قالب شعر: غزل   رحمان نوازنی                شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل     محمد فردوسی               شاعر:   
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 میخرند ماتم روضه میریزند پاى به دل           میخرند غم را،میفروشند عیش  عاشقانت

 پـرچـم میخـرند ها دارند از بـازاربچـه            کردباز هم شیـر حالل مـادران تاثـیـر 

 باز درهـم آمـدیـم و باز درهـم میخـرند            ایم افتاده این سیل به راه وخس در مثل خار

 هـا مـاه مـحـرم میخرندمـاه از بـیـشـتـر           طرفیک طرف ماه محرم یک  ها در  ماه

 عرضه کنى کم میخرند  جاى دیگرى ورنه           قـیمت یافته اشک ما اینجا فقط این قدر

 این خـانه حاتـم میخرند  هـاى ما دربچه           داراتـرین عـالـمـیـم را داریـم ما؛ تا تـو

 عالم میخرند   دو هر  در که ست   کاالیى  اشک           این طرف گریان شدیم و آن طرف آباد شد

 میخرند در حـسیـنیه مرا؛حتى نخواهم؛           است ب آورگریه بر مظلوم تکویناً تقرّ 

 کجا عصیانى از فرزند آدم میخرند  هر           هست کار اى دراى یا گریه مطمئنا روضه 

 دم میخرند ازدارند  وسط این هم تن پنج            زننداى دم می عده دهند واى دم میعده

 را هم میخرندحال شکل گریه  با این  باز            لشگریمکن زهراست؛ما تنها سیاهى  گریه

م میخرند گریه بر           اولیـن گـریه کن مـسلـم رسـول للا بود  دنـدان مـسلم را ُمسلَـّ

 

 زمان گـریه به ارباب عالم آمده است             نسیـم روضه وزیده محـّرم آمده است

 که ماه مرثیه وغصه و غم آمده است             کـتل طبل وپرچم دوباره  دوباره بیرق و

 آمده است دم  های خوش نوحه وکه لحظه             دوباره سینه سپـرهای کـربـال جمعـند

 من کم آمده است   که جا برای هزاران چو            تمام صحـن حسیـنـیه ازدحـام گداست

 آمده است مریم   بن  عزاکده عیسی  دراین            یعقوب   و نه موسی نه یوسف  نه نوح، فقط

 که فاطمه با قامت خـم آمده است  چرا            بـیا که اشک بـریـزی کـنار پـیـغـمـبر

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     علی اکبر لطیفیان            شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:         قالب شعر: غزل        محمدحسن بیات لو               شاعر:   
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 زهــرا بُــنـَیَّ یـا بُــنـَیَّ دم گــرفـتـه            عــالـم گـرفــتـه عــزا آمــد دل مـاه

 درعرش خود ماتم گرفتهحتی خدا             شما هست  هرکس به هرنحوی عزادار

 خانه رنگ غم گرفته در ُملک ری هر            توستشرمندۀ  ابدتا  کوچه به کوچه

 گرفته پرچـم اتروضه  رفـته برای            1عشق شما حتی گنهکار  که از دیـدم

 گـرفـته با گـریـه بر تـو، تـوبـۀ آدم              راه نـجـات ما گـنـه کـاران شمائـید

 را هرکس که دست کم گرفته تو لطف             محشر روز در حتما پشیمان میشود

 دست گـدایی سوی تو حـاتـم گرفته            هستند خواران تو شاهان عالم ریزه

 گرفته" خاتم" دیگریآن  "،پیرهن" این            رفت دست پُر آمد سرت هرکس که باال 

 برش را چند نامحـرم گرفته   و دور            شلوغ استزینب خیمۀ  برخیز دور

 ها آتش نگـیرندخـیمه برخیـز تا در             آقـا اسیـرنـد اهـل و عـیالـت بعد تو 

 

 اتصالم به کریمان چقدر کم شده است             از بار گناهم بخدا خـم شده استپشتم 

 شده است پرچم  کهاین همان چادر زهراست              پـرچـم گـنـبد تو خـصلـت دیگـر دارد

 است  آدم شده که بود به توگریه  ازآدم             گـریـۀ تو شـرف آدمـیـت ریـخـتـه در

 معـراج گدا هم شده است  نوبت رفـتنِ             یه به معراج رسیدآمد به حسینهرکس 

 عالم که محرم شده است  غوغاست در  باز             پیـرهن مشکی من را به تنم کن مادر

 سفره فراهم شده است این چه بساطی که در            چایی روضۀ تو بود نمک گـیرم کرد

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

 ات پرچـم گرفته رفـته براي روضه            محـلـه ديـدم که از عـشق شما الت          آمده را جايگزين بيت زير کنيد.

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: رضا قربانی                شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   حامد جوال زاده                 شاعر:   
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 کند  عاری  هرچه خود  از مرا خواهدمی  گریه            هـم آبـروداری کند امـسال را چـشم اگر

 کندهنرها پرده برداری این  پلک از کاش          هر کسی اینجا هنر کرده است با اشک آمده است

 کندجاری  را خدا این خطبه  آری ازل،  در          اندعـقـد اخـّوت بـستـه  داغ او بین دل بـا

 کند؟  یاری تا کیست ناصر"است این، من هل"  بانگ          به استمداد اشک خواندروضه می  نوحه خوان در

 عهـدش تا نفـس دارد وفـاداری کند پای          استآنجا که مردی آمده  ،کربالروم تا  می

 جاری کند  جان او ای از خویش را درقطره          قیمت شده به هر  افتد به پایش تامی رود

 مهـریـۀ زهـرا نـگـهـداری کـنـد  بـاید از          هست طور  مهریۀ زهراست پس هر  آب اگر

 کاری کند  پیکـرش می تواند زخم را بر          سوراخ مشک یک  شمشیر، ضربت  از بیشتر

 کند سرداری کرده است علم محابا قد بی           روی نی  یک سرآنجا که  روم قدری جلو،می 

 نـیـزه را قـاری کند  بر  تواند پس سرمی           آنکه تعـلیم تکـلـم کرد بر عـیسای طفـل

 خواهد فقط زاری کند می   ای کز کرده،گوشه           نفر یک من  درآنجا که  ،به خود آیممی  باز

 گریه خودداری کندچشم اگر از  بادا کور          علی است بنسوگ حسین  کارش گریه در  چشم

 

 هوای تکیه برایم مقدس است   آب و            است مقدس ماتم سیاهی بیرق و  این

 است  های جاری شبنم مقدس قطره این            ست ارث مادریاشک برای تو بخدا 

 است  مقدس آدم غمت بر  کرد گریه چون            السالم که فرمـود امام صـادق علیه

 است  مقدس هم خدا برای ات گوشه  شش             شد آفریده زمین روز شش شبانه در

 است   ندارم مقدس دار وچقدر دیدی              مـنی حسین نـدار  تو انتـهـای دار و

 ما هالل ماه محـرم مقـدس است  بر            های خـدا جـور دیگـری بین ماه در

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل     علی فردوسی                 شاعر:   

 

مفاعیل فاعلنمفعول فاعالت وزن شعر: غزل                     قالب شعر: محمود یوسفی                 شاعر:   
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 با اشک و آه، گـرمِی بـازارتـان شدیم              عـزادارتـان شـدیم مـاِه محـّرم است و

 شدیمهمه بیمارتان  شد،طبیب  حرف از            ای تربـتـت ِشـفـا و شفاعت! تـفـقـّدی!

 دسِت علمـدارتان شدیم  ما دسته دسته،            حسین: سربـنـِد یا با پـرچـِم مَحـبّت و،

 مـاِت زبــاِن مـیــثـِم تــّمـارتـان شـدیـم            برعـلی قـسم ما، بر دار اگـر رود سرِ 

 گرفتارتان شدیم  و خوار ریزه ،اینگونه            قلبمان دست و و به سر  طبعِ او،پیچیده 

 ما رهـرواِن مکـتِب مخـتـارتـان شدیم             به جوهِر خونت میّسر است  خلِق اثر،

 بـدهکـارتـان شدیم   پیـوستـه وام دار و             مجـنـوِن نـوکـری، دِر این خانه آمدیم

 ِت انصارتان شـدیم خـاِک پـاِی هیـئ  ما            امروضه: روزَهل ِمن ُمعین وناصِر آن 

 آمــدِن یــارتــان شــدیــم انـتــظـارِ   در            :وغّصه دارمحزون  تن گذشته و جان و از

 

 مـاتـم نجـات داد دل را زالل گـریه و            دادشادم از این که باز مرا غم نجات 

 مـرا هــالل مـحــرم نـجــات داد آخـر            هـالل کرد کـمرم را یکسال معـصیت

 امسال هـم سـیـاهی پـرچـم نجـات داد            این روسیاه را که شده روسفـید اشک

 !داد؟ نجات موج بال کم ز مگر را  من            کنم این کشتی نجاتمی  فکرهمیشه خود  با

 هـم نجات داد شاید همین حسین تو را            الُحسین اجنّنی ای عقل سجده کن ُحبّ 

 ما را خدا به حرمت این دم نجات داد            حـسین دنیا دمی است تا که بگوئـیم یا

 کـبری شـروع شد هـای زینبرهدلشو            آمـد مـحـرم و غـم زهــرا شـروع شد

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: محمد رضا کسرایی            شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: امیر عظیمی                   شاعر:   
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 کنمدارو ندار خود به تو تسلیـم می             کـنمتکـریم می ام عزای توگـریه  با

 کنمتقدیم می  تودست دل به  روی بر             را شبیه اشکعصارۀ جان  ترین خالص

 کنمصبحـدم نگـاه به تـقـویم می هر            یک سـال تا به مـاه محـرم رسـانیم

 کنمبر پیـشگـاه فـاطـمه تعـظیـم می              خـاک در هر حـسینیه  ای زبا بوسه

 کنم تحریم می  تو  چه غیر خویش هر بر             ماستالحرام  بیت توعزای تکیۀ  هر

 کـنمتـقـدیـم می  با سـفـرۀ عـزای تو              انـداز سال را کودکی تـمـام پس  از

 کـنمیـاد شـکـوه مسجـد تـنـعـیـم می              امهیـئت تو با تـن احـرام بـستـه  در

 کنممی  تحکیم المتـین عشق تو،  حبل            است مطلقحسین که توحید  یا ذکر با

 کنمغوغای تـشنگـّیِ تو تفـهـیـم می             خورمبار با سالم به تو آب می هر

 کنمخـیـزران زده تکـریم می   لبهای            امگـفـتا رقیه با دهن ضربه خورده

 

 ما   مرهم را مگیر از !زخمهای پلک  دلیل            ما از مگیر  این غم راماست  آبروی  غم تو

 ما  از بیا لطفی کن این حق مسلّم را مگیر            ستنگاه خـیـس ما ارثـیۀ آبا و اجـدادی

 ما از هم مگیر آن راست دلخوشی مانده همین یک            عالم گریزانیمغوغای این  برای ما که از 

 ما  از نشستن در پناه سرخ پرچم را مگیر             ستفتنه غیر از خیمۀ تو هرکجا آلودۀ  به

 ما  از عمل کردن به این فتوای محکم را مگیر            اِن ُکنَت باِکیّافرمود فَابِک ِللحسین رضا 

 ما   از مگیر این دم رامیریم می بدون روضه             زن حکم نفـس دارددم نوحه برای سینه 

 ما از محّرم را مگیر تمام سال را باشد؛             کردیم ماه سرشوق همین یک سال با تمام 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: قاسم نعمتی                 شاعر:   

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل    علی سلیمیان            شاعر:   

 



 292  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 

 حـرکـتش حتّی زمین هم ایستاده از            مـحـّرم نـبـض عـالـم ایـسـتـاده آمـد

 آفــتـاب دیــده شـبــنـم ایـسـتـاده بـر            ما پیرو دستور»فابک للحسین« یم

 سـالم از دور دادم ایـسـتـاده بـر تو             دموقـتی که پا در این حسیـنـیّه نهـا

 ایستادهاعظم  رویش عرش که فرشی            استفرش عزایت جبرئیل  جاروکش

 دم ایـستـاده نـامـت مـیـان نـوحـه و             جانم حسین است یا حسین و بازدم:  دم:

 مصّمـم ایستاده پـای توکس که  هر            پیش خدا روز قیامت سـربلند است

 که شـیـعـه در خـط مـقـّدم ایـستـاده            بایـد یـزیدی های این اّمـت بـدانند!

 سیـنـه زنی که زیـر پرچـم ایـستاده            هرعذابی در امان است َوللا که از

 ادهاز جوشش خود چاه زمـزم ایست            خورده به گوشش  توبس أنا العطشان  از

 پـهـلـوی جــسـم نـامـنـظـّم ایـستـاده            گودالده روز دیگر خواهری در بین 

 

 لـیـاقـت آدم شدن نـداشتنـسـل بـشـر              شدن نداشت  زمین زمـیـنۀ خـّرم توبی 

 نداشت عـالم شدن جهان شهامت توبی             توست ُکلِّ  جزء جهان که کل  ُکل،عشق  ای

 معـّظم شدن نداشت الحـرام، قـدر بیت             ای ُحـرمـت قـبـیـلـۀ قـبـلـه، بـدون تـو

 جوشش زمزم شدن نداشت  وگرنه زمزم            لب شش مـاهۀ تو داد سالم بر هـاجـر

 کسی اجازۀ َمحـرم شدن نداشت چـشم            غـمت به جمال جمیل حق گریه بربی 

 عــزای مـحــّرم شـدن نـداشـت آمــادۀ            وگرنه کسی دلِ توست  خوناین جوش 

 منّظم شدن نداشت  حشر های روزصف             حـرف شفاعـت تو اگر در میان نـبود

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: محمد فردوسی            شاعر:   
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 مـاه محـّرم آمـد و گـریان شدم حـسین             1پـریشان شدم حسین که باز خـدا شکر

 سامان شدم حسین  و سر بی و بیقرار دل            که هـالل مـاه عـزایـت حـلول کـرد تا

 مرتبه مهمان شدم حسین خدا دو شکر            برکت است رزق و از  روضه پُر هایسفره این

 گـدای بزم محـبّـان شدم حسین مانـدم،            ات که بـازنگـاه کـریـمانـه  ممنـونم از

 شدم حسینان شامل احسای که  بخشیده            ام ولیگـنـاهم و شـرمنـده با اینکه پُـر

 عـطشان شدم حسین تاب قـصۀ لببی              امای که اذن محـّرم گـرفـتـه لحـظه از

 قطعاً به خاطر تو مسلمان شدم حسین            وقتی ز خـون تو رگ اسالم تـازه شد

 عازم بهشت خـراسان شدم حسین  پس             رسیـدکـربـال شب اّول نـمی  دستـم بـه

 

 حسینبسرایم که چمن گفت  گل رفتم از            گفتم از آب بگویم لب من گفت حسین

 حسن گفت حسین  خورد،فاطمه باز زمین             داغش ببین از  ،است روضهموسم  چه شده؟

 حسین  روضه دهن گفت دل هر شد از  باز             مصیبت جوشید باز شد و زخم دل باز

 و وطن گفت حسین شهر از دورتر کشته شد             کس وقت شهادت هر حرم، شهیدان از

 حسین به تنش کرد کفن گفت غسل داد و             غـسال همین که او را نوکـری ُمرد و

 حسین آمد از آن پاره بدن گفت  به سخن             جای هر زخم که زینب ز تنش نیزه کشید

 پذیرفت به تن گفت حسین  هر چه شالق            جـا آن همه بـوسیـد گـلو را، عمه جای

 
کنيم به منظور  در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد مي  ضعف محتوايي و معنايي  بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   1

 .جايگزين بيت زير کنيدرفع ايراد موجود و همچنين انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را 

 مـاه محـرّم آمـد و گـريان شدم حـسين             باز اين چه شورش است، پريشان شدم حسين

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: جابر عابدی                   ر: شاع  

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                     قالب شعر: غزل   امیر عظیمی                   شاعر:   
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 به کـربالی حسین  من به حسین و  سالم           ازل گـشـته مبـتـالی حسیـن  دلم ز روز

 خـدا برای حسـین  حـسیـن برای خـدا و           استمعشوق وقف یکدگر  و عاشق وجودِ 

 حسین  صفـای قـدم زدن وسـط مـروه و           یک لحظه بهثواب سعی و صفا کی رسد 

 حسین  رضای درحضرت زهرا  رضای           رضایت زهراست  حضرت حق در رضای

 حسین  به چشم خویش تماشا کنم خـدای           اگـر مـعـلـم تــوحــیـد من شـود زیـنـب

 حسینماجرای  زامشب  ای کشمکه پرده           عـاشقم نـوای جـنون دوبـاره زد به سر

 زمـان جـلــوۀ پـایـانـی لــقــای حـسـیـن            به عـرش غـوغـا بود زمین کـربـبال تا 

 همه مـطیـع فـرامیـن چـشم های حسین            نهاده دست به سیـنـه تـمام خـیـل مـلک

 وادی منای حسین  چه محشریست مگر           خـلـیـل آمـده تـا ذبـح اعــظـمـش بـیـنـد

 شکرهای حسین  نمودن ز طریق شکـر            گـیرد یادکجـاست حـضرت داوود تا ب

 شنود لحـظۀ دعـای حسین چه می مگـر           کـلـیـم غـرق تـحـیّـر به لـکـنـت افـتـاده

 تـمام عـمـر شـفـا داد با شـفـای حـسیـن             خـاک قـتـلگـاه چـشیـد ای ازذّره مسیـح

 حـسین ها گـم شده صـدایمیـان هـلهـله            گـودالبرهـنـه تا  دوید خـتـم رسـل سر

 صدای حسین   مگـر شنـیـده میـان حـرم           تنهـا  خیمه گاه رسد خـواهری تک و ز

 وگـرنه سر بدهد زیـر تیـغ جای حسین            گـردد خــدا کـنـد کـه از راه رفـتـه بــر

 قـفـای حـسین  فـدای رأس جدا گشته از           گوش صدای نـالۀ زهـراست میرسد بر

 تـّکـۀ ردای حـسیـن  به دست چـند نـفـر           دعواستببین که بر سر یک کهنه پیرهن 

 ها عبای حـسین شانه  ربود وان یکی از           شمشیر عمامه وان یکی زره یکی یکی

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:              قالب شعر: غزل         قاسم نعمتی                   شاعر:   
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 فصل هبــوط آدم و گنــدم، شـروع شد            نی، نــاله کرد و بـاز ترنم، شروع شد

 توفــان نــوح بود و تالطــم شروع شد             کـران شهادت، که مــوج زددریای بی 

 سر مستی)حبیب(هم از)خم(شروع شد            از »برکۀ غدیر«»محّرم« طلوع کرد

 »تا گفتم: الســالم علیکــم شروع شد«             بــاران اشک شیـفـتـگــان غــم حسیـن

 غــوغـایـی از توسل مــردم شروع شد              چون رسید« اباالفضل »  به نام روح دعا،

 بــان و تبــّسم شــروع شدلبـخـنـد بـاغـ            وقتی گــلوی نــازک گـل شد نشان تیر

 از »تــربت شهیــد« تـیـمـم شروع شد             عشق  ازاشک وخون اگرچه وضومیگرفت

 از قـتـلـگاه عصمت پنجــم شــروع شد            ای آسمـان! مصیبت عظمای اهل بیت

 شــروع شدی »لیــذهب عنکم« از آیه             های باغ وحیخون نشستم گل به فصل

 با تازیانه، نــاز و تــنــعّــم شـروع شد             با آنکه باغ گـل به محبت نیــاز داشت

 با مـاِه روی نیــزه، تکلــم شــروع شد            وقتی دل ستــارۀ محـمل نشین شکست

 

 است  افزوده من  درد زمان بر  صاحب از غفلت           فـرسوده است دیِن مرا حـیـایی پیکـر بی

 است  معصیت کردن دلم آلوده از آن قدر           کـشم از دل زهـرایـی آقـا خـجـالـت مـی

 ها بیهوده است کردنم این توبه توسل  بی            خرد می هم مرا کنم مادر می توسل چون

 :فرموده است بارها این جمله را چون پیمبر            است عاشقی  عشق و گرم همین بازار من دلم

 پیموده است  راراهه  بی  و کرده  راه را گم           بیت اهل راه و  قرآن از شدغافل  کسی   هر

 هایش بوده است  وسعت رحمت میان روضه            ازل روز عطشانی که از جان فدای شاه

 در قیامت راحت و آسوده است  اشک ریزد،           کسی انـدازۀ بال مگـس عـزایش هـر در

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل               قالب شعر: محمدجواد غفورزاده            شاعر:   

نتن فاعالتن فاعالتن فاعلفاعالوزن شعر:           قالب شعر: غزل     محمدجواد شیرازی           شاعر:   
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 فصل ماتم است   عزا، که فصل سوک و یعنی           حـسـیـنـیـۀ غــم است و ـعــالــم به ماتـم ت

 فــریــاد می زنـنـد که مــاه مـّحــرم است           از عــرش تابه فــرش تمــام فــرشتگــان

 نم است  چشمـان مهر و ماه ز داغ تو پُر           هفت آسمـان پُر است ز گــرد عــزای تو

 غمت به سینۀ پُر شور زمـزم است شور           هنوز هپــوش عــزایت شد وکـعـبـه سیــا

 گلزار دین هنوز ز خــون تو ُخـّرم است           شهادتت گــذشت این همه سال از بعد از

 یــادآور غــم تــو رســول مــّکــرم است           تا با خــبــر شــوند همه عــالــم از غمت

 آدم است خلوت نشیـن سوک تو موسی و          برند هـای تو فتضـیلت غــمتا فـیـضی از 

 تصویر کــربــالی تو آنجـا مـجـّسـم است            به پیش چشم محفل سوکت، هرجا به پاست

 فــرمــوده اند گــریــۀ بر تو مــقّــدم است          غــمی که بر دل ما خیمـه می زند هـر از

 عــزایت دمــادم است زهــرا سیــاهپــوش           ه بگویم که تا به حشـراز ُحرمت غمت چ

 خلق عالم است«   »باز این شورش است که در         چون محتشم وفائی غمـگـین به گریه گفت

 

 

 خـدا شـده عـزای حـضرت خـون  مـاه            دل مـحــرم آمـده وقـت عـزا شـده ای

 شـفا شده و چـشمان گریه چشمۀ شور            زندهـمـه مـوج می مـیان چـشـم مـاتـم

 کــربــال شــده حـسـیـنـیـۀ هـای مـادل            محـرمیم روضه زنـده به بوی ما اهل

 جا گذر کنی غم عظمی به پا شده  هر             همه با گریه آشناستها کوچهبازار و  

 مرهـم به زخم سینۀ خـیـر الـنّـسا شده            زندشده سینه می که وقف روضه  دستی 

 های فـاطـمـه هـیأت بـنـا شدهبـا دست             است مادرمجلس ارباب عزای صاحب 

مفاعیل فاعلنمفعول فاعالت وزن شعر: غزل                      قالب شعر: علی ناظمی                  شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: سیدهاشم وفایی                  شاعر:   
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 باز چـشـمـانم به رنگ سرخ مایل میشود           پردۀ دل میشود  آه از و سوز اشک وفصل 

 میشود  نازل صاد  عین و و  یا  هاء و و کاف           هم روح االمین مرثیه خــوانی میکند باز

 یک زیارت با هزاران حج معادل میشود            با لباس مشکــی ام احــرام گریه بسته ام

 شاهـراه وصـل ما این حد فــاصل میشود           سعی ما پای پیـاده از نجف تا کـربالست

 میشود درک نوافل از بهترروضه چونکه           نـیـمـه شب نیت گــریه نمــودم در نمــاز

 رکـعـت بعـدی من گــودال کــامل میشود          رکعت اول به یـاد تـشـنـه لبها ســوخـتـم

 مشکل میشود   واینجا به بعدش سخت  از  روضه          عرش  سمت از شکسته میرسدپهلومادری 

 روضــۀ سنـگـیـن اربــاب مقـاتـل میشود           دکه سـیـنۀ ارباب سنگین میشو ای لحظه

 مهربــان با حنجــر او تیــغ قـاتـل میشود          نیــزه ها نــامهربان هستند اما لحظه ای

 وقت غـارت کـردن مشتـی اراذل میشود           غنیمت میرود گودال میگردد شلوغ سر

 با تنی عـریان، تنی بی سر مقابل میشود          میرسد ای که مادرش سر  آه از آن لحظه

 

 

 امزنی دم گرفته های سینهکوچه در            امشکـر خـدا که بوی محـّرم گرفته

 امدل دوبـاره هـیأت ماتـم گرفته در            توست هایشکرخدا عبادت من روضه 

 امبا چشمهای پُر شفق و غـم گرفته            رومات از دست می گاهی کنار روضه 

 امدستـمال مـشکی اشکـم گـرفته از            این آبـروی نـوکـری هـیـأت تـو را

 امپَر پـرچـم گرفته  وقتی دخـیلی از            بـرمهراس روز قـیـامت نمی  دیگر

 امکه بوی محـّرم گرفته عمری اگر            اندکـام دلـم را گـشـوده با تـربت تو

 ام به حـوالی کـربـالتدیـدم رسیـده            چشمهاتاعجاز  ازگفتم میان روضه 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: یوسف رحیمی                شاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل     محسن حنیفی                شاعر:   

 



 298  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 

 گوی حسینوگفت  دوباره بر سر هر کوچه           دوباره ماه محــّرم، دوباره بوی حسین

 جوی حسین و شباشب، به جست رویم که می           بیا به دستهٔ مــا نوحهٔ جنــون ســر کن

 نــنـوشیــد از گـلوی حسـیــن فـرات، آب            اند به روی حسین، هــرگــز آبنبسته 

 رو به روی حسین  فرات، آب شد از شرم،           های تفته جوشش بودفرات، تشنهٔ لب 

 بیا که مهر نماز است، خاک کـوی حسین             مانَدقــتــیــل قبــله همیشه به یــاد می 

 از ُهــرم آرزوی حسیـن شــوم شهــیـد می            ست چنین که دردل من، داغ کربال جاری

 شود،به سوی حسینمسیر قبله عوض می            کنــد آخـر طلیعهٔ موعــودطلــوع می 

 

 ای ازحوض کوثر است  چشم نیست،چشمهاین             و مّطهر است  این اشک نیست، آب زالل

 تراست ها، روضهکه پای مجلس این  چشمی             ظرِف نــزوِل رحـمِت پـروردگــــار شد

  فـردا کنـار فـاطــمه بـا آبـروتــر اســت             چشمی که بیش تر به خودش، گریه دیده است

 دنیای گریه، مـزرعه ی سبز محشر است               ما خشک می شـویـم، ولی بار می دهیم

 گـریاِن جــّد ما شده، با من بــرادر است               فرموده است حضرت صادق:هرآن کسی

 گــریـه کِن حسیــن، شریک پیــمبر است              درحّج و درعبادت و در سجده های شب

 تا کــشتــی نجات حسیــنی، شنــاور است               ـالطــم دنیا، هراس نیستما را از این ت

 نـوکـر بهشت هم بـرود، بـاز نـوکـر است              بر من لباس نوکری ام را کــفـــــن کنید

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: علی اکبر لطیفیان              شاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:        قالب شعر: غزل      مرتضی امیری اسفندقه             شاعر:   
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 بـیاورید  زنش راهای سیـنه نـوحهدم            بیاورید  سرخ دلـشکـنـش را اشعـار

 بـیـاوریـد  اسـفـنـد وقـت آمـدنـش را            رسدمی دارد صدای قـافـله از دور

 بیاوریدسیـنـِی چـای ریخـتـنـش را              های حـسیـنیه زودتربعد از کـتـیـبه 

 آری بـسـاط دوخـتـنـش را بیـاورید            دادم لباس مشکی خود را به مادرم

 نـداشـتـنـش را بیـاوریداسـبـاب غـم            های خـواهر او بیـشتر شدهدلشوره

 «بیاورید پس بدنش را ایم؛ما تشنه »            را: زدند تو های کوفه صدا می نیزه  سر

 پیـرهـنش را بیاورید  زینب؛ رباب،            شود اه چه نزدیک میبه قـتلگ دارد

 امـوال غـارتـِی تـنـش را بـیـاوریـد             خواهرش:  گفت  دهم، رسیده عصر  حاال 

 

 

 سما گـشته پریشان حسین  سینۀ ارض و           عـالم شده گـریان حسین  چـشمان دو باز

 غم سوزان حسین  آتشی هست به دل از           خوانند گوش فلک روضۀ او می بر باز

 باز دنـیـا شده یکـسر هـمه از آن حسین            سینه زنی گـشته به پـا پرچـم بزم عـزا،

 خوان حسین  همه از دنیا دو ریزه خوارند           خـوان کـرمند هـمگی بر سرعـالـم  بـاز

 همـگـی دربـه در دارو و درمان حسین            خروش و جوش درعالم همه  دودردمندان 

 سامان حسین   و سر بی را که بود  دلی هر           سامان نشود سر و محشر بخـدا بی روز

 دست ما را بـرسـانـیـد به دامـان حـسین            خواهیم خـدا می زیر این خـیمـۀ مـاتم ز

 حسیندندان   و  لب بر دگر تو را خیزران           مزنافغان که  ناله و خواهری گفت به صد  

مفاعیل فاعلنمفعول فاعالت وزن شعر: غزل                قالب شعر: محمدجواد پرچمی            شاعر:   

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   ناصر شهریاری                  شاعر:   
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 هایم بـاز کردم گریه را از گلــوی بغـض            بـسم رب الـفـاطـمـه آغــاز کردم گریه را

 را ابـراز کـردم گریه اقـتــدا کــردم به او            دستش میرود زفرزندش که  مثل یک مادر

 کـردم گریه رااش هـمراز   با غــم پنهانی            است خاکی او چادرهیئت های   این سیاهی

 با نگــاه او پــر پــرواز کــردم گــریـه را            تا که از ذکر غـریب مــادر افـتـادم ز پـا

 در پنــاه فــاطـمـه آغــاز کـردم گــریه را            ها روضه میکنم در حس سرم  را بر ای سایه

 گفته اند، اذن دخول ماه غم یا فاطمه است

 های ما با فاطمه استروزی اشک محرم 

 جسمم کفن شود این جامه بر  دارم آرزو           به تنشال غم بر روی دوشم پیرهن مشکی 

 گویی آویزان شده از عـرش کهنه پیرهن            وماتم است این چه شور محتشم دم میدهد باز 

 ــد به اسـتـقـبـال من آی  حــیــدر کــرار می           روضه بیرون میزنمخانه به قصد  تا که از

 ها را حسن کنصدر مجلس گریه   نشاند می          نـشـیند پیش در  فــاطمه پایین مجـلـس می 

 وقت بوسه از رگت میرفت جــانم از بدن           کاش کاش برادر برسینه میکوبد خواهرش

 آنقدر پــای تنت بر سیــنه و بر سـر زدم 

 زدم پرپرمن  پیش چشمم پرپرت کردند و

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             ترکیب بندقالب شعر: موسی علیمرادی         شاعر:   
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 با نوای مادری محــزونه همدم گشته ایم            ایم از ازل پـرچم به دوش ماه ماتم گشته

 محــرم غمخانۀ مــاه محــرم گـشـتــه ایم            ایم ما همه انصار زهــرائـیم مرِد گــریه

 ایم  گشته  محرم  این خانه با  عمریست  سبب زین          1مشکی ام با اذن زهرا بر تن است   این لباس

 ایم  گشتهمرهم   تو زخمکردیم و بر  ها گریه          چه غرق عصیانم ولی رد مکن ما را اگر

 سالها مانند کـعـبـه دور پـرچــم گشته ایم           پیدا میکنیمروز محـشر یکدگــر را زود 

 خاک بوِس عمۀ ســاداِت عالــم گشته ایم           گریۀ ما باعث تسکـیــن قلب زینب است

 این دهه همسفرۀ فیضی دمــادم گشته ایم           آماده است عزا بزم سحر، شب، مغرب،  صبح،

 ایم کم کم گشته چونکه مهمان اجل ما نیز          وگریه کرد  باید گریه کرد  هست فرصت  که  تا

 همنـوای مــادری با قـامت خــم گشته ایم           در حسیـنـیــه اگــر گــوش دل ما وا شود

  

 

 

 
 

در مصرع اول  وجود ايراد يا ضعف محتوايي و معنايي ابيات زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   1

موجود و همچنين انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن  کنيم به منظور رفع ايراد  بيت؛ پيشنهاد مي

                  .شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 گريه ها کرديم و بر زخم تو مرهم گشته ايم          اين لباس مشکي ما دست دوز فاطمه است

 کرديم و بر زخم تو مرهم گشته ايمگريه ها           رد مکن ما را که اشک ما به دردت ميخورد

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل     قاسم نعمتی                   شاعر:   
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:پنجم    بخش  
ورود   کاروان    اشعار  

هب کربال   علیه السالمامام   
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 1بند تـو با سـر بیفـتـد  کاش دل درای             دلبـر بیفـتد بهتر که این دل دست تو

 بـیـفـتـد  دیـگـرکس  بــنـد دام هـر  در            آنکه مـبادا از  این دل بـمـیـرد بـهـتر

 بیفـتد   بهـتر  کس به پایت پا نـشد، هر            هر کس ادب کرده به تو تاج سر ماست

 بیفـتد  دم کار این نوکـر دست تو هر            شـاید در کـار ما اصال گـره بـنـداز،

 ـفـتد بی محـشـر کاش راه ما به تو، ای             فـردا تـمام حـشر دنـبـال تو هـسـتـند

 بیـفـتد  روز دست حـضرت مـادر آن            کاش که پـرونـدۀ اعـمـال من هـمای

 بیـفـتد  هـای تراین چـشم  تا اشـک از            آخرم را روضه بِنهویس های بیت این  

 2ست کز من سر بیفتد اینجا همان جایی             که رسیدند کربال حضرت فرمود: تا

 بیفـتد   سـرور دو و روی زمین هـفتاد            :حیدر  که فرمود ستجایی همان  اینجا 

 بـر قـد و بـاالی عـلـی اکـبـر بـیـفـتد             برگرد آقا قـبل از آنکه چـشم شومی

 بیـفـتد   اصـغـر  پـاک عـلی حـنجـر بر             تیـرهاشانآن که راه   برگرد قـبل از

 بیـفـتد  به جان گـودی حـنجـر خنجـر            دون با آنکه شـمر برگرد آقا قـبل از

 بیـفـتـد  سـرگـودی گـودالـشان بی  در            آنکه جسمت روی سینه برگرد قبل از

 های گرگ این پیکـر بیفـتد در چنگ            زینب ببـیـند طاقت ندارد خـواهـرت

 بیـفـتد  ای دخـترناقـه  از ای وای اگر            ...سواری دست از مرکب،بیای وای اگر 

 
ابيات زير به جهت انتقال بهتر معناي شعر تغيير داده شد. دقت داشته باشيم که دام در فرهنگ لغت داراي بار منفي است و معموال  .   1

  .فقط اهل بيت است در جهت سوء استفاده افراد بکار برده ميشود. ضمنا نمي توان جز خاندان اهل بيت را دلبر خواند دلبر شيعه 

 کاش دل در دام تـو با سـر بيفـتـد اي             بهتر که اين دل دست تو دلبـر بيفـتد 

 در بــنـد دام دلـبــري ديـگـر بـيـفـتـد             اين دل بـمـيـرد بـهـتر از آنکه مـبادا

 نوکر بيفـتد دست تو روزي کار اين             در کـار ما اصال گـره بـنـداز، شـايد 
 بيت زير به منظور تکميل معنايي شعر در بحث ورود به کربال اضافه شد.  2

 ست کز من سر بيفتد اينجا همان جايي             :تا که رسيدند کربال حضرت فرمود 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: وحید محمدی              شاعر:   
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 من کـوه ایـمـان، عـقـیله خواهر            مـن هــمـیـشـه شـبـیـه مــادر ای

 چـشـمانت  است عـصمـتی دیگر            چـشـمـانتاسـت  جـاری کـوثـر

 هستروشن مثـل صبح  نظـرت             تا هـمیـشه با من هـست قـلب تو

 سـتایـسـتـگـاه پـایـانـی  کــربـال            ستبارانی چشمت دوباره کهای

 ایـنـجـاسـت مـنـزل آخـر  دیـگـر            راه آمــدی خـــواهـــر خـســتــۀ

 خـواهـرم خـواهـشأ پـیاده شـوید             هـا کـنـار رویـدلـشـکــر چـشــم

 بـان هـسـتـنـد ات را نـگـاه سـایـه             هـستـند جـمع محـرمان خاطرت

 نـخـورد  پـردۀ مـحـمـلـت تـکـان            نـخـورد دلـت تـکـان هـم در آب

 پیـش شـماست  هم سربه زیر باد            پـیش شماست ـیـریک بیابان اس

 گـیــرد از نـگــاهـت ثــواب مـی             گـیــردمی  رکــاب ایـنـکــه دارد

 عـبـاس اسـت  روشــنـی دل تــو            اسـت  آســمــان بـلـنـد احـســاس

 بـیـنـدنـمـی  کـســی ات راسـایــه             نـنـشــیــنـد   چــادرت را غــبــار

 هـمـیـشـگـی زیـنـب  ذولــفــقــار            اســتــوار هــمـیــشـگـی زیـنـب

 حـــرم دخـــتـــران  مــلـــجـــأ آه            حـــرم  ای پـــنـــاه کــبـــوتــران

 ایــمـن کـن  حــریــم کــربــال را            مـزیـن کـن خـاک این دشـت را

 انــتــخــاب قـــیــام عـــاشـــورا              زهــــرا مــــریــــم خـــانــــوادۀ

 کــربــال بـا تـو کـربــال بـشــود            بـهـا بـشـودچه بی  تـوعـشـق بی 

 این لـحـظـه  از  زبـسا کـربـال را            این لـحـظـه با جـدایـی بـساز از

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                    مثنوی      قالب شعر: حسن کردی                     شاعر:   
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 فـکر گـودال و عـصر عـاشورا            فــکــر روز دهــم کـن از حـاال

 بــیـنـی مـی  پــنــاهبـی  خـیـمـه را             بـیــنـیمـی  ســپــاهمــرا بـی  تــو

 چکان هـستند که خون  هایینیزه            هـایی که پرتـوان هـسـتـندسنگ 

 بــیـنـی الـخـضـیـب مـی   آه شـیب            بـینی غـریب می عـشـق خود را

 ایـنـجـا  بــرنــد ازمـی هـا نــیــزه             ت راحــسـیـن  شـودمـی  بـاورت

 بـسته خـواهی شد بعـد من دست            شدخواهی خسته  جسارت تو از

 

 نجابت رسیده است   پارچه عفاف و یک             استجاللت رسیده یک کاروان شکوه و  

 قامت رسیده است  و قدخوش  ماهِ   یک شهر،             یک کـاروان مـالئکه دور و بـر حـرم

 رسیده است  صدای شرارت این صدا، از            دهـدبـوی شـرافـت نمی   آهـنگ طـبـل،

 غربت رسیده است تا حرف به جدائی و            محـترم فـرزنـد انـد این زن وتـرسـیـده

 رسیده است قیامت روز اینجا کجاست؟            انـدرات حـرم هــول کـردهمـخـد علـیـا

 غارت رسیده است و برای کشتن اصال             اممن از نـگـاه حـرمـلـۀ پـست خـوانده

 حـرم به رسـالـت رسیده است پیغـمـبر            های زخـمبـیـنم اینکه در کـنـف آیه می

 است  اسارت رسیده وریسمان کارم به             حیااین شهر بی  تو دربی بینم اینکه می

 خدای شجاعت رسیده است چه بر سر             هاکـیـنه  همۀ بغـض و بیـنم اینکه بامی

 حـرامیـان به وقـاحت رسیده است کار            لـشـگـرت عـلـمـدار بـیـنم اینکه بعدمی

 است  غـارت تنت به رقـابت رسیده  در            که دشـمـنت  نمنیـست بـبـیـ  اصال بعـیـد 

 خواهرت به خجالت رسیده است که کار             به بـازارهای شـام  بـینی آخـرش تومی

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: محمد عظیمی                شاعر:   
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 الحرامُ رود بیت رود در بیِن صحرا می می            مقام ای عالیپرهای فـرشته کعـبه روی 

 کام به دنبالش مدینه تشنه رود باران،می            به دنبالش مدیـنه مثل رود رود دریا،می

 شام آن فقط شد شام  صبح و شاِم مکه بعد از             بست  بار آفتاِب مکه در محمل نشست و

 سمِت نجف شاه نجف گفتا سالم  رد شد از            الوداع فرمود:للا  رسولیثرب  رد شد از

 کالمالبالغه در از نهج  طوفانی  او کیست            الجنانی مستجـابمـفاتـیح  نـورِ  کیست او

 مقـام  ئمدخـترش قـا للا است زهـراحجـة             دهیدکیست او وقتی که زهرا را ادامه می 

 زینـبش ماه صیام های قدر وفاطمه شب            زینب نـام شد کرد فـاطـمه وقـتی تجـلـی 

 نیام  ذوالفقاری در در حجاب و مرتضایی             کیست: اقـیانوس آرام است اما با حسین

 شعـرهای ناتـمام کـیـست زینب انـتهـای              نون یا و سین و  حاء وابتداِی کیست زینب 

 خام  های خامبا واژهخودش  حیرتش بود و             اللهی نوشتحق بده ُعمان اگر از زینب

 زنی اینگونه دارد چند نـام  شگفتم از در             که حسین این علی یا فاطمه یا که حسن یا

 تـمامـِی بـرادرها کـنـارش جـز قـیـام از             اش نـدیدآسـمـانی  ُکـِل عـمـرِ  آسـمـان در

 عـالم مستدام دو اش هرچند باشد برسایه             قـرن اش را چـشم همسایه ندیده نیمسایه 

 اسـتالم  غـرقِ  ندیده چادری اینگونه َکس            آید چنین که می  وقـتی َکس ندیده کـوه را

 کـربـال شد کـربـال با نام زینب والسـالم            رسـید زینب کـربـال آمـد اگر کـربـال در

 گـام  ورنه عـالـم را نباشد طاقـِت آن نیـم             عباس بودزانوِی فرش حائل  بین عرش و

 احـتـرام  تا که او آهـسـته بگـذارد قـدم با            کـندکه تحـمل می زمـینی در شگـفـتم از

 دستش هرکدام  دو از هستند گیرندِگرد او             همه اکـبرعون و محمد قاسم و  جعفر و
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 ُحـسِن خـتام ُحـسِن شـروع وای از آه از            ِگرد گردش از برادرها شلوغ افسوس گفت:

 فام  خونین هوا شد سرخزمین شد طوفان دید             عاقـبت پرده روی محمل داشت اما چار

 خـیـام  خـدایا در دود دنـبـال دخـتـرهامی            آتش زدند  های محـملش را با حـرمپرده

 عـوام  بـینِ  شـاه بـانـویی زمـین اُفـتاد در            چشم عزیزانش ندید خوب شد این صحنه را

 چشم حرام  احواِل زینب وای از وای از            نشد  پا  هرچه خانم گـفت عـباسـم ولی او

 خود را روِی بامشاگرداِن دید  عاقبت او            را بر زمین ها دیـدند اوهـمسایه عاقـبت 

 شام هاییهـودی های کوفه از مسلمان از            تر از هر جراحت دیدن لبخند بودسخت

 1نی جای طعـام   تازیانه جای آب و کعـب             خورد خورد بی،خسته بی  یتیمطفالن جای 

 

 باالی محـمـل آفـتابی سخت سوزان را            دیـدم بـیـابـانـی پُـر از خار مغـیالن را

 باد گـیـسوی پـریـشان را دست  نـسـپار            »انا الیه راجـعـونت« ُکـشت زینب را

 را داران نیزههامان دور کن این  ناقه  از            خورد! چشمم به  نخلستان پنداشتم از دور 

 !؟  دیدی ببـنـدد مـیـزبانی راه مهمان را            نوازی نیست!  این شیوۀ مهمان !دلواپسم

 بُران را شمشیرهای مست و یک لشکر از             با نیِت عرض خوش آمد گویی آوردند

 بیابان را  دخترت ترس ازهای چشم در             بینی یقین دارم که می  گویم!سربسته می 

 را  کـربـال باید بگـیری عـید قـربان در            حـج نــیــمـه کـارۀ دیـروز دانـسـتـم از

 
 شده   اصالح ، بيتمستند و معتبرانطباق مطالب با روايات   منظور  به  کنيممي   پيشنهاد  بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما.   1

 .کنيد  زير بيت  جايگزين را آمده شعر متن در که

 تازيانه جاي آب و خـيزران جاي طعـام            بي، خورد خوردجاي طفالن يتيم خسته بي 

مستفعلن مستفعلن فعلنمستفعلن وزن شعر:                 قالب شعر: غزل   وحید قاسمی               شاعر:   
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 این خاک قدم را کوبید  بر یک علمدار             کـوبـید را که فـرمـود رسـیـدیم عـلَم تا

 کـوبید  ستونهاِی حرم رادشت  بیِن این            کـوبید روِی سینۀ خود تیِغ دوَدم را بر

 بـاد تکـانـش میداد بـیرق افـراشته شد،

 که یک دشت نشانش میداد   مرد  کیست این

 خانـوم  بـا ادب گـفـت عـلمـدار بـفرما:             زانـویش خم شده و هست ُمَهیا خانـوم

 خانـوم  شانـۀ سقا بگـذاشت رویِ  دست            خانوم زهرا،حضرت  محمِل خود  آمد از

 چرخـیدنـد همه می گـرد او پنـج برادر

 چرخـیدنـد فـاطمه می پنـج تن دوِر سرِ 

 گـفـتدِل زیـنب می هـمـۀ راه امان از            گـفتدِل زینب می  مـادرش آه امان از

 دِل زینب میگفت   امان ازجانکاه  سخت            دِل زینب میگفت گاه امان از گاه و بی 

 1روز دهـم شد، برادر چه کنموای من 

 چه کـنـم بـا نـالۀ مادر جگـرم سوخته،

 کـعـبه کم نیست پردۀ پردۀ محـملش از            چو بزرگـیش قسم در همۀ عالم نیست

 دیدۀ نامحرم نیست  یک ُشکر َمحرم پُر و            نشان از غم نیست عباس سایۀ گرچه در

 
تغيير داده شد  بيت زير با توجه به ابيات بعدي شعر جهت جلوگيري از تحريف و نزديک شدن مطالب با روايات معتبر  .   1

 .کنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيدپيشنهاد مي  لذا

 جگـرم سوخته، بـا نـالة مادر چه کـنـم            رفت در پيشِ برادر که برادر چه کنم

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                مربع ترکیب  قالب شعر: حسن لطفی               شاعر:   
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 زینب بودبَِر   و گرچه مانند عـمو دور

 زینب بود  هرچه غم بود فقط بر جگرِ 

 ام آداب نــدارد ایـنـجا دل پــریــشـانـی             ایـنـجـا  دلـم تـاب نـدارد َزنـد شـورمـی

 شـده خـواب نـدارد اینـجا  بـچـه بـیـدار            ایـنـجا  من جـان ُربـاب آب نـدارد جانِ 

 ید وای آلبـخـنـد نـمی  به لبـش پـیـِش تو

 آیـد وای گـریـۀ اصغـرمـان بـنـد نـمـی

 تا برویم تا که نرفته است بگوساربان             اینجا برویم  است از حرِف این دخترکان 

 اما بـرویم  اش حـرِف توآقـا هـمه باشد             زهـرا بـرویـم کـوچـۀ مـادرمـان خانـۀ

 دست ما نیست عطش بِین حـرم اُفتاده

 غـم چه کـنـم بـد به دلم اُفتاده  ُمردم از

 شمر بیاید برگرد  قبل از آنکه به َسَرت            باشد برگرد  حـواسم به تو همۀ فکـر و

 نمیزد برگرد زهر خودش تیر کاش بر            قـسم حرمله آمد برگـرد به عـروِس تو 

 نـشود  دورِی شما قسمت خواهر کـاش

 نـشود بـرادرپنـج   زینبت کـاش که بی

 برگردد آن جمع سنـان که از الاقل گو            برگردد نروی کاش خزانکردی  عزم 

 از سمِت زنان برگردجمعیت چشِم آن             کمان برگردد و زودتر از همه آن تیر

 اطـفـال َمـرو  سـرِ  سایۀ روی سـرم از

 ام آقـا لـِب گـودال َمـرو که من زنـده  تا 
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 کــاروان هــمــراه ثــارالــلـه بــود            راه بـــود و راه بـــود راه بـــود و

 الحـسـین  زن جـمله عـشـاق مرد یا            عـالـمـیـنکــاروان نـه قــبـلـه گـاه  

 ستمجـتـبی  دوشش پرچـم یا  روی             پــاســدار قــافـلـه عــبـاس مـاسـت

 حضرت زهـرای ثانی زینب است            خورشید روی مرکب استاینکه چون 

 له عاجز استدرک عـقـی عـقـل از             است اقتدارش بارزاین است زینب 

 ؟ ستعلی  که یارب این دخت علی یا              ستجـلی  هـای محـملش نـورپـرده

 زن  این شـیـر  کـردنـد برتکـیـه می            هم حـسن  هم حـسین و هم عـلـی و

 اشچـشـم هـمـسـایـه نـدیــده سـایـه             اشمـانــده آیــه  هـا مــسـتــورسـال

 بـود دیـدنـش مـحــروم آفــتــاب از            نـگــاه شـوم بـود از ورقــامـتـش د

 لــرزد دلـشابــوفــاضــل نـمـی  بـا            قـاسـم و اکـبـر بـه دور مـحـمـلـش

 خـداسـت لحـظـه مـوعـود زینب با            بـگـشـائـیـد اینـجـا کـربـالست بـار

 زیـنـبـم مـن زیـنــبـم مـن زیــنــبـم            ام جـان بـر لـبــمخـسـتــه بـارالـهـا 

 امبــر هــمــان عــهــد ازل آمـــاده             امنـیـسـت جـز شـهـد بـال در بــاده 

 دسـتم این رخم این پیـکـرم این دو             این معجرم این چـادر و این سر و

 رومپـا بـرهـنـه بـر مـغــیـالن مـی              رومیـابـان مـیخـواهـی بـ  اگـر تـو

 ســرم آتـش خــیــمـه بـیـوفـتـد بــر            حــــرم ام آواره گــردم ازراضــی 

 حـسـین جـدایی از هـرچه امـا جـز            عین نور به چشم ای گویی می هرچه 

 راهــی گــودالــم کــنــی جـــای او            اقــبـالـم کـنـیآیـا خـوش  شـودمـی

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مثنوی    قالب شعر: سید پوریا هاشمی                     شاعر:   
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 هـا بــاشــد تــنــمزیــر ُســـّم اسـب            بـبــرد گــردنــم شـود خــنـجـرمـی

 شومشلوغی هـتک حـرمت می  در            شـوممی  که غـارت دانـممی خـوب

 خـورماز سنان سیـلی سنـگـین می             خورمغریبه فحش و توهین می از

 خـولی هـمسفـر و شوم با شـمرمی             یک دفـعـه نرفـتـم در گـذر من که

 

 ستکـربال سـرزمین خـواهـرم این            خداستزمین مـیـقـات مـردان  این

 کـنـدفـرازی مـی  عـالـم سـر دو در            کـندتـازی می   عـشـق ایـنـجـا یـّکـه

 شـوددشـت از خــون آبـیـاری مـی             شودشـط خـون از تـیـغ جاری می

 زنندن قـیـد سر و جان می عـاشـقـا             زنـند ایـنـجـا طبل مـیـدان می تا در

 هـامـیرود سـرهـا به روی نـیــزه            شـود ایـنـجـا هـمـه سـرهـا جـدامی

 اسـت تـمـام خـاک عـالـم بـرتـر از            این زمین که سجده گاه حیدر است

 زنـدبر سـر هر خـیـمـهای پـر مـی             زنـدعـشـق این جا حرف آخـر می

 قـلـبها بـا تـیــر بــازی مـیکـنـنـد            سرها عشق بازی میکـنـند ـغ وتـی

 غــم کـرده است   یـاد آن بـا نـالـه و            یــاد از ایـن دشـت آدم کـرده اسـت

 خــون شـط یـعـنی شـنـا در کـربـال            مـیــدان عـشــق و آزمــون کـربـال

 زنـدمـی  در سـجـود عـشـق پــرپـر            زنـدبـر میاصغـر اینجا حـرف اکـ 

 میکـنـند شهـادت لب غـسـل  تـشـنه             مـرگ عادت میکـنند عـاشـقـان بر

 در مـیـان خـیـمـههـا مـحـشـر کـنـد            چون به مـیدان رو عـلی اکـبر زند

 مات و حیران حـرم گردون و مـاه            راههـا بـنـدنــد اشـکهـا بــر دیــده 

 تـا بـه اوج عـشـق بـال و پـر کـشد             کـشـد را سـر کـیـست تـا جـام بــال 

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مثنوی         قالب شعر: حمید کریمی                      شاعر:   
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 شد حـسـیـنـیه گـریه هـمۀ ارض و سما            طرف عـرش خـدا آه از رسد ناله ومی

 هاعالم ُکنش  گریه  فاطمه و خوانروضه            عزا و شور همۀ عـالمیان غـرق غـم و

 که رسید است حـسین بن عـلی کربـبال 

 استاز جلوه عشق ازلی پُر که   کاروانی            استجلی خداوند  نوراز  کاروانی که پُر

 استعلی چند  و از فاطمه  کاروانی که پُر            استپـیـش درگـاه خـدا قـافـلـه بی مثلی 

 پا  که این قافـله بـاشد بـر چـشم بـد دور

 همه هـاشـمیان با سرعت  کـار قبـل هر            حرکت از زمان  افتاد گشت که  ایلحظه

 جمع گـشتنـد همه دور خـدای عـصمت             ها غیرتجبین عرق روی  چکید ازمی

 ای از زینب را که نـبـینـد نـظری سـایه 

 سامـان زینب و سراز غـم کـربـبـال بی             زینب پریشان و استنگران  خوان و روضه

 زینب  جان رسد ترس دارد که به لبهاش             پـای اربـاب شده دست به دامـان زینب 

 ایـن دشـت جـدا بـرادر بـشـود آه در از

 این چـادرها  چـادر فـاطـمـیـون مـرکـز            گشت بنایک به یک خیمه به خیمه همگی 

 ـاِن هـمـه اهـل حـرم شد سـقـاتا نـگـهـب            بچرخد اینجاکه چشمی جرأتی نیست به 

 هارحمیبی  وای از روز دهم غارت و

 طاها دارد  و  این پسر ارثـیـه از کـوثـر            لــیــال چـه تـمـاشـا دارد خـیــمـه اکـبـر

 الفـتی گر که به شأنـش بـرسد جا دارد            مـثـل عـبـاس عـلی قـامـت طـوبـا دارد

 صحرا  ـش میانپخ کـاش جسمش نشود

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                مسمط  قالب شعر: موسی علیمرادی                شاعر:   
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 آب انـدازه کـافی به عـزیـزش نـوشـاند            خـوانـد نـغـمه الالیی حـرم بـین مادری

 مـانـد تـا دم صبـح عـلی در بـغـل مادر            پسرش را خواباند بین آغوش خودش گل

 نـخورد غـصه که این قـافـله دارد سـقا 

 او موی به مو زهراست همه هیبت  مثل            عـمواست سر دوش  تخت شاهی رقـیه

 رو  هاله به از یا ندارد ردی از سیلی و            نیست شکسته پهلواش فاطمهشکرچون 

 خـدا  نـاقه نـیـفـتـد شب تاریک کـاش از

 

 

 امان از کـربال  کـند اینجـا، داغـدارم می            امان از کربال ام بر پا،ها را کردهخیمه

 امان از کربال  با بابا!گفت مضطرب می            گریه و مرا با  زد مادرم زهرابوسه می 

 امان از کـربال  شود انگـشـترم پیـدا،می             خواهرمنیزه خواهد رفت پیش  رأس من بر

 کربال  ازامان  ، دریااین  ازقطره  جاِی یک            1امتیر یل افکن حنجِر شیرخوارهخورد  می 

 امان از کربال  بر این پاها،افتد میلرزه              ام را در عبازادهها شهبـرم تا خـیمه می

 امان از کربال  رود از دسِت من سقّا،می            عـلـقـمه خودم را سِر زانـو رسانم بامی

 شود باال سرم دعـوا، امان از کربال می            افتد پیکرمغرق خون می ،گودالدِل  در

 کربال  امان از لباسش را، گیرد می شعله             های خارگریان رقیه روی بوته  دَودمی

 امان از کربال!  ،عصر عاشورا داران نیزه             ایستندصف می  غارت رفته! به«ها سریک به یک »

 
اينکه تصريح بر شش ماهه بودن در  .   1 به  اولين بار در قرن با توجه  نيامده است و اين موضوع براي  کتب تاريخي متقدم و معتبر 

 .سيزدهم در کتاب ذخيرة الدارين آمده است لذا بيت زير تغيير داده شد، ضمناً موضوع تير سه شعبه نيز مستند نيست.

 ز کربال جايِ يک قطره از اين دريا، امان ا            امخورد تير سه شعبه حنجرِ شش ماههمي 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل     مرضیه عاطفی                 شاعر:   
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 استحوری رسیده  یک کاروان فرشته و            هـالـۀ نـوری رسـیده است راه دور از

 گویا کـلیم باز به طـوری رسیده است            مشغـول ذکر و راز و نـیـازند با خـدا

 خود ستاره حجابی کشیده است  چشم بر             که زینب رسیده است گرفت، مهتاب رو

 را نـدیـده است پـروانـه نیـز سـایـۀ او             است منّور و چراغ عفیفکه این   بس از

 جنان گرفت فاطمه هم در قلب علی و             زمین گـذاشت دل آسـمان گرفت تا پـا

 گرفت زبان مسیحا نیزه رفت و یحیی به            آیــات ابــتــدایـی مــریـم نـزول کــرد

 آه از نـهـاد حـضـرت زهـرا بـلـند شد             شد روی نـاقـۀ خـود تا بـلـنـد  زینب ز

 فـوراً جـنـاب حـضرت سـقـا بـلـند شد             تـا کـه صـدا زدنـد رکـابـی بـیــاوریـد

 قـاسـم غـبـار بـادیـه بـا پَــر کـنـار زد             آرام پــرده را عـلـی اکـبـر کـنــار زد

 زد روی مـطـهـر کـنار پـوشـیـه را ز             والضحی والشـمس وارباب با قرائت 

 شد  های فـراوان دچارغصه  به قـلـبش            قـرار شددلش بی  پا بر زمین گذاشت،

 زار شد ولی زار نـم شـروع کـرد،  نـم             نم به گـریه آمد و چون ابـر نوبهار نم

 کـشـدمی  مـن تـیـر ذّره پـیـکـر ذّره به            کشدمی  من تـیر چرا سر اینجا کجاست؟

 کـشـدمی  من تـیـر دارد تـمـام مـعـجـر            برادرم فکری برای خواهـر خود کن،

 است خواب کودکی من نـدیـدنی  تعـبیر            استهمه آیه شنـیـدنی  شـأن نـزول این

 است  این سرو قد کشیده گمانم خمیدنی             است گرفته من را عجیب قامت دردی 

 حـادثۀ ناگهـان نداشت گـشـتم، به غیر            عـیالت امان نداشت اینجا برای اهل و

 ساربان نداشت شد اگرمی  این قافله چه            آمده پی انگـشـتر چـشمی حـریص در

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:              چهار پاره قالب شعر:مصطفی هاشمی نسب            شاعر:   
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 اندغـارت نـکـرده اصالً خـیال آتش و            اندنکردهاسارت  این حوریان که فکر

 اندجسارت نکرده اند و فکـرمحجـوبه            اندبوده  هـمه مسـتـور تا بـوده است از

 کن از این خاک دور  ما را ببر مدینه،            کن حاال بیا به خـاطر خـواهـر عـبور

 1واهر ز نـور کن ـآرام قـلب مضطر خ            نیست به آتش شود دچار  لب تو حیف از

 

 ما هرکسی که نیست پای سوختن نیست از            هوای سوختن درطی شده منزل به منزل 

 من است نوبت با  اینبار باشد اگرنوبتی            بیاید!باز عّزت با من استهرچه میخواهد  

 فَـتَـحـنا دارم اینجا کربـالست بر لبم اِنّا           من زنم اما طلـوع غـیرتم با کربالست

 کنممی  معلّیِِ این بیابان را خودم عرش            کنمآیـم فکـر باال می از شتـر پائـین می 

 کاروان  شد همین جاها منای خواهد گرچه           برپا کنید ای مردهای کاروانرا  خیمه

 شود خیمه خیمه خـیمۀ توحـیـد برپا می            شودمی  برپـا را برپا کـنید اّمیـد خـیـمه

 ماسرداریم   و جوان سرباز و زن پیر مرد و           نــور بـرداریـم مــا بـگـذارید بـار بــار

 تمام صبر تنها زینب است  تام و مظهر           استزینب آن با احیای مرد امروز  اگر دین

 کنمشوم در راه غـوغا می برهـنه می  پا            کنممی  دست همه واشوم میبسته  دست

 که نامحـرم نـبـیـند قامتم  محـرم دهممی           صورتمزخمهای  دین با  درمانشوم می

 دهمایمان همه  تا برروم می می  مجلس           جان دهم روم آزادگی رااسیری می به 

 زیـنبم من  من زیـنـبم من زیـنـبم زیـنـبم           شود ذکـر لـبمتا قـیامت می  "مـا رایت"

 
دليل.   1 به  اما  است  محترم  شاعر  اصلي  سروده  زير  مطالب بيت  بودن  تحريفي  يا  و  نبودن  ميمستند  پيشنهاد  به ؛  کنيم 

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

 صرف نظـر ز رفـتن کـنـج تـنور کن            حيف از لب تو نيست به آتش شود دچار

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               مثنویقالب شعر: سیدپوریا هاشمی              شاعر:   
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 علی   شدنَفِس خود را دید خود را دید خاتم              آیـنـه در آیـنـه تـابـیـد عـالـم شـد عـلـی

 مجسم شد علی  را تا حق تماشا کرد خود            علی اولین صبحِ ظهوِر َحِی اعـظم شد

 کنیم با علی تب می  علی جان میدهیم و  با

 کنیم زینب میمشِق   وزنیم حرِف موال می 

 است زینب  انجاِم علی شد و آغاز آنکه او            شد زینب است آراِم علی آنکه اقیانوِس 

 ستا زینِت ناِم علی شد زینب آنکه آمد            علی شد زینب است اسالمِ آنکه او معناِی 

 هیچ فهمیم از این اوج این اعجاز ما نمی 

 هیچ  گویم اما باز تر میشعرها را ساده

 فقط زینب نبود  پنج تَن بود او ظهورِ   او            فقط زینب نبود  بود اوهزاران شیرزن  او

 فقط زینب نبود  حسن بود او او حسین و او            نبود فقط زینب  اوسوختن بود سوختن در 

 رسـیـد م آیـۀ قـالـو بـال وقـتیشـد تــمـا

 رسید  با نزولش کربال شد کـربال وقتی

 اند مقاتل گفته جمِع  این تشریف را شرحِ             اندگفته منزل به منزل  شرحِ لیلی را اگر

 اند دل گفته راصحرا نه غباِر پرده َگرِد             اندگفته محمل   راه، با بودنش در  کعبه را

 است  اکبردست به حسینش که دل زینب به 

 است دست اکبرمحمِل زینب به  یهاپرده

 گرفت تا پائین بیاید آسمان زانو خواست            گـرفت کـربـال پهـلو َکـشتِی کـربُبال در

 جان عباس از بانو گرفت  ،عباس  او نه از            جارو گرفتشهپرش  تا بیاید جبرئیل از 

 زانـوِی مردانۀ عـبـاس بـود  بـر  پاِی او

 بـرشانـۀ عبـاس بود بـعِد بـابـا دسِت او

نفاعالتن فاعالتن فاعلفاعالتن وزن شعر:                مربع ترکیبقالب شعر: حسن لطفی            شاعر:   
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 جمع شد را خیالش جعفر  عبدهلل و عون و            شددوِر خود تا دید اکبر را خیالش جمع 

 جمع شد خیالش را  دختر بِیِن خمیه چند             جمع شد خیالش را  گهواره اصغر دید در

 هست  که را گفت عباسمدشمنان دید فوجِ 

 که هست  سنان را گفت عباسم  تیغ و نیزه و 

 که دید   اطفال شد گودال را وقتی اش روضه            که دید را وقتیگودال حال شد  ناگهان بی 

 که دید  حرمله خوشحال شد گودال را وقتی              که دید شد گودال را وقتیاستقبال ماِت 

 بـازَگـرد  پـاِی بـرادر: آمـد و اُفـتـاد بـر

 بازَگرد  من نَه جاِن مادر جانِ  جاِن خواهر

 بیند چرا را نمی جعفر عبدللا و عون و            بیند چرارا نمی  وای اکـبر شاِم غـم شد

 چرا بیندرا نمی بِیِن حـجِم شعـله دخـتر            1چرا  بیندرا نمی  اصغر گهواره وای در

 عزیزی سوخت سوخت  اُفتاد وشعله  خیمه از

 سوخت مریضی سوخت آن خیمه خداوندا  زیرِ 

 جانی نیست نیست حیف  َدود سمِت برادرمی            پا توانی نیست نیست  بسکه اُفتاده زمین در

 انگشتر نشانی نیست نیست   وای از انگشت و             نیست نیستساربانی  بیایَد  دیر شد تا او

 جوابی حیف نیست گردد می نیزه  تیغ و  زیرِ 

 نیست  حیف حرامی و…رکابی  چشمِ  ناقه و

 
بيت زير به دليل تحريفي بودن حذف شد همانگونه که بسياري از علما و محققين همچون عالمه بيرجندي؛ شيخ عباس  .   1

بازشناسي ( پژوهشي نو در  22۹( مقتل تحقيقي )224( منتخب التواريخ ) ص  141قمي و .... در کتب کبريت احمر )ص  

به نيزه زدن حضرت علي اصغر24۰مقتل سيدالشهدا )ص   صحت   السالمعلیه  ( تصريح شده است موضوع نبش قبر و سر 

ندارد و تحريفي است اين قصة جعلي و ساختگي براي اولين بار در قرن سيزدهم در کتاب رياض القدس آن هم بدون هيچ  

 علما و محققين تاريخي جزء کتب تحريفي معرفي شده است«. استنادي تحريف شده است » کتاب رياض القدس توسط 

 بيند چرا را نمي دخـتر شعـله حـجمِ بِينِ            بيند چراپشتِ خيمه قـبرِ اصغر را نمي
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 دشت مـاریـه نامـوس کـردگـار آمـد به            وقار عّزت و  شرف و با صد جاللت و

 ملک سوار روی خاک پای گذارد؛ گر            کندعـرش مـباهـات می فرش زمین به 

 دارپردهخدیجه است  و گیر مریم رکاب            ای چه ناقه نشینی چه محـملیچه ناقـه 

 گونه اسـتوار  نـدیـده بدین خـلـقت زنـی             زنـداین شانه می  حـتی حسین تکـیه بر 

 که شاهکـار خـلـقت او کـرد شاهـکـار            کـندات میهـمـه خـدای مبـاهـ بیـش از

 حـسـین است پـایـدار هـسـت پـایـدار  تا            است مسـتـدام هست مسـتـدام حـسین تا

 رود کـنـار مـی  شـود ومـی  مـانـنـد کـاه            قــد عـلـم کـنـد مـقـابـل او کـوهـی اگـر

 کند شکارچشم خویش میسره را می   با             زند زمینمیمـنه را میبا خشم خویش 

 بال داد اعـتبار  زینب به دشت کـرب و            داد که عـلـی به نـجـف اعـتـبار آنگونه

 که هست فاطمه هم هست ماندگار  زینب            بـیـت بــود پـنـجـاه سـال فـاطـمـۀ اهـل

 انتـظار  نـاقـه نـشـسـته به جـبـریل پـای            بـال خویش را تا اینکه فـرش راه کـند

 بـار آیـد هـزارزیـنب پـی حـسـیـن مـی             حــتـی هــزار بــار بـیـایــنــد کــربــال 

 زیـنـب اگـر قـدم بـگـذارد بـه کـارزار            شــودمـی  کـار تــمـام لـشـگـریـان زار

 قــرار امـا حـسـیــن زودتــر آمـد ســر             رار خــدا بـا حـسـیـن بـوددهـم قـ روز

 زانو زدند یک به یک آنهم به افـتخـار             مـحـمـل که ایـسـتـاد جـوانـان هـاشـمی

 رفـتـنـد از کـنار هـمـین سایه هـم کنار             بـاالش روی خـاک   و افـتـاد سـایـۀ قــد

 کاروان همه والـلـیل و والنهـار  مردان            کاروان همه والّشمس و والقمرطفالن 

 خوار پـیـرمـرد قـافـله تا طـفـل شیر  از            عبـدنـد، عـبـد گوش به فرمان زیـنـبـند

 با آفـتـاب غـنـچـۀ گـل نیـست سازگـار             رفـتـنـد زیر سـایـۀ عـباس یک به یک

 وقـتی قـدم گـذاشـته زینب به این دیـار             نیستهیچ نمازی شکسته  بعداین به   از

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: قصیده                قالب شعر: علی اکبر لطیفیان             شاعر:   
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 غـبـار  بـر روی چـادرش بنـشـیـند اگر            از فرش تا به عرش چه خاکی به سر کنند 

 اینجا به یادگار  یک گـوش پاره برد از            یک عـده گـوشـواره ولی دخـتـر عـلی 

 به کسی کوه اقـتـدار کـنـدخـم نـمی سر            تـا" شود اما تکان نخـوردخیلی زدند "

 زنـد که عـلـیـکـن بـالـفـرار فـریـاد مـی             جـاللـتـش از او کـه فــرار کـرد عــدو

 خدای نکرده به گوشوار....  دستی اگر            زمـیـن  تـرسـم که انـبـیـاء بـیـفـتـنـد بـر

 ها کـرد روزگـار!بـتـول چـه  با دخـتـر             ه نـشـین کوفه، بـیـابـان نـشین شدهپـرد

 عماری و محمل، شترسوارگـشتـند بی             که پاس محملشان جبرئیل داشت قومی

 آمـد سر بـازارها چه کار؟!!  با رفت و            هم حجاب داشت که سایه او آن بانویی

 زینب به شـام رفت ولیکـن به اخـتـیار             دست اوست  طنابهـای اسارت به چـشم

 خورد بیشمار محله سنگ گران  یک  در            عدددر یک محله زخم زبان خورد بی 

 یا رب مکن عزیز کسی را بدان دچار             رسددردی به درد طعـنه شـنـیـدن نمی 

 

 بیا برگردیم  ؛تاب است که دلم در تب و            من ندانم چه حساب است، بیا برگردیم

 برگردیم بیا چه آب است؟  خاک است؟  این چه            دلـم آبـادآتـش به غـم نـام این دشـت زد

 بیا برگردیم  به قاب است،  عکساین  تا که             است چشم منمردمک    جلوۀ روی تو در

 بیا برگردیم سرگرم شتاب است، هجر،            این معـرکه برگـردم من از تونکـند بی 

 برگردیم بـیا   سـنگ بر آیـنه باب است،            استتر سنگصخره دلشان  که ز بین اینان

 بیا یرگردیم آب است، اش نقش برنقشه             طرح عـطش  و تو ما همه تـشـنۀ دیدار

 بیا برگردیم  تا عـمو پا به رکاب است،            !عّمه :من دارد و گوید به چشمدخترت 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل           جواد هاشمی          شاعر:   
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 نــور پــیـدا بـود کــاروانـی ز            پـیدا بود خاکی ز دور گـرد و

 هــمــۀ روشــنــی دنــیــا بـود             حجاز سمت روان زهایی کعبه 

 بودها شن  روی ،خورشیدکه  یا             کردزمین گـذر می  آسـمان بر

 وا بــود   هـاهـای فـرشـتـهبـال             جای خاک کویر بهپایش   زیر

 رکـاب پـیـدا بـودمحـمـلـی بـی            هـادر مـیـان تـمــام مـحــمــل 

 های شیدا بود دسـت بر سیـنـه             گـرد گـردش عـشـیـرۀ سادات

 بود   یـراای که عجـیب گـقـبـله             دوش جـبـرائـیل محملی روی

 لـیـال بـود  یـسـارش عــلـیِّ  در            1قاسم جعفـر و و یمین عون در

 پیش رو هم حسین زهـرا بود             پشت سر شیـرهای هـاشمی و

 جـای مــردی بـلـنـد بـاال بـود             لـیک تــنـهــا کـنـار پــردۀ آن

 نـام سـقـا بـود   که رکـابـش بـه            زمــان مـحــمـل عــّمــۀ امــام

 آن جا بود  گـوئـیا مرتضی در            آمـدمـی  چــون زمــان نــزول

 که بـیـنـا بود شد اگرکـور می             اطرافآن  چشم نامحرمان در

 است کابوس  چشمش هزار زهر

 است حرف حرف نزول ناموس 

 است  خـم شده زانوانی غـیـور            استوقـت برپایی حـرم شـده 

 وقت کـوبـیدن عـلـم شده است            لـرزه افـتـاده بر تـمامی دشت

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

 ضمن اينکه در شهداي بني هاشم در کربال فردي بنام صادق وجود ندارد  .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 در يـسـارش عــلـي لـيـال بـود             در يمين عون و جعفر و صادق

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                   ترکیب بند      قالب شعر: ناشناس                     شاعر:   
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 خم شده استدوباره پشت سقا             تبرک کرد چادری چشمش از

 است قدم شده خاک این آسمان             نـهـاد خـاتـونـی زمـیـن پـا  بـر

 علم شده است  از پُروجودش   که            خـواندمی زیـر لب یا مجـیـب 

 غم شده است  هایش مدار چشم            رباب مثل وغرق دلشوره است 

 کم شده است  ُهرم روز کمی از            نزدیک استهای غروب لحظه

 دل من تنگ مـادرم شده است             :گــفــت آرام بــا بــرادر بــاز

 جانم کرد؟ نیمهچیست اینجا که 

 هـمین ابـتـدا کـمـانـم کـرد؟ از

 

 گـشـت وارد بــر زمـیـن کـــربـــال            از آن ساعت که سبـط مصطفی آه!

 مقـام ماست این  گـفـت کای یـاران!            سلطـان دین یاران کرد رو،پس به 

 رهی است  اندک  ،مکانتا به جنّت زین              گهی استمنزلخوش  بار بگـشایید،

 قـحـط آب ها کـبـود ازشـود لـبمی             جـا از عـتـاب بـار بـگـشـائـید کـاین 

 گـلــوی اصـغــرم آیـد خــدنـگ بـر             درنگجـا بـی کـایـن بـار بگـشـائـید 

 وطن  کرد چون سلطان مـظلـومان،             الـغـرض؛ در آن دیــار پُــر مـحـن

 مأوای من است  این زمین تا حشر،            جای من است در این سرزمین، گفت:

 به خاکسرنگون گردم  سر زین،از             چاکچاک اینجا من به جسم در چون 

 شمارمجروح و زخمم، بی پیکـرم،             من، تن تـنها و دشـمن، صد هـزار

 قـلب دوستان  خون مکن زین بیش،            ! دم درکش از این داستان«جودیا»

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                     مثنویقالب شعر: عبدالجواد جودی                   شاعر:   
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 ! دلشوره دارمآخر! مادرمحق دارم            قـــرارمابــتــدای راه دائـــم بــی از

 است  سخت  بیابان کار با شیرخواره در            استسخت  کشیدن روزها بسیار گرما

 گـویم بال دیگر نـبـیـنم هی ذکـر می            نشینممحمل می عزت به هروقت با

 وقت خطرها ساقی لشگر که داریم            اصال بال باشد!علی اکـبر که داریم

 افتدکارش به شمشیر ابوفـاضل می             افتدچشم غریبه تا سوی محـمل می

 است جور خواهیممی  کاروان هرچیز در            است غرورحس  از زینب دلش لبریز 

 فراوان ها زیورگوش بچه  در دست و            معجـر فراوانپوشیه کافی چـادر و 

 خـوابـنـد هـا آراممثل فـرشـتـه بچـه             ها لبـربز آبـنداز لطف سـقـا مشک 

 آقا خـودش سایه سـر مـاها کـشـیده            را نـدیـده  خدا خـورشید هم ما شکر

 دارم ترس  غـم از  کرببال یعنی غـم!            دارم هم ترسسرزمین این  معنی از

 تـرسم از خـار مغـیـالن بیـابـان می             هاشان طبل ازها سرنیزه از  ترسم می 

 بمانند ها مرکب یک یک به زیر ُسم             بمانند ها تنهامعـصومهاین  ترسممی

 طفلم به جای شیر سهمش تیر باشد            باشد تکبیر ذبحی که با ترسم ازمی

 بـاشد هـای تـنـدعـقـیـله حـرف   سهم            ُکند باشد خنجرآن نحری که ای وای از 

 ببـنـدند  دسـتان زینب را نامحـرمان             بخندندوای ازآن روزی که یک لشکر  ای

 للا عـلیـهـا را ببـیـنـنـد زینب سـالم            ها ما را ببـیـنـددروزی نیـاید چـشم 

 روی شاخه آویـزان نباشد قـرآن به            کاش ناموس عـلی زنـدان نباشد ای

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: مثنوی                 قالب شعر: سیدپوریا هاشمی          شاعر:   

 



علیه السالم  حضرت سیدالشهدا ، اشعار  ششمدرآستان وصال؛ جلد   323   
 

000
 

 ، شوره زارهاهافاصلهبر سرزمین             آبـشــارهــا قـــافـــلـــۀافــتــاده راه 

 قدم چشمه سارها  مانده است تشنه بر            که سالها  افـتـاده راهـشان به زمینی

 های خشک بگـیرند بارهاشـاخـه تا             زمین شودنصیب باید که فیض آب 

 خاک دیده است نه یک بار، بارها  این            دستان مسـتـجـاب همین خانواده را

 حتی ندارها دریـای فـیضشان همه،            از که دارا شدنددیده است  خاک این

 دیارهـا در عـّزت گـرفـت کـربـبـال            وبعدرسید این خاک دیده است که دریا  

 غـبـارها هـا راآیـنـه  پـوشـانـده بـود            نبود اگر زالل حـضرت دریا دست

 تـبـارها همه ایل و قـربـانـشان شود            ایممـا بـهـتـر از قـبـیـلـۀ دریا نـدیده 

 هـوارها اما گـرفـت قـلـب زمان از            این زمین  دراما شکست حرمت دریا 

 ــراتـع گــنـدم شــرارهاافـتـاد در م             آبخاک شاهد است به جای زالل  این

 هـای حـنـجــره آِب انـارهاپــاره از            اندمکیده ها  نیکه   خاک دیده است این

 هم گـوشوارها غـارت شدند اللـه و            هاالله  برگ این خاک دیده است که از

 مرکـب سـوارهاهـای تـازۀ نـعـل با             ایهای تـشنه  مال شد مسیر نفـس پا

 جان یارها در زمین تن بی  مانده است            های سرخها به سر نیزه روئید الله 

 اقــتـدارهـا دادن در وقـت شـکـوفـه            استفصل زمستان رسیده  وقت عبور

 1بهارها در کـنـید مرا پس جـسـتجـو            استمرگ شروعی دوباره   با اقتدار،

 
به دليل تحريفي بودن حذف شد همانگونه که بسياري از علما و محققين همچون عالمه بيرجندي؛ شيخ عباس قمي  آخر اين شعربيت .  1

( پژوهشی نو در بازشناسی مقتل سیدالشهدا )ص  ۲۲۹( مقتل تحقیقی ) ۲۲۴( منتخب التواریخ ) ص ۱۴۱کبریت احمر )ص و .... در کتب 

سر به نيزه زدن حضرت علي اصغر صحت ندارد و تحريفي است!! اين قصة جعلي و  تصريح کرده اند موضوع نبش قبر و  ( و ....  ۲۴۰

 . ساختگي براي اولين بار در قرن سيزدهم در کتاب رياض القدس آن هم بدون هيچ استنادي تحريف شده است

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: حمید امینی                    شاعر:   
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 کاروانی ز خویش کرده سفـر            نـسـیـم سحـر از کـاروانی پُـر

 آیـنـه برای سحـر سـجـود، در            صبحهای مصحف  آیه در قیام، 

 مـیـوۀ نــوبـر  هـمـه در بــاغ،            گـلهمه در دشت تـازه تر از  

 قــبــیــلـۀ هــاجـر   مــادران از             تــبــار ابــراهــیــم  پــدران از

 به دوش تبر   کعبه دل، بت شکن،            آری از دودمــان ابــراهــیـــم

 یکی در مرام خود ساغـر  هر            یکی در مـقـام خود ساقـی هر

 :این بـاور تـپـد این نهـیب،می             در دل و جـان کـاروان اینک

 مـنـکــر نـردبـان شـود نـکـنـد            نکـنـد شوکران شود معـروف

 هـان فــصـل لـربـک وانـحـر             مـرحــبــا بـر سـاللـه کــوثــر

 حماسه آن، خواهرخوان خطبه              مـنـبــر نــاقـه در نــزولـش ز

 پــای عــبــاس پــلــۀ مـنــبــر              اکـبر  شـد عـصـا شـانـۀ عـلـی

 تـا دخــتـر  آرام چــنـد خــواب            بــیــم آشــفــتــه تـا نــبـاشـد ز

 بستر شـودمی  دشت احـسـاس            بـالـش شودمـی  عــبـاس پــای

 پـهـنـاور   پـهـنـۀ عـشـق بود و            ها بودسرزمین، سرزمین گل

 هـایی از دفترکـنـده شد برگـه            نـاگـهـان در هـجـوم باد فراق

 ها تـر گـل گـلـوی شدکاش می             شد خشککاش دستان باد می 

 کـمر  خـمـیـده رودمی  پـدرکه             عـمو را کُشت نکـند عـلـقـمه،

 خودش لشگر  جز که ندارد به            میدانرود می که مردی کیست 

 شود گزارشگر صحـنه را می            و زنـی روی تـل بـرای نـبـی

 خـنـجـر بـوسـۀ شـده سـرشـار            هـای شماکه بـیـا جـای بـوسه 

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                   قصیده   قالب شعر: واد محمد زمانی                   جشاعر:   
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000
 سر تن حـسین تو بـرنـد ازمی             جانبرند از تن حـسین تو  می

 زبر دارد از فوج زخم زیر و            هــای کــتــاب آغـــوشـتآیــه 

 آور شرمصحنه هست بسی   نه!            هستشگفتی طرف صحنه   آن

 دست مردی انگـشـتر رفته از            رفته از پای دخـتری خـلخـال

 قـتـلـگـاه گـذر  کـنـد سـمتمـی             شام به کوفه وکاروان رود می

 جای عـبـاس و قـاسـم و اکـبر             استخالی ولی رود کاروان می 

 مانده پایان خوب قصه اگر...             آخـر داسـتـان ولی این نیـست

 

 غـم هـزار قافـله آمد در آن دیار  از             کـربال چو قـافـلۀ غـم گشود بار در

 وارهــالل بَـدران آســمـان والیـت،            عـزا شـدند آمد هـالل ماه عـزا، در

 کار!رویش سپـیـد باد، سپهـر سـیاه             بیتاهلگون رخ گل  ،عزا ازنیلی شد 

 پی قطار   از همی ستاد، قطاردشمن             پی گروه  از  گروه همی رسید، لشگر 

 یار جفا، کس نگشت   عراق را ز میر             کس نشد معین وفا، شاه حجاز را ز

 صد هزار  ن یک تن، دوآماده بهر کشت            خیل هزار  استاده بهر خواری یک شه،

 قـرار از گریه رفت از تن آل نبی،            از مویه رفت از دل اهل حرم، شکیب

 شرار پُرافالک  آفاق پُر شرر شد و            خصم  ،بستکه راه آب بر آن فرقه  آن دم

 دارشـمـشیـِر آبآبی نـبـود جـز دِم             تشنه مانـده آل نبی وز بـرایشان لب

 خوارشیر  و طفالنخورده سالپیران               خصم  تیر  خوردند آب از دم شمشیر و 

 کآماده گشت سبط نبی بهر کارزار            شد زار بیت نبی کار،آن دم بر اهل 

 نقد جان به کف او، بهر یاریبگهرفته             طرف هراصحاب با وفای وی استاده 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: میرزا یحیی مدرس              شاعر:   
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 حـجـاز عـزم شـهـر کـوفه کرده از             کـاروانـی با دو صد سـوز و گـداز

 بـهـشـت  بـاغ بـانـوی غـرق گـل از            فــراســوی بـهـشـت کــاروانــی از

 کـاروانی بـسـتـه بـر مـوی حـسـین            عــالـمــیـن کـاروانـی بـی مـثـل در

 زیـنـب نـگــیـن هـاشـم حـلــقـه وآل            الـمــومـنـیـن  کــاروانــی از امــیــر

 عـــلـــمــدارِی عــبـــاس آمـــده بــا              احـســاس آمــده کــاروانـی غـــرق 

 کـامـده بـیــرون دل شـب از حــرم            ســتــم کــاروانــی خـســتـه امــا از

 مرگ، ایشان را نـشـسـته در کمین             محـنـت قـرین کـاروانـی بـر غـم و

 مـــنــزل زده در کـــربــالالجــرم             چـنــگ بــال کـاروانـی مــانــده در

 پا گـشته است های عـشق برخـیـمه             کـاروان رشک ثـریـا گـشـتـه است

 اکـبر است این با رقـیه خـواهـرش            اصـغـرشاین ربـاب است و عـلـی 

 زینب کـبری دلش در واهـمه است             است اشک آل فاطمه وخروش وان 

 گـوید حـسین زیـر لب این گونه می             پـویـد حـسـینراه مـی  بـیـن خـیـمـه

 سـتاین زمـین پـیـمـانۀ قـالـوا بـلی             زمین معـراج ما تا کـبـریـاست این

 سـر است هـای بـی این زمـیـِن اللـه             است اعلی برتر  عرش زمین از این

 شـودمی خـواب سرخ اصـغـر مهـد            شـودایـن زمـین دریـای احـمـر می

 شـودخـون هـویـدا مـی  فـاطـمـه در            شـوداکـبـر ایـن جـا اربـاً اربـا مـی

 زمین کـشد پا بـرپیش چـشـمش می            قاسم این جا غرق زخم از تیغ کین

 کــنــدـبــاس دالـــم مــی در غــم عـ            کـنـدزمـیـن غــرق َمـاللَـم مـی  ایـن

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مثنوی        قالب شعر: رضا شریف                       علیشاعر:   
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 کــشــدمــی  تــا الــیــه راجــعــونـم            کشدخونم می خاک و این زمین در

 امنـشـیـنـد شـمـر روی سـیــنــهمـی             امخـون آئـیـنـه  گــیـرد زمـی  رنـگ

 شـوممـی  یـنـبز والــفــجـر ســورۀ             شـومسـر نـی روح مـکـتب مـی بر

 

 گـذارد پا به صحراخورشید وقتی می             صحرا بهخورد حتی غبطه می باغ  صد

 عـرش اعـال آمده زهـرا به صحرا  از             بـپـاشـدپـشـت پـای کــاروان آبــی   تـا

 بـیا امـا به صـحـرا   یعـنـی مـیا کـوفه،             مردم پوچ هایوعده  خورجین صدبار،

 صحرا به صحرا رودمی ها  قاصدک  با             هـا پـایـان بـگــیـردتـا آرزوی نــیــزه 

 سپـرده زینب کبری به صحـرا دل را            مقـصدفـرقی ندارد کـوفه یا شام ست 

 صحرا؟!  به آورده هارون را موسی چرا              ست اما سـیـنـین این طـور این نـیـنوا،

 صحرا به  حـضرت سقا ست آیدکـافی            فرقی ندارد که فـراتی هست یا نیست

 ها شد وا به صحرا عـلی نشـناسپای              سه عـلی را با خودش آورد تا که  هر

 1گـذارد آخـرش بابا به صحراسـر می            خودش گفت  با  رفت میدان،قتیلش اول 

 به صحرا عـاشقی مـوال رنگ پاشیـده            ها سرخگونه  خیمه سرخ و گودال سرخ و

 به صحرا دریاچکد می  قطره هی قطره            پا مغـیالن جان نگیرد که زیر طوری

 عاشورا به صحرا  مردی که آمد عصر            گـشتنمی  گوشواره پیش دخـتر بربی 

 
ر جالء العيون ص  زيرا همانگونه که عالمه مجلسي د  بيت زير به جهت انطباقق بيشتر با روايات معتبر تغيير داده شد؛.   1

تصريح    2۷۵و شيخ عباس قيمي ) بطور ضمني( در نفس المهموم ص    2۳1مرحوم خراساني در منتخب التواريخ ص    ۵۷4

 .کرده اند حضرت ليال قبل از کربال فوت کرده بودِ

 گـذارد آخـرش ليال به صحرا سـر مي            خودش گفت با رفت ميدان، قتيلش اول

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                 قالب شعر: محمد رضا طالبی            شاعر:   

 



 328  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 

 کـاروان، اشـتـیـاق، سـرتـاسر            آور کـاروان، کــارواِن شــور

 سحـر  تاب چون نـسـیمهمه بی             هـمه در حـالت سـفـر از خود

 خـاکـسـتـر همه بر پـای شمع،            هـمـه دلـبـاخـتـه چـو پــروانـه

 ر مــادران از قــبـیــلـۀ هــاجــ            پــدران از تــبــار ابــراهــیــم

 شـاعـران عـشــیــرۀ مـشـعــر            عــرفــات عــارفــان قــبـیــلـۀ

 مـرام خود ساغـر یکی در  هر            هر یکی در مقـام خود سـاقـی

 هایی به پـاکـی کـوثـرچـشـمـه             قـامـت طـوبـی سـروهـایی بـه

 یک معـبر و هزار از  گـذر در            عـظـیمهای رکاب حـماسه هـم

 :تـپـد این نهـیب، این بـاور می             جان کـاروان اکـنون در دل و

 !نـردبـان شـود مـنـکـر نـکـنـد            !نکـند شوکران شود معـروف

 ـرلــربّـک َوانـحَ  فَـصـَلِّ  هـان!            زهـــرا َمـرحــبـا بـر ســاللــۀ

 آخـر  وقـت وصف عـقـیـله شد            مـطلـعی دیگـر سزد ُحـسنِ می

 آن خواهر  ،حماسهخواِن  خطبه            نــاقـه  مـنــبــر در نــزولـش ز

 پــای عــبـاس، پـلــۀ مــنــبــر            اکـبـرشـد عـصـا شـانـۀ عـلـی 

 !وه چه پـهـنـاور پهـنۀ عـشق!            بودها سرزمین گـل سرزمین،

 کـشتی نوح بود و موج خـطر             ای دیگـرشـد پـدیـدار صحـنـه 

 !دفـتـر هـایی ازبرگه کـنده شد            هـجـوم بـاد خـزان ناگهـان در

 !ها ترشد گـلـوی گـلکاش می             خشک شدکاش دستان بـاد می 

 !؟خودش لشکر جز  به  که ندارد            میدانرود می که  مردیکیست 

 ...خـاکـستر مثل آتش که زیـر            گردد ور ترسـم این داغ شعـله

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                   قصیده   قالب شعر: جواد محمد زمانی                   شاعر:   
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 پــارۀ جـان احــمـد و حــیــدر              آه! از زین روی زمـین افـتـاد

 گر رششود گزاصحنه را می            َو َزنـی روی تـّل بـرای نـبـی

 !بـوسۀ خـنـجـر شـده سـرشـار            هـای شـماجـای بوسـه  که بـیـا

 سـر  بـرند از تن حـسین تومی             جان  بـَرند از تن عـزیز تومی

 آور  هست شرمصحنه بسی  نه!            هستشگفتی طرف صحنۀ   آن

 !دست مـادران زیـور رفته از            خـلـخالپای دخـتران  رفته از

 رود به مرز خطر کاروان می             شام رود به کوفه ومی کاروان 

 جـای عـباس و قـاسم و اکـبـر             ست  رود ولی خالیمی کاروان 

 ...محشر کاروان باقی است تا             تاریخ کاروان جاری است در

 

 شــد مــشــّوش خــاطــر آل عـــبــا             خـیـمه زد سـلـطان دین در کـربـال

 مـلـول زار و خاطـرش گـردید بس            بـنت زهـرای بـتول خـاصه زینب،

 خوب است تا بندیم بار زین زمین،            ای عزیز مـصطـفی! فـخـر کـبـار!

 گـفت »هـیهات«  در بیان پاسخـش،            از خواهر شنفتسخن چون شاه  این

 خواهرم! دان،می آن فرمود:  بعد از             پــس تــســلّــی داد او را از کـــرم

 مـــانــدن مــا بــاشــد از امــر الــه            گـاهبُــَود آرامکـایـن زمـیـن مــا را  

 دارد خـدادوست مـی  صـابـریـن را            بـال جان خواهر! صبـر کن در هر

 جای فداست  من خلیل و این زمین،             نی کربال، دشت مناست این زمین،

 تـو بـبـایـد در کـف دونــان، اسـیـر             قــوم شـریـر ُکـشـتـه از مـن بـبـایـد

 تر  وخشک جان  کز بیانش سوخت،            شـرح مـصیبت درگـذر از »آذر«!

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مثنوی         قالب شعر: غالمرضا آذر                      شاعر:   
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 خواهدمی ُغصه گـیسوی پریشاِن مرا            خـواهدمی پـنـجـۀ هجـر گـریـبان مرا 

 خواهد های گـلستاِن مـرا می هـمه گـل            هـجـمـۀ بـاد خـزان اسـت تـبـر آورده

 خواهد می   این چه خاکیست که سامان مرا            کنددهد این دشت خدا خیر بوی خون می 

 خواهدمی مـرا تـو پس دادِن تـاوانبی             ُمـردن نیست جـز آه تـاوان جـدائی تو

 خـواهدمی آتـش افـروخـته دامـاِن مرا             غـربت دیـدۀ بـارانـیت ای دلـخـوشیـم

 خـواهدجـاِن مـرا می جـان من آمده و            نگیرد نکند  لشکر نیزه که چشم از تو

 خـواهـدمی  نـکـنـد سـیـنـۀ قــرآن مـرا             خواندمی که ُکفرانه رجزچکمۀ کیست 

 کجاست؟ این راه  ُکشت دلشوره مرا آخرِ 

 بالست  و این زمین مهجة قلبم نکند کرب

 استریخته من  پر  بال و وگفتی کربال             است ریخته من پیکرِ  ناگهان دلهره بر

 عزا بر سِر من ریخته است  پیشتر خاک             این غباری که از این دشت به روِی تو نشست

 دِل مضطِر من ریخته است  به آنچه دیدم            گذشت سرخنظرم   ای روز دهم ازلحظه

 من ریخته است  و بَرِ  شده دور سرتن بی              به صحرا دیدمافتاد  منهر طرف چشم 

 ریخته است  من  دو لب اصغرِ  جای شیر از             1عـدو لختۀ خون  گی تیر خـیره دیدم از

 من ریخته است  دلبرِ  سرِ  بسکه گرگ از            طـوالنی است غارت پیرهن پاره اگر

 راه رسـیــدیـم بــیــا بــرگـردیـم  آخــرِ 

 بـرگـردیـم نـدیـدیـم بـیـا تـا که داغ تـو

 
اينکه در منابع معتبر تير سه شعبه در شهادت حضرت علي اصغر نيست و تير سه شعبه در شهادت سيدالشهداست، بيت با توجه به  .   1

 زير تغيير داده شد 

 جاي شير از دو لب اصغرِ من ريخته است             ديدم از خيره گي تير سه پر لختة خون 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                ترکیب بند  قالب شعر: علیرضا شریف               شاعر:   
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 آوردی چرا از نینوا حجت قبول  در سر           بال حجت قبول  آمدی ای حاجی کرب و

 حجت قبول  ات اینجاست ای خون خدا؟کعبه            چـرا از کعبه آواره شدی صاحب کعبه!

 قبول  ها آن باغها حجتپس چه شد آن وعده            این بیابان جای اهل البیت پیغـمـبر نبود

 ها حجت قبول نیـزه   آمد استـقـبالـتان سر           بیـتوته نیست امِن منزل و  قاضریّه جای

 شود جای منا حجت قـبول قـتلگاهت می           این سرزمین قربانگه یـاران تست گوئیا

 حجت قبول  صفا عجب حج شما دارد ای            مروه است سعِی صفا وقتلگه حرم تا  از

 قبول  ماهه را حجت  کردی کودک شش هدیه            اصغرتگلوی   جای زمزم خون بجوشد از

 بال حجت قبول  از درد و شد پُر قلب زینب           خـاک پاک کـربـال بـگـذاشـتی تا قدم بر

 کن خیمه بپا حجت قبول گودال پشت آن            آب را نهرِ  ببـین بِین دوگـفتی ای ساقی  

 بیابان کن جدا حجت قـبول  را از خارها           کـنـید سپـاهـم بارهـا را وا ای عـلـمـدار

 قبول  اخـا حجـت زمین پایش نـیاید یا  بر           عمودوِش  نازم که جا خوش کرده بر  دختر

 هیچ نامحرم نـبـیـند عمه را حجت قبول            رکاب گـیرد برای خواهـرم اکبرم اینک

 اشقـیـا حجت قبول  بعد من هـستی اسیـر            زینبا  نداری َمحرمیک   که  رسد روزیمی 

 عـرش کـبریا حجت قبول پس ندا آیـد ز            بـشکـنـد سـم اسبـها این استخـوانهـا زیر

 حجت قبول خیرالنساء  جنان گوید مرا    از            کفنمن بی شوم می  سرها به نیزهرود می 

 قبول  های کـربال حجتای مـریـد کـشته             حّج حـسیـنی سر زند حّج ابراهـیـمی از

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل     محمود ژولیده               شاعر:   
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 بوی خوبان میرسد  بوی یاس و بوی سیب و           بوی مهمان میرسدراه نزدیک است دارد 

 بر مشـام کـاروان عـشـق بـازان میرسد           1بوی فرات  بوی عطش؛  بوی بال؛  خون،  بوی

 طوفان میرسد؟میرسد کشتی به ساحل یا به            طفکاروان منزل به منزل میرود تا دشت 

 امکان میرسد  سر حد عاشقی اینجاست تا           اند این زهـرائـیـان حاجیان کعـبۀ عـشق

 2عرشی شـاه شـهـیـدان مـیـرسـد کـاروان           بیرون شده صاحب حرم واویلتا حرم  از

 به دست نیزه داران میرسد  عاقبت جسمش           للا را  آنــقـدر دارد بـه دل عـشـق لــقـاء

 میرسد هجران که دارد شام  خوب میداند           های خواهری بارد چو ابر از چشماشک می 

 نیزه و شمشیر و خنجر هم به مهمان میرسد            خلخـال سهم میزبان گوشوار و زینت و

 جای دنـدان میرسد بـوسۀ تیر سه پـر تا             روی دوش مادرش ای سرکودک شش ماهه 

 رغبتی اکبر به میدان میرسد و شوق با چه             نیستای شبه پیمبر را هراس از مرگ ذره

 جان میرسد عـمو نعـش عـبدللا آخـر بر           جان یار بر یادگـار مجـتبی دستـش سپر

 ـالن میرسدعـلـقـمه سقـای طـف در کـنار           مـشک بـرداریـد وقـت وعـدۀ عباس شد

 آن تا کنج زندان میرسد  ازبعد  حالی چه با             شوکـتی زینب بیاید کـربال چه شأن و با

 
کنيم به در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد مي  وجود ايراد وزني و سکت موجود بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   1

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

 بـازان ميرسد بر مشـام کـاروان عـشـق            بوي خون و بوي بال؛ بوي عطش؛ بوي فرات
کنيم به  پيشنهاد مي  وجود ايراد محتوايي در عدم رعايت شأن اهل بيت؛  بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   2

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

 .کنيد زير بيت جايگزين را آمده

 مـوکـب آوارة شــاه شـهــيــدان مـيـرسـد            از حرم بيرون شده صاحب حرم واويلتا

نفاعالتن فاعلفاعالتن فاعالتن وزن شعر:                  قالب شعر: غزل     ناشناس                     شاعر:   
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 های دو عـالم بهـترین دارد از بهـترین             دارد آفرین عشق دو  و هفتادکاروان این  

 البنـین دارد اُمُّ  هایی ازبا خود سفـارش            گرددشاه می ِگرد که به  شیرمردی این

 نگین دارد یعنی نگـین اینجا رکابی از            هاشمدورش بـنی  زینب رسیده کـربال،

 دارد  اینچـنین صدیقۀ صغـری وقـاری              هماش را ندیـده سایه  نامحـرمی هرگز

 محمل حجابی از پَر روح االمین دارد            راه روی چـادرش ننشست حتی غـبار

 لعـین دارد  لعـین بن آن سو سپـاهی از            اما  عزیز  بن  شان عزیزاین سو تمـامی 

 داردداری کمین  صحرا کمانیک گوشه از             نـاله بردارید  آه و توانـید اشک و تا می 

 دارد  خورجین  خودش یک  همراه به خولی             اش این استنامۀ این قافله سربسته  غم

 

 زنّیِ عـالـم بـاال شـروع شـد  سـیـنـه            رسـیـد گـریـۀ دنـیا شروع شدتا  او

 شد شروع كبری   های زینبدلشوره            این حس مادرانه كه دست خودش نبود 

 شروع شد صحـرا اشك حـرم میانۀ            شد های گـذشتهخـاطره وقت مرور

 زهرا شروع شد لباس یوسف  حرف از            حـدیث پـیـرهن سرخ كـودكی ذكـر

 یحیی شروع شد حضرت طشت و زصحبت              وقتی لباس حنجر او را خراش داد

ضیع"  دیگر لهـوف خـوانی آقا شروع شد             "وللاِ هـاهـنا ذُبِح طفـلُـنا الـرَّ

 سـقا شروع شد شرمندگی حضرت             خوان بس است  روضهوللاِ هاهنا سبِی...

 شروع شد  نمودن تـنـش اما غـارت             كرد تمام  خودش را كند كار یك تیغ

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلنوزن شعر:            قالب شعر: غزل   مرضیه نعیم امینی            شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: محسن حنیفی                  شاعر:   
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 پـسـر حـیـدر کــرار بـیـا بـرگــردیــم             برگردیمدلـدار بـیا   ای به زینب دل و

 فـاطـمـه این بـار بـیـا بـرگـردیم پـسر             رسـیـدیـم به ایـنـجـا بـه دلـم بـد آمد تا

 مـا را به شب تـار بـیا برگـردیم روز             سازنداین دشت مبدل  ترسم این است در

 سـرم آوار بـیا برگـردیم ها بـرخـیـمه            شود  نباشی و  روز است که یک این ترسم

 تا نـشـد طـفـل تو بـیـدار بیا برگـردیم             آرام عـلـی خوابـیده بـین گـهـواره چه

 بـیا برگـردیم رسد انگـارحـرمـله مـی             دارمعجیبی من به این دشِت بال حس  

 بیا برگـردیم  تـا به پـایـش نـرود خـار            را ن دخترببـی  به روی دوش عـلمدار

 چه مشک است تو بردار بیا برگردیم  هر             آب به روی حـرمت بسته شود نکـنـد

 بـاالی عـلـمـدار بـیـا بـرگـردیـم قـد و            حیف از علی اکبر لیال، حیِف رخسار

 بـین گـودال گـرفـتـار، بـیـا بـرگـردیم            ـوینَـشَ  نـدارنـد بـرادر رحـم کـوفـیان

 شـود شـمـر طلـبکـار بیا برگردیممـی             هـمۀ خـلـق بدهکـار تو هـستند حسین

 

 

 بانـویـمان به وسعـت دنیا دلش گرفت              گرفتزینب چو دید کرب و بال را دلش 

 دلـش گرفت بعد هـمانجا آهـی کشید و            دل او جا گرفـته بود حّسی غریب در

 زینب گریست حضرت زهرا دلش گرفت             کـنـدانــدکـی نــالـه مـی  مــادر انـگـار

 تب صحرا دلش گرفت  که از کودکی  هر            دست عـمویش پیـاده شدناقه روی  از

 امـا مـیـان حـلـقـۀ آنـهـا دلـش گـرفـت              نـاقـۀ عـّمـه مـحـارمـنـد با ایـنکه دور

 سرم بال خاک بر زینب رسید کرب و            حرم سوخت در آه دلی شکست بغضی 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   مهدی مقیمی                   شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: مسعود اصالنی                 شاعر:   
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 استآمده  اصغرعلی وقتی رباب هست             آمده استاکبر علی عباس آمده است و 

 آمده است  است که با خواهربرادری اینجا             جـمـعـنـد خـانــوادۀ زهــرا کـنـار هـم

 آمده است  لشکرفاطمه بی  عزیز یک سو            هزار کوفه سی  سو رسیده لشکری از  یک

 نهاد این همه لشکر برآمده است  آه از            دیـدن حـسـین انـد که بـاصـفـیـن دیـده 

 آمده است  که پیـغـمـبر ایـمان بیـاورید            هرکه رسیده است گفته است  س شبیه،ب از

 های فـاطـمه آب آور آمده است با بچه            است! غصب مهریه ازسخن نه  کهفدک از   حرف

 است  آمده کوثر ایم که ازکشیده رودی            که هست چشم ما بُخل کند گیرم فرات

 مغـیالن درآمده است  خـار اینجا چقدر            1و شاید که گـفته است  پیاده شد،زینب 

 آمده است  سه تا معجر   با دو این مسیر در            ره که هر زنیرسد این شاید به شام می 

 

 برای هیچ پَری فرصت پریدن نیست             هوای نفس کشیدن نیست این دیار در

 چیدن نیستبه غیر گلچین همه  به ذهن این            هـای تـو بــرسـدخـدا بـه داد دل اللـه 

 ؟ !خمیدن نیست قـد حیف قامتشان  بلند            شدندات روانه پی در روان سرو  هزار

 گل تو وقت قد کشیدن نیست  برای نو            گرددخود ساقی آب می در این کـویر

 که حقشان به دل خارها دویدن نیست             لطیف تر ز گـل یـاس کـودکـان توأند

 تاب زخـم دیـدن نیست  دل لطیف مرا            گـردیم به الـتـمـاس بگـویم بـیـا که بر

 
کنيم به منظور پرهيز از تحريف و انتساب حرف به حضرت بيت اصالح  مي  بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد.   1

 .جايگزين بيت زير کنيد شده که در متن شعر آمده را 

 خـار مغـيالن درآمده است  چقدر اينجا             زينب پياده شد، وسط دشت رفت و گفت

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: محسن ناصحی               شاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل   محسن عرب خالقی                 شاعر:   
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 دادمیتنها سری تکان  زد ومی سینه به              دادبه آه، دود دلـش را به آسـمـان می 

 دادحسین جان می  جان، فقط به این تِن بی             شنید کـرببال....چـشِم او سیاهی رفت

 داد این راه امتحـان می  تمام عـمـر در            نکـند به لب داشت که خـدا تمام عـمر

 دادتماِم دشت فقط بویی از خـزان می             دلشوره و خار و بودعطش   بود و غبار

 دادمیکاروان به  دل شکسته غمش را            ریختمیجگرش قافله به هم  آهی ازبه 

 داد نگـاه کرد کـنـارش عـلـی اذان می              شکر َعلَم خدا را وَمشک کرد به   نکاه

 دادگهواره را تکان می یکی نشسته و             یکی به آغوشش  دوش عمو و به  یکی

 داد می  آن وبه این  کودک خود را رباب            اند هـا جـمعبرای بـردن اصغـر غـزال 

 داد ساله گودِی گودال را نشان می   سه            عمه ببین کـشید می او سه ساله چـادر

 داد اش سنان می تکان به سِر نیزه  اگر             لـرزیدچه می  دلـش سپـاه آنـطرف اما 

 داد امان می  به دختـراِن یتـیـمش کسی             کاشای  رسید شاِم دهم َمحرمی نبود،

 دادمی بوی خیزران شکسته قامت او،            حـرامـی به کـودکی نـرسد آنکه برای

 داد را به زانـوان می  خـود تـماِم قـّوتِ             برای آنکـه بـبـوسـد بـرادرش را بـاز

 داد عـقـیِق خونی او را به ساربان می             امان نداد به او تازیـانه ور نه خودش

 دادتکه نان می  که داشت به خانم دو کسی              خود را دید  میان شام به پیشش کـنـیز

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل    حسن لطفی                      شاعر:  
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 ایمنـا خوش آمده خـلـیل آل عـلـی بر            ایکـربال خوش آمده عزیز فـاطمه بر

 ایخوش آمده  صفا،صفای  شکوه مروه،            است پوش سیه توهجران  ز کعبه هنوز

 ایمـالئک بـیا خـوش آمـده بـیا امـیـر            بـوسـند قـدوم مبـارکـت فـرشتـگـان ز

 ایآمده  کجا تا کجا خوش زگویمت چه             همه جا کربالست یابن علی تو نور ز

 ایآمده خوش  ما به دیدار  که ای عزیز            قـوم بـنـی اسـد بـوسه زنـد به پـای تو

 ایآمده عـبـا خوش یگـانـه خـامـس آل             عـبّاست ای امام غریب فـدای غـیرت

 ایامـام عـشـق ولـّی خـدا خـوش آمده            شم ما بگذارقـدم به خاک َمنِه روی چ 

 

 میشود  ترها میان روضه  درچشمش  هرکه          میشود بهتر عشق نوای با روزش و حال

 میشود های دشت با نام تو گـوهـر ریگ          کسی از که جای خود،شنیدم  سنگمدل  این

 روزگـارم با غـالمـی شـمـا سـر میـشود          پستم ولیکن دلخوشم ازاینکه من نوکری

 مثل کبـوتر میشود تا صحـن تو، پـردمی           های جمعه این دلم شبشما دورم ولی از 

 هـای دو بـرادر مـیـشـود دل اسـیــر نـام          حـسن یا کـر شـورذ با نـوای یا حسین و

 مضطر میشود   و جا قلب زینب زار همین  در          گـردان ای عزیز فـاطمه کاروان را باز

 میشود غـنچـۀ شش مـاهـۀ بـاغ تو پرپـر          گـرد آقـا که با دست پـلـیـد حـرمـلـه بـاز

 سر میشودبی  عون تو و پیکرجعفرت بی           همسفر بی خواهرت سایبان و بی دخترت

 میشود  معجر و دزدیدن خلخال  صحبت از          چـند روز بعـد در این سرزمین پُـر بـال

 میشود با تیـزی خنجـر حنجـرت درگـیر          چند روز بعد در گـودال بین تـیغ و تـیر 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل    ولی اهلل کالمی                شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل     علی مشهوری                 شاعر:   
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 رسند  می  مـوعـودیـان به موعد دیـدار            رسـند می بیت به گـلـزار گـلـهـای اهل

 رسند  دلــدار میدلــدادگــان وصل به             شود حسچه نزدیک وصل  زمان  اینجا

 رسند  آخر همه به کـوچه و بـازار می            کعبه آمدند شب از که نیمهحاجیان این  

 رسنـد  می عـلـمـدار دارنــد با امـیـر و            این کاروان به قـافـلـه سـاالرِی حسین

 رسند  می هموار گاهی به تّل خـاکی و             زنند گاهی دم از شریعه و گـودال می

 رسند  می ها به دیـدۀ من تـار این نخـل             ناگــاه با بـرادر خود گـفت خـواهری:

 رسند  می  بار ها چه زود سـرِ  این میوه            اند هـای کـوفه چـرا نـیـزه داده این باغ

 رسند  می  دیوار و در ها که از این نامه            جـلیـلـه به بابا خطاب کرد: یک دختـر 

 رسند آقا بیــا، کجـا به تو ای یـار می            اند:  آن هیجــده هــزار نفـر که نــوشته 

 رسند می حتـمـاً به داد کـودک گهـوار            اش سـرود یک مادری به نغمه الالیی

 رسند  پای من انگار می  این خارها به            گریست عمو  دوش سرِ  بر ساله  ناگه سه

 رسند  اسـرار می اینجا به هم حقایق و               یکـشان را جواب داد: حاال حسین یک

 رسند  دار می جایی که تیـرهای هـدف              کـربالست دشت اینجا زمین قـاضریه،

 رسند  کـوفه لشگر جرار می از شام و             کنند نمی اینجـا به غـیر نـیـزه تعـارف 

 رسند  می  شمشیــرهای تـشـنـه و قـدار            زنند من بوسه می ها به پیکر سر نیـزه

 رسند  می  بار  اینقهقهه سنان به  شمر و               ذبـح عـظیـم پیش تماشـای زینب است

 رسند ها به حرمله انگار می این نقطه             یـتـیمحلــق عـلـی و قلب من و سیـنـۀ  

 رسند کار می های تـبه فــروش زیــور            شود اینجــا تــرحــمی به یـتـیـمان نمی

 رسند  دیوار می و در ازکه ها   هدیهبس               هـمه آشنــا شـود سرهایتــان به سنگ،

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: محمود ژولیده                   شاعر:   
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 سیـنـه زنــی عــالــم بــاال شــروع شــد            تــا رسیــد گــریــۀ دنـیــا شـروع شد او

 زیـنب كبــری شروع شدهای  دلشــوره            این حس مادرانه كه دست خـودش نبود

 اشك حــرم میــانــۀ صحــرا شروع شد            هـای گـذشتـه شـد وقت مــرور خـاطـره

 لباس یوسف زهـرا شروع شد حرف از            ذكــر حــدیث پیــرهن ســرخ كــودكـی

 د صحبت زطشت وحضرت یحیی شروع ش             وقتی لبــاس حـنجــر او را خــراش داد

ضیـع"  دیگــر لهــوف خــوانـی آقـا شـروع شد            1"وللاِ هــاهـنـا ذُبِــح طـفـلُـنـا الـرَّ

 شــرمنـدگی حضرت سـقــا شــروع شد            خوان بس استروضه ...وللاِ هاهنا سبِی

 شــروع شد  غــارت نـمــودن تـنـش اما             یك تیــغ كند كــار خـودش را تـمام كرد

 

 فرود آیید از مرکب، بود معـراج ما اینجا           دشت بال اینجا  بود طی شد بال جویان سفر

 صفا اینجا   چون صفایی  دارد صفا،   با  چه کاری            اگر ما موسم حج از وطن آواره گـردیدیم

 همه باغ مرا اینجا  آتش ِکشد گلچین که در            همراهمصد گلستان گل به   باغبان و منم آن

 شده مهمانسرا اینجا  که مهمانان رسیدند و            فلک کن میـزبانان را ُمـهـیّـای پــذیــرایی

 دوست، دستت میشود از تن ُجدا اینجا  به پای             دلبند عــلـی دست خــدا عباس  اال ای پور 

 م دو تا اینجا شود پشتفرق تو میگردد  دو تا          سر اال ای شبه پیغمبر، زنندت تیغ کین بر

 
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ  در لهوف نيامده است بلکه عبارت ذکر شده در لهوف دقيقا اينگونه است :  زيرالزم به ذکر است مصرع اول بيت .  1

اينجا جايگاه اندوه و  هَذَا مَوْضِعُ کَرْبٍ وَ بَلَاءٍ؛ برم. سپس ادامه دادند: خدايا، من از اندوه و بال به تو پناه مي  بِکَ مِنَ الْکَرْبِ وَ الْبَلَاءِ 

پس فرود بياييد. به خدا قسم اينجا محلِّ اقامت ما و محلِّ ريختن خون ماست! لُوا هَاهُنَا مَحَطُّ رِحَالِنَا وَ مَسْفَکُ دِمَائِنَا سَيْفَه؛ انْزِبالست. 

 حَدَّثَنِي  بِهَذَا شکنند! مت ما را مي اينجا محلِّ قبرهاي ماست؛ به خدا قسم اينجا حرحَريمِنَا؛  سَبِي مَحَلُّ  واهللِ هَاهُنَا َو وَ هاهُنَا مَحَلُّ قُبُورِنَا 

 است فرموده من به اهلل رسول جدّم را خبر اين اللَّهِ؛ رَسُولُ جَدِّي 

 ديگــر لهــوف خــوانـي آقـا شـروع شد             واهللِ هــاهـنـا ذُبِــح طـفـلُـنـا الـرَّضيـع 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                       قالب شعر: محسن حنیفی                شاعر:   

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:               قالب شعر: غزل    علی انسانی                شاعر:   
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 پـیـراهـن سـیـاه بـرایــم بـیـاوریــد            قـدری به سیـنه آه بـرایم بـیـاوریـد

 تـربت ز قــتـلگـاه بـرایـم بیاوریـد               اخــبـار بـیـن راه بــرایم بــیاوریـد

               رود انگار کربــال دارد حسین می

 ابوترابچشم  زروضه ریزد اشک  می              شود مذاب دل رسول خدا می دارد

 آب ، آبخورد از نهر  می  کودک چقدر             های فاطمه هم نالۀ رباب شد نوحه

 دارد عجـیب قصۀ غـمبار، کـربال 

 است ز لشگر بال پر زینب بدان که کرب و                است این نالۀ دمادم زهـرای اطهر

 است  و معجرخلخال  آنروز روز غارت               سر است  حسیِن تو بی   بعد، تا چند روز

 کربال بدتر ز روضۀ در و دیوار،

 ای حسین من تو رود سر  بر نیزه می              منای حسین  گریان توست مادر تو

 گردد یتیم دخـتـر تو ای حسین من            منگردد اسیر خواهر تو ای حسین 

 تا شام و کوفه همره اغیار، کربال

 کمک بانوان بمـان هـمراه زینب و             بمان کاروان  بر  و تو دور   عباس من،

 تـمام توان بمانپیش حسین من به             بمان جوان  پیر و و پشت وپناه لشگر 

                کربال بی تو نداشت سید و ساالر،

 مردم کوفه بهانه است  های شب نامه            روانه استشهادت قافله به سوی این 

 در انتظار زینب من تازیـانه است            استنشانه  حسین هزارانغربت   از

 کربال بازار،  زینب کجا و کوچه و

 انـد کـفـنـی را شنیده اینها حدیث بی             اند رهنـی را شنیدهـپیانگــار بـوی  

 اند  شنیده دهنی را  ها لب و این نیزه             اند ها بـدنـی را شنـیده این سّم اسب

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مسمط                   قالب شعر: محمود ژولیده               شاعر:   
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 کربال   مدینه تیزِی مسمار، رفت از

 کند  این زخمهای بازوی من درد می            کند هنوز پهـلوی من درد می مادر

 کند   من درد می زانوی زمین و خوردم             کند می جای کبـودِی روی من درد

 کربال  ،خونباروای از حدیث سیلی 

 ایــام دادخــواهـِی از داورم رســد           روزی که وقت آمدِن لـشـگـرم رسد

 هم انتـقـام غنچـه گل پـرپـرم رسد          مهــدِی من به داد دل مضطرم رسد

 پس مرگ بر منافق و کـفار، کربال

 

 

 دم از کــــاروان کــــربــــــالبــه دم             بـانـگ درا گـوش من، رسـد درمی

 عــّز و اعـتـال! از حـرم بــرتــر ز             کــربــال!ای خـاک پـاک   مـرحـبـا!

 عرش عظیم!  از  برتر  ای به رتبت،             شمیم!گـلـسـتان خـوش ای  مـرحـبـا!

 عبیر  مشک و از بوترخوش  خاک تو            دیـبـا و حـریـر تر زخار تو خـوش 

 الـیـقــیــن« »حــقّ  رازدار خــلـوت            دیـنسلـطان  ره، رسد ایـنـک زمی

 آزاده بـــاش مــیــزبــان خـــســـرو            آمــاده بــاش بـهــر اسـتـقــبــال او،

 بیز مشک خاک تو گردد ز خونش،             مـیـهـمـان بـاشد عزیـز گـرامی  این

 الـعـالمین«»ربّ   ز تو تـابـد نـورکـ            زمین! ای ،شرافتشد این  خاص تو

 درد را درمان ز تو، حـاصل شـود            خـاک تو، مـسـجـود اهـل دل شـود

 قــبــلــۀ حــاجــات اهـل عــالــمــی             از این نُه طـارمی برتر از شـرف،

 بـاز:عــاشـقــان پــاک گـفـت بـا آن             سلـطان حـجـاز چون رسید از راه،

 سـتانمـنـزل یـار است و کـوی دل            بـار بـر گـیـریـد ایـنک ز اشـتـران

 بـار مـا  نـک فـرود آمـد به مـنـزل،             کـار مـا جا به سـامـان، رسد این می

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مثنوی     قالب شعر: محمود شاهرخی                     شاعر:   
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 کربال را عالَم » قالوا بلی« خواهیم کرد           مـا در این وادی قبول ابتال خواهیم کـرد

 کردصفا خواهیم  وذوق  وپرگلشن شاداب          از صفای جوی خونرا یَزَرعی وادی لَم 

 خواهیم کرد   وفا پیمان را عهدوآن  موبه مو           خویـشتـنسـرعهدیم و پیمـاِن السِت  بر

 سودا با خدا خواهیم کرد ما درین بـازار،            غم کاالی کف خریداریم بر نقدجان در

 این منای عشق رارشک منا خواهیم کرد           دو قـربانّی دیـن  و ما زیُمن خون هفـتاد

  1طـف را آئـیـنـۀ باطـن نـمـا خواهـیم کرد           از جالی خون شـفاف گلـوی خـویشتن

 سرفرازان سر فراز نیزه ها خواهیم کرد          کی سر ذلت فرود آریم در پـیش کسی 

 جان به کـشتّی نجات خود فدا خواهیم کرد         دار   ناخـدایـی زخم  نـوح طوفـان بالیـم،

 بنا خواهیم کرد  ازنوخویشتن ما بـه خون              اند که ویران کرده یاد قرآن راکاخ نوبن 

 بیع وشرا خواهیم کردزندگی را با مرگ            که قرآن وشریعت زنده بادمیگردم کشته  

 بـال خـواهیم کرد تا ابـد ایـمـن ز آسیب و             ای با رشته جانها زده آن چنان شیرازه

 خواهیم کرد  عطا را انگشت وانگشتر دیو               تـا تمـاشای سلـیمانی کنـد  سلیمـان؟کـو 

 سرا خواهیم کرد بالش از خاکستر مطبخ            نیست ناز بالش درخور شان سرشوریده

 هاخوهیم کرد غارت،به دست شعلهطعمه             پودش هست ازگیسوی حور ای که تارو خیمه

 رو به سوی بـارگاه کـبـریـا خواهـیم کرد             ها  از نیزه سرفراز سرفرازی،هزاران  با

   آن طشت طال خواهیم کرد ازیحیی ویادی               گسار بـا سـر ببریده در کاخ یزیـد مـی

 
کنيم به  در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد مي  وجود ايراد وزني و سکت موجود بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   1

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

 ـــرد  دشت طف را آينـه ي باطن نمـا خواهيم ک             از جــالي خون شفاف گلـــوي خويشتن

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعل وزن شعر:            قصیده   قالب شعر: عبدالعظیم ذهنی            شاعر:   
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 سوا خواهیم کرد  ناپاکان، ما حساب پاک و              دست ناپاکان به دست  دست پاک ما نگیرد،

 آشـنـا خواهیـم کرد  آشـنـایی بـا هـمـه بـی             جـفـای آشـنـای بـدتـراز بیگـانـگـاناز 

 خواهیم کرد زیرپاگردون که فردا باش تا             نیستچرخ اگرامروز برکامم نگردد باک 

 ماسواخواهیـــم کردحکمــرانی بر قلوب            مـردم دنـیـا نـدارد ارزشی سلطـنت بر

 اخـتـیــار یک کفـن از بوریا خواهیم کرد          آن  ما زدنـیای شما و هرچه باشـد اندر

 کردخواهیم گدا   درگه، این را درشهریاران            مستعار ملک  ترک تـاج و تخت و حالیا با 

 

 کشد غـربت نا باور تو خواهرت را می            کشدمی  خواهرت را آخرش چشم تر تو

 کشدرا میخواهرت   تو بر و خلوت دور           مـقابـل ازدحـام دشـمن است آن سیـاهی 

 کشد خواهرت را می  تو سن و سال لشکر           هم پیرمرد  وکودک هم  نوجوان هم  جوان هم

 کشد را می خواهرت اضطراب دختر تو            هادلشوره لبریزم از وغمگینم من خودم 

 کشد می خواهرت را تو تـشنگی اصغـر           هـاشان آب دادی مـنـتـهابـر تـمـام اسب

 کشدغیرت آب آور تو خواهرت را می           هـنگـام پایـین آمـدن شد رکـابـم پـای او

 کشدخواهرت را می عمه جان اکـبر تو            گرفت دستم را برایم دود و اسفندی کرد

 کشدتو خواهـرت را می روزهای آخـر           تاست دو ما پایان قرار  است باورش سخت

 کشدخواهرت را می تو نی سر فراز  بر           من استهمان خواب  این خاک تعبیرگمان بی

 کشد خواهرت را می  تو های پیکـرپـاره            میرسدشمشیرها سهمی به جسمت  همه از

 کشدمی راخواهرت سرنوشت حنجر تو            زد پیـمبـر آه آهاش میروزگاری بـوسه 

 کشدای مـادر تو خواهـرت را میهنالـه            نمیخواهم کنم راواقعا سخت است فکرش 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     محمدحسن بیات لو            شاعر:   
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 بـخـدا قـتـلـگـه آل مـحـمـد ایـنـجـاست              که مقصد اینجاستهمرهان بار گشایید 

 اینجاست  خود گواه است،که غمخانۀ احمد            دم هـمه جـدم، کـربالیی که شنـیـدید ز

 َملجأ و مشهد اینجاست  حرم فـاطمه و            بعـِد آوارگی و رانـده شدن از حـرمـم

 اینجاست  بریزدگودال که به   خونم آنجا            شـرح دهد زینب بخـدا چـشـم بـارانـیِ 

 اینجاست  مرکب تنم اُفتد   آن زمینی که ز            کشته شوندآن عصر،که هفتاد و دوتن  بعد از

 اینجاست  تِن من بـزند نـیـزۀ مـمتـد بر             بهشتجوانان  قتلِ  که پس اززمینی آن 

 نیـاید اینجاست   آنجا که یکـی یـار بـاز              چه فـراتـر بـرود نالـۀ غـربِت من هر

 اینجاست  زمـزمـۀ فـاطـمه آیـد و نـالـه            من سـرِ  ـاهی که کـنـاِر بـدِن بـیقـتـلگ

 اینجاست درآَرد  شمشیر و خنجر نیزه و             بدنم از ،کشته شدن آنجا که پس از زینب

 اینجاست  نیزه سپارد که سرِ  سرم آنجا            اکـبر و قـاسم و عـباِس مرا سر بِبُرند 

 و بدنها هـمه بر خـاک بماند اینجاست            شام وبال،کوفه و کرب ازرأسها میرود 

 

 لرزد  درد کشان میکیست اینجا که دلم             لرزد بند بندم همه چون برگ خزان می

 لرزد  بیشتر قـلـبـم از این لشگـریان می            حرمطفالن  چو، خار از پُردشت  این بین 

 لـرزد زیر سنگــی شمـشـیـر زنـان می              جا که زمین مزن خیمه بدین و مگشا بار

 لرزد  مادرت از غم این سوز چنان می            میسوزدخاک چنین غم این  خواهرت در

 لرزد دختــرت از نظــر زخم زنان می             بس که بر دست عـلـمدار تو دارند نگاه

 لرزد  کـمان می با تماشای همین تیــر و            ربابکه این سوی  دار کیست آن مرد کمان

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   محمود ژولیده                   شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                     قالب شعر: غزل   حسن لطفی                  شاعر:   
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 غم فزایی کربال   جانگداز و و سینه سوز           کربالدشت بالیی  عطش،دشت  دشت غم،

 کـربـال  دل برای عشق جایی باز کن در            است سر  هدایت بر خوبان عالم را از جمعی 

 خـدایی کـربـال  میـزبـاِن حـضرت خـون           کند منزل  زود باشد کاروان در کوی تو

 به حـج عشق تـصویر منـایـی کـربال  تو             تو خاک در پا شود  بر عاشقان های خیمه

 الــورایـی کــربــال  آشـنــای زادۀ خــیــر           بـیت  غـریـبـه نـیـسـتی با آستـان اهـل تو

 امـکـانـی پـی آب بـقـایـی کـربال  خـضر           طلب عمرانی  کنی موسای سینایی، طور

 حـرایی کـربال  بعـثـت پـاک حـسیـنی را            ثـانی بـیـت الحـرام  کـعـبـۀ آل رسـولـی،

 جـدایی کـربـال  عـاشق را  افکـنی بین دو            شد بـاورتنمی آیۀ عـشـقـی ولی هرگـز

 والیـی کـربـال  کـه هـم آغـوش تـن اهـل           را بیند تو خون غرقآن روزی که زینب  آه از

 همنـوا با زیـنـبـش نغـمه سـرایی کـربال            روز عاشورا که باغ فـاطمه پرپـر شود

 الـنـسـایـی کـربـال  مـیـزبـان مـقـدم خـیـر           گردد جدابدن   که دست عباس از  آن زمان

 کند جلوه نمایی کـربال عشق با خون می             است دیدنیعاشورا که آید قتلگاهت  عصر

 حـیایی کـربـال  بی  وای زین نـامردمی و           مکن پرپرگفتی که گلچین الله را می  کاش

 این بی وفایی کربال  وای از این کوفه و           کشند؟ می  قومی  چه عطشان با لب را میهمان

 تـا ابـد بـا آل زهــرا هـمـنـوایی کــربـال            کبریاحریم  ای ،ای ارض اقدس ،زمین ای

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:        قالب شعر: غزل     سیدمحمد میرهاشمی            شاعر:   
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 های پـرپر است نگــارخــانـۀ گــلاینجا               است سـر های بی  اینجا بهشت سرخ بدن

 اینجا حــریــم قــرب شهیدان داور است            بیت الحــرام ماست اینجا منا و مشعر و

 اینجا مزار قاسم و عباس و اکبــر است             اینجــاست قـتـلـگــاه شـهـیــدان راه حـق

 خنجر است شمشیر و  زخم هزار نیزه و            اینجا به جـای جـامــۀ احــرام مـا به تـن

 اینجا به روی سینۀ من قبر اصغر است            اینجا دو طفل زینـبـم افتد به روی خاک

 است  عنبر  کرب و بال مشک و  غبار گرد و             این جا برای پیکــر صد چــاک عاشقان

 بر کودکان در به درم سایه گـستر است            نـی اینجــا چو آفـتــاب سـرم بــر فــراز 

 است  ستمگـر اینجا ســرم به دامن شمـر             اینجـا تــنــم به زیـر ســم اسب، تــوتـیـا

 اطهراست زهرای وزینب های  گل بوسه            ام اینجــا به جـای جـای گـلـوی بُــریــده

 است خون تر  ز ،دیدۀ میثمشام  وصبح  هر           ـودکــان مـنالـعــطــش کـ ایـنـجا به یــاد

 

 آیی سـراغـمچه نمی  آه ای اجـل از            سوزم و چون آتشی در احتراقممی

 فراقم این زخم  مرگ مرهم شو بر  ای            کرده یارم را بگیرداین دشت نیت 

 آخر چه خواهد کرد غـم با اشتیاقـم            بـا اشـتـیـاق دیـدن او زنــده مـانـدم

 چراغم حرفی مزن چشم و از رفتنت            وزد در این بیابان بـوی جـدایی می 

 هر لحـظـه من دلـواپس یک اتفـاقم             نهادیمای که پا دراین صحرا لحظه  از

 جان مرا غـم جان یکی را تشنگی،            ستاندجان یکی را تیر و خنجر می

 آتـش بـگـیـرد دامـن گـلهـای بـاغـم            آخربینم می   نی  را روی سرت اینجا

 بر روی داغمات داغی شده تنهایی              زخممبه  نمک ریزد  اش دشمنخنده  با

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: غالمرضا سازگار                شاعر:   

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: هادی ملک پور            شاعر:   
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 زیـنـب بـیـا کـه مـنـزل آخــر رسـیـده            یک کـاروان دل، هـمره دلـبـر رسیده

 سـوی حـضرت داور رسیدهوعـده ز             است یاران فـرود آئید این وادی طور

 تر رسیدههـر ُمـرسـلی ایـنجـا مـقـّرب             خـانـۀ پـیغـمبـران استزیـارت  ایـنجـا 

 بال شـاهـد بُـود مـادر رسیـده کـرب و            هـاتــمـام کــارواِن هـاشـمـی قــبـل از

 عـطش خـنجـر رسیدهاز چه جـواب ال            اینجا فرات از چهار جانب موج دارد

 هـا سـر رسیـدهایـنـجا تـمـام حـوصلـه             نی نیستگرید جوابش کعب کودک که می 

 بر قـطعـه قـطعـه کردِن اکـبـر رسیده             خیبر وصفین  که عقده داشت از هرکس

 رسیده تازه به خواب ناز علی اصغر             را آرام ســازیــد آهــنـگــران شــهــر

 ایـنـجـا بـرای بــردن زیــور رسـیــده            کس به اهـلش وعـدۀ سوغات داده هر

 رسیده  انگشتر به  چشمش یک ساربان             مهیّاستکه   زیور وخلخال  این همه از

 رسـیـده آوربـا فــاطـمـیـّـون مــرِد آب              ای مـهـر زهـرا آرام باش آب فـرات؛

 

 هـای آخـرم شـام دهـم زمـان نـفـس            امـروز َمحـرمان َحـرم سـایۀ سـرم

 پـیکـرم حـلـقـه زنجـیـرشام دهم به             هـاشمی بین حـلـقـه شیـران  امـروز

 شام دهم به گریه که عمه گـل سرم             دوش عمو ولی دخترک سر امروز

 آغـشته معجرم  شام دهم به خون تو            ایامروز گرد چـادرش را تکـانـده

 نـمـانـی بـرادرم  دهـم به نـیـزه  شـام            شوی ولیقرارم ای که مانده امروز

 جـسم تو نـیـزه در آورم شام دهم ز            آوری پـایـم در ز ـه خـارامروز تکّ 

 شام دهم در آتش خیمه من و خودم            ها ولی امروز دختران تو در خیمه

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                  قالب شعر: احسان محسنی فر          شاعر:   
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 است اینجا  که حج اکبرمحمل مران ای ساربان           است اینجا تر  منای حاجـیان زیـبا منایی از

 است اینجا  زخم اکبر گل با من زیک گلخانه که           تماشا کنمران ای ساربان محمل، تماشا کن، 

 است اینجا  گلوی اصغر از ام خونروان بر شانه           چشم دل بهبینم  مران ای ساربان محمل که می 

 است اینجا  تر تشنه حرم از تشنگان که سقای          کن خون شود دریا  محمل دعاساربان  مران ای

 است اینجا  آلوده ماه عارض پیغـمبر غـبار          عزای منشام  ساربان محمل که در مران ای

 است اینجا  خنجر  و  تیر دم شمشیر و مرا آب از          لب دریا بر فرداه  ک محملمران ای ساربان 

 است اینجا سرهاشان در این صحرای خونین بیبدن          من یار دو ومران ای ساربان محمل که هفتاد 

 است اینجاخونین حنجر  مرا صحبت ز که با خواهر          !بسوز ای دل !ای دل بسوز مران ای ساربان محمل،

 است اینجا گل سرخ و سفـیدم اللۀ نیلـوفـر          دست خزان فردا ساربان محمل که با مران ای

 است اینجا  داور حیِّ  و مرا تقدیم ذات پاک          قربانی دو مران ای ساربان محمل که هفتاد و

 اینجا که خاکش تربت هفتاد خونین اختر است           «میـثم» کـربـال را توتـیای دیـده کن غـبار

 

 چـشـم دریــا هـوس بـارش شبـنـم نکند            جز غم عشق تو دل آرزوی غــم نکند

 کسی از نـالـه و دلـشـورۀ من کـم نکند             زهـرا و علیجز تو ای همسفر دختر 

 نـفـسـی ده که هــوای دل من َدم نـکـند            های مسیحـائی تو ای حیــاتــم ز نـفـس

 نکند این خم از خم شده را بیش، این قد           خـدا خواه که در طّی مسیر غــم تو  از

 یــاد محــّرم نـکـنـد  که دلــم یــاد تـو و             من به روزی نگذشته همۀ عمر شب و

 فــراهــم نکند تا که اسبــاب فــراق تو            مزن عطش خیز دل صحرای  را درخیمه 

 من کـم نکند  که خــدا سایۀ تو از ســر            ست این دعا برلب من هرشب و روزی جاری

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:            قالب شعر: غزل    غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 وي مرا هـمواره عـزت یا حسین             طـریقـت یا حـسیـن اي مـرا پـیـر

 من مـال تـوأم  مـال من هـستـي و            از ازل چـون سـایـه دنـبـال تـوأم

 غـافـل یك نـفـس زینب نشد  تو  از            عمرم شب نشد رخت یك روزبی 

 وار  عـاشـقـت هـستـم ولي دیـوانه            ام پـروانـه وارگـرد تـو گــردیـده 

 مـوج غـم نـوحم نبـود  غیر تو در            یـاد تو روحـم نبـود اي بيلحـظـه 

 همسفر در هر سـفـر هستم تو را             راهرنفس در هر خطر هستم تو 

 یـم عـشـق رخـت مـاهـي شدم  در            ات راهـي شدم كجا رفـتي پي هر

 پـنــاه بــال تـو  جــا گــرفــتــم در            ایـن سـفــر هــم آمـدم دنـبــال تـو

 خویش نیست دل به دست اخـتیار            نیستپیش  بارِ  چوهجرت لیك این 

 دل طـوفــانـیـم غــوغــا شــده در            خـیــمـۀ غــم در دلـم بـر پـا شـده

 مـــرا  تــاراج بـــاغ آیــد مــوســم             هــنـگــام داغ آیــد مــرا كــربــال

 رسـد بـوي تـیـغ اللـه چـیـنـان می              رسـدمی بیابان بوي هجـران زین

 این ساحل مكن بر نوح زینب رو             كــربـال مـنـزل مـكـن ادر؛اي بـر

 رســد امـامـم مـی  بــوي دوري از             رسـدبـوي مـاتـم بـر مـشـامـم می

 زیـنـب تـرا  گـیـرد ازكـربـال مـی             دیشب ترا خـواب خود در ام دیـده

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مثنوی           قالب شعر: ناشناس                      شاعر:   
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 السالم بهـجـة قـلـبـی عـلـیک دائـما منـی           من مستدام سر  بر محشر روز ات تا سایه

 ام در هر مـقام خـسته های  تکیه گاه شانه            دلم کنارت بودنم دیگر قرص است ازقرِص 

 گام  به پـایت آمدم هر جاکه رفتی گـام پـا            عمـر همـدل همنفس پایت آمدم یک   به  پا

 محـمل نشستم در کمـال احترام با تو در           این پنجاه سال احساس عّزت داشتم تو  با

 عام  امنیِت من خاص و میگویند ازبا تو            دردسر بی  غـم و با تو تا اینجا رسیدم بی 

 های ناتمام  ور شد خاطرم از غصه شعله           ام آتش گرفت  سینه که گفتی را اینجا اسم 

 الختام؟  ماذااخا ما چه خواهد شد سرنوشت            1اند  و یا اینکه سپـاه آورده نم؟!ـبی نخل می

 مداماشک  محمل و ناقۀ بی  تو وای از   بی             رکاببا تو دارم سایۀ سر با ابـالفضلت 

 تو وای از آتش افـتـاده بر جان خیـام  بی             خیـمـۀ اهل حرم آرامش است با تو دور

 2شام  غم بازار  با درد وزینب میرود  تو   بی           با تو هر صبح آفتاب اول سالمـم میکند

 باماکبر من و باران سنگ از روی  علی بی            داشتمعـصای دست پیـری  با علی اکبر 

 برند اشـرار تا بزم حرام   تو ما را می  بی            ای از حرمت من نشکـند حتی ذّره با تو

 
رويارويي کاروان با لشکر حر است که شاعر محترم  ذيحجه و هنگام   2۷ موضوع زير در ورود به کربال نيست بلکه در .  1

 به اشتباه ان را براي ورود به کربال آورده است

 ما چه خواهد شد اخا ماذا الختام؟  سرنوشت           و يا اينکه سپــاه آورده اند !نخل مي بينم؟
وجود ايراد محتوايي در عدم رعايت شأن اهل بيت و مستند   ابيات زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   2

  مداح   هر  وظيفه  مهمترين  که  بيت  اهل کنيم به منظور رفع ايراد موجود و حفظ بيشتر حرمت و شأنپيشنهاد مي نبودن آن؛

 .کنيد زير بيت جايگزين را آمده شعر  متن در که شده اصالح  بيت است؛

 بي تو زينب ميرود بي پوشيه بازار شـام            با تو هرصبــح آفتاب اول ســالمـم ميکند

 بي تو ما را مي برند اشـرار تا بزم حرام           با تو دست هيچکس حتي به سمت من نرفت

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     سیدپوریا هاشمی                شاعر:   
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 هنوز  خون نچکیده است، ات، جای اشک ازمژه            هنـوز روز جدایی، نرسیده است، زینبـا!

 روز فریاد و فغانت، نرسیده است،هنوز            اشک مریز آن قََدرمویه مکن، آه مکش،

 است،هنوزخون، نتپیده  کس زیاران تودر           ، تورایاورو یاراستاز پیر وجوان، گرچه 

 نخمیده است،هنوز  مصیبت، قدت از بار           مـویت از محنت بسیـار، نگردیده سپـیـد

 ، دو دستش، نبریده است،هنوزاشرار تیغ           قــد عــبّـاس رشـیـد تــو نـیــفـتـاده ز پــا

 هنوز  نچشیده است، اکبرت شهد شهادت،           نگـشـتـه پامـال قـاسمـت زیـر سـم اسب،

 1هنوز  نـدیده است، »اّم لیال« غـم فرزند،           پریش  است،نکرده موی نجمه ازداغ پسر،

 کس نشنیده است،هنوز  حسین، ازعزیزان           لبی دراین دشت ازتشنه« العطش العطش»

 ،هنوزندریده استحنجرش با سر پیکان،             گلشن جان اصغـر آن غنچۀ نشکـفته پَِر،

 است،هنوزنکشیده کس    حسین،برروی تیغ            منـال نشـده قطع امیـد از َمنَت، این قـدر

 بهرغارت به حرم کس ندویده اسـت،هنوز           جـفـا گـاهت نـشده طعـمـۀ آتـش ز خـیـمه

 است،هنوززیده نخ  در بُن خاری،کودکی             نـیــلی   روی اطـفـال نگردیـده ز سـیـلی،

 نخلیده است،هنوز  خاری اندر کف پایی،           نگردیده کبـود  تنـی از کعب نـی خـصم،

 هنوز نپریده است، از بدن طایــر جانت،            !« رنجی»،دامان حسینتمیرسد دست به 

 
العيون ص  الزم به ذکر است که  .   1 التواريخ ص    ۵۷4همانگونه که عالمه مجلسي در جالء  مرحوم خراساني در منتخب 

تصريح کرده اند حضرت ليال قبل از کربال فوت کرده   2۷۵و شيخ عباس قمي ) بطور ضمني( در نفس المهموم ص    2۳1

 ند و در نتيجه در کربال حضور نداشتند بود

 هنوز  نـديده است، امّ ليال« غـم فرزند،»           پريش است، نکرده نجمه ازداغ پسر،موي

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   رنجی تهرانی                 شاعر:   
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 سـه سالۀ ما را پیاده کن  عباس جان،             با احـتـیــاط اللـۀ مـا را پــیــاده کـن

 زانـو بـزن وقار حرم را زمین گذار            حرم را زمین گــذار احـتـیـاط بار با

 ای  ترسم آن که گیر کند گوشواره می            ای نـیـفـتـد ستــارهبا احـتـیـاط تا که  

 دوشیـزگـان محـتــرمـه در پــنــاه تو             چـشـم مـخـدرات به سـمـت نگـاه تو

 ها یک لحظه روبــرو نشدند آفـتــاب            ها با حـوریــان رفـته به زیـر نـقـاب 

 همین  بس،  وخدایند این دختران کنیز             همین و بس، خداینداین حوریان عزیز 

 ست وقارش شکستنیاست و ناموس اعظم             ست   شکستنی   بالش که ست علی  این دختر

 باش حجاب  عباس جان مراقب این با             از این به بعد ماِه حــرم آفتـاب باش

 اند در عمر خویش خار مغیالن ندیده            اند این دختران من که بـیــابان ندیده

 جـان ربـاب از دم گـهـواره پـا نـشـو             نشو جداطفالن خیمۀ   لحظه هم ز یک

 ات همه در استراحتند  در زیر ســایه             راحـتند اهالی این خـیمه  هستی و تو

 رسد چـشـم کسی به قامت زینب نمی            نمیرسدبه روز حرم شب  وتوهستی 

 دهــنــد  بـا آب آب گـفـتـنـم آبــم نـمـی             دهـند که جـوابم نمی کنم احـساس می

 ها شکـستن دندانم آرزوست  از سنگ            آرزوستیزدانم  رضایتو  ام راضی

 زنم با صورتم به خــاک بیـفـتم صدا              خدا دست و پا زنممن راضیم به پای 

 تا  این جـام را الـست گـرفـتـیـم ما دو            تا جـام بـال به دست گـرفـتـیـم ما دو

 پیغمبر و علی و حسن را نشان دهیم             را نشان دهیم شدن خواستیم عبـد می

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مثنوی                قالب شعر: علی اکبر لطیفیان             شاعر:   
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 یکی گفت کربالست   گفتند سرزمین َعقهر،            این زمیـن کجاست پرسید آن ولّی خدا،

 کـبریاست   محـبوبملجاء عـظیم که   آن             عـالـمین  کس که بُـد پـناه خـالیق در آن

 زمین که مخزن اندوه و هم بالست  در این            غم برم به خدا از بال و  گـفـتـا پـنـاه می 

 به حّج آخر ما، این زمین مناست یعنی            ایـنـجـا مـحـّل ریـخـتـن خـون مـا بُــَود

 که این وعدۀ خداست  ،گردد پـناه شیـعه             ولی حـرمـتم،  شود ار اینجا شکستـه می

 ماست گاه وعده  اینجا همان بهشت خدا،            این زمین در را زینب ُگشای محمل خود 

 دل جانم خوش آشناست بویمش که بر  می               خود داده مصطفی   زین خاک غم به همسر

 بـجـاست آرام او  آری هـنوز صوت دل             جان رسد به زین سرمین بوی علی می 

 هـرچـند نـامۀ عـمـلش از گـنه سیـاست              زمینبدهد جان در این  سائلت«  » کاش ای

 

 اینجا  کربال باشد  محمل که مران ای ساربان           آوای خدا اینجالحظه  رسد هربه گوشم می 

 زخم تن حج شما اینجا  با شودمی که کامل           احـرام بربنـدید للا خـون،  اال حجاج بیت

 جدا اینجا  سرهایتان گردد سر، که جای موی           بینممی  للا خون هستید و بیتحجاج شما 

 شود قربانی شش ماهه تقـدیم خـدا اینجا            ان داردجو نه تنها حج ما قربانی پیـر و

 گردد اکبرم جانش فدا اینجا  هزاران بار           بینممی خوار خون قاتل هزاران زشمشیر

 را صدا اینجا  حنجر ببریده خواهر  زنم از           سربه موج خون میان قتلگه با پیکر بی 

 خنجر حق عباسم ادا اینجا  شود با تیر و           عـلـمداریقـانون  سقـایی و به پاس اجر

 الهدٰی اینجا  مصباح  دو درخشد رأس هفتاد و           پیدا راه خود امت گم کرده ره تا این کند

 خدا دائم ندا اینجا  آید به گـوشم ازمی که           پاسخدهم می یم خون  را دراِرجعی ندای 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: ناصر زارعی                  شاعر:   
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 هم برادر بودی و هم یار هم یـاور حسین             ای مرا از لـحـظـۀ دیــدار تاج سر حسین

 مضطر حسین تابم و محزونم واین سفر بی             بودم ولی هر کجا بُـردی مرا خـرسند می

 پرورحسین  صحرای غم  این از برگردان روی            خون میدهد غم و هجران و این بیابان بوی 

 همه لشگرحسین   خود این جا داده در پس چرا           گر نــدارد کــربــال قصد جــدایی بین ما

 حسین حنجر چراآورده با خود پس  میزبان          روم اما بگو میـهـمـانی مـیگـفـتـه بودی 

 حسین اصغر  علی چرا چشم از نمیدارد بر           آن عــرب با تیــرهای سهمگینش را بگو

 قد و باالی رعنــای علی اکبــر حسین  از           دهند نیــزه داران گـوئیا بر هم نشانی می

 حسین  قصدشان باشد گـمانم صید آب آور          اند  نخـلستان کمین بنشستهبین  ای در عـده

 حسین  بی سرتو را بینم ولی  آن دارم ترس          نیستاستقبال  بهر تیر از و  این همه شمشیر

 بیم آن دارم که گردد باغبان پـرپر حسین           ای  آورده که با خود همسفر گلهااین  حیف از

 

 این سفــر بار گــران است بیا برگـردیم             رنگ ها رنگ خـزان است بیا برگردیم

 است بیا برگردیم  نگــرانخواهـرت دل              گندم بودو  ری  ملکاز جایزه و  صحبت

 قصۀ مــرگ جــوان است بـیـا برگردیم             اکبرتان خیره شده چشم شوری به علـی

 تیــرها بین کـمــان است بیا برگــردیــم             دیــدۀ دریــایی عبــاس شده صحـبـت از

 نقــره نشـان است بیا برگردیمخنجرش             1ات دشمنت خیره شده بر َخـم انگشتری

 رنگ این خاک همان است بیا برگردیم            خاک افتاده سر خواب دیدم که سرت بر

 لشگــری چشم چـران است بیا برگردیم             زن درطرف دیگرجنگ همه طرف این یک

 
 خنجرش نقره نشان است بیا برگردیم           ساربان خیره شده بر خَم انگشتری ات  بیت زیر به دلیل مستند نبودن موضوع ساربان تغییر داده شد.  1

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل     حیدر توکلی                 شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   علی اشتری                      شاعر:   
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 چشمم آشناسـت این سرزمین غمزده در           ؟ سرزمین كجاستاز قبیله كه این پرسید  

 ایـن سـرزمیــن تـشـنـۀ آبـستـن بــالست            دهداین سرزمین که بوی نی و نیزه می 

 كربالست گفت:خودش آهسته زیرلب به            1خوددستي كشید بر سر و بر یال اسـب 

 هاست افتاد پرده، دیـد سرش روی نیـزه             ناگـهـان تـوفـان وزیـد از وسـط دشــت،

 2پیكرش جداست از نیزه دید سرروی  بـر           مسیح در آن روشنای خون از تر زخمی

 ست «منا»حنجره و دید در بود وشمشیر             خـودشتوفـان وزیـد، قـافـله را بُـرد بـا 

 بردوش باد دیـد كه پیـراهـنش رهاسـت            آمـــد از كـمــانبـاران تـیــر بود كه مي 

 عباسـت مردی كه فكرغارت انگشتـر و            سـت افـتـاد پــرده، دیــد به تــاراج آمـده

 آسمان عـزاسـت افتاد پـرده، دیـد كه در           گـودال قـتـلگـاهبـرگـشـت اسـب از لـب 

 

 شد   آفـتـابـش بـیـشـتر هـایدلـشـوره            چه شتابش بیشتر شد این قـافـله هر

 قـدم یعـنی سـرابش بیشتر شد  هر با            جـای تـمـام نـخـلـها لـشگـر درآمـد

 شد   بیشترمنزل حجابش  که هر ماهی            یک محمل و هـجده نگهـبان دالور

 
بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايات معتبر حذف شد! الزم به ذکر است همانگونه که در کتب نفس المهموم ص  .   1

و ... آمده است تا قرن دهم    2۷۰، پژوهشي نو در بازشناسي مقل سيدالشهدا ص  ۵۰۷، ناسخ التواريخ ص  4۵۹، وقايع االيام ص  ۳۳1

 نام براي اولين بار در کتاب روضة الشهدا آمده است، هيچ نامي از ذوالجناح نيست و اين 

 آهسته زيرلب به خودش گفت: کربالست         دستي کشيد بر سر و بر يال ذوالجنـاح
کنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد مي .   2

   .جايگزين بيت زير کنيدآمده را 

 روي صليب ديد سر از پيکـــرش جداست          زخمي تر از مسيح در آن روشناي خـون

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: مریم سقالطونی               شاعر:   

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                   قالب شعر: سیدپوریا هاشمی            شاعر:   

 



 356  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 عـباس هـم آمـد رکـابش بیـشتر شد             هستمحمل قاسمش  آید زکه می  پایین

 شد   سقـا رسید و مشک آبـش بیشتر            کردعطش  حس اینجا میشود اسم از

 شد   اضطرابش بیشتر رااکبرش دید             هاشانسرنیـزه چشم حسین افتاد بر

 شد   هـای ربـابـش بیـشتـردلـواپـسی            است آه امـا فـرات به طغـیان خیره

 هنگـام خـوابش بیشتر شد تـابـی بی              استفهمید اینجا قتلگاه ماهه هم شش

 شد شعبه پیچ و تابش بیشترسه  تیـر             عـاشـورا که آمد  راوی نوشته روز

 شد   از رفـتن بـزم شـرابـش بیـشتـر            شیرخوارشچشمهای  رباب از شرم

 مجروح سیـلی سنان یا شمر هستند             هستند ده روز دیگر همسفر باشمر

 

 

 شــام دُهــم زمــان نـفـس هـای آخــرم              امروز محــرمـان حــرم سـایــۀ ســرم

 زنـجـیــر پیکــرم شام دهــم به حـلـقـه              امـروز بـیـن حـلـقـۀ شیــران هــاشمی

 شام دهم به گــریه که عـمـه گــل سرم             امروز دختــرک ســر دوش عمو ولی 

 شام دهم به خــون تو آغشته معـجــرم              1ای امروز گـرد چـادر ما را تـکــانـده

 ی بــرادرم شام دهــم به نـیــزه ســوار              امروز مانده ای که قــرارم شوی ولی

 شــام دهــم ز جـسم تو نیــزه در آورم             آوری امــروز تـّکـه خــار ز پایــم در

 شام دهــم در آتش خیـمـه من و خودم             ها ولی امــروز دختــران تو در خیمه

 
 بيت زير به دليل انتقال بهتر معناي شعر و همچنين رفع سکت وزني شعر در مصرع اول تغيير داده شد.  1

 خــون تو آغشته معـجــرم شام دهم به              امروز گـرد چــادرش را تـکــانـده اي 

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

 بــرادرم شام دهــم به نـيــزه نـمــانــي             امروز مانده اي که قــرارم شوي ولي                را جايگزين بيت زير کنيد

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                       قالب شعر: فی                 حسن لطشاعر:   
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 جمع یارانی  مشغول سخن در لحظه یک             قرآنی  مشغولای کرده لحظه خلوت یک 

 پـریشانی از دلـشـورۀ زینب  گـاهی هـم            بـیـابـانـی کـنـدن خـار گـاهـی بـه فـکـر

 دلت غوغاست  است امشب در امشب شب سختی

 ها و طـفـالنت آیـد گـریـۀ زن گـاهی می             آیـد نـغـمـۀ لـبـیـک یـارانـتمـی  گـاهـی

 امشب غـم عالم نشـسته در دل و جانت            پـریـشانت اصغـرت کرده صدای گاهی

 امشب عاشوراست است آری  امشب شب سختی

 آغوش علی اکبر  خوابد علی اصغر در            ســر گـذاردرقــیـه مـی ۀ بـابـا؛شـانـ بـر

 که بیـدارست چـشم سـاقی لشـگـر زیرا            بـیـت پـیـغـمـبـر انـد آرام اهـلخـوابـیـده 

 ؟ برپاستکربال  درآرامشی تا کی چنین 

 فردا شود صحـرا ز خون عاشقان دریا             کبرافردا به پا خواهد شد اینجا محـشر 

 سـقابی  یـار واکـبر و بی لشگـر و بی بی            تنهاترین تنها  خودش، حسین است وفردا 

 عـالـم بـاالست  صـدای العـطش تا فـردا

ً  و است  حسین دم یک            دم به روی خاک افتد دست سقایش یک  اربایش  جوان اربا

 جایش  فـقـط عـباس از کاش برخـیزدای            انـدازد به اعضایشرم لـرزه میح  فکر

 زهراست حضرت  آری حسین است این عزیز

 1دشت خونین یال  از اسب او دیگر برگشته             زلـزال نـازل شـده گـویا دوبـاره سـورۀ

 
بیت زیر به دلیل مستند نبودن و مغایرت با روایات معتبر تغییر داده شد! الزم به ذکر است همانگونه که در کتب نفس المهموم ص  .   ۱

و ... آمده است تا قرن دهم   ۲۷۰، پژوهشی نو در بازشناسی مقل سیدالشهدا ص  ۵۰۷، ناسخ التواریخ ص  ۴۵۹، وقایع االیام ص  ۳۳۱

 و این نام برای اولین بار در کتاب روضة الشهدا آمده است،  هیچ نامی از ذوالجناح نیست

 برگشته دیگر ذوالجناح از دشت خونین یال            نـازل شـده گـویا دوبـاره سـورۀ زلـزال

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلنوزن شعر:             مسمطقالب شعر: سعید تاج محمدی          شاعر:   
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 حال رود ازیک زن اینجا می  وبُرند می سر            افتاده جـسم چـاک چاکی در دل گـودال

 مادرش اینجاست  ملعون! اش برخیزسینه  از

 یک دخـتـر افتاده  معـجـر و آتـش به مو             افتاده خواهـر  باالی تل از هوش رفـته،

 افـتـاده زیـر ُسـم اسـبـان دشـمن پـیـکـر            افـتادهانگـشـتر دیـدنـد یک انـگـشت بی 

 1زیر تشت ماست گفت سر هم پیرزن می یک

 ست آتـش به جـان خـیـمۀ آل عـبـا بـاقی             ستفـردا ماجـرا باقی  پایان نـیابد ظهـر

 ستشام بال باقی هم  هم کوچه و بازار؛            ستباقی ها نیزهروی  سرها بهرفتن هم 

 ستزین پس شروع کربالی زینب کبری 

 

 به شـمع انجـمنت  سخن بگـوی بـرادر            که بشـنوم سخنت بیا در این شب آخر

 بـدنت  نـازنـین شـود آقا بهچه می بگـو             بر سرت آیداین شب آخر چه  در بگو

 دهنت خدا کند نخـورد سنگ بر لب و            تـرک شده لـعـل لبت عـزیز دلـم ترک 

 زنتکند که نخـنـدد کسی به سیـنه  خدا            زنـد طـفـلـتسیـنه می  تو کـنار پیـکـر

 کـنـد نـشـود نـیـزه جـابجا به تـنت  خدا             ـندهـا ورم نکخدا کـنـد تـنـت از زخـم 

 پا زدنت  و عاقبت نکشد طول دست و            خـدا کـند نکـشی زجـر در تـه گـودال

 خـدا کـند نـشـود کهـنـه بـوریـا کـفـنت             هـایتاستـخـوان خـدا کـنـد نـشود نـرم

 کنند هـلهـله فـردا به زیر و رو شدنت            دینبی ای تمام ترس من این است عده

 
 هاي معتبر تغيير داده شد؛ بيت زير به دليل مستند نبودن داستان تنور خولي و مغايرت با روايت .  1

 گفت سر هم در تنور ماست يک پيرزن مي             شـمن پـيـکـر افـتـادهزيـر سُـم اسـبـان د

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل    محمود اسدی                 شاعر:   
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 جان خراب شد حسین  چشم من که خانۀ دو            جانحسین مـذاب شد دلـم بـرای داغِ تو

 جانحسین آب شد  غِم تو که قلِب زینب از             مکن طلوع به صبح گوخواهرت های به گریه

 جان شکر کودک تو خواب شد حسین  هزار            هست ها هنوزصدای پای پاسبان خیمه 

 جان حسین  ب شدُربا اشخواِن خیمهکه روضه            زندمی اصغرت ببـین سکـینه زار کنارِ 

 جان حسین شد خیزران چرا کباب  لبت زِ              1میاِن شامنگویدت وقت  کند که هیچ خدا

 جان نصیِب طشِت تو چرا شراب شد حسین             کـنند وای می  رأس تو چـرا قـمار کـنارِ 

 

 است  عشق فقط گریان چشم هم در پِِی این            گردان است سر و عاشق بشود واله دل که

 است دل که خشکید فقط چارۀ آن باران            راه تسکین فراق و غم و محنت اشک است

 این دایرۀ امکان است  چه فیض است در  هر             خـدا اربـاب بُـَود عـرش حـلـقـۀ روضـۀ

 این حرم عشق خودش سلطان است نوکر            ُمحترمند این خانه همه رعیت درِ  شاه و

 است هـمـه قـرآن بـاطن آیـات شـرح آن            کـربال یک کـلـمه هـست ولی در مـعـنا 

 است  لب عالم جان این مصرعِ غم بر که از             چیست عاشورازینب شب  تابی بیشرح 

 استحرمش مهمان امشبی را شه دین در             زنان َدم بدهیم  سینه و باید امشب به سر

 ُسـِم اسـبان است  صبح فـردا بـدنش زیر             است بـبـیـنـد زینب ولی افـسـوس قـرار

 است که آویـزان است  بُبـریـدۀ یـار سـر            درخت که ببیند به  چه سازد بدنش هیچ،

 
 .بيت زير به دليل ايراد محتوايي حذف شد؛ زيرا طلب برگ براي اهل بيت زيبا نيست.  1

 جان لبت زِ خيزران چرا کباب شد حسين             خـدا کـند نـمـاند و نـگـويدت ميانِ شـام

اعلنمفاعلن مفاعلن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل     حسن لطفی                 شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   مجتبی صمدی                  شاعر:   
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 ست حسین نورانی  اصحاب صورت چقدر            ستشب آخر شده و حال همه عـرفانی 

 ستحال و احوال همه اهل حرم قرآنی            خیمه به گوشرسد از صوت قرآن حسین می

 ستهـوای دلشان بـارانی  حال و چقـدر            شده با خواهر خود وقت هجران برادر

 ست وقت ابـراز هـمه درد و دل پایـانی             خورشیدی  خیمه مه و  گرم صحبت شده در

 ست همگان پنهانی  بر سرشان حال و شور            فرداست فکر خیمه به ای ازکسی گوشه   هر

 ست فردا به جنان نوبت یک مهمانی  عصر            هـمه مشغـول مـناجـات شدند را امشبی

 

 امـام شـد سـفــران بـروقـت جـواِب هـم            تمام شد خطبهٔ حضرت،میان چو   آن در

 سبـط نـبـی در قـیـام شد كاندر حـضورِ             بـود دهـنـده اّول آنـان »ُزهـیـر«پـاسـخ 

 شد عام خاص و همه از عیان بَرِ  مطلب            َسـِمـعهـنـا َمـقـاِلـَك«  » رسـول! كای زادهٔ 

 این قـیام شد  نه جز  ما عزممان همین و            دنـیا اگـر هـمـیـشگـی و مـرگ آخـرش

 خـلـوِص نـیّـت او از كـالم شـد ظاهـر،            چـنانداِد سخـن داد آن  گه »بُـریر« آنو

 شهـد شهادت به جام شد  ما را ز لطف،            بـه مـا نـهـاده خـدا بـا وجـود تـومـنّـت 

 !آن بدن كه چنـیـنش ختام شد طوبی بر             روی توپیش شدن قطعه است قطعه فخر

 كـالم شدشـیـرین »نـافـع« ز گـاِه سخـن            نـوازِی فـرزنـد فــاطــمـه دل پـس بـهـر

 دوام شـدمـحـنـت مـا بـی بـا رهـبـریت،            كه گـشـته گـِه امـتحـان ما گـفـتـا كـنون

 مـرام شد ات راكه دشـمنیبه آن  دشمـن            مـا دوسـتـیـم بـا تــو و بـا دوسـتـان تـو

 انهِفـصام« شد  والیت تو، ز ما »الَ حبل              غرب شرق و ز  خودبه هر طرفی   ما را ببر

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   وحید زحمتکش                شاعر:   
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 را برسانی تا صبح شب مونسم باشی و            صبح روشنی خـیـمه بمانی تا شودمی

 نَـَدوانی تا صبح  تا پِی چـاره مـرا سر            نزنیحرِف جـدایی   كنی َرحم شودمی

 صبح   تا آُشفته بمانی َمحِض این خاطرِ             راهی هست اگرخواهم می   منّتت دارم و

 نگرانی تا صبح  زنده نگذاردم این دل            دانـدآرنـد خـدا میچه به روِز تـو می 

 آنی تا صبح  روِی تو ندارم نَِگه از بر             اَمـانـم بدهـداگـر گـریـه   روبـروِی تو 

 توانی تا صبح   مرا تاب و دِل رنجـورِ             تَـَرَكت نگـذارد لـِب پُر دهـِن خـشك و

 صبح  نهانی تا دستم دهد این سوز  كار            ترسممی  پـیچِ گـلویم شـده و بُغـض پـا

 صبح  چـادر زینب بـتكـانی تا خاك از            خواهی می  و ام  زمین خورده هول كردم به

 تا صبح  زمانینیست  رود ومی  هالحظه            عشق كنم ای یوسفِ نگاهت   بنشین سیر

 دهد امشب خبـرمچـشِم بارانـیـتان می 

 بَـالیی كه قـرار است بیاید به سرم  از

 عصر فردا تو   پرِ  خورد چنگ به بال و می              عصر فردا تو  حاِل دِل خواهرِ  وای بر

 فردا عصر  تو  به چشِم ترِ نیست َرمقی             فقط خواهی دید دودعطش  ز راآسمان 

 اكبِر تو فردا عصر  ارباً ارباست علی            به پوست آویز شودماهۀ تو می   سِر شش

 تـكه تـِن آب آوِر تـو فـردا عصر  تـكه             نیـزه حـوالِی حرم بَـرد لشكری ازمی

 فردا عصر اگر دختِر تو دامنش سوخت            چه كند؟دشت و بیابان وسِط  تنها تك و

 فردا عصر تو پَرسه به دور و بَرِ زند می             طمعِ گیسویت سنان درچنِگ یك ُمشت 

 تو فردا عصر  بیشتر كشف شود پیكرِ              كنندجمع  تبر شمشیر و نیزه و قدر هر

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                ترجیع بندقالب شعر: علیرضا شریف               شاعر:   
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 فردا عصر حنجِر تو  خنجری ُكند رویِ             تو  روِی سینۀ به افتدمی سرخای چكمه 

 بـیـِن گودال بـراِی سِر تو فردا عصر              جایـزۀ بیـشتری سخت دعـواست سـرِ 

 تـو فردا عصر   از نـفـِس آخـر ـرزودت            كن برسم است دعا اینآخرین خواهشم 

 دهد امشب خبـرمچـشِم بارانـیـتان می 

 بَـالیی كه قـرار است بیاید به سرم  از

 

 که بودمادرم  مثل باش، غیور زن یک              بودمثل مـادرم که  های نـور باش،آیه 

 که بود  مثل مادرم  باش، صبور خواهرم            1مثل مادرم که بود ،شوم دین من فدای

 است رسیدن  مادرم سرجدا حضور در            خـدا رسیدن است نهایتش بر این سفر

 مثل مادرم که بود  باش،   کـلیم طور تو             است کربال رسیدن خالصه بر سفر این

 سکوت کن خواهرم بین خون طپیدنم،            خواهـرم سکوت کن گـاه داغ دیـدنـم،

 مثل مادرم که بود باش؛  شـور پاسدار            وقت سر بریدنم خـواهرم سکوت کن

 های دخترند بغض از  پُر های منچشم            معجـرند کـمین حـیا در هـای بی دست

 مثل مادرم که بود مظهر شعور باش،            های مـادرنـدحـرامـیـان پـی نـالـه  این

 امکویری امشب محشری به پاست در            امکـوکـب کـویری  آسـمـان بخـت من،

 بودمادرم که مثل   باش، زبور مصحف            امشود این لب کـویـری پـاره می  پـاره

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

 .متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 خواهرم صبور باش، مثل مادرم که بود            هاي خونروم زدست، بين هالهمن که مي

فاعلن مفاعلن  فاعلن مفاعلن وزن شعر:                     مسمطقالب شعر: رضا دین پرور                شاعر:   
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 خاکها نشوی  چو ،صحراکند که به  خدا             صدا نـشویکاش بی ای  عزیز فـاطـمه،

 خواهرت جدا نشوی ای ازبرای لحظه             امـشب زاری دعـا کـنم میـان گـریـه و

 جـدا نـشوی  کند که به گـودی جـدا خدا            کاشبـدن شد جدا ولی ای  سرت ز اگر

 خدا کـند که به سر پـنجـه آشـنـا نشوی             گفت  وبه گریه فاطمه زد گیسوی تو شانه 

 نـوک نـیـزه جابجـا نـشوی  خدا کـند به             مرکب نیفتی از کند که به صورت خدا

 ها نـشوی خدا کـند که لگـد کـوب اسب            روی زمین نکشند خدا کـند که تنت را

 نـخ نـما نـشوی  خـدا کـند گـل پـاشـیده،            اما  اگر که مـاند تنت زیـر دست و پـا،

 

 غیر خـونـاب جگـر، آب ندارد چـشـمم             خواب ندارد چشمم غـصۀ تو امشب از

 زمین بیم دارم که به گودال شوی نقش              غمگینهای تو هستم  غم  امشب از غصه و

 آیـدمی  تـو زودتـر از هـمـه کـس مـادر            آیـدمی  تو فـردا چه بـالیی، سـر عـصر

 حال حسین  روم ازغم و محنت تو می  از            گر ببـیـنـم بدنت در دل گـودال حـسـین

 ببـیـنم چه کنم زانویی را به روی سینه              به فـراقت بنـشـیـنم چه کنم فـردا عصر

 گـیـرمدسـت عـدویـت می بخـدا تـیـغ ز            میرمنظـرم می  تو اگـر نحـر شـوی در

 کاشکـی بر گـلویت نیـزه دگر جا نکـند             غـوغـا نکـند  تـماشای تو کاش قـاتـل به

 مـیرممی ـدبه گـیسوت رس پـنجۀ شـمـر             مـیرمهـوا نیـزه به پهـلـوت رسد میبی 

 سخت است  پا بگذارد  سیـنۀ تو  اسب بر            استعدو اشک ببارد سخت  زن اگر پیش

 مـیرمگـردن تو می بـریـده شود از سـر            مـیرممی  برسـم مـوقـع جـان کـنـدن تو،

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                   قالب شعر: غزل    محمود اسدی                   شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                      مثنویقالب شعر: محمود اسدی                 شاعر:   

 



علیه السالم  حضرت سیدالشهدا ، اشعار  ششمدرآستان وصال؛ جلد   365   
 

000
 

 شود  سحرامشب زینب که  اگر وای  ای            شود به سر با تو این شب آخر بگـذار

 ام بـیـشـتر شـوددلـهـره  غـصـۀ تـو  از            واقعه نزدیک میشویمصبح  چه به هر

 شود  شـکـسته آمده تا نـوحه گر پهـلـو             اتغـریـبـی   لـبـم بر میهـمان تـشنه ای

 شود  جگر  خون  اتکسی   بی  حال به خواهر            کشد می کـشـی جـگـرم تـیـر تـا آه می 

 شود  به در در تونشو که زینب   راضی            زنملطمه می  جدا شدن بزنی از حرف

 پـای تـو آوردم ای حـسـیـن  جـان مـنـی و

 گردم ای حسین  می تو  به دور  صبح من تا

 بـرادرم ای سـایـۀ سـرم مـهـربـان  ای            مــادرم ای ســایـۀ ســرم ای یـادگــار

 سـرم ای سایۀ سرم آنچـه بـر هـر  آیـد            کـنم دل نـمی تو  هـای فـجـر ز ای آیـه 

 م ای سـایـۀ سـرممآتـش حـر فـردا در            وامشب  شرارۀ اشک تو سوزم ازمی

 1سرم سایۀ ای برابرم نیزه در  بهرأست            شود  که می دشمن هیاهوی از پیداست

 نـیـزه در برم ای سایۀ سرم با تـیـغ و            کنند که سرت را جدااند خورده سوگند 

 2تـو هـم بـه دیـدۀ تـرم ای سـایـۀ سـرم            دهم من بر هزار زخـم تنت گریه سر

 جـان مـنـی و پـای تو آوردم ای حـسـیـن 

 میگردم ای حسین تو تا صبح من به دور

 
ت.   1 با  اما  است  محترم  شاعر  اصلي  سروده  زير  بهبيت  معنايي  وجه  تابي  کج  و  محتوايي  ايراد  پيشنهاد  وجود  بيت؛  دوم  مصرع  در 

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

 يک امشب است محترم اي ساية سرم             پيداست از هياهوي دشمن که خواهرت                      .کنيد 
انتقال بهتر معنای شعر بیت اصالح  حفظ بیشتر شأن اهل بیت و  کنیم به منظورمی بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما پیشنهاد.  2

 سـرم  سایه ای معجرم  به نی روی تو         من بر هزار زخـم تنت گریه سر دهم    شده که در متن شعر آمده را جایگزین بیت زیر کنید.

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند                     قالب شعر: ناشناس                 شاعر:   
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 رادامان صحرا  کنمتا دریا  ببار ای اشک           صبح فردا را  نبینم تا متاب ای ماه امشب،

 را خزان گلهای زهرامیکند فردا   که پرپر           امشب زمین بر باران  جای خون آسمان  ای بریز

 را سقا خجلت برون آرید از اشک خود که با           عالم آن چنان امشب تمام اهل ایبگریید 

 را  اعماق دریـا صدای العطش آتش زده           عاشق دو هفتاد و ازندای ارجعی دل بُرده 

 قـرآن لیال را  زمین، بردارید فردا از که           م!وضو گیرید از خوِن دِل خود ای بنی هاش

 را گودال خون فردا بشویی جسم بابا  در که           اشکهای دیدۀ خود را !ای سکینه نگهدار

 ندارد تاب گرما را که با سوز عطش اصغر           میا ای آفـتاِب صبح بیرون از افـق فردا

 گوداِل خونْ زهرا نبیند ظهر فردا را که در           سیـنۀ مشرق زندانی شود در ْالهی مهـر

 را  های طاها خارها گـل که دریابید زیر           ها بیابان فردا در یاسین سختبگردید آل 

 عقبا را  ورا  دنیاصف بشناس  میان این دو           میثم  سو دو از کشیدند  صف  باطل  حق و سپاه

 

 کـنـی آیـیـنـهٔ بـرابـر من گـریـه مـی             کنیمی من گریه خواهر عقیله،داری 

 کنی خـیلی شبـیه مادر من گریه می             مدینه رفت الی خیمه دلم تا به  ال از

 کنی من گریه می  دخـتر وقتی کـنار            امساله نگاه سه چکد ز شوره می دل

 کنی برای حنجر من گریه می  از تو             1کنمگریه می  من از برای غربت تو

 کنی فـردا برای پیکـر من گریه می             کنیمی ماندن من نـذر امشب برای

 کنی من گریه می  سرجسم بی فردا به            زنیای و مرا باد میامشب نشـسته

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

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

 کني تو از براي حنجر من گريه مي             کنممن از براي معجر تو گريه مي           .کنيد زير بيت جايگزين را آمده

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل    غالمرضا سازگار           شاعر:   
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 اشک  جای  به من  مژۀ هر ز چکد می  خون             های اشک شانه داغ مرا گرفت گردن

 برایت دعای اشک   نماز کردم پس از            جـای مـادرم  دور از نگـاه دخـتـر تو،

 اشکچشمم دوای  امشب به زخم بستر             ریختم دلشوره، بس نرفته خواب ز از

 دارد شب کویری خـیمه هـوای اشک             مان ستاره پُر است آسمان حاال که از

 اشک انداخـتی به قـامت پـلکـم عـبای            معـراج رفـتـنت شب پیـغـمـبـرم شدی

 پای اشک  حلقه چشم تو به شود می  وا            را به خدا پای بغض من نزن تو زانو

 شود اینجا صدای اشک  دارد بلـند می            ها بده محـل به حـنجـرۀ نـیـزه کـمـتـر

 قفای اشک  در دوید فقط چشمم که می            گـودی گــلـوی تو افـتــاد عـاقـبـت بر

 قضای اشک  اشک تو  طلوع پیش از            آمـده تـو در فـردا غـروب کـار من و

 

 است  محشر صحرای  لحظه یک گزارش هر            امشب، شب قیــامت کبـرای دیگر است

 است  سرهای بی ، بدنبه روی خاک فردا،            عـاشقان مناجات  امشب رسد به گــوش،

 است  شناور  خون در علقمه،  تنش به فردا،            علم به دست علـمدار کـربالست امشب،

 است داغ اصـغــر فــردا تـسـلّـی دل او،            امشب ربـاب، دست دعــایش بر آسمان

 است  فردا به روی دامن او نـعـش اکبـر            حسین  امشب دعـا به جان جــوانان کند،

 است  خونه تر  دهانش ز آب، جای  به فردا            قاسم توان و تاب امشب عطش گرفته ز

 خنجر است شمشیر و فردا هزار پاره ز            امشب حسین گــرم مناجات با خــداست

 است  نه پیرهن او را، به پیکر نه سر، ،رداف           اش به برامشب حسیــن پیــرهن کـهـنــه 

 نظــم تو ســوز سیــنــۀ آل پیـمبــر است           های دل"میثم" دمــد ز هــر نفست شعله

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: رضا دین پرور               شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                 قالب شعر: غالمرضا سازگار                  شاعر:   
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 حق دور قومی ز قومی در آغوش خدا،           نـور انتخاب ظلمت وآن شب که بودی 

 قــومـی بــنــدۀ دل و قـومـی پـی دلــدار           بود باطل دیگر سوی حق،صف   یک سو

 حور همه سو این دد، و دیو سراسر سو  آن           آن سو خیـاِم نـار و این سو خـیمۀ نـور

 قومی به آن قومی به این سو رو نهادند            خـیمـه ایـسـتـادند خـلـقـت میـان ایـن دو

 حـسـیـنـی یــا طــرفــدار یــزیـدی؟  یـار            خیمه دیدیخود را در کدامین  ای دوست

 بشنـاس خـود را  عـبرت و بگشای چشم            خود را؟  احساس، ایکرده  چه قومی  خود در

 این سو خـدا بود و خـدا بود و خـدا بود            جـدا بود جـدا بود وها حق دل آن سو ز

 از سـرنـوشـت خـویـشـتـن آگــاه بـودنـد           آزاد مـــــردان دور ثــــارللا بــــودنـــد

 غـسل شهادت در سرشک شـوق کردند           کردندرا طوق عروسان،مرِگ خون  همچون

 تـنـهـا حیـات مـا جـهـاد است و عـقـیـده            ود با اشـک دیـدهبنوشته بر رخـسار خـ

 هـر یـک ُزهیرنـد و بُریرند و حـبـیـبـند            شـکـیـبـنـدانـتـظار صبــح فــردا بـی  در

 !دستم این دواین پیشانی،این سر،دیده، این            هستم عبـاس گویـد: وقف خاک دوست،

 مـشـتـاق شـمـشـیـر و عــمـوِد آهـنــیـنـم            الــــبـــــنــــیـــنــــم دۀ ام مـــــن زادۀ آزا

 وبال راروی خودگلگون کنم کرب چون           فـردا کـنـم دریـای خـون، دشت بــال را

 ممسوس در ذات خدا، از خـود جدا بود           اکـبر کـه از سـر تا قدم پُـر از خـدا بود

 کــرد آیــیــنــۀ دل را نــشــان تیــر مــی            کردمی شهادت حال با شمـشیر ـش ازپی

 زیـبــاتـر از دامــان لــیــال بــود بــر او            دریـای خــون آغـوِش مـوال بـود بـر او

 ـرفـتـهگـویـی دوبـاره زنـدگـی از سر گ           گـرفـتـه بـر در قـاسـم عـروس مرگ را

 بـر قـامِت رعنـا زره پوشیـده از پوست            ،دوست عسلچونرا که داردمرِگ خون ازبس 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: مثنوی                  قالب شعر: غالمرضا سازگار           شاعر:   
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 نگـهـبانیـست  در خیمه علمدار به دور            چشم من خسته حال بـارانیـست سپهر

 شام پایانیست  ؛و این شامصمیمی فضا             جمع است جمعمان مانده،  سحر ز دگر  شبی 

 نیست  جا دل دگربه  ِِ عشق برادرفرط ز            دوست غم از استآکنده ام  سینهفضای 

 مهـمـانـیـست برای  مهـیّـا عـشق بساط            بسته دیگـری حـنا کـفـن به تن و یکی

 هوای دیـدۀ زینب عجیب طوفـانیـست            آری هـول گـرفـتـه دل مرا، هـراس و

 پنهـانیـست   من گریه نیز چـادر به زیر            مـرا آنکـه نـبـیـنـد حسیـن حـال بـرای

 

 شـیـون و گـریـه و آهـم به ثـریـا برسد           برسد دشت به فردا این امشبِ  وای اگر

 این پهنه صحـرا برسد تیغِ خورشید بر            اگر غصه ِدق میكنم از به لب خشِك تو

 هـم نـزنم تا برسد روِی تو بر چـشم از           است من تقدیرِ  تو جدایی ز بختِ  كوكبِ 

 بـا كـمـی آب تـلـّظـیـش بـه الال بـرسـد           نیستسوزن حس   یك سرِ  تو اصغرِ  به تنِ 

 به لـیال برسد  بـویی از پـیـرهـنـش نیـز           ات را بـشناسند نخواهند گـذاشت عـلـی

 پـای عـبـاسـم اگـر بر لـِب دریـا بـرسد           مین خواهد شدبدنش مثِل فـدك پخِش ز

 برسد؟  جا به این  كار اگرچیست ام  چاره           ریزند  می به سرت  خواهر  ها یوسفِ   گرگ

 برسد؟ به تماشا گـمانت به  زیـنب عـمـرِ             سرت ،سراشیبی گودال ،چكمه  ،خون ، نیزه

 بـرسـد   اسـبـی به لـِب تـشـنـۀ بـابـا پـای            اگر میرد شده می مضطر  دخترِ  تَلروِی 

 ها برسد  عاطـفه بر چـادِر زن دست بی           شود وای اگر پای شقاوت به حـرم باز

 برسد  كس نـیـست به داِد مِن تنهـا هیـچ           چه كه هست شدن هر غارت و خیمه  و آتش

 برسد امشِب این دشت به فردا اگر وای           نـفـسـت می گـیـرد نـفـِس سیـنـۀ زینب،

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:               قالب شعر: غزل     محمد عظیمی                     شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   علیرضا شریف                  شاعر:   
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 چندین هزارند   اینان همه، ،ما چند فرد            شمارندبی خـیل دشمن، ما اندکـیم و

 دارند با من کار این قوم، من، یاران             راه صحرا  این ، شما این ظلمت شب،این 

 چـشم انـتظارند آخر عـزیزان شما،            کـربـال تـنها گـذارید امشب مرا در

 مصـّمم از برای کـار زارند  ایـنان،            من در پـی ارشـاد ایـنـانم، دریـغـا!

 یکسر قـتـیل این دیـارند یاران من،            گرددکشته   با من اینجا، بماندکس  هر

 طفل شیرخوارند خون حتی به فکر            تـشنۀ خون من استـند  اینان نه تنها،

 گذارندمی  اینجا به حلق تشنه خنجر             است  شعبه  سه تیر اینجا جواب العطش، 

 سپارند جان می  خارها،  زیر ،تشنه لب             ه های مـدینگـلدسته  فردا در ایـنجا،

 این تیرها باید ز پـشتم سر در آرند            چار جانب تیـرباران فردا شوم، از

 بر من بـبارند هـا،فـردا تـمام سنگ             بر من بگـریـند ها،فردا، تـمام کـوه

 نگارند با خون می  بر خاک،  ،شمشیرها            در این دشت فردا تمام قصۀ ما را،

 بیارند را « میثم»  با خود کتاب نخل             تا بیـشتر بر من بسوزند زّوار من،

 

 رسدعید قـربان می حاجیان عشق فردا            رسدصوت قرآن می امشب از این دشت و صحرا 

 امخصم روی سینه  نشیند عصر فردامی             امخـدا لبـریـز شد آئـیـنه  امشب از نـور

 قـتـلگاه شوم تـنها مـیان فـردا می عصر            ماه خود دارم سپاه مهر و یاران  امشب از

 فردا پیکرم در زیر سم مرکب است  عصر             است پروانۀ شمع وجـودم زینب امشبی

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     میثم مؤمنی نژاد               شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                  قالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 غوغای روز محشر است امشبیا  شب عاشور           امشباست  دیگر هوای عشق را حال و منای

 است امشب سرترک  ازصحبت و  سخن از بذل جان           قـربانی دو جمعـند هـفـتاد و کنار یکدگر

 است امشب  روی دامن پیغمبر  به را سر که او           خواب بیدارش کنی زینب مباد از را برادر

 است امشب   اکبر علیپا صوت قرآن  که بر           1لیال ز جا خیز و سپند دل به مجمر دود کن 

 است امشب  اصغر داری علی  شب شب زنده            از دور گهواره روید سو زنان هاشمی آن

 است امشب مادر ذکر مادر  در تا سحر که زینب           فاطمه پیچیده در صحراگمانم بوی عطر 

 است امشب   تر  داند که سقا از شما تشنه خدا           غـزاالن حـریـم آل طـه العـطـش کـمـتر

 است امشب  آخر نمازسحرگاه را  که قاسم            ای یاران عشق یهاگلدسته  براذان گویید 

 امشب است بال پر عطش چون مرغ بی سکینه از           آبیحرم چون اللۀ آتش زده از سوز بی 

 است امشب  هوای دیگر شور و که هر یک را به سر           ت را تماشا کن  بیا ام البـنـیـن حال بـنین

 امشب  است سر شهادت بر شور عبدللا را  که           نـاله کن میثم عـبادللا را دعـوت به آه و 

 

 فـردا؟  بپـوشم را با چه عـریان تو  تن            بین گودال و حرم، عطر فروشم فردا

 میرمبزنی، میتکـیۀ بر نیـزۀ غربت              میرممن ببـیـنم که تو بی پـیرهنی می 

 پدرم گـفت که یک روز اسیـری دارم            چـقدر دلهـره و غـم سِر پیـری دارم!

 بـینم سِر نی، زلف پـریـشان تو را می            بـیـنمپـدرم گفت که یک روز بـال می

 
... در غير اينصورت غلط است .   1 قبر برخيز و  بر اين باشد که از  بايد اشاره  زيرا همانگونه که عالمه مجلسي در جالء    بيت زير 

تصريح کرده اند حضرت    2۷۵و شيخ عباس قمي در نفس المهموم ص    2۳1مرحوم خراساني در منتخب التواريخ ص    ۵۷4العيون ص  

 است امشب  اکبر علي  پا صوت قرآن که بر           ليال ز جا خيز و سپند دل به مجمر دود کن     .ليال قبل از کربال فوت کرده بود

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:            قالب شعر: غزل    غالمرضا سازگار            شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   وحید قاسمی                    شاعر:   

 



 372  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 

 یک دسته باطل برگزیدند   حق، دسته یک            باطل صف کشیدند امشب سپاه حق و

 فروشند می جانان   دسته یک  جان، دسته  یک            خـروشـندانـتـظـار صبح فـردا می در

 خویش دارند  با یک دسته عشق یار را            پیـش دارند یک دسـته راه نـار را در

 دوست تا دوست  ازمعراجشان  فردا بود            پوست گـنجند درامشب حسینیون نمی 

 فـرازند  به نوک نیـزه سـرها سر فردا            نـمازند جـویان عـاشـق در امشب بـال

 عـباس   فردا کـنـند اهـل حـرم عـباس،            عـباس امشب دهد آل عـلـی را پـاس،

 دریـا  سیـراب، فـردا شود از اشک او            دریـا ـود از شـرِم سـقـا آب،امـشب ش

 پیکـر دست عباس  فردا جـدا گـردد ز            امشب شود وقف والیت هسِت عباس

 نه َعلَم نه مشک دارد نه دست و فردا             سـقـا اشـک دارد امشب به جـای آب، 

 عـطـش بـازی کند با جـان اکـبر  فردا            اکـبرامشب شب است و نغـمۀ قـرآن 

 شمارهبی بود زخـمـش به پـیکـر فردا            امشب عـلـی دور پـدر گـردد هـمـاره

 فـردا شـود نـقـش زمـیـن قــرآن لـیـال             امشب فـلک بازی کـنـد با جـان لـیـال

 فردا شود خونش ز حلـق تشنه جاری            کند شب زنده داری اصغر علیامشب 

 گـودال  خـواند به زیارت نامه می  فردا            زند بالمی امشب سکینه چون کـبوتر 

 تـازیـانـه  فـردا بـگـیـرد اجـر خـود از            و اشک شبانه زینباست و  امشب شب

 هـای بــریــده زواِر رگفــردا شــود             امشب چو گل زینب گریبان را دریده

 سنان است فـردا سر فرزند زهـرا بر            است روان پیغمبر چشم سرشک از امشب

 حـنـجـر او فـردا زند فـواره خـون از            او چشم تر و شب وامشب حسین است 

 فشانددیده با ما خون  مه جای نور از            کاش امشب آسـمـان از ره بـمـانـد ای

 تـا جـانـب گـودال شــمـر دون نـیـایـد            افق بیرون نیاید کاش خـورشید از ای

ن مستفعلن مستفعلن فعمستفعلوزن شعر: مثنوی                 قالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 نـگـیـرد  هـای فـاطـمـه آتـشخـیـمـه  تا            ای کاش عـمـر آسـمـان پایـان پـذیـرد

 اریـدگـذ  قــرآن پـا  مـبــادا روی فــردا            دیده بارید اشک از جای  ها خون ای اسب

 اش را سیـنه مقـتل نیزه نشکافی به  ای            را اشنـشکـنی آئیـنه   سنگ دشـمن ای

 ای فـاطمه فـردا تو باالی سرش باش             ترش باش مونس چشمای اشک امشب 

 ای چشم "میثم" گریه کن دریای خون شو             تن برون شو عالم بال زن از ای جان

 

 بزرگوار تو بود  جهـان، مسـّخر روح             بود تو انتظار که صبح شهادت در شبی

 تو بود زنان گرچه در کنار فرات موج           سوخت ات، روح دشت را می  لهیب تشنگی 

 بود  نه آسمان، نه زمین، مرِد کارزار تو             بود می گرت قصد فنای جهان، رزم، به

 نـثـار تـو بود  پاِک دلیران جان  خـون ز           جـاودانـی شـد اگر شـجـاعت و ایـثـار، 

 یـاران نــام دار تــو بـود  ز پـایـمـردی           جـوانـمردی به جای مـاند اگر نامی از

 بود  تو طفل شیرخوار از مضطرب ،مرگ که           بـسـتی چنان کـمر به پـیـشـواز اجل آن 

 بود  شعـار تو که سربـلـندی و آزادگی،            است ُشـکـوه نام بـلـند تو، جاودان باقی 

 بود  تو گلی که از چـمن ُحسن، یـادگار            خدنگ ستم پرپر شد از به روی دست تو

 خزاِن بـاغِ تـو، آغـاِز نـوبـهـاِر تو بود            غارت رفت ای باغبان به گـلشنت اگرچه

 رهـیـن مـنّـت شـمـشـیـر آبـدار تـو بود            مرّوت که آبـیـاری شد درخـت عـدل و

 بود  سوگوارتو او بود، هرچه در جهان و           شاد خّرم و دل تو که بود از وصال، به جز

 بود  اگرچـه سـیـنۀ هر اللـه داغـدار تو           را  داغ محبـّت به دل نـبـود تو به غـیـرِ 

 بود  تو هـنـوز دیدۀ یـثرب در انـتـظـار            ز کاروان تو خاکـستری به جای نـماند

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:          قالب شعر: غزل      ذبیح اهلل صاحب کار              شاعر:   
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 1بـلـنـد شـد داغ مـاتـم فـردا؛ زیـنـب ز            هـا صدای خـدایـا بلـنـد شددر خـیـمـه

 قـضـایـا بلـنـد شد تا گـشت با خـبـر ز             اشز اعـمـاق سیـنه  فـریاد وا حسین؛  

 شود؟آقا چه میغـرق نالـه که   پرسید

 شود؟فـردا چه می تکلیف زینبت شب

 ُکنی باران شدی و تـوبۀ صد ساله می            ُکـنیای و نـاله می سـجـاده بـاز کـرده

 ُکـنی می  آن چـاله  خـیـره نـگـاه جـانب            گاه خود از خیمهکنی می گاهی خروج 

 بخواه توست عمل دل عمل؛ این انگار

 گاه توست قتله ؛ نکند زمین از این تّکه

 حال عجیب توست  ز زینب اسیر گریه؛            سیب توست  عطر  از پُر امشب فضای خیمه

 تریِن نـالـۀ امن یجـیب توست مضطر            که خواهرت دل من عزیز بزنحرفی 

 دهـداشـکـت به مـن اجـازه آوازه مـی

 دهد می ام خبر ز غـمی تازه دل شوره

 بـرابـرت ام درکـه زل زده آری مـنـم            مضطرت و به من زار لحظه کن نظر  یک

 خواهرت دهی امشب به محل نمی  اصالً             که محـو ذات خـداونـد اقـدسی از بس

 از جان من عروج مکن روح پیکـرم

 ای برادرم   حرفی مزن ز رفـتن خود؛

 کم به دل خسته ریشه کنزخم فراق؛              کنشیشه خود شده را کم به  خون مِن ز

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

 آمده را جايگزين بيت زير کنيد. 

 بـلـنـد شـد  آيـا؛ پـرسـش بـراي  زيـنـب            هـا صداي خـدايـا بلـنـد شددر خـيـمـه 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مسدس                   قالب شعر: سعید توفیقی                 شاعر:   
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 دلم صبر پیـشه کن  با من مگو عـزیز            یا خود مگو وَ  شدن ازیا حرفی از ُجدا 

 امشب دلـم اسیر مالل اسـت یا حسین 

 محال است یا حسین فرض عین  تو؛ من بی 

 غــّصـۀ فــردایـی تــوأم امشب اسـیـر            تــوأمتـریـن دیــدۀ دریــایـی   گــریــان

 مـن نـیـز نـاتـوان ز شـنـاسـایـی تـوأم             1شود می  توجسم به حمله كه  بس ز فردا 

 گـفـتـی بـه نـالـه غـرق تمـنا نکن مرا

 خـوب تـماشـا بکـن مـرا  زینب بـیـا و

 شـودپـای تـا دم سـر تـو زخـم مـی  از            شـودتو زخـم می فــردا تـمـام پـیـکـر

 شودبا من مگو که حنجر تو زخم می             زنممی صورت خود لطمه اذنم دهی به 

 این از روی تنت نیست بعد سری به گفتی 

 این  تکه بوریا کفنت نیست بعد از جز

 

 تنها به روی سینه صحـــرا نبینمت          متـنـ یـرم و تــنهــا نبـیـ مـبگــذار تـا ب

 شاید بمیرم از غـــم و فردا نبینمت           امشب بیا که بوسه زنم برگــلــوی تـو 

 دارم دعا به زیر لب آن جــا نبینمت           طرف می ترسم از نگاه به گودال آن 

 هـا نبینمت ام که به نی من نـذرکرده          بدنم کعب نی خوردغم نیست گرچه بر 

 بی سر به روی دامن زهـرا ببینمت          امشب برای من تو دعاکن که شام بعد

 
 چنين سخناني را سيدالشهدا به حضرت زينب نگفته است لذا بيت زير تغيير داده شد بيت زير ايراد محتوايي و تاريخي دارد چرا که  . 1

 مـن نـيـز نـاتـوان ز شـنـاسـايـي تـوأم            کني بس که يک شبه تغيير مي  ز گفتي  

 شـوداز پـاي تـا دم سـر تـو زخـم مـي             شودگـفـتـي تـمـام پيـکـر تو زخـم مي 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: حسن لطفی                  شاعر:   
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 سخن است از پُر نظر ولیکن   خموش؛ زبان            اه تو در نگـاه من استـکنون که برق نگ

 استلحظه سوختن حالت من لحظه  از تو پس           به من مگــو که بســازم ز درد دوری تو

 است شدن جدا  هم تو ز  سرنوشت من و که           دانــستــممن از شـکــایت تو از زمــانــه 

 هــوایی وطن است  دل غــریب من اینجـا            که بسوی مــدینــه بــرگـردیم؟! شــودنمی 

 کفن است« »حسین بی  چقدر کرده سفارش:            سپــرده کــهنــه لـبــاسی بــرای تو مـادر

 تــاختن است  شان بیقــرارچقــدر مــرکب            انــدتو ســاختــه چـقــدر نیــزه بــرای تـن  

 نداشتن است « سرسایه » همه از هراس من            افتدچــقــدر چشم جســارت به خیــمه می 

 مرا رهـا مکن اینجا که شمر بددهن است            پـرواستمرا رها مکن اینجا که خصم بی 

 

 برادرکند غوغا  می این دشت فردا             برادر ما فـقط مـانـده برای امشب

 برادر  غمهای این صحرا ترسد ازمی              شد که زینبخواهد   چهبا من نگو فردا 

 نگـردد جـمع با پـاهـا بـرادر فردا            مغـیـالن بـیـابان جـمع کن تاخار 

 بردار  این نجواگوید می  هاغصه  از             نـیـاز امشب تو فـرق دارد راز و

 ها بـشـنـوم حـتی برادر  تا دیـدنـی            طاقتی نیست گویی از گوداُل خوُن ومی

 ُسمها کند هم سطح با شنها برادر             ـی را بـاور نـدارم زینِت دوش نـب

 سرها برادر  نیزه و چرا سر دیگر            بـرای ُکـشـتـنـم بس  فـراق تو درد

 برادر  نگویی بین َمحرمهـا  چیزی            خون گوشواره وخلخال غارت  از

 دیـدم از سقا برادربا غـیـرتی که             است! محالاینکه  روم،گفتی اسارت می

 ات راه مرا کـن وا بـرادر نـالـه  با            شد تن تو ها گـموقـتی میان نـیـزه 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            قالب شعر: غزل    احسان محسنی فرد                شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: حسین ایمانی            شاعر:   
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 آخـریـن شـام امـام عـالـمـیـن استاین               پیمان با حسین است امشب شب تجـدید

 از یک یِک یـاران خود بـیـعـت گرفته            امشب حسین از کـوفیـان مهلت گـرفته

 عشاق حق سر در گـریبان نـالـه دارند            قــرارنــد شـهـادت بـی  دلهــای مـشتـاق 

 مشغول تسبیح است و قرآن و مناجات             مـالقـاتخـدا دارد  کس که فـردا با هر

 گـونـۀ مــوال بگـیـرد  اشـک از بــارانِ             دردانــه جـا بـر زانــوی بـابـا بـگـیـرد

 گـاهـی نـظـر بـر زیــور دخـتـر نمـاید            زداید گــاهی ز صحــرا خـارها را می

 هم قحـطی آب است  هجر یار، هم فکر           تاس اضطراب در سحر شب تازینب سرِ 

 سیـلـی چـشیـدن فـردا اسیـری رفـتن و           پـاسخ شـنـیـدن دل گـفـتـن و امشب غـم

 هـای یـاس گـردند آمـاج سـیـلی غـنچـه           عـبـاس گـردند خـیـمه بی  وقـتی سپـاه و 

 فـردا مـیـان قـتـلگـه در خـون شـنـاور            خواهر قلب دهد بر حسین تسکین امشب

 فـردا بـه زیـر سـّم اسـبـان سپـاه اسـت            آه است سوز و در خواهرش حسین با  امشب 

 

 صـدای نــالـۀ زیـنـب ز نــیــنــوا آیـد              بـوی جـدایی ز کربال آیدشب است و 

 بـرای دفـعــه آخـر چـه بـا صـفـا آیـد              حـنجـر اکبر صدای خـوانـدن قـرآن ز

 کـنـار خـیـمـه طـفـالن صـدای پـا آید              هنوز مـاه مدیـنـه مـحـافـظ حـرم است

 سرا آید  درآن  سخن زغربت وهجران             ی مظلـومـه با بـرادر خودنشسته بانو

 بـال آیـد لحـظـه فـردا که پــر امـان ز              دید هرآنچه دشت هراسش همیشه، خواهد

 غم آشنا آید  صورت که روی خاک به             دوبـاره پهـلوی بشکـسته را عیان بیند

 ها آید  او به نـیـزه کـند که سـر چه می             چـنین پریشان استهنور یـار نرفـته، 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: مثنوی                   قالب شعر: محمود ژولیده            شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:              قالب شعر: غزل      جواد حیدری                شاعر:   
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 ترسم می سحرت از به پایان برسد شب            ترسم من از آتش زدن بال و پرت می

 تــرسم  آه از آتـش روی جــگــرت می           عذابت هستند  فکر این جماعت همه در

 ترسم بی من زار نـرو از سفــرت می           1با قبــل تـفــاوت دارد   شوق چشمــان تو

 ترسم ایـنـهـمـه اما اگــرت می دارم از           اصال امـشب چــقدر توصیـه داری آقا 

 ترسم پــاشیدن جـسم پسـرت می من ز           حسین  سوخت  به اکبرجگرم  خورد من  چشم

 ترسم گلوی ثمرت می خیلی از تیــر و            رحــم بر طفل صغیــر تو ندارند اینها 

 ترسم ته گــودال ز چـشمان تــرت می            آیند زنــده ای و به سـوی خیمۀ تو می 

 

 ، امشب قرار آخر استتو رابینم   می  که این             است آخر که بارفهمیدم خوب نگاهت  از

 بهــار آخـر استبا زبان بی زبانی ایـن             تو میگویی به من دوزم، چشم درچشم تو می 

 است آخرنویسم انتظار  با َخـِط خـون می             های زمین خون میچکد  ترک از صبح فردا

 است این غبار آخرنویسم  می  رسی و می           شوی غـبار حادثه گـم می  روی و در می

 است  که برخیزی! مدار آخر گوید  میعشق             اُفتی زمین چرخی و می بر مدار عشق می

 است  هایت قسمـتی از شاه کار آخر چشم            چشمان توریزد زمین از گوشۀ  عشق می

 است کـربـال این یـادگـار آخر کـربال در           های زینب است کبود بغضقسمتی دیگر 

 است  زار آخر علهگفته بودی در غزل! این ش           روی دلم ها، پاشند روی خـیمه شعـله می

 است فهمم که بار آخر خوب مینگاهش  از           کند نگاهم می روی خاک افتاده خورشید و

 
کنیم به منظور انتقال بهتر معنای شعر بیت اصالح شده که در متن شعر آمده را زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما پیشنهاد میبیت .  ۱

 بی من زار نرو از سفـرت می ترسم           غم چشمـان تو با قبـل تـفـاوت دارد           .جایگزین بیت زیر کنید

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل   سیدپوریا هاشمی               شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل     حسین سنگری                شاعر:   
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 شودمی خون شناور فردا میان قتلگه در           شودمیخواهر امشب عزیز فاطمه مهمان 

 شود می خنجر  دلدار این صحرا سرشفردا در            گفتگو دارد هزارانگه   مشب درون خیمها

 شودمی فردا تمام بـاغ او لب تشنه پرپر           تشنگی  سوز امشب به سقا بس سخن گوید ز

 شود می  جعفر  و عون کوفیان بی  جور ز فردا           ولی د سوزشرر تا صبح می  امشب چو شمعی پُر

 شود می  اصغر  شیربی  فردا فدای راه حق           زنندمی   برش پَر و دور هاهمه پروانه  امشب

 شود می  سم اسبها صد پاره پیکر فردا ز           امشب یتیم مجتبی بنهاده سر دوش عمو

 شود می  تن جدا مهمان مادر ازسرش فردا            رودمی عرش اعال امشب مناجات حسین تا

 شودمی  یاور  و یارخصم دون بی  جور ز فردا           امشب کند زینب دعا هر گز نگردد صبحدم

 شودبـرادر میعـلـقـمه او بی  فـردا کنار           کندمی  دشت خون زینب حکایت  راز ز  امشب

 شود سر جانان جدا از تیغ و خنجر می  فردا           اشنمانده چاره کف  در امشب برای روز نو

 

 هـا گــاهـوارهافـتـاده از نــفـس، تـپـش              هـا امشب به خواب رفـتـه نـگـاه ستاره

 هـا طرح شگـفت حادثـۀ خـون نـگـاره            شود فـردا کـنـار عـلـقـمه تـصـویـر می

 ها آشفته خـواب سنـگـی این سنگـواره             خیز این دشت الله ای غـریب در شبناله 

 ها ای غنچه، گل شکفـتـۀ دشت شراره             بخواب ام، الی، کودک لب تشنه الالی،

 هـا  پــاره آوای جـانــگـداز گــلـو پــاره           تا رود از یـاد نـازکـت مـادر بـخـواب،

 هـا  حـیـرت شـکـستن بـغـض مناره در           ام تا که نـبـیـنی نخـفـته  مـادر بـخـواب،

 هـا  ستـارهبـنـگر بـخـواب رفـتـه نگـاه               ای بخواب تو هم لحظه دنیا بخواب رفته،

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلنوزن شعر:          قالب شعر: غزل     حبیب اهلل موحد         شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: پروانه نجاتی                شاعر:   
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 الحرامشانبیت صحرای سرخ خون شده             کـعـبـه سـالمـشان حجـاج کربال کـه ز

 تمـامـشان گـشته کـاسـۀ صبـر لـبـریـز            امـامـشـانکـنـنـد بــه دور پــرواز مـی 

 بـه کف  در انتـظار صبح گرفـتـند سـر

 از شوق مرگ بر لبشان خـنـدۀ شعـف

 آمـاده تـا شوند سراپا به خون خضیب             و حبیبوضرغامه زهیر وعابس  جون و

 اده درپی ایـثار جان،شکیباز دست د            بر خود زدند تا دل دریـای خون نهیب 

 عطش بود جامشان  ز  خویش و پر زخالی 

 در عیـن سجـده حال و هـوای قیامشان 

 با بـهـتـرین خطابـه خـداوند را سـتود             نـاگـه امام، غــنچـۀ مـعــجـزنمـا گشود

 درود! ایثارتان  غیرت و کای بر وفا و            آنگاه رو به جـانب انـصـار خـود نمود

  ای عـمـر جــاودانـۀ دنیـا حــقــیـرتـان

 چـشمی ندیده در همه عـالـم نظیـرتـان 

 عشق و ارادت است نثاری ومیدان جان             اینجا حسین ومکتب خون وشهادت است

 بر رهروان عشق، شهادت والدت است            خون شنای شهادت عبادت است در بحر

 خون تپیدن است   اینجا عروج ما همه در

 جـان دادن و جـمال خداونـد دیـن است 

 خـداونـد جـایـتـان  ایــنـجـا بــود کـنـار            اینجـا بغـل گــشـوده شهادت بـرایــتـان

 هـایـتـان زنـد بـه خـدا زخم لـبـخنـد می             خون خـداست در یم خون، خونبهایتان

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مربع ترکیب             قالب شعر: غالمرضا سازگار          شاعر:   
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  کـنـید ریا سینه را به تــیـغ شهادت سپـ

 یا اینـکه مـخـفـیـانه از اینجـا حذر کنید 

 من است پیکربرهنه روی زمین اینجا             سر من است اینجا سخن ز نوک سنان و 

 اینجا قرارگـاه علـی اصغــر من است            پـاره تن اکـبـر من استایــنـجـا هـزار 

 این راه مکه، این ره شامات، این عراق 

 ۀ وصـال خــدائــیـم، الــفـراق! مـا تشنـ

 به جوش خونشان آمد ز فرق تا به قدم             کوشسخت  آن عاشقان جان به کِف سخت،

 نوش!  نیزه،غمت نیِش ای به راه  : گفتند            بر فلک خروشتان حقیقت برخواست از 

 است  شمشیر مرگ با تو حیـات مکرر

 است توباشد، ازمرگ بدتر عمری که بی 

 حسینآشیـانه نخـواهیم بی  در عـرش،            حسـیـنمـا لـذت زمـانـه نخـواهــیـم بی 

 حسینما عـمـر جـاودانـه نخـواهیم بی             حسینخانه نخواهـیم بی  در چشم نـور،

 چرا رویم؟  یوسف زهـرا! عباس گفت:

 از این در کجـا رویم؟  ای کعـبۀ امـیـد!

 ای بـه دامن تو قـدسیان دخیل  گـفـتـند:             گــلـخـانـۀ عـقـیـل امـنهـای دریـحـانـه 

 قتیل؟  کنیم و تو درموج خون،زندگی ما              شود ذلیل عزت اگر نه خار تو گـردد،

 مرهم است  ز ترخوشتو سینه زخم ما را به 

 گـل رویـت جهنـم استحتی بهشت بی 

 هــای آتـش دل آتــشـــم زدیبـا پــاره             سیدی!سو حبیب جست ز جا گفت یک 
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 نـثـار تو، تو جان احمدیمـائـیـم جـان              مـا خـار راه تـو، تـو عـزیـز محـّمـدی

  هـفـتـاد بـار اگـر که بـمـیـرم بـرای تو

 بـرخـیـزم و دوبـاره کنم جان فـدای تو 

 سـوزم اگر که بعـد شهادت هـزار بار             که ای عــرش را مدار فریاد زد زهیر

 گـردم دوباره زنـده به اعجاز کردگار            باد رود سوی کـوهـسـار خاکـستـرم به

 سرافکـنم دوباره به پـای تو یا حسیـن! 

 جـانـم هـزار بـار فـدای تو یا حسین!   

 گـرم حضرت معـبود، جایتان آغـوش             ای حــامـیـان آل عـلی! جـان فـدایـتـان 

 اینک زنـد حـسیـن، دوبـاره صدایـتان             در گـوش جـان مـردم عـالــم نـدایـتـان

 ره او جـان فـدا کنید خــیــزیـد بـاز در

 خـدا کنید  خود را دوباره هدیه به خون

 زنند ـگ می امـام شمــا سن بـر پــیـکـر            زنندکه دم از جنگ می ستمگران خیل 

 زنند بدنش چنگ می  گـرگان کوفه بـر            زنندمی ماه رخش رنگ   ازخون سر به

 تان؟ ای خفـتگان وادی خـون کـو قـیـام 

 تان بـر نـیـزه رفـت رأس منــیـر امــام 

 پــایــتـان ای بـر فـراز قــلـۀ تــاریـخ،              بـهـایـتـانای خـون سیــدالـشهـدا خـون

 بـایـد حـسیـن آیـد و گـویــد ثــنـایــتـان             تن جـدایـتان   از ها سرِ خـورشـیـِد قـرن

 قـامت شهدا بـر شما خم است  تا حشر،

 است  سرسبز با ثنای شما نخل »میثم« 
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 آری صـدا صدای مـنـاجـات کـربالست          اینجا به پشت خیمه صداها چه آشناست 

 فـردا زمـان، زمـاِن مالقـات با خداست              گریه است ومناجات نماز و  امشب شب 

 ؟ کجاستاکبر از  علیدلنواِز  صوتاین             رسد به گوشصدای تالوت  ای  از خیمه

 حال التـجـاست گویی حسیـِن فاطمه در              سـوز و دعـا و آه و نـوا از کجـا رسد؟

 دعاست  کار او کسی سراغ کنی، از هر           انگـار این وداع شـب آخـر است و بس

 سلیمان کربالست  فردا به خون و خاک،             حـرم امـشب مـیـان خـیـمـه و سجـاده و

 یـا رب مرا ببخـش اگر آب پر بهـاست             عــباس، در قـنـوت شـبــش آرزو کـنـد

 یا رب! تِن نهـیف من افسوس مبتالست               سـجـاد در دعـا چه طـلـب از خـدا کـند

 تنها نه بر حسین که بر آل مصطفاست              شبش جزحسین چیست؟ زینب دعای نیمه

 صداست ست، چه دردانه،خوش دختریالالی            استشیرخواره گاهی صدای گریۀ یک 

 یا رب قنوتشان چه غریبانه، با حیاست             اند هــا که دل از خیـمه برده این نازدانه 

 هاست  کسی پشت خیمه فکر گویی حبیب،               اند  اصحاب، آن طرف همه مشغول ناله

 فـردا حـسین یـّکه و تنـهـا به نیـنواست              زینب کبری رسیده استگوش به گویی 

 مجتـبـاست زیبـاتـرین سخـن به لب ابن             العسل من حاال که هست، صحبت احلی

 سـوِی خـداستحـاال زمـان پَر زدِن ما               تر از عسل گونه است مردن شیرین این

 مشتاق کربالست؟  که حاال وظیفه چیست؟            ست از شب زیبای کربال ای این صحنه

 یعنی حـسیـن مـنـتـظر ما به نیـنـواست             انـد مـا را بــرای کــرب و بــال آفـریـده

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: قصیده                قالب شعر: محمود ژولیده            شاعر:   
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 تر نشود که روز مـا ز شب تار تیـره              نشود خـدا کند نرود امشب و سحــر

 خــدا کند نـرود امشب و سحـر نشود             ها که به دنبال این سحر نبود چه فتنه

 نـشود واقـعـه کـربـال دگـرکه حـشـر             کند که بـه حشر انتها شود امشب خدا

 نشود در  پردهصبح که اگر میشود چه              خاص خداستنشین   اسارت پردهشب 

 گر نشود خـدا کـند که سحر گاه جلـوه             شب شهـادت نـوبـاوگان فاطـمه است

 نشود تر که داغ زینب مـظلـومه تـازه             خـدا کـند نـرود امـشب و نیـاید صبح

 نشود جگر داغ مرگ دو فرزند خون ز             خـدا کـند نـشود صبـح بـاز تـا زیـنب

 که یـادگـار حسـن را کـفـن ببر نشود             خـدا کند نشود صبح این شب عاشور

 کـف پـدر نشود نـشـان تـیـر سـتـم در              خـدا کند نـشود صبح تا گـلـوی عـلی

 نشـود و یا هرآنچه زنـد تیــر کارگـر             فـتد تـیر حـرمـله از کارخـدا کند که 

 خـدا کـنـد که ز داغ پسر خبــر نشود              گمان به مـردن لیـلی بود ز داغ علی

 ورنشود   خون تن عباس غوطه به خاک و             خــدا کند نشود صبح تا به دشت بــال

 نشود امشب بگو بسرظلمت است خوش             ود فـرداسـر حـسـین ز پیـکـر جدا ش

 عـلـی طـعـمـه شـرر نـشـود خـیـام آل            شب خدا کند نـدمد صبـح تا که فـردا

 نـشــود نـهـال دیـن خــــداونـد بـارور             ولـی اگـر نبـود آب خـون این شـهـدا

 قـیـام حـق نـشـود این قـیـام اگر نشود               قـیـام حق به قـیـام حسین پیـوند است

 مـگر جـوار پـدر قـسـمت پـسر نشود              کـشـد مـؤیـد را بال می  فـراق کرب و

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   سیدرضا مؤید                 شاعر:   
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 نماند، برود  هـر که پـابـنـد وفـا نیست،              برود نماند،  نیست،هرکه سـربـاز خـدا 

 برود  نماند،  هرکه را ترس خدا نیست،             شب تر از مـوج سیاهی در َرَود آهسته

 نیست، نمـاند، برود   هرکه آشـفـتـۀ ما             1آغشته به خوناِب پریشانی ماست  رود،

 برود  که سیراب بـال نیست، نماند،  هر            جـویـد آب نمیتـشـنـۀ دشت بـال هـیـچ 

 بال نیست، نماند، برود راهـی کرب و            کسی مشعل خورشید ندارد در دست هر

 برود  نماند، نیست،  رها که آزاد و هر            عیب است رشـتـۀ نازک پـنهـاِن تـعلّق

 برود  نـمـاند، َمـحـرم اهــل وال نیست،             نشکستکه آئـینۀ خود را به تماشا  هر

 برود  نماند، فکر شفا نیست، که در  هر              گـیرد اللـه شـفـا می بر سـِر تـربت ما،

 برود  هر که همبـال دعا نیست، نماند،              به محراب نمازآخرین سجدۀ عشق است 

 

 چشم ترم حال و روز خواهر را زبخوان                های آخـر را  بیا که گـریه کـنـم لحـظـه 

 های مادر را  روضهسر شب  بـنـالم از               دلـم قـرار نـدارد بـیـا که تـا دم صـبـح

 را گلوی اصغر گرفـته است به چـادر              پرید خواب رباب از خیال حرمله باز

 که روی نـیزه نبـینم ســــر بــرادر را             خـدا کند که بمیرم در این شب و فردا

 ن مـطـهـر را بـوســۀ نـیـزه تـ به زیـر               خـدا کند که نـبـیـند دو چـشم مـبـهـوتم

 را  جسارت نـوک چوب و لبـان پـرپر             خـدا کند که نبـینم به روی طشت طال

 های معجر را  دست قـاتـل تـو پـاره  به              آتـش و دود  خـدا کند که نـبـینم به زیر

 
شاعر  .   1 اصلي  سروده  زير  امابيت  است  و منظور  به  کنيممي   پيشنهاد  محترم  معتبر  و  مستند  روايات  با  مطالب  بهتر  انطباق  انتقال 

رود دجله ارتباطي با موضوع کربال ندارد بلکه نهري از   کنيد؛ زير بيت جايگزين را آمده شعر متن در که شده اصالح معناي شعر، بيت

 برود نمـاند، نيست، ما هآشـفتـ هرکه        دجله، آغشته به خونابِ پريشاني ماست                 فرات در کربال بود.

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   افروز عسکری                 شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                   قالب شعر: غزل     حسن لطفی                     شاعر:   
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 سر گیرد و برون رود از کربالی ما           گفت: ای گروه هر که ندارد هوای ما

 ـسـرای ما نـتـوان نهاد پـای به خـلـوت             ترک سرناکرده و خواری ناداده تن به 

 کس راه طـواف بر حـرم کـبریای ما            نیافتبه خون می تا دست و رو نشست  

 شـیـرافـکـن است بـادیـۀ ابـتــالی مـا            گراز گه روبه وجلوه   این عرصه نیست

 بـیـگـانه باید از دو جـهـان آشـنای ما            ـراز بــزم ما نبـَود طـالـبـان جــاههــم

 سر نـاورد به افـسر شـاهی گـدای ما            کـه با هــوس کـشـور آمـدهبرگـردد آن

 ما عرصه نیست درخور فّر همای  کاین            ما را هـوای سلطنت ُملک دیگر است

 ست بـزم ضیـافـت بـرای ما  آراسـتـه           خلوت سرای قدس یزدان ذوالجالل به

 شمر وَسنان نداشت  ر بهچون شاه تشنه کا              و سنان نداشتبرگشت هر که طاقت تیر 

 

 آمـد از قِـبَـل دشـمـنان خـروش  ناگه بر            قبلۀ دین شد بخواب نوش فریضه، بعد از

 فـریـد اهـل بـیت، فـلک را درید گوش            سوار از و زمین شد پر  غبار از گردون پُر

 عبادت نخفته دوش  بهر ای تا به صبح،              زینب دویـد بـر سـِربـالیـن شاه و گـفت

 چارگان بکـوش  برخیز و بهر چارۀ بی            خیمه، لشکر دشمن فرو گرفتاطراف 

 کنون اندکی خموش   یست،خواهی بسی گر           این  بیدار گشت شاه و بدو گـفت بعد از

 اش بـه دوش  انداخـتـه ردای خـداونـدی             رسـول خـدای را دیـدم کنـون بخـواب،

 زهرا بشد بهوش دختر اّی و زد صیحه              امروز گـفت در بـِر ما خـواهـی آمـدن

 صـابری بپوش مـردانه بـش و پـیرهن              گفت آورد شاه تشنـه لبـانش به هوش و

 این گروه  یک امشب از  مهلت برو بگیر،            فرمـود شاه دیـن به عـلمـدار بـا شـکوه

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                       قالب شعر: نیّر تبریزی                  شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: سروش اصفهانی                 شاعر:   
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 ها با تو چه زیباست اگر بگذارند لحظه           بگذارند اگرتماشاست شب شب اشک و 

 با تو هـر ثانـیه رویـاست اگر بگـذارند           کابوس است لحظه بدون تو شدن فکریک

 بـگـذارند روی فـرزند تو زیـباست اگر           مثل قـدش قـدمش لحـن پــیـمـبـر وارش

 بگذارند عـمـر طفـل تو به دنیاست اگر           خـواهد؟ غـنچه آخــر چقدر آب مگر می

 بگذارند مـشـک او حـامل دریاست اگر           کاش که او بـرگـردد ت رفته و ای ساقی

 هـا تـشـنه سـقـاست اگر بـگذارند خـیـمه           آب مـال خـودشان چـشم هـمـه دلـواپـس

 بگـذارند رعـنـاسـت اگـر قـد سـقـای تو           استقیامت کرده است قـیام  قامتـش اوج

 بگـذارند لحـن قــرآن تو گـیـراست اگر            ها  ها در سـخـنت هم نـفـس هـلهـله سنگ

 بـگـذارند زهـراسـت اگـر آب مـهــریـهٔ            ســوزد مـی تـشـنــه آبـی و دارد لـب تـو

 یـک نـگـاه تو تـسـالست اگـر بگـذارند            بر دل مضطـرب و منتـظـر خـواهر تو

 بگذارند مجـتـبای تو هـمین جـاست اگر           للا  آمد از سمت حــرم گـریه کـنـان عبد

 بگذارند  کهـنـه پـیـراهن بــابـاسـت اگـر           رفـتی و دخـتر تو زمـزمه دارد که کفن

 

 به پشت ابــــــــــرها مهتاب رفته                شب است و خیمه ها از تاب رفته

 که چـشم کودکان در خواب رفته              صدای پای عبــــاس است این جا 

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

 در آن سو آســـــمانی تار تار است           در این سو آسمان مهتاب بار است

 در آن سو حرمله فکر شکار است            در این ســـو مادری بی تاب فـــرزند

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

 پر از دلـــــشوره، از هستی بریده            ربـــــاب است و دلی در خون تپیده

 بمیرم باز هـــــم کابـــــــوس دیده              ی بوسد امشب حلق اصغرچـــرا م

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل   محمدرضا شرافت                شاعر:   

 

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                         دو بیتیقالب شعر: علی کبیری                شاعر:   
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 رشـته الـفـت ز هـمراهان گسیخت            هر که بیرونی بُد از مجلس گریخت

 خس  خـار و گـلـستان مـرادش،  وز            دور شـد از شـّکـر سـتـانـش مـگـس

 وز رقـیـبـان، خـانـه خـالی ساخـته             خــلــوت از اغــیــار شـد پـرداخـتـه

 بـبـست در احـتـیـاط خـانـه کـرد و            پیر میخواران، به صدر اندر نشست

 جمـله را بنـشاند، پیـرامون خویش             را خواند پیشمحــرمــاِن راز خـود 

 بـاز کرد در ز صندوق حـقـیـقـت،             بـا لـب خـود گـوشـشـان انـبـاز کـرد

 یــادشــان آورد آن عــهــد الــسـت             مست شراب عـشق، جمله را کرد از

 بـادا یـادتـان  بــاده خــورهـسـتـیـد،            آزادتـــانگــفــت شــابـــاش ایـن دل 

 های ســاقـی پـی ز پـی  آن اشـارت             یـادتـان بـاد ای به دلـتـان شـور مـی

 زند ساقـی صفـیـر  مر شـما را می            گـوشـه یی جـّـم غـفـیر هر ایـنک از

 هان و هـان آن وعـده را بـاید وفـا            قـفـا کاین خــمــار آن بـاده را بـد در

 نگاهخوش   خوش  سوی مستان میکند،            گـاه گــوشــۀ چــشـمـی نــمــایـد گـاه

 

 وّصیت های زهـــــرا مـــــادرش را       خواهرش راشب است و گفت کم کم 

 که امشب تیـــز کرده خنجــرش را      ز طرز خــنده های شـــــــمر، پیداست

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

 تـــو و غــــــم های تشییع جنــازه        من و راهی که پر ســــــوز و گــــــدازه

 همـــه بر پای مــرکــب نــــعل تازه       انــــگار آن ســــوخــــدایا مـــی زننـــد 

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

 تمــــاشــا کـــن نــــگاه آخـــرت را        ببیـــــن آتـــــش زدی خاکـــــسترت را

 تو از انگشت خـــود انـــگشترت را        مــــرا کشتــــی بیـــــا امشب برون آر

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                     مثنوی   قالب شعر: عمان سامانی                     شاعر:   

 

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                         دو بیتیقالب شعر: علی کبیری                شاعر:   
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 به شوق مرگ، شب خود سحر کنید امشب              امشب کنید سر  مناجات، سوز و  به اشک و

 کنید امشب سپربه خـنده سیـنۀ خود را            همه به پیش نیزه و شمشیر و تیر و سنگ،

 جگـر کنید امشبدعـا به زینب خـونین            نـمـاز وتـر بـخـوانــیــد و سـجـدۀ آخـر

 بـه قــلـۀ ابــدیـت ســفــر کـنـــد امـشب            تـان گـشتهبـال عـروج و تـان پـرکـمال

 ن حـذر کـنـید امشبمبـاد آنکه ز ُمـرد            زنـدگی دادید  شما به مکــتـب تـوحـیـد،

 ز ایـسـتـادگی خـود خـبـر کـنـید امشب            شب اسـت بـیـایـیـد دخـت زهـرا را دل

 لب خویش تَر کنید امشب  اشک شوق،ز             بستندتان  رویرا به  روان  کنون که آب

 کنید امشب نظر اکـبـربه صورت عـلی            اگر که عــاشــق دیـدارجد من هـسـتـید

 رواست گریـه به حـل پـدر کنید امشب            قطعه خواهد شد جوان من بـدنش قطعه 

 بیـشــتـر کنید امشبما « میثم» دعـا به             سوز شماست  زشرار آتش شعرش همه 

 

 زارمان حیرت فـزای طور شود، جـلوه           نـی افـتـد گـذارمـان فـردا کـه بـر فـراز

 مـدارمان گـردش کند زمین و زمان بر           ها  فـردا که کهکـشان تجلی است، نـیـزه

 مـدارمان و قـرار هاست، بر روی نـیزه            شماست من و سرخ عروج  فردا که روز

 اختر شمارمان شود، خورشید و ماه می           را رقـم زنــنـد فـردا کـه سـرفـرازی ما

 کـارمان عـالـم و آدم ز حـیـرت کـنـنـد،             است که روزعرضۀ عشق وشهادت فردا

 زارمان شـقـایـقـی بـَُود از الله غــیرت،           فـردا که از تـبار تـبر، زخم ماند و داغ

 تـجــلّـّی پـروردگـارمـان هـا،  بـر نـیــزه              است وعدۀ دیدار و دیدنی فرداست روز

 که عشـق خـیـمه زند در کـنارمان  فردا            منـظـومـه بـلنـد شهـادت سـرودنی است

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                قالب شعر: غزل   غالمرضا سازگار                 شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: محمدعلی مجاهدی            شاعر:   
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 آبـشـارمان  کشد بـه عـرش خـدا، میقـد            شـما طـالعِ خـون مـن و نیست، وارونـه

 دارمان؟  چـشـمی کجاست تا شود آئـیـنه           گر شود جـمال خدا جـلوه در ما عـیـان،

 دمـد از شـام تارمـان  وقـتـی سپـیـده می            مهر ست به چشم سپـهر، ای  رنگ پریده

 عـیـارمان  خدا کسی نـشـنـاسد،از  غیـر           ایـم مـا کامل عیار سنگ محک خـورده

 نـدارمان  ای تـمـامـِی دار و ای عـشـق،           ما هـرچه داشتـیـم به پای تـو ریـخـتــیم

جـا از تبـارمان  سـوار مانـده به بـر تک             دست چـشم امـید ماست به فــردای دور  

 
 

 شـوق دیـدار تو در صحنۀ فـردا دارم            دارم سودا من امشب سر خدا با تو ای

 ـر زیـبـا دارم بـهـر قــربـانـِی او اكــبـ             كه جـاوید بـمـاند به جهـان دین نبی تا

 القـمری حامی و سـقـا دارم  بهر شــق            مـظلـومـم تا كـنـم پـیـروی از آن پـدر

 1هم قاسم رعـنا دارم  و شیرخوارهطفل             تا كـنم شـاد دل فـاطـمه و قـلب حـسن

 و زینب كبری دارم  جگر خواهر خون            غـمت تا كه رونق بدهـم مستی بـازار

 بهــر مـانـدن وسـط آتـش اعـــدا دارم            بیـماری دخـت ویـرانه نـشین و پـسـر

 نیزه و سم ستور این دل صحـرا دارم               عـطش مانده به پیكر بهرِ  جانی ز نیمه

 انگـشـتر اعـال دارمكهـنه پـیـراهن و             هر كه خواهد كه غـنیمت ببرد گو آید

 نـیزه و مطبـخ وهم دیر نصاری دارم              سر اگر هـست فقـط در ره تو از بهرِ 

 ناله و زمزمه و شیـون و غـوغا دارم             بهر جانبازی در راه تو تا فـردا ظهر

 
با توجه به اينکه تصريح بر شش ماهه بودن در کتب تاريخي متقدم و معتبر نيامده است و اين موضوع براي اولين بار در  .  1

  بيت زير تغيير داده شد،قرن سيزدهم در کتاب ذخيرة الدّارين آمده است لذا 

 ماهه و هم قاسم رعـنا دارم طفل شش            تا کـنم شـاد دل فـاطـمه و قـلب حـسن

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   حبیب اهلل موحد                 شاعر:   
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 با مردم است   عاشورا شروعِ کاِر او تازه             ُگم است حنجر  و کربالِی خنجر  کربال در

 ُکـنـد  کـربـالیـی تـر  آمـده تـا کــربـال را            ُکــند آمده این دشت را سیراب از کوثر

 الـذلّه را معنـا ُکـند  من تا خودش هیهات             ُکند خود امضا  با خـونِ   آمده تا عشق را

 است بهترشیرمردان عّزت براِی   مرِگ با            است ترواجب  خدا کرده  رهاحّجِ واجب را 

 اند نـامه در نـامه برایش التـمـاس آورده            اندسپاس آورده حمد وکوفیان اینبار هم 

 نیـستـند  پیمـان دسِت پیمـان داده اّما پایِ             میدان نیستند داند که اینها مردِ خوب می

 است  علی آوردهاش همراه تا توانسته به             آورده است  ولی« کینه دارند از علی موال»

 استمسلمان کرده  ها رانگاِه خود وهب با              کرده استبدخشان  لعلِ سیرش سنگ را در م

 شود هم حسینی می  عاقبت»حّرِ یزیدی«            شوداش عالم حسینی می با یک جمله  آه؛

 خواهد حسینمی  اینها خیر بر تا دِم آخر            خواهد حسینعاقبت خیری براِی غیر می

 عشـق را  دِل مـیدان به پا دارد نمـازِ  در             عشق را رازِ   و تا فـاش سازد رمزآمده 

 آزاده است »حسین بن علی« زیِر خنجر هم            العاده است فوقجنگ   درآرامشش شوکت و 

 ست بر زمین افتاده و انگار اکبرتر شده             ست اکبرش الحّق و االنصاف پیغمبر شده 

 روضه قیاِم کربال تحریف شد  روضه در            بد تعریف شد  ،هاستخوبیکربال تفسیِر 

 تیغ و نیزه و شمشیر نیست  از زخمِ  درِد او            زخم و تیر نیستآبی و تعداِد ُغربتش بی 

 ست جنگ راه انداخته  قدرتکسِب  برایِ  او            ستجان را باختهگویند اینجاست میُغربتش 

 خواسته؟ ها علی اصغر مگر می نامسلمان             خواستهمی  حنجر مگر و  خنجرقدرت کسِب 

 آیـد مگـر؟ بـا رقــیّـه دخـتـِر دلـبـنـد مـی             آید مگرفرزند می کسِب قدرت با زن و

 های زینب استُخطبه قدرِت کرببال در             مکتب است هدف دارد هدف اصالحِ دین و او

 ستگی آزاده کربال اوجِ شکوِه عـّزت و             ستگی دلدادهعشق و در  در قدرِت کرببال

 نداد دشمن سر به دشمن داد اّما دست با               نیزه داد اّما به ذلّت تن نداد  و تن به تیر

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                   مثنویقالب شعر: ابراهیم زمانی               شاعر:   
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 گرفته است ُگرتشنگی جگرت سوِز  از             گرفته است پَرت گُر  ،هاستسنگ تقصیر  

 انـگـار خـانـۀ پـدرت ُگـر گـرفـتـه بـاز              گرفته باز ُگرنظرت  الله در دشِت  یک

 انـدداده کـهـنه پـیـرهـنت گـیـر حـتی به            !اندگـیـر دادهها به تنت  نـیـزه شکـسـته 

 فروختند  به سه َمن جو  را تو  باور کنم!؟            کـیـسه برای اُجـرت قـتـل تو دوخـتـنـد

 من حضرت شیب الخضیب که هست،  زینب            غـربت غـریب من تکیه نـزن به نـیـزۀ

 تو نخـواستی  گـفـتم به شـمر رو بـزنم؟            تو نخـواستی  تـنـم؟گـفـتم کـفـن کـنم به 

 شـدی  بـا تــیـغ ُکـنـد آخـِر سـر روبـرو             رو شدی؟ و چه کار کنم پشت  حاال بگو

 روی از دست می  تو  صبر  داری به قتل            روی!؟تیغ چرا مست می ماندم به زیر

 رفت  ُمشت شمر که در محاسن تو حیف از            رفت انگـشت شمرجانـم به یک اشارۀ 

 

 شـدنم را ولی لحـظـۀ پـرپـر دیـدنـد             نشـنید کسی سوز صدای سخـنم را

 را ها دهـنمبستـند به سرنیـزه سنان             مناجاتمشغول  بودم ودعا  مشغول 

 حسنم را بر سـیـنۀ من دست عزیز            حرامی جـدا کرد ضربۀ شمـشیر با

 بردند به غـارت ز تـنم پـیـرهنم را             هادر پیش دوتا چـشم تر مـادرم آن

 را  مثله شدن تک تک اعضای تـنم            ببـینی که بیائی و کجائی پس حمزه

 بدنم رانشناسد که زینب  داشت حق              قتلگه آمد پس از این واقعه زینب در

 آنکس که چنین برد عـقـیق یمنم را            رد کرد ودست خودم هدیه به او دادم  با

 را صدای سخـنم کسی سوزنـشنـید             نان حرام و ها همه ازبود شکم پُـر

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مثنوی                   قالب شعر: وحید قاسمی               شاعر:   

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:              قالب شعر: غزل     محسن صرامی                 شاعر:   
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 آه…ای غریب، راه گلوی تو وا نشد             رهـا نشد تو  زدی و بـال و پَر پَـرپَـر

 پا نشد شمـر از روی سیـنه تو چرا؟!             نشددر ازدحـاِم زخـِم تـنت نـیـزه جا 

 شود می پا زدن نفست تنگ  با دست و

 شودنصیب سرت سنگ می   وحالی بی

 که کهنه پیـُرهنت غرق تیرشد  دیدی             دیــدی ِهالل آب نـیـاورد و دیـر شد 

 شد  یـکـباره پیرجـسم تو   زینب کـنار            شد یک حصیر دیدی تمام پوشـش تو 

 رسدلشکرت ای شاه می طاقت بیار،

 رسدمـادرت از راه می طاقـت بیـار،

 زدندبا خـیـزران به قاری قـرآن نمی             زدندکاش چوب کفر به ایمان نمی ای

 زدند نمی تو حسین جان، پهلوی نیزه به               زدندهای پـریشان نمی خـیـمه  آتش به

 ایم راغ تنت را گـرفـتـهها سـاز نـعـل

 ایمگرفته کـفـنت را «بـوریا» از دست

 

 تب است  در  تاب و همه درعرشیان های دل            غم است زانوی همه برقدسیان  سرهای

 من شب است  خورشید من بدون تو هرروز            که فـقـط روشـنی دهی بـمـاناصال بـیا  

 خـرابـی زیـنب است  گـفـتم زمـان خـانه            روی زین به زمین خوردی ای حسین وقتی ز

 نامـرتب است گـردنـت چـقـدر هایرگ            یـا ایـهـا الـشـهــیـد، ذبــیـح مـن الـقــفــا

 ُسـّم مرکب است  روی پـیـکـرت اثر  بر            اتبه تـشـیـیع جـنازه  ست یـادگار،مانـده

 ماتم لبالب است  غصه و این دل ز درد و            رومحـال مـی  از بـیـنمـت دوبـاره ومـی

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مربع ترکیب            قالب شعر: علی اصغر یزدی          شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: علیرضا خاکساری            شاعر:   
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 قـطعه قـطعه بـدنی را به کجاها ببَرند            به یـغـمـا ببَـرند لـشـگـری آمده بـودند

 زهرا ببرند دِل   ازکه تاب  نیّت این بود            کـشـیـدنـد تـنـی را تـه گـوداِل بـالمـی

 زادۀ زهـرا ببَـرند قـصـدشان بود سـرِ             آٍل علیها در دلشان از عـلی و کـیـنه 

 حِی یکـتا ببَرند  با زدن تا که ثواب از            کلوخ وصف کشیدند اراذل همه با سنگ 

 مـّصـال ببَـرند کـوفـیـان آمـدنـد انگـار            زمین بهافتاده به صورت  است کهحسین این 

 ها ببَرند دِل خـویش رسیدند که غـم از             شادی بودهلهله و فارغ از غّصه و غم،

 به اسـارت هـمـۀ دخـتـرکان را ببَـرند             کنند نفَـسی تازه غارت شده حاال وقتِ 

 

 راوی داسـتـان به غـروب مـنا رسید            رسید فصل ذبح عـظیم خـدا مقـتل به

 هوا رسید  از تیـر خواست لشگر یار او             دشت مردی میانَهل ِمن  بانگ پیچید  

 بـال رسـیـد ابــر بـاد مـخـالـف آمـد و            زمـین تن مـجـروح آفـتـاب افـتـاد بر

 عـصا رسید  وقت هـنرنمایی سنگ و            خـنجـر تمام شد نیـزه وبازی تـیر و 

 رسـید کجا خـواهـرش اما آری رسید            تـل زیـنـبـیـه ســرازیـر شـد زنـی از

 به لب تـیغ ها رسید که جـان او جایی            خنجری درگیر که حنجری شدهجایی 

 رسـید  هـنگـام پـایکـوبی اسـبـان فـرا            حال  و گذشتها هم دور هلهله  جشن است!

 ناخدا رسید  کشتی بی ساحل گریست،            1شاه ولی شاه برنگشت برگـشت اسب

 
، وقايع  ۳۳1بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايات معتبر حذف شد! الزم به ذکر است همانگونه که در کتب نفس المهموم ص  .   1

و ... آمده است تا قرن دهم هيچ نامي از ذوالجناح    2۷۰، پژوهشي نو در بازشناسي مقل سيدالشهدا ص  ۵۰۷التواريخ ص  ، ناسخ  4۵۹االيام ص  

 نيست و اين نام براي اولين بار در کتاب روضة الشهدا آمده است. 

 ساحل گريست، کشتي بي ناخدا رسيد            برگشت ذوالجناح ولي شاه برنگشت

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل   محسن راحت حق                  شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: میالد حسنی                  شاعر:   
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 به هم زدندسعی صفا را   حج واعمال             با پنجه زلف حاجی ما را به هم زدند

 هم زدند حال دعا را بهضرب نیزه با               کند کمیگذاشت که خلوت   بر سجده سر

ِی سـتـون کـعـبـه نـمـودنـد در ِمـنا  هم زدند  قـتـلـگـاه رسـم مـنـا را به  در            َرمه

 بنا را به هم زدند زدند و پشِت سر  از            عـظـیم تـشـنه به مسلخ روانه شدذبح 

 قفا را به هم زدند گلو و و رو زیر از            با ضـربـۀ دوازدهـم در کـمـال صبـر

 هم زدند  ها را بهخنده ُحزن زمزمه با             آن گلو  جـوشید خـون زمزِم زهـرا از

 هـای خـدا را به هم زدندتـرتـیـب آیـه             وضـو ه شـیـاطـین بی در َرحـل قـتـلگا

 هم زدند  را به رخـسار دست شـاه وال            1لعین  تقصیر یک مروه به صفا و از بعد

 هم زدند با هـلهـلـه طـواف نـسا را به              مـخـدرات وقـت وداع پـیـکــر شـاه و

 جدا را به هم زدند  نمای رأس طرح و            هاهای شـام پـیـمـبـر نـدیـده کـوچـه در

 

 یک گوشه تماشا کردندای نیز به عده            را هـلهـله بر پا کردند سر بُـریـدند تو

 دعوا کردند رأس تو نانجـیـبان به سر             دیـدمبـلـندی تـل از دور خـودم مـی ز

 کـردنـد جـفـا وا  گـرۀ پـیـرهـنـت را ز            لحظه که دیدم اعداء به تالطم شدم آن

 هم به تنت جا کردند  عاقبت با کمک از            گاه نیزه به تنت سخت فرو رفت ولی

 ظلـم به بابا کـردند من بمـیـرم چـقـدر            بـود لب دخـتـرکت این شده دائماً ورد

 
 زيرا داستان ساربان در کتب معتبر نيامده است.  دليل تحريفي بودن داستان ساربان تغيير داده شدبيت زير به .  1

 رخـسار دست شـاه وال را به هم زدند             بعد از صفا و مروه به تقصير ساربان

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: عماد بهرامی                  شاعر:   

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   علی بهرامی نیا                شاعر:   
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 دله شد کوفه با شام سر غارت ما یک            هلهـله شد از پُر  ناگهان دشت بالخـیز

 کردنامـرد تجارت می با سرت خولی            کردهمه دشت سرایت می  غارت به تب

 عباس؟  کجایینگران است  معجرم دل            خـبران هیچ ندارند احساس خدا بی از

 آمدکه سمت حـرمت می ای بودنـیـزه            آمدآتـش و دود که سـمت حـرمت می

 سوختآتش کـیـنۀ مدیـنه می خیمه در            سوختمی پهلوی سکینه جای یک نیزه به 

 خون کردند  از را به خشونت پُر هاگوش            همه بیرون کردند خیانت جیب  دست از

 دسـت او طالـب ارزانی خـلخـال شده            گودال شده بهره زغائله بی  که در هر

 نیمه شب بود عـقـیق یـمنت را بـردند             در هـیاهـوی حـرم پیرهـنت را بردند

 علی غش کرده  این رباب است سر قبر            کرده مشوش را چه ای آب حرمقطره

 

 از بسکه تّکـه تّکـه مکـرر شـده تنت             شده تـنت تـرنسـیم سـبک  بـیـنم ازمی

 شده تنت  اصغـر تصویر چـند تا علی             بعد حرمـله تنها شدی و هـزار با سی

 شده تنت  های نـیـزه کـبـوتردست بـر             هاتو نـیـزه  از شـوند مگـرکـند میدل

 عـلی اکـبـر شده تنت   بـدتـر ز پیـکـر            نیست اربایی تو هرگز کسی به ارباً و

 زار حـمزۀ دیگـر شده تنت ر کـیـنـه د            نیزۀ وحـشی کـمین زده دورت هزار

 تنت شده های پـارۀ دفـترصفحه چون             تا هر قـبیله مشق نـویسد به پـیکـرت

 سـر شـده تـنت رأس دوازده شـده بـی             هاضربه نه وقتی که ضربه  یک ضربه نه دو

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                       مثنویقالب شعر: حسن کردی                   شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: حسن کردی                  شاعر:   
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 نخورد  ام که غـباری به پلکـتاننـشسته            دلت آب هم تکـان نـخورد خدا کـنـد به

 خزان نخورد دلم سیـلی از تو باش باغ              سر زینب تو خوب باش فـدای سـرت،

 دختران تکان نخورد  ز سرروسری که              امـیـر امـر نـمــوده به بـادهــا امــروز

 1به شیرخواره ناگهان نخورد  روضه مسیر            آیـددلـت نـیـامـد و مـن هــم دلـم نــمـی 

 ساربان نخوردکه مسیرت به  خدا کـند             دعـای من امـروز که بـگـیرد خدا کـند

 شمشیر توأمان نخورد  سرت به نیزه و            گودال  خوانده ازاگر چه مادرمان روضه 

 نخورد دوباره چشم من آنجا به این سنان              دهـم پـای ناقـۀ عـریان کـاش عـصر و

 آن نخورد این و هزار ضربۀ سیلی از            عـزیزم که دخـترت روزی بـمان کنار

 خـیزران نخورد خدا کند که لبت چوب            میان بـزم شراب ـار چـشم ربـاب و کـن

 

 نداشتتن  گـیرم کـفن برای تنـش بود،            نداشتخون برای تن خود کفن  جز خاک و 

 بـدن نـداشت   برای بـوسۀ او بـر  جـایی            نصیب ماندشرمنده شد که خواهر او بی

 نداشت  غـیر خـانۀ قـبـرش وطن اما به            را سکینه گفت   ما را ببر به سوی وطن««

 بد دهن نداشت  ای کاش جمع لشکرشان،             بس شمشیر بود و نیزه و ای کاش تیر و 

 پاسخ دندان شکن نداشت   چوب خشک،  جز             دشمن برای منطق فرزند و خواهرش

 ولی برای شـفا پیـرهن نداشت یـوسف            را سپید کرد  چشم خودش یعقوب شهر،

 
نيامده است و  .   1 اينکه تصريح بر شش ماهه بودن در کتب تاريخي متقدم و معتبر  به  اولين بار در قرن با توجه  اين موضوع براي 

 سيزدهم در کتاب ذخيرة الدارين آمده است لذا بيت زير تغيير داده شد، 

 مسير روضه به شش ماهه ناگهان نخورد             آيـددلـت نـيـامـد و مـن هــم دلـم نــمـي 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل     احمد شاکری                     شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: سید علی احمدی                شاعر:   



علیه السالم  حضرت سیدالشهدا ، اشعار  ششمدرآستان وصال؛ جلد   399   
 

000
 

 رویش  زانو شده رودر بین گودال دو            خنجر زد وآمد سویشقبضۀ  بردست 

 چاقـویشامتحان کرد به رگهای گـلـو              سری خیره با وزد بدنش می  بردست را 

 گـیسویش  هم بزند حالـت در تا که بر             آمـد سـایـۀ پنـجـه دسـتـی طـرف سـر

 تا که جـاگـیـر شود بـر لـبـۀ ابـرویش             نیـزه تراشـش دادند مثل سر سنگ را

 زانـویش  تـکـیه نـمـاید به سر که نـشد            ای جاری بود هر روزنه قدر خون ز آن

 بازویش   خاک شده هم عـلم و آنکه بر             هم پاشـید او وسـط عـلـقـمه از لشکـر

 رویش  نیست کسی پا بنهد بر این روا            سنگش نزنید  نیزه و ؛دگررمقی نیست 

 رایحۀ خوش بویش  فضا پر شده از و            آماده شد و فاطمه از راه رسید خنجر

 سر پهلـویش  تازه شد در نظـرش درد             بکشد  پهلوی حسیـنش رفت تا نیـزه ز

 

 های خواهرم برگرد خون گریه لرزد ازدلم می            لرزد از فریادهای آخرم برگرددلت می

 پرم برگرد  کاری تا شود بال و نبینی نیزه            ها تنها نیـزه گودال با سر مرا بگـذار در

 عباس امید حرم برگرد  من و تویی بعد از             معجرهاهای صالبتجان  و جان تو برو

 برم برگرد  و دورزند می که شمر پرسه  ببین             های من خداحافظچشم  از نگاهت را بگیر

 حنجرم برگرد  ببینی ُکندی خنجر به زیر             تو رسد طاقت نداری هایم به آخر می  نفس

 برگرد  سرمموی با پنجه تاب خواهد کرد  چه            نزدیک این صحنه  برایت سخت خواهد بود از

 حسیِن مادرم برگرد شده وقت حسینم وا             ماندههایش چند تای دیگری ضربه  از  هنوز

نفعالتن فعلفاعالتن فعالتن وزن شعر:                    قالب شعر: غزل   مجید قاسمی                    شاعر:   

 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل    حسن کردی               شاعر:   
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 هادلخـستـگـی به سـر آمد غـم و            هـاهـمه دلـبـسـتـگی گـسـسـتم از

 دیـدار شـیـریـنرسـیـده لـحـظـۀ             آمـد غـم دیـریـن دیــدار بـه سـر

 مـیـان دشــمـنـان تــنـهـا نـهــادم            زنـان و کــودکـان را وا نـهــادم

 شیداتر از پیش  تر،تشـنه رهاتر،             به سـویت آمـدم تـنهـاتر از پیش 

 ات را به مـهـمـانی خـدایا خـلـیل            خـدایـا  قـربـانـی کـن بـه قــبـولـم

 دارد اینجا صفایی  عجب سعی و            اینجا بهـایی دارد  ب وعجب قـر

 است یک شمشیر باقی دوست مرا تا             استساقیاشک را ام تشنه گلوی

 سویت راهـم به الـهی تـشـنـه در            به صحـرای دلـم پـیچـیـده بویت

 بیزار از بار سر ای دوستتنـم             ای دوست  پر سوی تو بال وگشودم 

 انـبــوه دشـمـن از تـنـهـایـی و و             تن نـدارم شکـوه از زخـم سر و

 زمـیـنـم  نـشـانـد برمی  نـه داغـی            کـنـد انـدوهگـیـنـمنه غـربت می 

 جـا  بـجـنـبـانـد دل نـسـتــوهـم از            دل تا کـرد خـصـم تـیـره  تکـاپـو

 ترم دید  پرواسخت و بی   و صبور            بار پـا بـرجـا تـرم دیـد هـر ولی

 عـشق منـصـورم بکـاهد  نمی از            شـورم بـکـاهـد بسی کـوشـید از

 امــــام اولــیــن و آخـــریــنــیــم             فـهـمـیـد مـا شـور آفـریـنـیـمنمی 

 هـیـچ خـاری سـد راهـم  نـگـردد            گـنـاهم  فـهـمـید مـعـصوم ازنمی 

 سـحــابـم  دانـسـت بـاران و نـمـی             آبـم تـاببی  کـرد مـنمـی  گـمـان

 ماست  چراغ زندگانی روشن از            زهـراست فـهـمید روح آب،نمی 

 سـسـتی  گـیـرد شـتـابم رنگنمی             عـزم من آهـنـگ سـسـتی نـدارد

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                 مثنوی       قالب شعر: حسین بادروج                  شاعر:   
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 برگشتن هیهات قدم  حسین و یک            آسـودن هـیـهـات دمـی آسـوده و

 به عزم و طاقت چون کوه سوگند             نـسـتـوه سـوگـنـد  به اشک زینب

 مـن  اکـبــر  و  بـه عــبـاس دلـیــر            مـن اصـغـر گـلـوی به گـلـبـرگ

 مــردان حـمــاســه آفــریــنـم  بـه            الـعـابـدیـنم  اشـک زین قـسـم بـر

 دهـم مـنـت پـذیـرم مـی سـر اگـر            سیرمدوست یک دم بی  که من از

 است نظیرپیش حّجی بی  در مرا            مرا عزمی به پهنای غدیر است

 موسی به طورم  محمد در حـرا،            شورم سراپا غرق نور و عشق و 

 من از میـقـات خون احرام بستم            زنـدان تن خوشـنام رستممن از 

 ای دوست  خون شکفتن دیگر در بجز            دوستای   حرامم باد ماندن دیگر

 حـرامـم بـاد بـر پــای ایـسـتـادن             تـن حـرامـم بـاد پـیــونـد ســر و

 یکی از خاک صحرا خون یکی از            مـقـدر شـد مـرا احــرام ایـنـجــا

 سرنوشت است  آنچه محقق شد هر            بهـشت است  به باغ مـقـتـلم بوی

 

 خـواهـری قـامت خـمیدهدارد نظاره             آرمیده خون  یک جسم در و یک لشکر

 کـند با اشـک دیـده زینب نـظـاره می             گرم طـوافـند شمشیر و نیـزه گرد او

 رأس بُـریده  یکـباره یک نیـزه شد بر             ناگاه مقـتـل همچنان دریای خون شد

 پـریده   همه رنگ از رخ زینب دیدند             گـفـتـنـد  آمـد هـمـه تکـبـیر فـریـاد بر

 آن نـوبت خـاتـم رسـیـده حاال پس از            نمـودند پـیـراهـنش را گرگهـا یـغـمـا

 جاری از نوک قلم خون بر جریده   شد            گفتم بگویم بعد از این از حال زینب

 شاعـر بـیا بـگـذر ز پـایـان قـصـیـده            :گه قـلـم بگـشود لب را چنین گفت نا

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: مجید رجبی            شاعر:   
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 شکـنـددر عـزای دو عـلمـدار علـم می            شکنـدحرف رفتن مزن ای یار دلم می

 شـکـنـدِگـلـم مـیهای بـدنـم آب و پـایـه             شکـنـدهـای به عـزا مـتـصلـم میشـانه 

 دوزیلـبم می  دو شیـون و ناله فقـط بر            سوزیمی مرا  رفتن مزن ای یار حرف

 افـروزیمی دل آتـش زده ها درشعـلـه            فـکـر تـنهـایـی بعـد از تـو مــرا آزارد

 تاب نمـانـده به تـنم  مگـو از جـدایی تو            از وطنم دورکس و ای بیمن که غربت زده 

 عمق درون ناله زنم  از چشم تو خیره در            کردی خون مراقلب خود وداع گفتن با 

 هرکجـا رفتی و بودی به کنـارت بودم            یارت بودم همدم و اممن که از کودکی

 دارت بـودمـم آیــنـه کـن تــرّحـم بـه دلـ            جـان تو چنـان آئـینـه  جان من بستـه به

 شکـنی دل من می به کـالمت که برادر            مگـو با زینب دلخـون ز جدایی سخنی 

 نه قـراری که ببـینم به زمیـن پاره تنی             بـر سـِر نی نه توانی که ببـینـم سـِر تو 

 دانی ه خـودت میام را براز دلبستـگی             خـوانینگهـم می  از نگاهـم به نگاهت،

 مـانی می پـیـمـان حسیـن  سر زیـنبـم بر            هنگام وداع من  مادرم کرده وصیّت به

 آسـمـان نـگـهـم اَبـر غــم پـائــیــزسـت            خون دلم لبریزست اشک من از چشم پُر

 ریزست خـون مقابل سپـه دشمن ما در            غـم شد ات خیمه سراسربا خداحافظـی 

 ماست با صف حادثه آهت دانم حتی به            ماست روی جانب میدان و نگاهت بامی

 چشمان به راهت با ماست  بر سر نیزه دو            تـو؟بگـویـم بی   رقیـه به سکـیـنـه چه با

 ـشـدن پــرواز مانـع رفـتـن فـرمـانـده ز            ساز نشدگرچه در وقت وداع گریه سبب

 پرداز نـشد غمـش هیـچ دلی مرثـیـه بی            برگو زینبحضرت شرح غم سروری 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:              چهارپارهقالب شعر: محمدرضا سروری            شاعر:   
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 ای برپا بودخواهـرت دید که چه غـائـله            بـود شـبـیـه دریـا خـون تِن تو  مـقـتـل از

 ِگرد تنت غوغا بود جان بودی و بر نیمه             گـودال همه دور و برت جمع شدند دور

 1تو آنجا بود  خواهر سنگ زدند، سرت به             زمین خورد حسین بهزینب  وزمین خوردی  تو

 اثـر تـیــر روی ســیــنـۀ تـو پــیــدا بـود             آمدمی نیزه و تیـر ز هـر سـو به سویت 

 بـاال بـود تو سـر ای گـشـت بـلـند و نیـزه             نـاگـهـان ولــولـه در عــالـم بـاال افــتــاد

 بر سـر غـارت پـیـراهـن تـو دعـوا بـود            حـسـین  دردسـری بود تو کهـنه پیـراهـن

 تـو زهـرا بود  به گـمـانم که حسین مادر            گوش گوشۀ گودال به رسد ازای می ناله 

 تو تنها بود خواهـر همگی یک طرف و            اخنس جمعند سنان خولی و  حرمله شمر

 

 نداشت یعـنی برای جـنگ تـوانی دگر            نداشت قتلگاه بود و به دستش سپر در

 نداشت نـفـر  اما برای یـاری خود یک            جـسم تمام اهل حرم را به خـیـمه برد

 هرقـدر گریه کرد در آنان اثر نداشت            اش آمد به روی تل  زینب برای یـاری

 گمانم خبر نداشت   بر روی سینه رفت!            مـادر میان گـودی گـودال بود و شمر

 که پدر نداشت هرگز بعـید نیست چرا            بـال جـا مـانـدن رقـیه دراین دشت پُـر

 جـایی سفـر نداشت بابای داغ دیـده به             از فراز نی  فهمید دخترش که به غیر

 
کنيم به در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد مي  سکت موجودوجود ايراد وزني و   بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   1

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

 به سرت سنگ زدند و خواهرت آنجا بود            تو زمين خوردي و زينب به زمين خورد حسين 

 بـه گـمـانـم نــالـة مــادر تـو زهــرا بـود             رسد از گوشة گودال به گوشمي اي ناله

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   مجید رجبی                     شاعر:   

 

فاعالت مفاعیل فاعلنمفعول وزن شعر: غزل                  قالب شعر: علی اصغر یزدی                شاعر:   
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 کـردن نداشت  رو و جسم درهم زیر            تن نداشت  سر به روی نیزه رفت و

 نـداشتپـیـرهـن بُـردن  ورنه کهـنـه            بـد سـلـیـقـه بـودن غــارتـگـر اسـت

 نـداشت  گـفـتـن نـای نـزن حـنجـرش            هـا بــا نـیـت قُــرب آمــدنــدنـــیــزه

 نـداشت  خـوردن پـاره عـصا  پـیـکـر             1لـعـنت به تـو  پـیـر مـردی که زدی،

 جای بـوسـیدن نداشت  پـیکـرش یک              شـد شــرمـنـده مــادرش شـاه مــا از

 

 سوی تو هم به من نشستی سوی من   تو            آخر است منم روبه روی تو این بار

 وقتی نشسته زینب تو پیـش روی تو             کند کفراست کفر اگر که بهشت آرزو

 تو گفتگوی  میرود زچشم من از  جان            گریه امـان نداد که ما درد دل کـنـیم 

 ام به خدا روبه روی تو من رو به قبله            ای جان من مفارقت از جسم من مکن 

 و نیزه به روی تو  تیغ و سنگ و دشنه با            دیدم که ریختند روی تل نشستم و بر

 مگـوی تو  گلوی تو راز تا جوشد از             اش ضربه نگذاشت و  آمد  آهیک نیزه  

 جستجوی تو  در زیر دست پایم و در            ام تو را در زیر دست و پایی و گم کرده

 مثل موی تو  تو  آشـفـتـه گشته پـیکـر            سی پارۀ تن تو زهم مو به مو گسست

 در بین سیـنـه مانـد فـقـط آرزوی تو             کـنمتا بـغـل  تن تو  چـیزی نـمانده از

 پیچـیده در تـمامی این دشت بوی تو             کجاست؟شیشه عطرم سرت  بگو که آخر

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

 آمده را جايگزين بيت زير کنيد. 

 پـاره عـصا خـوردن نـداشت  پـيـکـر            خـيرت قبولپـيـر مـردي که زدي، 

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                      قالب شعر: غزل     ناصر دودانگه                    شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: امیر عظیمی                 شاعر:   
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 دیدن تنهایی خواهر برایت خوب نیست            خوب نیستبرایت  بستر درگفته بودی مرگ  

 و انگشتر برایت خوب نیست  این عقیق سرخ            بود برایت خوب به تن کردی کهنه پیرهن  

 نام نامی حـیدر برایت خوب نیست  ذکر            علی گفتی   شمشیر خوردی بیشتر قََدر هر

 برایت خوب نیست   ،از پَر را تیر در نیاور            دانم ولیکن صبر کنمی جلو سخت است  از

 خوب نیست برایت  یک لشگر نعل اسب زیر            زدن پا سالت رفته باال آه دست و سن و

 1نیست  خوب برایت  غِم کوثر دیدن اشک و             دانـند این نامحـرمانمی  الـلهی و غیرت

 ! برایت خوب نیست نیا مادر :گوییباز می              خـم فـاطـمه قـامتی آمده باگـودال  سمت

 
هاي علما و مراجع تغيير داده شد، در بحث غارت معجرها  بيت زير به دليل مستند نبودن و همچنين عدم رعايت توصيه.   1

نچه متاسفانه ـ موضوع غارت معجر بر فرض بر اينکه صورت گرفته باشد با آ1دو نکته مهم بايد مورد توجه قرار بگيرد  

مي آورده  اشعار  در  عام  زنان  بصورت  از حجاب  قسمتي  زمان  آن  در عرب  بدانيم  است  است، الزم  متفاوت  بسيار  شود 

که هم اکنون نيز در عراق، گرفته و اين جزء حجاب بوده است؛ همچنان اي بوده که در مقابل صورت قرار مي)معجر(، پارچه

اسالم  از کشورهاي  بسياري  اينعربستان و  ايني  از  دارند،  اشان در در خطبه  علیهاالل سالمرو حضرت زينب  گونه حجاب 

دختران سول خدا را با صورت باز، شهر به شهر  وَ أَبْدَيْتَ وُجُوهَهُنَّ تَحْدُو بِهِنَّ الْأَعْدَاءُ ِمنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ؛ مجلس يزيد فرمودند: 

ها بوده است نه اينکه نعوذ در معرض ديد مردم قرار دادي! لذا آنچه در غارت معجرها مطرح است حذف اين روبند صورت

کنند که خود اين هم بر همين موضوع اشاره مي  علیهاالل سالماند همچنان که حضرت زينب  باهلل اهل بيت کشف حجاب شده

ـ گفتن و يادآوري غارت معجرها حتي در حد همان روبند صورت شايسته و  2نيز مصيبت بسيار بزرگ و دردناکي است  

و... براي لحظاتي نتوانند حجاب خود را    ناموسمان به هر دليلي همچون باد  روزي  ما  خود  اگر  آيا   سزوار اهل بيت نيست!!!

حفظ کنند آيا دوست داريم که يکسره به ما متذکر شوند که در فالن روز چادر خواهر، مادر و يا همسرمان را باد برده و 

فاجعة تلخ را حتي بر فرض صحت    اين  نيست  شايسته  وجه   هيچ  به  پس شويم؟؟نمي  ناراحت  حرف  اين  تکرار  از   ما  آيا   ....

 بازگو و تکرار کنيم!!!آن 

 معجر برايت خوب نيست ديدن اطفال بي            دانـند اين نامحـرمانغيرت الـلهي و مي

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل     ناشناس                       شاعر:   
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 کرد پُرفرش خون پهن شد و حجم تنت را             کرد را پُربر زخم نشست و بدنت  زخم

 کـرد هـمـۀ پـیـرهـنت را پُـر یـاد مـادر             پهـلو  نـیـزه پـیـچـیـد به اعـماق تنت از

 ناگهـان تیـر پـرید و دهـنت را پُر کرد            کمان دستروضه مکشوف شد آن وقت که از 

 کرد  پُر جای کفنت را خاک برخواست و            غـیرت بادیه جـوشـید از این عـریـانی

 کرد سـّمِ مـرکب همۀ دشت تنت را پُر            ها محض تن و پیرهنت تازه شدند نعل

 1کرد دشـمنت چـشم عـقـیق یمنت را پُر            زمانی که به گودال رسید خیمه غارت از

 

 دعـوا بـرای غـارت رأس امـام بـود             سمت خـیام بود  قـتـلگاه چـشـم تو در

 الـتــیـام بـود شـایـد بـرای مــادر تـو            که داشتی کاش مانـده بود لـباسی  ای

 کارش تمام بود توان نداشت و دیگر            اصغرش حسینگفت شمر بعد علی می 

 در قـتـلگاه دور و برت ازدحـام بود            آمـده آقـا بـبـخـش، زیـنـب اگـر دیـر

 بـهـر مـخـدرات فــرار الـتــزام بـود            عـلـیـکـن بـالـفـرار تـا امــام فـرمـود

 این قـوم پست در صـدد انـتـقـام بود             ستعلتی  کینۀ این قـوم علی به  عدل

 آیـه به آیـه صوت رسـایـش پیام بود            رأسی که چوب خورد به دندان وبرلبش

 بـیت سایـۀ او مـسـتـدام بـود بر اهـل             سرودمی  به قامت نی ناله او گیسوی

 
 زيرا داستان ساربان در کتب معتبر نيامده است. بيت زير به دليل تحريفي بودن داستان ساربان تغيير داده شد.  1

 ساربـان چـشم عـقـيق يمنت را پر کرد             غارت از خيمه زماني که به گودال رسيد

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   حسن کردی                 شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: علی اصغر یزدی                شاعر:   
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 دور و بر عـقـیـله حـرامـی زیـاد بود             زلف تو روی نیـزه به دستان باد بود

 بودشرح معاد  شعله چشم تو شعله به            هاآتـش گـرفت پیـش نـگـاه تو خیـمـه 

 1بر لـشکـری که در صدد ارتـداد بود             کنی که دین حـقـیقی بیان خواستیمی

 عـلی ثـمرش، این فـساد بودقـرآن بی             زد کس رسید ضربه به قصد ثواب هر

 شراب و در دل خود شاد شاد بود  زدمی              خیال ری سعد لعین در مصاف، بعد از

 این رو کساد بود  بازار چوب کوفه از            قـیمت ارزان فروخـتـند به گهواره را

 قـتـلـگـاه جـنـگ سِر اعـتـقـاد بـود  در            ست علت این ظلم آشکاربغـض علی 

 

 ببری   من جان کاش ز ای دل زهمهبرده            جگری خونکمی آرام برو کم شود این  

 زود شـد ایـام وصـالت سـپـری  چـقـدر            من هـنـوزم به دلـم مـانده تمـاشات کنم

 ودست به روی کمری  ایمانده  عصابی              اکـبـر چـه وداعـی کـردی  تن پـرپـر با

 سرپـیـری چـقـدر نـاز تو بـایـد بخـری             حرم دست به دامان توأند تک اهل  تک

 گـیـسوی تو دست دگری  که نیـفـتد سر            کاشای سرت شانه کشیدم  به زهرا مثل

 که بگـیرم خـبری  تل منـتـظرم تا  روی            امـانـا امـیــدم کـه تـو را بـاز بـبــیـنـم 

 گـذری  هـر ام بگـذرم ازکه مـهـیا شـده            خـاکی من را نـتکان گـریه نکـن  چادر

 
کنيم به در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد مي  وجود ايراد وزني و سکت موجود بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   1

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

 اما سـپـاه شـمـر در صدد ارتـداد بود            خواستي که دين حـقـيقي بيان کني مي 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: علی اصغر یزدی                شاعر:   

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   موسی علیمرادی                شاعر:   
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 تـمـام است نـا غـربت او  حـدیـث            الـتـیـام استها بی تـنهـا زخـم نه 

 نـگـاه آخـرش سـوی خـیام است            مــیــان قــتــلـگــاه افــتــاده امــا

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

 سـوی آسـمان داری نـگـاهـی  به             به موج خون رها در قـتلگـاهی

 » الـهـی یــا الـهـی یـا الـهـی «              ذکـر آخـر تو: ستچه عـرفـانی 

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

 روی خاک این صحرا تن توست به             رفـتـن تـوسـت دل مـن داغــدار

 چه دعـوایی سر پیـراهن توست             هـا در قـتـلـگـاهـنـدتـمـام گـرگ 

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

 عمر یک بودیم غریب یک وطن              عمرما و من بودیم یک رهـا از

 عمرتن بودیم یک  دو جان و  که یک             من آخـر مـزن حـرف جـدایی با

 

 گشت و دوباره هوا گرفت  تیره خورشید            جـالـٌس نـفـس انـبـیا گرفتو الـّشـمـر 

 الشمر جالٌس همه عـالم عـزا گرفت  و            خـورد زمینمی  خدا دارد تمام عـرش

 آقای ما گرفت  به روی حنجـر خـنجر            رو شده و والشمر جالٌس همه جا زیر

 الشمر جالـٌس نفـس مصطفی گرفت و            کخاجالٌس تن صد چاک روی  الشمر و

 الشمر جالٌس دل خـیـرا لنـسا گرفت  و            گــودال آمــده زهـــرا کــنــار گــودی

 زینب به روی تـل دم وا احمدا گرفت             او را گرفت و بعد جالٌس سر و الشمر

 آنقـدر نالـه زد نـزنـیـدش، صدا گرفت             زندمی و سینه زینب به روی تل به سر 

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                         دو بیتیقالب شعر: یوسف رحیمی               شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: وحید محمدی                   شاعر:   



علیه السالم  حضرت سیدالشهدا ، اشعار  ششمدرآستان وصال؛ جلد   409   
 

000
 

 سوزدبرم می  ها بهآتش غم  ام زهستی            سوزدجانم جگـرم می افتاده به عطش

 سوزد جگرم می   و دلم خون،خشك دهنم             سخن گفتن نیستعطش تاب  سوز من از در

 سوزدبه سرم می  تا  آتشی هست كه پا            سالح  تابش خورشید و داغ دل و عطش و

 سوزدمیبه پیش نظرم   غنچه هر گل و            آبـیافـسـوس كه از بی  باغـبـانم من و

 سوزدهم ثمرم می هم گلم، هم شجرم،            طـرفی بـاغ آتش زده را مانـم كز هر

 سوزدبـصرم از غـم نـور بـصرم می             داغ جگر گوشه من خونین است جگر از

 سـوزدنـالـۀ اصغـر مـن بـیـشتـرم می             گـریـۀ دخـتـركـم بـر جگـرم آتـش زد

 سوزدام و بال و پـرم مییر قـدسیطا             اندبرم را زده برگ و نخله عصمتم و 

 سـوزدام بر پـسرم میسـوخـتـه جگـر            نیستمیسورم  خواهد و من زاكبرم آب 

 سوزد می  به حال پدرم  ،این حال دل در            علی بغض از كشد خصم گفتا كه مرا می 

 سوزدجگرم می جانم، عطش افتاده به            ای "موید" اگر این گونه پریـشانم من

 

 ببر  را رفته منبر پا  با  شمر این بیا، زینب           با ناله از گودال لشگر را ببر  ناله بزن؛

 دست و پای این مردم برادر را ببر زیر  از           زن شیر ای ببند  چادر کمر   بر  خود  مادرچون 

 را ببر  با خودت سر  ن بیاور دام  دامن کشان،           دستآید به نمی  این فرصت پیش آمده دیگر 

 را ببر  مادر  نخواهد رفت؛ اینجا از این شمر؛           فایده استش بی اما همه  فریاد کن؛ ناله بزن،

 را ببر  دختر  این چند من والنگوی جایش            دست  ه درنمیاید زخورد ضربه که  انگشتری

 بین نامحـرم بیا عباس خواهر را ببر   از           اممن در میان این شلوغی خیمه را گم کرده

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   سیدرضا مؤید                 شاعر:   

 

وزن شعر: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن           قالب شعر: غزل     علی اکبر  لطیفیان          شاعر:   

 



 410  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 

 حسین را شمیم تو گرفتهسرزمین   این             ای شاه سر بُریـده عزیز خـدا حسین

 حسین  بها  خونشد  برای تو سرزمین این            خون گلو را گرفته است بویخاک  این  

 حسین   پا  و دستای  زده پا، و دست زیر در             گـذاشـتـند نوشته روی تنـت پـا  مقـتل

 حسین نسیم جـسم تو شد جابجا  هر با            مقـتـل نوشته پیکـر تو نرم گشته بود

 کجا حسین رفـتـه تن بـدون سـرت تا            زراع نوشته حد حرم را چهـل مقـتل

 هـوا حسین شبـیه مـادرتـان بی  حتما            زدند تو نوشته ضربه به پهلوی مقتل

 چون از جلو بریده نشد از قفا حسین            اند را بد بـریـده مقتل نوشته رأس تو 

 های بی حـیـا حسین یک عـده گـرگ             زدند نوشته دست به گیسوی تو مقتل

 ها حسین  با ضربه شکسته و با خنجری            مچ بریده شد از مقتل نوشته دست تو

 جا حسین پهنای نیزه شد به گلوی تو            گشته بود گـلـو نحر مقتل نوشته زیر

 حتی عصا حسین  سنگ و نیزه، ،شمشیر            زدند برای رضای خدا ضربه را هر

 

 رنگ جـمال پـرده نشیـنان پـریـده شد            شداش تا شنـیده کسیمعین بی  هل من

 های حـرامی دریـده شد افـسار گـرگ             افـتاد روی خاک رمق شد وتا شاه بی 

 روی خارهای مغـیـالن کـشیده شد   بر             ،تنشفتاده به صحرای خون چون ماهی

 نیزه ناز دهانش خریده شد  با سنگ و             ولی ام جگـرم سوخـتهگـفت تـشـنه می

 اعـمال کـشـتـنش به درازا کـشیده شد            کردهرکس رسید زخم به زخمش اضافه 

 قـامت زیـنب خـمـیده شد دنیا خـراب،            زدحسین شعبه بوسه به قلب  وقتی سه

مفاعیل فاعلنمفعول فاعالت وزن شعر: غزل                      قالب شعر: قاسم نعمتی                  شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: حسن کردی                  شاعر:   
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 امشماره زخـم تن تو هم عـدد با غـم بی           امآیـۀ پــاره پــاره  ام،مـصـحـف آیـه آیـه 

 امنظاره  چکد از می توخون گلوی خشک            خشک تو گلوی دیدۀ ترم وقف دو اشک

 امستاره  شده یک ها گم آه که پشت خیمه           میـان قـتـلـگـه  مهـرعـلـقـمـه  مـاه کـنـار

 امچهار سو کعب نی دوباره رسد از می           حنجرتبه زخم  درون دل بوسه زنم از می 

 امکـشتۀ یک اشـاره تشنـۀ یک نـظاره و           کن اشارهسر نی  در یم خون نظاره کن از

 امپـاره  پـیـرهـن تـنـت شـده قـلـب هـزار            برهنه پیکرت  مانده یوسف من چه غم اگر

 امجـان شراره خندۀ قاتـلت زند بر دل و           کـفم از گریۀ دخترت برد صبر و قـرار

 ام من که اسیر عشق تو از دل گاهـواره           سفر کنم چگونه سر کنم با سر تو تو  بی

 امچارهدست   رفته ز ومشکل  مانده هزار           زیـارتـم در سـفـر اسـارتـمنـاشـده طـی 

 ام که هماره سوزد از سوز دل هماره او           شعلۀ شعر میثمت سوخته قلب سنگ را

 

 گرفت  طایی مکـان بـاالی دست حاتـم            که نان گرفت شما هردست مهربان  از

 روی دهان گرفت دست بههمیشه باید              نیستکریمان درست عرض نیاز پیش  

 خدا که فاطمه تحـویلـمان گرفت شکر            در روضۀ تو دعوتمان کرده مـادرت

 دیدم که جان گرفت  ای دمیدم وبر ُمرده            را مسیـحـایی تودفـعـه نام  دیـشب سه

 زبان گرفت  راتان   حضرتباید که نام             نغمه فاطمه خوشحال میشود و با ذکر

 شمر رخت تنت را سنان گرفت  دست از            دم گـودال قـتـلـگـاه زنـده بـودی و تـو

 مست است و باز دست خودش خیزران گرفت             تـوأمکه من نگـران لب  نخـوان قـرآن

مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلنوزن شعر:                   غزلقالب شعر: غالمرضا سازگار               شاعر:   

 

نمفعول فاعالت مفاعیل فاعلوزن شعر: غزل                      قالب شعر: رضا قربانی                 شاعر:   
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 تا کـنـم جان خود ایـثـار تو  تـنـد مـرو             تـو ای هـمـۀ عـمـر من لحـظـۀ دیـدار

 تـو  ای که دلـم از ازل بـوده گـرفـتـار            من مظلومه دل بری از  دلی میچه  با

 تو بوده نگـاهـم فـقـط بر گـل رخـسار            بـرم کـز بـغـل مــادرم از  تـنــد مــرو

 تو دخت عـلی پیش رو جای عـلـمدار            آه اهل حرم چون سپاه دور تو با تیـر 

 تو  آب به طفـالن دهـد دیـدۀ خـونـبـار            تب وب تا که در این تاب صبر کن ای تشنه ل

 کـنـد عـابـد بـیـمـار تو  بر تو دعـا می            سـوخـتــه بـا دل افـروخـتـه بـا جـگـر

 تو پی پـاسخ نبـود سنـگ سـزاوار در            گوش به پندت نهاد عناد از اگر دشمن

 تـو  ای از لـحـظـۀ آخـر دیـدار لحـظـه            تر سختنیست به من  همه داغ جگر با

 تو   روی دست خـدا یار من می یوسف            درد گرگ تو را می ،برد  می  را تو  یار

 کاین همه گرگ آمده بر سر بازار تو             چنگ جگرم چنگ آمد به تنگ شد ام سینه

 "میثم" بی مایه هم گـشته خـریـدار تو             خداست با همۀ هست خود مشتری تو

 

 را تنش برد کسی پیرهـنش  ز  حتی            را معرض گرما به تماشا بدنش  در

 از سِر تحـقـیر تنش را کردند رها،            صحراتیرهٔ  بر وجالس  او نِی سر بر

 از بـاد بگـیـرنـد سـراغ کـفـنـش را            مکان آه اگر که بر باد رود کون و

 خون دهنش را از آن دیده که کردند پُر            جا دارد اگر از نگهـش سیـل ببارد

 خنجر ز جفا ذبح نموده سخـنش را            وگودال مجاِل سخن از شاه گرفت 

 در لُجهٔ خون حالت پرپر زدنش را            آن کـشته ببـیـنـد مـادر ای وای اگر

مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلنوزن شعر:                     غزلقالب شعر: غالمرضا سازگار                شاعر:   

 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                   قالب شعر: غزل     مجید نجفی                  شاعر:   
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 مرو هـمسـفـر، ما با هم آمدیم و تو بی             تـاج سـر مروسـرم ای   مانند سایه از

 مرو ُگـذر، از رفتنت به خاطر من در            تـوأم مـادر تنها نه این که خـواهر تو، 

 مرو روی و بی سپر،میدان جنگ می             حـسین از کودکی برای تو بودم سپر،

 مرو ، بیشتر این از تو جان مزن به آتش            روی کمی آهستـه تر بروحاال که می 

 1مـرو خـبر، بی دوری تو کند ز دق می            شود اگر به خواب رفته و بیدار طفلت

 مـرو مقـابل چـشمـان تر، این گونه از            هم بهخورد خشک شده می  چوب دولبها 

 مرو تر، ای از تـمام اهـل حـرم تـشنـه            کـوفـیان(آب هـم مضایـقـه کردند  )از

 مرو در،  دیوار و و هستی به یاد مادر            باشد نگاه تو به من اما دلت کجاست؟

 

 همین که پیکرت افتاد خواهـرت افتاد            پـیکـرت افـتاد مرتـبـه شـاهـی و بلـنـد

 بـرابـرت افـتاد مـرتـبه زیـنـب، هـزار            خوردی  زمین مرتبه  یک و  خوردی نیزه   تو

 مــادرت افــتـاد  گــودال،رســیــد اول             تا چکمه دوطرف جمعیت   همین که از

 که شـرح تن تو به آخـرت افـتاد چنان            کردندِدرهم چه َدرهمت  خاطر تو را به

 الــنـگـوی دخـتـرت افـتـاد  مـیـان راه،            خـبـر رسید که انـگـشـتر تو را بُردند

 ه یـاد بـرادرت افـتـاد خـواهـر تـو بـ و            خـیـمه رسیده است لشگـر کوفه کـنار

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

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

 .کنيد زير بيت جايگزين را آمده

 کـند همه را بي خـبر، مـرو بيچـاره مي             طفلت به خواب رفته و بيدار اگر شود 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: سعید خرازی                   شاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:              قالب شعر: غزل     علی اکبر لطیفیان                 شاعر:   
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 خداحافظ برو که نیست چارۀ دیگر            خداحافظ  برو َروی به جانب لشگر

 خداحافظ  خواهر برو پیکر ز جان چو            جان برادر تر  ولی کمی آهـسته برو

 خداحافظ عـزیـز جان پـیـمـبـر برو            بود خوش   آلش دلم به تو  و پیمبر   از پس

 خداحافظ برو حیدر سخن تو ز مگو            علی بغض غیرِ ندارند که به لشگری 

 خداحافظ ت پیکر بروتویی و غـار             بـپـوش پـیـرهِن دستـبـاف مـادر را

 به حـول قـوۀ داور بـرو خـداحـافظ            زینب شد  قلب صبورِ  تووالی دست 

 خداحافظ  برو یک نخِ معجر به خصم،             زهرا نمیدهم هرگزعصمت قسم به 

 خداحافظ  برو یاور کس و بی و  اسیر            شام خـدا حاضرم شوم تا برای دین

 خداحافظ  برو خنجر نیزه و حصرِ  به            عالمی شود سیـرابز کام تشنۀ تو 

 خداحافظ برو خـدا که هست برادر؛            سرت به نیزه رود گر برابِر زینب

 خداحافظ بپاست خـطبۀ حـیـدر برو            ولی  تازیانه من زیر و چکمه زیر تو

 م قـیامِت محـشر بـرو خـداحافظکـن            للا  علی ولی به شام و کوفه به ذکر

 خداحافظ مضطر برو دل چه با اگر            برد خواهم را تا مدینه پیام خون تو

 

 زنند"  كه طبل خاتمـۀ جنگ می "یا این           زنـند من آهـنگ می ها بـرای قـتـل این

 زنند  رنگ میبه چهرۀ خود  من خون با           این قـوم پُـر گـنـاِه ریـاكــاِر رو سـیــاه

 زنند  شان چـنگ می های خونی با پنجه           خونخـوارهای گـرگ صفت سیـنۀ مرا

 زنند  من سنگ می سر به جسم بی  حتی           زند بغض علی به صورتشان موج می

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   محمود ژولیده                   شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: مصطفی متولی                 شاعر:   
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 ریزدبه راهت شراره می تو خواهر و             ریزددل من دوباره می روی و  می تو

 ریـزد به جـانـم شـراره می غـریبی تو            بـمـیـرم نـبـیـنـمـت تـنهاخـدا کـنـد که 

 ریزد چاره میغصه  به روی آتش این              آب چون حنجرت  زیر ای از که بوسه  مرو

 ریزدعصاره می زخـمت پیکـِر پُـرِ  ز            دارد تو سیب سـرخ بهشت خـدایـی و 

 ریزد هماره می  خون، زرهت بس که از ز            مسـیـر آمدنـت تا خـیـام خـونـین است

 ریزدشماره می به روی سرم بی عدو             1عـلـی بودنم؛ ز بعـد تو  به جـرم دخت

 ریزدپیکر تو پاره پـاره می به خـاک،            نعل ستور ها و نیزه از که بعد تو مرو

 ریزد گوش دختـرکان گـوشواره می  ز            هایی سرد دستپی طوفان  در تو پس از

 

 غارت ببرد تنی غرقه بخون، جامه به  از            لشـکـری آمده تا سـهـم غـنـیمت بـبرد

 با هم از بخِت بد غـائـله درگـیر شدند             سـراشـیـبی گـودال سـرازیـر شدند از

 عــمـامـۀ آقــام قـیــامـت کــردنـد سـر            کردند جمل کسب غرامت بابت جنگ

 سنان  مادرش دوخته با زحمت بسیار،            سنان ارثیه بردار،پیرهن این  دست از

 دریـده چه خـیالی داری؟  کـوفی چـشم            خـولی خـیـر ندیـده چه خـیالی داری؟

 این زخمِی بد حال چرا؟ ای خیره برمانده             گودال چرا؟  گرفتی سرِ خورجین دست 

 ریزد می  حرمبه   نصیب از تن عریان،بی             ریزدکسی سهم نبرده ست بهم می هر

 
بيت  و انطباق بيشتر با روايات معتبر  کنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر  مي  بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد.   1

 اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد 

 ريزدعدو به روي سرم بي شماره مي             مرو که بعد تو تنها به جرم يک بوسه 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:          قالب شعر: غزل       محمد علی بیابانی                 شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                      مثنویقالب شعر: وحید قاسمی                  شاعر:   
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 چه گـذشت  تو  پـنـاه بر یـاور و بـی بی            چه گـذشت تو  در یـورش آن سپـاه بر

 گـذشتدر گـودی قـتـلگـاه بر تو چـه             هـجـوم آوردند لـشگـر هـمه سـوی تو

 چه گذشت   تو  آه بر شمر و... بودی و  تو             آمــدآوای ضـعــیـف)الـعــطــش( مـی 

 تو چه گـذشت  گـنـاه بر ای کـشتـۀ بـی            دادیمی تشنه به روی خـاک جان لب

 1تـابی اسب شه... بر تو چه گذشت بی              های مـگـو سخـن  کـرد حکـایت ازمی

 هـنـگـام فـراق مـاه بـر تو چه گـذشت             عـلـقـمـه دیـدنـد هـمه اشـک تو را در

 در شـعـلۀ آن نـگـاه بر تو چه گـذشت             سوخت در آخـرین نگـاهت زیـنبمی

 

 خود میروی کجا برگرد بدون خواهر             حـرم میـشوی جـدا برگرد قـدم قـدم ز

 برگرداخا  سیـنۀ من دست رد نزن به             همه گـیسوی من سفـید شده به پای تو

 تا برگرد بین ما دو  به حرمتی که بَُود             به گـردنت به خـدا حـق مـادری دارم

 قـسـم به مـادرمان فـاطآمه بیا بـرگرد            ز کـودکـی روش دلـبـری ز تو بـلـدم

 ها برگرد گره گـره بـشود، بیـن پنجـه            سرت من اینـست گـیسوان تـمام ترس 

 پـا برگرد دست و جدا جـدا بشود زیر            گودال قـبل آنکه به پیـشم تن تو درز 

 کسی به هم بـزند پـیکـر تو را برگرد            ایـنکه به تـیـزی نـیـزه بـیا و پیـش از

 
با  .   1 مغايرت  و  نبودن  مستند  دليل  به  زير  نفس  بيت  کتب  در  که  همانگونه  است  ذکر  به  معتبر حذف شد! الزم  روايات 

و ...   2۷۰، پژوهشي نو در بازشناسي مقل سيدالشهدا ص ۵۰۷، ناسخ التواريخ ص 4۵۹، وقايع االيام ص ۳۳1المهموم ص 

 مده است. آمده است تا قرن دهم هيچ نامي از ذوالجناح نيست و اين نام براي اولين بار در کتاب روضة الشهدا آ

 تـابي ذوالجناح... بر تو چه گذشت بي             کـرد حکـايت از سخـن هاي مـگـومي

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:                     غزلقالب شعر: الء الدین                حسین عشاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:               قالب شعر: غزل      قاسم نعمتی                    شاعر:   
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 شد می  شمیـمـش هـمـۀ بـاغ مـعـطـر  از           شدداشت هر چند ُگِل جاِن تو پرپر می 

 شد می سربی   پیش چشمم كه تن پاك تو           لـرزیـدمدلـهـره می فـقـط داشتـم از من

 شـد مـی  تــقــدیـر ُمــقَــدَّردلــم آرام بـه             آیـد بـایـدنمی دسِت كـسی بر كـاری از

 شد می  تو باور حرف مگر آن روز ولی           1قاتل خود از شفاعت كنی  كه تاخواستی 

 شـدمی ضـربـان دِل مـن چـنـد بــرابـر           داندخدا میخورد كه می   ضربه  هر به تو

 شدمی الاقـل عـمـق جـراحاِت تو كمتر           کردمی كـاش تحـّمـل ای ات بیشتر زره

 شدحنجرت كـاش مطیـعِ دم خنجـر می           خورد حلقومت كه لِب تیغ به زمانی  آن

 

 باش که این حرف آخرم سخت است   صبور             است سختخواهرم  تو اشک کردن نگاه

 است یاورم سخت  و ای یار  بدون تو سفر            دگـر زمـان جـدایـی شـده، دعـایــم کـن

 است  سخت خواهرم تو  برای کوفه  و که شام             مـهـیّــا شـو بــرای اســارت دگـر بــرو

 استسخت  حرم  این ماندن زنهای غریب            نه عـباسی اکـبـری،نه عـلی  نه قاسمی،

 برای دخـتـرک نـاز پرورم سخت است             تویی و جان رقـیّـه، که بعد من سـیـلـی 

 پیکرم سخت است  بریدن این سر ز بدان،            اّما زنـی،ام بـوسـه میبه زیر حـنـجـره

 به قـتـلگـاه، تماشای مـادرم سخت است              شمر بر درکه  رسد،خدا به داد دلت می 

 
اما.   1 است  محترم  شاعر  اصلي  سروده  زير  و منظور  به  کنيممي   پيشنهاد  بيت  معتبر  و  مستند  روايات  با  مطالب  بهتر  انطباق  انتقال 

 .کنيد زير بيت جايگزين را آمده شعر متن در که شده اصالح معناي شعر، بيت

 شدولي آن روز مگر حرف تو باور مي            قول دادي که شفاعت کني از قاتل خود

نفعالتن فعل فاعالتن فعالتنوزن شعر:               قالب شعر: غزل   مصطفی متولی                   شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل        علی صالحی                 شاعر:   

 



 418  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 

 قـدم خود به جان من  آتش مزن به هر            آســمــان مـن سـتـارۀ هــفـت دل؛ آرام

 من مهربان ای  دست من مکش ز دامن            تر بـرو که تمـاشا کـنـم تو را آهـسـتـه

 ذکـر انا الـغـریـب تـو بـرده تـوان من             کـشد مرا ات می کسی های بی ناله  این

 من  بـوسـه مانـده به روی لـبان  داغـی            شعله میکشد  تو حنجر عطش ز بس از

 گـودال بـوسـه با من و قـد کـمـان من             خواهرت بوسه ز تو؛ ز شدن خم اینبار

 مـن  گـیـسـوان بـر بـالی روی تـو  آیـد            مثل مـحـاسـن تو شده گـیـسویم سپـیـد

 ای همزبان من  چه میشود واضح بگو            چرا به پیـرهـن کهنه میکـشی خـنجـر

 کـمـتـر بـده گـلـوی سپـیـدت نشان من            1بر خیزران خوَرد  کهنیست  حیف لب تو

 بـشـود اسـتـخـوان من  تا سـپـر بگـذار            مثل کوچه است پـرانیـشان  اینان لـگـد

 

 سرت هستم  من پروانۀ گرد  هستی شمع و تو              پیغمبرت هستم  من  ،خدای عشقهستی  اگر

 آخـرت هستم  که محـتاج نگـاه کن نگاهم            را من ُکشی می با رفتن خود دلخوشی، تمام

 لشکرت هستم  من یک تنه اماِم مانده تنها،           من یک تنه شد لشکـر بابا که مـادر اگر

 هستم  مادرت جای به من نداری مادر اگر            علمداری زینب کند علمداری، گر نداری

 هستم  حنجرت  مبهوت زیر ولی من بیشتر            هستی تماشائی  پا تا به سر   تا به پا، سر از تو

 بستم خواهرت هستم  آمدم راه تو که منی            به دامانتدستم من   پیش دامن کشان از مرو

 
کنيم به منظور رعايت توصيه هاي علما و مراجع و انتقال بهتر معناي شعر  بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد مي .   1

 .جايگزين بيت زير کنيد بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را 

 کـمـتـر بـده گـلـوي سپـيـدت نشان من            حيف لب تو نيست که نيزه خورش کني 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: قاسم نعمتی                  شاعر:   

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:          قالب شعر: غزل    سیدمحسن حسینی          شاعر:   
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 آهـسـتـه تـر بــرو ز بَـِر مـن بـرادرم            بـرادر با جـان بـرابـرم ای روح من،

 ای نور دیدگان مـرو اینگـونه از برم             شوندمی نـور چشمان من بدون تو بی

 افــتــاده راه در پــِی تــو دیــدۀ تـــرم            ایروی و مثـل سایه چون آفـتـاب می 

 تـا کـه پـیـرهـنـت را بـیـاورم  بـگـذار             بایست ،ایکرده  عزم سفر ای یوسفم که

 نشست بر اعضای پیکرم کاش می   ای            ی توجا ها که منتـظر توست، آن نیزه

 شود دو جهـان بر روی سرممی آوار            را تو خونغرق  به روی خاک اگر بینم

 تسکین قلب خسته و در خون شناورم              جهان نیست در مرگ کسی   غیر تو  از بعد

 

 شده از گــریـه پـلـك چـشــم ما زخـم            هوا زخم بیخوردی  كه روزی از آن

 پــنـجــاه تا زخــمهــزار و نـهـصــد             از نمانــده از تنـت چــیــزی به غیــر

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

 نه با ســرنیــزه با مسمــار كـشـتــنـد              را ای یــار بــا آزار كــشــتــنــد تــو

 تــو را بیــن در و دیــوار كــشـتـنــد             مــــرا در گــــودی گـــــودال امـــــا

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

 تو آن داغــی كه در بــاور نـیــایــی              نیاییسـر  تو آن عـشـقـی كه در هر

 كه جــز با ســم مــركب در نیــایــی             تو را آن گــونه در گــودال بــردنــد

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

 به پیش چــشــم زیـنب ذبــح كــردند            تو را با خــشــكی لب ذبــح كــردنـد

 تـو را هــم نــامــرتب ذبـح كــردنــد            مــرتـب زجــر دادنــداگــر مــن را 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: سیدهاشم وفایی               شاعر:   

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                         دو بیتیقالب شعر: سعید پاشازاده            شاعر:   
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 شودمی حاِل دلم زار روی وتو می              شــودهـا تــار مـی از دوِد آه؛ آیـنـه

 شودتـو بر سـرم آوار می   دنیاِی بی            پـنجـاه سـال دل نگرانِی من گذشت

 شود در سینه كوِه ُغـصه تلـمبار می             پیش َحافًِظا ای خسته خیر فَالِّلُ َخیهرٌ 

 شود دشـوار می  بـوسیـدِن گـلوِی تو             كنمات بُغض می بدرقه بس برایِ  از

 شود می  تكرار تو رویِ  كوچه بار  این            حوالـِی گـودالـشـان نـرو ـیاب اصـالً 

 شود گرفتار می  به زجر  نامـوِس تو             حسین خبربی   خدا ز همه بیِن این در

 شود می ات كار با نعل در گره گره             َكندنقـش می  چكمه روِی سینۀ تو  با

 شودمی  تـازیـانه حـرم بـار زورِ  بـا             است غارت  خورجینِ  سه دو اسبشان زینِ  بر

 

 سوزد یـمـنـش میعـقـیـق  خـواهری دید          ســوزد گــودال تــمــام بــدنـش مــی تــه

 سوزد  می جـراحات تنش سبب نیست بی          ها زیر حـرارت همگی ذوب شدند نیـزه

 سوزد چه غریبانه کسی در وطـنـش می          جاست غریبی این ،ملک خودش بود کربال

 سوزد بعـد آن نـیـزه گـمـانـم دهـنـش می          ای آمد، همه مبهـوت شدند هـوا نیـزه بی 

 سوزد دل من بـیـشـتـر از لب زدنش می          ماجـرای تـه گـودال مرا خـواهـد ُکـشت

 سوزد کـفـنش می داغی صحـرا قطعاً از          تن او پـوشیـدید گـیـرم اصالً کـفـنـی بـر

 سوزد می پیـرهـنش  از ای بانـویی گوشه           بود شده مدینه مثل بال کرب و شد، عصر

 سوزد  علی گشت )من(ش می  کسی ذوب هر           در یـا تـه گـودال چه فـرقی دارد؟پشت 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: علیرضا شریف                  شاعر:   

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   حسین ایزدی                   شاعر:   
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 کنممی صبر بگذار خون شود جگـرم؛            کنممی صبر  برم؛ روی زلب تشنه می 

 کنمچـنـد بشکـنـد کـمـرم صبر می  هر            کـشـمدوش مـی  فـراق را به سـر کـوه

 کـنممـی  نـگـرم؛ صبرقـتـلـگـاه می  در            قطعه را تن قـطعه  پاره، پـاره هایرگ

 کنممیهرچه آورد به سرم صبر  غم،            امسپـرده به بال دل تـسـلـیـم محـضم و

 کنمصبـر می توهـیـن کـنـند بر پـدرم،             1زنان  هرکجا ،زنانچنگ  در شهر شام

 کنمبا قـاتـل تو هـمـسـفـرم، صبـر می             کنند به جان تو حتی اگر ای هـمسـفـر

 کنممی صبر ترم چشم رود ز خون گر             حشر صبح روز تا تو خشک  کام یاد با

 کـنم صـبـر می مـادرم بـبـرم؛ بـهـر  از            ایپـاره  بـایـد که از تو پـیـرهـن پـاره

 کنممی صبر دل زند شررم؛ جان و  بر            حسین غم لحظه به  که لحظه بگو میثم!

 
بيت زير به دليل مغايرت روايي تغيير داده شد زيرا موضوع سنگ جشن و شادي خنديدن و ... در شام بود نه در کوفه و  .  1

؛ مناقب آل ابیطالب  ۱۳۰؛ اللهوف ص ۳۶۷ص   ۳۸؛ أمالی مفید ج ۱۲۱ص  ۵الفتوح ج براساس کتب معتبر تاريخي همچون: 

و  ۱۰۹صص    ۴۵؛ بحاراألنوار ج۵۹۳؛ جالءالعیون ص  ۲۰۹زان ص  ؛ مُثیرُاألح۴۶ْص    ۲؛ مَقْتَل خوارزمی ج  ۱۱۶ص    ۴ج  

؛ مقتل  ۲۹۹؛ مقتل مقرّم ص  ۲۲۳؛ مقتل امام حسین ص  ۳۵۳المهموم ص  ؛ نفس ۵۱۶؛ قمقام ص  ۴۸۵اآلمال ص  ؛ منتهی۱۶۴

 کردند.  در شهر کوفه مردم پشيمان شده و گريه زاري مي و....  ۴۳ص   ۲جامع ج 

 کنم توهـيـن کـنـند بر پـدرم، صبـر مي            ا زنانزنان، هرکجدر شام و کوفه چنگ 

کبریت احمر )ص  همانگونه که بسياري از علما و محققين همچون عالمه بيرجندي؛ شيخ عباس قمي و .... در کتب  ضمناً  

تصريح  ( و ....  ۲۴۰( پژوهشی نو در بازشناسی مقتل سیدالشهدا )ص  ۲۲۹( مقتل تحقیقی )۲۲۴( منتخب التواریخ ) ص  ۱۴۱

جعلي و ساختگي    هکرده اند موضوع نبش قبر و سر به نيزه زدن حضرت علي اصغر صحت ندارد و تحريفي است!! اين قص

رياض القدس آن هم بدون هيچ استنادي تحريف شده است » کتاب رياض القدس   براي اولين بار در قرن سيزدهم در کتاب

 توسط علما و محققين تاريخي جزء کتب تحريفي معرفي شده است«؛

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: غالمرضا سازگار                 شاعر:   
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 ریختقدم می دلم به پشت سر تو به هر           ریختغم می وداع آخر تو داشت طرح

 ریخت دم می  به  اشکی که دم و تو از نماندن            گـرفـتـه پـای تـو را دسـت الـتـمـاس دل

 ریختکه رفتن تو چو آوار بر سرم می           من...!بنا نشد بی   بـنـای خـلـقـت زینب،

 ریختلبـم قـسم می به اسم مـادرمـان از           ای بزنم گـلوی خشک تو را تا که بوسه

 ریختمی کرم توآستین  ز بسکه داشت  ز           دیـدن لـبـاس تـوأنـد هـزار چـشـم پُـر از

 ریخت سرت گر که آب کم می  پشت ببخش           ارمکـ به چشم پُر رمـق نـمـانـده مـسافـر

 ریخت می  را حرم حرمت غم و  غارت شروع             کمی بعـد پـیـر شد زینب  حسین رفـت و

 

 امــام الّشهـدا نیست این مرحله را غیــر            غیر خــدا نیستانگار کسی در نظرت 

 جز رنگ خدا نیست  این روی برافروخته            آئیــنه تر از روی تو خــورشید نــدیــده

 برگرد که بعد از تو مرا غیر بال نیست              آراِم دلــم، خـیــمه به هم ریخـتـه بی تو

 بال نیست  شمشیر نیزه و به جز این دشت            چه کنی ای گـل زهرا لشگربا این همه 

 جز پیرهن کهنه تو را چاره گشا نیست             ها غارت این گرگ صفت ای یوسفم از

 مرا نیست   مرگ  جز  به  چاره این از پس   ورنه            دستــی به دلــم گر بـنـهـی زنــده بمـانم

 حــاجت ما نیست  وللا که جـز ماندن تو            ای ای مــاه به رفتن هـرچند که دل داده

 کار تو برایم به جز از دست دعا نیست            معجــر نـنـهم دست اسیــری تا بر ســر

 سّجــاد اگــر هست علمــدار وفــا نیست              عجیبی است خیمه به دلم شور غارت از

 در سنّت غــارتگــر انگشت حیــا نیست           انــگـشـتـر تو زود درآیــدای کــاش که 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   علی ناظمی                 شاعر:   

 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                قالب شعر: غزل    محمود ژولیده                شاعر:   
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 آستان آستان وصال جامع، آستان وصال،  که تنهای تنهاست اسبی   از سمت غربت،آید  می 

 تصویر مردی که رفته ست در چشمهایش هویداست  آستان وصال جامع، آستان وصال، آستان

   آستان وصال جامع، آستان وصال، آستان  فرودی و یالش که همزاد موج ست دارد فراز

 ، اما فرودی که زیباست بشکوهکه   اما فرازی آستان وصال جامع، آستان وصال، آستان

   آستان وصال جامع، آستان وصال، آستان  که پایان ندارد  خشمی ست    درعمق یادش نهفته

 در زیر خاکستر او، گلهای آتـش شکوفاست   آستان وصال جامع، آستان وصال، آستان

   آستان وصال جامع، آستان وصال، آستان ست ترین که زخمی ست عشقی  کردهریشه درجان او  

 گودال، اما به ژرفای دریاست زخمی که ازجنس  آستان وصال جامع، آستان وصال، آستان

   آستان وصال جامع، آستان وصال، آستان رسایش که شعرسراید مردی   او می  در چشم

 و ژرف است اما در اوج بلندا است  با آنکه کوتاه  آستان وصال جامع، آستان وصال، آستان

   آستان وصال جامع، آستان وصال، آستان  داغی که ازجنس الله ست درچشم اشکش شکفته ست؟

 آئینه پیداست؟ آب و یا سرکشی های آتش در  آستان وصال جامع، آستان وصال، آستان

   آستان وصال جامع، آستان وصال، آستان ست ست،هم یال اوغرق خون  واژگون هم زین او

 !همین جاست که باید بیفتد از پای زینب، جایی  آستان وصال جامع، آستان وصال، آستان

   آستان وصال جامع، آستان وصال، آستان  دارد زبان نگاهـش با خود سالم و پـیامی

 پیامش به دنیاست  گویی سالمش به زینب اما  آستان وصال جامع، آستان وصال، آستان

   آستان وصال جامع، آستان وصال، آستان  پا سوار من افـتاد تا آنکه مردی بـتازد  از

 که فرداست هایی  هایی که امروز،درعرصه  درصحنه  ان وصال، آستانآستان وصال جامع، آست

   آستان وصال جامع، آستان وصال، آستان  ست این اسبی بی صاحب انگار درانتظارسواری

 امـتدادی که پـیداسـت تا کاروان را براند در  آستان وصال جامع، آستان وصال، آستان

 

وزن شعر: مستفعلن فاعالتن مستفعلن فاعالتن           قالب شعر: غزل    محمدعلی مجاهدی            شاعر:   
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 غـم بیشتر  با غمت من خوش ترم آقا بده             اشک من در ماتمت از آب زمزم بیشتر

 1بـیـشـتـر در تمـام سال محـزونم، محــرم             گذشتداخل هیأت  من در عمر های  لحظه

 کم بیشتر  از الاقل یک خورده حسابش کن             استیقین دارم کم   قبال تو درکردم چه  هر

 آن دو تا آتش به جــانم زد، مقـّرم بیشتر             ام خوانده  هم مقّرم هم لُُهوفت و هم بِحار

 نم نم بیشتر ولی با اشک زینب  خواهرش            2میزند جانش به  آتش  رباب،  سیل اشِک چون

 عبــاس شـد خــم بیشتر  در کنــار پیکــر            قـامت ارباب خــم شد در کنار اکبــرش

 تیـر هم از پا درآوردش ولی ســم بیشتر              را بوسید سختششماهه  سّمی حنجر تیر

 هرچه می کشیــدم بیشتر بی اثــرتر بود            کاری نشد حنجرش شمر گفتا خنجرم بر

 بازدم هم سوخت در شعله ولی دم بیشتر             شعله گرفت آتش بیشتر خیمه نفس از  هر

 گیسوانش روی نیزه ریخت درهم بیشتر           گیسوی او واوضاع سر  گرچه درهم بود

 بیشتر  بین همه سیــلّی محکــم خـورد از           سیلِی محکــم همه خوردند اما دختــرش 

 
  نظورمکنیم به پیشنهاد می علما؛ و مراجع هایتوصیه  عدم رعایت بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما به دلیل .  1

 کنید  زیر بیت جایگزین را  آمده شعر متن در که شده اصالح بیت های مراجع،رعایت توصیه 

 در تمــام سال مجنونم، محــرم بـیـشـتـر             گذشت داخل هیأت  من در عمر های لحظه

 مقـرّم بیشتر آن دو تا آتش به جــانم زد،              ام خوانده را هم مقرّم هم لُهُف و هم بِحار
به.   2 توجه  با  اما  است  محترم  اصلی شاعر  زیر سروده  بیت؛ بیت  اهل  در عدم رعایت شأن  محتوایی  ایراد  پیشنهاد  وجود 

ح شده  اصال  بیت  است؛  مداح  هر  وظیفه  مهمترین  که  بیت  اهل کنیم به منظور رفع ایراد موجود و حفظ بیشتر حرمت و شأنمی

 کلمة بیچاره به هیچ عنوان شایستة سیدالشهدا نیست .جایگزین بیت زیر کنیدکه در متن شعر آمده را 

 خواهرش زینب ولی با اشک نم نم بیشتر             اشکِ چون سیل رباب، ارباب را بیچاره کرد

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     مهدی مقیمی               شاعر:   
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 1خــاتم بیشتر  آن یکی با بردن انـگـشت و           زینب شکستبردن چیزی دل  هرکسی با

 مــادرش بی تاب شد قــدر ُمـسـلّم بیشتر            شد تاب خدا بی  عرش  رسید، لب خیزران بر

 

 است  بریدنت سخت حرمت دل از غربت به            گشتنت سخت است حرم دور  قدم ز قدم

 برادرم چقدر جبهه رفـتنت سخت است            دل خـواهـرت به دنبالت روی و  تو می

 است ماندنت سخت  یار فاطمه بی به جان            زیـنـبکـِس  ام ای هـمـه  تـمـام زنـدگـی 

 سخت است گودال کُشتنت که به  ام شنیده           2لـب   جـان بـر  قـرار دل بی و وداع آخـر

 غـارت پیراهِن تنت سخت است  خبر ز           بـپـوش زیـر زره دسـتـبـاف زهــرا را

 است دشمنت سخت برسد دست  ولی اگر           دستیرسد  معـجـر نـمی به بند چـادر و

 این بوسه چیدنت سخت است  دختر و وداع           را کـنم آخرین نـگـاه تو چگـونـه صبـر

 است دیدنت سخت  شمشیر نیزه و به زیر           ضربه مانـَدنَم آسان کعـب نی و به زیر

 است  خواندنت سخت دشنه مناجات زیر  به            ولـی ام بـه نـدبـه  تـمـام عـمـر ترا دیـده

 سخت است  گفتنت «حول ال» شیوۀ چقدر           چقدر حال تو چون روز آخر موالست

 کشیدنت سخت است  روی نیزه بما سر  ز           سـازد اگر چه چـشـم تو ما را رها نمی

 
 ساربان و تنور خولي ابيات زير تغيير داده شد هبا توجه به مستند نبودن قص.  1

 ساربان با بردن انـگـشت و خــاتم بيشتر            هرکسي با بردن چيزي دل زينب شکست

 مــادرش بي تاب شد قــدر ُمـسـلّم بيشتر            از حکايات تنور، عرش خدا بي تاب شد
.... در هيچ کتاب معتبري نيامده است لذا بيت زير تغيير داده شد؛ جهت  وضوع بوسه حضرت زينب به زير گلوي امام و م .  2

 کسب اطالعات بيشتر به قسمت روايات تاريخي همين سايت مراجعه کنيد 

 شنيده ام که به گودال کُشتنت سخت است           براي بـوسـه به زيـر گـلـو بـده مـهـلـت

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   محمود ژولیده                  شاعر:   
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 حـسیـن من؟  آیا تـویـی عـزیـز پیـمبر،            حـسیـن من سـربـرهـنـۀ بی  ای پیـکـر

 من حسین  خنجر و نیزه و تیر جای جز             ایجـای بـوسـه  به تـنت کـنمپیـدا نـمی 

 یک بـوسـه با نیابت مـادر حـسین من              اتبـگـذار تـا زنـم بـه گــلـوی بـریـده

 حـسین من  حنجر بُـریده به خـواهر از            جـواب ســالم ده ای بـر تـنـت سـالم،

 سیـن من حـ بـرابـر،  زخـم دلـت هـزار            بُـَود فـزون  حـد تـَصّور، تنـت ز زخـم

 حسین من  بَر هـمه دراو را نگـیر این             را مـظـلـومـۀ تو ترسـم ُکـشنـد دخـتـر

 حسین من  آخر این دم در بخوان، قرآن            اذان بگـو شامت، مـسافـر بر و برخیز

 حسین من  جان برادر،  کردم خـضاب،            خـون گـلوی تو  که ز من آن مـسافـرم

 1حسین من  سر؛ هستی به نـیزه سایۀ بر            دل خـوشم شام، روم سفرتو می بی  گر

 من حسین   محشر صف در بگیر دستش            کشدسیـنۀ ما شعله می سوز ز« میثم»

 

 نداری  یـاور  تنهای تـنـهـا مانـدی و            نداری های تر چشم از غیر كه حاال

 نداری كه نگوید دشمنـت لـشگـر تا             رزم پـوشد تا زیـنـب لبـاس بـگـذار

 نـداری نـگـو آقـا كه آب آور دیگـر             اهـل خـیـمـه  آرم بـرای مـی من آب

 نداری آخر مگر ای نازنین خواهر            بگیرم تهای  لب لخته خون ز بگذار

 نداری  های تر چشم از حاال كه غیر            خواب مرا ای یوسف من كن تعبیر

 نداری سر دیگر و است دیر چند هر            گودال به  دیدارت امشب بهر آیم می

 
 . تغيير داده شدجهت رفع نقص و انتقال بهتر معناي شعرلذا  و مصرع استبيت زير داراي ايراد معنايي و تناقض در د.  1

 سين منح  ستمگـر شمر ماست همراه            روم سفر شام، غـم مخور تو مي گر بي 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: غالمرضا سازگار                شاعر:   

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                 قالب شعر: سیدمحمد جوادی            شاعر:   
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 را شاکرم سرم باشد خـدا  ات تا بر سایه           خاطرمکه پریشان  دل واپسی بس از ُمردم

 من شبـیـه زائـرم شبیه کعـبـه باش و تو            جدا من از مشوامروز یک لحظه  از دیگر

 تو سالمت باشی اما من بمیرم حاضرم            دعـا کـردم نـبـیـنم داغ توشب  نمـاز در

 ماهرم مکتبحـفـظ  در دختر زهرایم و           1کنم  پـرچـمت را تا ابد اینگونه بر پا می

 گـرفته چـادرم مـادر بـوی خـاک چـادر           گو یا ستار و بگذارخود روی سرم  دست

 ترس من این است داغت را ببینم یا حسین             ناز کم کـن ای نـگـار نـازنـیـنم یاحسین

 

 یک جـای سالمی تو به پیکـر نداشتی             نـداشـتیدر قـتـلـگـاهـت آمـدم و سـر 

 نـداشـتی  بـر   ای در کهـنـه حتی لـبـاس            ای پـارۀ دلـم دیـدم تـو را چـه دیـدنی؛

 نـداشتی؟  جـایی برای بـوسـۀ خـنـجـر            زدنداش  روی حنجری که همه بوسه جز

 شود فـدای تو یـاور نداشتی؟  خـواهـر            همه خـونی نبـیـندت زینـب بمیرد این

 نـداشتی  غـارت لـشکـر   چـیزی بـرای            های پیـرهـنت هم ربـوده شد ته مانـده

 نـداشتی  یکـی دو تـا که ارث ز مـادر            جـای پـا شده ای وای سیـنۀ تو پُـر از

 نـداشـتی  بـرادر دهـم حـسین،حـق مـی             ای خورده  نیزه سرت پشت ز شدی کس بی 

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

  اصالح  بيت   است؛  مداح  هر  وظيفه  مهمترين   که  بيت   اهل  کنيم به منظور رفع ايراد موجود و حفظ بيشتر حرمت و شأنمي

 .کنيد زير بيت جايگزين را آمده شعر متن در که شده

 دختر زهرايم و در حـفـظ معجـر ماهرم            تو به فکر حنجرت باش و غم من را مخور

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل     قاسم نعمتی                شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: رضا رسول زاده                 شاعر:   
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 1حسین آن نوِر یزدان، سّرِ سبحان، جلوۀ اکبر              زد سبط پیغمبر مکان چون در مکان ال  َعلَم از

 شه احببت ان اَعرف، نقاب افکند از منظر              مـخـفـیـّا آشکـارا شد ز جـمال ُکـنت کـنزاً 

 به رزم فرقۀ کافر   کس و تنها، روان شد بی          آرا عاشورا که آن ِمهِر جهان صبحشنیدم 

 ایسر  ایمن و سپاه از به گرد آمد،پرگارش چو             میدان مرکز گرفت آن نقطۀ توحید جا در

 ستم گستر  ای قومبه آواز َجلی فرمود: که             حدیث آمد در ،ناطقآن کالم للا  ارشاد به 

 دارم هم از مادر  پدر ازجاللت که هم ارِث           دانـیـد اصلم را  دانـیـد من نسـل کـیم،  اگر

 زهـرایم، گـِل بسـتان پـیـغـمبـر نهال باغ            بهـار گـلشن یثرب  ریاض ارض بطحایم،

 بود دست خدا بابم، کزو بگرفت انگشتر           عرش اعال زد که پا بر بود ختم ُرُسل جّدم،

 ز جـمع آفـریـنـش فَردم و ایجاد را دفـتر          به دیــوان بـقــا شـیــرازۀ اوراق امکـانـم

 جهان را حضرتم َمفَخر  فاخر،خدمتم  َملَک از           دائر فَلَک بر دور من  گیتی را منم آمر،  دو

 منم زیور  سرای آفریـنش را، منم زینت،            منم مقصد منم مطلب، را قلوب اهِل بینش 

 کنم از نور پیشانی، جمال صبح را انور           چهرم ِمهر نورانی، سر اندر ِمهِر من فانی  ز

 دو عالم غـیر من هالک، منم وجه للا اکبر            مالک را آمدم   فنا را چون شدم سالک، بقـا

 اصفر  احمر ورنگ  اللهم، نه  صبغة  حسینم،           این جاهمبخشیده   خدادو گیتی عبد ومن شاهم، 

 منا و مّکه و مشعر  که در حولش بود طائف،           طواِف کوی من باشد حقـیقـت کعبۀ دلها،

 اید ای بی حیا کافر ره آب از چه بر من بسته           انـید مهـمـانم! د  می شمـا آَخـر مسـلمانـیـد،

 ندارد هیچ بد گوهر آب مهمان را، دریغ از          خدا را گر مسلمانـید و من آَخر مسلمانم!

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

   .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 حسين آن نورِ يزدان، نار امکان ،جلوه اکبر         عَلَم از ال مکان چون در مکان زد سبط پيغمبر

 روان شد بي کس و تنها، به رزم فـرقة کافر          مِهـرِ جهان آراشنيـدم عصر عاشورا کـه آن 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                 قصیدهقالب شعر: فتح اهلل قدسی            شاعر:   
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 نشد این پندها راسخ، بر آن جمعـیّت منکر             دلبرآن کفارسنگین  ها نافذ، نگشت این گفته

 معبر  هیچ سو را نبود از به دان تنگی که صرصر          گردش را   گوشه بگرفته از هربسان حلقه 

 اش خنجر  یکی بر سینه دلش پیکان، یکی زد بر            بازو بر  یکی شمشیر  به پهلو زد، رمحش یکی 

 نشتر پیکرش  زد تیرها بر ساعت که می در آن             للا گـفـتارش نبودی غـیر تـسـلـیـماً ألمـر

 هـیچ پـیغمبر  که گاه امـتحان ظاهـر نشد از            وجودش درشهود آمد رضا وصبر وسلمی از

 اش گردید پشت اولیا چنـبر  که از یک پاره          عـالم، چنان کـوه بالئی را تحّمل کرد در

 لرزیدی که طفل ازغّرش تندر خویش  چنان بر           امکان را  اگربرقی به جستی زین بال البرزِ 

 کارد بر َحنَجر بگذاشتی خود را نهادی پسر            دیدی حلق اصغر راحق اگر مجروح  خلیل

 منشق از شمشیر، اگر فرق علی اکبر بدیدی          بجای ماه با نـاخن، نبی بشکـافـتی دل را

 هرگز از مادر  نزادی  ریم را،گزیدی بطن م            یسی شنیدی این مصیبت را، گراز روح القدس،

 ز بیم انداختی خود را، به قَعر لُّجة اخضر          ،گرفتی نوح را برجانطوفانرشحی از این  اگر

 صرصر  که خیل پّشه از وی، ازبگریختی چنان           ها  مصیبتوزیدی بر سلیمان زین   نسیمی گر

 اَغبَر روی برسودی که  ،آوردیخم پشتش چنان            کردی  را فلک بردوش میبارامانت این   گر

 اژدر اشکم در آب نیل یا در شد نهان می            موسی ریخت بر ای می این بحر بال گر قطره  از

 ز قوم صابرین اصبر  خواندی دگر خود را، نمی          حال سجادش را بودی خبر از ایّوب اگر

 بستر  در خوف این تعـبیر بخفتی تا ابد از          کواکب،آمدی درخواب یوسف رااین خونین  گر

 گشت تا محشر  نهان می خوف اندر دل ماهی،  ز           راافکند یونس  قضا یک لطمه می  گراین بحر 

 هشتی به طشت زر  خدا برداشتی، از سرّ  سر            زّرینت نگون گردد طشت زبام ای طاس کیهان،

 للا را سیـلی زنی، بر چهرۀ دخـتر جمال          گرددرویت نیلگون  جهانا این چه عدوان است،

 نه چادر  ای خرگاه تو  در چرا نگرفته آتش             خیام آل عـصمت را به باد سوختن دادی

 عـبهـر الله و که بدرودی گلستان نبی را          داس ماه نو ای آسمان دستت قلم گردد ز

 جهان بگذر عشق داری از نیکان گر به  « فوادا »            با نیکانپیوسته چنین بوده است کردار جهان 
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 ای از جام حّق می، نوش کن جرعه              دل امشب این روایت گوش کن ای

 مـرتـضـی پـور آن ســاقـی کــوثـر،            مـی بنوش از جام سبـط مصـطـفی 

 مصـطـفی هـم فـخـر آن دارد بـسـی            خـواهـمت گـویـم ز مـعـراج کـسی

 ذات حّق خود صحنه گردان گشته است             پیک حـّق ایـنجـا ندارد هـیـچ دست

 ایـنـجـا بَـَرد وادی طـور رشـک بـر           عـاشوراست یـا یـوم النّشور  صبـح

 رفـت بــر پـشـت بُـــراق کـــربـــال            خـطبـه خـواندن آن خـون خـدا بهر

 تـا هــدایـت یــابـــد آن قــــوم دغـــا             رو بـه دشـمـن ، داد آنــان را نـــدا 

 روِی جــفــا   هـلــهـلــه کـــردنــد از             نــامــردمـان بــی حــیــالــیـک آن  

 راه یـابــد، تــلـخ گـردد نـوشــشــان             تا مـبـادا حـرف حـّق در گـوششان

 ُجـز هـدایت نیست حـرفم، بشـنـویـد           گفت ازچـه حرف حّق را نشنـوید؟ 

 ایـن دلـیــل بـاشد، گـوش نـسـپـاریـد            ذلـیـل  ـــنمــن آزاده و دشــم یــار

 والـسـالم هـم به دل ُمـهـر قـسـاوت،           هـاتـان بُـَود پُـر از حـرام هـم شکـم

 گشته خـمـوش سـر به زیر انداخته،             عاقـبت مجبـور گـشتـند آن وحوش

 زار قـبـل از کـار بـا عـدو فـرمـود،             حـمـد کـردگار کـان رحـمـت، بعـدِ 

 هــم عــزیــز بــارگــاه کــــبــــریـــا             ایـن مـنـم سـبــط نـبـی مـصـطـفـی 

 زاده ی زهــرا بـه کــوثـر کــوثــرم           چــو پــور حــیـدرم بـاب ایــمــانم،

 حـافــظ ســـّر خــدایــم، ای جــمــاد           بــالدخــازن عـــلــم خـــدا، رکــن 

 نــامـه هـا دادیــد، ای مـــوال، بــیــا            آمـدم چـون دعــوتـم بـود از شــمـا 

 چرا؟  کـنـیـد ازمـا طـلـب یـاری، می            مـرگــتــان بــادا کـه در وقـت بــال

 بـود و بـر خـصم شـمـا  یـاِر مـن می           ریـا حـال بـا تــیـغـی کـه بـایـد بـی 

 ایـــد آتـــش کـیــن بـهـــِر مـن آورده            ایـد از جـفـا سـد کـرده  راه مـن را

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مثنوی         قالب شعر: ناصر زارعی                   شاعر:   
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 اید، آخـر چـرا؟  خـو بر آن بـگرفتـه            بـوده ایـن نــیـرنـگ در ذات شـمـا

 هم عـلـیـه دوستـانی چـون من است           استجـمعـتـان اینجا به نفـع دشمن 

 ایـنـان را نـشـان عـدالـت نـیـست از            کـی بُـَود امــیــد بـر ایـن نـاکـسـان

 هر زمـان پیـروان مکر و شیـطـان،            ای گـنـه کاران و نـوکر بر خـسان

 شـکسـتـه سـنّـت احـمـد، چـنـیـن هـم            هــم رهـا کـردیـد قـــرآن مــبــیــن

 درون آذریـــد   هـــمـچــو پــروانـــه            برید میغارت ملخ دین را به  چون

 لـذا  کـرده تـعـیـیــن عــّزت و ذلّـت،           پـس بــدانــیـد، ایـن زنـا زاده مــرا

 چـنـین  شـهـادت را پـذیـرم این پـس              بـاشـد یـقـیـن ذلّـت از مــا دور مـی 

 جـنـگ خـواهـم کـرد من بـهـر خـدا              بـا هـمـیـن یــاران انـدک بـا شــمـا 

 ست   بندگی تسلیـم و رضـا در  شرط،           ست زندگی ازهر بهترشهادت  چون 

 من نکوست رسد بر می او هرچه از            ام هـمـواره من تـسلـیم دوست بـوده

 اکــبــرم گـفــت مـــوال: ای عـــلــیِّ            حـرم اهـل ین سـخـن گریـان شدهز

 هـــا  مـرهــمـی بـاشـیـد بــهــر نـالـه            هـا بـا عـمـو رو آوریـد بـر خـیـمـه

 حــّی َزَمـن شـمـا  سـخـت گـیـرد بـر            بـار دیـگـر گـفـت : بـعـِد قـتـل مـن

 زیـن جـنـایت تـا ابـد در اضـطراب             گـشـته سرگردان چو سنگ آسیـاب

 عـالم در یـِد فـرمان اوست  چون دو           کنـم بر لـطف دوست من توّکـل می

 ام هــمـواره در ایـن ره مـقـیـم بـوده            رّبِ مـن بــاشـد بـه راه مـسـتـقـیــم

 خـون نشست  پیـکر خـورشید هم در           ـذشتقّصه کوته کن چو ساعاتی گ

 وز ستـم رأسـش چنان شد بر سنـان            ای مانده نشان از تـنـش هر گـوشـه

 بـیـان   مـمکـن آیـد بـا چـنیـن حـال و           گـفـتـا، معـراجش چسان؟ عـقـل می

 دنـبـال اوست   نـبشهم که جـان زیـ            تـمام کـربـال در این سـبـوسـت هـم

 انــد در کــربـــال عـــرش را آورده           ایـن نـدا با  گـفـتـا خـمـوش، هـاتـفی 



 432  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 

 حسیـن که دست خـدا به همراهت  برو             همراهت...!به   مرا تبار چه ایل و اگر

 ها به همراهت  بوسهکه این  حسین برو             دعـای حـرز لـبـم را به گردنت بـسـتم

 بـری بـدنـم را چرا به همراهت؟! نمی            به همراهت! بری   مرا میجان  که تویی

 هم راحت!این نظم را به  چگونه میزند            فـدای موی بلندت شوم که دست نـسیم

 برای یـافـتـنـت تا کـجـا به هـمـراهـت            آیم بـرو که با خـبـری من چگـونه می

 که نیم دیگر من تا خرابه همراهت...            فـقـط کـنـار تنت نـیـمی از مرا بگـذار

 ام چـند تا به همراهت  و که من شدهبر            آن  از تا تر قامتی دو قد و تا و دلی دو

 هـوا به هـمراهـت  آمدم به خـدا بی  می            ها برگرد! سمت خیمه بودی اگرنگفته 

 که نـبـردی مرا به هـمراهت  برای آن            شـوی اما هـنوز این جایی  تو دور می

 

 ترش کنند  کـشند که زخـمیپس تیغ می            رحمی قرار نیست که بر پیکرش کنند

 سـیـراب از سـراب دم خـنجـرش کـنند            آمـدنـد آب چـون مـضـایـقـه کـردند؛ از

 سرش کنند  راهی نـمانده است مگر بی            کشد حسینزند و باز نـفـس میهی می 

 نشد باورش کنند   مـقـتـل شـلـوغ بـود و           حیا کنید او از منخداست پیش  این گفت

 آورش کنند  مـقـتول یک جسارت زجر           شد قـرار نکرد به حـنجـر خـنـجـر اثـر

 تکه عـلـی اکـبـرش کـنـند  تـا که هـزار           زدنـداش  دل آئـیـنه با کـیـنـه سنـگ بر

 امکان نداشت رحـم به انگـشترش کنند            به پـاره پـیـرهـنـش چـشم داشـتند وقتی

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل    حسین رستمی                  شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: مصطفی متولی                شاعر:   
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 آنکـه حتّی آسمـان مانند او کم دیده است             است خود پیچیده مردی به  هانیزه هجوم   در

 است  غلطیده اشهای خاکی روی گونه  اشک            اش خشکـیده وحنجر خشکیده اش درناله 

 دزدیده است  را یک نفر اشعمامه  وای من             باد دست اش درخاکی  برهنه گیسوان سر

 1استلرزیده صدا قلب زینب دخترش با این              »مادر...حسین»  صدایش میزند  دارد  نفریک 

 است پوشیده هاجنس سّم اسب  کفن از یک            شستشو را او داده های چشم خواهراشک

 پیکــرش را در میان بوریایی چیده است            چــنــد روِز بعد مــردی آمده از آسـمـان

 

 بـاورت را بـاور نخـواهـد کرد دشمن،            نخـواهـد کرد چـشـمـان ترت را  بـاور

 خــاکـسـتـرت را  نـدارم دیــدن طـاقـت            پروای من آتـش نگـیـری قـقـنـوس بی

 را اش کـن ایـن وداع آخـرت طـوالنی             یک ذّره از این بیشتر مهـمان ما باش

 تا که بـبـیـنـی توی چـشمم مـادرت را             نگـاهی نگـاهم کن،  یک دم نگاهم کن،

 را خواهرت میـدان برادر، با خود ببر            چـشمت دلم مـعـشـوق العـاشـق،  یا ایها

 را هـای پـیـکـرت بـیـنـم امـا پـاره مـی            خون بینم به جز مقـتلت چیزی نمی  در

 هم انگشترت را برد هم انگشت و  می             دست طوفان بود دیدم وای طوفان در

 بینم سرت را  به روی نـیـزه می وقتی            من تـوقـع داشـتـی سـاکـت بمـانم؟! از

 
و .... شنيدن صداي حضرت زهرا توسط شمر و نبودن  مستند  دليل  به  کنيممي   پيشنهاد  بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما.   1

 کنيد   زير بيت جايگزين را آمده شعر متن در که شده اصالح ، بيتانطباق مطالب با روايات مستند و معتبر به منظور

 سنگ قاتلش با اين صدا لرزيده است قلب            ن« مادر...حسي» صدايش ميزند دارد يک نفر

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل     سیدمحمد جوادی             شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: مجتبی حاذق               شاعر:   
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 ولی حسیـن چـو کـوهی هـنوز برجا بود            چو موج دریـا بود اگرچه لشکر دشمـن،

 یاه صـحرا بود ولـی زکـثـرت دشمـن، س           نـمـانــده بـود دگـر هـیـچ یک زیـارانـش

 چه پروا بود!   ملخ، و از آن جماعت مور           مطـیع فرمان است حسین را که سلیمان،

 فکر فردا بود و  غـمیـن زمحنت آن روز           دیـده بـسی داغ  دریغ! خسته روان بود و

 1داغ سـقّـا بـود ز  شـکـسـتـه قامـِت مـوال           فـراق عـلی نبـود جان به تـنـش دیگر از

 چو مجـلس آرا بـود نگین خاتم عصمت،            للا  زدنـد حـلــقـه بــه گــرد حـســیـن، آل

 حسین تـنها بود که بـیـن آن هـمه دشمن،           وداع آخـر او بــود و خـواهـرش گـریان 

 دم بسی هـویـدا بود  ن اش آ که جای خالی            گاه عـلمـدار خـود نگـاهـی کرد به خیـمه

 سعـی حسین، پـیدا بود صـفـای عشـق ز            گشت می نرفته جـانب میدان به خیـمه بر

 انگیز و صبرفرسا بود  ای؟ که غم چه صحنه            جهان عمر ز تر  گران مایهای؟ که  چه لحظه

 چه غـوغا بود  مبـتال،بـه قلب زینب غـم             که در وداع حسین جز خدای که داند؟ به

 حیا سراپا بود   چه خواهری؟ که چو مادر،           گرفت دامن شه را به صد هزار افسوس

 که آب دیده چو آتـش، حرارت افـزا بود             آتـش حسـرت نشد خموش آخر به اشک،

 یاد زهـرا بود دم به  یـقـین بـَُود که در آن            کـفـنش بخواست پـیـرهنـی ـا شـود مـگر

 اینجا چه جای یغما بود؟  عـدوی سنگـدل!          پـیـرهنی  خوبـان به پـاره بساخت خـسرو

 عجب که خـیـمۀ گردون، هنوز برپا بود           ز داغ حسرت او سوخت خـیـمـۀ شـاهی

 د؟ هـمیـشـه غـرق گل و دلـربا و زیـبا بو          کدام گـلستـان چو بوستان حسین «حسان»

 
به.   1 توجه  با  اما  است  محترم  شاعر  اصلي  سروده  زير  معنايي  بيت  و  محتوايي  يا ضعف  ايراد  پيشنهاد  وجود  بيت؛  اول  مصرع  در 

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

 شـکـسـتـه پشت امامت ز داغ سـقّـا بـود         نبـود جـان به تـنـش ديگـر از فـراق عـلي                           .کنيد 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:              قالب شعر: غزل      حبیب چایچیان                  شاعر:   
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 1بری   میجمعی پریشان قفای خویشتن  در            بری میخود جانم به میدان  میروی همراه

 بری   میزینب را سوی چاک گریبان  دست             جانا بدان بر صبوری میکنی، گرچه امرِ 

 بری  رود بر نیزه قرآن می چشمم تا پیش             داران پلـید به سوی نیـزه روی با سر می

 بری  عدوان می  پای  زیر عشق، بوسه گاه             اند کـام سیـنه  های دشمن تشنه نعل مرکب

 بری  میسوزان شعبه قلب  سه آن تیر بهر             پر سه  هم دارد به دستـش حـرمله تیر باز

 بری  می  جان نیمهجان گشتم تو هم این  نیمه              سـاالر زینب قـدری آهسته برو همسفـر،

 

 نشست  زمین برخاست شورشی که فلک بر            دین نشستازپشت زین به خاک چو خورشید 

 بر طاِق مـنظِر فـلِک هـفـتـمین نـشست            از شش جهت بـلند شـد آهی که دود آن 

 جـبـیـن نـشـست ایّـام را غـبار عـزا بر              سر گذشت افالک را سرشک مصیـبت ز

 بر سـیـنـۀ شـریـف امام مـبـین نـشـست            حـیـا که سیـنۀ او جای کیـنه بود آن بـی

 عیسی گردون نشین نشست  در خوِن دیده،            خونی به خاک ریخت که در چرخ چارمین 

 روی ساکـنان بـهـشت برین نـشست بر             از این تیره خاکدان برخاست طرفه گردی 

 األمین نشست  چو بر دل روح این خار غم               دیده ریخت های الله رنگ به دامان ز گل

 وز آن بـنای عـالم هـسـتی به باد رفـت            یاد رفت ز شد وحشتی که شورش محشر

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

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

 .کنيد زير بيت جايگزين را آمده

 در قفاي خويشتن مـوي پريشان مي بري            ميروي همراه خود جانم به ميدان مي بري 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     احسان محسنی فرد            شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: نیازی جوشقانی                  شاعر:   
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 تا آخـرین نگـاه زمـانـی نـمـانده است            نـمـانـده اسـتکه تـوانی  تـر بـرو آرام

 نمانده است  نشانیبعد از تو یک لحظه            بگذار تا که سیر نگـاهت کنم حسیـن!

 بعد از شهید علـقمه جانی نمانده است              ولی نشد  خـواستم فـدای تو گـردممی

 وقتی که هیچ مرد جوانی نمانده است            من شود گیر پس که؟ عنان  میروی، تو

 شــوند شـبانـی نمانده است  خـبـر تا با              کمین های گرگ نشـسـتـند در این گـله 

 1ای نـازنـیـن بــرادر خـوبـم امـان بـده 

 نظر به خواهر زارت توان بده با یک

 رایحۀ عطر سیب ماند  ،شکست شاخه            ماند، بعد شیهه اسبی غریب او رفت و

 اما سـری؛ دریغ به روی صلیب ماند             تن به جای حضرت یوسف به چاه خفت یک

 مات وخاکی شیب الخضیب ماند  تصویر               از آن همه جـمال جـمـیـل خـدا؛ فـقـط

 ان دخـتـرکش بی نصیب ماند حتـی لب              ـرای بـوسۀ شـمــشـیر جا نبـودب دیگر

 تنهـا صدای مـادری آنجا غـریب ماند             البه الی آن همه فـریـاد و هـلـهـله در

 ای نـازنـیـن بــرادر خـوبـم امـان بـده 

 نظر به خواهر زارت توان بده با یک

 سوخت های کوچِک در این میانه   پروانه            تازیانه سوخت میان شعلۀ صد  صحرا

 سوخت  دخترانه  روسری گل های سرخ            های دشت نه بال نازک پـروانـه تـنهـا

 شانه سوخت  پهلو ودست وصورت وبازو و            یکـبـاره کـربـال و مـدیـنـه یکی شـدند

 ای نـازنـیـن بــرادر خـوبـم امـان بـده 

 نظر به خواهر زارت توان بده با یک

 
شعر ترکيب بند تا ترجيع بند شعري است که از چند غزل تشکيل شده و در پايان هر غزل يک بيت برگردان با قافيه مجزا آورده  .   1

 مي شود در شعر فوق اين نکته رعايت نشده بود لذا جهت رفع نقص بيت زير اضافه گرديد 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترجیع بند                  قالب شعر: یاسر حوتی            شاعر:   
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 نـفــس نـالـه و فــریـاد بـریــدن دارد              غـمت پـیـرهن صبـر دریـدن دارد در

 خـمـیـدن داردسادات  عــمـۀ پـس قـدِ              ریزد بار غـم تو عرش به هم می زیر

 دم خـیـمـه به گـودال دویـدن دارد از            رحـم و سر خـونـیـنت دیـدن دشنـۀ بی 

 چشیدن دارد ای گفت به شمشیر نیـزه            جرعه می سرخ ازبدنت جاری شد جرعه

 1دید خریدن دارد دشمنت خـیره شد و               شـکـند خـاتـم شـاهی تو نـرخ طال می

 خاک کشیدن دارد؟  با ُسم اسب روی              چاِک به خاک افتاده صداین تن زخمِی 

 

 

 کـرد آمـاده شمـشـیـر میحــلـقــوم را             کرد زبان تـقـریــر می  نام خــدا را بر

 کرد بـر قلب او کاِر هزاران تـیـر می            اشـک تـمـنـای سکــیــنـه گـاه رفــتـن

 کرد میخیمه را تسخیر  که دشمن،  وقتی            استخوانش مغزسوخت ازفرط غیرت 

 کرد ر میبر حــالت اهـل حرم تـدبـیــ            اّما به حـسرت زخم فـراوان بر تنش،

 کرد می آیات سرخ عشق را تـفـسـیـر            با خـون خود از حنجـر خشک بـریده

 کرد سنگ جفایش میزد و تکـفـیر می            فـریـاد از قــومی که فـرزنـد نـبـی را

 کرد می پای فرزندش علی زنجیـر   بر             جای تـسلّی، دشمن از فَــرط قـساوت

 کرد ،کلکش بیش از این تحریر می« صدر»   گر            گشت ـب محـبّان پـاره میشـیـرازۀ قـل

 
دليل مستند نبودن داستان ساربان تغيير داده شد لذا پيشنهاد مي شود بيت تغيير داده شده جايگزين بيت زير  بيت زير به  .   1

 ديد خريدن دارد ساربان خـيره شد و            شـکـند خـاتـم شـاهي تو نـرخ طال مي                         شود

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   حسین ایزدی                   شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                 شاعر: سیدعباس صدرالدینی            قالب شعر:  
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 زینب نــیــستـی  فــکــر گــوئیــا در           پــی دیــــدار روی کــیــســتــی؟  در

 مات روی مــادری ســرگـشـتـه ای             ای گــوئـیـا دلــتــنگ مــادر گـشـتـه

 خواهرت بی همدم است روی و  می            محـرم است غیرت للا این حـرم بی

 یاس حـلـقـومت اخــا بوسیدنی است            بوسه گـاه مصـطـفی بوسیدنی است

 ات سینه عــریــان کن بـبـوسم سینه            ات آنـکــه بـشـکـنـد آئـیـنــه قـبـل از

 شعبه نیست نیست  جـای سه قلب تو               حـرمـله در فرصت و آمادگی است

 ای گـیـرم من از پهـلـوی تو  بـوسـه             روی تو رخـصتـی بـوســه زنـم بـر

 مـوی تو ای وای من  دست شمـر و            وای مننـیـزه و پــهــلــوی تــو ای 

 جان  من بــالگــردانـشـان هـستـم به             فکـر طفـالنت نـبـاش ای مهــربــان

 1نــبــاش  غــربـت دخــتـر بـیــقــرار               نـبــاش یا اخــا دلــواپــس خــواهــر

 در پی یک پیـرهن بـاش ای حسین            تو به فکـر یک کفـن باش ای حسین

 یـار بـیـن اشــقــیـا  بـی کــس و بـی                دیــدم تـو را کــاش می مــردم نــمی 

 

 زمان نوین  غروریهای  ساخت پایه  می            زمینلهیـب تبی آتـشیـن  سوخت در می

 آواره بـــــود در دل دریـــای آســمــان          ای  خورشیـد هم چو کـشتی آتش گرفـته

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

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

 آمده را جايگزين بيت زير کنيد 

 بيــقــرار پــوشش و معـجــر نبــاش          يا اخــا دلــواپــس خــواهــر نـبــاش

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مثنوی      قالب شعر: جواد حیدری                      شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: محمد علی گویا               شاعر:   
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 عـشـق و با حـقیـقـت و ایـثار توأمان  با          ای حماسه شهامت، میساخت خون و تیغ و

 جا جهانرفت،که ماند به  جانی ز دست           پا ستم مردی به پای خواست که افتد ز

 چـون کـوه ، در بــرابر دریای بیکران           در عرصه نـبرد تنی چند جان به کـف

 جانستان  و  یک سوی موج لشکر خونخوار            ایمان و افتخار یک سوی اوج رایت و

 جسم و جان آفــتـاب گـدازنده،در زیـر           میگداخت که هر لحظه ،نیمروز گرم در

 نشان  جهان تا جهان مانده بود و یک تیر          عدو تا کران کران  بود ومانده  یک مرد

 خرد با کالن  از پا فـتاده پــیر و جوان،            از دست داده یار و بـرادر، پسر، سپاه

 بـود بـه نـوبــاوگان امـان! که داده   آنجا            های او  دمی به سوی خیمهچنین دراین 

 گران  جز این نـبود مـقـصد آن لـشـکر            جـنایـتی دشـمن به پـیـش تاخت که باید

 افـراشت قـامـتی که قـیامت شدی عیان            خون پر ز دریای دلخواست از بر پای 

 آزادگــی بـران آزاده بـــاش و تــوسـن           فـریـاد زد: بهـوش! اگر نیست دین ترا

 این تیره خاکدان  ازگذشت  آن دم که می          ایـن آخریـن پـیـام خـداونـد عـشـق بـود

 

 ای در بـرابـرم بـاشی  شـبـیـه آئـیــنـه           بـاشـیکه روشـنـی دیـدۀ تـرم  بـمـان

 بـمان که مـایـۀ دل گرمی حرم باشی            سرد است نگاه تو  بی من   هوای خیمۀ

 تو زیـنـت سـر دوش پـیـمـبـرم باشی            چه شد که از ته گودال سر در آوردی

 این بهـانه مگـر سایـۀ سـرم باشی به            در بـلـدتـرین نیـزه منـزلت کردی تو

 بـمـان که روشـنـی دیـدۀ تـرم بـاشـی             تو آفـتـابـی و باالی نیـزه هم که شده

اعلنمفاعلن مفاعلن مفاعلن مفوزن شعر:            قالب شعر: غزل               علی اکبر لطیفیان   شاعر:   
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 پُـر از زمـزمـۀ یـاسـیـن بود  نـفـِس باد،             سنگین بودای  ُشُرف صاعقه آسمان در

 چین بود  دلشان پُر چهل شب، که چهل روز و            آمـد! هـا می  آیـنـه چـه بـالیــی بـه ســـرِ 

 این طایفه، بر دوش فلک سنگین بود  غم             هیچ کسی درک نکرد غم این طایفه را

ِد گیاهان به  فـقـط زمـزمۀ آمیـن بود  بر لـِب دشـت،             پیوست  جنون می َعَصِب تُره

 بین بود   بدخودش  پایانهرچند به   روز،            رفت به پـابوس ُمحّرم می تَِن خورشید،

 ـلسفـۀ عـشـق و وفـا درایـن بـود هـمۀ ف            داشت می  تََرک بر َعلَم مشک، زیر آب،

 بود حسین بن علی شیرین  کام در گرچه             نوشید  ترین مـرثیه را می  نـای نی، تلـخ

 

 همیشه تر از  با چـهـرۀ خـمـاری زیـبـا            هـمیـشه از تر نـیـزه تکیه داده تـنـها بر

 همیشه از تر  هـا صحـرا امـا زمـین دل            هایش  بـذر تـرانه بـارید از ابر خـطـبه

 هـمیـشه تـر از امـا اما مــحـل نـدادنـد،            ها شـنـیـدند لحـن تـالوتش را سرنـیـزه

 همیـشه بـار پَـر گـرفـتی باالتـر از این            به سویتجاهـلیت پرتاب شد  زسنگی 

 همیشه تراز قطره قطره گشتی دریا  تو             آئینه موج برداشت ترک خورد،ات  پیشانی

 همیشه از تر زهرااست او زینب  انگار            دیـروز تر ز انگار حـیدری تو مظلـوم 

 ازهمیشه لیالتر همه وقت، از تر  مجنون            اینکه افتاداضداد این جاست  جمع  معراج

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   هادی وحیدی                    شاعر:   

 

نمفعول فاعالت نمفعول فاعالتوزن شعر: غزل                    قالب شعر: رضا جعفری                 شاعر:   
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 غمی دارد صحبت از ای،سوخـتهستاره             داردهیاهوی مبهمی   دشت، شب است و

 پای نخـل که گـیـسوی درهـمی دارد به             ستایزمزمه  شب است و بر لب شّط فرات،

 بـزم مـاتــمـی دارد  مـادری ونـشـسـتـه             نگردای که می ماه به هر خیمه  شب است و

 جـهـان غـمی دارد به وسـعـت ابـدیّـت،            خیمه سوخته خفته؛ به خون شب است و دشت،

 که هـمدمی دارد؟ یـتـیـمی کـجـاست ُدرّ             گویدسنگ صبوری به ناله می  شب است و

 فـرصت کـمی دارد ـری،گبرای نـوحـه             دختر معـصـوم سیدالشهـدا شب است و

 که خـاتـمی دارد  سوی سلـیـمان به َرود            آلـود سایۀ اهریـمنی شـتاب  شب است و

 اّمـیـد مـرهـمی دارد اشـک فـاطـمـه، ز             سینۀ مظلوم داغِ جگرسوزِ  شب است و

 پیـمـبر چه عـالـمی دارد  خـدا گـواست،            در عوالم ملکوت شب است و این همه غم،

 داردچـشــم بــرنــمـی  ز گــاهــوارۀ او،            رباب شب است و ماتم اصغر گرفته است،

 دارد  پرچمی دوش،  بر به دست، مشعل و             ساالر شاهدان شهـیدشب است و قـافـله

 قد خـمـی دارد قـامت عـصـمـت،بـلـنـد              اخالص  ای پُر ازسّجاده   سر بر شب است و

 او، چه مـاتـمـی دارد نفـس کـشـیـدِن بی             داندمی حسین   شب است و زینِب دور از

 

 رفت می ها بال زنان سوی برادر سنگ           رفتمی   خواهر  تن جان از که روز آن آه از

 رفت می  گودال کسی دست به خنجر سمت           پیچید هم می زمین داشت به ها و آسمان

 رفتمی نیزۀ لشگر به روی همه سرها           شد پـا ساعـتی بعد که آتش به حـرم بـر

 رفـت می بیـن گـهـوارۀ خـالی دل مـادر           دست به طرفی دست  هر  خیمه تاراج شد و 

 رفت می طمع جایـزه با سر  در یک نفر           بردمی را عجله داشت خبر  با نیمه شب

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            قالب شعر: غزل   محمدجواد غفورزاده               شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   علی صالحی                 شاعر:   

 



علیه السالم  حضرت سیدالشهدا ، اشعار  ششمدرآستان وصال؛ جلد   443   
 

000
 

 عطش حرف آب نیست  به شام ظهر دیگر            اند ولی از غـم حـسـینبا اینکه تـشـنه 

 غصه زینب کباب نیست  دلی به پس زین            مـردهای حـرم بـود زیـنب و دلـسـوز

 پایی برای قـامت زینب رکـاب نیست              نی  مردان به روی نی همه دیدند پایِ 

 هم ثـواب نیست  است نام عـمو فهمیده            هاسـرخِی این تـازیـانه هر کودکی به 

 رباب نیست  صدای گـریهٔ طفـل دیگر            ظهر خود بخوابخستگِی به  حرمله ای 

 نیست سـراب گـفـتـنـد آب آمـده دیگـر            استگذشته اصغر   سر آب از حاال که

 عزیزش شراب نیست  بیند که پیش رأس             تکه رف کاش خواهرش نرود کاخ اگر ای

 

 جای خود به شوق فـراوان بلند شد از             نـم بـاران بلند شد  خـاک عـطـر نـم از

 کم کم صدای خـنـدۀ طـفـالن بـلـند شد            برای رباب بُردیک مشت آب هـدیه  

 آن بلند شد  خواب دختریست که یک این             گذاشت دستان او بوسه به  بابا رسید و

 فـریـاد زد به سـمت بـیـابـان بـلـند شد            هـا هـمه آتـشـفـشـان شدهدیـد خـیـمه  و

 شد  خـورشـید سربـرهـنه پـریشان بلند            نگـاه کرد آنـسوپشت خارها که به  از

 نگهـبان بلند شد که دست مـرد این شد            را به باد دادبغض خودش  باور نکرد و

 شد نی صـدای حـضرت قـرآن بلند از             والضحی آیه آیه زمین خورد  شب بود؛

 نـان بـلند شد های کـوفه بـویخـانه  از            گـرفـته بود دلش را که ناگهـان  دخـتر

 شـد  جـا به احـتـرام یـتـیـمـان بـلـنـد  از            وارد شـدنـد خـسـته و شـالق کـافـری

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: قطعه                      قالب شعر: حامد آقایی                 شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: حسن اسحاقی                  شاعر:   
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 دانـد ست خـدا میمتـنـهاهـی  هـا نـا  داغ            دانـدسـت خـدا میاولـیـن شـام جـدائـی 

 داندمی  ست خـداهـاشان چه حـالی  حال            حـّی تعـالی آنشب از کـس نـدانـد بجـز

 داندمیخدا ست داغی که چه  کس نداند             این داغ عظیم در و مفهوممعنی  بی  واژه

 داندست خدا میطرف داغ جـدایی  یک            و زخم گرانتشنگی  طرف کعب نی و  یک

 داند خدا می   ... ستپیش روشان قتلگاهی             مأواشان سوخته شد  طرف خیمه نیم یک

 داند ست خـدا میحالشـان حـال خـدایی             پژمرده داغ همه پاره جگـر، گرچه از

 داند خدا می ست  خالی چه  جای شیرخوار            داشـت دلـبـنـدش الالیی  مـادری نـغـمۀ

 داندمی ست خدانوایی   من این چه وای            این نغـمه جـگـر اهل سـما پاره شد از

 داند ست خدا میکه خـیالی  روی طـفلی            بـوسدمی نـوازش شـده و مشغـول بـاز

 داند ست خدا میخـواری که الهی  شیـر            خواباند  دستش گهواره ولی روی دونیست 

 داند خدا می  ... ستآه و فغانی  عرش در            بند چه دانی چه گـذشته سائل لب فـرو

 

 تن حسین  ازچشمه بود روان خون مثل             زن حـسینسـیـنـه سر خـاک زمـانـه بر

 حتی در آن زمان فـرس دشـمن حـسین             آه که سیراب گشته بود لب تشنه ماند و

 ریگ داغ نشد مسکن حسین چون غیر            قـصرهاش نفرین به پست بـودن دنیا و

 ورق شده پیراهن حسین چون گل ورق            داده بود ها به تنـش گیرکه نیزه از بس 

 روی دامن حـسـین  افـتاد خـواهـرش به            همان زمان نی، تا که سرش نشست نوک

 کشتن حسین  یک روز خوش ندید پس از              دنیا به خود دگر خورشید رنگ خون شد و

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   ناصر زارعی                    شاعر:   

 

مفاعیل فاعلنمفعول فاعالت وزن شعر: غزل                قالب شعر: محمدجواد شیرازی            شاعر:   
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 گوهر خود را مگر پیدا کنم در این یَم خون،             را خود تردریا کنم چشم خوناب جگر، ز

 خود را کنم موی سررنگین  خون او سزد از             خود شده با این گل پرپر از برم تا یادگار 

 چرا تنها سفر کردی، نبردی خواهر خود را             برادر! ای ز دور خردسالی همدم زینب

 ای انگشتر خود را صحرا کجا گم کرده  این در            خون خفته ای سلیمان به ،اهرمن پُرزمین از 

 رها کن دختر خود را  ن مادرت زهرا، به جا            آن ترسم که زیر تازیانه جان دهد از کف از

 خود را های مادربوسه  نشان زخم تیغ و             تو گلوی که دیدم برطاقت آوردم  چگونه

 چگونه از تو بـردارم نگـاه آخر خود را             بـند از بنـدم جـدا کرده جـدایّی من و تو،

 اکبر خود را علیّ  که دیدی داغ عبّاس و            آری جگر، آن یک برکمر این بر زخمت مانده؛ دو

 پشت خیمه جسم اصغر خود را  که کردی دفن،             آن ساعت کرد عالم را در  صدای غربتت پُر

 

 نمانده است  این شِب غربت را در چشمی تو             شاِم مصیبت نمانـده است به اشکی مرا

 چند جاِن عرِض ارادت نمانده است هر            گمان نبود  جانِی خود این را به سخت ما

 است  طاقـت نمانده گرچه نفَس گرفته و            ایـم بـازمـانـده  را بـبـخـش زنـده اگر ما

 نمانده است   غارت ای شبِ خیمه  حاال که            ماست دخـترت از ترایم خسته خـستهما 

 استکه قَوت نمانده   حیف است  مانده او            ماست خواهرت از ترخسته  ایمخسته ما 

 نمانده است   رِگ غیرت که یک عباس کو            ِز ما تـرما خـسـته و ُربـاب ولی خـسته

 آنهمه قـامت نمانده است چیزی چرا از            سپاِه حـرم مانـده روِی خاکعلقـمه  در

 رخِت اسارت نمانده است به غیرِ   چیزی            من کـربـال رسیـدم و دیـدم غـروب شد

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:           قالب شعر: غزل     غالمرضا سازگار            شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                       قالب شعر: حسن لطفی                  شاعر:   
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 پـرسـتارم شده  ام آتـششب بـیـمـاری  در           شمع شب تارم شده سوزد وها می خـیمه

 ها یـار دل زارم شده چه دیگـر شعـله از            ایمسوز دل آتش به جان افتاده  ما که خود از

 آتـش عـلـمـدارم شده  امشب اما جـای او           حسین بودی علمدار ما این سقّای پیش از

 شدهدل سوختن کارم قضا  مدتی هست از           بسوزخواهی چند می  فلک جان مرا هر ای

 ام تـنها هـمین یـارم شدهشب تـنهـایی  در           نماند وفاداری جز غم امشب پیش ما یار 

 ها شمع شب تارم شدهچه دیگر شعله  از           شمع وسوزانم چ وخواب بی  که شب را تا سحر من

 خونبارم شده؟   چشم در رهچه  آتش از دود           راه نیست شب راچشمم خواب   بس که اشک آید به

 دارم شـده  مـن تـنهـا وفـا مـردم چـشمـان           آتش نریختاین  بر آبی دو چشمم هیچکس  جز

 آتـش پدیـدارم شده سـوخت گـلزار من و           ها ولی ابراهـیم آتـشگر گـلستان شد به  

 این جهـت ابیات اشعـارم شده  آتـشـین از           های کـربال آتش به جانم زد حسانشعله

 

 

 امان به قلب رسول امین رسید  بس بی            ستم چو بر دل سلطان دیـن رسید تـیـر

 یکـباره جـسم اطهر او بر زمین رسید            نـه طـاقـت سواری و نـه حالـت نـبـرد

 آن گـلـوی نـازنـیـن رسید دگر بر تـیـر             قـلبش رسید و بس تنها نه این خدنگ به

 و چنین رسید چنان  زخمِ  مگو که دیگر           دیگر مگو چه کرد د ودشمن پیـاپی آم

 مبین رسید ضربت فزون زحد؛به امام               عدو دست برنداشت چاک،  زآن جسم چاک

 رسید  عرش برین که به چنان آنزد صیحه             آنان چو این ستم دیـد از جبـریل بود و 

 طین رسید   ماء و برکه  زدیده بارید خون              جنان درآدم فـغـان و ناله هـمی داشت 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل             قالب شعر: سیدموسی سبط الشیخ            شاعر:   

نفاعالتن فاعلفاعالتن فاعالتن وزن شعر:              قالب شعر: غزل     حبیب چایچیان               شاعر:   
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 افتاده به فرش شورش وغوغای محشر            زلـزله بر عـرش داور افتاده شرار و

 افـتاده ز تـیر حـرمـله هـرسو کـبـوتر            صیاد ست ازشده کـربـبـال پُر محـیـط 

 افتاده ست که از دیـدۀ ترگـوهری  چو            خونین کنی گلی می   که نظر به هرطرف

 افتاده اکبرصدچاک به یک طرف تن              صحرا فتاده برقاسم طرف تن   به یک

 به روی خاک دو دست بـرادر افـتاده            زینب از غم دیددودست برسر خود زد چو 

 افتاده  اصغر عکس  به روی آب روان             دیـدعـلـقـمـه سـقـای کـربال می  کـنـار

 افـتاده خـون شـناور ای ازمـیان لُـجـه             عشق کشتی هدایت و به موج خیز ستم،

 گـل هـمـیـشه بـهـاری که پـرپر افتاده            استباغ فردوس  صفای گلشن سرسبز

 سر افـتـادهکه سرفـرازتـرین سرو بی             جهان خاک غم به سرریزدسزاست گرکه 

 غـم بـه وجـود پـیـمـبـر افـتـاده  شـرار            انگـیـز عـترت یاسـین های غـم ز نـاله 

 افـتــاده یـاد مــادر  کـه بـاز زیـنـب او            سینشـمـیم فاطمه آید مگر ز خاک ح

 طـنـاب ظلـم به بـازوی حـیـدر افـتاده             گه اسـیـری دخـت عـلی وفـائی گـفت

 

 خشکد شده  ازعطش مانند یک غنچه که می          دانست حال کودک تو بد شده خوب می

 مد شـده و سکوت گاهواره غرق جزر  از           دانـست دریـای نـگاه مـادری خوب می

 بارش غم بر دل طوفانی اش مـمتـد شـده          خشک  مشک ساقی مانده با یکخوب میدانست 

 سوزش لبهای اهل خـیمه تا این حد شـده           ها  از نالهچکد   دانست آتش می  میخوب 

 تـان رد شـده کـنـار تـشنگی  تـفـاوت از  بی            خوب میدانست اینها را فرات اما دریغ

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                قالب شعر: غزل      سیدهاشم وفایی                 شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     محمدجواد شرافت            شاعر:   
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 تو را دید خدا رحم کند  خونین دختری حنجر            رحم کند پریشان شده خورشید خدا نیزه چه روی

 واقعه پرسید خدا رحم کند  مادری ازناگهان             روی دستان پدر رفت که سیـراب شود

 خدا رحم کند پیچید طرف علقمه  یاس آن عطر            صورت مـاه به پیـشـانی خـاک افـتاد و

 حرمله خندید خدا رحم کند   بر سینۀ تو  شمر            زد پـسـرم! گـودال صدا مـادری گـوشۀ

 خدا رحم کند بارید   جان تو بی  پیکر بر تیر             سوی سپاه هر  که زنبیند   کاش از خیمه

 ها سوخت دل فاطمه لرزید خدا رحم کند خیمه             1اسب تو آمد و با خـود خـبرت را آورد

 تو بوسید خدا رحم کندهای رگ چشمۀ  خواهر از            آمد شد نفـس اهـل حـرم بـند عـرش خم

 حرمله ترسید خدا رحم کند  به خدا دخترک از            آتش زدن و خار مغـیـالن به کنار خیمه

 فهمید خدا رحم کند  پدرش آمد و روی نیزه            قـدر کـنج خـرابه دل ما را سـوزانـد آن

 ا رحم کند کوبید خد بر لب و دندان توخیزران              مـجـلـس بـزم یـزیـد و لـب قــرآنـی تـو

 نومید خدا رحم کند  مشک تو کودکی از نشود            سوگندبه وفایت  حضرت ساقی عطشان! 

 

 نفـر یاور نداریاین بیابان یک   در            نداری سـر ای روی زمین و افـتاده

 نداری همه پیکر یک جای سالم در             نمودهخوش  جا تنت جراحت بر ازبس

 نداری خواهر دگر کن تصور  اصال            بگـذار تا که جـان دهـم پیش تن تو

 نـداری آور عـبـاس بـگـو خـیـز و             است انتظار چشم هرکودکی  ها درخیمه

 نداری  انگشتر و انگشت این از بگذر            ات کو؟ عمامه من بگو پیراهن و  با

 
 شد! الزم به ذکر است  تغيير دادهو مغايرت با روايات معتبر نام ذولجناح بيت زير به دليل مستند نبودن  .  1

 ها سوخت دل فاطمه لرزيد خدا رحم کند خيمه            ذوالجناح آمد و با خود خـبرت را آورد

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                     قالب شعر: غزل   نعیمه امامی                  شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل               قالب شعر: محمدحسن بیات لو            شاعر:   
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 است دشوار تنها چه کنم،   اینهمه کودک و،            حـالم زار است یا اخا شام غـریـبان تو، 

 است دیوار و یاد در   خواهرت بین حرم،             رفت به باال دیدممی خـیـمه چو آتـش از

 است دست بـسته شـده راهی سر بـازار            1حــرم آل الـلـه   عــبـاس،  در نـبـود تـو و

 است  یارحرمت بی همه خوردند کتک چون              خـوابـیـدنـد با دیـدۀ تـر هـمه اطـفـال تـو

 است خدا دردسرش بسیار عّمه بودن به            خـار از پای عـزیزان تو بیـرون کـردم

 حال رباب تو، دلش خونبار است وای از            کردیکنفر پشت حرم گریه و زاری می 

 ت بیمار اس علی اصغر شده وهمسرت بی             آب یک جرعۀ ز شیر از گشته پُراش سینه 

 
 بيت زير به جهت انتقال بهتر معناي شعر و رعايت ادب در گفتار با اهل بيت تغيير داده شد، .  1

 است بـازار سر راهي شـده بـسته دست            ـواميس تو بايا اخا چـشم تو روشن که ن

هاي علما و مراجع حذف شد، در بحث غارت معجرها دو بيت زير به دليل مستند نبودن و همچنين عدم رعايت توصيهضمناً  

بگيرد   قرار  توجه  مورد  بايد  مهم  متاسفانه 1نکته  آنچه  با  باشد  اينکه صورت گرفته  بر  فرض  بر  معجر  موضوع غارت  ـ 

مي آورده  اشعار  در  عام  است، الزبصورت  متفاوت  بسيار  زنان  شود  از حجاب  قسمتي  زمان  آن  در عرب  بدانيم  است  م 

که هم اکنون نيز در عراق، گرفته و اين جزء حجاب بوده است؛ همچنان اي بوده که در مقابل صورت قرار مي)معجر(، پارچه

اين از کشورهاي اسالمي  بسياري  اينعربستان و  از  دارند،  اشان در در خطبه  علیهاالل سالمرو حضرت زينب  گونه حجاب 

دختران سول خدا را با صورت باز، شهر به شهر  وَ أَبْدَيْتَ وُجُوهَهُنَّ تَحْدُو بِهِنَّ الْأَعْدَاءُ ِمنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ؛  مجلس يزيد فرمودند:

ذ ها بوده است نه اينکه نعودر معرض ديد مردم قرار دادي! لذا آنچه در غارت معجرها مطرح است حذف اين روبند صورت

کنند که خود اين هم بر همين موضوع اشاره مي  علیهاالل سالماند همچنان که حضرت زينب  باهلل اهل بيت کشف حجاب شده

ـ گفتن و يادآوري غارت معجرها حتي در حد همان روبند صورت شايسته و  2نيز مصيبت بسيار بزرگ و دردناکي است  

  را   خود  حجاب  نتوانند  لحظاتي  براي...  و  باد  همچون  دليلي  هر  به  موسماننا  روزي  ما  خود  اگر  آيا   سزوار اهل بيت نيست!!!

که يکسره به ما متذکر شوند که در فالن روز چادر خواهر، مادر و يا همسرمان را باد برده و   داريم  دوست  آيا   کنند  حفظ

  صحت   فرض  بر   حتي  را   تلخ  فاجعة  اين  نيست  شايسته  وجه   هيچ  به  پس شويم؟؟نمي  ناراحت  حرف  اين  تکرار  از   ما  آيا   ....

 !!!کنيم تکرار و بازگو آن

 دور ناموس تو اي واي پر از انظار است            بردنداز سر دخـتر تو چـادر و معـجـر 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   محمود اسدی                   شاعر:   
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 بنات علی راه چاره نیست بر  صبر جز            ستاره نیست آسمان حـرم یک  به امشب

 مـنـاره نیست نـبـوی درامـشـب مـؤذّن             حـرم اذان گـفت در دیشب عـلـی اکـبـر

 امشب به گوش نازک او گوشواره نیست             دیشب رقـیه در بر اربـاب نـشـسته بود

 نیست دوباره یتـیم خـویش ببـیـند امشب            قـاسم سـریه دست سر دیشب کـشـید بر

 آن سواره نیستامشب نگـاهـبان حـرم             خـیـمه بود ابوالفـضل پاسـدار به دیشب

 گاهواره نیست  در علی کجاست که امشب            دیشب ز شیر خواره خجل بود مادرش

 امشب که شیر هست چرا شیرخواره نیست             1عطش نداشت فرط ز دیشب رباب شیر

 نیست آشکاره در سینه مخفی است غمش             دل رباب فـلـک بر داغی گـذاشت تـیـر

 ما و این فرات کسی در کناره نیست این            آب نـباش اصـغـرم بـیا گـویـد به فـکـر

 پاره نیست بدن پاره منظرش به جز در            سوزان نشـسته است زینب کنار خـیـمۀ

 عشق حاجت هیچ استخاره نیست  راه در            گفت که رفت وحسینش  مانده به گوش صوت 

 این یـادواره نیست از بهـر شهـید بهـتر            منزل خـولی گرفته است به عزا زهـرا

 اهل اشـاره نیست مگـر ایکردم اشـاره            2سرم  در زیر تشت رأس حـسین خاک بر 

 سنگ خاره نیست  از دلت"کالمیا"  بس کن            گـریـسـتـند شهـیـدان به کـربال مـرغـان

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

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

 .کنيد زير بيت جايگزين را آمده

 امشب که شير هست چرا شيرخواره نيست             ديشب رباب شير به پستان خود نداشت
 هاي معتبر تغيير داده شد؛ بيت زير به دليل مستند نبودن داستان تنور خولي و مغايرت با روايت .  2

 اي مگـر اهل اشـاره نيست کردم اشـاره             کنج و تنور و رأس حسين خاک بر سرم

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: ولی اهلل کالمی                شاعر:   
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 بغضی میان سیـنۀ من جا گرفت و بعد            بعد وپای غمت پا گرفت  آنجا که اشک 

 بعد  و بـابـا گـرفتدخـتـرت بهـانـه  این             1بـازگـشت که اسـب تـو بـدون تو وقـتی

 بعد   صورت من را گرفت و که روی ابری            ابری سـیاه بر سـر راهـم نـشـسـته بود 

 بعد  آری صدای گـریـۀ زهـرا گرفت و             رسیدمی دلخـسته صدای مـادری انگار

 بعـد گـرفـت وخـدایـا  ذکـر مـحــمـدا و            هــمــراه آن صــدا تـمـامـّیِ کــودکــان

 بعد صحرا گرفت وکنان شد و ره  مویه            کس که زنـده بود از اهـل خـیام تو هر

 بعد باال گرفت و های توآتش به خـیـمه             نــگــاه عــلــمــدار لــشـگــرت از دور

 سلسبـیلآب  شـوید غـبار گـیـسویش از            که جـبرئیل سنان کنند سری را پس بر

 

 خورشید را گذارد پیکـرفـلق جا می  در            خورشید را سربرد شب روی دستانش می 

 غم دختر خورشید را  خارستانی از  روی            کشدمی با خود  یک بیابان زخم در راهست و 

 را خـورشـیـد بـار سنـگـیـن قـیـام بـاور             بردمی  هایششانه  ای برکـاروان خـسته 

 روی بـام نی طلـوع دیگر خـورشید را            کند؟تحـمل می کوفه کی سنگهای جهـل

 تا ببـنـدد دست اعجـاز آور خورشید را             قـدرتی هـم ندارد حـلـقۀ زنجـیـرهـاشان

 تیغ رعدآسای لحن خـواهر خورشید را            ایبُرد حتی لحظه نخواهد یادش   شام از

 
همانگونه که در کتب نفس المهموم ص  بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايات معتبر حذف شد! الزم به ذکر است  .   1

و ... آمده است تا قرن دهم    2۷۰، پژوهشي نو در بازشناسي مقل سيدالشهدا ص  ۵۰۷، ناسخ التواريخ ص  4۵۹، وقايع االيام ص  ۳۳1

 هيچ نامي از ذوالجناح نيست و اين نام براي اولين بار در کتاب روضة الشهدا آمده است. 

 اين دخـتـرت بهـانـه بـابـا گـرفت و بعد             بازگـشتوقـتي که ذوالجـناح بـدون تو 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: یاسر مسافر                     شاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل    عالیه رجبی                 شاعر:   
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 دارد بـارش باران از هایش خـبرچـشم            خلـوت خود شام غـریبان دارد باز در

 به بیـابان دارد   مثل هـاجر به خـدا سر            داده علی سر نادعلی   بیخود از خود شده و

 بعـد عـلی حال پـریشان دارد که از  او            سیـنۀ زخـمی رباب آمده است در شیر

 الیـش خـبـر از داغ فـراوان دارد الی            بال را پُـر کرد و الیش همۀ کـرب الی

 1افغان دارد   این تا دم مرگ ناله و بعد از             لب بود بر جانش همگی  وزد لب به هم می

 

 سوخته  هایی  خیمه   از ای شعله  دل؟ این چیست           دل نوایی سوخته از بازبرخاست  ،سوختم

 کـند از نـیـنـوایی سوخته  که حکایت می           شده  خاکستر  یک نی خاموش دل؟ این چیست

 صدایی سوخته به سینه با  میخواند روضه            کند ها شکـایت می جـدایی بند بـنـدش از

 پـیـش روی کـارواِن آشـنـایـی سـوخـتـه             غریب  سرهایی   هایی و نی   میخواند ز روضه

 هـایی سوخته  آیـه لـبـانـی تـشنـه و بر  بر            خوردآه، آه آن نی که   آن نی، روضه میخواند از

 میان بوریایی سوخته  غرِق در خون در            پیکری  تر طرف آنفرسخ  چند  اینجا، این سر

 ای خـطی ز داغ ماجرایی سوخته  نسخه           گوییا دل ز هم پاشید چون اوراق مقتل،

 خـواند کـسایی سـوخته  آیـۀ تـطهـیـر می            عــبـا آئـیـنـۀ روی نـبــی تـّکـه تـّکـه در

 پایی سوخته   دست و گل به گل دامانش آتش،            خاریک بوته  ازدختری چیده ست یک دامن گل 

 بـالیی سوخته  آتـشی مکـتوم از کـرب و           کشد بر لبم گاه از دل این آتش زبانه می

 
 بيت زير به دليل ايراد محتوايي و عدم رعايت رديف شعر تغيير داده شد.  1

 اش خـندان بودباز هم با هـمة تـشنگي            زد و جانش همگي بر لب بودلب به هم مي

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   روح اهلل گائینی                 شاعر:   

 

نفاعالتن فاعلفاعالتن فاعالتن وزن شعر:              قالب شعر: غزل     محمدمهدی سیار             شاعر:   
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 افـتـادهزار   نهـیب شعـله به آن الله             افـتـاده خـزاِن غـم به صفـای بهـار

 افـتـادهگذار نـیـزه به چـشمان یـار              ها و اهل حـرممقابل شهـزاده در و

 افـتـاده قـراربی میان مـقـتـل خـون              لب عطشان که غریبانه با ایشنیده

 افـتـادهبه قـد و قـامت آن بـا وقـار              از بریدن سر چشم حرامی پسچقدر 

 افتاده دارنیـزه  غارت یک سری به            و ها لگد کوبُسم اسب زیر تنی به 

 افـتادهتن شهـریار    به روی خـاک،             زخم سراسر و تشنه وکفن بی غریب و 

 افتاده که به پای نگار  خوش آن سری            خوش آن تنی که شود شرحه شرحه در ره او 

 

 دامان آسـمـان ز غـمـش پُـر سـتاره بود             نظاره بود فلک در ستاره زخم و، بیش از

 دشـتی ز سـوز سیـنه زینب شـراره بود            هـاالزم نـبـود آتـش سـوزان بـه خـیـمـه 

 ورق ورق و پـاره پــاره بـود قـرآن او،            خاک  زبرگیردش  ببوسد و تاخواست می

 چاره بود  ،خیمه نداشت درآنکه ره   چیزی             اسیرشد جای صد  یک خیمه نیم سوخته،

 شیرخـواره بود  شد شیردار مادر و، بی              !ولـیکـن هـزار حـیـف آزاد گـشـت آب،

 پـی گــاهــواره بــود  –امــا دل ربــاب              برآنچه رفت به غارت؛ نداشت کس  چشمی،

 نشنید کس، که حرف زدن با اشاره بود              ولیکمی حرف زد  یک طفل با فـرات،

 در پشت ابـر، چـهـرۀ هـر ماهـپاره بود             بود  نخورده سیلیکه  بودنمانده  رخ  یک

 ها بـپـرس که با گـوشـواره بودمشت از            چه کردها گوشمپرس که با  ها دست از

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                     قالب شعر: غزل  نعیمه امامی                   شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: علی انسانی                   شاعر:   
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 ای سر بریــده! بگو پیکــرت کجاست آه!           ای پاره پاره پیکر قرآن! سرت کجاست؟

 آورت کجاست؟آب  سقّــای کــودکــان تو،            فــریاد »وا عطش عطشا« رفتـه تا کجــا 

 قــامت تو، اکبــرت کجاست؟ مــاه بـلـنـد            ای مــاه من! که مــاه تمــامــّی عــالــمی

 اصغرت کجاست؟  کودک نشسته به خون،آن            اش، ربــاب گهواره نغـمه مانده بر سربی 

 ات! مادرت کجاست؟کسیبی عالم فــدای             گــاه و بستــرت آغوش فاطمه!ای خواب

 

 تا از نـفـس افـتـاد جـگـر گـوشۀ طـاها             کـنـگـرۀ عـرش فـرو ریخـت بنـاها در

 كه الشمس ضحیها  برنیزه سری رفت،            كه آیـات مـقـطـع خـاك تـنـی مـانـد،  بر

 چـشـمت چه بـالها  دو نـور آمد به سـر            تـنها تو نبـودی که ببـینی تک و  ! طاها

 کجـاها خـورشـید کجـا رفـت انـگـشـتر            آن شام غریبان چه بگویم که در طاها،

 در زیـر سـم اسب، در انـبـوه صـداهـا             نـدیـدیات را که هـم ریـخـتـه  قـرآن به

 ...الـــهـــا  ال حــــول وال قـــــّوه اال ب             سوختات طاها چه نشستی جگر فاطمه

 به هـواها  این سـر  را بـسـتانـیـد از سر             این نـیـزه نـبـایـد بـرود جـانـب زیـنـب

 ها بفـداها گـفـت اخی آن لحـظـه چه می             كرد به خـواهر تاب نیاورد و نظر سر

 ...سـواهـا  این قـافـلـه را قـافـلـه سـاالر            چه اندازه غریب است ولی نیستدید می 

 ای خــون خـدا، مـثـل خـدا، الیـتـنـاهـا             تو سر "یـا ایّـتـهـا الـنـفـس" ای مـعـنـی

 !اندوه مرا...ها این غربت و در مگذار            کن ای مصحف خاموش   بازآیه دهان  یک

 بـردم قــافــلــۀ عـشــق كـجـاهـا تـا مـی            منـزل نگـرانی چه كشیدم دو  هـفـتـاد و

 هـواهـا بـمـانـیـم در این حـال و بگـذار             باشیم  فـرزانگی آنجاست كه مجنون تو

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: کریم رجب زاده               شاعر:   

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:             قالب شعر: غزل     عباس شاه زیدی                 شاعر:   
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 آغوش او تو در  حق در آغوش تو گریان و             مگو سرّ  داری بیشتر هزاران روضه صد

 با خون وضوای با خاک هم تیمم کرده  هم            قتلگاه  ای درزین کرده  ای با صورت از سجده 

 به مو آیۀ تطهـیر را تفـسیـر کردی مـو            بارها  صورت  را کشیدی روی خون اصغر

 گـفـتگو میان قـتـلگه با ذات خود در تو              توأند زده محـو کل ذّرات فـلک حـیرت

 گیرد سبو می دست تو تا قیامت عالم از            ای در عین وحدت با خداکرده مستی بسکه 

 شود با پیکر تو روبرو  اینکه او قبل از            حسین بستی های زینبت را کاش میچشم

 تأویل خونین حسین از تنفـقو  هم از این            کربال ساربان با یازده انگشت رفت از

 

 نداشت یـوسف شهید به تن پیـرهن  آن             کـفـن نداشت روی زمین و افـتاده بود

 نداشت بدن   از اثر  نیزه بود و روی سر             مانده بودروی خاک  به  بدون سر پیکر

 نداشت  چنین شب شکن فروغ  هم خورشید             غـرق ستـاره بـود تن آسـمـان عـشـق

 زینب کبری محن نداشت عالم به قدر             بود رسیده غریبی روز وقـتیکه عصر

 نداشتتاب سخن گریه کرد که  آن قدر             خویش حسینگلوی به  گلبوسه داد چون 

 ای کاش قـتـلگـاه دگر اهـرمن نداشت            خـاتم فـتاده بود انگـشتی از اشـاره به

 جز بـوریا برای تن خود کـفن نداشت            کفن بی وغسل  بیگل  آن سه روز  از بعد

 نیلوفری که فرصت پرپرشدن نداشت            که محـو کـند کاخ ظلـم را رفت تا می

 سوختن نداشت   از بجز ای شمع چاره  چون             گریست می  و« وفائی» نوشت ای غمنامه

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل    محسن صرامی               شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: سید هاشم وفایی               شاعر:   
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؛ غـزلی ریخـت بهم  و ردیف " سر " اوالد علی ریخت بهم            مـادری گـفت بُـنیَّ

 ولی ریخت بهم اش بود،هـمۀ دلخـوشی            بـاالی بـرادرهـایش  قـد وخواهـری که 

 ریخت بهم خیر العـملی "  " وسط جلـوۀ            پهـلوی اذان گـوی حـرم ای آمـد ونیـزه 

 ریخت بهم  " احلی عسلی " طعم شیرینی             مذاقـش تلخ است این حادثه آنقـدر زهر

 معـنایی ضرب الـمثـلی ریخـت بهم  بار            انداخت  عرب تیرکه  آنجا  وحنجری کوچک 

" مادری گفـت            پیـرهـنی ریخت بهم بـدنی ریخت بهـم،  غــزلی ریخت بهم  "بُنـیَّ

 

 آخـرت بنگـرم به چـشم عـلی رزم  تا             برابـرت خواهم نـشست آینه سان در

 خواهـرت تسالی  قرآن بخـوان برای            ها بتابای آفـتـاب بر سـر سـرنـیـزه

 سرورت؟ زینب کجاست سید و ساالر و             گفت:  خنده به  خیمه به  کرد حمله که  دشمن

 روی پیکرت ازرد شده  های آن اسب            رو کنندمی  خـیـمـۀ ما  اینک به سوی

 های دخـتـرت تا تسلیت دهـند به غـم             هـاهای آتـش و با تـازیـانـه با شـعـلـه 

 سرت خود گشوده بر آن جسم بی  آغوش            گویا نشسته مـادرم اندر بهشت خـلـد

 سیراب کرده حنجر خونین اصغرت             استنشسته  کوثر سر بر به اشک  بابا

 مادرت ، خورده و مظلوم زخم آن جسم            دامن گـرفـته بود سر در قـتـلـگـاه بر

 برابـرت دهم جـان، را و  پیدا کـنـم تو             هاخـواستـم بـیـایـم و از زیر نیزهمی

 دخترتکه سوخت دلم سوخت   بیا  عمه            گفت  وناگه سه ساله دخترکی گریه کرد 

 سرت   همراهی روم به شام بهمی من            اشسـویـم آمـده با تـازیـانـه  به دشمن

 خون حنجرت  جانم فدای صوت خوش و             ام کنییاریبخوان که وقت سفر  قرآن 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   ناشناس                        شاعر:   

 

فاعالت مفاعیل فاعلنمفعول وزن شعر: غزل                قالب شعر: سیده فاطمه نوری             شاعر:   
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 عالم بر سرم دریای رحمت کشته شد  خاک            فضیلت کشته شد ها،فضیلتاز نفاق بی 

 شدزینت دوش نبی از جهل امت کشته             زدندها به قصد قُرب سنگش می بصیرت بی 

 شدلبان تشنه حضرت کشته  عاقبت هم با            حسی نداشتعضو حضرتش از تشنگی  چند

 چندین جراحت کشته شد  نهصد و و با هزار            ریختند رویش نیزه مانده بود  و هرچه تیر

 کشته شدذلت ما به   عزیز عاشورا روز             الرضاآن حرفی که فرموده است موالنا  آه از

 کشته شد مقـتـل گـفته آقا با مشقـت نصّ             هاقفا با ضربه  ازگفته مقتل خنجری ُکند 

 غیرت کشته شد  شرم و  ساقی لشگر کجایی،            ناقه گفت:کناره   خواهری با دست بسته در

 کشته شد ساعت چند  در هرچه َمحرم داشتم،            حسین عون و و  اکبر ،جعفر عباس وقاسم و 

 

 ای دیدم سرت پیکر نداشت طرف بر نیزه  آن            نداشت و سرپیکرت در قتلگاه افتاده بود 

 خواهر نداشت؟!  مگر آخرها قصابگفتم ای             گـیر آوردنت برادر بودی و مظلـوم، بی 

 نداشت  جوهری بهتر از خون، کاتِب این آیه؛             سرخ شد نیزه نیزه »حا و سین و یا و نونت«

 آه، آیا سـرزمـیِن کـربـال منـبـر نداشت؟             اتاز شأِن تو روی سینه  خواند،ای می خطبه 

 نداشت  بر تن تو سرت دست از از قاتلت بعد            ها نبـودآخـِر کار حـرامـی بـریـدن؛سر 

 نداشت انگشتر انگشتت  و پیکرت پیراهن              احسان خود درِ   کس را رد نکردی از هیچ

 نداشت  خواهرت معجراینکه  ،پس غلط گفتند            نرفت اما چـادرم از سـر غارتم کـردند،

 ولی باور نداشت  جسمت را؛ دید،مادرت می              !ست؟این حسیِن فاطمه  آیاگفت، مثل من می 

« می  گوشۀ گـودال، ذکرِ   من خبر از نوحۀ مادر نداشت  کس جز  هیچ            گرفت»یا بُـنَیَّ

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل    محمدجواد شیرازی            شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل    رضا قاسمی                شاعر:   
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 کو؟  ها را پاسداد خیمهمی  کهداری علم آن            کو؟ حسین عباس  گرفته یا ها آتش خـیمه

 کو؟ احساس خصم بی میدان قاتل این   شیر           حـریم فـاطمه حساس کو؟ که بوده برآن

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

 هارخ آئـیـنه   رحـمی نـشـسته بربی  گـرد           هاگـرفـته از شرار کـیـنه  ها آتش خـیـمه

 هاسیـنـه  پـنـاهی لـرزه افکـنـده درونبی            کـس و یـاور خـیـام زادۀ زهـرا شـدهبی 

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

 هازار یـاس انـد بـر اللـه آتـشـی افـکـنـده           هاعباس  و چشم اکبر دو از شمریان دور

 هاوامصیـبت از شکـست شاخه احساس            هاگـرفـته خـیمه پـروانه عـطـش آتش   با

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

 کندستون برمی  پـناه را ازهای بی خـیمه           افکـندحـرمـله این دفعـه تیر آتـشـین می 

 زندمی عصمت دست غارت بر خیام آل            منـش عـاطفه هـمـراه زجـر ددخولی بی 

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

 دود ای با چشم گریان می تشنه لب  طرف هر           رودآور به یغـما می عباس نـام خـیمه بی 

 شودمیعطشان طفل های گلگونه   هدیه بر           یاوریاین بی   دررحمان شالق بی  سیلی و

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

 زند به گیسو مییورش های کوفیان  پنجه           زندگرفـته بانگ عـمو می  ش کودکی آتـ

 زند می بجا خـنجـر به ابـرو  های ناخـنده           ها ای حضرت سـاقی بیاپاسـبان خـیـمه 

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

 سـقا عـمو ای مهربان  ها تنها شده،خیمه           آور بگوبا عباس نام  یا حسین برخـیز و 

 جو سپاه کـینه  کن حـفاظت از ها راخیمه           دیـده بر راه تو هـسـتـند کودکان فـاطمه

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

نوزن شعر: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعل               چهار پارهقالب شعر: محمدرضا سروری            شاعر:   
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 اغیار نیست  لشکر جزمصطفی حریم  در            نیست؟  را یارها خیمه تو کجا ماندی که بی  در

 عابد بیمار نیست  وری جزکودکان را یا           حرم گاهان ببین ضرب سیلی روی نیلی در

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

 رسی؟ دادم می کجایی کی بهابوفاضل یا              کسیدشت بی  ها بهپناهی بی  سروری از

 مـونسیوآتـش مـوسـم بـی ستـیـز آب    از           عزا محرم در هر غم با گریه برگو شعر

 

 قـلـبـها چــون خیمه های ســوختـه              ایــن دلـم در کـربــالی ســوخـتــه

 کـــربــالیــاد طــفـــالن غـــریـب              دوست دارم من بـســوزم ای خــدا

 گوئــیـا در کـوچه زهــرا مـی دود            دختـری در بیــن صحــرا می دود

 1پــای اســبــهــا  ها در زیــر جـسـم            آه مــی آیــــد صــدای اســــبـــهــا 

 کرده رخسـار یــتــیمـان را هــدف            دسـتـهـای بـی حــیـا و بی شــرف

 نیـزه هـا بـر شـانه هــا آیــد فــرود           نـه بــر کــجـــا آیــد فـــرودتــازیـا

 ســوخــته رسـد بوی شقــایــق، می            از مـــیــان آتــش افــــروخــــتــــه 

 گـوشها بی گــوشــواره گشته است           آسمــانی بی ستــاره گــشــتـه است

 چــشمهـای ســـوی عــمــه دوخـته            ای ســوخــتــهه ای فـدای چــهــره

 سو بچه هایک   بیمار و یک طرف           ای خــدا  زیـنب کبـری چـه ســازد

 روی خــاکستـر نشستـه در نــمــاز          با تـن خــســتـه کــنـد راز و نــیـاز

 تـدا بـر مـادرش زهــــرا کــنــداقــ           اش غــوغــا کند بـا قنـوت خــستـه

 
اما.   1 است  محترم  شاعر  اصلي  سروده  زير  و منظور  به  کنيممي   پيشنهاد  بيت  معتبر  و  مستند  روايات  با  مطالب  بهتر  انطباق  انتقال 

 .کنيد زير بيت جايگزين را آمده شعر متن در که شده اصالح معناي شعر، بيت

 کــودکـي در زيــر پــاي اســبــهــا            آه مــي آيــد صــداي اســــبـــهــا

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مثنوی      قالب شعر: سید مهدی حسینی                 شاعر:   
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 جمعی ز حـرم آواره ها سوخته، خیمه            ها پـاره بـدن  زیـر نـور کـمی از مـاه،

 1پرپر  عزیزش داغ ازاینطرف خواهری             سر تر تن هجده گـل زهرا بی  آنطرف

 خیمه سوزان بهجسم امامیست اینطرف             عریان آنطرف نعش امامی ته مقـتـل،

 اینـطـرف خـرمـن آتـش به تـن آل للا            سـو بـدن ثـارللا آنطرف ریخـتـه هـر

 کـفـنند  اینطرف جمله شهیدان خـدا بی             محترمندها  تر همه کشته شده  آنطرف

 اطهار بسوزد چون شمع  اینطرف خیمه            آنطرف خـیـمۀ کـفار مرتب شده جمع

 رفت  باالجگری  هر اینطرف آِه دل از            رفت باال نیزه سری هر سر برآنطرف 

 اسارت آید زمـزمۀ حـصر و اینطرف             آیدآنـطـرف هـمهـمۀ حـمـله و غارت 

 این طرف خاک نـشیـنند اسیران بِراه             آنطرف صـدر نـشیـنـند امیـران سپـاه

 عـریـاِن اباعـبـدللا  این طـرف پـیـکـر            گـمـراه جـایـزه دارند سپـاهی آنطرف

 مظلومامامی سم اسب  ین طرف زیرا             محروم مردی غیرت و  لشگری ازآنطرف 

 طرِف گـودالی ِطی کـند ناله کنان هر            وای از حـال دل فـاطمه، با چه حالی

 خود دلداری یا که مادر کند از دخـتر             زینب آمد که کند مـادر خود را یاری 

 غـمها مهدی َمـرهمانتـقـام است فـقـط             مهدی ،زهرایوسف  عزا، تسلیت صاحب

 
با توجه به ضعف محتوايي در عدم رعايت شأن اهل بيت و کنيم  مي شاعر محترم است اما پيشنهادبيت زير سروده اصلي  .   1

بيت اصالح شده که در و حفظ بيشتر حرمت اهل بيت که مهم ترين وظيفه هر مداح است  به منظور انتقال بهتر معناي شعر  

 .متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 اينطرف مقنعه و چادر و چندين معجر            زهرا بي سرآنطرف تر تن هجده گـل 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                    مثنویقالب شعر: محمود ژولیده                  شاعر:   
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 مانند کوه آذر است آسمان دود و زمین،               روز عاشوراست یا آغاز روز محشر است

 است   تابان یک سرخورشید چون  نیزه، برفراز           جسم هفتاد و دو ثارللا، بر روی زمین

 است ویک نی از زمین باالتراست خورشید یا که            هادرخـشد بر فـراز نیـزه می ماه زهرا،

 است دختریک   شعلۀ آتش، بلند از دامن            پسرساله غرق خون، پیراهن یک سیزده 

 است   پیغمبر این جوان، وای برمن، برمن،وای            ریز  چاک و ریز یک جوان، گردیده جسمش، چاک 

 این امید یـوسف زهـرا، علّی اکبر است           من نشـناختم نه خدایا این محـّمد نیست، 

 است زیباتر باغ گل،   ای، کزغنچه نشکفته            خـدا  ای بیـنم به روی شانۀ خـونغنچـه 

 این علی اصغراست  مهر طومار حسین است            گلویش یافتمخون  از گـل لـبـخـنـد و از

 گریان به جای مادر است   درغم عباس خود،           کـنـار عـلـقـمـه آیـد صـدای فـاطـمـه از

 حیدراست های دستعباس است این یا  دست           در این صحرا شده نقش زمین  شاخه یاسی،

 یاور است آقایتان بی  جان به کف یاری کنید،           کنیدای جوانان بهشتی، رو در این صحرا 

 است  زیر خنجر حنجر موالیتان لب تشنه،            حبیب  قاسم، وهب،  عبدللا،  عباس، حر،علی،

 است فاطمه، هم غرقه خون، هم پرپر  هایالله            ها در خاک برگردید یا پرپـر شویدالله

 است ناموس حّی داور این همان دخت علی،           زنندزنی را می  در کنار قـتـلـگه با هم،

 است   دورش یک بیابان لشکر ،یک بدن افتاده           در دست شمرخنجری  ،دست خولیای در نیزه 

 خواهراست نشان بوسه یک  روی هر زخمش،           زخم بریده حنجری خون زند فـّواره از

 شراری دیگر است  بر دل زهرا،کالمت هر             الل شو بس کن، است رفتهکجا انصافت میثم 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل     غالمرضا سازگار                شاعر:   
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 اش یال به هم ریخته  حرم ازهم   ریخت بر            1اش ریخته هم  به احوال اسب شاه آمد و

 اشکربال مانده و گودال به هم ریخته             اشصیحه زد زینب از اقبال به هم ریخته

 آیـددیـد سـنـان می می  دود زینب ومی

 آید شمر در مـعـرکه لبـخـنـد زنان می 

 کمان افتاده  شمشـیر و او نیـزه و دور            افـتـاده جـهـان گـودال شـهـنـشـاه بـیـن 

 چـشم نرگس به شـقـایق نگـران افتاده             سبط خـاتم ولی از تاب و تـوان افتاده

 عـلـیـا پـسـر فـاطـمـه تـنـهـا مـانـده وا

 هـا مانـده وا نـبـیّـا وسـط عـهـد شـکـن

 هـنـش آمده انگـار سـِر پـیـرُ  یک نـفـر             زخم تنش از بدن چاک و پُر  وپیرهن چاک 

 2جفا را تو مزن بر دهنش  نجیب تیر نا              از دم تیـغ به هم ریـخـتـه نـظـم بدنش

 اشکها موج فـشان بر دل ساحل بزنید 

 به مقاتل بزنید  سر گویم خودتان من چه

 اش را طرف زلف صنوبر آوردپنجه            آوردخویش در آن باغچه خنجر با  شمر

 آورد حنجر سرِ  بر  آنچه که او وای از            آورد به فـغـان درحـرم را  نـالـۀ اهـل

 
الزم به ذکر است همانگونه که در کتب نفس المهموم ص  بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايات معتبر تغيير داده شد!.   1

و ... آمده است تا قرن دهم    2۷۰سيدالشهدا ص  ، پژوهشي نو در بازشناسي مقل  ۵۰۷، ناسخ التواريخ ص  4۵۹، وقايع االيام ص  ۳۳1

 هيچ نامي از ذوالجناح نيست و اين نام براي اولين بار در کتاب روضة الشهدا آمده است. 

 اشيال به هم ريخته  هم حرم از ريخت بر            اشاحوال به هم ريخته  آمد و ذوالجناح
کنيم به منظور تطابق بيشتر با روايات معتبر و انتقال بهتر معناي  پيشنهاد مييت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما  ب.   2

 شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.

 با عصاي خودت اي پير تو ديگر مزنش             از دم تيـغ به هم ريـخـتـه نـظـم بدنش

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:           مربع ترکیبقالب شعر: سیدحسن رستگار            شاعر:   
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 وقت قبولی شده استشده و  امتحان سر

 است حل این مسئله هم قسمت خولی شده 

 آیـد پسرش نیـزه می  به پایش به سرِ   پا             نی رفت سرش سر  سامان جهان بر و سر

 سفرش سالمت کرده خدایا به  این سفر            قمرشدر اطراف سر او میخورد تاب 

 آیددور به دنـبـال سـرش می  مـادر از

 ؟ آیدپسرش می  بعد از اینها چه به روز

 

 ها به زمین پیکـرت بُود پـاره این تکه             نـیـزه سـرت بُودکـنم سـر  بـاور نـمی

 بدن اطهرت بُود کنم   میجا نظاره  هر            باید کفـن به وسعت صحرا کنم تو را 

 تنهـا میان دشمن دون خـواهـرت بُود               کـنم که تو بــاشی بــرادرم بـاور نمی

 حنجرت بود است که بر باران خنجر           کنکه روی نیزه شدی پس نگاه  حاال

 ای جان من فـدای تو انگـشتـرت بُود            کـنم که به انگـشت سـاربان باور نمی

 دسـتــان سـاقی حـرم لـشـگـرت بُــود            دسـت کـنـار آب کنم که دو بـاور نمی

 ی بریده گلو اصغـرت بُود شش ماهه              ات کـنم که به دستان خـونی  باور نمی

 تـرت بُود سـمـت کـدام خـیـمـه نگـــاه            قـفـا بریده سرت را عـدوی تو  ای از

 خون اکبرت بُود این پـیکـر تـنـیـده به             کـنم که چو تـسبـیح وا شده بـاور نمی

 یـغـمـبـرت بُودرأس تو پـ زیـرا کـنار             است بگو که نگویند خارجی  قدری اذان

 دخـتـرت بُود سـر آتش گـرفـتـه مـوی             این طرف نظاره مکن ای برادرم در

 تـرین مـادرت بُـود  این خـانـم خمــیـده             کـنـم که به گـودال قـتـلگـاه نمی بـاور

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: میالد یعقوبی                شاعر:   
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 هزار و نهصد و پنجاه زخـم درَهـم را            بگو چه چـاره کـنم این هـزار مـاتم را

 محـّرم را  که من شـروع کـنـم روضـۀ            آتش سوخت  در هایکی همۀ خـیمه یکی 

 تو قـامِت خـم راچگونه صاف کـنم بی             کردحـرمله من را ُرباب را خـم  کمانِ 

 را  خود خـاکهای عالم به روِی مـعـجر             ریـزدامـان دهـند اگر، خـواهـر تو می 

 هـای مبـهـم را که جـمع کـنم پـاره  نشـد            آتـش خـیـمه تَِن شهـیـدان مـانـد به زیر

 را «عـّمه سوخـتـم» بگـو چه چاره کنم             سر طفـلت شعله بر ای ازنشست خیمه

 که گرد خویش نـدیـدند هـیچ َمحـرم را            چند خانوم است صدای ضجۀ هشتاد و

 های محـکـم راکـند ضربـه  خدا بخـیـر            بـزنـند چه سـعی نـمـودم فـقـط مرا اگر

 

 صحرای کربال همه غــرق زبـانه بود              بس ظالمانه بود آتش زدن به خیـمـه ز

 ودزینب میــان خیــمـه وآتش روانــه ب            تاکس میان خیـمه نسوزد با اشـک وآه

 رخسار کودکان همه پــُر از نشانه بود             سیلی امان نداد به طفالن خستــه جـان

 ها بهــانه بود  سیــلی و تــازیــانـه زدن            مقصود خصــم کشتــن آل رســول بود

 های گوش چرا خون روانه بود  الله  از             شرمم ُکشد که فــاش بگویم ولی بپرس

 ای که جــلوۀ طـفـلی یگانه بود گهواره            بُــردند از خیــام حــرم دشمنــان دیــن

 آوای واحـسیــن به لبهــا تــرانــه بــود             وقتــی شکست سیـنۀ موال زُســم اسب

 گــرم نمــاز وذکــر دعــای شبـانه بود             زینب به یــاد توصیه های حسین خود

 سرهای روی نیــزه چـراغ زمانه بود             وفائی نشد خموشزان پس چراغ عشق 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل    حسن لطفی                    شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: سیدهاشم وفایی                شاعر:   
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 غــریـبان حسین است شام است ولی شام            عالم همه محزون و پـریشان حسین است

 مقتل خون، فاطمه مهمان حسین است  در           از خـون جــگـر اللـه فشـانـید کـه امشب

 یا کوفـه پـر از نغمۀ قــرآن حسین است؟            1منزل »خـولی«  نازل شده قـرآن همه در

 ـان حسین است تــشنــۀ لعل لب عطش لب           دریــا جــگـرش سوختـه و آب شـده، آب

 حسین است بوسه که این جان  بزن آهسته           ای بـاد بـه زخـم تــن اکــبـر که رسیــدی

 زهرا نگهش بـر تن عریــان حسین است             گـشـتـۀ زهــرا قـد خــم زینب نگهـش بـر

 وان حسین است هــاش همه زخــم فـراگل           ریحـان اللـه و از  صحرای بـال گشتـه پُـر

 حسین است  گریان و میگرید ست کهچشمی            در تــشـنـگــی روز جــزا چشمــۀ کوثــر

 در مقتل خون شمر، ثناخوان حسین است            است کریم است کریم که کریم استبس  از

 ســوزان حسین است از شعلۀ  میثم که پر           جـا راترسـم کـه بـه آتش بکــشانـد هـمــه

 

 نـشـسـتـه شد  نـافـلـۀ من   دیـدی نـمـاز            ام پـنـجـاه سـاله دیدی شکست حرمت

 بین طـناب شـمـر زنـازاده بـسـته شد            شام  و و ظهر  میزدیش صبحدستی که بوسه 

 شد که خسته زد سنان به تـنم تا آنقدر             ز صدا کردنت ولی من خسته نیـستم 

 بد شکسته شد  جای سرمچهار  اما سه            ای به نخ معجرم نخورد دست غریبه

 خجـسته شد زهرا دختر یعنی عـزای             ایـنها لـباس نو  من با لـباس مشکی و

 دسـته شد برای یافـتـنـش چـند لشگـر             خاری پـنـاه برد دسته گـلـت به بوتـۀ

 
انطباق مطالب با   منظور  به  و  خولی  مطبخ  موضوع   نبودن  مستند  دلیل  به  کنیممی  پیشنهاد   ایت زیر سروده اصلی شاعر محترم است امب.   1

 .کنید زیر بیت جایگزین را آمده شعر  متن در که شده اصالح  انتقال بهتر معنای شعر، بیت روایات مستند و معتبر و

 قرآن حسین است؟ یا کوفـه پـر از نغمة            «نازل شده قـرآن همه در مطبخ »خولی 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                قالب شعر: غزل     غالمرضا سازگار               شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: قطعه                  قالب شعر: سیدپوریا هاشمی               شاعر:   
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 1افتاد  بیـن قـتـلـگـاه که در بود غـروب            افتادگاه  هراسی به خیمه غـروب بود

 پـنـاه افـتـاد  بـی و حـرم بود پـنـاه اهـل            خوردمی   زمین بر و  بود  حرم سمت نگاش 

 به راه افتادسمت تنش که به لشکری  و            ست هاتفی که صدا زد نبرد مغلوبه و

 حـوالّیِ قـتـلـگـاه افـتـاد  شـمـر مـسـیـر            ایـنـکـه  گـرفـت تـاآِه مــادری بــاال  و

 حسین در دل مقتل دست و پا می زد

 به نـالـه زیـنـب او وا محـمـدا می زد

 کـردمی  تـوبـه بـرای سپـاه وا مـسـیـر            کردبه گـودال هـم دعـا می  اندنـوشتـه 

 کرد می  را  روضه طلب اوج خودش این و            تـلگـاه آمـدکه زیـنـب به قـ انـدنـوشتـه 

 کرد می  هاچه خواهرش دل به ایصحنه   چه            گرفـته اطرافـش دیـد سپـاهی و رسیـد

 کـردچـقـدر بابت این امـر یا خـدا می            رهاش کنند  به این داشت تا امید هنوز

 کرد پا می   همین که دید سنان نیزه دست و            ولی تمام امیـدش گرفت رنگ خـزان 

 کردجدا می سر سنان شمر قبل کاش و            سخت استروضۀ گودال با سنان  چقدر

 حسین در دل مقتل دست و پا می زد

 به نـالـه زیـنـب او وا محـمـدا می زد

 
الزم به ذکر است همانگونه که در کتب نفس   بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايات معتبر تغيير داده شد!.   1

و ...   2۷۰، پژوهشي نو در بازشناسي مقل سيدالشهدا ص ۵۰۷، ناسخ التواريخ ص 4۵۹، وقايع االيام ص ۳۳1المهموم ص 

 مي از ذوالجناح نيست و اين نام براي اولين بار در کتاب روضة الشهدا آمده استآمده است تا قرن دهم هيچ نا

 غروب بود که از پشت ذوالجناح افتاد            غـروب بود هراسي به خيمه گاه افتاد

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            ترجیع بندقالب شعر: فرشید یارمحمدی            شاعر:   
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 هاشـونـد برایـم لـهـوفمی تصویـر             هاحروف  حـلـقی بعـضی  وقت اداء

 هاگودی کسوف چکـمه آمدنـد به با            «الّشمس کّورت اذا » جای نوشت مقتل

 !ها؟غریب رئوف انگشترت کجاست            سـپـاهبایـد مـرتبت کـنـم ای شاه بی 

 هاوالّشمر جاِلس…و بعدش سیوف            ریخـته بهم پیـراهنت؛ تنت؛ دهنت؛

 هاِلـشـدَّت قـتـل الـطـفـوف واویـلـتـا            را به تو ندادنیزه مجال حرف زدن 

 هاحروف اداء حـلـقی بعـضی وقت            انداخت خواهرتگودال را به ولوله 

 

 چـشمان ترش آتش گرفته  و           پرش آتش گرفته یكي بال و

 تـمـام پـیـكـرش آتـش گرفته            خیمه بین تشنگي در سوز ز

 آتش گرفتهدخترش كه موي            بیاید نجف حـیـدر  بگوئید از

 بمیـرم معجـرش آتش گرفته            ها اي داِد بي داد میان خیمه

 آتش گرفته  اصغـرش گـلوي           ها دنبال آب است خیمه  یكي در

 گرفته  پرپرش آتش  كه یـاس           غارتبه ش رفته ا هستی  تمام

 صـداي مـادرش آتش گرفته            كردآن تیري كه رأسش را جدا   از

 گرفته  نگـاه خـواهـرش آتش            دید مي دشنه زیرگودال  در و

 گرفته آتش حنجرش  در نفَس           خـیمه چگونه از همه دیـدند،

 یكي بال و پرش آتش گرفته            كـنـار جـسم عـریـان بـرادر

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر:       نیما نجاری          سید شاعر:  

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                     قالب شعر: غزل    رضا باقریان                      شاعر:   
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 نگذاری خیمه   دل زینب فدایت پا برون از            یا تو تب داری؟  زمین کربال تب دارد آیا،

  »النّاری رّبِ خلِّصنا من »دیگر بار  صد بگو            »تؤّدبنی  الهی ال »هایم نیمه شب   در بخوان

 که فـردا باز فـردا یـوسف تـنهای بازاری            غل و زنجیر بر گردن چهل منزل بیا با من

 گویند بیماری راست می تو بیمار حسینی،            عطشان بود اباالفضلی که سقا بود و دار تب تو

 ات جمع اند بسیاری مالئک بر سر سجاده            یا سبوُح یا قّدوس  عاشوراست،تو را هر روز 

 الـنّـاری  یا سبحـانک الـلّهـّم خـلّـصنا من  و           الـهـی یـا الـهـی سـیـدی ربّـی و مــوالیـی 

 

 االَعضا گذاشتند  خورشید را ُمقَـطَّعُ             گذاشتند را خود نیزۀ وتیغ  و شمشیر

 بر ُمصَحِف شریِف تنش پا گذاشتند            موقع تقسیِم غارتش وحشی شدند و

 دِل زهـرا گذاشتـند عجیب بر  داغی            اش رفته نیزه  بر سرِ  با زدند چرخی

 برای تـاخـتن آیا گـذاشتـنـد؟  جـایـی           به نعِل تازه زدن احتیاج بود؟  دیگر

 كبری گـذاشتند؟ براِی زینب  سهمی            آمدند دسِت پُر قتله گاه راضی و از

 گذاشتند؟  حوراگیسوی به  مگر آتش            باراِن خون چكید لرزید عرِش اعظم و

 گذاشتند  به صحرا پای لرز و ترس با            زینب به گریه گفت َعلیُكنَّ بِالِفـرار

 داد كـیـنه را به تماشا گـذاشتـنـد بی            شدتازیانه َسنان   نِی و كعبِ  شمشیر،

 گذاشتند یغما به َمعرِض  ها خیمه در            گوشواره را تا روسری گرفته و از

 گـذاشتـند دعـوا حتی میاِن خود سرِ             بیشتر یك ذره ها سرِ  خورجین به دست 

 و ما بـقـِی ظلـم به فـردا گـذاشـتـنـد            عقب كشید عشرت لشكرِ  مسِت غرور

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل    مهدی جهاندار            شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: علیرضا شریف                  شاعر:   
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 اخاک! أدِرک  قُم یا اخا! ِسوا: لَم تَقُل شیئا           خاک بهساعت که افتادی  لبان تشنه آن با

 چاک  چاک جسمی  صحرا لبی خندان و مانده بر           دورترقدری  دست گریان است و مشک دور از

 با خون پاک   شویند جز   خاک گلگون را نمی             ِعنَدما ُکُل یَـَروَن الَموَت اَحلی ِمن َعَسل

 باک؟  کردن چه جان فدا از عشق را تشنگان            ُسیوف قاَل ُخذینی یا  َمن فِی الموکبِ  کلُّ 

 خـشد این چـراغ تابناک در تا قیامت می            الُهـدی الذی َسـّمـاهُ مصباحَ   یَـلـَمُع النُّـور

 گردد هالک  شب ظلمت نمی  در  هرگز نور           تاریخ نیست تاریخ در  از تر داوری عادل

 

 کند  دل پیـالـه و پیـمانـه می  خـون بر            کند دستان بـاد مـوی تو را شانـه می 

 کند  جگرم خانه می  عمیق بر زخـمی           ات از داغ جانگـداز جـبـین شکـسـته

 کند  با دوست، گفتگوی صمیمانه می           به گـودال گـوئیا  تو رگهـای حـنـجـر

 کند  دانـه میدِل ُدر ببـیـن چه با  حـاال          ذبحت عـظیم بود و زبـان مرا بـرید

 کند  می پروانه  شعله ها چه با گل واین             آتش خیام حرم دشت روشن است از

 کند  شبـیـِه به ویرانه می  دست عــدو               كنم به خــدا بـاغ اللـه را بــاور نمی

 کند  ساقـۀ شـقـایـق و ریـحـانه می  بر            ای  باِد خـزان چه حـمـلـۀ نامـردمـانه

 کند  را شـانه می گـیـسوی دختران تو               سفید شد گیسویش زمصیبتزینب که  

 کند  های عـالـمـی به دلـم النه می غـم           حاال كه نام دخت علی بر لبم نشست

 کند  دل را نصیب رزق كریمانـه می                میرسم  روز وهركجا كه به بن بست هر

 کند  مستی میخـانه می هــوای گــاهی            شود حـرم تنگ میگــاهی دلم برای 

 کنـد  عشق حسیـن با من دیـوانــه می            استزمین عطشناك کرده اران چه با ب

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل     فاضل نظری                 شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: هادی ملک پور                 شاعر:   
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 سر را جـدا نموده و تن را گذاشتند             نوشت روی تـنت پا گذاشتندراوی 

 زهـرا گـذاشتند؟؟  جایی برای بوسۀ            صفتان روی پیکرتآقا بگو که بی 

 عـصر بود تنت جا گذاشتند  نزدیک             زینب اسیر شدنزدیک عصر بود که 

 دل صحرا گذاشتند  در خاک روی بر            هـمۀ هست فـاطـمه رفـتـند و پیکـر

 پـیـراهـنت بـرای تـمـاشا گـذاشـتـند              داشتی بخشیدی از کرامت خود هرچه

 هـمـجـواری سر سـقـا گـذاشتـند  در            اکبر تورا ببین که رأس علی و خیز

 تند خضاب تو باال گذاش خون رأس به            دل زینب تورا تا خـون کنند جان و

 

صحرای کربال همه غرق زبانه بـود              آتش زدن به خیمه ز بس ظالمانه بود  

روانـه بـودآتـش  زینب میان خـیمه و              تاکس میان خیمه نسوزد به اشک وآه  

از نشانه بود  رخسار کودکان همه پرُ              سیلی امان نداد به طفـالن خسته جان  

هـا بهـانه بـود  سـیـلی و تـازیـانه زدن            رسول بـود مقـصود خـصم ُکـشتن آل  

بود روانه گوش چرا خون های الله از               شرمم ُکشد که فاش بگویم ولی بپرس   

ای که جلـوۀ طفـلی یگانه بود گهـواره            بُـردنـد از خـیـام حـرم دشـمـنـان دین  

حسین به لـبـهـا تــرانــه بـود  آوای وا            ُسـم اسب وقتی شکـست سینۀ مـوال ز  

ذکـر دعـای شبـانـه بود  گـرم نـماز و             های حـسین خود زینب به یاد تـوصیه   

سرهای روی نیـزه چـراغ زمانه بود                خموش چراغ عشق وفائی نشد پس زان   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: علی اصغر یزدی               شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: سید هاشم وفایی              شاعر:   
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 استولی شام غریبان حسین  شام است           و پریشان حسین است عالم همه محزون 

 است حسین مهمان فاطمه خون، مقتل در            از خـون جگـر اللـه فـشـانید که امشب

 نغـمۀ قرآن حسین است؟  از یا کوفـه پُر           1«خولی» منزل نازل شده قرآن همه در

 عطشان حسیـن است  تشنۀ لعـل لب لب            دریا جگـرش سوخـتـه و آب شـده، آب

 است که این جان حسین بوسه آهسته بزن           زخـم تـن اکـبـر که رسیدیای بـاد بـه 

 زهرا نگهش بر تن عریان حسین است           گـشـتـۀ زهـرا زینب نگهش بر قـد خـم

 هاش همه زخم فـراوان حسین استگل            از الله و ریحان  صحرای بال گشته پُر

 وگریان حسین است  گریدمی  ست کهچشمی              ـرجـزا چـشـمـۀ کـوث تشـنگـی روز در

 حسین است ثناخوان شمر، مقتل خون در           کریم است که کریم است کریم استازبس 

 حسین است سوزان شعلۀ از میثم که پُر           جـا را ترسـم کـه بـه آتش بکشانـد همـه

 

 را  چمنی نیست تو ، خنجر و نی   سنان و جز           وطنی نیست تو را  این خاک بالَکش، از غیر

 یمنی نیست تو را  نداری،تو که انگشت             گـفـتـم از خـاتـم انگـشت تو را بـشنـاسم

 را  پیرهنی نیست تو ای،غارت شده حال           امگفتی غارت زده تو پس از قتل حسن،

 را  تو نیستزنی  سینه  مادرمان، من و جز           شده مثـل دلت نـرم های تنت اسـتـخـوان

 دیـدم، بدنی نیست تو را تا رسیدم به تو            شدی خاک شده چون بدنت رد از اسب بسکه

 را کفنی نیست تو خاک بیابان، جز ورنه           که بـدن جـمـع شود بـوریـا بود بـهـانـه،

 
تنور خانه لذا بيت زير موضوع مطبخ خولي در کتب معتبر نيامده است بلکه گفته شده سر مطهر امام را در زير تشت قرار داد نه .  1

 يا کوفـه پر از نغـمة قرآن حسين است؟         «نازل شده قرآن همه درمطبخ »خولي                      تغيير داده شد

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:              قالب شعر: غزل     غالمرضا سازگار                شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   سعید خرازی                   شاعر:   
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 !حسین ،که درین لشکرند  کوفیان  به نفرین           حسین! ،برندمی را  توها که نیزه  به  نفرین

 !حسین سرند؟چرا بی  عشق، سردارهای           ستمغربی  این چه دهم، آه از غروب روز

 !حسین دلـواپـس گـلـوی علی اصغـرند،           حضرت عباس...)یا قمر( چشمهای این

 !حسین ،خرندمی  ری حکومت و زر و سیم           مـدعـیــاِن امــور دیـن بُــرنــد ســر مـی

 !حسین انگـشتـرند، آنها که دزِد جـامه و           بـادا حـرامـشـان هـمـۀ روزهـای عـمـر

 !حسین محـشرند های صف فـردا شغـال           دونـدها که روی تـن مـاه مـی این اسـب

 !حسین که ساقـِی آب آورند، !این دستهـا           هات آمـدند؟ عـطشکه پـا به پای  دیـدی

 

 کنند یا بر او بـندند آب و منع از نانش              نامه بنوشتند تا در کوفه مهمانش کنند؟

 قربانش کنند  یا صالت جمعه جمع آیند و           نامه بنوشتند بر آن کعبه کارندش نماز

 سپردن سنگ بارانش کنند   وقت جان یا به            مقـدمش نامه بنوشـتند تا ســایند سر بر

 چون ماه تابانش کنند   یا به نوک نی سر           جان بسپـرند  نامه بنوشتند کاندر راه او 

 یا مـیـان آفـتـاب گـرم عــریـانـش کـنند               اش دارند جای  نامه بنوشتند تا در سایه 

 یا ز سّم اسب کین با خاک یکسانش کنند               سر دهندپایش خاک  تا دربنوشتند  نامه 

 از جسم بی جانش کنند   جدا او یا که دست           نامه بنوشتند تا در بیـعـتـش آرند دست

 حیرانش کنند   از اطفالخواهش  یا کنیزی           شام مصر و ازبنوشتند کارندش غالم  نامه

 کنند دندانش  چوب کین گیرند و قصد در             تن شد جدا ام رأسی که از جودیا نشنیده

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                         قالب شعر: ناشناس                     شاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل     جودی خراسانی               شاعر:   
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 دخـتـِر زهـرا نفـس نفـس زد و افـتاد،            به دشِت عـاشورا نگـاِه خـستۀ زینب،

 ها  آتش و زن  دود وای از  میاِن خیمه            او فـقط مانده هـمـه رفـتـند، تـمـام شد،

 طـاهـا  عـقـیـلـۀ   بــرای رمــق نـمـانـده            جاِن حسین  عزیزِ  نشسته گوشۀ خیمه،

 عظما؟   غمِ  این چه کنم من در برادرم،            ها میـزد دویـد سـوی بـیـابان و لطـمه

 خود را؟  خواهرِ   که سپاری تو بر... حسین            :با خودش میگفت لِب گودال و نشست بر

 شـنـیـد نـالـۀ جـانـسـوِز حـضرِت لیال             دستشگرفت با   سرش را فرِط گریه، ز

 چـقـدر درِدسر و یک زِن تک و تنها             اضطـراِب زیـنب را  کـند، خـدا بخـیر

 

 ها  خیمه سبوی از تراوید  می  خون و آتش            ها  لغزید، روی خیمه گیسوی خورشید می

 ها  خیمه  پُـر بود جوی  از شرار تـشنگی،            زخـم دشت را ُشست، می ها  آب، پای تپّه

 ها  خیمهوضوِی جام   ریخت در می  ارغوان،              نشست  می آسمـان آرام در شـّط شـقـایـق

 ها  خیمهسوی رفت،   اسب با زین تـهی می            گرم بیـابان خفتـه بود در شهریار عشق،

 ها  خیمهپوش از روبه روی  شعـله آفتـابـی           پـا آغـوش، استقـبـال کرد تا به َگرد را سر

 ها  خیمه بوی  آیه عرشی غـزالِ  شـوق را            حرم بیرون دوید ای خونین شنید واز شیهه

 ها  خیمهآرزوی ، خاک شد با گاِم رجعت            کوه ز  تر رنگین یال و تنها بود، تنها اسب،

 ها  خیمه، در گلوی غیرتزد بغِض  می  بال           زنگ اسارت داشـتـند ساربانان در جرس،

 ها  خیمه جست و جوی  در سری،  نخل سبز بی             ها را برد و شب مهتاب دید آالله کـاروان،

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                قالب شعر: غزل       پوریا باقری                   شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل     خسرو احتشامی                شاعر:   

 



 474  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 

 کـنی؟  با این هـمه اسیر پریـشان چه می            1کنی؟  عشیرۀ طوفان چه می ای موجِ از

 کنی؟  می چه به گریبان های سر غنچه با             جــدا ســر هـای ای وارث قـبــیـلـۀ گــل 

 کنی؟  چه می میدان به مانده  که پیکری با              ای سترک  ای معنی صالبـت و ایـمان،

 کنی؟  چه می پـنهان با این همه جراحت              2غـم حـسـین  از وی پاره پاره جگـر،ـبان

 کنی؟  چه می هجران های سرکش شعله با           از غـم فـراق  دریـا دِل خـمـیــده کـمـر،

 

 سردار سری نیست که نیست  به تن این همه           خبری نیست که نیست خون بنویسید که جز

 نیست که نیست   شام غریبان سحری  پس از  و           بنویسیــد که خــورشید به گــودال افــتــاد

 نیست که نیست   ما بال و پری خاکستر زیر           ســوخته جــان میگـیرد پر بــال و آتش از 

 را پسری نیست که نیست  بنین  این ام پس از           مــدینــه خبــرش را ببــردیک نفر سمت 

 نیستاثری نیست که  اصغر گهوارۀ  ز چون            یا به آن مــادر ســرگــشته بگویید: نگـرد

 تکه نیس نیست پدری تازه فهمید که دیگر           تــازیــانــه بـه تــســالی یــتــیــمــی آمــد

 
پيشنهاد  وجود ضعف محتوايي در عدم رعايت شأن اهل بيت؛ بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   1

  شعر  متن  در   که  شده  اصالح  بيت  است؛  مداح   هر   وظيفه  مهمترين  که  بيت  اهل منظورحفظ بيشتر حرمت و شأنکنيم به  مي

 .کنيد زير بيت جايگزين را آمده

 با اين هـمه اسيـر پـريـشان چه مي کني؟             طوفان چه مي کني؟ ه ياي مرغ از عشيـر

انتقال  انطباق مطالب با روايات مستند و معتبر و منظور به  کنيممي  پيشنهاد  بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما.  2

 .کنيد زير بيت جايگزين را آمده شعر متن در که  شده  اصالح  بهتر معناي شعر، بيت

 کني؟  مي   چه با اين همه جراحت پـنهان               يک آه از لبت نـشـيـنـيـدنــد دشــمــنـان

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل            قالب شعر: سید عباس صدرالدینی            شاعر:   

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   مهدی زنگنه                    شاعر:   
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 آب اّما به دست دشمن سرکش مهار            کودک مـیان خـیـمه دلـش بـیـقـرار آب

 آب بی سر میان مـعرکه خفته سوار            حیف  رو به قبله، چندین بنفشه بین حرم 

 کشد به خـدا انتظار آب  یعنی که می          سوی نهرعلقمه استبه دخترک چشمان 

 با ما نبـود جـان پـدر این قــرار آب           و به گریه گفتلب را به ِشکوه باز نمود 

 گردد سیاه در دو جهان روزگار آب          گر تـشـنه لب به خـیمه بمـیرد بـرادرم

 آب دیگـر نبـود بر لب دخـتر شعـار          عـمـو تـشنه شد شهیدرسید   وقتی خـبر

 

 

 برگرد پریشان بال، زخمی، قاصد خون خدا،         برگرد ها،  سوی خیمه ،به میروی غمگین چه تنها 

 ها، برگرد  مانی آنجا از جواب بچه که در می         دانم می  اّما خوبدانم چه در سر داری،  نمی 

 برگرد را، کشی چشمان اهل خیمه  به آتش می         آلود چشمهای خیس وخون تو با این چشمها،این 

 برگرد  برگشتی ازهنگامه، کو بابای ما؟« چرا»        اهل حرم این استپرسش  چه خواهی داد پاسخ؟

 ، برگرد اذان آشنااز این  معـّطر گشته دشت        اذان داردنی شوق  باالی  تـشنه بر گـلویی

 برگرد  ها،  میـان نیـزه   گلی گم کـرده زینب در        صدایی مبهم، اّما آشنا جاری است وآن سوتر 

 برگرد  ؟ کهنه راهای  زخم  ایننهد  می که مرهم        تنی صد چاکتو را تن پوشی از زخم است و درمیدان 

 

 ها  از نیزه دمد یک آسمانه خورشیِد ناب  می            ها دارد امشب، آفتاب از نیزهمی  پرده بر

 ها  ُرخ متاب از نیزه  زخمی!خورشید ای آه!             آلود راهمه خورشید خون  شناسی اینمی

 ها  هـا و آفـتابه از نیـزه  ماهـتـابه از نیـزه              دمدکه امشب می چون کهکشان است این بیابان،

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: سیدمحمد جوادی              شاعر:   

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:            قالب شعر: غزل    محمد رضا تقی دخت          شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل     سعید بیابانکی                 شاعر:   
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 ها  نیزه  حساب ازخورده زخِم بی کاین بیابان،               روز حساب دهد ریگش هم گواهی می ریگ

 ها  رکاب از نیـزههایی بی یـادگـار اسب               هایی به خونه غلتیده استتن هایی سرخ ویال

 ها  نیزهها را جواب از  خواهد آمد العطش            عطش نوشیدن استآرزوی آب هم اینجا 

 

 از خون داشت  پرزینب دلی  فاجعه تیر ز            داشتگلگون های  افق حرف  غروب بود و

 دوخت  می  خون بیکرانکرانه چشم بدان            سوخت  می  ها  خیمه غریبانهو   بودغروب 

 داد  به این بهانـه گِل زخـم را نشان می           داد نسیم، گیسوی خون را دمی تکان می 

 گشت  می  طفل، به سودای آب بر  چو چشم           گشت تر می  دل شکـسـتـۀ زینب شکـسـته

 گاهوارۀ عشقشکسته بود به یک گوشه            سـتارۀ عـشق  فـتاده بـود ز اوج فـلک،

 لباس مـاتم داشت افق به رنگ شقایق،            شکـوه سواره را کم داشت ستاده اسب و

 که رویای اشک شد تعبـیر  آن دیار  در           در آن غروب که آیات عشـق شد تـفسیر

 شست  که زخم ستاره را می  سرشک بود            ُرست می حماسه بودکه از بطن خاک وخون 

 رانـدند  باره به جـسـم ستـاره می هـزار           راندند باره می  پای، سر و ت وبه روی دس

 میـان تـیر، تـن پـاره پـاره در آغــوش            آغـوش نبود دست که گیرد، ستاره در

 به خیـمه آب رسـانـد اگر گــذارد تـیـر            نبود دست که بیرون ز زخـم آرد تـیر

 ها تبـسـّم کرد  چه صادقـانه بـدان زخـم           پـرواز را تـجـسـّم کـردسـوار آب چو 

 خـمـیده بود افق بسکه داغ سنگین بود            خــون الله تمام کـرانه رنگـیـن بـود ز

 است مانده دست وکفن رها  و سر که عشق بی             مانده استهزار زخم به عبرت چو چشم وا 

 کـنـان در سـجـود آمده بـود قـیام حـمـد           هـمـه قـامـت فـرود آمـده بـودفـراز با 

 رفت میکاروان   وخوان بود   درای مرثیه          رفت  می آسمان به محمل  صدای سوگ ز

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            مثنوی  قالب شعر: پرویزبیگی حبیب بیگی            شاعر:   
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 آه انـگــار نه انـگـار عــزاداری هـسـت           هستستمکاری روی لبش مرد  خنده بر

 هست تب شعله تن بیماری طرف در این           سـوزان دارد طـرف دامن طفـل آتش  آن

 هستعلمداری دست  که به پا خیزد اگر            کـرد نگـاه و زنی بـاز سوی عـلقـمه می

 از فـرات سخنش نالۀ سـرشـاری هست:           کرد را پُرچشم دلش که خون  همه دیدند

 صفحۀ گلزاری هست گل اگر نیست ولی            کاری هستمبریدم که در این دشت مرا 

 آخـر این قافـله را قـافـله سـاالری هست           رحیـل سـاربـانـا مـزنـیـد این هـمه آواز

 وعــدۀ دیداری هست که سوی کوفه مرا           کـشتـه مـظـلـوم جـدا به امیـدی شـوم از

 

 آنجا نشسته بود  همیشه در از تر  غمگین            مانند یک فـرشتـۀ از پـا نـشــسته بــود

 دور از نـگـاه مـردم دنـیـا نـشـسـته بود              نگاش بود چـار حـوریه دور هشــتاد و

 کـوچک زهـرا نشــسته بود  تنـهـا نـماد             روی دامنش که نـسیم مـدیـنه داشت بر

 باال نشـسته بود  هـمـه این خـود نبـود بی          ای به زبانش بیاورد  خواست خـطبه  می

 بود اطـراف کـوفه را به تـماشـا نشسته             قـرار با یـاد خـانـۀ پـدری مـحـو و بـی

 کــنـار جـاده آن ها نشـستـه بود  مـسلـم،            گذشـت برای ظهــورشـان  یک مـاه می

 نشسته بود  تصـویر یک هالل چه زیـبا             آن غروب در وبه خدایشر های درچشم

 شـبه آنجا نشــسته بود  زیرا هـالل یـک           نـیـزه مقـابـل خـود چـشم بـرنداشـت  از

نفعالتن فعالتن فعلفاعالتن وزن شعر:                    قالب شعر: غزل   علی انسانی                   شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: علی اکبر لطیفیان            شاعر:   
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 سِر خورشید را دیدم، نیزه می  بر فـراز           کم پـیکر خورشید را کم بلعید، دشت می

 گیسوان خـفتـه در خاکستِر خورشید را              ها تـا بشویـد با گـالب اشک آسـمـان گو

 خورشید را  تـرِ  بـوریا عـریان  از پیـکـرِ              تا پنهان کند این دشت بوریایی نیست در

 پـرپـر خورشید را تا بـبـینـد کـهـکشانِ              کنید را وا خوِن شفق های خفته در چشم

 خورشید را  نـیم دیگـر بـُرد  کاروان می             سیالب خون افتاده بود در ،خورشید نیمی از

 خورشید را  ساربان دزدیده بود انگشتر             ها گـلوی زخمی زنگـوله  کاروان بود و

 بینم سِر خورشیـد را فراز نـیـزه می  بر               اشترها چه غمگین و پریشان میروند آه ،

 

 اینجا صدای خـواهـری آتش گرفتـه           دمد در حنجـری آتش گرفته غــم می

 پیچـیده دربـال و پــری آتش گرفتـه            کبـوتـرها را یک  بچه  اینجـا کبــوتـر

 پـود معجـری آتش گرفـتـه  از تار و           گـیرد دمادم شعله می فریاد عصمت،

 گرفـتـه  دامـان طـفـل دیـگـری آتـش           ها بـاز در میان شعله بـشـتاب زینب، 

 الی مــادری آتـش گـرفـتـهدر الی           عطش صد حنجره درد  آنسوی فریاد

 گوشه چـشمان تری آتش گـرفته هر           خـون های غرقه در از داغ این آالله 

 از روی نـیزه با سری آتش گرفـتـه            کـنـد فــرزند قـرآن قـرآن تالوت می

 افـتاده بر خـاکـسـتری آتـش گرفـتـه           پیـش نـگـاه خـستـۀ پـروانـه، شـمعی 

 اتـفــاقـات دری آتـش گـــرفـتــه  در            شک تـمام این وقـایع ریـشه دارد بی

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل     سعید بیابانکی                 شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: محمد بابا نیری            شاعر:   
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 سوزد می را النه  حرمبال و  کبوترهای بی            سوزد خـیـام آشـنـا از آتــش بـیگـــانه می

 سوزد  فرزانه می  و شرحش دل دیوانه که از           دانم  چه غوغایی است دراین دشت ماتم زا؟ نمی

 سوزد می تابانه  بی است، خیمه بیماریدریک که              ها آتش؟  خیمه مگر دشمن نمیداند که زد بر

 سوزد   که از شوق وصاِل حضرت جانانه می              چو ماهی زیرابرخون بینم، سری باالی نی  

 سوزد   می  که از بـیداد و ظلم زادۀ مرجانه           زینب؟ها یا ازدل   دود از خیمه رَود برچرخ،

 سوزد می پِر پروانه چون شمع ودامن چون  که خود             َدود هرسوطفلی   باشد و  میغروبی آتشین 

 سوزد  می کودک ُدردانه   ،وگرنه پای تا سر            آتش رایکی کو تا به یاری خیزد و بنشاند  

 سوزد  ، بر این دل ها می دِل آتش چرا یارب            به آتش نیستحاجت  دِل سوزاِن طفالن را دگر

 

 سوخـتـند و خـبر سوخـتـنـش را بردند           ها عـطر خـوش پــیرهـنش را بردند باد

 هـا اللـۀ بــاغ بــدنـش را بــردنـد  زخـم           دادند می عطشـش قـهـقهه سر ها بر نیزه

 ها نـقـش عــقـیـق یمنـش را بردند حلقه           زدندحـلـقـه  او و بر پیکر ها دور دشـنه

 که روی نیزه بوی پـیرهـنش را بردند            است این عطش یوسف معصوم کدامین مصر

 تـجـّرد کـفـنش را بردند اهل صحـرای           که معلـوم نگـردد به کـدام آئـین است تا

 تـا مـدیـنـه خــبـر آمــدنــش را بــردند             اوتـر از خـواهر  زنان زود ها سیـنه باد

 پیرهـنش را بردند  ها یوسف گـل گرگ           یوسف آهسته بگویی که نمـیرد یعـقوب

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل  علی انسانی                شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   رضا جعفری                  شاعر:   

 



 480  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:نهم    بخش  
خروج از کربال  اشعار  

و  دفن شهدا     
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 بس  ماند و صد داغِ دلبر یک دِل آشفته و            بس   ماند و خنجر خون وخاطراتم  درکربال 

 بس  ماند و ساغر ساقی و اشک خوِن دیدۀ            شده است پُرخاطراتم آنچه از دشِت بال در 

 بس  ماند و  پرپرگلهای    از پُردشتی ام دیده            اندکـنـاِر قـتـلگه وقـتی عـبـورم داده از

 بس   یک سر ماند و تو تازه فهمیدم برایم از             اماشکم شسته وقتی آن شب خوِن زلفت را ز

 بس   ماند و اصغرالالی غِم  آن عطرِ  گو در             1برمرا می ام شیرخوارهگهوارۀ  خودمبا 

 بس وتصویِر محشر ماند  در نگاهم شرحی از            اندعاشورا مرا وقتی که جوالن داده عصرِ 

 !بس از باغِ کوثر ماند وفقط سوزی خزان  گو             نگـاه رفـتن سوی کوفه آخـرین آهِ  وقتِ 

 

 رودسمت عدو سرو روانم می  جان به کف            رودروز واقـعه دیدم که جانم می  ظهـر

 رودسارم میسایه سرفراز از وادی نی             سپرد و جان فشاندمن سرمست بود و سر  سرو

 رودباغ ما آتش گرفت و باغبان هم می            درند دیوار و  تکـرار ورهای شعلهخیمه

 رود ماتم می   عمر من همگـام با اندوه و             داغ و صبر کردم پشت صبر دیدم پشت  داغ 

 رودانم می دیدم که جخویشتن من به چشم             نیزه و جـسمم میان کاروان  جان من بر

 روداز دیدگـانم می  یا منم اینجا که نـور            است؟ آلوده خاک خونین و روی همچون ماه تو

 رودزین جـدایی تا مدیـنه سوز آهـم می            آسـتان نـیـنوا جـسـم پاکـت مانـده جا در 

 رودمی این اربعین عمر گرانم  گرچه با            گردم به سویت وعده ما اربعـینباز می 

 
به  .   1 اولين بار در قرن با توجه  نيامده است و اين موضوع براي  اينکه تصريح بر شش ماهه بودن در کتب تاريخي متقدم و معتبر 

 سيزدهم در کتاب ذخيرة الدارين آمده است لذا بيت زير تغيير داده شد 

 گو در آن عطرِ غمِ الالي اصغر ماند و بس            برم ام را مي با خودم گهوارة شش ماهه 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل     هستی محرابی                شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:         قالب شعر: غزل     اسما اسماعیلی             سیده شاعر:  
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 سـاربان بر سـر نی، اللۀ پـرپـر دارد            دارد داغ به حنجـر رود وکاروان می 

 دارد سورۀ کـوثـر کهـنه پیـراهـنی از            به تنقرائت شده جسمی که   آیه در آیه

 دارد!  سر شمر چه در خنجری سمت گلو،            وایای گودی مقتل  شده درسنگین سینه 

 دارد؟ که بـاور زینت دوش نـبی بود؟            استاسبان سم  که چنین زیر  این غریبی

 مکرر دارد تنش زخم، گرچه بر جان و                زد شـانهمی  گـیـسوی توبر پـریشانی 

 دارد؟ معجـر سوختن خـیمه و  از خبر            عـمو عـباسم بارها کرده سوال عـمه،

 دارد!؟  لشکر به دستساقی بی  چه کسی            آه نشد زد، گرهلب عطشان  مشک را بر

 

 کـنمخـون جـگـر می ره خـویش را،  زاد            کنممی سفـر توبی   حال که ای هـمسـفـر،

 کنم می سحر تو بی  خویش را، شب آنکه ز             شعـلـه زنم شـام را تـیره کـنم صبـح را،

 کـنممی سر زنـم خـاک بهچاک بـدل می              نقش خاک چاک پیکر تو چاک کفن وبی 

 کنممی نگه کن ببـیـن با که سفـر خیز و             تو نکردم سفـرآغـاز عـمر بی  من که ز

 کنمتو نظـر می  بر کـشنـد،طرفـم می هر            بـرمرا مـی نـام تـو زنـنـد،هر قـدمـم می

 کنمرفع خطر می ،دخترتعوض از  در            خرممی بر دل و جان   خطر آید به پیش، هر

 کنمز اشک بَصر می ،شو شست و  را زخم تو            امای آسـودهبـگـذارد عــدو لـحــظـه گـر

 کـنـم می مثل تو پـیـش بـال سـیـنـه سـپـر            خـواهـرم؟را  مـادرم من نه تو ای پـسر

 کنملـطف دگر می  جـزا مـن به او،  روز             دهدگفته »میثم« به خلق، سوز دگر می

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                      قالب شعر: غزل   نعیمه امامی                   شاعر:   

 

مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلنوزن شعر:                   غزلقالب شعر: غالمرضا سازگار                شاعر:   
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 نـیـزه سرت رفت   نا بـاورانه نـیـزه در             پرت رفت بال و زمین افـتادی وروی 

 زمین و زیر مرکب پیکرت رفت  خوردی            زینت دوش نـبی بودی ولی حـیـف تـو

 مــادرت رفـت  آن هـیـاهـو یـادگـار در            حتی  شـمـشیر، سـپر،  عـمامه و ُخـود و

 1رفت  انگـشترت دست دشمنان وقتی به             انگـشـتان دستانت به هم خوردترکیب 

 باور ندارم که اسارت خـواهرت رفت             بـاور نـدارم قــسـمـتـی از مـقـتـلـت را 

 2نیزه رأس اطهرت رفت بر  سر به خاکم            آن بیـابان پیکـرت ماند؟ دیگر چرا در

 دخـترت رفت  تـشنه آخر کـربال لب  از            باش!  خـبر فـراتی...باکه نزدیک  حاال

 

 را نگاه کنجگرم  که مانده بر داغی             پرم را نگـاه کن  بریده بال و ای سر

 بـرم را نگـاه کن و محـرمـان دور نا             شوم شتـر  کمک بده که سـوار  شـو پا

 را نگاه کن سـفـرم هـمسـفـر برخـیز            حرمله طرف کوفه میروم با شمر و

 را نگـاه کن هـام ورمروی گـونه  بر            امـا مـرا زدنـد رفـتـم پـی لـبـاس تـو

 حـاال کــبـودی کـمـرم را نـگـاه کـن             خورد زینیت که زمین  عباس را بگو

 !نگـاه کـن چـشـم تـرم را  ای آفـتـاب            !بـتـاب تـن دلـبـرم  به کـم  ای آفـتـاب

 
 هاي معتبر تغيير داده شد بيت زير به دليل تحريفي بودن داستان ساربان و مغايرت با روايت.  1

 وقتي به دست ساربان انگـشترت رفت             ترکيب انگـشـتان دستانت به هم خورد
 هاي معتبر تغيير داده شد بيت زير به دليل مستند نبودن داستان تنور خولي و مغايرت با روايت.  2

 رفت  سرت خولي  ديگر چرا در مطبخ            ديگر چرا در آن بيـابان پيکـرت ماند؟

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                    قالب شعر: علی اصغر یزدی            شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: سید پوریا هاشمی               شاعر:   
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 بــدنـت را درآورم هـای درنــیــزه  تــا             نـمـانـده است بـه بـازو بـرادرم نـیـرو

 چـون نـگـیـن شده باال بلـنـد قـامـت تو            ای عمر من چگونه تنت اینچـنین شده

 ریـز شد هـای تـازه تنت ریـز از نـعـل            شد ریز با تـیـغ و تـیـر پیـرهـنـت ریز

 های من به زمین ریختی حسین از دست            زمین ریختی حسین تن بهپاره  پاره ای 

 روی دست ها بـدنت را بهنیـزه  بردنـد             شکست یک لحظه قلب من متحیر شد و

 هر نیزه قسمتی ز تنت را ربوده است             دسـتی سـیـاه پیـرهـنت را ربوده است

 بـدمـا حـق بـده حـسـیــن  آه ای مـرمـلٌ             ر که تو را حق بده حسیننـشناخـتم اگ

 شـوممـی  تـنـت دور هـا زبـا تـازیــانـه              شوممی دورچون چاره نیست از بدنت  

 حـسین؟  که بـسپارمت من به تنهـاترین            ؟که بسپارمت حسین  ترین بدن بهزخمی

 هـا روانــۀ بــازارهـا شــدنــد خـلـخـال             ها رها شدندصفت ای که گرگاز لحظه

 بـرد مـرامی  فـریـادهای حـرمـلـه سـر            برد مراغـربت ببین چـگـونه سفر می

 

 تـرین شهیـد خـدا پـیـرهــن نداشت یوسف             کفن نداشتسرخش  پیکر سه روز عد ازب

 قـدرت نـالـه زدن نداشت حـتــّی تــوان و            که نـیزه خون تـنش را مکیده بود از بس

 نداشتجـز شقـایـق پـرپـر شدن  راهی به              تـیغ  تـیـر و درهـجمـه تـواتـر شـمـشیر و

 بدن نداشت جراحت و سالم، یک جای بی              ها  مـال اسب از بس که پـیـکرش شـده پـا

 کـفن نداشت پیچیـده شد، اگر چه شقـایق،              تـن الله پــوش او در بــوریـای کـهــنـه،

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: حسن کردی                  شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: یوسف رحیمی               شاعر:   
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 تن جدای تو  ز ام رأسهست ضیاء دیده            سرمن هوای تو درروم می طرفی که  هر

 از قفای تو  دون قطع سر  کین شمر  خنجر            قـتلگه گذشت  دلـم آتشی شده آنچه به  بر

 تو نبود سزای این مصطفی  زینت دوش             ات نقـش زمین رها شدهپیکر پاره پاره 

 تو و اقربای تو حال برون روم زآن بی             دشت بال چو آمـدم دور وبرم محـارمـم

 نمای تو  خاطـرم آید هردمی روی خـدا            جان  ای عزیز غمت  من کمان شده درقامت 

 غـم جانفـزای تو  مرگ مرا رها کند از             دشمنت جسمم اسیر عشق تو، قلبم اسیر

 ملتمس دعای تو  زده خواهـرت بود غـم            امارت پـدر روم شهـرمی اسـیر همچـو

 برای تو  دیـدن ظلم جـانـیان سخـت بود            هاتازیـانه  من و چـشم بـبند روی نی بر

 

 غصه بیشتر است  درد و صبور باشی اگر،             است همیشه چون سپر برای داغِ حرم او

 است زیـنت پـدر للا و کسی که مظهـر            آن مصائب سخت نموده بر چگونه صبر

 اثـر است مـقـابـل َعـلـَم ظـلـم گـریـه بی            به کودکان حـرم گفت؛ کوه صبـر خـدا

 است راوی مقـتل حدیث معـتـبر نوشت             سپـس  امام گـفت »عـلـیهُکـَن باالـفـرار«

 است  سفر کنار جسم رود یا سری که در            او چیست برچاره  معرکه ماندست، میان

 است ترهـمه ایـتـام داغ دیـده عـقـیله از             باختمی  وگرنه جان رهش را، رفته صبرگ

 اسـت تـأمـل تـجـلّـی هــنــر بـرای اهـل             کربالی حسینست  چه درِس صبِر قشنگی 

 موقع سحر است  صدای صوت اذان ست و             مرا در فضای باران برد دوباره شعر،

مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلنوزن شعر:                   غزلقالب شعر: اسماعیل تقوایی            شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   علی اصغر یزدی               شاعر:   
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 مو کنی  تار  از حاشا که شـام را خـبر            کنی روصبح روشنی که به خورشید تو  

 ی کنـ فـرو سـر آتـشـفـشـان دردی اگر            بـرآوری سـر طـوفـانی و تـمـّوج اگر

 کـنی  با ابتـهـاجِ خـطـبـۀ خـود بـازگـو             خـواستی طلـوع فـراگـیر صبح رامی

 آبـرو کـنـی هـای نـافـلـه بـی  بـا اشـک            غرور را مست ازخواستی جماعت می 

 کنی  به کو همچون نـسیـم تا سـفـر کو            پـراکنی جـا می حـسین را همه عـطـر

 !کـنی بایـد که بـاغ را به تـمـنّـاش بـو            هاشده است گل پس باران برگ پنهان 

 1  !کنی با خـون دل برای قـیـامت وضـو             هــای دلوقـِت وداع آمـــده بــا پــاره

 

 ما فرمان چرا؟   آزار دهید این گونه بر می            برید اما به روی نـاقـۀ عـریــان چرا؟  می

 چرا؟  کوفه ویران برید اینک به شام و می           ما ز یثــرب آمـدیم، آنجاست منزلگــاه ما

 میکنید آخر چنین دلجوئی از مهمان چرا؟          زنید گــلهــای زهــرا میتــازیــانه بر تن 

 سامان چرا؟  و  سر را بی اینگونه ما  میبرید          دهیدمتا خویش را سامان   تر،  ای آهسته لحظه

 فــراز نی زدیــد آئـیـنـۀ قــرآن چــرا؟  بـر           گر مسلمانـید، ای غــارتگــران بــاغ دین

 نیلگون گردید از سیلی رخ طـفـالن چرا؟            ل و پر بستـید از مــرغان گــلــزار نبی با

 چرا؟ حیران خود  کار کوفیان در  اید ای مانده         حال ما گریان شوید گه بر خندید و گاه می

 زندان چـرا؟ بُردن این خاندان در گــوشۀ           دانیــد ما ُزّریــۀ پـیـغـمـبــریم گــر که می

 
 هاي معتبر تغيير داده شدبيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايت.  1

 يک بوسه وقت مانده که نذر گلو کني             هــاي دلوقـتِ وداع آمـــده بــا پــاره

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: جواد محمد زمانی            شاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                       قالب شعر: غزل   یاسر                  شاعر:   
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 به مو تا درد خویش با تو بگـوئـیم مو             ما را نـمانـده است دگر وقت گـفـتگـو

 پیش رودرازی است  تا شام و کوفه راه            ایگرچه ِگرد حرم پاک کرده  خار، از

 گـلو گـلـوبند در صد بغض مانده جای            ها زده بر گـوشهایمانگوشواره خون،

 هـمـسفـر ماست کـو به کو  تو اما سـر             رویـممـی تنـهـا گـذاشـتـیـم تـنـت را و

 آب نیـسـتـیم ...خـداحـافـظت عـمـوبی             !خـداحـافـظت پـدر نیـسـتیم...تـاب بی 

 

 آخـرت  بنـگـرم به چشم عـلـی رزم  تا             سان در بـرابرت خـواهم نشـست آیـنه

 خواهـرت تـساّلی بخـوان برای قـرآن            ها بـتـاب سـرنـیـزه سـرِ  ای آفـتـاب بر

 سرورت؟   و ساالر و سید زینب کجاست            :کرد به خیمه به خنده گفتحمله  که دشمن 

 های رد شده از روی پیکرتآن اسب            کـنند روسـوی خـیـمۀ ما می اینک به 

 هـای دخـتـرتغـم  تسلـیت دهـنـد به تا            هـابـا تـازیـانـه   هـای آتـش وشـعـله  بـا

 سرت آن جسم بی  بر خود گشوده آغوش            بهـشت ُخـلـد نشـسته مـادرم اندر گویا

 خـونین اصغرت سیراب کرده حنجـر            استنشسته کوثر  سر بابا به اشک بر

 مادرت مظلوم، خورده و جسم زخم  آن             سـر دامن گـرفـته بـودقـتـلگـاه بر  در

 پـیدا کنم تو را و دهـم جـان بـرابـرت            هـانـیـزه از زیر خـواسـتم بیـایـم ومی

 ، سوخت دخترت دلمسوخت  عمه بیا که             گفت کرد وناگه سه ساله دخترکی گریه 

 شام به هـمراهی سرت روم بهمن می            اشتـازیـانـه دشـمن به سـویـم آمـده با 

 خون حنجرت  صوت خوش و جانم فدای            کنیام یاری که وقت سفر  قرآن بخوان

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: محمد مهدی سیار               شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل               قالب شعر: محمد حسین انصاری            شاعر:   
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 را خطبه شوم شرح،ماجرای تو که خطبه            را بـرم نـوای تونـالـۀ خود مـی میـان  

 را  شانه کربالی تو کشم به سرِ که می            بـیـنی تـمام بـار به دوش من است می

 بـه انـتـهـا بـرســانـیـم ابــتـدای تـو را             خـوردیم تـمامِی این قـافـله قـسم من و

 ام صوت مرتضای تو را میان حنجره            خـداحـافـظ بـرم از کـربال، بخواب می 

 ام هوای تو را بگو به میِر حـرم کرده             استناموس  چار زماِن بردِن هشتاد و 

 1را  جـای تو  داغ گـران گـرفـته هـزار            بـیـنمرکـاب میبی  ام ودست بـسـته  به

 کـنم این تَِن رهـای تو را  بگـو چکـار             برد خویش خولی   خورجینرا که به  تو سر

 این راه رد پـاِی تو را  انـد درگـرفـتـه            خون حنجرت پیداست کوفه که از مسیر

 هـای تو را  هـای مـرا زدنـد بـبـیـنـنـد،            هاِی مرا هـای حـرامـیـان نـشـنـیـدنـد،

 تو را های بچه   زنند شب و روزکه می            ان کـنم که نـدارند هیچ کـاِر دگـرگـمـ

 که بوریای تو را  شان نه،حصیِر خانه             آرنددهات می  این از بـنی اسد پس از

 

 شد زینب  اسیر حسینه چشم تو روشن!            شد زینب سر به زیر وقت سفر،رسید 

 سـاله ِز داغ تـو پـیـر شد زینب  هـزار            کرد روی پیکرت دهن وا زخم، هزار

تی فـقـیرچـقـدر             خورد لشگر کتک زغنیمت پاِی  چقدر  شد زینب  زخـمِی ُمشه

 زینب شد  غـذا نـبـود ولی خـوب سیـر            خورد ولی تازیـانه خـیلی گـرسنه بود

 گوشه گیر شد زینب   نشست و حرف نزد،             ُهلَشه دادندها نیزه  سرهمان زمان كه به 

 
زير  .   1 بهبيت  توجه  با  اما  است  محترم  شاعر  اصلي  معنايي  سروده  و  محتوايي  مي  وجود ضعف  پيشنهاد  را ؛  شده  اصالح  کنيم يت 

 گرفته است سنان پيشِ ناقه جاي تو را             بـيـنمرکـاب مي ام و بي به دست بـسـته          .جايگزين بيت زير کنيد 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:               قالب شعر: غزل      حسن لطفی                     شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                   قالب شعر: غزل     ناشناس                      شاعر:   
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 نامحـرمان به مجلس اغـیار بردنت             کـنـم سـِر بـازار بـردنـتبـاور نمی 

 از کربال به کوفه، به اجبار بردنت            گرفتای چکمه  را تو  حسین، سینۀ از

 با یک سِر بریده به اصرار بردنت            درد پاِی سـفـر نـداشـتی ای داغدار

 در و دیـوار بردنت با خاطراتی از             هاگـریـه کنان تازیانه  پهـلـو کـبـود! 

 از سمِت قـتـلـگـاِه عـلـمـدار بردنت            1است  شکسته که قلبت شمر  فهمیده بود

 بردنت هاش مثـِل بدهکـارکوچه در            ...از تمام کوفه طلبکار بودی و تو

 

 خـواهـیـم بـمـانـیـم در اینجـا نگذارند           اعـدا نگذارند مـا را به سر کـوی تو

 یـا نــگــذارنـد  اعــدا بگــذارنــد اگـر           دلای جـان بـرادر نکـند  تو  زینب ز

 اما چه تـوان کرد که اعــدا نگـذارند           کـنـار تو بـمـانـم خـواهـم همۀ عـمـر

 آَوخ که مـرا پیـش تو تنهـا نـگـذارند            بیشاین  ای محرم دل تا غم دل گویم از

 را نگذارند زین بیش دگر پیش تو ما           استحال رحیل  شب میرسد و قافله در

 وا نگذارند یک لحظه من دلـشـده را           هجر همه یاران تو و داغ   رفتم من و

 ها نگـذارند کـنم شـورش غــم  اما چه           فـراقت گفتی نکـنم گریه به شیـون ز

 ر ره او پـا نـگـذارندآنانکه به جـز د           حـسیـنـند مـؤید دانی چـه کـسـان یار

 
معني است که همگي داراي بار منفي است و صفتي ناشايست محسوب مي شود کلمه غرور در فرهنگ لغت داراي چند  .   1

 و شايسته اهل بيت نيست لذا بيت زير تغيير داده شد

 از سمتِ قـتـلـگـاهِ عـلـمـدار بردنت             فهميده بود شمر، غرورت شکسته است

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: وحید قاسمی                 شاعر:   

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                 قالب شعر: غزل     سید رضا مؤیّد              شاعر:   
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 دارم حـنجـر ز کـوفه حـرفها با سپهِ             دارم سر که پـیام از تِن بی   بِبَـریدم

 دارم شما نزد پیـمبر من شکـایت ز            جسارتهاتان  دارم زفاطمه  ِشکوه بر

 دارم بر  که در اسیریست  رختِ  این حال             تشنه کشتید و بُریدید سِر مهمان را

 دارم دست به معجر  و شدآزاد غارت             ُشدید دار زبان و همه کشتید  را َمحرمان

 دارم برادر بال چند این دشتِ  در من            گـویـم هـمه می بـزنـیـدم ببَـریـدم به

 دارم پیکر دو  هفتاد و معرکه که از من            بار بستید و برفتید ولی من چه کنم

 دارم یا گـذارید که انگـشِت جـدا بر              یا اجـازه بدهـید اینهمه را دفن کـنم

 دارم یکطرف دسِت عـلمداِر دالور            رشید دست، علمداِر  بی و سر بی یکطرف 

ً اینجا دارم   سِر نیـزه سِر زخـمِی اکـبـر دارم و            اربا به حرم یک تِن اربا

 دارم را چه کنم،اینهمه لشگر دستها            زدید نیزه سرِ  و  را که بریدید رأسها

 دارم خواهر  صورتِ  تازیانه به سر و             دگر سوی بَد و حرف  نی ویکطرف کعب 

 داغدیده به برم، اینهـمه مـادر دارم            مضطر عفیف و همه معصوم و خواهرانی

 زانکه مأموریِت تازه ز حیدر دارم            یا اخی بوسه به رگهای بریده بزنم

 1یاور دارم تا ببیند که من هم کس و            نَـفَـِس تـازه دهـد  بـوسۀ حـنجـرۀ تو

 
(  ۱۴۱کبریت احمر )ص  عباس قمي و .... در کتب  همانگونه که بسياري از علما و محققين همچون عالمه بيرجندي؛ شيخ  .   1

تصريح کرده ( و ....  ۲۴۰( پژوهشی نو در بازشناسی مقتل سیدالشهدا )ص  ۲۲۹( مقتل تحقیقی )۲۲۴منتخب التواریخ ) ص  

اند موضوع نبش قبر و سر به نيزه زدن حضرت علي اصغر صحت ندارد و تحريفي است!! اين قصة جعلي و ساختگي براي  

با القدس اولين  رياض  کتاب   « است  شده  تحريف  استنادي  هيچ  بدون  هم  آن  القدس  رياض  کتاب  در  سيزدهم  قرن  در  ر 

ضمناً گمشدن و فوت دو دختر در شام غريبان نيز در    توسط علما و محققين تاريخي جزء کتب تحريفي معرفي شده است«؛

 حذف شد کتب معتبر نيامده و جز تحريفات عاشوراست لذا بيت آخر اين شعر کال

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل   محمود ژولیده            شاعر:   
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 پنج تن یک تـنه بر دامن زهـرا مانده             مـادرم ایـنـجـا مـانـده نـبـریـدم! پـسـر

 تنهـا مانده  من تک وکسی  مونـس بی            کندکه باالی سرش گریه  کس نیست  هیچ

 روى صحرا ماندهعریان آبروی همه             میشد که لبـاسی برسانم به تنـش کاش

 جـا مـانـده  او تـه گـودال ولـی پـیـکـر             او را بردند  بین یک گونی کهـنه سـر

 ما مانده  هـمـسـفـرسـاربـان راه مـرو             داریم کاری  کس و مزن ماساربان داد 

 بس که از دور تنـش مثل معـما مانده              اصالً  را ام او باری شده گم کرده چند

 مـانـده  بـاز هـم آمـده ایـن حـرمـلـۀ وا            رباب؟  کرد  غش که افتاد  که به چشمش باز

 1لگـدها مانده زیـر آل عصمت همه در            حـرم بـرسـانـیـد خـبـر را به عـلـمدار

 چشم من سمت عـلی اکـبرم اما مـانده             ناقه زانو زده تا اینکه سوارش بـشوم

 

 تن زخـمِی بی پیرهـنـش گریه كنم  بر             كـنـمبـگـذاریـد كـنـار بــدنـش گـریـه 

 بـگـذارید بـه زخـم بـدنـش گـریه كـنم              كنمداشت نشد خون سرش پاك  تا كه سر

 بگـذاریـد به سـوز سخـنـش گریه كنم             چه غریبانه فـغـان كرد مـرا آب دهید

 كفـنش گریه كنم  مـادر كـنـم از چـادر            بگذارید گلم را كه فتاده است به خاك

 كـنـار بدنش گـریه كنم  انـدكی صبـر؛             خواهم رفت  خـدا مـزنیدم به ساربانان

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

 بيت  جايگزين  را  آمده  شعر  متن  در  که   شده  اصالح  بيت  است؛  مداح  هر  وظيفه  مهمترين  که  بيت  اهل منظور حفظ بيشتر حرمت و شأن

 .کنيد  زير

 چـادر زيـنـب تـو زيـر لـگـدهـا مانـده             بـرسـانـيـد خـبـر را به عـلـمدار حـرم

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل   سید پوریا هاشمی                شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل   سید محمد جوادی               شاعر:   
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 تا قیامت یا اخا، دل بیـقـرارت مانده است          کنارت مانده استمی روم اّما بدان جانـم 

 کنارت مانده است   در مخور یک باغ پرپر  غم           گلشنت ها را میبرند از چه این گلبرگ گر

 دست یاران بسته اّما اقتدارت مـانده است           می روم با ساربان همراه خسته کــاروان

 حنجرت جای زیارت مانده است الاقل بر          کار خود را کرده استگلویت جای بوسه،   بر

 مانده است  حرارت  بدن زیر عریان این بسکه           شد کبودساالر زینب خورشیدیت ای  جسم

 است مانده شام تارت رفته اّما روشن روز          1ما آمـادۀ رزمی دگر کوفه در راه است و

 روی گوشت جای زخم گوشوارت مانده است           :دیگری نجــوا کند دختران با  هر یکی از

 مانده است صدای شیرخوارت اّما حرم در          ام تـقـسیم شد وقت تــوزیع غنــائم هستــی

 است  مانده دارت شب زنده دعای خواهر با            بردن نام شــریـفـت جــرم زیـنب شد ولی

 مانده است های نیـزه دارت غم ما خنده بر          خود جای سر بی و عریان پاره و های جسم

 ترجمان خطبه های آشکــارت مانده است          ولی این جا سنگباران شد  چه گر هایت  خطبه

 است  مانده  خاکسارت  نعش   عضوی ز هرطرف           ای تنت با خاک یکسان از هجوم اسب ها

 رفتی و عالم هماره داغــدارت مانده است         انـــبـــیـــا و اولــیـــاءای تـــمــام آرزوی 

 این ترک مزارت مانده است  دل ها از عقده بر          لب نغــمۀ یا لیــتنــا کنّــا مـعــک مانده بر

 
پيشنهاد  وجود ضعف محتوايي در عدم رعايت شأن اهل بيت؛ بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   1

  اصالح  بيت   است؛  مداح  هر  وظيفه  مهمترين   که  بيت   اهل  کنيم به منظور رفع ايراد موجود و حفظ بيشتر حرمت و شأنمي

 .کنيد زير بيت جايگزين را آمده شعر متن در که شده

 روز روشن رفته اّما شام تارت مانده است            کــوفــه در راه است و ما آمــادة آوارگي

 دارت مانده است بر غم ما خنده هاي نيـزه           نعش هاي پاره و عريان و بي سر جاي خود

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل    محمود ژولیده                شاعر:   
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 سر استهای بی جا بهشت سرخ بدن این            است هــای پـرپـراین جا نگـارخـانـۀ گل 

 است امـروز روز دفــن عزیــز پـیـمبــر            اســدبــنـی  ایــد چــرا ایحــیـران سـتـاده

 است  پیکـر سرهـایشان اگر چـه بریـده ز             یکـیشنـاســم ایـن شهـدا را یکی  من می

 است  جعفر عون و این ،عوسجهبن این مسلم            این پــیکـر حبیـب بــَود، این تـن زهیــر 

 آیــۀ زهــرای اطــهــر اسـت قـرآن آیــه             این پیکـری کـه مانده به گودال قـتـلـگاه

 آثار تیر و نیزه و شمشیر و خنجر است            نــازنین بدنها که مانده بر این این زخم 

 است  زخمی که هر دو باعث قتل مکرر             دارد دو زخم بـر کمـر و بر جگـر نهان

 است اکبر جگرش داغ   زخمی که مانده بر            داغ بــرادر آمــده یـک زخـم بـر کــمــر

 است  دیگرزخم جای زخم روی  بس که از            چشمنتـوان شمـرد زخم تنش را به دیــد 

 این است آن علـی که شبیـه پـیـمبر است           این پیکـر گسیخـته از هـم از آن کیست؟ 

 تـر استزخـم تنش ز پیکـر بـابـا فـزون           اشپــارهبـدن پــاره   چــیـزی نـمـانــده از

 است  اصغر عظیم است و ست ذبحعلی  نامش           هایک کشته دفن گشته همین پشت خیمه 

 آنجـا تـن شـریف علمــدار لـشکــر است             عـلـقـمـه بـا هـم کنیـد رو بـه سـوی نهـر

 است بال نورگستر  موج خون بـه دشت در           دست و سـرش جداست ولی مثـل آفـتاب

 1است زیـرا کـه دل مـقـام خــداونـد اکبــر           ر این شهدا در دل است و بسمیثم! مـزا

 
به دليل مستند نبودن و تحريفي بودن حذف شد، همانگونه که بسياري از علما و    مربوط به دامادي حضرت قاسم در اين شعرت  ابيا.   1

کتب:   در  اآلمال  ۵۶۹جالءالعیون  مراجع  منتهی  المهموم  ۴۴۹؛  نفس  ومرجان  ۲۸۳؛  لؤلؤ  الحسینیه  ۲۱۵؛  اربعین  قاموس ۱۳۸؛  ؛ 

المقال جتن  ؛۶۸۴  اربعین  اوّل  درباره  تحقیق  ؛۵۱  المشاهد  فواید  ؛۴۶۶  ص  ۸ج   الرجال ؛  ۲۵۵ص    ۳؛ حماسه حسینی ج۱۹ص  ۲قیح 

.... نوشته    ۲۱۴؛ پژوهشی نو در بازشناسی مقتل سیدالشهدا ص۱۱۹ص  ۱؛ مقتل جامع ج۱۸۰؛ مقتل تحقیقی  ۳۸۴کبریت احمر   اند و 

در قرن دهم در کتاب روضة الشهدا بدون    بار  اولين  براي   جعلي   قصه  اين  و  است  تحريفي    ازدواج حضرت قاسم با دختر امام حسين

هيچ سندي تحريف شده است. در استفتاعي که از حضرات آيات عظام سيستاني، خامنه اي و فاضل لنکراني صورت گرفته است آنها  

 (۶۲۴و  ۶۲۰ص  ۲جامع المسائل ج) .نيز ضمن نادرست خواندن اين داستان جعلي و خيالي؛ خواندن آن را جايز ندانسته اند 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: غالمرضا سازگار              شاعر:   
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 در افق دیگــر متاب ســر فــرو بر            آفــتــــابآفــتــاب ای آفــتـــاب ای  

 ای چــــراغ آفــریــنــش دود شــــو            ای زمیــن ای آسمــان نــابــود شـو

 ماه از این دریــا ندانم چون گذشت             میان خــون گذشت از مهر، دیروز

 لب رسیــد   جــان زینب بــارهــا بر            رسیددوش تا پــایــان عــمــر شب 

 پــاســدار خیــمــه های ســوخــتــه            بــود دیـشب بــا دلــی افــروخــتــه

 تا طلوع صبح مثل شمع، ســوخت            جمع، سوخت در شد چراغ خیمه و

 بی حسین آغـاز کرد صبح خود را             بــارها روح از تنش پــرواز کــرد

 شب تیره تر  صبحش از زصبح و  شب            چشم گردون بر جفــایش خیــره تر

 خیــل دشمــن بود و عبّــاسش نبود            خــارها بود و گــل یــاســش نبــود

 قــاسم و عبــدللا و جـعفــر نداشت            بــاغ او جــز اللۀ پــرپــر نــداشت

 مــاه لیــال روی خــاک افتــاده بود            آفتــابش چــاک چــاک افـتــاده بود

 عــّمـه از آن نونهــاالن خـستــه تر             کودکان از عــّمـه دل بشکستــه تر

 النه هاشــان هم در آذر ســوخــتـه            طایــران وحــی را پــر ســوخـتــه

 اند  آزارشــان صف بستــه بــاز بـر            اند غــدار و خستــهاین غــزاالن دا

 یا عـلــی )ع( تنهــائــی زینب ببین             کمین خیمه بی عبّــاس و دشمن در

 منتــظــر تا چــون شود انجــامشان            آل عصمت لــرزه بـر انــدامـشــان

 داغــداران را نــــدا آمــد بــگــوش            مقتل خـروش ناگهان برخواست از

 کــربــال آغــاز راه کـــربــالســت            بــالست کی عـزیــزان اّوا رنــج و 

 مــات استــقــامت هــایـتان  صبــر،            ای به هــر وادی قیــامت هــایتـان

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مثنوی     قالب شعر: غالمرضا سازگار                     شاعر:  
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 ــوفه سنگــر تــبـلیغـتــانشــام و ک            ای در این میــدان زبان ها تیـغتان 

 در حــرای خــون پیــام آور شــدید            بعــد من دیــن را شما یــاور شـدید

 خود به تنهائی، حسین )ع( دیگرید            خون من وحی و شما پیــغــمــبرید

 استـقـبــال سنگپیش، با زینـب به              درنگ کــوچ از بهــر اســارت بی

 بــال آمــــاده تــر  از بــــال هــم بــر            آن گــرامــی عتــرت خیــرالبــشـر

 کــوچ کــردنــد از زمیــن کــربــال           سیــنــه بگــشــودنـد بر تــیــر بــال

 ـگــه بگــذاشتـندرو به ســوی قـتـلـ           گــــام اول تــا قــدم بـــرداشــتــنــد 

 ســوختند و ســوخـتند و ســوخــتند           دیــده بر آن جــسم خــونین دوختند

 الله هــایش طــعــمــۀ شمــشیــرها           باغبان چــون بــاغ گــل از تیــرها 

 ــان در عــزای اللــه هــا و بــاغــب           بـلبــالن را نــوحــه و آه و فــغــان

 هر لبی نوعی زیارت نــامه داشت           هر دلی صد کربال هنگــامه داشت

 حــنــجــر خــونین زیــارتگــاه بود           چــشــم ها بــر جــســم ثــارللا بود

 زدند بوسه بر آن جسم بی ســر می           زدند طایــران ســوخــتــه، پــر می

 بوستــان را کــرده دریــای گــالب           ــورده آبجسم بی سر نه گـلی ناخ

 هــجــوم خــارهــا  دیــده آسیــب از           بـــارهـــا و بـــارهـــا و بــــارهـــا

 دختــرش می گفت هــذا نعــش من           بس که بودی کـثرت زخمش به تن

 گــل را کــرد پـیدا زیــر خــارباغ            زینب آمــد سنــگ ها را زد کنــار

 نقـطه نقــطه گــشته از ّســم ستــور            بــاغ نه صــفحــه ای زآیــات نــور

 از دم شــمــشــیــرهــا و تــیــرهــا             هر کـالمش را عیــان تــفــسیــرها

 نشان سنگ بـودرا   سطر سطــرش           آیه ها از خّط خـون گــلــرنگ بود
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 است بوسیدنی یک به یک  آیه هایش           دید زینب آن صحـیفه دیــدنی است

 لعل لب، بر حنجر خــونین گذاشت            نداشتبوسیدن جای  خواست بوسد،

 بــلــبــل و گـــل را وداع آخــریــن            وه چه زیبــا بـود در آن ســرزمین

 گــلــوی گــل شــنــیــد آوزاهــا وز           خــود رازهـا گفت بــلــبــل با گــل

 حــال گــل می گفت با بلبــل سخن           بلبل این جا مهـر خون زد بر دهن

 ای زدست رفــتــه بــاغ گــل بــیــا            کی شکــستــه بــال و پر بلبــل بیـا

 بعد من هــم بــاغبــان هـم بــلـبــلی           گــلــیگر چــه می دانــم عــزادار 

 دلـم را خــون مکن دختــر زهــرا،           این قدر گیسو ز خون گلگــون من

 تر  نــالــه ات از داغ دل ســوزنــده            ارواح شــهــیــدان زنــده تــر ای ز

 کــّل مــصــائـب مــادری بلکــه بر           تو امیــرالمــؤمــنیــن را دخـتــری

 حق تو را بر همچو روزی آفــریـد           من سر برید صبر کن گر خصم از

 ای  بــازوی مـجــروح مــادر دیــده           تو که خود داغ پیــمــبــر دیــده ای

 حــســندیــده ای داغ عــلـــی داغ            داغ من تر از خــواهــرم! تو پیــش

 بلکه این میراث، از پیغـمبــر است           صبر تو میراث صبـر مــادر است

 تو هنــوز آغــاز راهــی، زیـنــبـم!           مــظــهــر صبــر الهــی، زیـنــبــم!

 گــردد از صبر تو یکســر کــربـال           کــربــال و کـــوفــه و شــام و بــال

 من سر نی می دهم در کوفه گوش           خروش آن جوش و در را هایت خطبه

 کـنـی می کوفــه را از شب سیه تر            کنــی تو به شهر شــام محشــر می

 از کنــار قــتــلـگــه تــا طـشـت زر           تو چهـل منــزل کــنـی با من سفــر

 ا که شد با کعـب نی از گــل جــدات            بود بلبــل محــو و مــات آن صــدا
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 کرد در دریای خــون تفـسیــر حق           حـق آن گــرامی دخت شیــر شیــر

 آن قــرآن خــونین بـرد دست زیــر           رو به قبــله بر ســر زانــو نـشست

 بــاز کردشکر گفت و عقده از دل            یــم خــون تا خــدا پــرواز کـرد از

 کای خــداونــد کــریــم ذوالــمــنـن           با خــدا گــردیــد ســرگــرم سخــن

 کن زمــا قــربــانــی ما را قــــبول           مــنّــتــی بــگــذار بــر آل رســول

 اوفــتــادبــردبــاری سخـت از پــا             دست داد  از دیگراین جا صبر، ثبر 

 گــریست عقل همچون دیدۀ مجنون           خون گریستشهیدان  زخمحلم چون 

 در مقــام صبر چون پـیـغمبر است           استآفرین زن، حیدر  گفت این مرد

 قــتــلــگـه را کرد دانشگــاه صبــر           بارید چشمش همچو ابر گر چه می

 محـمـل بسته بود خصم، بهر کوچ،           ودکاروان بر مــاه خود دل بستـه ب

 تا از آن خــونیـن بــدن گردد جــدا            شد فــدا یک بــارهــا می جان هــر

 کرد بر محــمل یکــایک را ســوار           شیــر دخـت شیــر حــی کــردگــار

 مـقـتـل نهاد وی دراشک ریـزان ر           خــود به تنــهــائــی کنــاری ایستاد

 بــا حـسـیـنـش راز دل ابــراز کرد            لب گشود و عقـده از دل بــاز کرد

 یــــاد داری در کــــنــار مــــادرم؟            خــورد ســالی یــاورم کــای زدور

 تا برد خــوابــم نگــاهم بر تو بود؟            ماه رخســارت زمن دل می ربــود

 راه پــیــمــودیــد دوشــادوش مــن؟            د داری شــامــگــاهــی با حـسنیــا

 تا نبــاشــد گــرد من نــامـحــرمـی            غافل از خــواهــر نگــردیدی دمی

 خنــده بر زخــم درونــم می زنـنــد           حــال بین نامحــرمــان گــردمـنـنـد

 کرده ام بر نـاقه طفــالن را ســوار           تـنــهــا و چــشــم اشــکــبــاربا تن  
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 بین دشمن مــانــده تنها خــواهـرت            نیــست عـبــاس و عــلِیّ اکــبــرت

 خیــز از جــا و ســوارم کن حسین           یــارم کن حسین  لطف خود را بـاز

 هـیجــده مــحــرم به گــردم داشتــم           ـذاشتممن در این وادی چو پــا بگـ

 دور خــیــمــه پــاســدارم بــوده اند           شش بــرادر در کــنــارم بــوده اند

 الله زارم الله چـون عبــاس داشت           باغ من هم ارغـوان هم یاس داشت

 ت حــتــی غنچه ای در گــلشنمنیس            حال، خــالی گـشـته از گــل دامنــم

 خــارها جـمـعـنـد گــرد مـحــمــلــم           اللــه زار داغ شــــد بــــاغ دلــــــم

 قــاتــل او هــمــســفـر بـا من شــده           رأس یــارم تــا جــدا از تــن شــده

 بر غــربــتــم زاری کنید ناقــه ها!            ای شتــربانــان! مرا یــاری کــنـید

 ساربــانــا لحــظــه ای آهــستــه تر           نیست از این کاروان دل خـسته تر

 پیش چـشـم یــار، یــاران را مــزن            داغ بــیــنــی، داغــداران را مــزن

 پــــاره گــــویــد آه آهاز گــلــــوی            تــو زنــی مـا را و او، قــتــلــگــاه

 کــم به گــرد مـحـمـلـم پــرواز کن           ای به خون خوابیده خواب ناز کن

 ام  خاطــرات آســوده ثــارالــلّــهـی           ام تو بمان من ســوی کــوفه راهی

 ـبمشیــر دخت شیــر حــقــم، زیــنـ           من چـو تو پــروردۀ این مکــتــبــم

 دست من بسته دهــانم بستــه نیست           پیکر من خسته، جانم خستـه نیست

 هم حسینم هم حسن )ع( هم حیدرم            من به ایــراد سخـن چــون مــادرم

 آنچه را اجــرا کنم قــانــون توست           بر لب خـشـکــم پیام خــون تـوست

 حکم کن، فرمان ز تو، اجــرا زمن           سخــن از ســر نــی بـاش با من هم

 ســر به محــمــل بشکنم یا نشکـنم؟           آن که دستور از تو می گیــرد منم

 خواب راحت کن خــداحافظ حسین           وعــدۀ ما کــوفه ای نــور دو عیـن 
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 فــزا افــتــاده ای روحدر فضــا رایحــه             روی نــی مــوی تو در بــاد رها افتاده

 از هــم آیــات وجــود تو جــدا افــتــاده             مــاندرود و پیــکــر تو می ســر تو می 

 آتش آن است که در خیــمــۀ ما افتــاده             خرمن پروانه زدند نیست که در آتش آن

 پا افتاده  حق بده خواهــرت اینگــونه ز            دم گــودال دلـم ریخت که انگشتت کو؟

 تــازیــانه که به جــاِن تــن مــا افـتــاده             من به میل خود از اینجا نروم، میبردم

 

 هست گلزاریگرچه گل نیست ولی صحنه               هست مرا کاریدشت  این مبریدم! که در

 ساالری هستقافله  مرا که در این دشت            مـزنـیـد این هـمه آواز رحـیـل !  ساربـانـا

 رخـان؛ اللۀ تـبـداری هست هـمـره اللـه             این باغ خـزان دیده خدا را چه کنم من و

 هست نرگس بیماری  حلقه گل، این که در             هـا را  سـاربـان، تـنـد مـران قـافــلـۀ گــل

 ولی ماه شب تاری هست مهر اگر نیست،              از سفـر کـوفه و شام نیست انـدیشه مرا،

 ساغر سرشاری هست  ساقی افتاده ولی،              عطش چه غم از سوز، را بال کامان تشنه

 نیست تمنـای تـوأم بـاری هست  هیچم ار             بعـد تو یا ثـارللا  ام رفتـه ز کـف، هـستی

 یادگــار از تو پرستوی پـرستاری هست             ســم وفـا آمـوزدتا به مـرغـان چـمـن، ر

 هـست هلل الـحـمـد مـرا روح سبـکـبـاری             با وجـودی که بود بـار جـدایی سـنگـیـن

 هـست پـیـوند وفـا با تو مـرا آری هست               ساحـت قـدس تو جـدایم کردند گر چه از

 هست بیداری که مرا شب همه شب دیده              آسـوده بخـواب ! باغـبـان چـمن معـرفـت

 نیست ولی زمـزمه یـاری هست یار اگر             نـماز شب خود غـرق منـاجـات تـوأم در

 خاری هستکه بود جلوه گل آنجا  دره ک              مبریـد از چـمن ُحسن )شفق( را بـیـرون
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 کرد  پاره صبرپیرهن  این خطاب و کرد            جسم پاک برادر نظاره کرد زینب چو

 کنم؟  به او خود دل درد که که را جویم            کنم؟  رو تو بعد از که  سوی به لب تشنه ای

 روزی که در مـدینـۀ جـّد تو رو کنم؟             گویمشچه زارت  دختر تو از پرسد گر

 را به کجا جستجـو کنم؟  حیـرتم تو در            من یعقوب ُجست گـمشدۀ خویش را و

 آب دیـده دمـادم وضو کنمجز من کز             نماز کند که به نعشت نداد کس غسلت

 تا روز رستـخـیـز اگر گـفـتـگـو کـنـم              شوددردا حدیث درد و غـمت کم نمی

 

 ای را كه مانده بود  مرحله  كنند طی  تا           كه مانده بـودای را  همره شدند قافـله

 كه مانده بود  ای را برداشتـند فـاصله           تا خـدا  انـد سبـكـبـار از خـویش رفـته 

 مانده بود  ای را كه مسألهاند  حل كرده            اند طرح یك سوال به پاسخ رسیـده با

 كه مانده بود ای را بدرود كرد نـافله             آن آخـرین پـگـاه  با ركعـتی نگـاه در

 كه مانده بود ای را نوشید آخرین بله           زبان حر ازعطش  آفـتاب وفصل  در

 كه مانده بود ای را آزاد كـرد چلچـله              غربت قفس به دست خیمۀ آمد برون ز

 ی را كه مانده بود ا زینب گریست حوصله                آن آخرین وداع در قرار تاب و بی  بی

 بودای را كه مانده  سلسلهگسیخت هم  از            از حـلقـۀ محاصره تنهـا عـبور كـرد

 مانده بود كه ای را  زلزله های پس لرزه               بند شامی كوفی فـریب ریخت بند در

 مانده بود  كهای را  اسكلهدرهم شكست               به یك موج سهمگین خروش،  چون بحرپُر

 مانده بود  كه ای را آخرین تلهبرداشت              ها از پیـش پـای قـافـلـۀ سیـنه ســرخ

 ی را كه مانده بود ا زدند قافله هی می              ناله نوش دلهای پرخروش و جرس جوش و
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 دارم  این دشت بـرادر که در به امیدی            پــی دلــدارم هــمـه راه دویــدم ز ایـن

 دهـد آزارم بـا شـمـر هـمـراهـی فـکـر            دعـا کـن به کـنـار بـدنت جان بدهم تو

 شده سهمی دارم  سر تن بی  این هم از من             بردارید ها پـای خود از سیـنۀ او اسب

 من که از راهـی بـازار شدن بـیـزارم             به اسیری ببرند که ما را نگذار و خیز

 بردارم را  توجسم  زمین روی با چه از             یک عبا داشتی و خرج علی اکـبر شد

 که منم دل دارم   نگاهش طرز خواندم از            خیره بَُود چشم رباب تو و به وداع من

 

 بالست بهشت اهل وال یا زمین کرب و           خدا یا بـهشت اهل والست مـقـام قـرب

 ها پـیـداست  دِم تــیغ، آیه به هر ورق ز            کـتاب خدا دو ورق ورق شده هـفـتاد و

 کرده ولی درسکوتشان غوغاست  سکوت           انـد هـمـه سـتــاده بـنـی اسـد مـتـحـیـّـر،

 نشان درآن صحراست   نه موال، غالم،نه از             نه سر بود به تن کشتگان، نه تن سـالم 

 ابـتـاست نوای یا   به نـیـنوای وجـودش،            آید یک سـوار می  فشان، کـوفه اشـک ز

 باغ خداست های   این الله  برشناخت مرا              ای مـوالـیان حـسین گـشـود لب که اال،

 عابس ماست   و  بُریر مسلم وجون و  حبیب و            قـطعـه قـطعـۀ انـصـار کـنـارهـم بـدن  

 لبان از خجالتش دریاست  که چشم تشنه           دست عـلـقـمه افـتـاده پـیـکری بی  کـنار

 که حافـظ حرم و میر لشکر و سـقّاست           هایـش را  اشـک دیـده بشـوئـید زخـم به

 میـانۀ آن جـسم یوسف زهراست  که در           دمد ز گودالی معـرکه خون میبه قلب 
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فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   غالمرضا سازگار                 شاعر:   

 



 502  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 

 ایـد هـمهفـتاده چـرا بـه بـحـر تـفکـر           ایــد هـمـهستــاده  بنی اســد متحـیّــر،

 اید همهز خـانه سر به بیـابـان نهـاده           زن و مرد  برای دفن شهیدان کربال،

 کسی نبود که رو سوی این دیار نهد

 خـدا تمـام شما را جـزای خیــر دهـد

 ها راسـتـارگـان زمـین، مـاه انجـمن            اسد نـگـرید این خجـسته تنـها را بنی

 ها راشما به خـاک سپـارید این بـدن            قدر و سعادتی امـروز نصیـبتان شده

 بدن که رسیـدید احتـرام کـنید  به هـر

 شمشیرها ســالم کنید نیزه و به زخم

 جمله آرزوی شماست  ،پیکرشانکه دفن             روی شماست تن انصار رو به  اسدبنی 

 نگاه مادرما فاطمه به سوی شماست            این سرزمین پیمبر را کمک کنید در

 هــا را اگـر شمـا، نشناسیـد این بــدن

 ها رامعّرفی کنم، این پاره پــاره تن 

 کنید  بَود غرق خون نگاه که پیکری به              ســوی قتلگـاه کنیـد بنی اسد همه رو

 کنید ز آه خود،رخ خورشید را سیاه              آیه گریه کنید به مصحفی که شده آیه 

 تنی که ریخته از هم چگونه بردارید

 که یک قطعه بوریا آرید  کمک کنید،

 عضو وجودش زهم جدا جداست که عضو              بنی اسـد تن پـاک بـرادرم اینجـاست

 کنید که این جان سیدالشهداستکمک           خداست ورا گفت این رسولدید هرآنکه 

 داغـش  دل حسین نه تنهـا گسـسته از

 کمر من شکسته ازداغش  پدر  پس از
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 های سیّـدالناس است بر آن نشانه لب             دو شاخۀ یاس است اسد نگهم بر بنی 

 های عباس استکنی که این دست ادب            دو را سردست به احترام بگیرید هر

 نه سریمطهرش نه دست مانده به جسم 

 نظری البنین کند  خـدا بـه مـادرش اُمُّ 

 پاره پیرهن استزرهی، پاره  بی  شهید             در این چمن است ،ایگل صدپاره  اسد بنی 

 حسن است ساللۀ  ،عزیزم پسرعموی               ادب کنید که ایـن مـاه سـیـزده سـالـه

 اش سپراستپاره نیزه تن پاره  به تیر و

 هاش بیشتراستزخم های زره،ز حلقه

 او خون است دل رباب ودل فاطمه بر          استخیمه مدفون اسد بدنی پشت  بنی

 حسین گلگون استزخون او گل روی           مزار اوست همان روی سینۀ پدرش

 هنوز هست به سـوی حسین دیـدۀ او 

 بــر حنجـر بـریـدۀ او   سـالم »میثم « 

 

 کنمبرگ خـزانم چه تر از تاببی  توبی              کـنمبـهـار تو اگـر زنـده بـمـانـم چه بی 

 کـنمجـانـم چه قـاتـلشده  حـال داغ تـو            را داغ علی کشت تو قاتـلت نیزه نشد،

 کنمتـوانم چه و به خدا نیست دگر تاب             رفتپایم  دویدم رمق ازکه ای یار  بس

 کـنمچـه  نـاخـودآگـاه شـده ورد زبــانـم             خاک  تـنت افـتاد به  لـرزه افـتاد تـنم تا

 کنمتو ببین همچو کمانم چهداغ  من ز            جـابجـا تا بـدنت شد قـد زیـنب تـا شـد

 کـنمندانـم چـه  اثـر نـعـل هـمـین است،            ای درهمه جا پخش شدی رحمت واسعه

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   محمود اسدی                  شاعر:   
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 کند انگار خورشیدی ظهور از قتلگاه می             وزد در کربال عطر حضور ازقتلگاه می

 قـتـلگاه کـند گـویا عــبور از کاروانی می            دراین طوفان رنگ پاییزان، ریزان است و برگ

 عطر بخوراز قـتلگاه دود اسپند از خیام،            فضا پیچد در که  بی آن   این کاروانرود  می 

 قـتـلـگاه؟  از تا آفاق نـور  کـنـد پـرواز می           ابکـدامـیـن آفـت  بـال در بـال کـبـوتـرهـا،

 قتلگاه از خورشیدی به طوریا کلیم آورده             ؟خورشیدی کند  تا سیر  رود باز عیسی می 

 قتـلگاه  از زبور تورات و نالـه انـجـیـل و            آید به گوش  که می قرآن؟ سر تا چه آمد بر

 قتلگاه؟ از افتاده است دورخورشید یا تن             است؟  پارۀ قـرآن زهـم پـاشـیده سی پیـکر

 قتلگاه  از عبور برد با این  میتا چه سهمی             رود روِد زمزم اینجا، شور و حال و زمزمه است

 قتلگاه  چشمی نمور از برم با خود فقط می            کوبد که حیـف برسینه می شط دراینجا بر سر و

 قتلگاه از شعور  گیرد،  تا ابد این چشمه می           شعر نیست طبع نینوایی، جوشد ز اینکه می 

 قتلگاه  ای عـشق غیوراز برکن،  سر ای لحظه           را کم داشته است  تو  ،زعاشورادرک سرخ ما 

 

 سیاه نیست  غم، من از روزی چو روزگار           به ُجز ازسوز آه نیست مرهم به زخم دل، 

 که تـاب نگـاه نـیست  باید چه چـاره کـرد؟            خـواهم که سیـر بیـنمت، آنگه سـفـر روم

 جـوالن خـصـم هست ولیـکـن پـنـاه نیست           روم مـن بـا تـو آمـدم؛ بـنـگــر با کـه مـی

 حاجت خـورشید و ماه نیست با بودن تـو،            فلک خـورشیـد بر رأس تـو روی نیـزه و

 زه دراین قتلگاه نیستُجز سنگ و تیرو نی           خود ریزم ازفراق سر گفـتم که خاک بر

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:          قالب شعر: غزل     محمد علی مجاهدی           شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: سید رضا هاشمی                شاعر:   
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 رود  داغ غـمـت ز سیـنه خــواهــر نـمی           رود رفتم من و، هــوای تو از سـر نمی

 نـمی رود  تنها به ســوی روضه مــادر،            خــواهــرتبرخیز تا رویم بــرادر، که 

 از خـجــلـتـش نــزد پـیـمـبـر، نـمی رود           گر بی تو زینب تو کــند جـای در وطن

 رود  ما را ز، یــاد تا لــب کــوثــر نـمی          سوز گـلوی خشک تو! اندر لب فــرات

 ما را ز یـاد، تا صف محشــر نمی رود           نپهلوی چاک خورده ات از نیزه و سنا

 هــرگز ز یـاد زینب مضطــر نمی رود           طشت زر و چوب خیز ران بزم یزید و 

 گر در جنان رود لب کــوثــر نمی رود           ات شها یاد آن لب خشکیده  جودی« ز»

 

 نـمود، اما بـیـابان سوخته اشک دریـا می              جان سوخته دل وسپرد اما  کاروان ره می 

 سوخته پیدا و پنهان، غرق خون،دریا  دشت و              آه! از شام غـریبانی که بر عالم گذشت

 سوخته  ، کاُکِل زلِف پریشان،حوریان را             ریخـته  آسـمان تا آسـمـان بـال مالئک،

 سوخته  ،گریبانشمع را دیدم ولی سر در              پروانه را خاکستر  ،دیدم آن شب بر زمین

 ولی در زیر باران، سوخته  گلشن زهرا              ها سیراب کرد نیزه و تیر خاک را باران  

 بود بر باالی نی، برگی ز قرآن، سوخته             خورشید داشت  سر ازرفت و بیرق  کاروان می

 آن سوخته  ای، داشت در صحرا ولی جا مانده               بُرد زینب را به سوی سرنوشت  می کاروان 

 ؟ سوختهعزیزان،   داغ آتش  یا زمین از              دوشاِن خونین پیرهن؟ اند آن زخم بر  الله

 سوخته ریگ بیابان، جسم صد چاکی که بر           ؟کندای از بوریا پنهان  در پاره تاکیست 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: جودی خراسانی               شاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل     غالمرضا کافی                 شاعر:   
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 میروم جان  با جسم بی کنون جانم تو بودی و             روم از کویت ای آرام دل با چشم گریان می 

 میروم است، با سوز هجران  درد فراقت مشکل            ساحل است دریای غم بی ازگریه پایم درِگل است،

 میروم  همراه با نامحرمان، در شام ویران           مارا تو درمحمل نشان  خیزای امیر کاروان،

 ناچیده گل ای باغبان، از این گلستان میروم             کو اکـبر رعنای توهای تو،  گل شده  پرپر

 باکام عطشان میروم  لب ترنکردم از فرات،             گردد فداتخواهرت وی  حیات، ای ساقی آب

 من با یتیمان میـروم   تو در کـنار اکـبرت،            هردم بیاد اصغرت، رقـیّه دخترتگرید 

 تو با شهیدانت بمان، من با اسیران میروم            سازم دراین صحرا مکان ساربان،چون  نگذاردم

 

 مـن؟ نـیـست بـاورم آیـا تـویـی بـرادر             ای روح پیکرم! ورق! ورقمصحف ای 

 هستی بـرادرم  نـشـناسمت کنون که تو            ام جـوار تو یک عــمر بـوده با آنکه در

 ای کشتی نجات، گذشت آب از ســرم            ام ببـین دست خـوش کـینه  و پامال جور

 بـرم   نمیتـو، گـمـان بـودن خود را  بی              من  ای و منی که از کف من رفته عـمر

 دریـاست در کــنـار من از دیـدۀ تـرم             غمت ببین  فرات از کنار لب،خشک ای 

 از جان خویش بگذرم و از تو نگذرم             با کعـب نی کـنـند جـدا از تـوأم و لیک 

 مـادرم؟ ها هـنوز دهد بوی  کاین خاک            پـاکت چهـا گـذشت پـیـکـر دیشب کـنار

 بگذاشتم دو دست خود آنگاه بر سـرم            زند ظلم تو را سنگ می  دیدم که دست،

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلنوزن شعر:        قالب شعر: غزل     غالمرضا شکوهی          شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: علی انسانی                  شاعر:   
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 با پــیـکــر حـقـیـقـت قــرآن وفــا کـنید              کـنـیدسفــری نینــوا  اســد هان ای بنی

 خس تنشان را رهــا کنید؟  آیا به خار و             های خــدا بـر زمین نبود جـای ستــاره

 نیزه این شهــدا را ســوا کنید  از تیر و             ای حصیـر  قدری بیاورید کفــن، قطعه

 شبه پیمبــر است عــزایش به پــا کـنید            اره استپاره پ که تنش  کشته جوان این

 فکــری به دفن پــاره تن مجـتـبی کنید             این قد کشیده قاسم رعنـای نجمه است

 از روی دشت پیــکـر او را جــدا کنید             حسین ماست  این کشته فتاده به هامون 

 فکــری برای این بدن ســر جــدا کنید             سر که دیده است ازین تن بی   آشفته تر

 

 عـزاداری هـست  آه انـگـار نـه انگـار            هست ستمکاریلبش مرد خنده برروی 

 هست بیماری  تب شعله تن در این طرف            داردسوزان  آتش طرف دامن طفل آن

 هست علمداری  خیزد اگردستکه به پا             ...علقمه میکرد نگاه و زنی باز سوی

 :سرشاری هست فرات سخنش نالۀ از            را پُرکرد خون چشم دلشکه  دیدندهمه 

 هست  صفحۀ گلزاری  نیست ولی  اگر گل            هست دشت مراکاری مبریدم که دراین

 آخر این قافله را قـافله ساالری هست             این همه آواز رحـیـل ساربـانـا مـزن، 

 هست   دیداری وعدۀ مرا که سوی کوفه            به امیدی شـوم از کـشـته مظلوم جـدا

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   علی انسانی                 شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: محمود ژولیده                شاعر:   
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 دیدم، سِر خورشید را بر فـراز نیزه می             کم پیکر خورشید را کم بلعید، دشت می 

 خورشید را خاکسترِ  گـیسوان خـفته در             ها تا بشـوید بـا گـالب اشـک آسمـان گو

 تِر خورشیـد را  بـوریا عـریان از پـیـکرِ              تا پنهان کند بوریایی نیست در این دشت

 پـرپر خورشـید را تا بـبـیـند کـهکـشـانِ             را وا کنیدشفق خوِن  های خفته در چشم

 خـورشید را نـیم دیـگر برد کـاروان می             در سیالب خون افتاده بود نیمی ازخورشید،

 را خورشید  ساربان دزدیده بود انگشتر              ها کاروان بود و گـلوی زخمی زنگـوله 

 بیـنم سِر خورشید را  بر فراز نــزه می             روند میپریشان  وغمگین اشترها چه  آه،

 

 

 ها جان سّجاد آتش گرفت و فرو ریخت با خیمه         در عمق چشمان سّجاد  گل کرد خون و غریبی 

 پریشان سجاد  مویبر روح عصیانگر باد،          ، بادست خودشانه میزدوصمیمیدردی بزرگ 

 اشک پنهان سجاد  ها ُگـر گرفتند ازهسّجاد         افتادطوفان سختی خبر داد: یک مرد از اسب 

 که رنج اسارت گردید مهمان سجاد وقـتی         ای پاره پارهها ضّجه کردند با سـینـه آئیـنه 

 دامان سّجاد گاهی به دامان زینب، گاهی به          دویدندسر میهای هراسان آشفته گنجشک

 میراث خون بود و خطبه، میراث دستان سّجاد         رفتمی ،با قفل و زنجیرغیرت ودردیک کاروان 

 سّجاد  درعمق چشمان غریبی گل کرد خون و         صد شعله روئید وقتیاسیری  های بر نیزه

مستفعلن فاعالتن مستفعلن فاعالتنوزن شعر:            قالب شعر: غزل    منیژه درتومیان            شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل     سعید بیابانکی                شاعر:   
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:دهم    بخش  
ورود هب کوفه  اشعار  

و  اسارت اهل بیت    
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 است  نظیرت کردهبی !بصیرت روحای  صبرت             پیرت کرده است  عشق،سنگین فراق  بار

 1کرده است  بر رأس روی نی کویرتها گریه            این سـفر  مسـیر مثـل دریـا بودی اما در

 کرده است  غدیرت ترجمانی ازهایت خطبه            بــاز هــم  داران ســقـیـفـهدر مـیـان وام 

 2چون مجیرت کرده است  بریده؛ همره رأس            که حق در کربالسرافرازی آه ای سرو 

 را اسیرت کرده است؟  زیبایی که دنیا رمز            چیست؟ تو؛جمیالی  أالّ رؤیت  رمزچیست 

 آب سیرت کرده است  اشکهای کودکان از            آه  زیرا که؛خاطرت ای از تشنگی را بُرده 

 « زینب نبود ماند اگرکربال می   کربال در»            نیـنوا با دردهـایش سخت بر زینب نبود

 

 یا زینب نگـاه انداخته  تـیغِ بُـّران است،            کـربال غوغا به راه انداخته  تنه دریک 

 انداخته سـالح گردیده،دشـمنـش تـسلیم             نیام کرد از را برون کالمش تیِغ حیدر با

 اشتباه انداخته منطقش یک دشت را در            کندمی خوانی مرتضی انگار دارد خطبه

 انداخته  جاِن سپاه مثِل شیـری لـرزه بر            را ویران نمود خانۀ تزویرطوفان مثِل 

 یک نگـاِه مضطرب بر قـتلگاه انداخته             گاهخـیـمه  انداخته بر یک نگاِه اشکـبار

 ماه انداخته   رخسارِ  مصیبت چنگ بر  در            لـب آمـده فـراِق یـار بر جـاِن زینب از

 
به.   1 توجه  با  اما  است  محترم  شاعر  اصلي  سروده  زير  معنايي  بيت  و  محتوايي  يا ضعف  ايراد  پيشنهاد  وجود  بيت؛  دوم  مصرع  در 

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

 تابش خورشيد روي ني کويرت کرده است             مثـل دريـا بودي اما در مسـير اين سـفر                     .کنيد 
 بيت زير به دليل ايراد محتوايي تغيير داده شد زير ا حضرت زينب هيچ گاه سر به زير نشد بلکه سربلند در اين امتحان الهي بود.  2

 رقص رأس سربلندي سر به زيرت کرده است             هاسرافـرازي که روي نيزه آه اي سـرو      

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل     ناشناس                       شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     عادل حسین قربان            شاعر:   
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 تـازیـانـه عـوض گـفـتـن یـا اَب زده شد             خـیزران آمد و بر مهـبط یارب زده شد

 به مرحب زده شد  مثل آن ضربه که یک روز             دهن دشمن خورد بر  اُسکتوا ضربه شد و

 شب زده شد  روز از روز بدش آمد و شب،             شب زینب کبری به اسیری چون رفت روز و

 دم عـمـۀ سـادات مـرتـب زده شـد  دم به            هـمـۀ اهـل حـرم ربـاب و ـیـال وجـای ل

 1جـنـس ُمحـدَّب زده شد  آیـنـه از داغ بـر            کـوفـه اش آه ولـی درصـاف بـود آیــنـه 

 شب زده شد وسط در بیشترش ها ضربه              زیـرا؛ بـرابـر شـد کـبـودی اثـراتـش دو

 زده شد  لب برپاخاست و  خیزران چونکه به             پا افتاد و ازآن لحظه به پا خاست  زینب

 شـد  زیـنـب زده قـرعـۀ فـال بـه نـام منِ             را نـکـشید غـم روضۀ سـر  آسـمان بـار

 

 بنگر مرا که ناقـۀ عـریـان مکان شده            ای که فـراز نـیـزه تو را آشـیـان شده

 شده سخنت خیزران  آن زمان که هم از            !کنیحتی نمی  ایاشاره  حـرفی که نه!

 خـون لخـته از کـنار لبانت روان شده            کوفیان ازدستای ازبسکه سنگ خورده 

 مـحــلـۀ نـامـردمــان شـده حــاال دگـر            علی بوده یک زمان پایتخت که  شهری

 شدهسایبان روی نی سرت به سرم   از             به زیر نیمن   تو روی نی و  ای همسفر!

 
هاي معتبر تغيير داده شد؛ موضوع سنگ جشن و شادي خنديدن و ... در شام بود  بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايت.   1

اللهوف ص  ۳۶۷ص    ۳۸الی مفید ج  ؛ أم۱۲۱ص    ۵الفتوح ج  نه در کوفه و براساس کتب معتبر تاريخي همچون:   ؛ مناقب آل  ۱۳۰؛ 

؛  ۱۶۴و  ۱۰۹صص    ۴۵؛ بحاراألنوار ج ۵۹۳؛ جالءالعیون ص  ۲۰۹؛ مُثیرُاألحْزان ص  ۴۶ص    ۲؛ مَقْتَل خوارزمی ج  ۱۱۶ص  ۴ابیطالب ج  

ص    ۲امع ج  ؛ مقتل ج۲۹۹؛ مقتل مقرّم ص  ۲۲۳؛ مقتل امام حسین ص  ۳۵۳المهموم ص  ؛ نفس ۵۱۶؛ قمقام ص  ۴۸۵اآلمال ص  منتهی 

 کردند.در شهر کوفه مردم پشيمان شده و گريه زاري مي  و....  ۴۳

 سنگ بر آيـنه از جـنس مُحـدَّب زده شد             اش آه ولـي در کـوفـهصـاف بـود آيــنـه 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   مهدی رحیمی                   شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: محمدحسن بیات لو              شاعر:   
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 برای حـفـظ حـرم، زینب انتخـاب شده             پس از حسین، جهان بر سرش خراب شده

 معجرش خضاب شده  ،لبی به خون تشنه             1جانسوزش وداع دهم در عصر روز ز

 دِل ربـاب شده نـشـسـته سـنگ صبـورِ             دارد جگـر که داغ دو فـرزند برکسی 

 کـه وارد مـهـمـانـِی شــراب شـده  دمی            داندکسی نـمی  دل زینب، چه رفـته بـر

 پُـر از صـدای رسـای ابـوتــراب شـده             اما شهر  خوانده بودخودش  خطبهاگرچه 

 به شام و بـزم می و کوفۀ خـراب شده             نـفـرین تا روز آِخـَرت،هـزار مـرتـبه  

 بال، مانده و کتاب شدهوکه شرح کرب            شیعه مدیون است عمۀ سادات،  به صبر

 

 را سـیـر بـبـیـنم کمی آهـسته برو  تا تو            آهسته برو نـشـیـنم کمیروی نـیـزهمی

 زمـینت کـردند نقـش ها رد شده واسب            کـردند تنـشـین بـوسۀ من نـیـزه  از رد

 بردارم  تو سر که چشم از نیست ای لحظه            سر دارم تو در شدم مهـر تو من اسـیر

 چـرخـیدی قـافـله می سر روی نی دور            خورشید شدی تابیدی همه شب سر زده،

 اگـر پـژمـرده خواهـرت آیـنـۀ تـوست،            همه سیلی خورده ، کودکقافله یک   من و

 تا حد مـرگ سـپـر شد بـدنـم اما حـیف             ست حسینم به تنم اما حیفجان نمانـده

 امخجالت زده  را به زمین دوخت، ضربه او            امزدهخجالت  ،سوخت کودک تو صورت

 است  آب آمدهای کاسههم حرمله با  باز            عذاب آمده استدنبال  مست به ایخنده

 زیـبایی  ما ندیـدیـم در این مـرحـله جز            این تنهایی زخم ازنیست از این  ایگله

 
 .بيت زير به دليل مستند نبودن موضوع بوسيدن رگ هاي بريده تغيير داده شد.  1

 لبي، معجرش خضاب شده به خون تشنه             بريده، از آن روو نشاند بوسه به حلق 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   سیده نفسیه موسوی            شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                    مثنوی   قالب شعر: حسن کردی                 شاعر:   
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 در مِن زینب تـجـلّی کـرده آوای عـلی             علی هایتسخیر کردم با نَفَس کوفه را

 گویای عـلی  لحنِ  فتح کردم کوفه را با            خواندم به لحِن فاتحِ خیبر سپسای خطبه 

 دریای علی  ز راکردم گوهِر دین  جمع            دیِن حقزینت برای اَب بودم شدم  زین

 نای علی  ها دارم خدا را شکر ازارث            کاِر من بیداری بیچارگـاِن کوفی است

 عـلی  هایلـب ز هـایم رایـافـتـم آمـوزه             شدنداسکتوا گفتم همه غرِق سکوِت غم 

 علی هستم مسیحای  مرده را زنده کردم            کالم گرفـتم با انتـقـاِم خـون ساالرم را

 علی  هایآورد کوفه پای گل فـرود سر            درد شد یک پارچه اندوه و ندامت شهر از

 عـلـی  مـّصـفایعـقـیـله بودنم گـشتم   با             عـالـمه” دادم لقب چارم ولّی شیعـیان“

 کردم خصم را من با مددهای علی  خوار            حسین پاکِ محضِر   سرشکسته نیستم در

 

 پـدر بـا عـّزتی که داشـتـم یـادم آمـد از            داشـتموارِد کـوفـه شـدم با هـیـبـتی که 

 که داشـتم وارِد کـوفـه شـدم با غـربـتی            1شهر  داشتم در بینِ روزگاری جایگاهی 

 شوم با صولتی که داشتم حال وارد می             مجتبی حسین و عباس وبودند من  دورِ 

 که داشـتم  من اسـیـِر دشـمنـم با عـفـتّـی            ندید  عـاشوراقبِل   هیچکـس تا قامـتم را

 که داشتم  با این حالـتی سوخـتم بدجـور            پیِش چشِم من   بهکند خولی رقِص نیزه می 

 خـطبه خواندم با تماِم قـدرتی که داشتم             ای باید بخـوانم تا همه نادم شوندخطبه 

 شهر با این رحمتی که داشتم  روم ازمی            علی مثلِ صحبتم د شلحِن علی لحِن من 

 
بيت زير به دليل ايراد محتوايي تغيير داده شد، متاسفانه اشعار به گونه اي است که گويي نعوذ باهلل ديگر آبرو يا عصمتي براي  .  1

 واردِ کـوفـه شـدم با غـربـتي که داشـتم            روزگاري آبـرويي داشتم در بـينِ شهر          .حضرت باقي نمانده است

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     محسن راحت حق               شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     محسن راحت حق               شاعر:   
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 امـام  نـمـودیـد بـرکه  بـا ایـن خـیـانـتی             کـوفه اشک شـما باد مـسـتدام ای اهـل

 1مقـام  ترین شد کـشـتـنش برای شـما بـد            اید بیا ای حـسـین و بعـدنامـه نـوشـتـه 

 مرام و مردی واست رسم معرفت  این             تان چـراسـوار شد سـر مـهـمان نـیـزه

 طعام  میلی به هر نمانده خواهش و دیگر            ای که اصغـر تـشنه شهید شداز لحظه 

 کـامدهـیم بـمـانـیـم تـشـنـهتـرجـیـح می             حـسین  )اُسقونِی( در گوش ماست نـالۀ

 ازدحـامبیـن   و در مـعـابر هـسـتـیم در            کـنون  را ولی نـدیـده سایـۀ ما چـشـمی

 احـتـرام  ایـد جــفـا جـایمـا نـمـوده بـر              ها شدیمکـوچه درِ  به با دست بـسته در

 الـدَّوام داغ درون سـیـنـۀ مـا شـد َعـلَی            هـمـیـشگی شده اشـک نـگـاه ما  دیگـر

 رد الـتـیامزخـم سـیـنۀ ما گـی  با مـرگ،            تلخ روزهای ماست زخمی یک نیم دل

 

 جگرها رااندازد می   خبر داغ است و در آتش            خبرها را پیچـیـد تا کامل کـند دیگر خـبر

 را اندوهش کمرها  بار کرد زیرکه خم می           آمدمی دور  تر ازغـروبی تلخ، بادی تلـخ 

 را  بستند درهامهمانشان  که بر  هاییهمان            کردند به روی روسیاهی یک به یک آغوش وا

 در صحرا پسرها را  ،غلطاندندبه خون خویش            کردند را غرق خون پدر هایی که در مسجدهمان

 را...  کوفه آوردند سرها اهلبرخیزید که             صدا پیچید زد،به هم میو باد آرام درها را 

 آل پیغـمـبر ندارد این هنرها را  کسی جز            کرد ها قرآن تالوتسری بر نیزه خبر آمد،

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

 .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 شد کـشـتـنش براي شـما بهـترين مقـام             ايد بيا اي حـسـين و بعـد نامـه نـوشـتـه 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: عبدالمحسن                 شاعر:   

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:           قالب شعر: غزل    علی اصغر صالحی          شاعر:   
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 1بـر خـانـدان وحـی مـدارا کـجـا کـنند            ها کـنندنـیـزه که مـاه را به سـر آنـان 

 حـقـش نـبـود پـیـکـر او را رها کـنند             عریان به خاک مانده عزیز ابوتراب

 کنند  به مـعـرفت بـوریـا  گـاهی نـظـر            تنش شکستند درها که خوب است نیزه 

 اشـقـیـا کـنـنـد  با آه و نـالـه هـمـسـفـر            را زشت است اینکه قافلۀ غرق نـور

 هـا کـنـندآل یـزیـد بـا دل زیـنـب چـه             کـربـبال شـروع غـم آل مصطـفـاست

 با خـیـزران حـقوق لبش را ادا کـنـند             س مستاند تا که به دستان نحـآورده

 دست چوب لبـش را جدا کنند  زیر از            وقـتـش رسـیده با جـزع و ناله الاقـل

 

 شان را شـنـاخـتم  ام یـکـایـکتـا دیـده             گـداختمگـدازه صفـت می رفـتـم ومی

 ها را نـبـاخـتـمهـر ردیـف قـافـیـه  در            هارد گشتم از صف صدقات و نگـاه 

 خـانـۀ امیـد که با اشـک سـاخـتـم  هر            کـوفـی خـراب کرد تـازیـانـۀ معـمـار

 شـنـاخـتم هـمه را می  کـنی!بـاور نمی              شدندمرا خیـره می یبه وار گرچه غر

 با اسب خـطبه بر سـر آن قوم تاخـتم             ای زدندخانه  که نعل تازه به هر دیدم

 شان را نواختم همهمه  که ایبا ضربه              شدشکسته  هم حتی صدای بغض جرس 

 
بيت زير به دليل مستند نبودن تحريفي بودن تغيير داده شد؛ همانگونه که بسياري از علما و محققين همچون عالمه بيرجندي؛ شيخ .   1

.... در کتب التواریخ ) ص  ۱۴۱کبریت احمر )ص   عباس قمي و  در بازشناسی مقتل   پژوهشی نو(  ۲۲۹( مقتل تحقیقی )۲۲۴( منتخب 

و .... تصريح شده است موضوع نبش قبر و سر به نيزه زدن حضرت علي اضغر صحت ندارد و تحريفي است اين   (۲۴۰سیدالشهدا )ص  

قصة جعلي و ساختگي براي اولين بار در قرن سيزدهم در کتاب رياض القدس آن هم بدون هيچ استنادي تحريف شده است » کتاب  

 دس توسط علما و محققين تاريخي جزء کتب تحريفي معرفي شده است. رياض الق

 ها کنند آيا شود که رحم به شش ماهه             ها کـنندنـيـزه  که مـاه را به سـر آنـان

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                       قالب شعر: ناصر دودانگه                 شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: رضا جعفری                     شاعر:   
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 1آیـم مـن از زیـارت سـر در تـنـور می            آیـممـن از نـواحـی »الـلـهُ نـور« مـی 

 آیم حـریـم حـضـور میمن از طـواف             مـن از مـشـاهـدهٔ مـسـجـدالـحـرام وفـا

 آیـم مـی مـن از مـجـاورت کــوه طـور            اشـراق وادی سیـناست ام،درون سیـنه 

 آیممی شکـسـته بـال و پر، اما صبـور            همای اوج شـرف سفیر گـلـشن قـدسم،

 آیــممـی  ور آفـــاق د اگــرچـه زنــده ز            هـزار مـرتـبه نزدیک بود جـان بـدهم

 نه شوق بدرقه دارم، نه شور استقـبال             مسافـرم من و گـم کرده کـوکب اقـبال

 ست زیبایی  ،هست آنچه من نقش خاطر  و            ستروشـنـم آئـیـنـهٔ فـریـبـایی  ضـمـیر

 خـوانـم نـشـسـته می  ام را،نـماز نـافـلـه              خوانممی  خـسته احـوال سـرود درد به

 پیام خـون و شرف را به کـوفه آوردم             عـطـر شکـوفه آوردم ز بـاغ با خـود،

 روز  اوج آن صدای شیون مردم گرفت،            عنان به موج آن روز ِسپُرد کشتی صبرم، 

 دادم  رو اشکبه   بستم، به شکوِه پنجره             دادم چو لب گشودم و فرمان »اُسُکتوا«

 افکند شهر به روی  سایهٔ سنگین سکوت،            افکند به کوفه دشمن دیرین سپر به قهر

 گرفت خاموشی  ها،جرس صدای زنگ             هـمـه خـاکـسـتر فـرامـوشـی مـیـان آن

 من سخن گـفـتم  صدا صدای علی بود،             سخن گفتم شکن،پیمان به مردم   من چو

 باز گریه کنید   بسوزید و چو شمع ُکشته،            گـریـه کـنید  باز،ت نـیـرنگ هال جماع

 خداکـند نشود خشک، اشک چشم شما             به عرش برآید خروِش خـشم شما اگر

 
؛  ۱۹۲ص    ۱۱التّاریخ ج  فی؛ الکامل  ۴۵۵ص    ۵تاریخ االمم والملوک ج  زيرا در روايات معتبر کتب    موضوع تنور خولي مستند و صحيح نيست،.   1

آلِ ابیطالب ج  ۲۸۸؛ مُثیرُاألحْزان ص  ۱۰۱ص    ۲مَقْتَل خوارزمی ج    منتهی  ؛ ۵۹۸  ص  جالءالعیون   ؛۱۲۵ص    ۴۵؛ بحاراألنوار ج  ۶۰ص    ۴؛ مَناقِبِ 

و در زير    ط ياح تصريح شده است که خولي سر را در کنج    ؛۲۰۹  حسین   امام   مقتل  ؛۳۴  ص  ۲ج  جامع  مقتل  ؛۵۱۷  ص  المهموم   نفس  ؛۴۷۴  اآلمال

 د تشتي قرار دادند، موضوع تنور خولي براي اولين بار در قرن دهم در کتاب روضة الشهدا تحريف شده است؛ لذا بهتر است بيت زير خوانده نشو

 آيـم تـنـور مي مـن از زيـارت سـر در             آيـممـن از نـواحـي »الـلـهُ نـور« مـي 

فعلن اعلن فعالتن مفاعلنمفوزن شعر:                مثنوی قالب شعر: غزل محمدجواد غفورزاده           شاعر:   
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 کردید را دوباره وا که رشتهٔ خود شما            کف رها کردید حق را زشما که دامن 

 خوابید شما که دشمن بـیـداری و گران            روئـیـده روی ُمـردابیدشما که سـبـزهٔ 

 مـانـیـد مـی شـما بـه نـقــرهٔ آذیـن گـور            مانیدشما ز چـشـمهٔ خـورشید دور می

 فرستادید؟  خود فـردای ای پیچه تحفه             که روبـروی داغ اللـه اِسـتـادیـد شـمـا

 شعـلهٔ خـشـم خـدا گـرفـتـارید  به شعـله            رفـتارید زشت دید وشما که سست نها

 گریه َحّق شماست  بگریید، جای خنده،به             لعـنت جاوید مستَحّق شماست عذاب و

 به نـنگ آلـودید  شـما که دامن خود را            رنگ آلودید که سینه به نیرنگ و شما

 گردد آبـروی رفـتـه بـرنـمی  به جـوی،             گرددنمی  سحرحسرت این شب  دریغ،

 تیغ شما  نبّوت به دست و  شکست نخل            شمادریغ به خون نشست دل از ظلم بی

 کـشـتـید چراغ صاعـقـهٔ سرنـوشت را             کـشـتـیـد اهـل بـهـشت را شما که سیـد

 للا چو ریخت خوِن جگرگوشهٔ رسول            ماه  خم شد گرفت پرده به رخ آفتاب و

 میان بـردید امید و عـاطـفه را نیـز از            به جای سود ز سودای خود زیان بُردید

 ست؟ خورده مشامتان شمیم وفا بر کجا            ستنامتان خوردهشما که سّکهٔ ذلت به  

 سوزیدافـروخـتـید می آتـشی که بر در            افـروزیدچـمن وحی آتـش  شما که در

 چه نازنین جگری از رسول، خون کردید             کردید گون الله دشتِ ها که در آن چه ظلم

 شدند شـرم آب نـشـینی زبه جـرم پرده             حجاب شدند  ها که دل آزرده درچه غنچه 

 زمان نشست به خون  زمین محیط بال شد،             وننشست به خاین مصیبت و غم آسمان  از

 شماست  انتـظار  های الـهی درشکـنجه            زاِر شماستهای ناله از  چه پر فضا اگر

 قد علم نخواهد کرد  تان،کسی به یاری             مصیبت از سرتان سایه کم نخواهد کرد 

وَ             َمِرسادمشامـتان  شمـیم رحمت حق بر  َربّـُکـم لَبِـالـِمـرصادِ  َجـل: و قـال َعـزَّ

 شـوق دیـدنـش پـر زد  کـبـوتـر دلـم از            زد من َسر اینجا که ماهِ  سخن رسید به
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 تا شد تنت َدرهم حسین   چند ِدرهم خرج شد             اِی ثروت عالَمه حسین تو  هرچه دارم نذرِ 

 حسین  تازیانه شد جوابم هرکجا گفتم ...             َمحرم حسین تو شدم همراِه نابی  رفتی و

 شد سـرم مثل سِر تو قـارِی نیـزه نشـین 

 ببـین زینب را    از سِرنـیـزه سِر بازار...

 کنم دین را نمایان می  خوانم وای میخطبه            کنمام تدریِس قـرآن می کـوفـه هم در باز

 کنممـیدان می  گـوشۀ ویـرانه را با آه....            کـنمآسمـان را مـیهـماِن روضۀ نـان می 

 آوایـم شـده کـوفـه و شــاِم بـال َمـقـهــور

 جـمـیالیـم شده  اِالمـاِت ما رأیته  عـرش

 حـامِل این پـرچـمم عـبّاِس عـلی من بعدِ              ِکـشم افـالک را تا خاک پائین با َدَمممی

 بـیند َغـممدشمن نمی  غـم هـستم اگر کوهِ              محکمم اَم ...زن ولی ماننِد مادر با ولی

 خیـبرم  عالی ُو اعالِی بدر و ای ازجلوه

 من کـوثرم من حـیدرم؛ پیغـمبرم،وارِث 

 1شام یاِد سنگ اَنـدازهای شهر یاِد کـوفه،             شام کنم هر روز ویاِد رگهای بریده می 

 بزِم حرام  تشِت طال؛  ام شد َکعِب نی؛روضه             مـُدام عـزیـزانم جـای امتـازیـانه خـورده

 
هاي معتبر حذف شد؛ موضوع سنگ جشن و شادي خنديدن و ... در شام بود نه  بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايت .   1

همچون:   تاريخي  معتبر  کتب  براساس  و  مفید ج  ۱۲۱ص    ۵الفتوح ج  در کوفه  أمالی  اللهوف ص  ۳۶۷ص    ۳۸؛  آل ۱۳۰؛  مناقب  ؛ 

؛  ۱۶۴و  ۱۰۹صص    ۴۵؛ بحاراألنوار ج ۵۹۳؛ جالءالعیون ص  ۲۰۹؛ مُثیرُاألحْزان ص  ۴۶ص    ۲قْتَل خوارزمی ج  ؛ م۱۱۶َص  ۴ابیطالب ج  

ص    ۲؛ مقتل جامع ج  ۲۹۹؛ مقتل مقرّم ص  ۲۲۳؛ مقتل امام حسین ص  ۳۵۳المهموم ص  ؛ نفس ۵۱۶؛ قمقام ص  ۴۸۵اآلمال ص  منتهی 

ردند، ضمن اينکه در منابع معتبر براي شهر شام هم جشن پايکوبي نقل کدر شهر کوفه مردم پشيمان شده و گريه زاري مي   و....   ۴۳

 ... اند نه پرتاب سنگ و آتش و کرده

 يادِ کـوفه، يادِ سنگ اَنـدازهاي روي بام             کنم هر روز و شاميادِ رگهاي بريده مي 

 

نفاعلفاعالتن فاعالتن فاعالتن وزن شعر:            مربع ترکیبقالب شعر: حسین ایمانی             شاعر:   
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 دلبـر بیا یادگاِر فـاطـمه شد قـدکـمان ... 

 بیا   یاصاحب زمان دیگر  جانت گفت عمه

 است لرزانده را   مشِک چشمم عرشاشکهای             استعلمدارم ولی دسِت کبودی مانده  من

 استبرایم خوانده   قرآنآرامشم  نِیه  روی             تارانده است لشکریهایم خطبه  ذوالفقارِ 

 ام تسخیر کردم یا حسین  کوفه را با خطبه

 گرچه از داغت نگر لبریز دردم یا حسین 

 

 

 چـون ستـیـغ آفتـاب خاست از جا،            زینب آن شـیـریـن کـالم بــوتـراب

 « شهـوت پـرست مرجانـۀ زادۀ »               مست!کینه  و جام کـفر ای از گفت:

 فـاسـقـاننـد اهــل کـتـمـان و دروغ             فـروغ فـاجـرانـند از حـقـیـقـت بـی

 فاجـر نیستیم اهـل فـسق و کـفـر و            دانـی تـو که ما کیـستـیـم خـوب می

 چـشم مـعـرفـت ـا در تـونیـست امّ              دیگـرانـند آنچـه گـفـتـی در صفـت

 رحمت بود واحسان وکرم لطف و             آنـچـه دیـدیـم از خـــداونـد نـــعـــم

 دین ماست غرقه درخون و شهادت،            مـرگ در راه خـدا آئــیــن مـاسـت

 شهادت چون عسل  از  جـام گیریم             ســرنــوشـت مـاسـت از روز ازل

 غـرق خـون آئیـم بـر باغ بـهـشـت            سـرنـوشت  مـقـّدر بـود ما را ایـن 

 دست حّق چون برگشاید این کتاب            باش تا در روز محـشر در حساب

 خــــدا  قــتــل اوالد پــیـــمــبــر از            خــواهــد دلـیــل اّدعــا از تــو مـی

 بـبـیـنـی سـود کــردی یـا زیـان تـا              ماناین زکشتی چینی زآنچه   خوشه

 نصیب حال کیست  فتح و پیروزی             تـا بـبـیـنی رستـگاری مـال کیـست

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مثنوی     قالب شعر: حسین اسرافیلی                   شاعر:   

 



 520  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 

 هان!  خـدایم؛ گوش بسـپارید: شیرِ  دخـتر             ساکت کوفیان!  گفت: ،مالئکبال  پای بر

 کـور باید چـشمـتان  سر بیاندازید پائـین!            زیـنبم ام،کوفیان من ُدخت زهرا و عـلی 

 شـما از آسـمان  غـم بـبارد تا قـیامـت بر             مباد  باران غم هرگز هاتان خشک ازچشم

 ! ناکسانآری  شرم است؛ سرِ  از هاتان گریه            والد طاهـائـیم... نه؟ دانـید ما اخوب می

 ها عیان جورتان باشد هم اینک بر سِر نی             هـاتـان آبـرو نـگـذاشـتـه بـاقی ز جـاتیغ 

 نامردمان این  وای از هایش گشت غارت،خیمه             غرق خوندوشنبه که شد  جان فدای آن کسی 

 حق اما که ما را داد توفـیق جـنان  شکرِ             گرچه این غم روی دوشم طاقتم را تاق کرد 

 میان   عاشق در  معشوق است و دیدار کربال            کـربال خون بود اما غـیر زیـبایی نـبـود

 محن ایمانمان؟ رنج و این سست کی گردد از             ستخـدا آید نشان رحـمتی  بالیی کز هر

 شد سکوت مرگ حاکم بر زمین و بر زمان             ها حبس شدنفس جمعیت مبهوت این بانو؛

 مدار زینب است  در عشق تا روز قیامت             زینب است قـیامت وامدار عشق تا روز

 

 شد پا تا سرت زنجـیر های زخم ازحلقه           خواستم جانـم زره باشد برایت، دیر شد

 شد  تصویر  خورشید این هم تومجروح  قلب           آفتابغروب  خونت دررنگ  شدمنعکس 

 شد ها باز با شمشیرکدام از این گره  هر           !آه خوردند؛ هم گره در ها روی تنت تیغ

 ای درگیر شدتازه کم کم با گـلویت نیزه            نگـذاشتـند تـنت  جای سالـمی روی هـیچ

 شد  زمین و خاک از خون سیر آمدی روی           آن بعد از نیزه بودی،فزار  چند روزی بر

 شد  آخر پیر ها را دید وخواهرت این صحنه            چند خط با خیزران چند دندان شکـسته؛

 شد  حنجرت تحریر که روی سورۀ فجری           از تابدخدا می  چون نور است؛ صبح نزدیک

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل     حسین رضائیان               شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل    حامد تجری                  شاعر:   
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 عـلی اکبر نمانده  یعـنی که عـباس و             نمانده انگـشـتـر عـشـق وقـتی بـرای

 نمانده حـیدرکه بی  این بیـشۀ خـونین            حاال تـویی بـانـو نبـردت فـرق دارد

 قـوم یهـودی حس کند خـیـبـر نمانده            تا بکن این قلعه را جا ازات با خطبه 

 نـمـانـده؟  آیـا کـسـی با آل پـیـغـمـبـر            پیچید بانگت بین مردم طوفان شد و

 نمانده   صورت یک سر دنـدان برای            هایتخطبه   بعد ازجای تعجب نیست 

 خاکستر نمانده های خون وجز لخته            یک سر که روی آبـشار گـیـسوانش

 نمـانده   ن دگـر یـاورتو برای دی جـز             اّما تو دریا باش در دشـتی کـویـری 

 نمـانده خـاطـرات آن گـل پـرپـر جز            شب هر حتّی اگر در ذهنتان هر روز و

 خنجر نمانده  چیزی به وصل حنجر و            انگاربینی میهم خواب  شب شما در هر

 نمانـده  عـلی اکـبر که عـبـاس و   حاال            حـاال تـویی بانو نـبـردت فـرق دارد

 

 کـنـی نـگـاه ای مـرا مـی بـاال نـشـسـتـه             ای سایـۀ سـرم زیـبـا هـالل یک شـبه،

 پـناه حاال ببین که خواهـر تو گـشته بی             بـرنـدمـی  نـام تـو عـالـم هـمـه پـنـاه به

 ای سحرشبت کرده چگونه دیشب مگر            قرص ماه بودی و حاال شدی هالل تو

 است الی همه گـیـسـوان سر خاکـستر            مـادرم سوخـتـه چـونان روی روی تو

 روی نیـزه و من بـین محـمـلم حاال تو            گرفتمیات آرام سرم به سینه  عمری

 خـورد دلمتکـاِن نـیـزه تکان می  با هر            دهدسرت چـرخ می دار،بار نیـزه هـر

 تو در وضوی خاک  زخمی شده دو گونه            که دیـدم به چـشم خـود بعد قـتـلگـاه از

 نیزه به روی خاک  تا که نیفتی از سر            دمهـر قـ ام پـی رأس تـودامـن گـرفـته

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: محسن کاویانی            شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: چهارپاره                    قالب شعر: قاسم نعمتی              شاعر:   
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 مـنـم بـنـت عـلی و بـنت کـوثـر             سالم ای شهر کوفه شهر حـیدر

 ایـنجـا سـرایـم  زمـانـی بـوده در            آشـنــایـمبـه کـوی و بـرزن تـو 

 سـرای زیـنـبی کـوی کـرم بـود             حـریم من در اینجا محـتـرم بود

 اینجا حکـومت زمانی کـرده در            بــابــای مـن آقــای امـت  عــلـی

 کـنـم تـفـهـیـم کـوفـه می دلـیـلـش            حق داری که نشـناسـیم کوفه تو

 از حق جدایند  حق پرست، به ظاهر            وفـایـنـدایـن مـردم تـو بـی  بـدان

 نـبـودنـد  پـنــاه او ولـی پـشـت و            حـسـین فـاطـمه دعـوت نمـودند

 جـمع کاروانش  حـسـیـنم مـاند و            حـسیـنم ماند و خـیل دشـمـنانش

 اصحاب خدا شد جدال شـرک و            بـپـا شـد بـال مـحـشـرزمـین کـر

 زانسوی لشگر دو، زما هفـتاد و            نابـرابر بپا شد جـنـگ خـونـین،

 حسرت اندوه و نصیبم شد غم و            به عـاشـورا شدم غرق مصیبت

 دست  از عزیزان خـودم را دادم            ضرب تیغ کیِن مردمی پست به

 نـصـیـبـم شـد غم و درد جـدایی             گـلـهــای گــلـسـتــان خــدایـی ز

 کشیدند خون  دراش پارهتن صد              بـریـدنـد لب تـشـنه حسـیـنم سـر

 خـصـم ستـمـگـر  لـشـگـر مـیـان            یـاور  و یـار به یکـروزه شدم بی 

 هـا شـدنــیــزه  هـا بــرآاللـه  سـر            جـدا سـر از تن جـیـش خـدا شد

 اسـارت  با های دشـمـنجـسارت             غـارت عاشـورا و غروب روز

 زالی صـورتـم شـد  شـبـیـه پـیـر            به یـکـروزه خـمـیـده قـامـتم شد

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                       مثنویقالب شعر: اسماعیل تقوایی                 شاعر:   
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 ی که علی کرده امیر به شهـری            اسـیـری را انـد مـاکـنـون آورده 

 شرنگ است قلب مردمان تو به            ننگستهمواره  برایت کوفه این

 شرمـساران رسولـید به محـشـر            بـتـولـیـد هایشـریـک قـتـل گـل 

 

 هاالضحای نیزهات شمس سر نورانی  وی           هامانده جای نیزهچاکت  جسم چاکبه  ای

 1هاکنم تفـسیر پای نیزه من به خـطبه می           کنیها قـرآن تالوت میبه نوک نیزه  تو

 هـاقــفای نـیـزه هـم دلـم دنـبـالت آیـد در           ایرویت بر ندارم لحظه را زنگاهم  هم

 هاصدای نیـزهروان گردیده اشک بی  یا           ریخته؟ داران نیزه دست حلقت روی ز خون

 هاماند جای نیزهمی  کاش روی قلب من           شکستجفا پیشانی من میسنگ  کاش از

 هااشک عـزای نیزه  ماند درکاروان می            مـاتمت کـردند اگر درآشکـارا گریه می 

 هاهای نیزه بوسه  جای زگشتی  پُر چه  از           گل از بوسۀ خـتم رسلای وجودت باغ 

 هانـیـزه با تو یا تو گـشتی آشنـای نـیـزه           نی  باالی بر مانده سر و تن در نیزه رفته

 هاماجرای نیزه  از به مو گویم بر او مو           نزد قـبر مـادرم گر روم سوی وطن در

 هااز برای نیزه  "میثم" باید خواند روضه           خون گریند های کربال همچون سنگتا که 

 
؛  ۴۸۳منتهی اآلمال ص  بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايات معتبر حذف شد زيرا همانطور که در کتب  .   1

  در   نو  پژوهشی  ،۱۴۱  ص  ۱ج   جامع  مقتل    ؛۲۱۱؛ تحریف شناسی عاشورا و تاریخ امام حسین ص  ۲۳۳اربعین الحسینیه ص  

و ديگر کتب معتبر آمده است سر به چوبة محمل زدن و مغايرت با روايت هاي معتبر    ۳۰۴  ص  سیدالشهدا  مقتل  بازشناسی

 .جعل شده است اسفراينيمنسوب به  نورالعيناست ؛ اين قصه اوّلين بار در کتاب 

 ها من به خـون سر کنم تفـسير پاي نيزه           کنيها قـرآن تالوت ميتو به نوک نيزه

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل     غالمرضا سازگار                 شاعر:   
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 الـتـیـام استزخم کهـنه  زبـان بر زخـم            بازار کوفه از چه رو در ازدحام است

 از بهر دیدار کدامین صف به بام است              کوفه صف به صف استاده بودند بازار

 بـاغ بـهـاری  پــژمـرده دیـدم گـلـشـن و            زاری کـربـال آمـد بـه یـک کـاروان از

 تنهاست و با دست بسته قـد خـمیده زار            زهراست نه، ،مریم  و شبیه هاجر یک زن

 دخـت شاه بطحـاست این دخـتـر آزاده؛             عـین تـنهـایی به متثـل کـوه محـکـم در

 هـرچـه بال دیـده به راه حـق رضـا شد             بـا خـصـم خــدا شـد  آتـشـفــشـان قـهــر

 تساخمیخویش با نگاه دوباره دین را             انداخت لرزه نگاهش خصم را در  با هر

 رضا مردانه بگداخت و کورۀ صبر در             راه هستی آفـرین باخت هستی خود در

 تـیغ زبانش گـشته بر دشـمن شـرر بار              ایـثـار زینب یـگـانـه پـاکـبـاز عـشـق و

 

 را  باران تو خوردم تا نبـینم سگ سنگ              خواهرت تفـسیر کرد آیات قـرآن تو را

 را؟!  تو پریشان   زد موی من کی شانه  بعد             شد آشفـته گیسویت پیشم نبودی  شب چند

 تورا  کنند این دستگردانمی کی تمامش             شدمسرگردان   باز  بگیرم سر راخواستم 

 1را  هراسان تو فـلـط م نـگـم کـ تا مبـادا              کنممی سرشماری کوچه اول  هر سر بر

 تو را  هـر کجـای کـوفـه دیـدم آشـنایـان             سنگین بدتر است دستان سنگین دردش از  چشم

 را  نگـهـبـان تو ای خـدا لعـنـت کـند آقـا             بـردمی زنها  عـامـدانه بیـن  ات رانـیـزه 

 را دست سکان تو خواهرت در گرفته  تا             فکر طـوفان را مکن کشتی امن نجـاتم!

 
 تغيير داده شد مستند نبودن و به منظور دوري از تدليس و تحريف رواياتبه دليل بيت زير .  1

 طفـل هراسان تو را امچـندجا گـم کـرده             کنمبر سر هر کوچه اول سرشماري مي 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: مسدس            قالب شعر: مرتضی محمود پور          شاعر:   
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 نبود ولی هـمـسـفـرم هیچ سـفـرم بود،            هوای سفرم هیچ نبود با تو که جز من

 به درم هیچ نبود قـدم در با سرت جز             شدنت سامان  و سربی  از رفت سامان من

 کاش در کوفه مسیِر گـذرم هیچ نبود!             راه اّمـا ام ازکـنی خـستـه  نکـنـد فکـر

 هـیچ نـبود نظـرم دروازه رسیدن سـر            مه منتظِر خـواهر توتعطیل و ه شهر

 اصـال انگـار زمـانـی پـدرم هیچ نبود             ؟اینجا؟بین شلوغی   و رد شدن اززینب 

 خـبرم هیچ نبود  از به زباِن همه غـیر             سـرم سـِر در نـیـزۀ عـبـاس شـده درد

 راه به جـایـی بـبـرم هـیچ نـبود راه تا            چشمی هرشده  باز است ولی،  راه باز

 جگـرم هیچ نبود دیگر، با تمـاشای تو            داده خـداوند به من  جگـر شـیـر خـدا،

 هیچ نبودچشم ترم  سوی دوتا که نه، یا            ست نیمه هاللی شده تو روی که ماه  یا

 دور و برم هیچ نبود  "ابتا" صدای  جز            دخترکتبا دل این   ،نی سرِ  لطف کن از

 پرم هیچ نبود روی بال ودلشوره  غیرِ             به ماخرما صدقه میدهد این کوفه   نان و

 

 زینب  غم پرور تو دلچون کند بی  سازد چه             زینب سر برد هوش ازمی  تو نی سر روی به

 زینب  پر وغم سوخته بال  که چون پروانه از            افسوسروی نی ولی  سوزی بهسان شمع می به

 نگردد باور زینب  ،شود روزی اگر ممکن            بود غیرممکن  ای برادر تو و من جدایی

 بخشد صدای تو توان بر پیکر زینب می   که             دارممی دوست را خواندنت قرآن که قرآن بخوان

 ای دیشب به نزد مادر زینب گمانم بوده             مادرم زهرا از  خبر دهد هرتارموی تو

 سر زینب  از  هوشبرد می  تو به روی نی سر            با افغانگویم که زینب گفت من ژولیده می 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   حبیب نیازی                    شاعر:   
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 ایم نـان گرفـتـه سفـرۀ شـماست اگر  از            ایممـا آب از دو دیـدۀ گـریـان گـرفـته 

 ایمگرفتهکریمان دست  پس رزق را ز             به دست شما میخـورد رقـم روزی ما

 ایمهاست که سامان گرفته عشق روضه  با            ایمگذشتهسامان  سر وهای بی  عشق از

 ایمتو ایمان گرفته  خوان روضه دست از            کـند مـرا عـاِلـم زیـاد هست که کـافـر

 ایم نـفـست جـان گـرفـته از تو آمدی و             نـداشـتـیـمگـنـاهـی  مـا ُمــردۀ گـنـاه و

 ایـم بـا درد آمـدیـم که درمـان گـرفـتـه             نیست   تو جزنیست دوایی به  تو  جزدردی به  

 ایمآسان گرفته بود اینـقـدر مشکـل چه            ایمایم از غـمـتان جـان نداده شـرمـنـده

 ایم های تو بـاران گـرفتههـمـراه زخـم            دوچشممانکویری  ایم وسنگ بوده  دل

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

 ایم مـه تابان گرفـته تا کوفه روی سر،             ما گـرم شد أخـا... با سـایۀ سرت سر

 ایمببین همه قـرآن گرفته روی سر  بر             سـرت حـسین ایم هـمه با إحـیا گرفـتـه 

 

 ابـالی را   شناخت تك تك این قـوم ال            عّمه این حوالی را شناخت چشم ترِ 

 را خـالی هاییـادشان ببرد سفـره  ز            ها  خورد مرتضی شب  جگر خون چقدر

 آن فصل خشكسالی را  حكایت تو و            گویدعـّمه برایم به گـریه می  هـنوز

 ام این جـمـلۀ سوالی را به باد گـفـته             نروی؟  معجرش  سمت كه دگر شودنمی 

 را  سفـالی شكسته سنگ مـالمت دل            خودش جای  نی بهكعب  ، جای خودش عطش به

 گرفـته در بغـلـش كـودك خـیالی را             سـوزدربـاب حـزیـنه میدلـم برای 

 بالی را؟ چاره نمایم شكسته چه بگو            زمین گیرم ام،شبیه مادرتان زخمی 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: مهدی خیامیان                 شاعر:   
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 برادرجان  خواهر! محمل  بر  نوک نی  از بتاب            برادرجان زیباتر! خورشید، و مه از هاللِ 

 و خاکستر؟ برادرجان  خون از نقاب چرا بستی            للا اعظممـثـال کـبـریـا! وجهجـمـال بـی 

 ن برادرجا با سر، آمدیاستقبال خواهر  به           صحرا افتاده در ای تنتفراموشم نکردی 

 دهد بر آل پیغمبر، برادرجان تصّدق می            به جبران عنایات امیرالمـؤمنین، کـوفـه

 برادرجان  به اشک دخترت بنگر تکلم کن؛            را هایم تا نبـیـنی داغ دیگـرداغ  به روی

 برادرجان  مادر  سرت اطراف در گرددمی  که            یقین دارم محمل خواهر؛ تو میگردی به دور 

 برادرجان  ،اکبر علی  گل روی نگه کن بر           للا افـتـادیاگـر بـاالی نـی یــاد رســول

 برادرجان  کردم سرت را روی نی باورنمی            گـفـتـه را مــادرم تـمـام داسـتـان کـربـال

 برادرجان کنم محشر   قرآنت تفسیر من از           نی قیامت کن فراز با قدقامت خود بر تو

 برادرجان  خیبر، در  کرد  تیغ حیدر و  دست  که            اعجازیکوفه  دشتپهن  من ُکند در زبان

 برادرجان  ،این آذر درعالم را بسوزاند  که           آتشی ریزم« میثم » ات بر قلبکنار نیزه

 

 گذرد عشق، ماتم زده از شهر شما می           گـذرد قـافـلـه قــافـلـه از دشـت بـال مـی

 گذرد الی ز دعـا میاز کوچـۀ خ َسَحر             آلـود آه ای مـردم غــفـلـت زدۀ خــواب

 گذرد برسِر نیزه، سر از جسم جدا می               زمان خورشیدروزهاتان همه شب باد که 

 گـذرد بـرتـان آبـلـه پـا می کــاروان از               ریگ روان خون باد که بر چشمۀچشمتان 

 گذرد خون خدا می که فرات عطش از            تـان شکـنی تا ابـد ارزانـی  ننِگ پیـمـان

 گذرد میروز که بر آل عبا این  ازوای             ؟ پرسید  نام و نسب می شناسیدش و از  می

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:            قالب شعر: غزل    غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 ای درد عـالمی به نگـاهت دوا حسین             حسینای کوفه از نوای خوشت نینوا 

 با پـای نـیـزه دار جـلـوتر بـیـا حـسین              تا دست پیش آرم و گیرم سرت به بر

 ها حسین نـیـزه رسد به سر دستـم نمی            حیف  ،حیفرخت پاک  خواهم که خون کنم ز

 حسین دعا کردم   دل به جان تو سوز از             1من به قـنوت نـماز شب ،تو رأس نیزه

 حسین تن جدا از تورأس که کرد  تیغی            را تو بـُرید سر خـواهـر ای کـاش می

 قـفـا حـسین  از قاتل بـریـد رأس تو را            این غم مرا ُکشد که به گـودال قـتلگاه

 حسین  پا  وزدی دست  تیغ شمر زیر در            روچه  نبی بود از  روی دوش تو جای

 از تـازیـانه پیکر صاحب عـزا حسین            سیـاه که شد سیـه عـوض جـامـۀ دردا

 حسین  گفت یا خون گریه کرد و ناله زد و             آن خنجری که حنجر پاک تو را برید

 زند دم مردن صدا حـسین  میـثم تو را            لبش است بر کالمی   مرگ  وقت به کس هر

 
دليل.   1 به  اما  است  محترم  شاعر  اصلي  سروده  زير  نبودن   بيت  خولي  مستند  تنور  روايات  و  موضوع  با  معتبر؛  مغايرت 

 جايگزين  را   آمده  شعر  متن   در  که  شده   اصالح بيت ائمّه؛  سخان  تحريف  يا  تدليس   گناه  از  اجتناب کنيم به منظورپيشنهاد مي

کتب    .دکني  زير   بيت در  مورخين  و  علما  که  والملوک  همانگونه  االمم  فی۵/۴۵۵تاریخ  الکامل  ؛  ۱۹۲/ ۱۱التّاریخ  ؛ 

  ؛ ۳۳۹  المهموم  نفس  ؛۴۷۴  اآلمال  منتهی  ؛۵۹۸  جالءالعیون   ؛۱۲۵/ ۴۵؛ بحاراألنوار ۴/۶۰ابیطالب؛ مَناقِبِ آلِ  ۲۸۸مُثیرُاألحْزان  

تصريح کرده اند خولي ملعون سر مطهر امام را در زير تشت قرار داد نه در   ؛۲۰۹  حسین   امام   مقتل   ؛ ۵۱۷  التّواریخ  ناسخ

 !! تنور خانه

 سوز دل به جان تو کردم دعا حسيناز             تو در تنور و من به قـنوت نـماز شب

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: غالمرضا سازگار                شاعر:   
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 روشن وقت استهـالل نیست روز            این همه انگـشتها باال ز چیست؟!

 هـالل کس ندیـده خـون بریـزد از            زوالوقت  روشن روی نی،  روز

 اتای من و مهمل خجـل از سایه            اتخود قـرآن و زیـنب آیـه  تو ای

 ایمـهــمـلـم گــردیــده  بـان ســایـه            ایسـرت شـمـع دلــم گــردیــده با

 بـوسم ز دور پـاره می من گـلـوی             نـیـزه نـور تو به چـشم من بده از

 هـر چه آمد پیـش در هـم کـوفـتـم            اوفـتم پـای هـستم که از من نه آن

 قـلـب آرام من است غـم در بـحـر             صبـر در مـوج بـال رام من است

 من گرفتم پیکـرت را روی دست            را دادم شکستخصم من به مقتل 

 از دخـتــرت تـا کـنـم دفـع خـطـر             پـیکـرت کـنـارمن کـتک خوردم 

 گـویی مگـوگر سخـن با من نـمی             این ظلـم عـدو این من این داغ تو

 بـا یـتـیـم خـود سـخـن آغــاز کـن             ای مـسـیـح فـاطـمـه اعـجـاز کـن

 

 دیدن  به نیزه سر  تویی که منتخب هستی             عشق ورزیدن  تویی که شهرۀ شهری به

 و بوسیدن کنــار مــقــتل عشــق و گــلو             خــاطــرات خود بانو بگــو برای من از

 شنیده ام که همیشه گــرسنه خــوابـیــدن              زبــعــد کــربـبــال کــودکــان بـی بــابــا 

 !صدای قــاری قــرآن زنیــزه بشنـیدن؟             اال مفــســر قــرآن چــقــدر لـذت داشت

 بهــاری ز غــصـه بــاریــدن شبیه ابــر              بجز شما چه کسی می تــواند ای خــانم

 تویی که دیــده نیالــوده ای به بــد دیـدن             و ما رایــُت و اال جــمــیــلــتــان یعــنی 

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مثنوی   قالب شعر: غالمرضا سازگار                     شاعر:  
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 قرآن بخوان قرآن را زبان! قاری قرآن و           بخوان سنان قرآن باالیبه   هالل من ای

 هم چنان قرآن بخوان هم کربال کن؛ کوفه را            صدای خود مسّخـر کن تمام کـوفه را با

 دهانت خون روان، قرآن بخوان  از گشته گرچه            سجده کن نی، چه بشکسته جبینت بر سر گر

 ای آرام جان قرآن بخوان  فراز نیزه، بر            تـا مـگــر آوای قــرآن تـو آرامــم کـنــد

 ای امـام کـّل اهـل آســمان قرآن بخـوان            کنند  تا که اسـالم تو را اهل زمین بـاور

 بخوان قرآنخیزران  نرفتی زیر چوب  تا            زادۀ مــرجـانـه دارد قـصـد آزار تـو را 

 نگشته قامت زینب کمان قرآن بخوان   تا            کـندبـلـندم می  سر تو، صـوت قـرآن سر

 هم نوِک سنان قرآن بخوان تو  حیدر! وارث           روی دست جـّدمـان یـاد قـرآن پـدر کن؛

 قرآن بخوان کردم گمان؛این مصیبت را نمی            گفته بود چه دیدم مـادرم زهـرا برایم آن

 نهان قرآن بخوان به میثم هم دهی سوز  تا           حسین این خاندان دارد هرکه هرچه دارد از

 

 مثل مادرش! این شیر زن که مثل پدر،             گویـد از شـکـسـتن سـرو تـنـاورش می

 مـیـراث مـادر اسـت، دل داغ پـرورش             زند میمثل پدر حرف   این زن، درست،

 بـرابـرش  هـا در  قـتـل عـام چـلـچـلـه   از            سیاهی که دیده است گوید ازسپید و می

 سرش  برکشیده است ابر تیره  ،خورشید             کشـد زمانه، زمـیــن آه میگویـد از  می

 یـاورش  و یـار   از کـاروان خــسـتـه بـی             زند  حرف می های جگـر، از پاره پـاره

 های دمشق است، سنگرش وقتی خرابه              این زن است تیغۀ شمشیر  این خطبه نیست،

 مثل مادرش زن ،که مثل پدر، این شیر           کشـد بـبـین دهـن مینــیام  شـمشـیـر از

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     غالمرضا سازگار                شاعر:   
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 االیـات زینب  کـتـاب مـحـکـمُ             سادات زینب ای عـمـۀ سـالم

 تـجـلّــی گـاه قــرآن پـیــبـمـر            پیـمـبـر نقـش ایـمانسالم ای 

 حـیـدریّـه  هایخـطـبـه شکـوه            خـیـرالبـریّـه سالم ای دخـتـر

 قـّرای اسالم حـدیث قـدسی و            اسالم زهرای دومینای  سالم

 عقـیله  اییدارم چو زهر یقین            ِزیـن بابایی عـقـیله تو زینب،

 فـروز راه هـستی چراغ شب            تـو ِعـیـُن للا ثـاُرللا هـسـتـی

 ای مـرد نبردی تو ثابت کرده             مردیکه یک زن اما شیر  تویی 

 نـدیـده   شـبـیـه تـو  عـلـمـداری             آفـریـده خـدایـی که عـلـمـدار

 بودی  عـباس اکبر و حسین و            بودی این علم حساس بر هم تو

 هـایتاقـتـدار خـطبه  شکوه و            هایتبا آن ذوالفـقار خطبه  تو

 کردی  تمام کـوفه را تسخـیـر             کردی پیر خویشتن را اگرچه

 دل سـنـگ عـبـیـدللا لــرزیـد             ُهـرم خـطـبۀ تو ماه لـرزید زِ 

 زنا بود  و زشتی و ُعبِیِد کفـر            حـیا بوداّما بی  لـرزیـد،دلـش 

 !ملعون ، چرخاندمی کوفه  میان            !ملعون ،خواندخارجی می  را حرم

 سوخت ها نیزه فراز  قمرها بر            سوختخیرالنّسا این کوفه دل  در

 عـریـان نـمـودند   نـاقـۀ سـوار            را گریان نمودند این کوفه تو در

 نـشـان مـردم اغــیــار دادنــد              دادند را آزار این کوفه تو در

 کردند  برایت پـارچه خیـرات             به نیزه مات کردند رانگاهت 

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                         مثنویقالب شعر: امیر عظیمی                    شاعر:   
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 میزد دریا حرف غوغا مثل و جوش پر             1زد  زن بود امـا مـثـل مــوال حـرف می

 های کــربـال تا حـرف مـیزد  از زخــم             مـردی خود کـوفیان شرمنده گـشتند از

 حرف میزد  خفظ دین او مثل زهرا در            گفت تـرکیده می گلـو های در از بغـض

 که از عـشق اهــورا حرف میزد  وقتی            کـرد اهـرمن را فــاش می  راز حضور

 از بس که زینب مثل بابا حرف میـزد             شد او زنـده می پـیکــر  گویی عـلـی در

 

 قرآنت حسین  عطرآگین ز شد فضای کوفه             ای زمین وآسمان مبهـوت ایمانت حسین

 حیرانت حسین   مبهوت وام یکباره شد  دیده             ام ای فــروزان آفتابم گر هاللت خــوانده

 تا شود آرام دل از صوت قــرآنت حسین              بخوانناطق قرآن  است زینب،  سخت دلتنگ

 تابــانت حسین  گرشده خاکستری رخسـار            تابیدنت غـباری مانـع از کی شود گرد و

 دامانت حسین  مژگان اشکی روی زدهصف              هنوزطفالن خود داری چشم درچشم من و 

 حسین چشمانت است  رهبر بیداری و باز               روی نی رهبری از راتاکنی این کاروان 

 حسین  به قربانت  را او نکرده جان خود تا                گریان خود لب گشا حرفی بزن با دختـر

 حسین مرثیه خوانت  وگریه با اشک میشود               های من وفـائی روز وشب همـنوا با ناله

 
کنيم به منظور رفع  ؛ پيشنهاد مي وجود ايراد يا ضعف محتوايي و معنايي  ابيات زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   1

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

 جوش و غوغا مثل دريا حرف ميزد  پر            بود مثــل مــرد امــا حــرف ميزد زن

 ميــزد حــرف تــا مــردها تمــام مثــل            بر مردي خود کوفيان شک کرده بودند

 از زخــم هاي عشق حتي حرف ميزد              از بغض هاي در گلو تــرکيده ميگفت 

مستفعلن مستفعلن فعمستفعلن وزن شعر: غزل                     قالب شعر: حامد صافی               شاعر:   
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 سفیــدتــر ز سـپـیـده شده چــرا مــویت             رویت منحسین  ای نشسته چرا  به خون

 مــادرم رویتگشته چنـان روی  کبــود            خونین بود وهالل من که غروب تو زود  

 شمیــم باغ جنــان می وزد ز گـیسویت             خوشبو شود میرسد نسیم چون که به تو 

 ز کــربــال دل من بوده در تکــاپــویت             بینم به کوفه می  به روی نیزه سرت را

 تصدای روح نــوازی ز لعـل دلجــوی            جان دهد برمن قرآن که بخوان دوباره تو

 نمــاز عشق بخــوانم به طاق ابــرویت              محمل این جبین میکنم در خون ز وضو

 سه ساله دخترتو می کند چوگــل بویت             اگرچه بر سر نـیــزه نمی رسد دستـش

 که چند لحظه بـبـیـنـم جمــال نیکــویت            هستفرصت   را هنوز نهان رخ خود مکن

 به دیدن کویت « وفائی » که عاشق است            کرمی ود کن عنایت وبه جان زینب خ

 

 کن  آسـانسخـت مـرا بـا نـگـاه  مـسیـر            بـیـا و درد دلـم را دوبــاره درمـان کن

 نیـزه به یک یا اُخیه مهمان کن مـرا ز                برسانصدای زخمی خود را به گوش من 

 بـیـا و بــاز تــالوت کــالم قــرآن کـن              برای خـواهر خویش دلم گرفته برادر،

 های خود پشیمان کن  معجزات نفـس ز               اگر چه سنگ زنندت بـیــا و دشمن را

 پنهان کن  کـبودی چنین تو  به پشت ابرِ             که گـفـته رویت را  هالل یک شبۀ من،

 نیـزه به اشک طفالن کن   گهی نگـاه ز             نکنـد به اشک چشم یتـیـمان کسی نظر 

 مـسـلـمان کن  نگـاه تُـنـد بر این اهـل نا              تـمام دور و بـرم پُـر شـده ز نامـحــرم

 نگاه احسان کن «وفائی»حسین من به            خـوانـد را همـیشه می حدیث ُغـربت ما

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   سید هاشم وفایی                 شاعر:   
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 پــر توستپرواز صد جبریل در بال و              تو نوری و خورشید هم خاکستر توست

 های مـعـجــر تــوست؟  یا آبـشـار رشتــه            های مــریــم در حــال تنــزیـل این آیــه

 دیــدم تو نوری و خــدا در بـاور توست             هــایت را گــرفـتــم پــای سـجــده  تـا رد

 های حنجــر توست  امــروز روی شانــه             گــودالفــریــادهـای زخــمــی دیــروز 

 یعنی حسین بن علی هم بی ســر توست            خـواستی زیـبــا بـبـیـنـی کــربــال را می

 1محضرتوست که چنین در نفرین به قومی            با محمل عـریــان تو را سنخیتی نیست! 

 هجده سـر نیــزه نشین دور و بر توست            ات را  ـهبـیـنـنــد حـتی ســایـ مــردم نمی

 رنگین کمــانی مدعــایــم پیـکــر توست            کـبــودی مجــمـوعـۀ دردی؛ گــلــستــان

 توست  معلــوم می گردد قیــامت محشـر             گذاری فــردا که پا در عــرصۀ حق می

 

 سوار و منم کوچه گرد این کوفه  تو نی             ها که با دل زینب نکرده این کوفه؟ چه

 نبـرد این کوفه پـا در   ست به چه آتــشی             بـال ادامـه دار شده خـاطـرات کـرب و

 ها که نصیـبم نکرده این کوفه  چه لقـمه            شب بابا های هر به جـای نـان و رطب 

 قلب سـرد این کوفه  چه داغ کرده دلـم،            خــدا کـنـایـه زدنـد به خـانـدان رســول

 ر این کـوفه خـورد آقا به د  که سکه می            نخــوان دگــر سرنیــزه برایشان قـرآن

 این کوفه  عهد به  ست خدایی، که پاسخی            مـردی بخـوان دعـای فـرج تا بیـاید آن

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

 بيت  جايگزين  را  آمده  شعر  متن  در  که   شده  اصالح  بيت  است؛  مداح  هر  وظيفه  مهمترين  که  بيت  اهل منظور حفظ بيشتر حرمت و شأن

 تو زيــنـبـي، پــرده نـشـيني بهتر توست             با محمل عــريــان تو را سنخيتي نيست                   .کنيد  زير

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                       قالب شعر: ناشناس                    شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   حسین حاجیلو                شاعر:   
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 شده کوفه مرده است ولی فتنه در آن زنده            آفتاب است و زمین آتش سوزنده شـده

 عاری رابی  رذلی و پستی ونامردی و         کاری رااز حـد گـذرانـدند ستـم دیگــر

 پیشـه امیـرند امیـر کـفـر کـیـشـاِن ستم           بـانـوان حــرم وحــی اسـیـرنـد اسـیـر

 نیـرنگ زده دست بـر دامن نامردی و         زدهنـنگ فـشـانـند ولـی کوفـیـان اشـک 

 عزیـزان پیـمبـر دادند خرما بـه نـان و          پـاداش بـه حـیـدر دادنـد پیـشبـاز آمده،

 شـهـدا منـتـظـر خـطـبـۀ زینـب بـودنـد         آل خـورشیـد اسـیـر سپـه شـب بـودنـد

 محمل دخت عـلی منبر حیـدر شده بود            کوفه با وسعت خود صحنۀ محشرشده بود

 سر شـاه شهـدا نیـز بشد بر نـی گـوش             خاموش زینب کبری،با اُسکتوی  شهر،

 پای تا سرشده زینب شرر خشم حسین             حسیناست که جاری شده ازچشم اشک شوق 

 زند در نـفسش خون جوشان خدا موج           قلب بیـدادگـران یکسـره در تیـررسش

 دم ز تـوحـیـد زده، بنـدۀ الت و ُهـبلیـد          المثـلید ضرببه نامردی  که  اهل کوفه!

 مـردتـرینـان جهـان منـفـوریــد پیـش نا           مشهوریدهمگان  درعهد شکستنکه بس 

 خـدا را ُکـشتـیدخـدا خـون  خـون  پسـر         بـا لـب تـشنـه امــام شهــدا را ُکـشتـیـد

 جرمی آخر؟  وتن عریان به چه سم اسب           جرمی آخر؟  به چه  مهمان زبریدید  سر

 را همـه پـرپـر کردیـد هـیجـده اللـۀ او         نیم روزی چـه بـه اوالد پیمبـر کـردید

 بدن طفـل عـزادار زدید کعـب نـی بـر         هـا بـر جگـر عتـرت اطهار زدیدزخم

 1که به شیرخوارۀ ما رحـم نکردید شما         فـردید شما رحـمی،ه ستمکاری و بی ب

 
اولين بار در قرن .   1 نيامده است و اين موضوع براي  اينکه تصريح بر شش ماهه بودن در کتب تاريخي متقدم و معتبر  به  با توجه 

 . کتاب ذخيرة الدّارين آمده است لذا بيت زير تغيير داده شدسيزدهم در 

 ماهة ما رحـم نکرديد شمـا که به شـش         فـرديد شما  رحـمي،به ستمکاري و بي 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   مثنویقالب شعر: غالمرضا سازگار                شاعر:   
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 تیـر نبود  حق طفلی که ننـوشیـده لبـن،              پـاســخ آب کـه آب دم شـمشـیـر نـبـود

 زده را لـرزانـدید  تـن اطفـال مصیبـت          دیگـر حـرم فاطمـه را سـوزانـدید بـار

 ؟ زدید سنگ چنگ زدید، ازچه دگرکافران!             جگر آل عـلی چـنگ زدید ها برگرگ

 نــاگـهـان سـیّـد سّجـاد نـدا داد کـه بس            شود حبس نفس کوفهحنجرۀ خواست در

 صبـر کـن شـام بـال داد سخـن باید داد          ندیـده اسـتاد  همه استـاد و گـفت ای بر

 کـاخ بیـداد و ستـم را ز میان بـرداریم             داریم دیگر نهضتما   که  عّمهکن صبر

 چشم بگشود ونگاهش به سر نی افـتاد            به نهاد شرارش  بست ولی بود لب فرو

 سر نی داد سالم  اش بربه مه یک شبه          آرامولی آرام   دلش خون، پاره،جگرش 

 زود نهـان گردیدی چـقـدر دیر عیـان،          ای هاللـم سـر نـی نـورفشان گردیـدی

 تنور؟ خاک نقاب تو شده  ودرخشی می          خـدا! آیِت نـور از چه ای مشعل انوار

 !پیداست حسینبه رخسار تو  هفده زخم         !حسین پیداستچشم گهربار تو  اشک در

 محمل من   شده برتازه است که نازل وحی             گشای دل منصوت قرآن تـو شد عقده 

 زدند؟ پیشانی توسنگ به   به چه تقصیر            چنگ زدند بر بدنتصفت گرگ کوفیان 

 های گلویت گیرم صورت و رگ  بوسه از           رویت گـیرم  توشه ز  تا بگیرم به بر و

 شد می کم   تو بین من وفاصله این کاش           شدخم می من نیزۀ تو چون قامت کاش

 گفتی کـاش بـا فاطمـۀ خویش سخن می           گفتیمی شرح شب بگذشته به من  کاش

 نگهـم کن! نگهم نگـهم کن! نگهـم کن!         دل به دنبال سـر و دیـده سوی قـتلگهم

 !های گلوی تو حسینساربانم شده رگ          روی توحسیننگهم سخت گره خورده به 

 ببری به سوی مجلس عامم دوست داری          ببریعازمـم تـا کـه بـه دروازۀ شـامم 

 !نی وسنگ است حسین تنم آمادۀ کعب            حسین؟ است توکجا جای درنگ   پیش حکم

 با سرت پای همان تشت طالیـم ببـرند          بستـم کـه سـوی شـام بالیم بـبـرند   بـار

 قّصه کوتاه؛ فقط گوش به فـرمان توأم          تـوأمکه پیـغـامـبر خـون شـهـیدان  مـن
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 صدایی عـجـیب بود...  ایـد؟آیـا شنـیـده             دم میان این همه صوت مهیب بود یک

 یـا که نـسیــم آیــۀ مـردی غـریب بـود             خرد شد افتاد وخواهری یا ظرف قلب 

 سـرایی مـجـیب بود؟  لـبـاس آیـه  یا در           گل کرده بود طبع صدای خـدا به نـی؟ 

 قریب بود  ورنه به خواب رفتن او عن             جانی گرفت دختر صبر از نگاه سرخ

 نصیب بود اما چـه سـود زحمت او بی              از نـاقـه خواست ماه بچـیند برای خود

 این هـم کـرامـتی ز نـگـاه حـبیب بـود            های اوسیـراب گـشـته قـافـلـه از چـشم

ـن یُجـیب بود                 چـشـم بـار راه نـجـات دختـرکـان زیـر  تـنهـا به لطف بازوی امَّ

 لـبـان نیـزه فقط خـون سیب بود سـهـم             غــارت که کــرد آفت شمشیر باغ داغ 

 الخـضیب بود؟ که امام قـافـلـه شیب   یـا              آیـا حـنـا به مـوی سـپـیـدش گذاشـتـند؟ 

 

 آیـات بـاقـی مـانـدۀ بــال و پـرم را              شهـرتان خاکـستـرم راام در  آورده

 ترین فـریادهای حـنجـرم را  مـؤمن            های نامـسلـمان ام ای کـوچـه آورده

 کـوفه وا کردیـد پـای مـادرم را در            مراعات حـسینم را نکـردیـد دیشب

 را برم دور و ها ای چشم خالی کنید             هستـم من آیه های در حجاب نـور

 درشهرتان خیرات کردم زیورم را            نـذر سـر این کـعـبـۀ بــاالی نـیـزه

 ای از پیکرم را از دست دادم نیـمه            من یک نفردر دوتنم اما دو روز است

 پـرده نـیم دیگرم را  در محـمـل بی               نیزه بردید روی دستام را  یک نیمه

 دیـدم دلـبرم را روز هر از زیبـاتـر            اما به تـوحـیـد نگـاهـم روی نـیـزه

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: محسن عرب خالقی            شاعر:   

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                 قالب شعر: علی اکبر لطیفیان            شاعر:   
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 وزیــده بــاد ســــرد ســوگـــواری              کــوهــســـاریخـــمـیـده ارتـــفــاع 

 بـاری رسـیـده مـوسـم پُـر بـرگ و            شکــسـتـه قــامـت پُـر بـار طــوبـی

 نشـسـتـه خـاک روی ذوالـفــقـاری            گـرفـتـه مـرگ چــشـم حــیـدری را

 رق ریـزان ز فـرط شـرمساریعـ             زمین و آسمان صورت به صورت

 عـشـق اّمــا زخـم کـاری به دل از                به روی شــانــه، زخــم تـــازیــانـه

 آبــیــاری هـا بــی کــویــر سـیـــنـه             هـا از اشـک لـبـریـز درون مـشـک

 وشیــاریضریح کـوچـکــی در هـ            نـشـان هــر قــدم در ایـن حـکـایـت

 مـیـان این هـمـه یک نـیـزه قـاری             هـا رحــلـنـد ایــن جـا تـمــام نـیــزه

 آری مگر جـبـریل هم این جاست؟            به روی نــیـزه شـد وحــی مـکــرر

 بــرای مــردم بـــی بـنــد و بـاری               کـند چه؟ سـورۀ کـهـف تـالوت مـی

 به غـیـر از گـریه نبَود آب جاری             جـا وضـو بـایـد بگـیـرم گر چه این 

 آب داری؟  ببین لب تـشـنـه هـستم،              چشم خشک خویش پـرسید کسی از

 بــهــاری ابـــر دِل خــــون مـن و                 در این بـین نـشـسـته روبـروی هـم

 

 آورش را  شور های قاطع وآن خطبه             آَورد میـاِن شهـر زینب حـیـدرش را

 لـشگـرش را  کـوفـه سپـاه و آَورد در            عـقـیـلهبا هـیـبِت زهـرایـی خود این 

 هـای شـهـیــِد پــرپـرش را  آَورد گـل            بـنــِد اســارت هــای در آَورد مـریــم

 تا که سپـر بـاشد َسـِر پیـغـمـبرش را              قـامِت زیـنـب رسیده اینجـا عـلـی در

 نگیرد َمعجرش را  کسی هرگز دست            ادهشیرزاین  کامل است حیایش ُحجب و

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                     قالب شعر: غزل    رضا جعفری                     شاعر:   
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 کـالمت دوخـتـه  چـشـم عالـم بـر              ای امـیـر کـــاروان سـوخـتـــه

 هم مصطفـی ممنون تو  هـم خدا،              مدیـون تـوهم حسین هم کربال 

 قـدرت ثـارالـّلـهـی را در جهـان                کـردی عـیـان  با نـدای اسکـتـو

 پس دگر نشنید کس بانگ جرس               سـیـنـۀ مردم نفس حبس شد در

 اینـچـنیـن دادی نـدا کـوفـیـان را               حـّق، ثـنـای مصطفـی بعد حمد

 ما؟  بهـر  کنـیـد از گـریـه آیـا مـی               هـای بـی وفـا ای شمـا، مکـاره

 زمان تان کـم نگردد هـر هـا  نـاله              خشک نی گـردد الهی اشکتـان

 بنماید به پیشش هرچه هست  باز               کارتان مانند آن ریـسـنـده است

 مرگـتـان بـادا از این درمانـدگی               زنـدگی ان درشد قسم نیرنگ ت 

 خالی از خـدا تـان پـر کینه، سینه               ای سخن چینان پر مکر و ریـا

 بین شمـا چه ویـژ گی؟  هست در              ُجز کالم پوچ و این بیـهـودگی

 دورمانده   چون سبزه زبستانیا که               مثـل تـزئـینـیـد بـر روی قـبـور

 دور از مغـفرت اید ارسال، کرده              هـان که بد تـوشه برای آخرت

 رهـا  عـذابــش جــاودانــیـد و  در              خشم حـّق شد شـامل حـال شما

 تان بسـیار و خنـده کمترین  گریه               این حال شما باشد چنین بعد از

 خشم حّق مشمول ُخرد و پیرتان               گریبان گیرتانشد  چونکه ننگی 

 تـان  تـا ابـد ثـبت است بـا آن نـام               ذلّت و بیـچـار گی در کـام تان

 خـون سـاالر جـوانان در جـنـان               پـاک بنـمایید از دامن چـسـان؟

 بـر رسالت معدن و صاحب نعم                اصل کـرم آنکه بُـد جان نــبی،

 نوشـتان   بـاد از رحمت حّق دور              بر دوشتان  هان که بد جرمی بَُود

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                        مثنویقالب شعر: ناصر زارعی                    شاعر:   
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 شرر ازهتک کردید حرمتش را               پاره کردید ازپیمبر چون جگـر

 پس یقین  نیست گنجایش سما را،                غم سرا گشته زمین زین جنایت 

 تـان ای کوفیـان از این ستم  وای              آسمان بـاید ببارد خـون ز غــم

 آن نشست کس نگردد یارتان در              است  تر لیک عذاب آخرت ننگین 

 وستـه باشد در کمین او به حّق پی              حـّق بگیـرد انتـقـامش واپسـیـن

 آن میان  کـوفه شد مـاتـم سرا در              محشـری بر پـا نمودی با بیـان

 فـاش کـردی مکـرهـا، بـیـدادهـا                زنـده شـد نــام عـلـی در یـادها

 رهبرت  دفاع از کردی چو او، هم              هم نشان دادی عـفـاف مـادرت

 مرتـضی  لسـان کـرده خـنـثـی با              زادۀ مرجـانـه رانـقـشـه هــای 

 المتین و رکن دین  چهارمین حبل              تا چـنین شـد آن امـام راستـیــن

 بود حّق از  نی زکس،علمت یعنی                عـلـم تو مطلـق بـود گفت عّمه:

 دخت فاطـمه  ـهـیـمی ای توهـم ف               بـی معلـم بـوده ای تـو عـالـمـه

 «  سائـلم»  کن نگـاهـم بـر حسینت               زیـنـبــا گـرچـه بـدم یا غـافـلـم

 

 لبت گوهرت شکست  روی سنگی زدند           شکستسنگ صاعقه تا زد سرت  باران

 رفتنش ستون همه لشکرت شکست  با           یادت که هست رفتن عباس را حسین

 های چکمۀ دشمن پرت شکست  ضربه  با           رود تـه گــودال رفــتــی و  یـادم نـمی

 خواهرت شکست  کمر و و سر بال و پر            ها خودت بین کوچه ببین که مثل حاال

 که دل مادرت شکست  خود دیدم به چشم            را به نـام خارجـیان تا صدا زدنـد مـا

 دیدم هـزار بار دل همسـرت شکـست            لبت چوب میزدندروی درمجلسی که 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: مهدی نظری                   شاعر:   
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 ای  در کــربــالی دّوم خـود پـا نـهـاده            ای  بـر تـّل پــایـداری خـود ایــســتـاده

 دریا دلی به مـوج بال، کوه اراده ای!             دوش توست بهنهضت ازاین به بعد بیرق 

 ای خـورشید زاده صبح امـیـد قـافـلـه!             رویمی  با پرچـم سحـر به سوی شام

 ای!  پا فتاده از  تو هرکس که فکر کرده             را نـشـنـاخـتـه صـالبت زهـرایـی تـو

 در دست باد، رشتـۀ معجـر نداده ای!            ای داغ هـزار طعـنه به جانت خـریده

 ای  تو در مصاف کوفه و شام ایستاده             کـربالهر چند خـم شده قَـَدت از داغ 

 

 هـالل را دیـدم سـِر نـیـزه، نـمـردم و            در آسـمـان فــراقـت، هـالل را دیــدم

 به صد بهـانـه فـراق و مالل را دیدم              دیدم بهانـه می  روی تو را بیمنی که 

 عـطر یاس، جـواب سـؤال را دیدم ز             شام هجران شـدرأس تو جویای دلم ز 

 به زخم ابروی تو شرح حال را دیدم              تو گویاست شرح و بیان، وصف حال بدون 

 ز جـلـوۀ تو شـکـوه و جـالل را دیدم            کبابم کرداگرچه گـیـسوی خاکستری 

 نـگـاه مـلـتـمـس خــردسـال را دیــدم             نیزه نظاره میکردی سر از به من چو

 که در رخ تو ذوالجـالل را دیدم چرا            تـمـام داغ و فــراق تو داشت زیـبایی

 زهیبتم به رخت وصف حال را دیدم            مرا به مـجـلـس ابن زیــاد سـنجـیـدی

 دیدم دال راسرو صالبت یک  که خود            وا داشتام   خطبه غم تو به ایرادچنان 

 که پــاره پـاره کـتـاب زالل را دیـدم             منـم معـلّــم تـفـسیـر سـوره ی مــریـم

 زوال را دیدم ن سـپاه شکست وای در            خدا باسپاه کوفه چه کردببین که دست 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: یوسف رحیمی                شاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   محمود ژولیده                 شاعر:   
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:یازدهم    بخش  
بین   مصائب اشعار  

 راه   کوفه   ات   شام
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 با من  جانبرای حفظ این پرچم امیر عشق             قـّدِ کـمان با من هالِل مـاه بودن با تو و 

 من   آن با بخوان یَحیای من آیات را تفسیر             پا خیزند بهتالوت کن قیامت را که منبرها 

 من  جهـان با  کردن آزادگان این حـسینی            روی نیزه برحتی زینب باش سار سایه تو 

 بُردن این دودمان با من خاک تیره  بدان بر             خون کرده خاک و خضابشکه قسم بر آن محاسن  

 ها، صد دل فغان با من میان لشگر سرمست              هایت را صدای هلهـله بُرده چه آیـه اگر

 خوردن از دست سنان با من تازیانه  ،بیا تو            آغوشم نیزه افـتادی بیا فـوراً در اگر از

 دلدارِی جمع دخـتران با من  رقیه با تو،            شدقراریَش نخواهم بی  ها واشک  حریف

 خیزران با من و خولی و شمر ازشکایت کردن             ولی بگذارخواهی شفاعت کن هر کس را که می  تو 

 

 کـنـم امـا وداعِ آخـرت را نـه تحـمـل می             را چشم تَرت را نه حرامی دید آشوب تو

 نه  غارت کردن انگشترت را ولی ای عشق،             کـنم باشدتحمل می لباست کهنه پیراهن،

 برت را نه  هجوم و ازدحام شمرها دور و             غریبی تو را شاید دَهم دست فـراموشی

 نه  راهای داغِ صحرا پیکرت روی خاک  به             1اما  اتلـبـان تـشـنه  فرامـوشم شود شـایـد

 نه نگاه دخترت را  ها طرزبچه   به دختر             یک عمر باورکن اسارت شاید از یادم رود!

 خویش را در پرده اما خواهرت را نه زنان             بردندها انصافبی به شهر شام   نبودی و

 نخی از معجرت را نه  دهم اماسرم را می              باش  زینبم آسوده خاطر هست گفتی:  بیادم

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

 .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 هاي داغِ صحرا پيکرت را نه به روي خاک            ات امافرامـوشم شود گاهي لـبـان تـشـنه 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   حامد آقایی               شاعر:   

 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل    مرضیه عاطفی             شاعر:   
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 ببـیـنم کمی آهـسته بـرو  را سیـر تا تو             نشـینم کمی آهـسته برو روی نیـزهمی

 ها رد شده و نقـش زمینت کردنداسب            ت کردنداز رد بوسۀ من نـیـزه نـشین 

 نوازان کردی سنگ صورتت را سپر            کردیقافله احسان  نی به من و  سر از

 سر تو بردارم  از چشمای نیست که لحظه            دارم من اسیر تو شدم مهر تو در سر

 چـرخـیدیقافـله می سر روی نی دور            خورشید شدی تابیدی زده، همه شب سر

 خـواهـرت آینـۀ توست، اگر پـژمـرده             همه سیلی خورده من و یک قافله کودک،

 شد بـدنـم اما حیف  تا حـد مـرگ سـپر            ست حسینم به تنم اما حیفجان نمانده

 امخجالت زده  ضربه او را به زمین دوخت،            امزده خجالت   ،سوخت صورت کودک تو

 ای آب آمده است کاسه باحرمله هم  ز با            استای مست به دنبال عذاب آمده خنده 

 زیـبایی  این مرحـله جز ما ندیـدیـم در            تنهاییای نیست از این زخم از این گله

 

 حساب حیرت بی  شدم ای زادۀ زهرا ز پُر             حساباین داِم محبّت بی  دیدم درغربتی 

 حسابهیبت بی  شورِ  شاِه والیت،دارم از             برخواستم مثِل عـلی  تا که افـتادی ز پا،

 حساببی دلم مّواج شد بحِر شجاعت  در             خوِن تو قسم بر خم نخواهد شد قِد زینب، 

 حساببی بپا گویا قیامت پیِش چشمم شد             هوا شد بدترین حال و شد، کهعاشورا  عصرِ 

 حساب غارت بی  وقتِ  ناسزاها گفته شد در             زیاد  هـیاهویِ  شد فوجِ دشمن با ورحمله

 حسابهاِی تو جسارت بی شد بر این آالله              کنان دخترانت پابرهـنه، ناگـران، مـویه

 حساب آنجا خسارت بی  رسیدبدنها می  بر            شدها مسروقه خلخال  پاره شد وها  گوش

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                مثنوی       قالب شعر: حسن کردی                 شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل     محسن راحت حق              شاعر:   
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 حسینحنجرت  های رویقـربان زخـم             حسینروی من سرت  به آمد دوباره رو

 نـشـود بـاورت حـسین شـاید بـگـویم و             تـو بــرای غــارت خــیــام نـگـفـتـم از

 لـشکـرت حـسـین افتاده دست من عـلم            ام هـنوزاز عـلقـمه به بعـد نـخـوابـیـده

 مادرت حسـین قرآن بـخـوان برای دل            گـرم خـوانـدنی  تو  تـشـنه شـنـیدن و او

 زده خواهرت حسین  به سینه  سنگ تو را            از کربال به کوفه و از کوفه تا به شام

 چیزی نمانده جان بدهد دخترت حسین            نی سکینه خود را خطاب کن روی از

 حسین حنجره اصغرترساست بانگی              بلی رسـدبه گوش جهـان می  پیـغـام تو

 حسین لشکـرت دوش عاشـقان عـلم  بر             زنـدمی ذشـتـه ولی مـوجزمان گـ حاال

 زانـوئـیـم پی مـنـبـرت حـسین به زانـو            ایمرا ارث بـرده سـینه داغ تو به  سیـنه

 حسین مـعـامله کـردم سـرت مرگا اگر            آخــرت روزهٔ دنــیــا و بــا جــیـفـهٔ دو

 حسین شد پیکـرت اما نگفـتم اینکه چه            سری که به نیزه سوار شدآن  گفتم »سر«

 اصغرت حسین را ببخش جان علی  ما            اندروضهٔ گودال خـوانده ایم وما زنـده

 

 شود دلــم، نگه دوبــاره میکـنم  سیــر نمی           میکنم هرچه نظاره رأس تو را به روی نی،

 چو با توأم، از این میان کجا کناره میکنم             آتـشم  نه ام، میــان آب وـ ز اشـک و آه سی

 میکنم اشاره به سر بسکه با سرت، دور ز            نیست به کام من زبان گمان کنند دشمنان،

 میکنم پاره به گوش  به گوشواره نی، گریه          شد چه ها که گوشواره بگو  خود به دختران

 گاه نگــاه سوی مـه، گه به ستــاره میکنم             هم سر اکبرت زپی نی، تو بر سر هم سر

 خــاره میکنم خنده ز آه خویشتن به سنگ            که سنگ زد  را آینه زد؟ رنگ که  خون  به  رخت

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: حسین صیامی                 شاعر:   

مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلنوزن شعر:                     غزلقالب شعر: علی انسانی               شاعر:   
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 همه نعمت را باز کنم این  کی شکرتابه             محبت را باز  قـدر احسان وکنم این چه

 باز کـشم منّت جـاروکـش هیئت رامی            حسینمن تربت اصل تو نگردید رزق

 خدا جا نکنم خویش را در دل زهرا به             های تو آقا نـکـنممن اگر گـریه به غـم 

 نـوکـریت را نـکـنم  ناخـلـف باشـم اگر            اتمـن خـادمـه  مـادر تـو،پـدرم خـادم 

 است حسین آهنگ تو بوده  تو، به لبم ذکر            است حسینبودهدلم از روز ازل تنگ تو 

 حسین است بودهچه بر سینه زدم سنگ تو   آن            عمرم  ازهمه سال زنان این سینه صف در

 دیده داغ لـبـالـب و ای از شـررخـمـره            کـه در آیـنــۀ جــام بــال رب دیــده ای

 دیده آنچه که زینب  خودبه استکس ندیده             امـا پــارۀ اکـبــرای تـو تـن صـد  دیـده

 وضعیت حـنجر تو پیرم کرد نی،روی            پـیرم کرد تو نی دیـدن حـال سـرپـای  

 تـو پـیـرم کرد پـیـری زودرس دخـتـر            که سرت را همه با سنگ زدند مسیری  در

 فهمی سوخته را می ،ایچون خودت سوخته             فـهـمـیمی  افـروخـتـه رادل  شـرار تو

 فـهـمیرا می دوخـتـه به تـنـم پـیـرهـن             را به تنت دوخته استپیرهنت نی که ای

 

 ات دنـیـای دیگـری شده دنـیای نـیـزه          ات کـشد دلـم به تـمـنـای نـیـزه پَـر می

 ات جـان نیـامده به لبـش پـای نیـزه تا            جانی بده دوباره،به من نه به دخترت

 ات نیزهازقد و باالی  های جاری  خون          تـرسانـده است فـاطمه کـوچک تو را

 ات افـتـاده است هر قـدم امضای نیزه          دست خِط نـیـزه و خـوِن گلوی تـو با 

 ات تمـاشای نیـزه این قـوم پـست بعـد              ما چـرخـیـده است دیـدۀ ناپـاکـشان به

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                چهار پاره   قالب شعر: امیر عظیمی                شاعر:   

 

فاعلن مفعول فاعالت مفاعیلوزن شعر: غزل                   قالب شعر: محمد بیابانی                 شاعر:   
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 حسین  را هالل، توخواندم مرا ببخش که              تو آفـتـاب منی با چـنـین جـمال حسین

 زوال، حـسین تو آفـتاب وجـودی و بی              خاکستر  را گرچه خون و توگرفته روی 

 حسین  ،جاللخدا فوق این جالل  به جز             جاللی نیست قرآن به لب، سرت به نیزه و 

 حسین  باز آمدم به حال، حال رفتم و ز            نـغـمـۀ قـرآنت ای عـزیز دلـم شـور ز

 حسین کـنـند خـون شـریف تو پایـمال،            که نـگـذارم پـامـال تـو  قـسم به پـیـکـر

 کشم حکـومت او را به ابتـذال، حسین            رایزید اگر به اسـارت کـشانـده اهلت 

 حسین که او حـراِم خـدا را کند حالل،            شـهـد زنـدگـانـی را او  کـنـم حـرام بـر

 مجال حسین که سیـلِی دشمن دهـد اگر             پـا اوفـتـاده گـیـرم دست کـودکـان ز ز

 حسین من طلـبد با زبان حال، تو را ز             نگرمگریه می  بهصغیران  یکی ز به هر

 حسین من و جدایی از تو بُـود محـال،            این است زبان حال »مؤید« غالم تو،

 

 عرفانی  دهد این ِسیهررا گواهی می  عروجت             اوج پریشانی درسرت بر نیزه خواهد رفت 

 مانینی همچون غروبی سرخ می روی اگرچه            نکرد اینجاطلوعی چون تو چشم صبح را روشن 

 طوالنی نیزه سجـودی بود  قیامت بر سر            حق بودی نوش قرباوج غربت خود جرعه در

 چهل منزل چهل معراج روحانی   سجودی در             اَدنی برد تا قَوَسین أورا می  سجودی که تو 

 کربال تا ِدیهر نصرانی   به روی َرحل نی از            کردتالوت زینب  خواهرت را آیه به آیه  تو

 ست هفتاد و دو قربانی به خود دیده  کدامین حج             با حلق خونینتای آورده جا  عجب َحّجی به

 شد خاطرات سنگ و پیشانی می دوباره تازه             با خودت گویاای آورده بودی تو دین تازه 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                      قالب شعر: غزل   سیدرضا مؤیّد               شاعر:   

 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:          قالب شعر: غزل    حسین عالءالدین            شاعر:   
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 نبود  به جز نقش تو تصویر در دلم هیچ،             نـبود دلـگـیرتا تو بـودی، نـفـِس آیـنـه  

 گیر نبودزمینگونه این دلم پرس که   از            نتوان گفت که بر من چه گذشت تو اما،بی 

 نبود  صدای جرس و نـالـۀ زنجـیر جز            اشکهمراهی درد اسیری که به  آه از

 با تو بودن، چه کنم، آه، که تقدیر نبود            کـربـبال برگـردمخـواسـتم از با تو می 

 که تقصیر نبود  رفـتنم را تو ببخـشای،            کردندتو جدا می از گرچه با اشک مرا

 نبود  اثـر بـوسـۀ شـمـشـیر به تنت جـز            1خواسـتم جای پدر، بر بدنت بوسه زنم 

 قَـَدر سـنگ، که امید به تـأثـیـر نبود آن             شکـستـند که گوش دلشان مردمی عهد

 تا ببینی که چنین، خواهر تو پیـر نبود             دیدیمرا میداغ    پس از ای کاش!لحظه

 

 بریز آبی بر این آتش که از سرخّیِ رو دارم           چشمی چون سبو دارم   سوی تو دستم بسته و دو

 دارم  سو سویم تا که بر این دیده  نگاهی کن به           سو کردن افتاده   چراغ چشمم از سیلی به سو

 گـلو دارم ذولفـقـار آبداری برکه از غـم           گریم خویش می   محکم ولی در  هایم اگرسخن 

 با هم قدم بودن از اول با تو خو دارم منکه           روان گشتمگشتی   روانسرت افتاد و افتادم 

 دم گفتگو دارم  هردر آینه با خویش  چنین          آنچه بر سرت برنیزه آمد برسرم آمد هر

 مژگان ز اشک خویش سیالبی به جو دارم  به هر          شکن هستمها سد شد اگر،من سد تمام کوچه

 ام این آرزو دارم جان کنده  چهل منزل اگر          میرمدر آغوشم نگیرم که نمی  را تا سرت 

 
 بيت زير به دليل مستند نبودن بوسيدن رگ هاي بريده و گلو تغيير داده شد .  1

 بـوسـة شـمـشـير نبودبه تنت جـز اثـر             خواسـتم جاي گلو، بر بدنت بوسه زنم 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   حسین دارند                  شاعر:   

 

لناعیمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل    موسی علیمرادی          شاعر:   
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 خواستم اما نشدچون کبـوتر آشیان می             خواستم اما نشددر برت تقدیم جان می 

 خواستم اما نشد زمان می  ای فوقروضه            هزاران زخم تو تا کنم گریه به یک زخم از 

 نشد خـواستم امامی  سایـبان بـرایت من             خیمۀ غارت شده آفتاب و خاک و زخم و

 نشد  خواستم اماحق می  من هزاران جان ز             شدممی لگد کوب سواران  جای تو تا به

 خواستم اما نشدغرش یک پهلـوان می             دور تا از محـمل زینب کند نامحرمان

 نشد خـواستم اماسـاربان می  مهلـتی از            کنم تا که شاید لحـظۀ آخر به پایت دق

 نشد  خواستم اماسرت سنگ نشان می  بر             بماند آه منات  غسل و کفن و دفن و تشیع 

 خـواسـتم اما نشدلِب لعـلت اذان می   از            نه عمامه نه عبا خاتم نه در وقت سفر

 

 عمرى میان مانـدن و رفـتن ُمردد است             نـبایـد است هر کس دچـار قـصۀ بـایـد،

 !است آمد  و رفت در کهخوشبخت آن دلى است            ها بگو:راهى است راه عشق، به دلداده

 حد استبیش گری که اوج جذبه طورى            رسـد به دو راهى کـربـالهـر جـاده می

 !است نجـات عـزیزان احـمد  این کـشتی           !طوفان گرفته است به ُحرها امان دهید

 سرآمد است تمامى مردان  زن که از یک            تـشنه را   بـرد این نیلدست می پرچم به 

 !است انتشار مکتب سرخش زبانـزد در            هایی شنیدنى استخوان مرثیه  خطبه او

 این عالمه به حرمت ِعـلمش مقـید است           کـنـدایـن نـاخـداى صبــر خــدایـى نـمی 

 صد است از باالتر  عـشق تو وقتى عیار           سیـنى شدن نداشتمسیـر حـ زیـبـاتر از

 با سر آمده است  این کاروان، به نام خدا،           ...خطبه را است سرآغـاز تاریخ از بَـر

نفاعالتن فاعالتن فاعلفاعالتن وزن شعر:                 قالب شعر: غزل     ناشناس                 شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: زهرا محمودی                شاعر:   
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 چــراغ راه شـدی  را کـاروان            هـــالل مـــاه شــدی آفــتــابــا

 فـؤاد َشـقـیـقَ  تَـَوهَّـمـت یـا  مـا            بـر سـرم سـایـۀ سـرت افـتـاد

 من کلیم محمل طور  نِی شجر،             سـر نی سـر تو آیت نـور بـر

 صوت قـرآن تـو دلـم را بُـرد             بُـرد مـحـمـلم را های توچـشم

 سر نی کـرده بـر سـرم سـایه             مـصحـف سـرخ هـیـفــده آیـه

 تـو  بان من سـرسایـه حال شد            بـان پـیکـر تومن شـدم سـایـه 

 خـم شود نـیـزه در مقـابل من             دم به خاطر دل من کاش یک

 ها به زخم سـرتبزنم بـوسـه             نوک نی به بـرت تا بگیرم ز

 سنگدل است  دارت چقدرنیزه              استحنجرت خجل  خون  نیزه از

 محـمـل من شـود دورتر ز او             مقـابل من شودنی که خـم می 

 تو  زد به فرق خواهرخصم می             تو سر که خورده بر  کاش سنگی 

 آفـتـاب و غـبـار و خـاکـسـتر             نـدیـده کـنـار یـکـدیـگـرکـس 

 مرا بغل گرفت  جان در همچو            که مـادرت زهـرا روزی یـاد

 رویم را غـرق گـلـبـوسه کرد            حلـقـه مویم را شانه زد حلـقـه

 نی که شـبـیه من و حـسـین مـ             عین منی گفت: زینب تو نور 

 بود ما این شباهت هـمیشه در            گـردش آفـتـاب و مـه تـا بـود

 هم خورده؟ این شباهت چرا به            من بُرده زحال ای جان و دل 

 سرخ  زینب کبود و روی تو روی            و موی تو سرخموی زینب سفید 

 آلود  خون ،سنگ تو زصورت             صورت من ز آفـتـاب، کـبود

 شکستۀ توست  عکس پیـشانی            نگاه خستۀ توستچشمم  در دو 

نفعلفاعالتن مفاعلن وزن شعر:                       مثنوی قالب شعر: غالمرضا سازگار                   شاعر:   
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 گیسویم  خون پاک کن ز  یا تو             یا بیا خـون ز صورتت شویم

 خون ز پـیـشانی تو پاک کـنم             شد که جامه چاک کنم کاش می 

 خواهـر تو ز بـریـدنـد سرمی             از بریـدن سر توکاش پـیـش  

 کاش قـلـب مرا شـکـافـته بود             تـیـر تا از کمان شتـافـتـه بود

 سـنگ زده؟  کی به پیشانی تو            زدهصورت تو چنگ   نیزه بر

 جگـرم  تـر،پـاره از گـلوی تو             کـمرم تـر،از سر تو شکـستـه 

 گرد ره بر رخـم حـجاب شده             آسـمـان بر سـرم خـراب شده

 از تـو و دخـتـران تو خـجـلـم             یوسـف فـاطـمـه! عـزیـز دلـم

 

 از بزم این جـماعت مهمان ُکش آمدی              آمدی خوش بدن ای سرمیهمان بی ای 

 تو آمـدی که با تو شـوم عاقـبت بخـیر             پای غیر  به این دیرنگشته   وا دیریست 

 وقـتـی به دیـر راهب نـصرانـی آمدی             در کـسـوت مسـیـح به مهـمـانی آمدی 

 عیسای من شوی که حضرت ترسا شدم            یای من شویای همه دنقـصد کرده تو

 به پای تو   نهم سرچگونه بگو  ای سر!             پـیـکـر آمدی سر و جـانـم فـدای توبی 

 بـگـذار بـا گـالب نـگـاهـم بـشـویـمـت             بـبـویـمت ای تـاای سـیـب سـرخ آمـده

 ات شومقـربـان زخـم گـوشۀ پـیـشـانی             ات شوماین دیـر کـربـال شده قـربـانی 

 تنت   است چه کردند با رأست چنین شده            دامنت دسـتـم دسـتـم به دامن مکـش ز

 چه هست زخمی داری به یادگار از هر            خار و  ریگ شمشیر و نیزه و   و سنان و  تیر

 ای خون تو دشـنه گویا نرفـته تـشـنه ز            ایتشنهبا اینکه از لـبـان تو پـیـداست 

 تنت  پـیـداست بـد جدا شده رأس تو از            گـردنـت وضـع نـامـرتـب رگـهـای از

 ز چیست  به لبکه نشسته  چوبها این خرده            کهنه نیست زخم لبت؛ گمان کنم این زخم،

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مثنوی               قالب شعر: محمد علی بیابانی             شاعر:   
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 1ای خون خدا  تو مرا هجرکرده است  پیر             کـوفه و شـام مرا پـیـر نکـرده به خـدا

 کـشدم شاه والمی روی نـی  دیـدنت بر            عـدو  سنگ قـاتل من نبـود کعـب نی و

 ای شاه به ما  روی نیزه تو نظری کن ز             سـاالر عـاقـبـتـم ای ُکـشد دوری تومی

 تو گشت جدا   سر ای را که ز پیکرلحظه            دادن تو  یـادم بـرود لحـظـۀ جان کی ز

 سما   همه ارض و ملک بود و  ذکرحسین یا               افتادجانش لرزه به زمین را که ای لحظه

 بال  و تـیره و تار شد آن دم همۀ کـرب             لرزددیدم که زمین می  خوردی و زمین تو

 عزا  دم غرق همه زینبت گشته سراسر            زدند بروی نیزه حال اینک که سرت را

 نوا شور و  تو و  در سرم هست فقط ذکر            گـریـانم هـجـران تو و زنم سیـنه زمی

 

 کـنی دو رود  از کوهسار نیـزه روان می            دهـم بـه سـاحـت قــدسـیـتـان درود تـا می 

 شوم پـیمبـرت ای مصحـف کبـود  من می            دردپـنجــاه آیه  نهصـد و  با این هــزار و 

 بندی از نگاه من آن چشم را چه زود می             کنی از روی نی چه دیر من را نگـاه می 

 خــاکستــر است روی لبت یا غـبـار دود             ای؟ مـوی رهـای خویش چرا جـمع کرده

 این بوی نان ز روضـۀ مـاهـانۀ که بود؟             ای؟ دیشب به خانۀ چه کسی روضه رفته

 سـجـود تـان رفـت در وقـتـی قـیـام نـیـزه             خورد عرش  طاق سرهای قدسیان همه بر

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

 .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 پير کرده است مرا هجر تو اي روح خدا            کـوفه و شـام مرا پـيـر نکـرده به خـدا

 تـيره و تار شد آن دم همة کـرب و بال             لرزدمن زمين خوردم و ديدم که زمين مي 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                    قطعه    قالب شعر: قاسم قاسمی                    شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: سید علی رکن الدین            شاعر:   
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 آیـــد دیــد بــا قــافــلــه فــریــادرســی مـی             آیـدمــســیـحـا نـفـسـی مــی دیـد از دور 

 سـری همچون ماه بر سر نیزه سری دید،            ای دیـد در آن قــافـلـه اما جانکـاهصحنه 

 ا دارد؟ صوت داوودی و انـفـاس مـسیـحــ             این سـر کـیـست که اینقـدر تـماشا دارد؟

 ریــزد با طـنـیـنـش همه آفــاق به هــم می             خیزداش معـجـزه بر می سر هر مـژه از

 گشایی کن از آن زلف سیـاه به ادب نـافه              آه با نسیم از غم دل گفت به صد شیون و

 باشد مشّوش زه نی که بر  زلف  حیف از این             گرچـه این شیــوۀ رنــدان بــالکـش باشد

 پــاره پــاره دلش از داغ لب پــرپـر مــاه             ماه با دلی ســوخـتــه آمد به طـواف سـر

 امشبی را ز ســر لطف تو مـهـمـانم باش             غمت! جانم باش گفت ای جان جهان نذر

 خــورده کمی آب آوردهای ترک نذر لب             تـاب آوردهـمــره خود با دِل بـی  مــاه را

 شدحـال او مـنـقـلب و دیده دگـرگون می             شدمی  خون  ُشست،دلشمی   که ازآن چهره  خون

 مصائب میخواندآن اوج  میخواند از روضه           شیون راهب میخواند اشک درچشم پراز

 آشوری و ترسا و یهودبین زرتشـتی و              کبوداین چرخ  همه عمر در :میخواندروضه 

 یا که در سلسله بی بـال و پــری را ببرند              نـشـنـیـدم که سـِر نـیــزه سـری را ببرند

 بود چه بر اومشکل آن  میگفت به شرح، عشق          بود محفل آن  درگدازی که   و آه از آن سوز

 ی تو؟ به فــدای ســر نــورانی تو! کـیستــ            گفت: عــالـم شده حیـراِن پـریشــانی تو!

 دل، برپــا کردمحشری در دل آن سوخته             چه جانکـاه دمی لب وا کرد ناگهان ماه، 

 زیــنت دوش محــمــد، پــســر زهــرایــم             تشنــۀ عــاشـورایمگـفـت: من کـشتــۀ لب

 ست شـعلـۀ آتشی از نخلــۀ طـور افـتــاده              ستدید راهب به دلش شعله وشور افتاده

 نــاگهـان در دل شب آب حـیــاتش دادنــد              تـشـنـۀ عـشـق شد از غصه نجاتش دادند

ف شد از آن لحظه به آئین حسیـن             حسین خونینبه روی صورت  را صورتش  و ُمَشـرَّ

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                مثنوی     قالب شعر: یوسف رحیمی                  شاعر:   
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 1قـلب بـه خـون نشستۀ من رو نمای تو             خـدا خون بهای تو آنکه نیست غیر ای

 سر خم نکرده پیش کسی جز خدای تو             نیست   شکسته  سر شکسته ولی  دلـش  زینب

 صــدای تو   دیـن خــدا نـفــس بکـشـد با            سنگ میزنندتو را  قرآن بخوان اگرچه

 هوای تو  کسی جز هوای  یک لحظه در            زینب نفس نمی کشد ای نـفـس مطمئن

 زینب هم ایــستــاده بــمـیــرد بـرای تو             تو سربلند بر ســر نیــزه بخوان بــدان

 تو مبتــالی عشـقــی و من مبتــالی تو              تو بر سر نی گریه میکنیممن پای نی 

 

 تـمـام را دیدمگر سر مـاهی  و جـلـوه            کــنـار ِدیــر شـبـی ازدحــام را دیــدم

 به روی نـیـزه سر یک امـام را دیـدم             آن سـیاهی شب میان بـزم شـرابی در

 دو کــالم را دیــدم ولـی تـفــاوت هـر            بردمیلب  عیسی سخن به شبیه حضرت

 احـــتـــرام را دیـــدم  نــهـایـت ادب و             هـمـیـن اّمـت بـه پــارۀ دل پـیـغــمـبـر

 دیــدم هـای غــذای حــرام رانـتـیـجـه            کردندنمی  عملهم  خود مذهب وبه دین 

 عام را دیدم وبودن این خاص  حریص            ثـروتم دادند گـرفـتـم چو سری عـزیز

 را دیـدمالسالم   که روی عـشق عـلـیه            برکت این سر دگر مسلمانم ولطف ز 

 
؛ اربعين الحسينيه  48۳منتهي اآلمال ص  بیت زیر به دلیل مستند نبودن و مغایرت با روایات معتبر حذف شد زیرا همانطور که در کتب.  1

 سيدالشهدا   مقتل  بازشناسي   در  نو  پژوهشي   ،141  ص  1ج  جامع  مقتل   ؛211؛ تحريف شناسي عاشورا و تاريخ امام حسين ص  2۳۳ص  

روایت ۳۰4  ص با  مغایرت  زدن؛  محمل  چوبة  به  سر  است  آمده  معتبر  کتب  دیگر  در  و  بار  اوّلین  قصه  این  است؛  معتبر  های 

 جعل شده است   اسفراینی به منسوب نورالعین کتاب

 تو  نمــای رو من شکستــة سـر خــون            خـدا خون بهای تو آنکه نیست غیر ای

 سر خم نکرده پیش کسی جز خدای تو            نیست شکسته سر شکسته ولی سرش زینب

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: محسن عرب خالقی              شاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   رضا رسول زاده                 شاعر:   
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 باید دچــار درد و غـمی بیکــران شود            وقتی قــرار شد که دلـی امتحــان شود

 1پـیـغـمـبـر حسیـن چو پـیـغـمبران شود             دیـنسروی بـرای آنکــه شود آبــروی 

 بــاید به پشت خــار مغیالن نهان شـود             از بهر حفظ معجــر خود دختــر یتـیـم

 بــاشد ســزا کـفـیــل امـام زمــان شـود              خریدبال را به جان  آن شیر زن که درد و

 باید به زیـر بــار مصـائب کمــان شود             عشق قـامت برای آنکه بگردد ستــون

 پی قــاتـل روان شود با دست بستـه در            باید سـفـیــر واقعــه بهـر حیــات نــور

 آتش فشان شود کوفه چو باید به شـام و            آتش به جان خـرید چو آگــاه شد دلـش

 

 بخوان پـیـغـمـبرانه  الرحمـان یاسـین و            روی نـیـزه دلـبـرانه  قــرآن بخـوان از

 کرانههم چون درخت روشنی در هر             قرآن بخوان تا خـون سرخت پا بگیرد

 آن شـکـوه حـیــدرانـه  قـرآن بخـوان با             بایـد بـلـرزانــی وجــود کــوفــیــان را 

 ای روشنگـرانه  بخـوان با لهجـه قـرآن            کن رو و هم زیـرخورشید زینب شام را 

 در حـسرت پلک کـبـودت خـواهـرانه             جا بـبارم کوثر بخوان تا رود رود این

 های خـیـزرانـه  تـشـت طـال و بــوسـه              های قـاری لب اما چه تکـریـمی شد از

 این چـوب خشک اما چرا نیـلـوفـرانه             های تو امشب گـل داده از اعجــاز لب

 ات با التــمــاسی دخــتــرانـه  ریحــانه             شدهای خشکـت آب می حسرت لب در

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

 بيت  جايگزين  را  آمده  شعر  متن  در  که   شده  اصالح  بيت  است؛  مداح  هر  وظيفه  مهمترين  که  بيت  اهل حرمت و شأنمنظور حفظ بيشتر  

 شود نــامحــرمــان سيــلي  اسيــر بــايد            رويي بــراي آنکــه شود آبــروي ديـن                        .کنيد  زير

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: محمد مباشری                  شاعر:   

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: یوسف رحیمی              شاعر:   
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 طلوع تلخ غروبی به خون تپـیده منم           شبی دراز شبی خـالی از سپـیده منـم

 ازخویشتن بریده منم دست ودل  که کسی            سراپا ُحـسن  ات ای یـوسف  پی نظاره

 1خمیده منم نگــاه کن منم این سرِو قد              نی  سر رسته بر ای سرو حال تو خوشا به

 که ازهمه زخم زبان شنیده منم  کسی              دیده توییزخم تیغ ازهمه سو که  کسی

 شمـشـیـر آبـدیده منمغـمت مـبـاد که             خوش باشسوختم  اگربه کورۀ داغ تو

 منمسرآغاز این قصیده غزل تویی و               فـتــاده آتــش غـــم بـر دوازده بـنــدم

 سر دویده منم   به را همه ره کسی که این            ره به پای میپویی حال تو این  خوشا به

 

 دنبالم... کودکانی که به دوم بامی  به سویت           شبـیه کـوه پابـرجایم و چون رود سیّالـم

 بـالم گـرفـتم آسماِن خـسته را زیر پـر و           کردندتمام ابـرها بر شانۀ من گـریه می 

 گوشۀ شالم اشک را با هایگرفتم قـطره           دانی چطور آرام کردم کودکانت رانمی 

 بانویی کهن سالم! نوح امروز، عمربی  ببین           را!باران  پای باد و من ردچهرۀ  ببین بر 

 احوالم دارد از که خبرپروردگاری به آن            ها کاسۀ صبرمتوفان غـم  نشد لبـریز در

 اندوه چهل سالم داد از خواهم شرح برایت           گر عمری بماند تا کنارت سیر بنـشـینما

 عالم  راه نجاتی نیست در اتکشتی  از غیر به            های سرگردان قایقآمدهای  میان رفت و

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

 بيت  جايگزين  را  آمده  شعر  متن  در  که   شده  اصالح  بيت  است؛  مداح  هر  وظيفه  مهمترين  که  بيت  اهل منظور حفظ بيشتر حرمت و شأن

 منم  نگــاه کن منم اين بـيـد قـد خـمـيده          سر ني خوشا به حال تو اي سرو رسته بر                       .کنيد  زير

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   سعید بیابانکی                  شاعر:   

 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل    اعظم سعادتمند            شاعر:   
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 ای  شکـسته بغـض گـلـوگـیر تلخ آبله            ای چشم سلسله چکیده قطرۀ خونی ز

 ای  قافله زنگ سوز جان  صدای ضّجۀ             میان خندۀ قـابیـلیان چه مظلـوم است

 1ای  اهل حوصله عجب جماعت بد ذات و             انـد ها زده هـا را به نـیـزه تـمـام آیـنـه

 ای  گـرفت زلـزله وزیـد باد عجـیبی،            دم غـروب که یک آیـنه زمـین افتـاد 

 ای  نـافـلـه خـمـیـده مثـل رکـوع بلـنـد            آسا  به روی ناقه نشـسـته زنی کـبـود

 ای  بدون هیچ شکایت و ِشکوه یا گله            هاست گـر انعـکـاس آیـنه  فقـط نظاره

 ای  ذهـنش وقوع غائله  مانده به هنوز            در امتداد نگاهش مدینه معـلوم است

 

 وار بـاد  آیـد به گـوش شـیـون مرثـیّه             اخـتـیار بـاد غـروب و گریـۀ بی تنـگ 

 افتاده است گیـسویـتان در مسیـر باد             دار نـی زیـبـاتـریـن سـتــارۀ دنـبـالـه

 نشسته برسر و رویت غبارباد   یا نه!             مویت سپیدتر شده از چند روز پیش

 بـوسیـدن لـبـان تو در انـحـصـار باد              استکرده   بنگرچگونه حّق مرا غصب 

 ازاین شاهکارباد  مبهوت ومات ماندم              بـا گـیـسـوان شـانـه زده دلـربـاتـری

 باد  سار  سرخ زخمِی درچشمهای سیب                 روح ازتنم جدا شده، سوی تو میدود

 ـر گشوده میان شـرار بـاد قـقـنوس پَ               روی  همـیشه به آفـاق می از زیبـاتـر

 
کنيم به منظور رفع ايراد موجود و حفظ پيشنهاد مي  وجود ضعف محتوايي؛ بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   1

شأن و  حرمت    زير   بيت  جايگزين  را  آمده  شعر  متن  در  که  شده  اصالح  بيت  است؛  مداح  هر  وظيفه  مهمترين  که  بيت  اهل بيشتر 

 بيت  اهل مدح تا  مصرع دوم بيت زير بيشتر به مدح يزيديان نزديک است .کنيد 

 عجب جماعت خوش ذوق و اهل حوصله اي          تـمـام آيـنـه ها را به نيزه ها زده اند

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                     قالب شعر: غزل   وحید قاسمی               شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: وحید قاسمی                شاعر:   
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 اش در كمند كرد زده سر ُكنجِ ِدیِر،  در            رفت و زیِر مـاه دلی را پسند كرد می

 های پاِی صلیـبش بـلنـد كرد از سجده           خوش كرده بود دل ببرد پـیــرمرد را

 اش بهـرمند كرد  فاطمی از فیِض نورِ              وبعد اَبش را گرفت روح و اِبن و  و ُزنّار

 َحبّه قند كرد  خویش پُر از گوئی دهاِن              اش چـشـید ذكـِر شهـادتـیِن لِب زخمـی

 كرد بند  بریده رهایش زسری شب  آن             مسیـح  بـرد رشِك تازه مسلـمانیش،  می

 چه عـّزتـی!! برای حسین انتخاب شـد

 كه داده بود، به كوهی حساب شد  كاهی

 با سرآمدی دامن من ای عرِش نِی به             درآمدی كه از در،گرفته ای ماِه خون 

 نـیـلـوفـر آمـدیمــادِر  بر بـاِل اشـك،            من ِمثـلی ای عـزیـِز خـدا وقِت دیـدنم

 آمدی ترین، دلبر َشیب الخضیب گشته              لَـُكـم رسـید بر َمـقـدِم تو مـژدۀ طـوبی 

 از زیـِر پـاِی غارِت لشكر در آمدی؟            كند؟  این همه ابرو چه می برچهـرۀ تو

 تر آمدی یحـیی آه ای گـلـو بـریـده كه            زند لطـمه می عـیسی بـرای غربِت تو

 شویمت كه از دِل خـاكـستر آمدی  می                 نیست تو درخورِ  سوخته نه، این گیسواِن 

 اعـجـاِز خـشـكِی لـِب روحـانـی تــوأم 

 از این به بعد مسِت مـسـلـمـانـی تـوأم 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند                قالب شعر: علیرضا شریف            شاعر:   
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 در یک غــروب سرخ بالی عدیده را            دیدم به چشم خویش غــمی ناشنـیده را

 ام این اشک دیده را ارث برده مادر از              کـند ام زمین و زمـان گـریه می  با نالـه 

 چـیدم به گریه یوسف پیکـر دریـده را            بـوریـایعـقـوبـم و به دست خـودم بین 

 بـستـنـد دست عـمـۀ قـامت خـمـیـده را             رود که چـگـونـه مـقـابــلـم یــادم نـمـی

 کـشیـده را گـیـسـو فـریـادهـای دخـتـر               شـب لـحـظـۀ فـرار رود سـر یـادم نمی 

 خون چکیده را دیـدم شکاف حـنجر و               ها نیـزه هـنگـام جـابه جائی سـر روی 

 دیــدم سـپــاه روی بـدن هـا دویــده را             مرکب خود نعل تازه زد به آنکه لعنت

 حسین این حمیده را پـوشانده بود نـور               یک تـار مـوی عـمۀ ما را کـسی ندیـد

 کشیده را محنت ای دل  صحنه  خون کرده               تشت طال جای خود ولی بزم شراب و

 وحشت و رنِگ پریـده را  طفل یتـیم و                دیدم به چشم خویش ودشمن کنیزخواست 

 

 یـا بـر بـلـنـده نـیـزه مرا آشـیـان بده             سایـبان بدهنی  سر من از یا بر سر

 ات را نشان بـده نی مسیر قـافله  از              با گیسوی رها شده در دست بـادها

 به دل که صبرکن وامتحان بده  گفتم                ام ولی جـان ندادهرسیده لب  جانم به

 ام برای رسیدن زمـان بده جا مانده           روی ای و تند می سوار گـشته  نیـزه

 جان بده مـردۀ من باز های برسـاقه             باغبان پایم دگر برای خودم نیست،

 کشتی به گل نشسته مرا بادبان بده               حجاب من ارکان کربالست تو وخون 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                       قالب شعر: قاسم نعمتی                 شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: محسن عرب خالقی            شاعر:   
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 برطفلت ترحم کن   نگاهت پاسخ من داد،           گویم زنوک نیزه با خواهرتکلم کن نمی

 فردوس را بگشا، به روی من تبسم کن  درِ            هرگز نشکـفد اما آب، اگرچه غـنچۀ بی

 رفع این سوء تفاهم کن  به نی قرآن بخوان و                کوفیکند  میخارجی ما را تماشا به چشم 

 با خاک سر زینب تیـمم کن  نـدارم آب،               سازیمیخواهی وضو   شکر نماز اگربهر

 تالطم کن کمتر   نگاه خود بگو،به دریا با              آگـاهی از قـلبم قلب عـالـِم امکانی و تو

 به انجم کن امشب  نظرای ماه من نی زبرج               اختیار آید نگه با اختیار و اشک من بی 

 حفظ جان کودکت با او تکـلم کن  بهر ز              لبریزای  هم کرده کاسۀ صبر مرا اگرچه

 

 تــو مـه چـارده یـا مهـر جـهـان آرایـی؟              که چـنیـن زیـبـایی ای جـمـال مـلکـوتی، 

 شاهـد بزم مایی  و وفا، مـهـر  کامشب از           ای؟  آیا ز شـبـسـتـان که  ای مه منخسف!

 مگر عـیـسایی؟  پی عـرض سـالم تو، ز             دیر زند فوج مـلک تا به فـلک از در پَر

 به امـیـدی که شـبـی در بَـِر من باز آیی             ها در طـلبـت روز شـمـاری کـردم سـال

 ور شـأنـت نَـبُـَود مـاوایی خـ کـه مـرا در           آن هم به سر اّما افـسوس آمدی امشب و

 سـر یـحیـایی؟  مگر ای سـر بُـبهـریده، تو            جوشد طرفی می ات ازهر خون مظلومی

 این سـودایی  به خدا کـس نکـند بـهتر از            بسـتاندم من سرت را به یکی بـدرۀ زر،

 مرا مـوالیی  خود تو مسلمـان شدم ومن            مرا از رخت پـرتـو اسـالم به دل تافـت،

 ویران جایی  چون مرا نیست ُجز این خانۀ           خانۀ دل در ،دهم جای تو اشک و شویم از

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:               قالب شعر: غزل    علی انسانی                شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                     قالب شعر: غزل   سید رضا مؤیّد                  شاعر:   
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 ای حسین  ُجـدا ز دسـتـرس مـایی، دردا،            حسیننخـل نـیزه، میـوۀ طوبایی، ای  بر

 ای حسین  تـنـها انـیس خـواهـر تـنهـایی،              شوی دم جدا ز مـحـمـل زیـنـب نمی  یـک 

 ای حسین  شکسته دل به ُمدارایی، با این             زنــی آهــسـتــه بــر مــدار دلـم دور مـی

 ای حسین  تا کی به نـیـزه بادیه پـیمـایی؟             آه اشک وات آیم به  پی  منزل از به منزل

 ای حسین  آخر تو شمع محـفل زهـرایی،             ات شوم پـروانه خواهـم به بـال سـوختـه،

 ای تو و بر پایـی، ای حسین  کز پا فتـاده           کـنـم بـیـنـم سـرت بـه نـیـزه و باور نـمی

 ای حسین  پیدایی،  شبه یک هم چون هالل           ات گم است هچهر خون، میان هالهگرچه 

 ای حسین  غرق تماشایی، کز چشم خلق،           کـند اسـپـنـد جان به ِمـجـمر دل، دود می

 ای حـسـین  بر قـلب داغـدیـده تـسـالّیـی،            ام به نـیـزه بـبیـنم سرت ولی راضـی نی

 همچون سر بـریـده یـحـیـایی ای حسیـن            گرفته خونرخت را  ات شکسته، پیشانی

 دید گفت:چه زیبایی ای حسین  هرکس که            رستـگـار« جمال حسیـن را » بـر نـیـزه

 

 بود سرش دشت پامالصحرا به صحرا              هشتاد و چار آئیـنه دنـبال سرش بـود

 این سرنوشت سخت دنبال سرش بود                  جایی که میرفت ازکودکی چون سایه هر 

 ها جـویای احـوال سـرش بود  از نیـزه               دائم نـگـاه خـواهـرش بر آسـمان بود

 سرش بود جنجال پیش   هرجا رسید از              اخـبـار سـرش بر نـیـزۀ بادرفـت  می

 چون هم تماشا بود هم فال سرش بود             ها پُـر بود نامرد بر پشت بام و کوچه

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: سیدمحمد رستگار            شاعر:   

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: حسین رستمی            شاعر:   
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 هــا شــد بـــار دوشم که داغ الله           من آن یــاس کــبــود الله پـــوشم

 گـــل فــروشـم خــریــدار بــال و           گـــرفــتــار غــــم و آزادۀ دهـــر

 گــوشــم  صــدای آشــنــا آیــد بـه           هـا مردمی در این شهر غریب از

 سر برده است هوشم ز که آوایش              ــرآنروی نیـزه ق سری خواند به

 صوت او سروشماین و  حسین است              گـمانم صوت قــرآن حسیـن است

 خروشم  جوش و چـرا افکندی از           جان حـسـینـم سـرت نـازم بـرادر

 خـموشم کـردی  که با قـرآن خود           تو اسـتادی و من شاگــرد َدرَست

 به راهـت تا نفـس دارم بکـوشـم               به آیاتی که خـوانـدی بر سـر نی

 به کـام خـشک تو، آبـی نـنـوشـم              یـادت دامـنی اشـک نـریـزم تا به

 را بـپـوشـم  کـه دیـبـای شـهـادت               شهـید من دعـا کن خـواهـرت را

 

 هایم همگی رنگ محـّرم شده است  لحظه             چشمم ازداغ تو ای گل پُرشبنم شده است

 سوخته مرهم شده است به دل اشک، تنها            مرهـمــی نیست که بر داغ عظیمت بنهم

 خـم شده است   قـامت نیزه هم از ماتـم تو           حق بده پشتم اگر خم شده ازغصه حسین

 آشفته و درهم شده است  چه شده موی تو           خبرم روزی است که ازحال لبت بی چند

 است هایت چقـدر چشمۀ زمـزم شده  چشم           تو خونین استلب و دندان و سر وصورت 

 چـند دندان تو ای قاری من کم شده است               نبود ات اینگونه  زهرائی پیش ازاین لهجۀ 

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                     قالب شعر: غزل    غالمرضا سازگار            شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل   سید محمد جوادی               شاعر:   

 



علیه السالم  حضرت سیدالشهدا ، اشعار  ششمدرآستان وصال؛ جلد   563   
 

000
 

 جـانب محبوب، پـیـامـی دارم هـر دم از              عجب شهرت و نامی دارم در ره عشق،

 بر سِر هر گذری، شـورش عـامی دارم             است مرا بر سِر هـر ره گـذری داستـانی 

 بین چه مقـامی دارم  نـیـزه نگر، بر سـرِ              که کـشـیـدند مـسیحی بـر دار؟ آن شنیدی 

 مـجـلس شامی دارم  در نظر تشت زر و              هنوز خواهر غمزده! از کوفه مکن ناله، 

 با تو کـالمی دارم گذری، هر طـرف می             گوشۀ چشـم از  من غافـلم، تو  تا نگویی ز

 نتوان گفت که خشکـیـده چه کـامی دارم             از غــِم تـشـنـگِی اکـبـر نـاکــام هـــنــوز 

 آمده، گـویی که غـالمی دارمبـر سرش               1تـمـنّا که به هنگام رحیل  راست، «آیتی»

 

 میِکَشم خود را به دنباِل توگرچه خسته جانم              تـو ساربانم روم با کـاروان امـا سرِ  می

 با من نبود ای مهربانم   ات نیزه بر سرِ  گر              دورم نمایدهیچکس قادر نبود از پیکرت 

 خواهم کمی قرآن بخوانم  زند فریاد می   می             خـون آغشتۀ تو خندۀ کمرنِگ لبهاِی به

 حـاصلم با من بمان تا من بمانم ای تمامِ             کـنارم تا نمـیرم از مشو دور ماِه تابانم،

 من چنانم  میخورم حسرت چرا تو اینچنین و            نم َسَرت را روِی نیزه بی گاهی ازمحِمل که می

 از غِم خشکِی لبهاِی عطشناکت، کـمانم            َخم شدخواهر سرِو باالیی که زینب داشت جاِن 

 و نَه صبری و نَه طاقت نَه توانم  قراری نَه            بگذرد دیگر نمانده ( هجران) کاش تا دورانِ 

 
بيشتر آداب نوکري و انتقال بهتر معناي  کنيم به منظور رعايت  بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد مي.   1

 .شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد 

 بـر سرش آمده، گويي که غالمي دارم              آيتي« راست، توقّع که به هنگام رحيل»

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   آیتی بیرجندی                 شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل     محسن سلطانی                شاعر:   
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 حـسـیِن فـاطمه را گـرم، یـاوری كردی           خواهری كردیتو  تو بودی، بود و حسین  

 جا برادری كردیبه جای خـواهری آن             عباس غریب تـا كــه نـمـانــد حسین بی 

 كه مادری كردی  ؟ برادرتو خواهری چه            عشق حسین چیزت به پایازهمه  گذشتی 

 تو رهبری كردی   رهرو، بودی و تو راه              تو خواهری و برادر، تو مادری و پدر

 نشستی و درخون شناوری كردی به خون            !درد وارثپس از حسین چه بر تو گذشت 

 كردیسروری  ولی شكست نخوردی و              روی نــیــزه سـر آفـتــاب را دیــدی  بـه

 روشن سخنوری كردیزبان گشودی و            ات به خفّـاشانها كه نزد خطبه چه زخم

 حیـدری كردی ست بگویم توسخـن در           زبان نــبــود، خود ذوالفـقـار مــوال بود

 پـیـمـبـری كـردی یگـانـه قـاصـد امـت!            ناگــاهـان آن رسـتـخـیز تـویـی مـفــسـر

 تو كیـمـیـاگـری و كـیـمـیـاگری كـردی           بـدل بـه آیـنـه شـد خـاك كــربـال بـا تـو

 پروری كردی ذره خودت تو ای بزرگ!           غزل گفتن از غـم تو كجا؟ من ازكجا و

 

 بر نـیزۀ تنهـایی خود تکـیه داده است           زلفـش رها بر شـانۀ لـرزان باد است

 است  خاک آن قدرساده  روی بر معراج او           عالم شکوهش است درپیچیده هر چند 

 هم تن نداده است پیرهن  حتی به کهنه           ...بندی  قید و  هر آزاد است از قدر آن

 اوج ایستاده است در نـیـزه بـاز باالی             اکـنون  یک روز روی شانۀ پیغـمبـر؛

 است  سرعالم زیاد از کن این هم  باور            نی  اش را از سـر دارد همین که سایه 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            قالب شعر: غزل   مرتضی امیری اسفندقه            شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: رضا یزدانی                  شاعر:   
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 ها  روی نیزه دار، معنی ایهام   با دو صد               ها نیزهروی  سرود این بار، کربال را می 

 ها روی نیزه  شد تکرار، ترجیع مثل یک                نی   دو نای هـفـتاد و نینوایی شعر او از

 ها روی نیزه  ،را سر به سر بشمار ها الله             ست آذین شده گلدو   خشک نی به هفتاد وچوب 

 ها  تر بگـذار روی نیـزهپـای خود آرام                !نسیمای  های پرپر،زخمی داغند این گل 

 ها  تر بـردار روی نیـزه  یا قـدم آهـسـته             ماهتاب این نیزار خون امشب متاب ای  بر یا

 ها  بیدار روی نیزه  چـشم میر کاروان،               جاده فتنه جوش  قافله در رجعت سرخ است و

 ها؟  دارد از رخسار روی نیزه می  پرده بر              بـندند بر نی، یا خـدازنگـیان آئـیـنه می 

 هادر انظار روی نیزه  پرده، بی   رو به رو،            وگوستیا با خدا در گفت صوت قرآن است این؟

 ها؟!  : این بار روی نیزه دیدارمان وعدۀ              خورشید گفت:  یاد داری آسمان؟ با اختران،

 ها ناهموار روی نیزه گر چه راه توست                   با برادر گفت زینب: راه دین هـموار شد

 ها  بلکه افـتـد سـایـۀ دیـوار روی نـیزه               هااز کوچه  بران! لختی  کاروانای دلیل 

 ها  کن سیـر تجـلّی زار روی نیزه  سیر             روشنیطلوع   عروج است و صحنۀ اوج و

 ها  نیزه روی اختربار  آن همه خورشید               آسا غرق حیرت شد چو دید چشم ما آئینه

 

 ام گرفت  از پـیـرهـن نـداشـتـنـت گریه           ام گرفت های روی تنت گریه چون زخم

 ام گرفت  هنگام دست وپا زدنت گـریـه            مثـل مـادرم های سـرخِ جگـر بـا دیـده

 ام گرفت  هـای در بـدنت گـریه  نیـزه از              نـیـافــتـم جـایـی بـرای بـوسـه بــرادر

 ام گرفت  بـر تن نـمـوده پـیرهنت گریه            تا دیـدم آن سـواره ولـگـرد نـیـزه دار

 ام گرفت  بـوریا شـده کـفـنت گریهیک              پسرت ای امام اشک وقـتی شنـیدم از

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:          قالب شعر: غزل     محمدعلی مجاهدی            شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: وحید قاسمی                 شاعر:   
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 ام خـاکستــرم، بهـار به آتــش کشیده           ام آتــشـفــشـان زخــم مـنـم، داغ دیــده

 ام از بــاغ ســرخ آیـنـه هـا آه چـیـده            جگرشده استخون من  چشم بال کشیدۀ

 ام از شـعـلــه شعله های دلم آفــریده             فــراق تــو  قـقـنــوسهای عاطفه را در

 ام  من کشتــۀ وداع تو هستم، شهیـده            ای که رفتی و دیگر ندیدمت از لحظه

 ام بیتابم از فراز و نــشــیبی که دیده           گودال زخم جان به لبـم کرد روی تل

 ام دنبال اسب نـیــــزه پــیـــاده دویده            لبـریز بــوســه های لب خـــارها شدم

 ام  شبها که من نسیم بــیــابان وزیـده           ماه میشوی؟وجوی عطر تنت  درجست 

 ام از این قبیل زخـــم زبان ها شنیده             اند" "بزمی به پا کـنید خـوارج رسیـده

 ام شمشیر زخم خورده ولی آب دیده           شوم ام و خـم نـمی کوهـم که ایـسـتـاده

 ام خریدهاست به جانم مصیبت هرچه             نـگـاهـت بهـشت من با آرزوی صبـح

 

 طلوع كرده سرت در پگاِه نیـزه حسین           ماِه نیزه حسین ای آفتاب زمین خورده،

 بگـیـر مـرا در پـناِه نیزه حسینخـودت             پــنــاهـگــاِه یـتـیــمـانـم و بــدوِن پـنــاه

 ِز اشِك من به هـوا رفت آِه نیـزه حسین               ز آِه تو به زمین ریخت گـریـۀ شمشیر

 راِه نیـزه حسین مـرا كـشانده به بـازار،             این شهر كوچه گرد شدم تو در پِِی سرِ 

 نـیزه حـسین   به من چه نبـوده گـناهِ  بگـو              استروِی جگر گذاشته ها كه به  چه داغ

 قـلـِب سیـاِه نیـزه حسین  نـیزه و  امـان ز            امان ز كاِر سنان و امان ز زخـِم زبان

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: مسیح شاه چراغی            شاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   محمد بیابانی                  شاعر:   

 



علیه السالم  حضرت سیدالشهدا ، اشعار  ششمدرآستان وصال؛ جلد   567   
 

000
 

 آید  دهد بــوی تو می هایم گـواهی می نفس           آید می گـیـسـوی تونسیمی آشنا از ســوی 

 به پا کرده محشر توگیسوی  رقص باد با    و          زمین را با قیــامت آشنــا کرده شکــوه تو

 داری  مال کردی خبر تو اسرار خدا را بر         داری؟ خون خدا کردی خبر زمین را غرق در

 1به عالم شوربخشیدی همه عالم به قربانت            پریشانت  گیسوی   است کرده  و رو را زیر  جهان

 یا حی یا قیوم  پلکی بزن، جهان را جان بده،          محرومچشمانت مکن  فیض رستاخیز از مرا

 و عیــسی را به آیین مسلمـانی در آوردی           آوردی درنصرانی  دیر  از که سر دارم خبر

 مردانه هی کردی  شوق را  که اسب  وقتی  آن از          اوج نیزه طی کردی  راهی را بر دارم چه خبر

 شد کم کم  خیره خالی   تو از سراسر  صحرایی  به           دیدم که چشمم تیره شد کم کم تو میرفتی و می 

 چراغی شعله شعله زیر باران دست و پا میزد           را تا لحـظۀ آخـر نگــاه من صدا میزد تو

 برای غـرق در دریــا شدن میرفت آهسته           جـان من میـرفت آهسته حدود ساعت سه،

 ها با من  خیمهجمع ای دریای غیرت  خیالت           با من  اینجا به بعد ماجرا آهسته از بخوان!

 خود  صدا در شکستم بی ولی از پا نیفتادم،          ـام راه بر پا داشتم بــزم عــزا در خودتمـ

 قدم خــم شد ولیکن خم به ابرویم نیاوردم            برگردم صدا درخود که باید بی تو   شکستم بی 

 آید  می دهد بـوی تو هایم گــواهی می نفس            آید نسیمی آشنا از ســوی گیـسـوی تو می

 
محتوايي و معنايي که بيشتر مدح شبيه به  ايراد يا ضعف   وجود بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   1

کنيم به منظور رفع ايراد موجود و همچنين انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر ؛ پيشنهاد ميذم است

  آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 لم به قربانت از اين عالم چه ميخواهي همه عا            جهان را زير و رو کرده است گيسوي پريشانت

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:              مثنویقالب شعر: حمیدرضا برقعی          شاعر:   
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 برد  ظلمت اسـیران را به سـوی شام می             برد وقـتی شـفـق خورشید را در کام می

 داغ جـهـان را بر دل زیـنب نــشـانـدنـد             نـشاندندخورشیدیـان را در سـرای شب 

 صـبـر  ها جـامۀ تـن دریـدنـد آسـمـان  بر              مـسـتـور شـد ابـرسـتـرون در پـس ابـر

 سـرخـی به تن داشـت  آمد سـواری ُجـبّۀ             طرب بر یال خود رنگ کفن داشت اسب

 کرد  ها خاموش می سینه را در بانگ هر            کـرد چـاووش مـیاز دل صــدای آشـنـا 

 از چـار سـوِی آسـمـان بود  گویـی نـوا              عـطرجان بود  شور و نوای عشق بود و

 نــشـان است  آن نشـان عـاشــقـان بی در            که جان عـاشـقـان است با کـروان گویی

 سبب در خون کـشـیدند  هابـیـلـیان را بی             بُـّران رسـیـدنـد قـابــیـلـیـان بـا خــنـجـر

 فـراز نــیـزه نــقـش آفـتـاب است یـا بـر             استبخواب گل ساق ُگلی یک گفتی که بر 

 تـبــی مـنـزل به مـنـزل  سـوز سجـاد در             زیـنـب خـروشان بود در زنداِن مـحـمل

 شهـادت عــطـر زان کاروان بـرپا هـمه            رفـت در موج سعادت کاروان میخـود 

 للا اکــبر  سـر ایـن چـنـین مـمـکـن بود؟            مـنّور بـود آن بـلـنـد اخـتـر سـرش مــاهِ 

 زد خـود آتـش صـحرا به مـحمل باد می             زد سـّجـاد می  پــیـکـر ای بـر تـب شعـلـه

 سـوزش قـلم آتـش بگـیـرد  تـرسـم که از             وای از دلـم بـایـد سـخـن پـایـان پــذیـرد

 دردل من کاشت ای دوست  نخلۀ خون، صد              من رنگ شفق برداشت ای دوست دستان

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: مثنوی                      قالب شعر: مجید شفق                 شاعر:   

 



علیه السالم  حضرت سیدالشهدا ، اشعار  ششمدرآستان وصال؛ جلد   569   
 

000
 

 میهمان دهند  چون خیر مقدم است که بر            هم نشان دهند  َمرُدم که روی مـاه تو بر 

 ای که سرت را نشان دهنـد  اشـاره با هر           تن مجـروح من رسد  زخـمی بود که بر

 ترسم که کودکان تو از غصه جان دهند             شدیگر  جلوهسر نی  چنین که بر ای سر

 ها که بر این کاروان دهند بنگر چه رنج             ما بگـیر ای میـر کـاروان خبـری هم ز

 ها به کنج خلوت زندان مکان دهـند شب              ســر بــازار روزهــا مــا را بَــرنــد بر

 بـر دوسـتـان فــاطـمــه خـط امـان دهـند           بـیم گـنه مـدار »مؤید« که روز حـشـر

 

 كـنند می  بـاب حرمـتـی به آیـنــه را بی              كنند می پرتاب سوی تو اینان كه سنگ 

 كـنند  هـای آب خـنـك، آب می با مـشك           قـتـلـگــاه، آن جـگــر تـشنـۀ تو رادر 

 كنند  میتوست كه سیراب  سرخ خون از              حـرامیان های خـشك نیـزۀ خود را لب

 كنند  های اهـل حرم قاب می در چـشـم              عـكـس سـر بـریـدۀ عـبـاس را به نـی

 كنند هـفـده سـتـاره گـرد تو جـذاب می           زده را ای هالل عشق این آسمان شب

 كنند سمت قـبـلـۀ مهتـاب می سجـده به             هایـتـان هـفـده ستـاره مـعـتـكـف چـشـم

 1كنند  احـزاب می سـرخ سـورۀ تفـسـیـر            جـنس اشك هـفـده سـتاره با كـلماتی ز 

 
حذف شد؛ همانگونه که بسياري از  (    کنند  مي   خواب  ني   سر   را  تو   ي   ماهه  ششمصرع )  به دليل تحريفي بودن    آخر اين شعربيت  .   1

التواریخ )ص  ۱۴۱کبریت احمر )ص  علما و محققين همچون عالمه بيرجندي؛ شيخ عباس قمي در کتب   ( مقتل تحقیقی  ۲۲۴( منتخب 

تصريح کرده اند موضوع نبش قبر و سر به نيزه زدن حضرت علي ( و ....  ۲۴۰( پژوهشی نو در بازشناسی مقتل سیدالشهدا )ص  ۲۲۹)

جعلي و ساختگي براي اولين بار در قرن سيزدهم در کتاب رياض القدس آن هم بدون   هصحت ندارد و تحريفي است!! اين قص  اصغر

 هيچ استنادي تحريف شده است » کتاب رياض القدس توسط علما و محققين تاريخي جزء کتب تحريفي معرفي شده است«؛ 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: سیدرضا مؤیّد                شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: وحید قاسمی                  شاعر:   
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 ام هــم شـکـسته مانـند کوه بودم و در            ام در زیر بـار داغ تو هر دم شکـسته

 ام شکسته  دیدم ترک نشسته به قـلـبم،            زنـنـد  ات سنگ می دیـدم هـمه به آیـنه 

 ام غـم شکسته هـم ببـین دِل از بار  این             قـبل دیـدمت تر از این بار هم شکسته

 ام  در ابـتـدای سـورۀ مـریـم شکـسـته            هاست آخـر به انـتهـا نرسـیدم که سال

 ام کاسۀ زمـزم شکسته دو امشب بگو             جبریل کو که اشک مرا میبرد به عرش؟

 1ام خمه شکسته قده  چسان ز داغ توبنگر              ای خطبه خوان منبرنیزه، امام زخم!

 

 ها  نیزهگلوی  بسته درازغمت خون عقده            ها  به روی نیزهسرگردان ای سرت چون ماه 

 هـا  روی نیــزه تا برآمد صوت قرآنت ز          خاطرات کـربال از پیش چشـمانم گذشت

 ها  ها به سوی نیـزه دیدۀ مـردم ز محـمل          حسین که بر گردد،دیدارم آمدی با سربه 

 ها  ها، گاه از سبوی نیزه  جام دشـنه گه ز          فدای حنجرخشکت که نوشیدست آب من

 ها  کاش این دختر نگردد رو بروی نیزه          از فــراق اکبــرت، قـلـب رقـیـه آب شـد

 ها  روم با پای دل در جـستجوی نیزه   می            تا بـیـابـم آن سـر بـبـریـده را ای مــؤیّـد! 

 
با  .   1 مغايرت  و  نبودن  به دليل مستند  داده شد زيرا همانطور که در کتببيت زير  تغيير  معتبر  منتهی اآلمال ص   روايات 

 پژوهشی   ،۱۴۱  ص  ۱ج  جامع  مقتل   ؛۲۱۱؛ تحریف شناسی عاشورا و تاریخ امام حسین ص ۲۳۳؛ اربعین الحسینیه ص  ۴۸۳

با روايت هاي و ديگر کتب معتبر آمده است سر به چوبة محمل زدن و مغايرت   ۳۰۴  ص  سیدالشهدا  مقتل  بازشناسی  در  نو

  است شده جعل اسفرايني به منسوب نورالعين معتبر است ؛ اين قصه اوّلين بار در کتاب

 سر را فقط به خاطرمرهم شکسته ام !                   اي خطبه خوان منبرنيزه، امام زخم

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: محسن عرب خالقی            شاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل    سید رضا مؤیّد                  شاعر:   
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 جانـم ز هـجـر روی تو آذر گـرفته بود           شب دلم به شوق رخت پرگرفته بود آن

 نیزه سر تو را به روی سر گرفته بـود            افسوس جای من از تو بودم و من دور

 و بــاز هم دل من و مــادر گرفتــه بود               وزیــد نـسیــم صــدای تـو در دشت می

 گرفته بود آن شب دوبـاره مـاتـم معجـر           ای كشتـۀ فـتـاده به هـامـون عـزیـز تو

 قـنداقه را چه غمزده در بر گرفته بــود                دراین سفر رباب عجب دل شكسته بود

 از پـیـكـر تو نیـزه و خـنجـر گرفته بود             ها سرتم هـنوز ولـی حـیف بـوسهدر حـ

 امـا چــه آتـشی دل دفـتــر گـرفـتـه بـود               ها نـیـزه بلـنـدای  ام به شعـری ســروده

 

 یا دختر علی که به مرکب نشسته است؟          است است که درتب نشسته این ماه نخشب

 بر خاک تفته الله و کوکب نشسته است         این گل زباغ کیست که از عطر دامنش 

 نشسته است  لبالب از موج خون و خشم،         کاینچنینست کرانه چه دیدهاین بحر بی 

 استنشسته سورۀ نساست که درشـب    این          بری ای شام تـیـره بخت؟  آیا اسـیـر می

 روح االمین هماره مؤدب نشـستـه است         خاک درگهش که براست زن  این زن همان

 امشب اگر چه زمزمه بر لب نشسته است         جــان پرورد به طوفان خشم فـاطمه می 

 بر شانه های زخمی زینب نشسته است         کشد به دوشبار امـانـتی که فـلــک می 

 است که در تب نشسته است  این ماه نخشب         زنجـیـر را بـگـو که مـدارا کــنــد دمی

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: یوسف رحیمی                 شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: افشین عالء                   شاعر:   
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 نرگـس این بـاغ به شـبـنم باشد ربا،دل             پُر نم باشد  سوگ تو روشن آن چشم که در

 دوِد آِه دِل عـّشــاِق تـو پــرچــم بــاشـد             به پاست تا بدانند کـجـا بـزم عـزای تو

 هـمه این دم باشد  دم بگـیـریم که عـمر            ست زنی تپش سینه  حسینیه؛ نَفَس نوحه؛ دل 

 َمحَرم باشد   ُمَحّرم شده، هر که ُمحِرم به            !ای ُحّجاج به خدای حرم و کعبه قسم،

 که نشاط دل عـالم، همه زین غـم باشد             که دارد غم عشق تو ندارد غِم هیچ آن

 ماتم باشد  غم و ای نیست که دل بی لحظه            مهـماندلـم نـیست شـبی بی  خانۀ تـنگِ 

 :اش اسـتاد مسـلَّم باشدکه در شـیـوه  آن            به یـادم آمـد  صائب تبـریـز« مطـلـع »

 بـاشـد« نـم   زمـزم اهل صـفـا دیـدۀ پُـر            گر صفای حرم کعـبه به زمزم باشد« 

 

 شود سـالـۀ من زرد می رنگ ُرخ سه           شـود تو هـوای خـیمـۀ ما سـرد می بـی 

 شود نـبـاشی اگـر سـرد میاین دایـره            انعکاس وجود نجیب توست خورشید،

 شـود  زنجـیـر آهـنی و پُـر از درد می           غریب های گریۀ سردرگم و این حلـقه 

 شـود  تــو اسـیــر آتـش نـامـرد می  بـی           نـجـیـب دامـان کـودکـانـۀ یـک دخـتـر

 شود ـرد میهر جـاذبه بـدون تـو ولگ           بر ِگـرد توسـت گـردش سیـارۀ زمـین 

 شود روی تو شبـگرد می دنبال صبحِ            مسیر شام رفـتی و روز روشن ما در

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                     زل   قالب شعر: غعلی انسانی                  شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: رضا جعفری                  شاعر:   
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 بال، چشم به راه من و تو کز ازل دشت              دِل سـوزان بُـَود امـروز گـواه من و تـو 

 یک جهـان راز نهـفـته به نگاه من و تو            نی  از من، تو بر ام دیده، دوخته  من به تو

 چـشم تـاریـخ نـدیده است سـپاه من و تو            اُسـرا بـا من و رأس شـهـدا با تو به نـی

 رخ ماه من و تو  ابِرخون ساختـه پنهان،            اّما عـبّاس، مـاِه من و مـاِه تـو، روی تو،

 تو  گناه من و گفتن حّق نیست،  که به جز           من تا دانند ز تـفـسـیـر   آیه خـواندن زتو،

 دلگرم شد از سردی آه من و تو  عـشق،           سیـل اّما دو نـستـوه چو کـوهـیـم بـرِ  هر

 تو   زآن که غروب است، پگاه من و خبر بی             ـشۀ مامّدعی خواست که از بیخ َکنـَد ری

 

 ام که نـدارم دگـر پـری  آری فـرشتـه             سـوزم و نمـانـده مرا راه دیگری می

 بین سینـۀ من رفـتـه خـنـجـری انگار             ام های خسته عـبور نفس سنگین شده 

 رحمی و جسارت دست ستمگری بی            چشم مقـابـل ابروی زخـم تو من مـی

 اگـر کـه آیـۀ قــرآن بـیــاوری  حـتّـی            زنن را به نام خـارجیان سنگ می ما

 این جا نبوده است مگرجای بهتری؟ ز            1ها  روی نیزهای از  قرمز طلوع کرده

 مادری خورشید آسمان من ای عشق            دلتـنگ عــطـر زخـمی پیـراهن توأم

 
؛ الکامل  ۴۵۵ص  ۵تاریخ االمم والملوک ج زيرا در روايات معتبر کتب  ، تغيير داده شدموضوع تنور خولي مستند بيت زير به دليل تحريفي بودن .  1

ج  فی ج  ۱۹۲ص    ۱۱التّاریخ  خوارزمی  مَقْتَل  ص  ۱۰۱ص    ۲؛  مُثیرُاألحْزان  ج  ۲۸۸؛  ابیطالب  آلِ  مَناقِبِ  ج  ۶۰ص    ۴؛  بحاراألنوار  ص    ۴۵؛ 

تصريح شده است که خولي   ؛۲۰۹ حسین  امام  مقتل ؛۳۴ ص ۲ج جامع  مقتل ؛۵۱۷ ص  المهموم نفس ؛۴۷۴ اآلمال  منتهی ؛۵۹۸ ص جالءالعیون  ؛۱۲۵

 يات و در زير تشتي قرار دادند، موضوع تنور خولي براي اولين بار در قرن دهم در کتاب روضة الشهدا تحريف شده است؛  ح سر را در کنج 

 زاين جا نبوده است مگرجاي بهتري؟             ر قرمز طلوع کرده اي از مشرق تنو

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   علی انسانی                 شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: علیرضا لک                  شاعر:   
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:دوازدهم    بخش  
   مصائب اشعار

شاماهل بیت رد   
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 کسی عـتـرت اطهار زدندبی   خـنده بر            زدند جا جار  غربت ما را همهشامیان 

 زدنـد تـازیـانـه بـه اسـیــران گـرفـتـار             کردند پـا پـای رأس شـهـدا هـلهـلـه بر

 زدنـد عــزادار بـا نــالـه طـفـالن سـاز            رقـصیـدندمحـمـل ما  بر و دور چـقدر

 زدند زبان است که بسیار دوا زخـمبی             دوایی دارد ،کشنده است و  زخم شمیشر

 زدند  هر بار،  که افتاد عقب از قافله،  هر            طـفـل را پای دویدن چو بزرگان نبود

 و دیـوار زدند سنگها بر سر ما از در            ـهـمانم نـثـار شـاخـۀ گـل که نکـردنـد

 انـگـار زدنـد  بـابـای مـرا زودتـر سـر            ولی من سوخت، سر بابا به سالمت سر

 ام را جـلـوی چـشم عـلمدار زدندعـّمه            از نیعباس    افتد سرجهت نیست می بی

 زدند ها را سر بازارعوض فاطمه در            را نبـودند به کـوچه بـزنـنـد فاطمه گر

 زدند  انظار بر  دخـتـرت را بـنـگـر در            یاعـلی زینبت افـتاد عـبای تو کجاست

 

 از برکت قرآن مسلمان شد  تالوت کردی و             شد ایمان مسلمانبیکار خود را کرد و  نگاهت 

 اینچنین آسان مسلمان شد  درآغوشش گرفت و            را پایت ای زنجیرهای دورپاره  حصیرِ 

 خیل بدکاران مسلمان شد  از اعجازت زنی از            شنیدم سجده آورد و همان رقّاصهٔ کافر

 شد  باران مسلمان  ریخت و صورتت می  که اشک از            بـاریـدنـد پـای مناجات تو تـمـام ابـرهـا

 شدمسلمان دلم حیران  فراموشت! شد هابدی             عبای صبر بر دوشت فدای خشم خاموشت!

 دلش آقا که زندانبان مسلمان شد  کردی با چه             هارون برکنارش کرد بود وشنیدم بیقرارت 

 !شدغمی سوزان مسلمان  دیواِر زندان از در و            را ات داغِ اسارتدسِت بسته  کرد تداعی

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   ناشناس                    شاعر:   

 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل    مرضیه عاطفی             شاعر:   
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 !زجری دم این کاخ رسیدند حسین با چه             !حـسـین یـزیـدنـد گـرفـتـار عـلـویـات

 درد بُـریـدند حسین ایـسـتادنـد و ز پـا            صندلی بود ولی یکـسره سـرپا بودند 

 !چه دیدند حسین؟ دور مگر از آه اینها            زدند مشت  لبشان دخترانت همگی بر

 حسین شنـیدند های بدی انگـارحـرف            1تو شد لرزان دختر  یک نفر حرف زد و

 خـمیدند حسین گاه حـرم افـتاد وتکـیه             خورد؟ که به زینب می یا لب تو خیزران بر

 درِد شدیدند حسین جان پای همین    نیمه              َسب کردعلی را  منبری رفت به منبر و

 آبروی همه را خوب خـریـدند حسین            برگشت   موال جانب  ورق  وخطبه خواندند 

 

 ...مشام واعطشای تو درپیچیده عطر              آورده است بوی تو را کاروان به شام

 به احـتـرام  تو اند پشت سرصف بسـته             اندنیـزه رفته   یک ستاره که بر و هفتاد

 نام  مقام و خطرند ودلخوش به دیِن بی             دیگران وُسخره گرفتی  مرگ را به  تو

 ـین حّج نـاتـمام هـم تـر زحـّجـی قـبـول             جهان بشنود که نیست کهکشد طولی نمی 

 نـیـام  را دوبـاره بـرون آَرد از تـیـغ تو             نیست که دسـتی به انـتـقام دور قـدرآن

 
تحريفي بودن موضوع غش کردن اهل بيت در  مستند نبودن و يا   بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به دليل.   1

يزيد مي مجلس  پيشنهاد  معتبر؛  روايات  با  مغايرت  منظورو  به  ائمّه  تدليس  گناه  از  اجتناب کنيم  سخان  تحريف  ؛  يا 

 کنيد  زير  بيت جايگزين را آمده شعر متن در که شده اصالح  بيت

 هاي بدي انگـار شنـيدند حسين حـرف             يک نفر حرف زد و چند نفر غش کردند

 بيت زير به دليل مستند نبودن جسارت شالق زدن به حضرت زينب در مجلس يزيد تغيير داده شد

 گاه حـرم افـتاد و خـميدند حسين تکـيه            خوردپيش چشمه همه شالق به زينب مي

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل   سیدپوریا هاشمی                 شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                         قالب شعر: عزیز مهدی                  شاعر:   
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 یک عـّده نامرِد خـراب ای وای زینب             زینبشام و بغِض ناب ای وای  بازارِ 

 با هـلهـله محـض ثواب ای وای زینب             1خورد سنگ می  روی نیزه چوب وسرهای 

 وای زیـنب  ربـاب ای بـیلـِب بی  ذکـر            بـسـتههای دستهـراِس بـّچـه  اشـک و

 وای زینب   تاب ای با آب و با عشوه و             نـیـزهیـک عـّده غـرق پـایکـوبی پـاِی  

 ای وای زینب حجاب بی در دسِت چندین             رنـگی هایبود پـرچـم زدند ومی  کـف

 وای زینب  ای  !اضطرابدارد  سخت است!            خیلی است شدن سخت بیِن شلوغی رد

 در آفـتـاب ای وای زینب  سـایـبـان،بی              شــامبـا داغِ دل شـد ســاکـِن ویــرانـۀ 

 وای زیـنب!  شـراب ای شـد وارِد بـزم            چشم یزیِد هرزه)لع( و کاخی چراغان

 

 دل جهان افتاد  ای درو ِولِوله  چه شور            زبان افتاد  نـاِم بلـنـدت به هرهمین که 

 ماتم به عمِق جان افتاد  و سیِل گریه و            براِی ذکـِر مـصـیـبت دلـم گرفت آتش

 !توان افتاد خولی از وخسته شد  شمر که             سرت آمد؟ بربه وقِت غارت و حمله چه 

 افـتاد  زنـان، را و نـفـس  رقـیـه دیـد تـو            هاحرامی جمع این  نیزه و دربه روی  

 و دهان افتاد زخِم سر و صورت  به جانِ             شـراب شـرف امـا مـیـاِن بـزمِ یزید بی 

 !افتاد روی لـبـت رّدِ خـیـزران چـقـدر            به پیِش چشم همه به روِی طشت طال و

 
؛ اللهوف  1۳۰ص ۵؛ الفتوح ج1۶۶ص  ۳1أمالي صدوق ج شام نيامده است بلکه در کتب در منابع معتبر سنگ و چوب و ... پرتاب کردند در شهر . 1

؛  12۷ص    4۵ج  ؛ بحاراألنوار۳۷۹ص  2؛ تَسْلِيَةُ الْمُجالِسْ ج۶8ص    2؛ مقتل خوارزمي ج۶۰1ص2مناقب الطاهرين ج  ؛114ص  2االحتجاج ج ؛1۵۳ص

تنها نوشته شده   1۰۶ص  2ج جامع مقتل ؛۳۶1ص  مقرّم مقتل  ؛۵۰2ص  اآلمال منتهي  ؛۳۹۳ المهموم  نفس ؛2۳۹؛ مقتل امام حسين ۶۰۶جالءالعيون ص

رفتند وبا اين ذهنيت که اينان خارجي هستند و بر اسالم    شهر را آذين بندي کردند و با رقص وپايکوبي به استقبال سرهاي شهدا و کاروان اهل بيت

 اند پيرمردي به آنان دشنام هم داد وليکن وقتي متوجه شد که يزيد به مردم دروغ گفته و اسرا همان خواندن پيامبر هستند استغفار کرده  خروج کرده

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   محسن زعفرانیه                 شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: مرضیه عاطفی            شاعر:   

 



 578  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 

 ازدحامی عجیب در شام است            است پشِت دروازه غرق ابهام

 اکرام است  احترام و جور  این چه             کـاروان را ُمـعـّطـلـش کـردند

 فخِر عالم به شام، گـمنام است             بـیان کـنـم تـشریحکـدامـین   به

 دشـنام است  پُـر ز هـمۀ شـهـر            بس شده مرسوم َسّبِ حـیدر ز

 بام است   آتش از بارِش سنگ و            زینبسر و روی   جای ُگل، بر

 ت عرِض اندام اس هم به پیِرزن             عـلـی بهـِر تـهـمت زدن به آل

 ظهـور اسالم است  خـبر ازبی             این والیِت کـفـر  اصالً انـگـار

 !نام است  به شام بَدعصمت   آل            عـفت نیست  شامـیان را حیا و

 اَخـمـنـد بَـد اسـیـر یـتـیـم و بـر

 رحـمـندکـبـیر بی  و صغـیر از

 مـعــجـرهـا پـاره هـمـه دیـدنـد            پـیـِش منـظرها به کـاروان شد

 خـواهــرهـا ریـخـتـنـد آبـروی            دور از چـشم حـضرت عباس

 کـوثـرهـا  بـغـِض  هـمـه دیـدنـد            حـتـی خــارجـی مـیـهــمـانــان

 مــادرهـا چــشــمِ  کـه نـدیــدنـد            این مـصیـبات را هـمان بهـتر

 بــرادرهـا  سـر پـیـش چـشـم و             زدنـد نـامـردانحـرف بَـد مـی 

 اخترها  ریخت اشکِ می داشت            بـود گــریــۀ آســمــان درآمـده

 بود غرق در فسادی  طرف هر

 شادی بود  رقص و پایکوبی و

 کـوفــیـاِن بَـد رفـتـار  از بـدتـر            کــردار وای بـر شــامـیــاِن ال

 از مــحــِل یــهــود تــا بــازار              اهـل بـیـِت حـسـیـن را بـردنـد

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                   ترکیب بند  قالب شعر: محمود ژولیده                 شاعر:   
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 کــار  تـا بـبــیــنــنـد مــردِم بَــد             هـا نـزدیککـجـاوه  هـا بارأس

 اسـتـکـبـار  کاخِ  سـیـدن بهر تـا            شـکــســتـۀ زیـنـب غــرورِ  از

 خـنـدۀ حـّضار  گـریـۀ طـفـل و            ناسـزا گـفـتـِن حـرامـِی پـسـت

 ُکـفـار  هـا به پـنـجـۀکـعـِب نـی             دسِت اهل حـرم ها به ریسـمان

 آزار  هـای پُــرچــشــم وای از            طـرف امـا هـمه اینـهـا به یک 

 بـه شـهـر گـردانـدنـداُسـرا را 

 شـهـدا را چه سخت گـریانـدند

 

 مـجـلـس یزید  بـاال گـرفـت قـائـلـه در            مجـلس یـزید وقـتـی رسیـد قـافـلـه در

 مجلس یزید  زیـنـب میـان سـلـسـله در            آمد که پـا گذاشت بُریده دراشک سر 

 مـجـلـس یـزید آبـلـه در بـا پـای پُـر ز             ایزینب رسید و دور و برش جمع خسته 

 مجلس یزید  بـاال نـشـسـته حـرمـله در             ای که دیدآن لحظه تازه شدرباب داغ 

 مجـلس یزید  مـقـابـلـه در بـا دیـِن سـر            مت تاریخ، کفر داشتای به قدبا کینه 

 مطـرب مـیان هـلهـله در مجلس یزید             کشید مستِکل می  و  ،دست روی  ها به دف

 مجـلس یزید  ها پِـِی ِصلـه دررقـاصـه            چه کردند پای تشت بزم شراب بود و

 یزید  مجـلس نبـود فـاصلـه در چـنـدان            سر امـام بیـن جـام شراب و  ای وای،

 یزید  مجلس درحوصله   نداشت صبرش            باال که رفت چوب، سه ساله بلـند شد

 آتش فـشان به زلـزله در مجـلس یزید              چنین اینکرد   بدل  بغض و  اشک چشم، شد

 مـجـلـس یــزیـد  تـاد بـاز ولـولـه درافـ            فروش کنیز شد خرید و که از صحبت 

 دسـت إبـن آکـلـه در مـجـلس یـزید از            پاره شد   جگرش پاره  خون خورد زینب و
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 در حـال انتـقـامـند آن هم چه انتـقامی             احـترامی بس احـترام دیـدیم آنهـم چه

 کالمیبیغوغای  یک قافله سکوت و             بـیداد و گـرفـته فـریاد داد بغـض گـلو

 یک سالمی  دلشادمان نکردند حتی به            آمد رفت واطرافمان به شادی سرگرم 

 حـرامی دادنـد این مـردم را عـبور ما            ها و بازار در بین چشم انظار از کوچه

 تو زخمی سنگ بامی  من اینچـنیـنم و            جسارت ازاسارت مجروح  دلخسته از

 مـرامی کـشـتۀ مـرام یک مشت بی  تو             ابـالی من کـشـتـۀ نـگـاه یک مـشت ال

 هم چه ازدحامی م آنبـین ازدحـام در            دور و برم یهـودی پا تا سرم کبودی؛

 شامی  شامی لعنت به مرد لعنت به مرد             غرورم اینکه من صبورم خورده ترک با

 

 سرها لشکری دیگر آمده همراه   به زنجیر             دیگرسری  سری پشت آیدمیان شام می 

 رسیده باز هم در ازدحام َمعبری دیگر            کوچههای این شلوغی  گذشته کاروان تا از

 افتد دوباره دختری دیگر به روی خاک می              تن طفلی تکاند ازتا می  عقـیله خاک را 

 دیگر انگـشـتری ندارد ساربان ما مگر            :فتگخودش می باسکینه به یاد خاتم بابا  

 برای دخـتران داغ دیده سنگـری دیگر            نیست عمهآغوش  ها به جزمیان سنگ باران

 بهتری دیگر این   ازها تفریح کوچه میان             زنجیر قل و درسه ساله   زجرندارد زجر، جز 

 ولی بر منبری دیگر  خوانددوباره خطبه می             عریان زینب به روی ناقۀ  ،مرتضی شبیه  

 دیگر خیبری میان شام زینب کرده فتح             افـتاد با تـیغ کالم او دشمن به زیر سـر

 خواهری دیگر  قرآن مثل زینب آید بهنمی             قـیامت هـم دل تاریخ تا روز نوشته در

نمفعول فاعالت نمفعول فاعالتوزن شعر: غزل              قالب شعر: محمد حسن بیات لو            شاعر:   
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 قـامـت سـرو روان کـجـا  قـّد کـمـان و            رخسار یاس و سیلی دست خزان کجا

 کـجـا زمـان  رأس امـام بـزم شـراب و            مـجـلـس یـزید آل رسول و شام غـم و

 خیزران کجا و طشت زر قرآن کجا و            نوشتشکـست قـلم تا نمی کاش می  ای

 کجا مـجـلس نامحـرمـان زینب کـجا و            خـیـزیـد ای ذُراری زهــرا نـدا دهـیـد 

 زبان کجا  این همه زخـم هـفـتاد داغ و            نفـر مـجـلـس یـزیـد نـپـرسـیـد یک در

 کجا لـب مـیـهـمـان چـوب جـفـا کجا و            خـدا حـسین  گـیـرم نبـود سـبط رسـول

 کجا یک ریـسـمان بازوی ده فرشته و            مـن دوزخـیــان آه وای حـورا کـجـا و

 پیکـر جان جهان کجا خصم و زنجـیر            هـای سـیّـد سـّجــاد بـشـنــویـدزخـم از

 ایـن آسـتـان کـجـا  در مـا رو بَـریـم از            لطـف  اهـلـبـیت گر نگـشـائـید بابای 

 بـیان کجا این هـمه سـوز میـثم کجـا و            کثرت گناهشماست ورنه بدان  فیض از

 

 ات زدندسامانی و سربه بی   حتی نظر            ات زدنـدبه سلیـمانی اهـریـمـنان نظر 

 ات زدنددوباره به پیشانی  راسنگ آن              ولی چه سود ؛را زدند به سینه توسنگ 

 ات زدندقـرآنی  لب بر یک سنگ نیـز            بـگـو نهـروانـیـان  قـرآن رحـل نـیـزه!

 ات زدندکه تـیـر بر دل نـورانی  وقتی            کـشیـدمی تـیـر حـتی تـن رسـول خـدا

 ات زدندبا این همه تـشر به مسلـمانی              انـدخـانـوادۀ ابـلـیـس بـوده  جـمـعـی ز

 زدند ات عطشانی  حرف ز حرفی نبود،            تو مگـر ز کـار مورخ،  سردرگـمـم ز

 ات زدندبه سخـنـرانی  سکوت را مهر            افسوس ای بریده گلو! از نفاق وجهل
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 تر از کرب و بال بود شام سخت            بـال بـود شـام  بـیـداد و  فــتـنـه و

 مــَل عـــام بـــود  آل عــلــی در            شــام بـود از تـربـال تـیــره شـام

 سـوخـتـگـان تازه شد  داغ جگـر            قـــافــلــه تــا وارد دروازه شــد

 زدند  کوچه همگی کف به  کوچه            زدنـد  اسـرا صف خـلـق به دور

 بود  گـل سنـگـدالن سنگ دسـتـه             نغـمه و آهـنگ بود نی و  و ساز

 زدندمی  خـدا طـعـنه به نـامـوس            زدنـدشـهـدا مـی رأس خـنـده بـه

 ست یک خارجی  زند این سر  جار             ستدل روسـیهی جارچی سنگ

 مهــمـان شـده سـرِ  ـگ نـثـارسـن            از جــلـوۀ قــرآن شـده پـر شهـر

 زدندفـاش بـگـویـم، هـمه را می             زدندسـکـیـنـه و فـاطـمـه را می

 بـود؟  عـبــاس عــلـمـدار   یـا سـر            مـاه سـر نـیــزه پــدیــدار بــود؟

 مـاه؟  رخسار پـرده کـشـد بـاد به             َگـرد راه هـیـچ شـنـیـدیـد کـه از

 زدنـدمـی  بر دل اخـتـران شـرر            زدندمی آن قرص قمر  سنگ بر

 او  سـکـیـنـه شـده سـقـای چــشـم            او دیــدۀ اطــفــال بـه سـیــمــای

 حسین غرق شده در اشك فشان،            حسین  نی بر سر چشم ازدوخته 

 عمود  از مهر جبـینش شده محو            نـیـزه به حال سجـود مـانـده سر

 لـب او مــانــده اذان نــمــاز  بـر            بـاز دیـدۀ اکــبــر سـر نـی نـیــم

 طی مرحله معـراج، کرده چهـل            نــی شـــهـــدا روى رأس امـــام

 گون؟  الله خورشید شود  صورت            موج خـون هیچ شـنـیـدید که در

 زده بوسه به پـیـشانـیـش  سـنگ،            مـاه، خـجـل از رخ نــورانـیـش
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 سـر نـی بـه زمین اوفتاد سـر ز            چون تن پاکش که ز زین اوفتاد

 بود  دست خدا در غل و زنجـیر            بـود کـه چـه تـقـدیـر وای نـدانـم

 مـن گــریـۀ مــوالی هـلـهـلــه و            مـن مـن و وای مـن و وای وای

 کــجــا؟  آیــۀ قــرآن مـی و بــزم            دیدۀ گریان کجا؟ دف و  چنگ و

 تر از کـربـالستشام بال سخـت            ایـن ســخـن سـیـد اهـل والسـت

 

 محبان حیدریم  دوست و عشق، سوز از            مـا پـیـروان مـکـتـب دین پـیـمـبـریـم

 بن جعـفریم خدمتگـزار درگه موسی            که ما این افتخار بس بود از بهر ما،

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

 جـان بــر تـن غـمـدیـدۀ مـن بـاز آیـد             نه با نـاز آیـدهـرگـاه غـمـت بـه سـیـ

 ام بـه پــرواز آیـد مــرغ دل خــسـتـه             تا صحن و رواق کـاظمینت با شوق

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

 بر عاصیان شفیع به صحرای محشر است             ذّره کمتر است برش از در آنکس که مهر،

 جعفر است بن حضرت موسی  هفتم امام،            عشق تابـناک والیت، امیرخـورشید 

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

 بــر زادۀ آزادۀ زهـــــرا صــلـــوات            بر مـوسـی جـعـفـر شه واال صلوات

 او بطـلب حـاجت خود با صلوات از             او بـاب حـوائـج است از سـوی خـدا

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

 از کردگـار وارث خـتم پیـمـبر است            است ن رهبری که از همه رهبران سرآ

 است  جعفر بن موسی  حضرتالنجات  باب            جـد ولـی عــصـر امـام زمــان بــود
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 قـرآن به گـوشم آمده بود صدای قاری            دوباره عشق به تاراج هوشم آمده بود

 فـروشم آمـده بوددوبـاره هـمـسفر گـل            بـزند باغ بنـفـشه سر که بهبه شوق آن 

 اگرچه کوه غمی روی دوشم آمده بود            بردمیدلم  نوازش غـم ازصدای روح

 دانـممی  صدا صدای حـسین من است،              دانممحمل من روشن است می دلم چو

 جـوی منی! بهانه   دل تنگ و که آگه از            مـنی! که روبـروی شـبهٔ منهالل یک 

 ـرده گـریـبـان صبـر چـاک کنم نک خدا             پاک کنم توخوش است گرد مالل از رخ 

 خـیـز حوادث به سـاحـلم بِبَـرد ز مـوج            دلم بِـبَـرد که چهـرهٔ ماهـت غـم از بـیا

 بودگوشهٔ چشمت به سوی قافله  تو باز،            که خواهـر تو در نـماز نافـله بودشبی 

 آبله داشت ساله دخـتر تو پاِی پُر ز سه             داشتمقابله   َسرِ یاسین با گل  خار، چو

 ُغـل به گـردن داشت قـافـلهٔ نـور امیـر            گردن داشت  ها طـوِق ُگـل بهامام آیـنه 

 ز غصه نخل وفـا مثل بید مجـنون شد            شدمصیبتی که دِل »َسهِل ساعدی« خون 

 بیا  سـفـر بخـیـر ُمـصـاحـب دل زینب!             1بـیـا  ِدیهــرو  اال مـســافـر سـر نـیِزه ها 

 زدند ای کاش میان گریهٔ ما کـف نـمی             کاش زدند ایبرای دیدن ما صف نمی 

 گـردید  گـرداِن طشت زرسـر تو آیـنـه             گردید دشت زر را دید و تو  نورِ  کویر،

 
کنيم  مغايرت با روايات معتبر؛ پيشنهاد مي  و خولي   تنور  موضوع مستند نبودن بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به دليل.   1

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

والملوک   بکت  در  مورخين  و   علما االمم  فی ۵/۴۵۵تاریخ  الکامل  ابیطالب۲۸۸مُثیرُاألحْزان  ؛  ۱۱/۱۹۲التّاریخ  ؛  آلِ  مَناقِبِ  ؛  ۴/۶۰؛ 

تصريح   ؛۲۰۹  حسین   امام  مقتل   ؛۵۱۷  التّواریخ   ناسخ  ؛ ۳۳۹  المهموم  نفس   ؛ ۴۷۴  اآلمال  منتهی  ؛۵۹۸  جالءالعیون   ؛۱۲۵/ ۴۵بحاراألنوار

   خانه تنور در نه داد قرار کرده اند خولي ملعون سر مطهر امام را در زير تشت

 ! سـفـر بخـيـر بيازينب دل مُـصـاحـب            مـســافـر کُـنـج تــنـور و دِيْــر بـيـااال 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                مثنوی غزلقالب شعر: محمدجواد غفورزاده          شاعر:   
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 ست گیسویت؟ روی داده که خاکستری  چه            ست گـیـسویتاگر چه آیتی از دلـبری 

 خیـزران هیهات  تالوت قـرآن و لب و            ذران هـیهاتسکـوت در َربَـذه از ابی 

 از روی آب شـرم کند عطش بنوشد و            خـدا کـند پس از این آفـتاب شـرم کـند

 نتابد و ماه از محاق سر نزند  »شفق«            نـزند ن اتـفـاق سـرای  ای پس ازسـتاره

 

 رفت  کرد و حیران خویش کار ز را عالم اهل            رفت زینب آمد شام را یکباره ویران کرد و

 رفت  کرد وپا فتحی نمایان  کجا بنهاد هر             از زمین کـربـال تا کـوفه و شام خـراب

 رفت  کرد و کوفه عنوان  اندر خطبۀ جانسوز             ماجـرای نـیـنـوا بـا لـسـان مـرتـضی از

 رفت  کرد واهل ایمان   دوستدار عالمی را            فـزا اثـبـات دین حـق نمود با کـالم جان

 رفت  کرد و قرآن تفسیر ین،قرعمل آن بی   با            نی چو آن قـرآن ناطق را بدید بر فـراز

 رفت  ستم را سست بنیان کرد و اهل سنگر             دیـار شـام بر پـا کرد از نـو انقـالب در

 رفت  استبداد را از ریشه ویران کرد و کاخ             بیان فـرمود در کـاخ یـزید  خـطبـۀ قـّرا،

 رفتن شام را شام غریبان کرد و رفت  وقت            وقت ورود درعشرت بود  غرق عیش و شام،

 و نیران کرد و رفت  نارکافران را مستحّق             دالن کافر حجت کرد بر اتمامزین خطب 

 رفت  شامل الطاف یزدان کرد و اهل حق را             حقـیقـت آشکار کالم حـق پسندش شد از

 رفت  وگوشۀ ویرانه پنهان کرد  دررا  گنج            داد خرابه جاى درشه را بعد ُمردن  دخت

 رفت  وداع آخرین شمعى فروزان کرد و  در             ز آتـش دل بر مـزار دخـتر سلطان دین

 سروِى دل خسته را محزون و ناالن کرد و رفت             شد وارد بیت الحزنکه می   با غم دل چون

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل     حسن سروی                   شاعر:   
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 عـام بــودمــالِء  رســول و آل            شـام بـود از ترشـام بـال تـیـره 

 سنگ لب بام بود و  فـرق سـر            دشنام بود کف و خنده و رقص و

 خـدا  عـتـرت شـیـر سلـسـلـه و

 از تن جدا سر صوت حجاز و

 دالن چنـگ چنـگ سینـۀ آیینـه             چنگو  مضمار نی و بَربَط و و تار

 سنگ  زخم جگر، زخم زبان، زخم             روی خداوند ز خون گشته رنگ

 سرگشته بود  طایرِ  هر به حمله

 گـشته بود  مظلومـه سپر زینب

 ابـتــال آل مـحــّمـد هـــمــه در            است محیط بالکوچه  به کوچه

 این صال  طرف چار رسد ازمی             کـربـال تـر ازشـام شـده سخت

 دلی جارچیست  سنگروسیهی 

 زند این سر یک خارجیست  جار

 مـشعـل آن رأِس شهـیدان شده            عـزا شـام چـراغـان شده اهـل

 مهـمـان شده  سرِ  سـنـگ نـثـار            جـلـوۀ قـرآن شده از شهـر پـر

 زنند فـاطـمه را می  سکـیـنـه و

 زنند هـمه را می  فاش بگـویـم، 

 شـعـله بـه آیات مـبـین اوفـتـاد             اوفـتادعـرش برین  زلـزله در

 سر ز سـر نی به زمین اوفتاد             زین اوفتادچون تن پاکش که ز 

 زد جهان چنگ به حبلش دو  آنکه

 پیـرزنی بـر سـِر او سنگ زد

 بود احساس  رحم نه  وشرف نه             الناس بود  حملـه بـه آل اشرف

مفتعلن مفتعلن فاعلنوزن شعر:                        مربع ترکیبقالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 عبـاس بود  بـر سـر نیـزه سـرِ             اس بودسنـگ بـال جـای گل ی

 زدندمی  زخـم پیاپی بـه جـگـر

 زدند می  قمرقرص آن  سنگ بر 

 اعضای من  نالـه زند شعلـه ز             غم سوخت سراپای من آتش ز

 !ساز و نی و گریۀ موالی من            من من و وای  من و وای  وای

 کجا؟گریان  دیدۀ  دف و  وچنگ 

 آیـۀ قــرآن کـجــا؟  بـزم مـی و

 شـود پــاره دلــم بـارهـا  کـاش            جـگـرم خـارها رفـتـه فرو در

 بــر ســرشــان آمــده آزارهــا              عـتـرت پـیـغـمـبـر و بـازارها

 الله کـجـا آتـش صحـرا کـجا؟ 

 شام کجا یـوسف زهـرا کـجـا؟ 

 عالم است شعلۀ نــاری بـه دل            که فوق غم است  این غم جانسوز

 برایش کم است چه بگریند هر            میثم است سوخته از آن جگـر

 ایـن سخـن سـیـد اهـل والست 

 تر از کربالست شام بال سخت

 

 »ساکنان حرم ستر و عـفاف ملکـوت«              خودشان غرق سکوت  دورشان هلهله بود و

 کاروانی که فقـط دیده جالل و جـبروت            نما انگشتچه کردی که شد  شام ای شام!

 قـنوتزنجیر ولی گرم  ها بسته بهدست            قـامت سرها بـرسد ای رفـته به قـدنیـزه 

 ندیده است به خود این برهوت  مردیک  آه!            به تـماشای زنان آمده است شهِر رسوا،

َم یـُموت             »آسـمان بار امـانت نـتـوانست کـشـید« َم ُوِلـد، یوه  کاش باران برسد، یوه

نفعالتن فعلفاعالتن فعالتن وزن شعر:                 قالب شعر: غزل   زهرا بشری کوحد               شاعر:   
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 تـمام مـرثـیـه در یک کـالم واویال            شام واویال بازار  رسیده روضه به

 مـَل بـار عـام واویـال شکـنجـه در            تـطـهـیـر نـشـیـنـان آیـۀ شـدند پـرده

 ازدحـام واویـال قـافـلـه دررسـیـده             آیدشراب می ها همه بویکـوچه ز

 احـترام واویالخـسته و بی  و  اسیـر            های علیسالله  در ازدحام نظرها،

 واویـال رسـیــده مـرحـلـۀ انـتــقــام            یهودی خبر رسانده کسی های کوچه به 

 امام واویالکـیـنه جـبـین  به سـنگ            شکـنـندزینب چگونه می مقابل دل

 

 است  من دندان لب و بر اشگ فشان خیزران            حیرت زدۀ نغـمۀ قرآن من است طشت،

 نگه دختر من بر لب عـطشان من است            طالطشت  چـوب تو و دیـدۀ فـاطـمه بر

 فاطمه مهمان من است  طالطشت پای این            زبان مزن زخم اینقدرزنی می  چوب اگر

 من است طفالن گریۀ   بر من و بر نگهش            گـریـبان چه کـند  نکـند پـاره زیـنـبـم گر

 من است قرآنپاسخ  جام می تو، چوب و           بوسند  را لبشزبان داشت  به هرکه قرآن

 زخـم فـراوان من است ای اززنده شاهد            بـینیصورت من می  زخـم که بر هـفـده

 است  منگریان دیدۀ  بر من و ات برخنده           خندیمی  زنی ولب من می  خـیزران بر

 پریشان من است  خود کرده پریشان و موی           ایـنجا من که پـیـمبـر ِمی نـزن پای سـر

 بزم شادیت پُر از ناله و افغان من است            حسیـنـیّـۀ من  گـردیـد  مجـلـس عـیـش تو

 شرری از دل سوزان من است کالمش هر           است ها زدهدلنفسش شعله به اینکه میثم 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفشعر:  وزن                   قالب شعر: غزل   حسن کردی                   شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل   غالمرضا سازگار                 شاعر:   
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 هـاآه بسـتـه شـده مـسـیـِر گـلـویـم به             هاماه و گذرد روزچه َسخت می  توبی

 هاسـیـاه دل هـمـینایـم دسـِت افـتـاده            زمان ندید  که کسی در اسارتی ما و

 هاآب از خـجـالـتـیـم هـمـه از نـگـاه            ایمکاروانـسرای خـرابی نشـسـته در

 هاپـنـاهبـی   حـالـِت ایـن تا بنـگـرد به            کـند که َدمی دیـده وا عبّاس را بگـو

 هاگناهخـورند زمین بی  وقتی که می            ضـربـۀ سـیـلِی دیگرند در انـتـظـارِ 

 هاِسـتَم بـیِن راه هـای شـهـرِ َرقّـاصه            با َدف نََمک به زخِم دلم بیشتر َزنَند

 

 زادۀ پـیـغـمـبرم باور کنید خـارجـی نـه!           کـمتر کنیدمن داغدارم، هلهـلـه  شامیان!

 حـیا از دخت پیـغـمـبر کـنید  نامسلمانان!            نیستکف زدن پاِی سر فرزند زهرا خوب 

 کنید  نه حیا از فاطمه، نه شرم از حـیدر           زنید؟ می   ام را پیش چشمم چه جرمی عمه با

 کنید  آن مهربان مادر گریه با جای خنده،           ربابچشم  ازجاری اشک   جای شیر گشته

 نثارم خاک و خاکستر کنید؟ جای عطر گل،           میـهـمانم، زادۀ پـیـغـمـبـرم، آیـا رواست

 کنید  این سر ازاستقبال با خنده  چه رو از           نی بـاالی این سر ریحانـۀ زهـراست بر

 کنید  تا نـثـار فـرق مـجـروح عـلی اکـبر           دست گل به جای بگرفتید  کوچه سنگ  کوچه

 کـنید  ام کـمـتـر شادمانی پـای اشک عمه           زخم زنجیر مرا دیـدید و خـنـدیـدید بـاز

 کـنید؟  رقص پای گریـۀ صدیـقـۀ اطـهـر           ِکی رواست مردم!  ماست ای نامردْ فاطمه با

 کنید  آذر سینه پر خون، دیده را لبریز از           غم ما اهل بیت "میثم" در با شعرشیعیان 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: رضا رسول زاده                 شاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     غالمرضا سازگار                شاعر:   
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 نشانت دادند  کوچه کوچه به همه شهر            دادند این نیزه به آن نیزه مکانت  هی از

 دادند نیـزه تکانت  سر به  خاک  از روی             افتادیزمین   نی که  چشمان من ازپیش 

 دادند  مـزد بـیانت خـوب ای قـاری من            ایشده پـرانـّی کـنـیـزان  هـدف سـنـگ

 داغ مـسـمـار در خـانـه نـشـانت دادنـد            ســوزانـدهرا  جـان تـو نـیـزه داغ اگـر 

 زخــم زبـانت دادنـد  نـشـان دادن او  بـا            شاد است کس دیگر هر ازبیشتر حرمله 

 چه عـذابی به عـلـمـدار جـوانت دادنـد            هـلهـله تا قـافـلـه بـازاری شد با دف و

 

 حیـاِی فاطمی این تـبار را ُحجب و            دیدم وقـار را های شعر توواژه در

 را سپرده دست شما ذوالفـقـار  موال            ایبا تـیغ خـطبه فاتح صفـین كوفـه

 دار را هـفـتـاد و دو ستـاره دنـبـالـه            ِكشیمی مستاوج بیكران خودت  در

 دار را كـنـید روسـری وصله معـنـا             شرم این آستیندهد می  حجاب درس

 قـرار راآتـش زنـیــد مـسـتـمـع بـی             هاشعله  مسمار و هیزم وهای واژه با 

 را بهار تا  كنیم خزانمی  گریه  خون             طشت طال كـنیداشاره به  خانم اگر

 قـمـار را  بساط طشت، دیدی كـنار            است چشم حسینت ندیده غیر چشمت به

 ام به خـدا اخـتـیـار رااز دست داده            زینب كجا و مجلس نامحرمان كجا

 را روی دست پیـرهن شهـریـار بر             ایدوباره گرفته  این بوی سیب چیست؟

وقتش رسیده است بسنجی عیار را            تان مس طال كنداشك روضه  اكسیر  

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   حسن کردی                   شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر:              وحید قاسمی      شاعر:   
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 همه لشکر به کجاها   اینبه دنبال خودش   و           کجاهابه  سر رابرد این قافله با خودش می 

 به کجاها نـیـزه اشـارات مکـّرر از دارد           نگاهشحلب یکسره تسخیر  کوفه و شام و

 به کجاهـا  بـرد غـمـزۀ قـرآنـی دیگـرمی           زمین را و بار  اینکهف گل انداخته  سوره

 به کجاها زد از بام افـق نیـز فـراتـر پَـر           !خـدایـا  سـر نـیـزه تجـلِّی سر کیست؟ بر

 !برادر! به کجاها؟   جرس شوق،روی با می           خورشید صدا زد آورپیام   بین خون گریه،

 شب خنجر به کجاها  درای انداختهتو گل             سیلی به شقایقشب گرگ است و شقاوت، شب  

 به کجاها  محشرکشد این خطبۀ می را  شهر           زیادش ابنچه حقیر  وچه زبون است یزید 

 آنجا گسلکاخش   به که انداخت نگاه تو   تا            عزا شد بدل آنجا تو پیاپی بهجشن خصم  

 

 است  منـشـیـنـید حـرام به تمـاشـا  ساکـت           استاز زینب و دروازۀ شام  سخن جا هر

 سنگ لب بـام است  فـرق سـر و یـادآور            عظمی  غم این از زنی می   که به سر دستی

 است ولـی مـاه تـماماست  هـالل مـانـنـد           نیـزه عیان است ببـیـنـید  به سر یک سر

 پرسند ز هم پس سر عـباس کدام است؟            هجـده قـمـر از نوک سنان تـابد و مردم

 سالم است هم به لبش عرض  رخ هم اشک به           عـبـاس نـی ســر  بــرادر شـده بـر زّوار

 !عـیـد صیام است؟ از شام بپرسید مگـر           است شادی خنده و  و هلهله از پُر کوچه  هر

 نظـرم مجلس شام است جهان در انگـار           با یـاد سـر و چـوب و لب و نالۀ زینـب

 است؟ عام محضر چه در الهی ز ناموس            زن شـام بـپـرسیـد  مـرد و بایـد هـمـه از

 غالم است آن خانه غالم است  "میثم"در           سوگ حسین است سیه پوش  خانه که در هر

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل   محمد حسین انصاری            شاعر:   

 

یل مفاعیل فعولنمفعول مفاعوزن شعر:            قالب شعر: غزل     غالمرضا سازگار                 شاعر:   
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 کـنید نـم پُـر  کـاسۀ خـالی من را نیـز نـم           کاسۀ چـشم مـرا از آب زمـزم پُـر کـنید

 کنید   کم کم پُر   بار، ام این کاسه را هرراضی            دلخوشم بیایمشب اینجا  و من به اینکه روز

 لطف کرده، کاسۀ صبر مرا هم پُر کنید             شد لبریز او کربالیی شد کسی که صبر

 کنید  سیـنـۀ ما را از این شور دمـادم پُر           است علی  بن حسین  غِم عشقِ  شورِ  همان این

 کنید دم جـانم حـسیـنم پُـر عـالـمی را از             نـمود  شیعـیـان بـاید قـیـام دیگـری بر پا

 کنید  پرپرچم  و  کجا را باید از این ذکر هر            پـا شده  ها برنام عـلی این جـنگ سر بر

 کنید  دفتر اشک مرا این بار زین غم پر           زینـبش با دست بسته تا سر بازار رفت

ـَرم پر           زمین خورده خانمی که   این دیدید اگر از بعد  کنید  دور او را زودتر با چند َمحه

 

 آمده است مردم شام  هـلهلـه از شـادی و             به مشام آمده استمحنت  شمیم غم و گر

 نـیـزه سـر پـاک امـام آمده است سـر بر             هـمـره قـافـلـۀ عـتـرت یـاسـیـن تـا شـام

 که خورشید به شام آمده است  این است خبر            صبح گهان است طلوع خورشید در گرچه

 تـمـام آمـده است پـی دیـدن ایـن مـاه  در            فـلک گریـه کنان جبـرائیل با مالئک ز

 ُگـلـش گـام به گـام آمده است  پـی دیـدار            کوفـه بـال و و  مـادرش فـاطمـه از کرب

 رهـبـر قـافـلـۀ شـور و قـیـام آمـده است             نگرید پایش، و گردن از چکدمی   خون گرچه

 است  سالم آمدهپی عـرض  که مردی پیر             پیـش امـام دیدۀ او، زده در اشِک حـلقـه

 نیام آمده است   است که بیرون ز ذوالفقاری            سخـن زیـنـب و سّجـاد پـی مـحـو سـتـم

 پـی آزار ُگــل خـیـــر اَنـــام آمــده است             غمی خار ای وفائی بنگـر از همـه سو،

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   وحید محمدی                شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   سید هاشم وفایی                شاعر:   
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 علی اكـبر نمانده  یعنی كه عـباس و             وقـتی برای عـشق انگـشـتر نـمانده

 نمانده حیدر این بیشۀ خونین كه بی            دارد نـبـردت فـرق  حـاال تویی بانو

 نمانده  قـوم یهـودی حس كند خـیـبر            تا  جا بكن این قلعه را ازات خطبه با

 پـیـغـمـبـر نمـانـده؟ آیـا كـسـی با آل            بین مردمبانگت  پیچید  طوفان شد و

 نمانده دنـدان برای صورت یك سر            هایتبعد از خطبه جاي تعجب نیست 

 نمانده های خون وخاکستر لخته جز            گـیسوانشکه روی آبـشار  یک سر

 جـز تو برای دین دگر یـاور نمانده            دشتی کـویری اّما تو دریـا باش در

 جز خاطـرات آن گـل پـرپر نمـانده            شب هر و  روز  ذهنتان هر در حتّی اگر

 نمانده   وصل حنجر و خنجر هچیزی ب            انگار هم میبینی  خواب شب شما در  هر

 نمانده...  اکبر  علی عباس و که حاال            نـبـردت فـرق دارد حـاال تویی بانو 

 

 بـیـنـمآن ازدحـام مـی  حـوالـی در و            بـیـنـممیعبور قـافـله را بیـن شـام  

 بـینم می این هـمه فرد بنـام حـضور            در اینجاتماشایی است  چیز چه مگر

 بینم امام می  یک به روی نیـزه سـر            کفر؟  یهود است یا دیار  شهر کجاست؟

 بینم مرام می سود که قحـط ولی چه            بودم قطره معرفت این زمین پی یک  در

 بـیـنـممی  انـتـقــام آتـش یـک نـشـان              خون مردم شامی از پُرچشمهای به 

 بینم یتـیم کـمک را حـرام می  که بر            است؟ شهراین   جدیدی میان چه دین مگر

 بـیـنم لبی را مـدام می  غـریب تـشنه            بچرخانم  را خویش که سر طرف هر به

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: محسن کاویانی            شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   محسن عرب خالقی            شاعر:   
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 بیـنـمتها میآیۀ و الطور روی نیـزه             بینمتها می سورۀ مستـور روی نیزه 

 بینمتها میروی نیزه  قاری مشهور!            ای زادۀ ختم رسل شد؟منبر و َرحلت چه 

 بینمتها میالنور روی نیزه  نور ربُّ              ایکردهمبهوت نورت  شام را چشم کور 

 1بینمتها میروی نیـزه  ساقی پُرشور            مست شد زد،ای گلویت جرعه  نیزه ازخون

 بینمت ها می نیزه  روی شمس کوه طور            ان غـمتمـوسِی شـبگرد بـیابـ زینـبم،

 

 است  تاب تب و درآتِش دل  تنم از و جان           نظرم شام خراب است عالم همه جا در

 بزم شراب است؟ چه در قـرآن محّمد ز           بـپـرسیـد شـام  عـالـم هـمـه از ای مـردم

 ثـواب است  وللا قـسـم یـاری مـظـلـوم،           یزید است بگیریددست  درکه  چوباین 

 است  ناب ُدر یم چشمش که روان از  سر  این           دنـدان او گوهـر این سر که شکستند از

 کـباب است  کز داغ لـبـانـش جگـر آب،           نـورانی ریحانۀ زهـراستسر  این سر،

 گالب است   بر گل رخسار، روان دیده از            اش آیـۀ قــرآندر حـنــجـرۀ ســوخــتــه 

 خجلت زده از اشک رباب است  وگردد می             اش آری! تشـت طـال دور زنـد دیـده در

 چه به بازوش طناب است؟  از خدا ناموس            آن بـزم بپـرسد: مـرد ندیـدم که در یک

 رنگ کبودیت حجاب است  همانچهره  بر            رخسار مپوشان به کف دست، سکـینه!

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

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

 تشبيه امام به خوشة انگور حتي در قالب استعاره نيز صحيح نيست  کنيد؛ زير بيت جايگزين را آمده

 بيـنمت ها مي روي نيـزه انگور هخوش             مست شد زد، اي گلويت جرعه  نيزه ازخون

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل     وحید قاسمی               شاعر:   

 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:               قالب شعر: غزل     غالمرضا سازگار               شاعر:   
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 شامهاي  دروازه  بهرسیده است   زینب            براي شاممالمت   با كوهي از دریغ و

 ماجـراي شام تا بگـویمت از  بگذار            خیـز كربال غرق ماجراي تپـش ای

 زینب چنین رسید به ظلمت سراي شام            تر عظیمقصدي  دل و در عظیمداغي 

 هـواي شام كنند به آب ونمی عادت             اندزیـستـني كـربالیی  كه محـو آنان

 فضاي شام در توطئه را بوي هزار            دهـداولین مقـابـله تشخـیص می در

 فرمانروای شام برابر در است كوهي            زینب سفـیر نهضت خونـبار كربال

 جفاي شام ظلم و خائنان كوفه و وز            حسین گوید ازحقیقت و می  گوید ازمی 

 تكرار كربالست ولي كـربالي شام             فاش گـویمت آن خطبۀ بـلیغ بگـذار

 رهد از تنگـناي شامآزاد و پاك می             بلندروحي چنین عظیم و كالمي چنین  

 شام جاي جاي در نقش واقعه  پیداست            ها هـنوز  قـرن پـس گـذر امروز از

 

 عزاست  گلویم فاطمه صاحب گیردمی  بغض             خداستگیرد گلویم روضۀ خون می  بغض

 شماست ای برچشم من باشد همان مال قطره             ران ملخ از خالیضعف دارم  هستم مور

 شکر حق دارم به لب،این هم همان لطف خداست             گذار هستم کمی خدمت میان خادمان گر

 کجاست  کجا خواهر آمده دختر تصور در            شد چه عاشوراغم بعد  از دل گرفته دل پُر

 صداست  بیهایش بیند گریه  نِی ماه َسرِ  بر             غربت دخت علی مرتضی دل بسوز از

 میگوید ابوفاضل کجاست؟  دست فشاردمی             حرمله چشم کوفه پیش راه خواهری در

 مرتضی ست  دخت داِغ  ای ازکه گفتم ذره  این            است بدترخونین   گودال روضۀ شامست،از

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: سیدحبیب حبیب پور            شاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:          قالب شعر: غزل     محمد حسن رحیمی            شاعر:   
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 بـیـت  عـالــمــۀ عــاقـلــۀ اهـل            بـیـت زن قـافــلـۀ اهـل شــیــر

 را  دهـر عـلی کن نـفـس  ز پُـر            را شب شهـر بیاشـوب و خـیز

 شـودکـوفـۀ افـسـرده حـرا می           شودبه پا می  بخوان شهرخطبه  

 آنچه تو کردی همه عشق است عشق            دمشق اعجـاز خـدا در مظهـر

 نچـیـد  چـمـن او گـلی از دستـه            شام چـهـل سال عـلی را نـدید

 است  آشفته بر  خواب این تو  بانگ            خفـته است سال اگر شام چهل

 بخوان   اسب نگون شد از اکبرت           بخوان  شد خون  به غرقه تو  اصغر

 دهـدمنـبـر و مـحـراب ندا می            دهدمی خطبه بخوان سنگ صدا 

 تو   اند گرفـتار مصر و دمشـق           یـوسف دل بـر سـر بـازار تو

 چـهـل مـنـزلـی اسـرار شـاهـد           هـمـه جـا قـبـلـۀ اهـل دلـی در

 بــاش  آیــنــۀ روشــنـی طــور           باش نور ماه شو و کن و جلوه

 پگـاه شعلۀ رحمت شکـفـد هر           خـاک راه گـام تـو بر بـر اثـر

 حسین  غـرور غیرت زهـرا و            حسین شور وصبر حسن داری 

 اند؟داده که رادست   این ُحسنی از           اندهست که را داده را چه تو آن

 رویاشک فشان می  ماه رخا،           !رویمی کمان قدا همچو سرو

 ایبشکسته قلب حـرم بودی و           ای؟خستهچه دل  دل موال ز ای

 این جسد کیست در این قتلگاه            ماه  و چشمۀ خورشید  از خون چکد

 بی مـاه تو کـوتاه شد تو عـمر           آه شد شب تـو مـدم صبـح وهـ

 باش  جـمع خـلوت این روشنی           باش نفـس شمع عـلی چـند ماه

 اندپیـوستـه   جـمله به دامـان تو           انددل بستـه به تو چند کـبـوتر

مفتعلن مفتعلن فاعلنوزن شعر:                           مثنویقالب شعر: محمد فخار زاده                 شاعر:   

 



علیه السالم  حضرت سیدالشهدا ، اشعار  ششمدرآستان وصال؛ جلد   597   
 

000
 

 بـیاورند  هـای زخـمی پـرپـراللـه یا            بیاورند برای مجـلـسـشان سـر  بـاید

 بـیــاورنــد نـهــاد دلــم در تــا آه از            تا آتـشی به جـان کـبـودم بیـفـکـنـند

 بـیـاورند؟  دیگـر در آیـا نـشد که از             را ذوات شان این  نگاه خیره از دور

 معجر بیاورند و حتی اگر که چادر            رسداصالً به ما مطـاع تصدق نمی 

 بیاورند   دل دختر چه برها ضربه این            اتنـازدانـه  خشکـش زده نـگـاه تَـرِ 

 بیاورند  مرا سر صبر  شاید که ظرف            روندراه میلبت  روی چوبپای  با

 بیـاورند تا بر کـتـاب دیـن تو بـاور            اتقـرآن بخـوان ز حـنجـرۀ آیه آیه 

 

 کـنید  عتـرت خیرالنسا بـه جفـا کمتـر            حـیا کنید چشـم پیـمبـر میـان زای شا

 کنید  رسـول خدا حیا ز علی، شرم از            پیـش داغـدیـده نرقصیـد ایـنـقــدر در

 جـدا کـنید  تـن مـا سر مثـل حسین از            است دشنام بهترتا چند طعن و خنده و 

 فدا کنید  خنجر نیـزه و و ما را به تیر            کنیدبس نمی  اگر !استبس زبان زخم

 وا کنید بیـمـار زنجـیـر را ز گــردن              دهیـد به دلجـویِی مریضنمی گل گر

 ز حضرت زهرا حیا کنید ها!شرمبی              محمـل زینب ستـاده است زهرا کنار

 جفا کنید هرچه خواستید به عترت  خود            کـوی یهودیـان بریـد زمـا را بـرون 

 مـا را بـه نـام آل محـّمـد صـدا کـنیـد             ایماهـل مـدینـه  مـا نـیـستـیم خارجـی،

 دعا کنید« میثم» ای خاندان وحی! به            اشسـوز شمـا دمد ز مضـامین تـازه 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: محمد امین سبکبار            شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: غالمرضا سازگار                شاعر:   
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 بود  شده فراوانشهر  که چنین هلهله در            شده بود میـدان ای واردقـافـله  ظاهـراً 

 قـرآن شده بودماجرا بار دگر نیزه و             کردتوطئۀ شوم دهان وا می یک  زخم

 شده بودبه مسلمان  که مبّدل پرستیبت              دین را بکند حکم خروج از اجرا خواست

 شده بود  خورشید پریشان  گیسوان سر            شهر شادی  شده و میان شب نفرین در

 بود  افتاده و گریان شده نفس دختری از            طول سفر این بود که در  از غافل قافله

 بود  شده شیطان بازی ازای گوشههم  سنگ            فهمید شدمی  داشت و سر  به دست طرفنآ

 پـنـهـان شده بود او نـمایـنـدۀ آن مـادر            مـدیـنـه شـدن شـام هـمه فـهـمـیـدند از

 

 دندان من  لب و  بر !مزن ای یزید چوب            طشت طالست فاطمه مهمان من کنار

 بـرد نغـمـۀ قـرآن من هـمه دل می کـز             لب من خیزران زنی برچه دلی می  با

 بـرد گـریـۀ طـفـالن من تـاب مـرا می            چه تحمل کنم ضربۀ چـوب تو را گر

 دور زنـد دم بـه دم، دیـدۀ گـریـان من             که نگـاه افـکـنم بر رخ اطفـال خود تا

 شود دست به دامان من زینـب من می             کف قرارش ز صبر و  نرود از اسف، تا

 غــریـبــان مـن  بــال آمــده شــام شــام            مقتل من کربالست ،مالست  بر  نالۀ من

 زخم فراوان منصورت بس است  و سر  بر             لـبم را کبود؟  کـنی لعـلچه گـنه می  با

 عـریـان من  هـا پـیکـر سـم اسـب زیـر            زیـنـت طشت طال سـرم به شـام بـال،

 لب عطشان من  هم گریه کرد بر چوب تو              فریاد زد وسوز درون سوخت  ز طشت

 در شرر شعر اوست ناله و افغان من             دل اهل دل در نفـس میـثم است سـوز

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                     قالب شعر: غزل   محمد غفاری                    شاعر:   

 

مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلنوزن شعر:                   غزلقالب شعر: غالمرضا سازگار                 شاعر:   
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 من مجلست طفالن   روند از یا بگو بیرون            دندان من لب و را بر مزن چوب جفا یا

 گریان من  چشم خواهر یا بزن مخفی ز           روی زهرا مادرم یا نزن شرمی نما از

 مزد خواندن قرآن من  چوب خزران تو           گشت جا که آمدم اینترویج قرآن  من پی

 عطشان من  گاه مصطفی باشد لب  بوسه           بدانخواهی بزن اما چه می  ای ستمگر هر

 اکنون بشکند دندان من  چوب تو باید از            اُُحد جد تو دنـدان پیـمبر را شکـست در

 عـریان من   هم سر خونین من، هم پیکر           بـارهـا پـیـوسـتـه دیــد آزارهـا بـارها و

 من جان  اشک او آتش زند بر نه، تو چوب           من نگاه زینب است  بر  چوب تو از تر سخت 

 ازل پیـمان من  خـدا این بوده از روز با            1شام شهر نی در قرآن نوک خواندن آیات

 بود مهمان من  پای طشت زر مادرم در           توچوب خیزران مهمان  من شدم در زیر 

 من دامان داشت بر دست توسل همچنان           بودنش  پیش ازآن گیرم که   میثم را از  دست

 

 کـشیـده شده مـاجـرای تو  جا چـرا  این            نـظـارۀ تـشت طـالی تـو  مبـهـوتـم از

 انـد یـتـیـمـان بـرای تـو دامـن گـرفـتـه             کنی مکان اینجا  از بهتر جای اینکه تا

 وفـای تو   خـشک دخـتـرک با های  لب            انـدازۀ تـقـّرب ایـن چـوب هـم نـبـود؟

 تو«  یای»رسیده به  ،گذشتهها  وکاف   از            هـای نـخـستـیـن مـریـمـمآیـه  تـفـسـیـر

 به جای تو   را، حلقی خود حق حروف            کنی که لبت خوب ادا کندسعی می  تو

 هـای تو لـهـجـۀ خـودت بـرسـد آیـه  بـا              کـنم وسط جمعیت به منمی من سعی

 
تالوت سر مطهر سيدالشهدا در شهر شام و بر روي نيزه بوده است و نه در داخل  زيرا بيت زير به دليل مستند نبودن تغيير داده شد؛ .  1

 با خـدا اين بوده از روز ازل پيـمان من           خواندن آيات قرآن زير چوب خـيزران              مجلس يزيد و داخل تشت. 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     غالمرضا سازگار                شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: علی اکبر لطیفیان               شاعر:   
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 عید صیام  من ندانم عـید قـربان است یا            گشته سرتاسر چراغانی تمام شهر شام

 به کام دل   خون  وعترتی را اشک غم در چشم             طرب شادی و وجد و در  جوان، و پیر زن، مرد و

 تن لـباس نـو تـمام   دخـتـران شـام را بر            بر  اهل بیت مصطفی را جـامۀ ماتـم به

 حال قـیام زهـرا مـانـده در نـیزۀ فـرزند            رکوع حال نیـزۀ عباس خـم گـردیده در

 امام کنارش دو ،رو عباسش به پیش  رأس            زینب کبرا به محمل، فاطمه در دامنش

 ها دارد مقامنیـزه فـراز یک امـامش بر             دست و بسته پا  زنجیر، و غل امامش در یک

 گـیرند انتـقـام تا به یاد روز خـیـبر بـاز            یهوددست  در سنگ است  و خاکستر  آتش و

 دختر زهرا اسیر آید به سوی شهر شام            پاک حسین  سرکه روزی با   کی باور بود

 عام  ـدیم قـلب خاص وشعلۀ فـریاد او تق            حسین گریۀ "میثم" نـثار رأس عـباس و

 

 اتقـربـان این هـمـه اثـر آسـمـانـی            اتمن نـظـر آسمـانی  بـرد زدل می

 اتدارد هـوای تـو قـمــر آسـمـانـی            اینمانده تنها  به نیزه تومن   خورشید

 اتآسـمانی  به سـر  سجـده کـنند اگر            زنـددیـدن مـالئـکـه بُـهـتـم نـمـی  بـا

 اتآسـمـانـی  جـانـم فـدای این خـبـر            نوشته استمان را   اسیری خدا گفتی

 اتآسمانی شرر عرش از سوزدمی             کردکباب  را جگرم معین تو من هل

 ات؟ آسـمانی این سفـر پـایـان نـدارد             کند سوالسرت می  دخترت ز هر روز

 اتتر آسمانی  زخـمی شده دو چـشم            آمده؟ تو به روز شبم چه هر مهتاب

 اتآسـمانی ل پـسرحـاال کجاست گـ            شده پُـر اش از شیـرآقا رباب سیـنه 

نفاعالتن فاعلفاعالتن فاعالتن وزن شعر:           قالب شعر: غزل     غالمرضا سازگار                شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: مجتبی شکریان                  شاعر:   
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 است همه چراغان که شام این روی داده  چه           است نه عید قربان عید صیام و نه روز

 خندان است   نگرم سخت شاد و که می  به هر           رقـصنـدزنند و میزنـان شـام همه مـی 

 به هر سری نگـرم مثل ماِه تابـان است           ها هـیجـده سـر است به نیمیان هـلهلـه 

 صدای قرآن استحنجر خشکش  زعیان            هم بر لبش خوردمی  سنان سری به نوک

 سالۀ زهرا به شام مهمان است سه مگر          1ت  اس طبل شامیان دست داده که درچه روی 

 است پاش گریان  ساق که چشم سلسله بر           زنجیر غـل و  ناقه امامی است در سوار

 شهـیـدان است که سـایـبان اسـیـران سر           آفـتـاب بـسـوز آتـش غـم هـمچـو دال در

 سـوزان است خـدای رحـم کـند آفـتـاب،           مجروح گردن داغ و و غل ضعیف و تن

 به آب عطشان است او  هنوز آب به او،           گی پـیداست هـنوز بر لبـش آثـار تـشنـه

 مسلمان است سرِ  که این سرنگفت یکی             حـسین به بـاالی نـیـزه قـرآن خواند سر

 به کودکی که تنش مثل بید لرزان است           ی نـزنـیدنـ حـرامـیـان ستم پـیـشه کعـب

 نگهبان است و این اسرا یـاور که او بر           کـنـید دست دخـتـر زهـرا طـناب بـاز ز

 است جای گـنج الهـی به شام ویـران  که            "میثم" زسیل اشک جهان را خراب کن

 
 ۵؛ الـفتـوح ج1۶۶ص    ۳1أمالي صدوق ج معتبر سنگ و چوب و ... پرتاب کردند در شهر شام نیامده است بلکه در کتبدر منابع  .   1

 2؛ تَسْلِيَةُ الْمُجالِسْ ج ۶8ص   2مقتل خوارزمي ج   ؛1۵۳؛ اللهوف ص  ۶۰1ص   2؛ مناقب الطاهرين ج114ص   2؛ االحتجـاج ج  1۳۰ص

 ؛۵۰2 ص اآلمال منتهي  ؛۳۹۳ ص المهموم نفس ؛2۳۹؛ مقتل امام حسين ص ۶۰۶ن ص؛ جالءالعيو12۷ص  4۵؛ بحاراألنوار ج۳۷۹ص 

تنها نوشته شده شهر را آذین بندی کردند و با رقص و پایکوبی به استقبال سرهای شهدا و  1۰۶ ص 2ج جامع  مقتل ؛۳۶1مقتل مقرّم ص 

اند پیرمردی به آنان دشنام هم داد رفتند و با این ذهنیت که اینان خارجی هستند و بر اسالم خروج کرده السالم عليهم کاروان اهل بیت

 ولیکن وقتی متوجه شد که یزید به مردم دروغ گفته و اسرا همان خواندن پیامبر هستند استغفار کرده و .... لذا بیت زیر تغییر داده شد.  

 مگر سه سالة زهرا به شام مهمان است            ستچه روی داده که در دست شامیان سنگ ا

بيشتر حرمت و شأن  و ضعف محتوايي در عدم رعايت شأن اهل بيت؛   به دليل    نيزبيت زير     مهمترين   که  بيت  اهل به منظور حفظ 

 سلسله بر ساق پاش گريان است که چشم            سوار ناقه جواني است در غل و زنجير         تغيير داده شد است؛ مداح هر وظيفه

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   غالمرضا سازگار                  شاعر:   
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 به مــسـجـد اُمـوی نـغـمـه خـدا شــنـویـد            جهـا نیان همه با پای جان به شـام روید

 گـوش  رسد بر صدای حضرت سّجاد می           نهـاِد مسجـدیـان سخت آمده بـه خـروش

 خدای داده به ما شش جالل و هفت مقام          کوچک شام بزرگ و ، خالیق که ای تمام 

 جمال  فصاحت، شجاعت است و وعلم و کمال          هـرآنـچـه داده به مـا ذات قـادر مـتـعـال

 بـخشـید  خدا محـبّـت مـا را به مـؤمنـیـن          ما رخـشیـد هـماره سیـنـه پـاکان به نـور

 عــلـی، ولـّیِ خـدا شـاه اولـیـا از ماسـت          محـّمـد عربی خـتـم االنـبــیـاء از ماست

 که گـشـتـه بود مـلـقّـب به سـیّـد الـشـهـدا           ز ماست جعـفر طیـّار و حمزه شیر خدا

 منتـظر از ماستمـهـدّیِ  امـیـد عـتـرت،          حسن، حسین دو سبـط پیـامبر از ماست

 که کیست جــّد و پدر، چیست نام نیکویم            مــرا اگـر نـشـنـاســیـد بـا شــمـا گـویــم

 سـاللـۀ حــرم و زمــزم و صـفــایـم مـن          عـزیــز مـّکــه و دردانــۀ مــنــایــم مـن  

 ر را زجـا بـه دست و ردابـلنـد کرد حج          مـنـم سـاللـۀ آن سـروری کـز امـر خـدا

 حج کرد بهتـر از همگان که گـفت تلبیه،           ترین طـواف کنـان   مـنـم عـزیـز گـرامی

 بـراق سـوار  امـر خدا وند بـر کـه شـد ز          مـنـم ســاللـۀ آن رهـــبــر بـلـنــد وقــار 

 ه اوج فـلک گـرفت عروج آن مـقام ب   وز          مّکه یافت خروجبه سوی مسجد االقصی ز

 اش از امر ذات رّبِ جلیل به اوج سـدره            مـنم ســاللـۀ آن کس که بـُرد جبـرائـیـل

 نــمــاز  کـه بـا مـالئـکـۀ آســمـان ُگـذارد           ســاللـۀ آن پــیـشـوای اهــل نـیـاز  منـم

 ه وحی گشتـه ز سوی خدا بر او نازلکـ           مـنـم ســاللـۀ آن شـهــریــار کـشـور دل

 مرا عـزیـز دل مـرتـضی عـلی خـوانـند           مـرا ســاللــۀ پـاک مـحـمـّدی خـوانــنــد

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    مثنویقالب شعر: غالمرضا سازگار               شاعر:   
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 رسـانـد بـیـنی اشـرار را به خـاک سیـاه            ســاللۀ آن کس که بین هر دو سـپاه منم

 کـافـران اقـرار گـرفـت بـا دم تـیـغـش ز          هـمـان کـسی کـه به اثـبـات خـالق دادار

 دو شمشیر کرده است قتال   که با دو نیزه،              مـنــم ســاللـۀ آن شـیــر قــادر مـتــعـال

 به جنگ حنین شد پیروز   و به جنگ بدر           مـنـم عزیز کسی کو به تیـغ شعله فروز

 بر هم زدن به شرک دچار  مژه نگشت یک          دادار خــــداونـــد قـــادرِ هـــمــان ولــّیِ 

 مـنـم کـه راهــبــر مـؤمـنـان بُــَود جــّدم           مـنـم که وارث پـیـغـمـبـران بُــَود جــّدم

 امـیـر کـشـور اسـالم و مسلـمـین گـردید           به تیـغ، ریشه کن خیـل مشرکیـن گردید 

 هـــمـاره زیـنـت کــّلِ عـبــاد بــود عــلی            اهــل جـهــاد بــود عــلـی ـراغ دیــدۀچـ

 نـمـاز افـضـل ز اهـل بـیـت نـَبی بود در           جـلّ  بـه پـیـشـگــاه خـداونــدگـار عــّز و

 ر نـبـرد مـیـکـــائـیـل کـه بـود یـاور او د          ســاللــۀ پــاک مــؤیّــد جــبــریـل  مـنـم

 کـه بــود در هـمــه احــوال یــاور آنــان           مـنـم عــزیـز دل حــامـی مـسـلـمــانــان 

 تـمام قـریـش  بـاالتر از که بـود بـرتـر و          مــنـم سـاللـۀ نـیـکـوتـریـن امـام قـریـش 

 ره خــدا، بـه کـنـار پـیــامـبــر پـیــمــود           مـنـم سـاللـۀ اّول کـسی کـه مـؤمـن بـود

 همـیشـه حـامـل عــلـم خـدای اکـبـر بـود          تـیـر داور بـود مـنـم سـاللـۀ مـردی که 

 سیّد وصّوام بود وپاک و رضا  صبور و           زیبا  جـوانمرد، ابطحی، سـخی، بزرگ، 

 ستم  های ظلم و شیرازه گسیخت یک سره           ازهـم رادریـد ریـشه ی اصـالب کـفـر 

 هم ها بر در آن میانه که می خورد نیـزه           بـسـان شـیــر ژیـان با اراده ای مـحکـم

 وسـط آسیـا بشـان کـوبــیـد  چـو دانـه در           بـه دشـمنـان خـداونـد حـملـه ور گـردید

 عقبی   و خیـفی مـدنـی بـود، کـه مـّکـی و            یـر نـبیبـه رزمـگـاه عراق و حجاز شـ

 شجری بَـدری و مهـاجـری اُحدی بـود و          گری نـمـوده مـاه جـمـالـش هـماره جلوه
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 بود  مشعر و شرف وارث دوکه از جالل           بـه دودمـان عـرب مـقـتـدا و رهـبر بود

 ابــواالئـمـّه ولــّیِ خـدا، ابــوالـحـسـنـیـن           یـگـانـه شیـر الـهی به فتح بـَدر و ُحنیـن

 است  یزلیامـام خـلـق و ولـّیِ خـدای لـم           علی استهمه داردجالل وفضل کسی که این 

 امــیـنــه فــاطـمـه، اّم االئــمـّـه الـنـُّجــبـا             مـنـم سـاللــۀ زهــرا، شـفـیـعـۀ دو سـرا

 پـیـکـر او  گـلـوی تـشـنـه بریـدنـد سـر ز          منم ساللـۀ آن کس که شد به نی سـر او

 بر بدنش  ـسی روی زخـم،زدنـد زخـم، ب           منم ساللـۀ آن کس که شد بـرهـنـه تـنش

 بارها کـشتند به قـتـل صبـر، نه یـکبـار،            مـنم سـاللـۀ آن کو به خـونـش آغـشتـنـد

 ســر بـریــدۀ او را بـه شـهـرهـا بُــردنـد           که قـلبـش آزردنـد  مـنم سـاللـۀ آن کس 

 یـزیـدیـان وا شد  دوبـاره مـشـت یـزیـد و           ز گـریـه کـرب و بالی دوباره بـرپا شد

 سـر پـدر زده از دور بـوسـه بـر دهـنت           اال حـقــیـقـت اســالم زنــده از سـخـنـت

 ات ســنــد فــتـح سـیـّد الـشـهـدا  خـطـابـه              پــیـــام آور فــریــادهــای خـــون خـــدا

 قــیـام کـرب و بــال را بـه شـــام آوردی             ــام آوردیتــو از تــمـام شـهــیــدان پــی

 که لب به وصف تو وخـطـبۀ تو بگشاید            هـزار » میـثـم « ازعـهـده بـرنـمی آیـد

 

 پاره پــاره شده همچون لب بابا جگــرم            پـسرم نیزه نشسته، من بر این ماه که بر

 خیزران رنگ گرفت از لب زخـم پدرم            من جگــر پــاره آن بــزم شــرابــم وللا

 ترم این چشم  دررخساره نیلی است  عکس            نیستبه سرم ریخته شد دردی  اینکه آتش

 من خجالت زده از خواهر نیکو سیُــرم             بر پیکــرش افتاد کنیـزش خواندند لرزه

 چنین خونجگرم زخم زبان کرده آنکه با            خارجی و پــسر خــارجیان گفت به من 

 هر سحر یاد همان غــربت وقت سحرم             ویران جان دادمن گوشۀ  کوچک خواهر

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                مثنوی   قالب شعر: جواد حیدری                    شاعر:   
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 رنگین است  خون جگر حق از دامن عرش            آبـستن یک فاجـعۀ سنگـین است شهر

 بــرادر دارد  ُکـفـر، ایـنـجـا چـقــدر آه،            چه در سر دارد امروز شهر آذین شده،

 رقصد هی می  شعر به لب دارد و شاعری            رقصدهی می  طرب دارد و مطربی مشق

 شاد استاسیران  شامی از دیدن اندوه             است ستم آباد  وشهریست که با ظلم شام 

 است  لبریزچران  چشم که از این شهر توی             است لبریز زبان زخم که از توی این شهر

 پشت دروازه ساعات معـطل شده بود             چـقـدر عـمـۀ سادات معـطـل شده بود

 نــوبـت آمــدن قــافــلــه شـد، واویــال             هلهله شد، واویال از عاقبت شهـر پُـر

 خـنـدیـدند می همه بر وضعـیت قـافـله             رقـصیدندقافـله می دلـقکان دور و بر 

 گـفـتند  بس که به اوالد پیمبر خارجی،            آه در ایـنـجـا چـقـدر آشـفـتـنـد اســرا،

 1باریک است  کوچۀ آن  ادب و مردمش بی              فتنه عجب تاریک است روز این شهِر پُر

 کاش  نـیارنـد، ایاُسـرا را سر بـازار              این قوم که نامـوس ندارد ای کاش آه،

 چکمه شمر لعین را چه گران چوب زدند             دل ایـوب زدنـد بـازار شـرر بـر سـر

 خواهند می   حرمله یک تیر سه پر از همه            خواهندمی جگر خونببین  آه رباب، از

 یهـودگـذر اهل  که عبورش بدهـند از            قـافـله مـستحـق این هـمـه آزار نـبـود

 اسیر دخـتر فـاتـح خـیـبر شده امـروز            اسیر شده امروز همه گـفتند که حیـدر

 
 بيت زير به دليل ايراد معنايي تغيير داده شد؛ بکار بردن کلمة بي ادب براي کوچه غلط مي باشد.  1

 ادب و باريک است هايش چقدر بي کوچه             روز اين شهرِ پُر فتنه عجب تاريک است

؛ االحتجاج ج  1۶۶ص    ۳1أمالي صدوق ج شهر شام نیامده است بلکه در کتبدر منابع معتبر سنگ و چوب و ... پرتاب کردند در  ضمنا  

  المهموم   نفس  12۷ص    4۵؛ بحاراألنوار ج۶8ص    2مقتل خوارزمي ج   ؛1۵۳؛ اللهوف ص  ۶۰1ص    2؛ مناقب الطاهرين ج114ص    2

آذین بندی کردند و با رقص و تنها نوشته شده شهر را   1۰۶ ص  2ج  جامع  مقتل ؛۳۶1مقتل مقرّم ص    ؛۵۰2  ص  اآلمال  منتهي   ؛۳۹۳  ص

اند پیرمردی  رفتند و با این ذهنیت که اینان خارجی هستند و بر اسالم خروج کرده   پایکوبی به استقبال سرهای شهدا و کاروان اهل بیت

 کرده و .... به آنان دشنام هم داد ولیکن وقتی متوجه شد که یزید به مردم دروغ گفته و اسرا همان خواندن پیامبر هستند استغفار

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                مثنوی   قالب شعر: امیر عظیمی                   شاعر:   
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 طشت کبری درزخمها بود و دل زینب             طشت زادۀ زهرا در سرِ  بود و چشمها 

 خوِن لعِل لب و دندان ثـنایا در طشت            یعنی: خیزران بود و لب قاری قرآن،

 و سر نیزه نشین بود مجّزا در طشت            مضطر معذب، زنجیر، غل و در اُسرا

 طشت  درخصم چه چیزا  او سرِ   دورِ  ریخت            گـشتـندمی به دوِر سِر او آنکـه ابـرار

 طشت  دراست معما  تهمت زشت کنیزی            نگـاه  سنِگ دروازه مبدل شده بر تـیرِ 

 طشت  غرق تماشا در همه را  کرد سوزش            دل خواهر را برد صوت قرآن برادر

 طشت  مصلی دردیده است   که تا به امروز            حسین نمازی به لبش داشت  وه چه تکبیر

 طشت  ست به رخسارۀ بابا در خیره مانده            پنجه خود به سرِ  سه ساله، بین اطفال،

 طشت در خدا راخون   کرد سرِ می  مدح            نیستمسلمانی  ،یقین کرد  آن مسیحی چو 

 فـاطمه حـاشا در طشتپاک پسر  سر            نبی استزینت دوش  ،بشر  فخر سر این

 طشت  گاه جای سر این سرور و موال در             1دیر ساکن و گهی گـاه بر نـوک سنان

 درطشت   اما مضطرب، علی  آل طرف  یک            ِستمند عیال یک طرف پرده نشین اهل و 

 مهـیا در طشتهمه اینهـاست مهـیاِی             بـبـریـده سـر دل خـسـتـه، پـاره، جگـر

 
دليل.   1 به  اما  است  محترم  شاعر  اصلي  سروده  زير  نبودن بيت  خولي مستند  تنور  معتبر؛   و موضوع  روايات  با  مغايرت 

 جايگزين  را   آمده  شعر  متن   در  که  شده   اصالح بيت سخان ائمّه؛  تحريف  يا  تدليس   گناه  از  اجتناب کنيم به منظورپيشنهاد مي

والملوک   کتب  در  مورخين  و  علما  که  همانگونه .کنيد  زير  بيت االمم  فی۵/۴۵۵تاریخ  الکامل  ؛  ۱۱/۱۹۲التّاریخ  ؛ 

؛  ۳۳۹نفس المهموم    ؛۴۷۴  اآلمال  منتهی  ؛۵۹۸  جالءالعیون   ؛۱۲۵/ ۴۵؛ بحاراألنوار ۴/۶۰؛ مَناقِبِ آلِ ابیطالب۲۸۸مُثیرُاألحْزان  

  در   نه  داد  قرار تصريح کرده اند خولي ملعون سر مطهر امام را در زير تشت ؛۲۰۹؛ مقتل امام حسین  ۵۱۷ناسخ التّواریخ  

   خانه تنور

 گاه جاي سر اين سرور و موال در طشت             گاه مهمان تنور است و گهي ساکن دير

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   محمود ژولیده                شاعر:   
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 گـیراست  نفس شام چرا اینـقـدر هوای            است دلم گرفته و جانم ز زندگی سیر

 غرق تزویر است  فضای شهر چراغان و            انـد مـردم شـامعـید به تن کـرده لباس

 است  صدای شمشیر تیر و  و نیزه صدای            نــوای هــلــهـلــۀ مـردمـان هـمـانـنــدِ 

 است های زنجیرناله  حدیث ُغربت او            ریزدپاِی گلی روی ناقه خون  ز دست و

 است تیردر کمان دل خستگان همین   که            آه ما خـندند  اشک و رچه غافـلند که ب

 است تطهیر  تبار  ازسری  نیزهروی  به             َعـنـُکـم" لـیِـذِهـبَ  قـسـم بـه آیـۀ نـاب"

 است  تفسیر غرق که نوای قاری قرآن            پـی هـدایـت مــردم ز روی نــی آیــد

 دشمن بیدادگـر زمین گیر است هـنوز            اّما ما، دربه عرش دوست زده تکیه ق

 درگه این آستـانه اکـسیـر است غـبـار            مـس وجـود »وفایی« اگر که آوردی

 

 جگرم زبان بر هر زخم ها مانده ز زخم            ام و گـردیده جدا بال و پرم طایـر وحی

 نـی هـمسـفـرم  سـر پـاک شـهـدا بر سر             کـرده که تا شـام بود سـفـر منـم آن یـار

 کـند گـریــه بـرایـم سـر پاک پــدرم می             سنـان نـوک مـردم شـام نخـنـدیـد که بر

 خواهـر خود را به مدینــه ببـرم عمه و           شد اینک بگـذارید از شـام پـدرم کـشته

 همه لبـخـنـد به زخـم جگـرم  نـزنـید این             سنگ بس است کف وکعب نی و ووخاشاک خار 

 با سـر و قـاتل و با عمۀ خود رهسپـرم            سر بـابـا به سر نیـزه و من گام به گـام

 سـر نــورانـی بـابـاست چـراغ سـحـرم               خـوانم و در حال نماز ه میشب نافل دل

 شعـلۀ نالـه و سـوز جگـر و چـشم تـرم                همه جا در شـرر نـالۀ "میـثم" پـیداست

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   سید هاشم وفایی                 شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل   غالمرضا سازگار                  شاعر:   
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 نبودرسم مهمانی  شام این ای زنان شهرِ            نبودشام ظلمانی  شامتان جز روز ما در

 این ستم باهلل روا در حق نصرانی نبود            1غمین دل و داغدار جمعی  شادی پیش  و جشن

 آیـیـن مـسـلـمـانـی نـبـود  با نـوای سـاز،           iکـنار رأس فـرزند رسول پایکـوبی در

 گـفـتن سزای صوت قـرآنـی نبود  ناسزا            شما که رفتیم ای زنان شام نفرین بر ما

 آن سرهای نـورانی نبود   دستۀ گـل غیر           من آوردند هفده دسته گـل مردهاتان بر

 نبود و خوی انسانی  یک ذّره ُخلق در شما           آتش بر سـر ما ریخـتـید ای زنان شـام،

 نبود  افشانی  دست  و رقص خوشحالّی و جای           اطراف مشتی داغدار در ای زنان شام،

 هم گـوشۀ ویرانه زنـدانی نبود خـارجی           ای زنان شام، گـیـرم خـارجی بودیم ما

 نی نـبـودپنهـا آن سـرّ  هیچکـس آگـاه از           دل شب دفن شد ،گوشۀ ویران ما در طفل

 میثم غیر مدح و مرثیه خوانی نبود  کار           iرسول آل سرشک شیعه شاهد باشد بر ای

 
؛  ۱۶۶ص    ۳۱أمالی صدوق ج پرتاب کردند در شهر شام نيامده است بلکه در کتبدر منابع معتبر سنگ و چوب و ...  .   1

  ۲مقتل خوارزمی ج   ؛۱۵۳؛ اللهوف ص  ۶۰۱ص    ۲؛ مناقب الطاهرین ج۱۱۴ص    ۲؛ االحتجـاج ج  ۱۳۰ص   ۵الـفتـوح ج

  نفس  ؛۲۳۹ص    ؛ مقتل امام حسین۶۰۶؛ جالءالعیون ص۱۲۷ص    ۴۵؛ بحاراألنوار ج۳۷۹ص    ۲؛ تَسْلِیَةُ الْمُجالِسْ ج ۶۸ص  

آذين  ۱۰۶  ص  ۲ج   جامع  مقتل ؛۳۶۱  ص  مقرّم  مقتل  ؛۵۰۲  ص  اآلمال  منتهی  ؛۳۹۳  ص  المهموم را  نوشته شده شهر  تنها 

رفتند و با اين ذهنيت که اينان   السالم علیهم بندي کردند و با رقص و پايکوبي به استقبال سرهاي شهدا و کاروان اهل بيت

اند پيرمردي به آنان دشنام هم داد وليکن وقتي متوجه شد که يزيد به مردم دروغ  خارجي هستند و بر اسالم خروج کرده

  شد. تغيير داده گفته و اسرا همان خواندن پيامبر هستند استغفار کرده و .... لذا بيت زير 

 اين ستم باهلل روا در حق نصراني نبود            بـاالي بامسنگ بـاران مسلمان آنهم از 

نفاعالتن فاعالتن فاعلفاعالتن وزن شعر:              قالب شعر: غزل     غالمرضا سازگار               شاعر:   
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 شصت تو؟ ناز و انتقام تواین است             تواست دست  خیزران چه بهائی چوب این

 این خـوی ظالمانه دلیل شکـست تو             ای طنابنجیب قافـله را بسته  ای نا 

 باالی تخـت قـهـقـهـۀ حال مست تو             پاییـن تخت رأس بریده میان طشت

 و شود َحـرُم للا پَـسِت تهرگـز نـمی             آل عـلـی کـجـا و تـمـاشـای اَجـنَـبی

 به دوزخ نـشـست تو  اّما حرامزاده!            ایـممـعـراج رفـتـه مـا زادۀ پـیـمـبـرِ 

 این میهـمان لعـنـتِی مـی پـرست تو             این خبیثجوید می  گفتِن کنیز چه از

 هست تو  زاده همه بود ونانجیب  ای            شراب کجا مجلس بیت اهل های زن

 دست تو  زیر جائیکه هست پرده نشین،              اهـل بیت رابـی پـرده آوری حـرمِ 

 کنی  جفا  این همه جور و ز رها ما را             قرآن بخوان حسین که دفع بال کنی 

 

 دادنـد در خــرابــۀ ویـرانــه، جـایـشـان             بـرگـزیـد بـه عـالـم خـدایـشـانآنـان که 

 چرا متّـکـایـشان؟  خشت خرابه گـشـت،            گاه خلق  ها که بود درگـهـشان تـکـیـه آن

 غذایشان خوِن جـگـر شـد  در راه شـام،            قـومی که قُـوتشان ز نـعـیـم بـهشت بود

 سر بُـریـده فـرستد برایـشان؟  پُـر خون،            آیـا بُـد ایـن یـتـیـم نـوازی کـه تـا یـزیـد

 همـدم صبـح و مسایشان  بود آه و نـاله،           از کربال به کـوفه و از کوفه تـا به شام

 یـزید لـعیـن، پـیـشوایشان قـومی که بُـد             یک طـناب بستـند اهل بیـت نـبـی را به

 غـم پُـر آبـله شد از چه پایشان؟  از خار           های بــاغ دیـن ذریـّه های فـاطـمه، گـل

 روز وشب اندرعزایشان  رو اشک ریز،           لب ببند این مصیبت جانسوز،  از« موزون»

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: محمود ژولیده                شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: موزون اصفهانی               شاعر:   
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 شدم چون شمع سوزان آب و آتش بر جگر دارم          به لب اشک بصر دارم  به دل خون و به لب آه و

 که هم داغ برادر دیده، هـم داغ پدر دارم         اشکمدلم خون شد، نخندید ای زنان شام بر 

 دارم  باالی نـیزه هیجده قرص قمر که بر          ام دائـم  فــشانی آســمــان دیـده اخـتـرکـنـد 

 1نشد تا جـسم بابایم، ز روی خاک بردارم           بُرد در کوفهعدو دست مرا بست و اسیرم 

 های خشک یوسف زهرا خبر دارم من از لب          ریزم تمام عـمر هر جا آب بیـنم اشک می

 لحظه چشم تر دارم خشکـش لحظه به یاد کام         للا را ُکشتند لب تشنه ثارروزی که  از آن

 دارم  عریان سفر چهل منزل به روی ناقۀ           بابا  کس چو من نَبَود که همراِه سرِ  مسافر

 دارم تر  های سوخته سوزنده دلی از خیمه          از آن روزی که باال رفـت دود از آشیان ما

 دارم که هرجا آب نوشم بیشتر در دل شرر          من از همه از آب رفع تشنگی کردند غیر

 لب وخون در بصردارم  جان بر که آتش در دل و         منگریه کن بر " میثم "اگر چشمت به آب افتاد 

 

 هجـده ستاره بر سـر نـیـزه مـقـابـلــم             ام کـه اسـیــر ســالسـلـم آیـیـنــه زاده

 دارم هـزار راز نگـفـتـه در این دلـم            ما را زدنـد مـثـل اسیـران خــارجـی

 غمگین ترین سوارۀ مجروح محـملم            نیزه هاست  یا به زنانسمت همه به  چشم

 حاصلم زبان به شعله کشیده است زخم            آتش گرفـت گــوشـۀ عـمـامه ام ولی

 حاال شده خــرابــۀ این شهـر منـزلـم            زیرپای ماست جنان های  مایی که باغ 

 قـاتلم  های کنج لبش گشته لخته  خـون            داغ رقـیــه پیــر نـمـود اهـل بیت را

 
به.   1 توجه  با  اما  است  اصلی شاعر محترم  زیر سروده  بیت وجود بیت  اهل    به   کنیممی   پیشنهاد ؛ضعف محتوایی در عدم رعایت شأن 

  بیت   جایگزین  را  آمده  شعر  متن  در   که  شده  اصالح  بیت  است؛  مداح  هر  وظیفه  مهمترین  که   بیت  اهل  شأن  و  حرمت  بیشتر  حفظ منظور

 نـشـد تـا نـعـش بـابم را ز روی خاک بردارم        د در کـوفهرعــدو دست مرا بست و اسیرم بُ              کنید زیر

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:           قالب شعر: غزل    غالمرضا سازگار            شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: یوسف رحیمی                 شاعر:   
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 است  ممتاز و نظیر  بی  خطاب علی که چون            است نـفـوذ خـطـبۀ زینـب نشـان اعجاز

 که رعـد صاعـقـۀ اهـرمن برانـداز است            لـرزد زیـنب یـزیـد میزبـانگ خـطـبـۀ 

 که برتو اعزاز است ای دون، مبر گمان کج             دادمهلت روز   دوبگفت از اینکه خدایت 

 است ستم باز ازدستت گنهان  خون بی   به            تـو زاده طـلـقـایـی، که بر اریکـه مکـر

 است  ناز  که خود حریمت ازین گونه درخور            است؟  دعویت شاهی که  مگر زعدل تو باشد

 استگهی به مجلس دونان، به غّصه دمساز           گـهـی بـه ویـرانـه ولـیـک آل پـیـمـبــر،

 که باب بارگهـت بر طـفـیـل او باز است           ای در خـون تو پـارۀ تن آن کس کـشیده

 است بـسی ستـمـگر دنـیـا پـرستت انـباز          ظلمروزه به  موهوم یک دومنصب  برای 

 دوام تـو را این اریـکـۀ ناز است  کـه بی          مشو مغروربه ملک ومسند وجاه و جهان 

 است ساز ذلّت هر قوم را سبب و که عزّ             مقـام و مـلک تو برهم زند خدای عزیز

 که جاودانـه به دنـیا حسیـن جانـباز است          پوست برکندی ی وجسم درید خود تو ز

 است  جای ایجازسخن را نه  وگرنه حال،           رفته طاقـتم ازدست چه گویمت؟که دگر

 است سـعـادت آغـاز شهـادت آخر کار و          او ما را سـپـاس داور یـکـتــا کـنـم کــز

 است که لـنـگ پـای خـیـال بـلـنـد پـرواز          زینب گفتچه تواند به مدح قلم « چمن»

 ساز است اش نقـش جاودان  قـیـام زیـنـبی          شد ار قیام حسینی به رنگ خون جاوید

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   محمدرضا یاسری                شاعر:   
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 آن چنان و سخن گفتن، اینچنین  ،خون خوردن          اند به عالـم، زن، ایـنچـنـین هرگز نـدیده

 شیر آفـرین زنی که کند شـیـون اینچنین           که دیده است؟  ظالمان به تظلّم، قصر در

 کـند، روشن اینچنین زیـنب، چراغ نالـه           بـوی نـافـله خـود بـهشت کرد زنـدان به

 آری، بـود کـرامـت آن دامـن ایـنـچـنـین          اش، پناه یتیمی دگر شده است  هـرگوشه

 با دوست آنـچـنان و بَِر دشـمـن ایـنچنین            اشک و به قصر یـزید لعن پیش حسین،

 ینچنین در چشم ظالمان که کند سوزن، ا          حدیث جـمال را گفت آنـچـنـان ظـریف، 

 اینچنین  بر نیزه خواند آن سردوراز تن،          آن چنان دردشت دید آن تن دور ازسر،

 اینچنین  من،  به شام مرو بی !خورشید من            ای سر حـسیـن! چو مـه در پی توأم  آه

 زن اینچنین؟   خواهرت که دیده به عفّت،  ُجز          حسین کرده، یا حجاب صورت خود ازخون، 

 

 چشمان تو صبر آمـوخت زیـنب ز            دوخت زینب چشمت را به نگاهش

 سـوخت زینب به پیش چـشم تو می             بوسه زد چـوب،به لب های تو می 

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

 چه اشـکـی دارد امشب زیـنـب تو            فـــدای ذکــر یــا رب یــا رب تــو

 زد بـر لب توبه هر چـوبی که می             بــه لـب آورده جــان کـــاروان را

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

 کــربــال بـود کــربــال درگـمــانـم             مـال بود تـمـام روضـه آن شب بـر 

 فـقـط یک روضـۀ طشت طـال بود            هـای خـیــزرانــیبـمـیــرم بــوسـه 

مفاعیل فاعلنمفعول فاعالت وزن شعر: غزل                قالب شعر: محمد سعید میرزایی            شاعر:   

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                         دو بیتیقالب شعر: یوسف رحیمی            شاعر:   
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 نــور خــدا و مـعــنـی ســّرِ والیــــتــم              مـن کـیـسـتـم؟ فــروغ سـپـهــِر امـامـتـم

 خـلوتم راز هـر جا عـفـاف پـرده کشد،           هر جا که عشق جلوه کند، ُحسن یوسفم

 ره به حـریـم جـاللـتـم حـتـّی فـرشـتـه،           در بارگاه قـدس نبـرده است، هیـچ کس

 پـرتوی از رنگ عـفّــتم   حتـّی ستـاره،           گردون ندیـده است جـلـوۀ عـفـاف به از

 ذّرات کــائــنــات، گـــواه اصـــالــتـــم            ازآن که هست به بزمت  خوارم مبین، یزید!

 دخـت امــام و زاده ی پـاک پـیــمـبـرم             مـن زیـنـبــم، ســاللـۀ زهــرای اطهـرم

 

 کنـد  آتـش ز سـوز حـنجر من گریه می            کـنـد دریـا بــه دیــدۀ تـِر من گـریـه می 

 کند  بـر زخـم تـازۀ سـر مـن گـریـه می           روی بام ز زنند به فـرقم، که می سنگی

 کند  من گـریه می  هم به پـیکر زنـجـیـر             چواشکمیچکد   خونسلسله های  ازحلقه

 کـنـد ایـنجـا به من بـرادر من گریه می             ریـزد سرشک دیـدۀ اکـبـر به نوک نی

 کند  گریه می من، دیدم سه ساله خواهر           وقـتـی زدند خـنـده بـه اشکـم زنان شام

 کـند  من گریه می رسـد برابر چـون می           زند ولی هـمـه سر می رأس حـسیـن بر

 کـند  کـاینـجـا ستـاده مادر من گریه می           زمیـن  ای اهـل شــام پـای نکـوبـیـد بـر

 کـند  های پـرپـر مـن گـریه می بر اللـه            کند نگاه که بـه گل می هر حشر تا روز

 کند  جایی که جـّد اطـهـر مـن گریه می           کـنـنـد هـلهـله و خـنـده میزنـهـای شام 

 کند  هست ذاکرمن گریه می »میثم« که             شـامــیـان  بـگـذار ظـالــمـانـه بـخـنـدنـد

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: غالمرضا جواهری            شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  لب شعر: قاغالمرضا سازگار                شاعر:   
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 شـام را در چـشـم دشمن شـام کرد           عزم خروج از شام کرد کــاروان،

 چـشـمی اشکبـار با دلی خـونـین و            به سر گـشتند بر محـمل سوار سر

 چـشمـشـان بر قـبـر آن دردانه بود           گـنـجـشـان در گـوشه ویـرانه بـود 

 چون چراغی بر مـزارش سوختند            افـروخـتـنـدشعله از سـوز جگــر 

 هـا نـمودنـد ازدحــام گــرد محـمـل           های شام  کنان زنیک طرف شیون 

 در چـشمانشاناشک خون به جای            هـای نـنـگ بـر دامــانــشـان  لـکــه

 صفاشک ریزان بسته   گرد زینب           کف وآن آواز و رقص و ساز  از بعد

 عـذر مـا را از کــرم بـنـمـا قـبـول            کــای گــل دامــان زهـرای بـتـول

 ایـم  تـو و از فـاطـمـه شــرمـنـده از           ایم عـفـو کـن ما را که ما تا زنــده

 تـازه شـدهـا داغ زینب   زین سخـن            قــافــلــه نــزدیـک بر دروازه شـد

 از پـردۀ محـمـل بــرون  کـرد سـر           چشم خویش می بارید خـون از دو

 آفـریـن زنــهــای شــامـی آفـــریـن           گـفت این کـشید و  نــالــه از دل بر

 نبـود  شـیـوۀ مـهـمـان نـوازی این             گیرم ای جا صحـبتی از دین نبـود

 شـام شـمـا  مـیـهــمــان بـودیـــم در            خــتــه نـام شماای بـه نـنـگ آمـیــ

 خـنـدیـدیـد بـاز  اشـک مـا دیـدیـد و           گـرد ما بــا ســاز گــردیـدیـد بــاز

 اجـر قـرآن خـواندن او سنگ بود؟           گلرنگ بود رخش  خون  آن سری کز

 چه شد بر آل پیـغـمـبر گـذشت هر           از سر گـذشت آب در این سرگذشت

نتن فاعلفاعالتن فاعالوزن شعر:                مثنوی         قالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 ظلم خود جـبران کنید خواستـید ار           گویم به ما احـسـان کـنـیـد من نمی 

 کرده جـان تقدیم بر خـونـیـن گـلی            مــانــده در ویـرانـه از ما بـلـبــلی 

 لـبــل زهـراسـت در شــام شــمــاب            او سفــیـر مــاست در شـام شــمــا

 غــروب غــربـتــش  یــاد آریــد از           گـاهگـاهــی در کـــنـار تــربـتــش

 

 بـرپـا شـده دوبــاره هـیــاهــوی انـتـقـام               ازدحـامدروازه ورودی شـهر اسـت و 

 شـام یک کاروان سپـیده رسیده به شهر             دلـیل نیست هـا بی این ازدحام و هـلهـله 

 های نا تمام  یک کـاروان شـراره و غـم              یـک آسـمـان سـتــارۀ آتـش گــرفـتـه و

 عـرض احـترام انـگـار رسم تـسلـیت و            پـایکـوبی استهـلهـله و  در این دیـار،

 بام  سنگ از فراز سرهای روی نیـزه و            چـشـمـان خــیــره و حــرم آل فــاطـمه

 شد آتش الـتـیام  هـای سـلـسـلـه،  بر زخـم             های شهر خاکستراست تحفۀ پس کوچه

 سـالم دهـد سنـگ کینـه سـنگـدلـی می  با             پـرپـریهـای  بـر سـاحـت مـقـّدس لـب

 بر روی نی خـضاب شـده چـهـرۀ امـام             و خونی که جاری است پـیشانی شکسته

 بـرپــا شـده دوبــاره هـیـاهـوی انــتـقـام              بـا کـیــنــۀ عـلــی هـمه ی شهـر آمدنـد

 

 

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: یوسف رحیمی                  شاعر:   
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:سیزدهم    بخش  

  و   اربعین  اشعار

 ربگشت کاروان هب کربال
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 ام چکیدهقطره به پایَت  که قطره اشکم،            امغـم کشیده آهم، که شعـله بر جگـرِ 

 امکه سایبـان شده قـِد خـمیـده سـرَوم،            ِز سنگام خوردهکه زخم تَرک  ،امآئینه 

 امرسـیـده کـنـم به کـنـارتنـمی بـاور            خـوِن بـرادرم خـاِک غـرِق به ای تلِّ 

 امچـشـیدهطعـِم هـزار سنِگ سـتم را             امضربِت دشـمن گـرفـته  هـزار نقـِش 

 اماین مسـیِر سـیـه را دویـده بـار  صد             اتپِی  در آن روز درکه  رودیادم نمی 

 امخنجر کشیده  صد تیغ و تیر و نیزه و             تنت آن شـام از رود که دریـادم نـمی 

 امبُـریـده  کـجـایی؟بـریـده  آه ای گـلـو            اتدوباره ام که ببـوسمرسـیده  اکـنون

 

 اربـعـین  اشـک رسـیـدم به بـارکـوله با              !بـبـین ولـی آقـای من! باشد مـرا مـبـر

 سـهـم ُمــقـربـان تـو آن بـزم دلـنـشـیـن             منسهم افسوس  حسرت ودوباره باشد 

 جبین  است بر ُمهر  تونشان عشق عمری              گذاشتم درت سریک عمر من به خاک 

 خبرترین بیمن این  امسال هم گذشت و            کند مراخـبر می گفتم خودش به وقت،

 !مِن مانده در زمین؟ آه! آسـمان کجا و            اممن هـیچ وقت هـمـره خـوبـان نبـوده

 !نـاالیـقـی عـجـین آه ای دل هـمیشه به            ؟خودتتو با چه کردی   آه ای دل سیاه!

 !باغ محـبّان خود مچـین را ز این خار            !آه ای حـسین! آه حـسین! آه ای حسین

 اینچنین من خراب  به حال  راضی مشو            مراتو خـواسـتی هـمیـشه فـقـط خوبی 

 عـاشـق تو بـمـانم...فـقط هـمین  بگـذار             خـواسـتی بـکـنی با دلـم بکـن کـار هر

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: حسن لطفی                  شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: سعید تاج محمدی            شاعر:   
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 آمـدم شکـسته سـاغـر ساقی اشـکـم ولی            پر شکسته آمدماربعین است و ببین که  

 دانی که من هم سرشکسته آمدم می  خوب            عشق نکن ساالرِ  دخترت پرسش رقیّه از

 محضرت  کشم ازمی   جان خجالت ای برادر

 که نـیـاوردم کـناِر تو سه ساله دخـترت

 یک نگاه  مستحـقـم ای عزیِز فاطـمه بر            آه اربعین است و پُرم از غّصه و اندوه و

 قتلگاه  بر بر و  تا که چشمم خورد در این دور            شدم باز هم آتش گـرفـتم سوخـتم پـرپـر

 های پیکرت  کی فراموشم شود گل زخم

 تماِم حـنـجـرت بوسۀ گـرمی گـرفـتم از

 آمدم عـلـی من باشـجـاعـت مثـِل بـابـایم            آمدمبسویت با صالبت   اربعـین است و

 بـنـِد اسـارت آمـدم دانی که ازهـیـچ می             کن تـماشا ای تـماِم معـرفت ام راپیـری 

 عوض کرده حسین این اسیری حال و روزم را 

 کرده حسین های سینه سوزم را عوض ناله

 ببـین  هوای دیدنت دارم اربعـین است و            بارم ببیناربعین است و ز داغت سخت می 

 حسین  کارممیهای اشک خاکت الله روی            ره من خسته زپاهای  کمانهمچو قامتم 

 الخضیب   جا و مراعاتم کن ای شیب خیز و از

 الخضیب  کن ای شیب جمله حاالتم  یک نظر بر

 حـسـین  آمـدم با دیـدگـانی مـثـِل دریـا یا            یا حسین ها کسی بی  اربعین است و پُرم از 

 حسین  جاِن زهرا یا تو  خواهم ازمرهمی می              را بکن استقـباِل خواهر ام برخـیزخسته

 مرقـدت خاکم کنند کنارِ  شد درکاش می 

 کنند  غمناکم خوانده برایم ای از توروضه

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مسدسقالب شعر: محسن راحت حق          شاعر:   
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 حسین  یاحزینت  آِه  ها خون گرید ازدیده            حسین رسد از کربال هل ِمن معینت یامی

 اربعینت یا حسین  ازایم مانده ما همه جا              زائرهای تو فهرسِت  ناممان خط خورده از

 عرش برینت یا حسین  ما کوته شد ازدسِت              بس حرم داریم و شیدای خود شورِ دِل  در

 حسین  جبینت یا  خونِ  شد ازرنگین آسمان             داغ عاشورا همیشه در دل ما تازه ماند 

 چینت یا حسین  خوشه دستمان شد تا قیامت             ایم ما که از باغِ ضریحت سیِب روضه خورده 

 حسین  نشینت یا شوم چلهجا می  همین از            اربعیننهان گشته فقط این   سوزِ ن مسهِم 

 جانم عجینت یا حسین  شیِر مادر کرده با             ایاز همان آغـاز در قـاِب نگـاهـم بوده

 حسین یمینت یا  یسار و در   گم شدم هم در             کربال ام تادر خـیالم بس که ره پیـمـوده

 حسین؟  ضریحِ نازنینت یا  بر  سرنهم کی             داند حرمام را خوب میوسعِت دلـتنگی 

 حسین  یقـینت یا  کشد ِمهرِ پای دل را می              ام کـرببـالستپـایـاِن همه دلـتـنگی  خـط

 حسین  ایهای دلنشینت  روضهدر حرم با             رفـتم کـربال یـادش بخـیر  اربـعـیِن قبل،

 یا حسین در سرزمینت  سوختههای خیمه             این سفـر دیگر نگاِه غـم ندیـدم چیز جز

 حسین  یاهای واپسینت  لحظهاشِک شوِق             جــا مــانــدِن آغـــاز راِه قــافــلــه آه از

 نوِر راستینت یا حسین   بخشی زکه می ای            کوِه نیاز  از دل پُرظرِف ما خالی و دسِت 

 دسِت ما در حلقۀ حبل المتینت یا حسین             رها هایم مانده چون بارانگونه   براشکها 

 حسین  کرد اینچنینت یا   دسِت عدو، بشکند            و کفن شد بوریا گردید   پارهپیکرت صد  

 حسین  آستینت یا لطِف حق درداری که  چون            شانۀ سبِز ضریح نهم برشب سر می  و روز

 حسین   بماند شمعِ دینت یا زین سبب روشن            هاست روضه قتلگاهِ  ،داغت ز عالمتا ابد  

 حسین  یا  اربعینتایم از مانده  گو چرا جا            سـاالِر دشـِت کـربال پرسـشـی داریم از

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     هستی محرابی                شاعر:   
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 داغـی دگر بر این دِل دریـا گذاشتم            بال پـا گذاشـتم باِر دگـر به کـرب و

 جـا گـذاشتم پـیکـِر تو را کـنارِ   خود            1بََرت حسین  به زور ازروزی که بُردنم 

 تا گذاشتم  بوسه به روی حـنجِر تو،            شـروع شد بـرادر خـوبم، ام،تنهـایی 

 بوسـه به جای بـوسۀ زهـرا گذاشتم             دلم به این بود خوش، به اشک وشستمت می 

 جسِم تو را به دامِن صحـرا گذاشتم            شامرفتم به زیر سایۀ رأس تو سوی 

 گذاشتم لحـد را که سنگ روی تنش            بـاد رفت  رقـیّه به  رم کـنارِ خاکـسـتـ

 
بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايات معتبر تغيير داده شد! زيرا بعد از زنداني کردن اهل بيت در کوفه ابن .   1

حاج شيخ عبّاس قمي ؛  ۵۸۹اقبال االعمال ص سيّدبن طاوس در  اي از يزيد کسب تکليف کرد؛ به گفته  زياد ملعون طي نامه

اآلمال ص  در در    ؛۵۲۴منتهی  نوري  محدّث  ومرجان صو  در  1۷4لؤلؤ  شعراني  اهلل  آيت  المهموم ص،  فرهاد  ۳۷۵نفس   ،

کنند که رفت و برگشت  روز طي مي  2۰فرسخي را در حدود    1۷۵ها هم اين مسير  ترين پيکتند  ۵۸۶میرزا در قمقام ص 

يک ماه طول کشيده است، بنا بر  کيلومتر( هم    1۵۰۰روز ميشود؛ مدت زمان رفتن کاروان اسرا از کوفه تا شام )   4۰آن  

اهل بيت   (  ۲۶۹ص    ۳)شرح االخبار جو قاضي نعمان از علماي قرن چهارم  (    ۵۸۹)اقبال األعمال ص  نقل سيد بن طاوس  

اند!! حداقل بيست روز هم زمان نياز بوده است که اهل بيت از شام به کربال برگردند!! با روز در شام بوده   4۵تا    ۳۰بين  

،  ۵۸۹ص   اقبال األعمالهمچون سید بن طاووس در  ب فوق و داليل متعدد روايي و تاريخي ديگر علمايي  توجه به مطال

حاج شيخ ،  (۱۸۱ )لؤلؤ ومرجان  در    محدّث نوري،  ۶۱۹ص  جالءالعيونو    ۳۳۴ص  ۱۰۱ج    بحاراألنوار  در  مجلسيعالّمه

عبقات در    عادل العلوي،  ۲۱۱ص  ۷ج  رجالقاموس الدر    شوشتري  تقي  عالّمه محمّد،  ۵۲۵ص  منتهي اآلمالدر    عبّاس قمي

محمّد  ،  ۱۰۱ص    ۶ج  ناسخ التّواريخدر    محمّد تقي سپهر،  ۳۷۵ص  نفس المهمومدر ترجمة    آيت اهلل شعراني،  ۴۴ص  األنوار

حماسه  در    عالّمه شهيد مطهّري،  ۳۶۰ص  عبد الرزاق موسوي مقرّم در مقتل الحسين،  ۳۱۸ص  منتخب التواريخدر    خراساني

ميرزاحسين  ، ۱۴۸ص  بررسي تاريخ عاشورادر  محمّد ابراهيم آيتي، دکتر ۵۸۶ص  قمقامدر  فرهاد ميرزا، ۳۰ص ۳ج حسيني

اند به تصريح کرده  ۲۲۶ص    تحريف شناسي عاشورا و تاريخ امام حسيندر    سردرودي،  ۷۵۳ص    مهيج األحزاندر    يزدي

بيت در   اهل  بازگشت  امکان  به کربال هجري وجود    ۶1صفر سال    2۰هيچ وجه  بعد  اربعين سال  احتماال در  بلکه  نداشته 

 اند آمده

 خود را کـنارِ پـيکـرِ تو جـا گـذاشتم            چِهل روز پيش بود که روي همين زمين

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: رضا رسول زاده                 شاعر:   
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مـرثـیـه هـا بـسـم للاابــتـدای هــمــۀ             للا اول شـعــر تـبــّرک شـده بـا بـسـم  

هـرکـه دارد هـوس کـربـبال بـسـم للا            للا بسمنوا  و به سرش شور هرکه دارد  

کربـبالیت بکـشان  دل ما را به سـوی  

را به مشامم برسانحرمت بوی سیب    

ببـین حـال پریشان دارم بعد چل روز             دارم اربـعـیـن آمـده و گـریـه فـراوان  

چـشم امـیـد به دسـتـان کـریـمان دارم            ذکر حسین جان دارم به لبم زمزمه و  

 روزی اشـک مرا در هـمۀ سال دهید

نـدارم بـه مـنـم بـال دهـیـد   پـرواز پـر  

است  خوب ذریۀ حضرت زهرا بر گریه            خوب استمرثیۀ زینب کبری  گریه بر  

سرها خوب است  نیزه وفاجعۀ  گریه بر            استبابا خوب  وتشنگی کودک  برگریه   

امباز هم گـریه کن زینب کـبـری شده  

امشیـدا شده  عـاشق و اربعـیـن آمـده و  

حضرت عالمه بـانوی کرم آمده است             است حـرم آمده کـاروان اسـراء سوی  

غـم و دیـدۀ نـم آمده است  با دلی پُر ز             استبا تنی زخمی و لبریز ورم آمده   

نیست آور که آبافسوس کاروان آمده   

نیست اکبر شهزاده علی  و اصغر قاسم و  

استنوایی شده  و  حسین شور قبر سر  بر             هـوایی شده است وادی کرببال حال و  

شده است   تداعی خاطرات سفرش باز            استزینب به خدا نوحه سرایی شده  کار  

به خدا بعد تو غوغـایی بود  ای برادر  

بود  دعوایی  چه شاه ای  رأس تو سر بر  

دور چگـونه سپـرت را بردند  دیدم از            پرت را بردند همه بال و دور دیدم از  

نوزن شعر: فاعالتن فعالتن فعالتن فعل         ترکیب  مربع قالب شعر: محمد باقر حبیب زاده         شاعر:   
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بردند  دل گـودال سرت را ناگهـان در             کـمـرت را بردند شال بستـه شده دور  

ریزم و یـاد غـم عـاشـورایم اشک می   

غـارت شـدن روسـری زن هـایـم یـاد  

 

 ایهـمه ایـام بُـرده  با کـربـال دل از            ایبُردهاز لب نِی کام  وای تشنهلب 

 ایآب بـقـاء را تـو لـِب جــام بـرده             اتآب حـیـاتـنـد تـشـنه  آب فـرات و

 ایبرده پرچـم اسالم، تا قـلب کـفـر،            عزا روضه و علم و نوحه و  با اشک و

 ایتو مـرا نـام برده  با إذن فـاطـمه،            اَبـد شدمازل که نـوکـِرتـان تا  روز

 ایرا کـنـار سـفـرۀ اکـرام بـرده  مـا            بجز خواِن نعمتت ایم،عادت نکرده

 ایبه بنـدگِی تـام بـرده تو بَـرده را،            آری سعـادِت بشریـیَت بدست تست

 ایبه فرجام برده  عشق را تو چون عقل و             استحسینی  شعورِ  و شور عالَم فقیرِ 

 ایتا به سرانجام برده  تاریخ را تو،             بـاخـتـنـد تا حـشر  وللا دشـمنـاِن تو

 ایبرده شام  از اگر چه تو یک قافله،            شدهاربعین هزار  هزار ،اربعینیک 

 ایبام برده هر سرِ  تکـبیر را تو بر            هاها و مـنـارهمـأذنـه  مـفـهـوم تَر ز

 ایبه شیـوۀ گـمـنـام بـرده اسـالم را            1ِدیر  نجِ تنور وبا رأس خویش بود که ک 

 ایبرده پـیغـام یعنی برای خیمه چه             بـریوقتی که تو پناه به عـباس می

 ایشام برده  تو مرا میگفت با سرت،            حسینبی   بدوِن علمدار، زینب ولی،

 ایهمه اقوام برده است که تو از  ارثی             میکندکه صبح و مسا گریه  مهدی اگر

 
؛ الکامل  ۴۵۵ص  ۵تاریخ االمم والملوک ج زيرا در روايات معتبر کتب  ، تغيير داده شدموضوع تنور خولي مستند بيت زير به دليل تحريفي بودن .  1

ج  فی ج  ۱۹۲ص    ۱۱التّاریخ  خوارزمی  مَقْتَل  ص  ۱۰۱ص    ۲؛  مُثیرُاألحْزان  ج  ۲۸۸؛  ابیطالب  آلِ  مَناقِبِ  ج  ۶۰ص    ۴؛  بحاراألنوار  ص    ۴۵؛ 

يات و در زير تشتي قرار  ح ه است که خولي سر را در  تصريح شد  ؛۳۴  ص   ۲ج  جامع  مقتل  ؛۵۱۷  ص  المهموم  نفس  ؛۵۹۸  ص  جالءالعیون   ؛۱۲۵

 اياسـالم را به شيـوة گـمـنـام بـرده            نجِ تنور و دِيربا رأس خويش بود که ک                                  دادند،  

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: محمود ژولیده                    شاعر:   
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 هـاسـیـنـۀ مـا و هـزاران نـالـه             هـااللـه فـراقِ  و است اربـعـین

 جـدا  حـسـیِن سـر شـوِق دیـدارِ             دشـِت کــربـال بـه آمـده جـابـر

 بـرات شه ُمهـرِ  آمـده گـیـرد ز            غـسل بنـموده چو با آِب فرات

 نَـسب  سـیّـِد عـالیآن  مـحـضرِ             سیـنـه نهـاد و با ادب دست بر

 چشِم اشکـبار  این چنین گفتا ز            1با وقـار با خشوع و احـترام و

 زیـنـِت دوِش پـیـمـبـر الـّسـالم            الـّسـالم داور الـّسـالم ای نـورِ 

 الـســاّلم  اطـهـر زادۀ زهــرای            الّسـالم  حـیـدر الّسالم ای جـانِ 

 قَبا  ای یوسِف گلگونحسین   ای            خــدا  خــونِ  الـّسـالم ای وارثِ 

 الـقـفـا  الّسـالم ای شـاِه مـذبـوحُ             جـفـا  کـشـتـۀ تــیـغِ  الـّسـالم ای

 تـو  آمـده دیـدارِ  بـین که جـابـر             ایـثـاِر تـو و من به قـربـاِن تـو

 تب  عطش در تاب و گر چه جانت از            خـیز از جا ای امـاِم تشـنه لب

 آمده  دلخـسـته زائـر  بین هـمان            آمده  جان فـدایت بین که جـابر

 بـا حـیـا  بـا کـمــاِل احــتـرام و             کرد سـمِت سقـای وال رو بعـد

 خــدا  دیـنِ  الـّســالم ای حـامـیِ             الـّسـالم ای ســاقـِی دشـِت بـال

 
به.   1 با توجه  اما  ايراد يا ضعف   بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است  در مصرع اول بيت؛   محتوايي و معناييوجود 

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

   .جايگزين بيت زير کنيد

 اين چنين گفتا ز چشمِ اشکـبار            با خشوع و با فـروتن با وقـار

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مثنوی     قالب شعر: هستی محرابی                   شاعر:   
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 کـشـتۀ شمـشـیِر عدوان الّسالم             ساقِی لب تـشـنه کـامان الّسالم

 آمده جانـان جـان به  بـین پـیاده             آمدهمهمان که بین جا  از خیزو

 جوان رعـنا  الـسـاّلم ای اکـبـرِ             الٌسالم ای روح و جانفرمود بعد 

 تـمــام بــدرِ  الــّسـالم ای هـالـۀ            خـیــُراالنــام الـّســالم ای زادۀ

 باد   پیـماِن تو جان فدای عهد و            جانم به قرباِن تو باد ای علی،

 حــسـن  بــاغِ  الـّســالم ای اللـۀ            الّسالم ای قـاسـِم صد پـاره تن

 نسـترن  برگِ   الّسالم ای ِعـطرِ             چـمن ـروِ الـّسـالم ای قـامِت سَ 

 تقـصیِر من عذر و بی کشتۀ بی             من شـیرِ بی  الـّسالم ای اصغـرِ 

 که کامت حسرِت یک قطره آب  ای            رباب شـیرِ الّسالم ای طفـِل بی 

 1الخضیب  غمخوار دل شیب ای تو            حـبیب جـانم الّسالم ای مونـِس 

 حـسـیـن  کــربــال یـاِر وفــادارِ             حسین الّسالم ای بـهـتـرین یارِ 

 2مـسـلـم و جـوِن ابـوذر الّسـالم             الّسالم جعفر عون والّسالم ای 

 شما ای جان نـثاراِن حسین  بر            الّسالم ای جـمـله یاراِن حسین

 ای فــدائــیــاِن دشـِت کــربــال             نــیـنــوا هـایاللـه  الـسـّـالم ای

 
بهبيت زير سروده  .   1 توجه  با  اما  معنايي اصلي شاعر محترم است  يا ضعف محتوايي و  ايراد  بيت؛   وجود  اول  در مصرع 

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

 حبيب طبيب دل امام باشد. سيدالشهدا طبيب دل همه است نه اينکه  .جايگزين بيت زير کنيد

 بر حسين بودي تو غمخوار و طبيب             الساّلم اي مونـسِ جـانم حـبيب
بيت زير به دليل ايراد محتوايي تغيير داده شد؛ در شهداي کربال کسي بنام ابوذر نبوده است بلکه جون غالم ابوذر بوده .   2

 مسلـم و عـون و ابـوذر السّالم             عفر السّالمالساّلم اي عون و ج                          است



علیه السالم  حضرت سیدالشهدا ، اشعار  ششمدرآستان وصال؛ جلد   625   
 

000
 

 نـگـرانـم بدهـید شـوق آئـیـنه به چـشـم             ها فـصل تمـاشـاست امـانم بدهیداشک

 گـمانم بدهـید  یـقـیـنی به ها رنگخـاک            شـنـوم عـطر گل یاسـین راشما می از

 بـه تــسـالی دل هــمـسـفـرانـم بـدهـیـد             ای مردم اشک فراهم شد اگر جامی از

 سـیر زمـانم بدهـید از خـبر گاه خـط و            1است خدا یک عمر به طول ایّام اسارات

 روانم بدهید  نفسش روح و ازشمیم یک              دار شـدید از گـل داودی من گـر خـبر

 کـفنانم بدهید  رخصت گریه به گـلگون            به خاک ،در این دشتافتاده  دلمهای پاره 

 جـانم بـدهـید اش آرامـش سـایـه در  باز             اینجا سروی خفته در  کاکل آشفته به خون،

 الالیـی گـل را به زبـانـم بـدهـیـد  ذکـر            :رخان میگوید است که با الله  رباب این

 
بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايات معتبر تغيير داده شد! زيرا بعد از زنداني کردن اهل بيت در کوفه ابن زياد ملعون  .  1

نامه گفته  طي  به  کرد؛  تکليف  کسب  يزيد  از  در  اي  طاوس  االعمال صسيّدبن  در؛  ۵۸۹اقبال  قمي  عبّاس  شيخ  اآلمال   حاج  منتهی 

ترين تند   ۵۸۶، فرهاد میرزا در قمقام ص۳۷۵نفس المهموم ص، آيت اهلل شعراني در  1۷4لؤلؤ ومرجان صو محدّث نوري در    ؛۵۲۴ص

روز ميشود؛ مدت زمان رفتن کاروان   4۰کنند که رفت و برگشت آن روز طي مي  2۰فرسخي را در حدود  1۷۵ها هم اين مسير پيک 

و قاضي (    ۵۸۹)اقبال األعمال ص  است، بنا بر نقل سيد بن طاوس  کيلومتر( هم يک ماه طول کشيده    1۵۰۰اسرا از کوفه تا شام )

اند!! حداقل بيست روز هم زمان روز در شام بوده   4۵تا    ۳۰اهل بيت بين    (   ۲۶۹ص    ۳)شرح االخبار جنعمان از علماي قرن چهارم  

دد روايي و تاريخي ديگر که در قسمت نياز بوده است که اهل بيت از شام به کربال برگردند!! با توجه به مطالب فوق و داليل متع 

کرده اشاره  آن  به  کامل  بطور  تاريخي  علمايي  روايات  در  ايم  طاووس  بن  سید  األعمالهمچون    در   مجلسي عالّمه ،  ۵۸۹ص  اقبال 

  اآلمال منتهي  در    حاج شيخ عبّاس قمي ،  (۱۸۱ )لؤلؤ ومرجان  در    محدّث نوري ،  ۶۱۹ص  جالءالعيونو    ۳۳۴ص  ۱۰۱ج    بحاراألنوار

محمّد،  ۵۲۵ص الرجالدر    شوشتري   تقي   عالّمه  العلوي ،  ۲۱۱ص   ۷ج  قاموس  األنوار در    عادل  شعراني ،  ۴۴ص  عبقات  اهلل  در    آيت 

المهمومترجمة   التّواريخدر    محمّد تقي سپهر،  ۳۷۵ص  نفس  التواريخدر    محمّد خراساني ،  ۱۰۱ص    ۶ج  ناسخ  عبد  ،  ۳۱۸ص  منتخب 

،  ۵۸۶ص    قمقامدر    فرهاد ميرزا،  ۳۰ص  ۳ج  حماسه حسيني در    عالّمه شهيد مطهّري ،  ۳۶۰ص  نالرزاق موسوي مقرّم در مقتل الحسي 

آيتي دکتر   ابراهيم  عاشورادر    محمّد  تاريخ  يزدي ،  ۱۴۸ص  بررسي  األحزاندر    ميرزاحسين  تحريف در    سردرودي ،  ۷۵۳ص    مهيج 

هجري وجود   ۶1صفر سال    2۰زگشت اهل بيت در  اند به هيچ وجه امکان باتصريح کرده  ۲۲۶ص    شناسي عاشورا و تاريخ امام حسين

 اندنداشته بلکه احتماال در اربعين سال بعد به کربال آمده

 خـبر از سـیر زمـانم بدهـید  و خـط گاه            طول یک چله جدایی به خدا یک عمر است

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل   محمد جواد غفورزاده            شاعر:   

 



 626  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 هـوای دگـرانـم بدهـید  حـال و از خـبر            شدم مدهوشعطر گل فاطمه   من که از

 آرامـۀ جانم بدهید  طاقـت از دست شد،            این تربت پاک  بوسه بر ام ازها کرده سجده 

 بدهید  آن گل صد برگ نشانم برگی از            داردامکان  دشت لبریز گالب است اگر

 که خاموش شود عشق نه آن است شعلۀ            که فراموش شود اربعین نیست حدیثی

 

 گـذر امـا حـسـیـن  داغ دیـدم هـر            من رسـیـدم از سـفـر اما حـسین

 مـجـلس مـى بـیـشـتر اما حـسین             اما حسین پَر  ومن بال  ازریخت 

 خطبه خواندم حیدرى کردم فقط

 سرورى کردم فقـط کو اسارت؟

 را شکست  دختران منهاى گریه             را شکست خیزران منهاى زوزه

 من را شکستآنچنان  خندۀ شمر            را شکـست نامحرمان من لشکر

 با خودم گـفـتم که بنت الحـیـدرم

 عـهـد کـردم کـفـرشـان در آورم

 نرفت  نامحرم به این خواهر چشم            نرفت مصیبت سر   در این من صبر 

 نرفت  خاطـرت آسوده که معجر            نـرفت  سـیـاهى رنگ بـاالتـر از

 پـیـدائـیـم مـا  پـرده پـنـهـان نــورِ 

 مـا  زهـــرائــیـم ُحـجـب وارثــان 

 سهـم من هم سنگ روى بام بود             حـرفـشان دائـم به تو دشـنام بود

 غـارتت نـاکـام بود کسى در هـر            گـودال شـهـر شـام بود از بـدتـر

 بود  گودال تو میدان و از دلخور

 بـود آزار اطــفـال تـو قــصـد او

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مربع ترکیب    قالب شعر: آرمان صائمی                شاعر:   
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بـه خــدا قـافـلـه ســاالر غـمـم            عـلـمـدار غـممزیـنـبـم من که   

مـن سـفـیـر ابـی عـبــدالـلـهــم            من که پـیـغـمـبـر رنـج و آهـم  

استاشک دلم با تسالی چون              اشک است گـلم با ریشۀ آب و  

بـستـم غـم بـا لـب دلـبـر عـهـد           من بـال دیـده تـرین زن هـستم  

الــزهــرایــم  کــربــال نــائـبــة           فــاتـح غــربـت عــاشــورایــم  

امبـیــابــان بــال صــابـــره در           امام و طـاهـرهزاده   فــاطــمــه  

روی عشاق همه سوی دمشق            عشق بهشرح تمام است  نام من  

بارگـاهـم چو حریم عـلـویست            مدفـنم قبله عرش نـبـوی است  

للا  خـون مـن خـون رگ ثــار           دسـت بـــوســـم حـــرم آل للا  

امبــهــر دیــدار نــگــار آمــده             امحــال دلخـسـتـه و زار آمـده  

آغـوش در مانده سوغات سفر           ها خاموش لب سینه پر آتش و  

آلـود زان سفر پـیرهـنی خـون           روی کبودمانده به جز  من بهر  

پیـراهـن  از قـلـب من پـاره تر           دلـم غــرق مـهـن یــاد دلــدار،   

غـربت سـادات کـنـم  سخـن از            مصیـبـات کنم شرح غـمـهـا و  

ای وای ها شد چه تا عصر  صبح           وای  بـال شد ای قـسمتم رنج و  

»بِـال ناِصر« شد شـاه مظلـوم           ز غـریـبی سخـنـم قـاصـر شد  

اَیَن حـبـیـب  زهـیـر، نـالـۀ اَیـنَ            آن وضع عجیب چه بگویم من از  

بال  َمصـرع اللـه بود کـرب و           بـاغ شـد طـعـمـۀ طـوفـان بـال  

نفاعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                مثنوی       قالب شعر: قاسم نعمتی                   شاعر:   
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بــاَ اربــا بــدن اکــبــر شــد ار           اولیـن اللـه، چـسـان پـرپر شد  

هم پـاشید  حـسن از جـسم پـور           هم پاشید یـاسمن از او بـعـد از  

علـقـمـه صوت عباس   کامد از           شد شـدائـد ولی آن دم احساس  

شکستغنچه  ساقه یکتیرکین             گسسترشته احساس  آن از بعد  

کـندند  روی دست پـدرش سـر           کندندمرغکـی را ز جـفـا پَـر   

غم این همه ازشده   تاکمر  یک           حــرم نـا مـحــرم تـا دور دور  

به َکربَم بگـذاشت  پـردۀ صبـر            بـگـذاشت به قـلبـم دست آمد و  

شــّدت داغ کــنــد قــلــبــم آب            تاب  بیگردم که ترسش این بود   

غمها دیدم  آن لحظه چه بعد از            گـلـو بـوسیـدم و زیـرخـم شـد   

صـحــرا ورق قــرآن را   بـیـن           دیـدم » ابـداِن باِل اَکـفـان« را  

غبار  گرد وتا فرش همه   عرش           تار تـیـره و آسمان گـشت دگر  

را  غـربـت عــاشــورا جــلــوۀ           را تـل هـمـۀ غــوغــا دیـدم از  

دشت بدن ریخـته بود بین یک           بودآویخته نی  سری روی یک  

شد ُسم جـسم حـسیـنـم گم زیر            عـیـنـم گـم شد دو به خـدا نـور  

آغــاز اسـارت سـفــرم شـد بـا             باز حـرمـتی آن دم شد باب بی   

خـدا داغ حسیـن پـیـرم کرد هب            کی مصیبات زمین گـیرم کرد  

جسم حسین دل کندن من و از           دشمن و مستی و شادی کردن  

آن شــام بــال  جـانـب کـوفـه و           وبال این کرب ازحسین رفتم بی   

کـوفـه شـدم  قــد خـمـیـده وارد           مکـشوفـه شدم روضه صاحب  

سوار دیدمش سوخته رخ نیزه           یـارروزه با   هـجـران سه بعـد  
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هالل گشته قرص مه بود چرا           وصال زسوالم جواب است بی   

آورد صـدایـم یک داغ  کـه در           سخت بگـذشت برایم یک داغ  

بنـیـاد  آن بـد مـجـلـش عـشرت           داغ آن مــیــکــدۀ ابــن زیـــاد  

خـجـالـت بـه خـدا آب شـدم از           تاب شدم ای دیـدم و بیصحنه   

پیش طفـالن همه شرمنده شدم             ُمردم از بی کسی و زنده شدم  

کـاخ یــزیــد  جـانـب شـاه بـال،           گـشتم از عـقـده و کردم تبعـید  

طفالن خسته  ره چهل منزل و           چهار گـلـدستـه من و هشتاد و  

عطش  چـشم سقا و یـتـیـمان و           حـمراء و بیابان و عطشکاخ   

ای وای سیلی و تهمت  نی کعب           وای  ای عزم بشکستن غـیرت  

روی کبود  زنان،  پیش سینه در           نی بود  گه بر صندوق و رأس در  

روزم گم شد  شب ودیگر  وای           مـردم شد بسکه سر،بازی این  

سـاعات رسـیـد  ره بـه دروازۀ           رسیدسادات به   ای سختلطمه  

جای تـسبـیـح و عـبـادات نبود            نـام دروازه که سـاعـات نبـود  

جـایـگـاه طـرب مـسـتـان بـود           پـایـگــاه هـمـه رقـاصـان بـود  

کـوچه گـردی حـرم شد آغـاز            بعد تجـهـیـز سه روزه با ساز  

ما بُـگـزیـدند چـه مـسیـری بَرِ            هـمـه ابـعـاد جـفـا سـنـجـیـدنـد  

الـقـاب دروغ و حـرفـهـای بـد           دم دروازه و بــازار شــلـــوغ  

است خارجی کمترین تهمتشان            است فحش دِم رایجـی بینـشان  

آن کـوی یـهـود  تـاد درَرَهم افـ           تـرین لـحـظـه برایم آن بود بـد  

پــردۀ مـحـمـل مـا را کـنــدنـد             ریـشـۀ هـرچه حـیـا را کـنـدند  
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ریخت خاکستر  یکی آتش و  وان           برسرریخت همه سو ازسنگ کین   

سوخت گیسوی دخترها و دامن           سوختهمه پیکرها  حرارت از  

من نگـویم سخنی زان مجـلس            مـونـسدرد، بـسیـار و نـدارم   

آلود  خونلبی  وتشت   و سر یک           خیـزران دسِت ز نسِل نـمرود  

ضـربـه، شـیـرازۀ لبـهـا پاشید           آنـقـدر چـوب لـبـانـش بـوسیـد  

کــرد تـغــیـیـر صـدای قــرآن            گـاه نـبـوی شـد ویـران بـوسـه  

شراب  غرقسرش   تا دور دور           ازغصه دگر خانه خرابشدم   

امقــامــت خــم آمــده قــد و بـا            امحـال با ایـنـهـمـه غــم آمــده  

من چهـل روز مصیبت دیـدم            اربـعـیـنی غـم و محـنت دیـدم  

ماند  جاشام سه ساله  حیف در           کـنج ویـران گـل الله جـا ماند  

آزاد شـده  کــردن دگـر گــریـه           که هـنـگـامـۀ امـداد شـده کـو؛  

 

 بـیـشـتر کـنـیـم  کـم است بگـو گـریه اگر             کنیمعمری ست در فراق تو با اشک سر 

 کـنـیم  تربت بـیـاورید که خـاکـی به سـر            ایم، حوصلۀ شرح قـصه نیستجا مانـده 

 کنیم شب را به یاد کرب و بالیت سحـر             این حرم ایم و هر شب جمعه درری زاده

 کنیم  ضـررراضی نـشو که این همه آقا              است صد حج برابر باهر قدم به سمت تو،

 کنیم؟  شود به ضریحت نظرمی  یک روز            کنیمرویم و فقط گریه می یک گوشه می 

 تا کـی بـرای آمـدن امـا، اگـر… کـنـیـم             کـنـم حـسـین امسـال اربـعـین تـو دق می

 بـشر کـنـیم این جـمـله را شعـاِر حـقـوق            االربـعــیـن عـلی حـسـیـن فـی یـوم حـی

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: حامد فالحی راد                  شاعر:   



علیه السالم  حضرت سیدالشهدا ، اشعار  ششمدرآستان وصال؛ جلد   631   
 

000
 

 حـسین خـادم نـاقـابـل این آسـتـان بـودم            حسین بودمزبان بی طفلی آن موقع که   از من

 پیش تو گرچه زیان بودم حسین  سود کردم            زهرا برایم خرج کرد  کردم وروضه خرج 

 جوان بودم حسین داشتم وقتی شوق پیری              از جوانی خـوبتر پیـِرغـالمی شـماست

 حسین بودمکران  مدیون لطفی بی هرقدم             آمـدی افــتــادم بـرایـت پـیــشــوازم راه

 بودم حسین انتهای کاروان  چون سگی در            هم بـخـر را آبـروبـین خـوبـانت من بی 

 زمان بودم حسین  شدم کاش آنکاش یارت می            شدیکه بودم دیرتر راهی مقـتل می من

 سایبان بودم حسین  زیر کن هروقت عفو             مسیر درخوردم آب هروقت راحت  کن  عفو

 موکب یادشان بودم حسین  بخدا موکب به            تــاول پـایـم فـدای پـای دخـتـرهـای تـو

 تو بین مجلس نامحرمان بودم حسین بی             1چنین فریاد زد  خواهری از شام برگشت و

 
 بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايات معتبر تغيير داده شد! زيرا بعد از زنداني کردن اهل بيت در کوفه ابن زياد ملعون طي .   1

گفته  نامه به  کرد؛  تکليف  يزيد کسب  از  در  اي  طاوس  االعمال صسيّدبن  در؛  ۵۸۹اقبال  قمي  عبّاس  شيخ  اآلمال ص حاج  و   ؛۵۲۴منتهی 

ها هم اين ترين پيک تند  ۵۸۶، فرهاد میرزا در قمقام ص۳۷۵نفس المهموم ص ، آيت اهلل شعراني در  1۷4لؤلؤ ومرجان صمحدّث نوري در  

روز ميشود؛ مدت زمان رفتن کاروان اسرا از کوفه تا شام   4۰کنند که رفت و برگشت آن  روز طي مي  2۰فرسخي را در حدود    1۷۵مسير  

و قاضي نعمان از علماي قرن چهارم (    ۵۸۹)اقبال األعمال ص  يک ماه طول کشيده است، بنا بر نقل سيد بن طاوس  کيلومتر( هم    1۵۰۰)

اند!! حداقل بيست روز هم زمان نياز بوده است که اهل بيت از شام روز در شام بوده  4۵تا    ۳۰اهل بيت بين    (  ۲۶۹ص    ۳)شرح االخبار ج

مطال به  توجه  با  برگردند!!  کربال  ديگر  به  تاريخي  و  روايي  متعدد  داليل  و  فوق  در  علمايي    ب  طاووس  بن  سید  األعمال همچون    اقبال 

  حاج شيخ عبّاس قمي ،  (۱۸۱ )لؤلؤ ومرجان  در    محدّث نوري،  ۶۱۹ص  جالءالعيون و   ۳۳۴ص  ۱۰۱ج   بحاراألنوار   در  مجلسيعالّمه ،  ۵۸۹ص

اآلمالدر   محمّد،  ۵۲۵ص  منتهي  ادر    شوشتري  تقي   عالّمه  العلوي،  ۲۱۱ص  ۷ج   لرجالقاموس  األنواردر    عادل  اهلل  ،  ۴۴ص  عبقات  آيت 

عبد ، ۳۱۸ص منتخب التواريخدر  محمّد خراساني، ۱۰۱ص  ۶ج ناسخ التّواريخدر  محمّد تقي سپهر، ۳۷۵ص نفس المهمومدر ترجمة  شعراني

، دکتر  ۵۸۶ص    قمقامدر    فرهاد ميرزا،  ۳۰ص  ۳ج  حماسه حسينيدر    عالّمه شهيد مطهّري،  ۳۶۰ص  الرزاق موسوي مقرّم در مقتل الحسين

تحريف شناسي عاشورا و در   سردرودي،  ۷۵۳ص   مهيج األحزاندر    ميرزاحسين يزدي ،  ۱۴۸ص  بررسي تاريخ عاشورادر    محمّد ابراهيم آيتي

داشته بلکه احتماال در  هجري وجود ن  ۶1صفر سال    2۰اند به هيچ وجه امکان بازگشت اهل بيت در  تصريح کرده  ۲۲۶ص    تاريخ امام حسين

 اند اربعين سال بعد به کربال آمده

 تو بین مجلس نامحرمان بودم حسین بی            خواهری بعد چهل روز آمد و فریاد زد

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     سید پوریا هاشمی            شاعر:   
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 کردم الـبال باور نمی  قـیـامت بود یا یـوم             کردمنمی  باوردیدم تو را به روی نیزه می 

 کردم نمی  باور دشت کربال تا ناکجا... ز            پایانمن و همراهی اشرار و این صحرای بی

 کردم نمی  ها باوردیدم تو را بر نیزه می  و            کردیها باور نمی کوچه مرا دردیدی می  تو

 کردم باور نمی   ... غم سـقا و دستان جدا            1؟روزی بشکند آن سرو طوبا را دانست میکه 

 کردم نمی  ها باورجان خیمه  فتاد آتش به            اهل حرم آوارهٔ صحرا حرم غارت شد و

 کردم نمی باور  قتیل االشقیا؛ شده عطشان،            ساحـل دریا خـدایا زینت دوش نـبی در

 کردم نمی  این صدا بود آشنا باور بُنَی...            را حزینی قتلگه صوت ازای گوشه شنیدم 

 کردم نمی کربال باور  کفن درتنت را بی            کردم  اسـباِن ستـمکاران رها میان نعـل

 کردم باور نمی  زر خون خدا، میان تشت            ای قاری قرآن  خیزران بود ازلبت دل برده 

 

سرخ خود را بر زمین انداختند  عقیق چون            صحرا نگـین انداختند انگـشـتر زود بر  

ها خود را چنین انداختندفـراز نـاقـه از            را مشتاق است خاک تشنهبارانی که مثل    

از یمین انداختند  و  خویشتن را از یسار            پس به یـاد اکـبر و عباس روی قـبـرها  

البـنـین انداخـتـند یا اُم  خویش را با ذکـر            عـباس جای مادرشکوچک  روی قـبر  

روی پیشانی دشت تـشنه چـین انداختند             که آنقدرخاک را بر سر زدند و سر به خاک   

چین انداخـتـند نـویسان نقـطه اکثر مقـتـل             اربعین شد که پس از نام رقیّه در کتب  

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

 .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 کردمغم سـقا و دستان جدا ... باور نمي             !دانست روزي بشکند آن قد و آن باال؟که مي 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل     مجید تال                    شاعر:   

 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل    نعیمه امامی               شاعر:   
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 حسین  یاعّشاقت صدا کن  در میاِن خیِل              حسین ُکنت را باصفا کن یاقلِب این گریه 

 کـربـال کن یا حـسین  هیئِت ما را بـیا و             تو محـرومـم ز ولی امسالِ  اربعـین آمد

 ریا کن یا حسین  از ما را خودت دور روضۀ            زدم این هم بجای بیـرقت بیرقی سردر

 جوابش یک نگاهی بر گدا کن یا حسین   در             آقـا جان سالمی با ادب دهم از دورمی

 حسین  یا شفا کن از این طعاِم روضه را پُر            خورممی راهیئتی این غذای موکب جای 

 نوا کن یا حسین  ها را پُر از شور وحنجره             ذبحِ عظیمکناِر مادرت یک سر بزن  در

 حسین  یا سرا کن َجلِد آن صحن و کبوتر چون            کاره دِل ما را از اینجا پَـر بدهای هـمه

 حسین  کیمیا کن یا سراسر این محبّت را            َعـلَمشویم انگـار در زیِر ما بـرادر می 

 حسین   دِل بپا کن یا خواهشاً شوری دگر در            زائـرم امـسال هـم اّما به نـوعِ دیگـری

 

 امباز هم بغِض گـلو را به قلم ریخته             امدر پاِی علَم ریخته  حاجت آورده و

 امریخته ایـواِن حـرم  عـرِق شـرم در            پابوس  هر که در عمریست قدرنشناسم و

 امچه کم ریخته  چشِم گنهکار از اشک،            ثـارللا  وسـِط روضۀ مکـشوف تو یا

 امطـرحِ قـسم ریخته  ام وجامـانده باز             مـرا خـاطـره تنـهـا بـگـذاریـدغـِم  با

 امچه خاکی به سرم ریخته کرده! معصیت             َعـلـٍی، بـطـلـب َعـلـٍی بِه َعـلـٍی بِه بِه

 امریخته چایِی غم  ام!چند موکب زده            هجده برسم  و صدستوِن دلم تا به  در

 امریخته برم  و شبه را دور حسرِت هر            الـقـبـله  های مِن ناقـابل و بابُ عکـس

 !ام سخت به هم ریخته را چه کنم؟!  اربعین            آواره شدم  کـربال بـسـته شد و نوکـرِ 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     محسن راحت حق            شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   مرضیه عاطفی                     شاعر:   
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 چه داغ و درد و بال مبتال شدم هر بر             بال شدم وکرب آن زمان که دور زِ  از

 جدا شدمست گوییا که من از تو ُعمری            1ام لحـظه به لحـظه از غـم تو آب رفته 

 مسا شدم  کام تو صبح و گـریان به یادِ             هنوزام تشنه بین حسین که لب   برخیز و

 ها شـدمهـمسـفـِر نـیـزه  چهـره کـبـود،            بین حسین که نیلی شده ُرخم و برخیز

 شدم شـبـیه حـضرت خـیـرالنّساء حاال            است فرق کرده منزینبم که چهرۀ  من

 هـا شـدمبـچـه  آخـر سـپـر برای زن و            حـسین هم شـوم مـادرمـانشـبـیه  بایـد

 انـتـهـا شـدممـحـنِت بـی  کس اسـیـرِ بی             قـامـتم خـمید گـیـسوی من سفـید شد و

 شـدم شـاِم بـال مـهـمـاِن بــزِم کـوفـه و            هانیزه هم روی تو ها ومن روی ناقـه 

 بـوریـا شـدم  بـه پـاره پیـکـِر در زائـر            امکـنـارت رسـیـده بـود بـازطـور  هر

 
ي  انامه  بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايات معتبر تغيير داده شد! زيرا بعد از زنداني کردن اهل بيت در کوفه ابن زياد ملعون طي .   1

و محدّث نوري در    ؛۵۲۴منتهی اآلمال ص حاج شيخ عبّاس قمي در؛  ۵۸۹اقبال االعمال صسيّدبن طاوس در  از يزيد کسب تکليف کرد؛ به گفته  

فرسخي را در    1۷۵ها هم اين مسير  ترين پيکتند  ۵۸۶، فرهاد میرزا در قمقام ص۳۷۵نفس المهموم ص، آيت اهلل شعراني در  1۷4لؤلؤ ومرجان ص

کيلومتر( هم يک ماه    1۵۰۰روز ميشود؛ مدت زمان رفتن کاروان اسرا از کوفه تا شام )  4۰کنند که رفت و برگشت آن  روز طي مي  2۰حدود  

اهل بيت   (   ۲۶۹ص    ۳)شرح االخبار جم  و قاضي نعمان از علماي قرن چهار(    ۵۸۹)اقبال األعمال ص  طول کشيده است، بنا بر نقل سيد بن طاوس  

اند!! حداقل بيست روز هم زمان نياز بوده است که اهل بيت از شام به کربال برگردند!! با توجه به مطالب فوق و  روز در شام بوده  4۵تا    ۳۰بين  

و   ۳۳۴ص  ۱۰۱ج    بحاراألنوار  در  لسيمجعالّمه،  ۵۸۹ص  اقبال األعمالهمچون سید بن طاووس در  داليل متعدد روايي و تاريخي ديگر علمايي  

قاموس  در    شوشتري  تقي  عالّمه محمّد،  ۵۲۵ص  منتهي اآلمالدر    حاج شيخ عبّاس قمي ،  (۱۸۱ )لؤلؤ ومرجان  در    محدّث نوري،  ۶۱۹ص  جالءالعيون

 ناسخ التّواريخدر    قي سپهرمحمّد ت،  ۳۷۵ص  نفس المهمومدر ترجمة    آيت اهلل شعراني،  ۴۴ص  عبقات األنوار در    عادل العلوي ،  ۲۱۱ص  ۷ج  الرجال

التواريخدر    محمّد خراساني،  ۱۰۱ص    ۶ج الحسين،  ۳۱۸ص  منتخب  الرزاق موسوي مقرّم در مقتل  حماسه در    عالّمه شهيد مطهّري،  ۳۶۰ص  عبد 

  مهيج األحزاندر    ميرزاحسين يزدي،  ۱۴۸ص  بررسي تاريخ عاشورادر    محمّد ابراهيم آيتي، دکتر  ۵۸۶ص    قمقامدر    فرهاد ميرزا،  ۳۰ص  ۳ج  حسيني

صفر    2۰اند به هيچ وجه امکان بازگشت اهل بيت در  تصريح کرده  ۲۲۶ص    تحريف شناسي عاشورا و تاريخ امام حسيندر    سردرودي،  ۷۵۳ص  

 اندهجري وجود نداشته بلکه احتماال در اربعين سال بعد به کربال آمده ۶1سال 

 ست گوييا که من از تو جدا شدمعُمري             اميک اربعـين گـذشته و من آب رفـته

 کام تو صبح و مسا شدم يادِ به گـريان             ام هنوزيک اربعين گذشته و لب تشنه

 ها شـدمچهـره کـبـود، هـمسـفـرِ نـيـزه            يک اربعـين گـذشته و نيـلي شده رُخم

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: رضا رسول زاده                  شاعر:   
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دیدمپریشان را به نی   من زلف تو            بعد از تو چهل مرتبه طوفان دیدم  

وللا کـه ســخــتــی فــراوان دیـدم            دیدم بیـابـان را سـرسـبـزی کـوفـه  

 گـفـتـم کـه فــراق را نـبـیـنـم دیـدم 

تـرسـیـدمآنچه می  آمـد به سـرم از  

ُشد چو زهرا بودم جا که نـیاز هر            من آنجا بودم هرجا که سرت بود،  

هـا بـــودم امــا ســپــر تـــمـام زن            آنـقـدر بـگـویـمـت که تـنـهـا بـودم  

به نیزه بود چون خورشیدم رأس تو  

تـرسـیدمآمـد به سـرم از آنچه مـی   

افتادیـا وقـت نـمـاز خـواهرت می             افتادنـاقـه دخـتـرت می  یـا از سـر  

افتادسـر نـیـزه سرت می وقـتی ز            افــتـادمـیمـادرت  دوبـاره انـگـار  

دیـده خـون دل باریدم  ز چون ابـر  

تـرسـیـدمآمـد به سـرم از آنچه می   

با قـتل تو حـّس سرفـرازی کردند             سازی کردند با بغـض چقدر فـتـنه  

رازی کردند دست د گیسوی تو بر             با جـان ربـاب نـیـز بـازی کـردند  

لـرزیــدماز شـدت گـریـه گـاه مـی   

تـرسـیـدمآمـد به سـرم از آنچه می   

مـرتـبـه تـب کـردم  هــزار انـگـار            تـا مـوی رقـیــه را مـرتـب کـردم  

شب کردم خویش را صبح جان کندم و            زینب کردم گریه به من زیـبـنـم و  

یدمپیچ در خلوت غم به خویش می  

تـرسـیـدمآمـد به سـرم از آنچه می   

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:                 مربع ترکیب      قالب شعر: ناشناس                    شاعر:   
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خوب زدند مرهم به دل زخمی ما            خـدا مردم مغضوب زدند ما را به   

لبت چوب زدندبه عمداً  وبودم من              زدندسنگ به محبوب  ُمحبدر پیش    

دیدمدل تشت کـوچه را می من در  

تـرسـیدمآمـد به سـرم از آنچـه می   

کردمسالمت روی نی  وقت ز هر احساس رضایت کردم چشم تو در              

واهـمه خـصم را مـالمت کردمبی  کـردم قـیـامـت قـیـام کـه تـنـهـا نـه              

بـالـیـدم روی نی به تو می حـتی ز  

تـرسـیـدمآمـد به سـرم از آنچه می   

 

زیبایی  اوج ها درکه بشکفتید روی نیزه           زهرایی سرخ هاینازنین آالله  سالم ای  

ماه صحرایی! ای منخسف! آفتاب   ای سالم          ! لب تشنه ای بحر پیرهن!بی  یوسف سالم ای  

 چشم دریایی  ام باآب آورده  تو بهر از که           !خشکت حنجر  نثارای اشکم  زجا برخیز،

به تنهایی  رادشمن  پشتشکستم خدا داند            اگر چه قامتم خم گشت از کوه فراق تو  

رسوایی  طشتطشت طال شد   بیدادگر که بر            گفتممی تکبیر من  وقطعنامه خواند  تو سر  

پذیرایی مهمان از  کردند که با سنگ جفا            پرسی زننگ شامیان این بس شام می  از اگر  

تماشایی زینب را  با چشم تو ممکن نیست جز که             چنان داغ تو آبم کرده و از پا درافکـنده  

ا چراغ گردهم آیی سر پاک تو شد بر م           یک شب سرا رأفتت نازم که در ویران لطف و به  

ما صف آرایی   که بهر کف زدن کردند دور           اهـل شـام بـسـتـانـد خـدا داِد دل ما را ز  

شکیبایی  ،شکیبایی زد ازاین  گریبان چاک           مقتل به روی دست در  چونگرفتم پیکرت را   

خشکت چشم میثم گشته دریایی به یاد حلق              باران زا قبول حضرتت افتد که همچون ابر  

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:           قالب شعر: غزل    غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 گـیـردقـافـلـۀ آل عـبـا می عـطـری از            گیردنوا می  و دل زمزمه و شـور باز

 گیرد بشود رنگ عزا میهر که َمحرم             بـاز در مـاه صـفـر بـوی مـحـّرم آمـد

 گیردخـدا می  ها بـوی رگ خـونقـلب            افـتدتپـش می  است که دلها به اربعیـن

 گیرد این مروه صفا می  عشق از حاجیِ             داندست خـدا می حـّجِ ما حـجِ حـسینی 

 گـیردبال میوره کـربنـیـمۀ زینب از            مـدینه اُوالست همه حتی به  کـربال بر

 گیردمی  زهـراست که پا  نوای دلِ   این            که رسد موکب عشقخانه برون شو  جابر از

 گیردشهـدا می جـبرئـیل است که ذکر            بال بـرپا شد  وکـرب خـیمۀ فـاطـمه در

 گیردحاجـت آریـد که امروز دعـا می            للابال بـسم وکه دارد هـوس کـرب هر

 گیرد جزا می  که در روزست مقامی این              آگـاه مـرتـبۀ خـویش نـگـردد از زائـر

 گیردحرم اینجاست، دلت راه کجا می            الـلـه نــوشـتـنـد ازل دل مــا را حــرم

 

 شد آغاز باری مختصربا کوله این سفر            شد آغاز سفر دلی پُر خون، با سری بر نی،

 آغاز شد پـدرشـکـاف فـرق خـونین   از            تراین پیـش  کـربـال اما بـرای زینب از

 شد آغاز جگـر کـربال شاید که با خـون             حسن که با تیری به تابـوت کربال شاید

 شد آغاز های پـشت درشعـله کـربال از            حیرت وا نداشت  زینب را به ،سوخت که ای خیمه

 شد  القمر آغازاعجازی که با شقّ  چه َوه!            !ستمعجزه  ؟ زینبای از چشم کربال را دیده 

 ماه صفر آغاز شد  پس مـحـرم تازه در             زینب مجال گریه بر این داغ یافت اربعین، 

 شد کـربـالی دیگـری با یک نفـر آغاز            گرفتپایان تَن  دو و  کربال با داغ هفتاد

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   محمود ژولیده                 شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:         قالب شعر: غزل     محمدحسین ملکیان            شاعر:   
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 یک نظر برخیز  رود از هوش،ستاره می              برخیز ای سحرآغوشت  شفق نشسته در

 برخیز   پر بال وگسترده   به بام عشق تو            خون زد بال در که به شوق توکبوتری 

 ره تو خاک رهگذر برخیز نشـسـته در            قدمت  بوسه بر  چو من به حسرت یک چشم

 برخیز   سفری سرخ دربه در، که مانده از            غـربت راه ای زخـستهرسیده زائـر دل

 برخیز این سفر به ُهرم چلّه نشـستم در             دلـم طـی کـرد های شـب شـام راشـبانه 

 های تر برخیز از چشم چکدمی به چهره            اللهٔ دشت کنون که خون دلم سرخ همچو

 بـرخـیز  ای پـدر! سکـیـنه آمـده از راه،             قسم به حرمت عشق :اشاره بگویمیه یک 

 

 زینب است نوایِ قرارِی دل از شور و بی            زینب است هاِی جلوه  ازای گوشه اربعین یک 

 زینب است پاِی خاک ای ازجلوه  گمان یک بی              وجب که هر کربال رفتی بدانکجاِی  هر

 این دو عمیقاً در صداِی زینب است  خصلتِ              مثـِل حـیـدر رفـتـه و مـانـند زهـرا آمـده

 استـقامت اّولین درِس وفـاِی زینب است            کمان برگشتن وقِت  ،رشیدهوقِت رفتن قد 

 است  زینبدعاِی  رزقی در دانی چههیچ می              آورد شب حسـینش را به خاطر نمازِ  در

 دِم خـیـبرگـشاِی زینب است شام تسخـیرِ              نفاق اش درهم شکـسته هیبِت اهلِ خطـبه 

 حیاِی زینب است  معناِی عفّت ازشرمگین             نمودای از نور بر ِگردش تّجلی می هاله

 است زینب هایِ شانه ها برغّصه  گرچه بارِ              جهان درآوردنش را کس ندیده  فرود سر

 است  دارالشفـاِی زینب هامطمئناً روضه             راهش دهید الحسین،افتاده از بابُ  هرکه دور

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   غالمرضا شکوهی                 شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعلفاعالتن وزن شعر:           قالب شعر: غزل     محسن راحت حق            شاعر:   
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 ناسـزا انـداخت   مرا به حـلـقۀ لبخـند و            انداختپـا  سفری که مرا زِ  رسیدم از

 انداخت  هاشانه  زلفش چه به که  سفر آن از            کـشتـند سفـری که یـتـیم را رسیـدم از

 به طعنه تکۀ نانی به پیـِش ما انداخت             به حاِل ما خندیدیهودی آن سفر که  از

 حـیا انداختمیاِن مجـلس چـشمـاِن بی             راکه پس از کوچه دخترانت  سفراز آن  

 صدا انداخت لباِن سرخِ تو را آخر از            دندانت به سنگی شکست  آن سفر که از

 ها انداخت روِی خاک سرت را ِز نیزه  به             پیش نگـاهم اصابِت یک سنگ چـقدر

 سِر تو را به روِی طشتی از طال انداخت             نجِ ویـران وعـیالت به ُکـ تمام اهـل و

 که روِی چهـرۀ ما تازیانه جا انداخت            فـقط نه حلقۀ زنجیر و خیـزران دیدیم

 آتـِش جـگـرم بـده که بگـویم بر  نـفـس

 سـرم بـده که بگـویم چه آمده به  تـوان

 بـیـنم می  بـرم را غـبـار دور و هـنـوز            بیـنممی  روِی دست رسیـدم که تـار به

 بـیـنم می ُشـمـاررا بـی  زخـِم تو هـنوز            نظرم مانـده شیِب آن گـودال در هنوز

 بینم می دار آن گـیر و سری بُریـده در            سرنیزه سنگ و در ازدحاِم حرامی و

 بیـنم می به گرد گرد تو صد نیـزه دار             جانتبی جـسِم  برای فاتحه خواندن به

 کمانم سوخت  قامتِ  غمت زِ  تو رفتی و 

 سوختدودمانم تو شد و بی شعله فراق 

 برادر رفت پس ازچشمم  تمام سوِی دو            رفت بگویم چگونه خواهر  چگونه با تو

 رفت  انگـشتـری مطهـر لباس کهـنه و            آمدتنت  به جای آن همه تیـری که بر

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                  ترکیب بندقالب شعر: حسن لطفی                 شاعر:   
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 هوش مـادر رفت  کنار نیزۀ طفـلش زِ             رباب طفلِ نواِی  وآمد صدای حرمله می 

 رفت  دخترسمِت  نگاهها پِِی غارت به             زدنفس نفس می طفلی  آتش و حرم در

 رفت  معجر ،شکست ُگِل سر  ،چشم رفت  دو            کـوچک گـوشـوارۀ غـارت یک برای

 امشـفـیـق آمـده مـونـس و یار و جدا زِ 

 امآمـده عـمیـق برای بـوسه به زخـمی 

 

 کربالست  آرزوی روی دلم در چشم و            کربالست بوی وزد ایندارد نسیم می 

 های سردنـاله  ام ازشد تـمام سـیـنه  پُر             رنج و داغ ودرد سفر سفر؛ ازبرگشتم 

 جاری کنم حسین  قبر توروی  اشکی به            حسین کنم زاری گریه و که امبرگشته

 این سفر  با اینکه هیچ خیری ندیدم از             سفراین  شکرخدا که زنـده رسـیدم از

 بـبـیـن  ضـربـۀ شـالق را جـای هـزار            ام نـشانی صـد داغ را ببینبر چـهـره

 هرچند دل شکسته ولی پر شکسته نه             نهشکسته  شکسته ولی سر سر هرچند

 دگـار مـانـده بـرای منت حسیناین یـا            سفر شده پیـراهنت حسین سوغـاتم از

 تـوأم «مــادر»  ای تــمـام قـد ازآئـیـنـه              ام ولی نه من آن خـواهر توأمبرگشته

 تا با خـیـال خـویـش بـگـیـرند انـتـقـام              انـد مرا مـجـلس حـرامچـنـد بُـرده هر

 ام”ابـن زیـاد” را سِر جـایش نـشـانـده            امخوانده  خطبهغمت  هرجاکه شدبه پای 

 شدم  هـمـسـفـر های قـاتـل تـوبا خـنـده            پی تو دربـدر شدم شام و کوفه در در

 من دلخسته جان گرفت  از را و می زد تو             زخم سرت را نشان گرفت که بود   هرکس

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مثنوی           قالب شعر: محمد حسن بیات لو              شاعر:   
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شناسیَم دگرپیر گـشته خواهـرت نمی              سفر ببین که زینب آمد از شد واربعین   

شـده بـرابرم  گـنـه خـزانبی  ای بهـار            من فـدای تـربت غـریـبت ای برادرم  

به در در به کوی و  شهر و کوشهر  ،لحظهلحظه            سفر ازتا بگویم که درنگ کن ای لحظه  

 جملهای بگویمت ز غصه های سینهسوز            زینب تو پیر شد حسین در این شبانه روز 1

ها سرتروی نیزه  ز من سایبان گشت             هـای پیـکـرتپـاره بود زیـر آفـتـاب،  

خاطرات شهر شام  کشد مرا حسین،می             گـوشۀ لب امـام سنگ کوفـیان کجا و  

های دخترانناله  های مـادران وگریه            خیزرانرود هجوم چوب نمی از نظر  

هـاتـازیـانـه  مـثـل مـادرم شـدم اسـیـر            هانشانه زخم عشق توست مانده بر تنم   

ات مرا عـذاب دادغـم رقـیـه  بـیـشتـر             دادرباب شب مرا غم  و گرچه غصه روز  

 
 بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايات معتبر تغيير داده شد! زيرا بعد از زنداني کردن اهل بيت در کوفه ابن زياد ملعون طي .   1

گفته  نامه به  کرد؛  تکليف  يزيد کسب  از  در  اي  طاوس  االعمال صسيّدبن  در؛  ۵۸۹اقبال  قمي  عبّاس  شيخ  اآلمال ص حاج  و   ؛۵۲۴منتهی 

ها هم اين ترين پيک تند  ۵۸۶، فرهاد میرزا در قمقام ص۳۷۵نفس المهموم ص ، آيت اهلل شعراني در  1۷4لؤلؤ ومرجان صمحدّث نوري در  

روز ميشود؛ مدت زمان رفتن کاروان اسرا از کوفه تا شام   4۰کنند که رفت و برگشت آن  روز طي مي  2۰فرسخي را در حدود    1۷۵مسير  

و قاضي نعمان از علماي قرن چهارم (    ۵۸۹)اقبال األعمال ص  يک ماه طول کشيده است، بنا بر نقل سيد بن طاوس  کيلومتر( هم    1۵۰۰)

اند!! حداقل بيست روز هم زمان نياز بوده است که اهل بيت از شام روز در شام بوده  4۵تا    ۳۰اهل بيت بين    (  ۲۶۹ص    ۳)شرح االخبار ج

به مطال با توجه  تاريخي علمايي  به کربال برگردند!!  متعدد روايي و  األعمالهمچون سید بن طاووس در  ب فوق و داليل  ،  ۵۸۹ص  اقبال 

نوري،  ۶۱۹ص  جالءالعيون و    ۳۳۴ص  ۱۰۱ج    بحاراألنوار  در   مجلسي عالّمه  ومرجان  در    محدّث  قمي،  (۱۸۱ )لؤلؤ  عبّاس  شيخ  در    حاج 

  آيت اهلل شعراني ،  ۴۴ص  عبقات األنواردر    عادل العلوي،  ۲۱۱ص   ۷ج  قاموس الرجالدر    شوشتري   تقي  عالّمه محمّد،  ۵۲۵ص  منتهي اآلمال

عبد الرزاق ،  ۳۱۸ص  منتخب التواريخ در    محمّد خراساني،  ۱۰۱ص    ۶ج  ناسخ التّواريخدر    محمّد تقي سپهر،  ۳۷۵ص   نفس المهمومدر ترجمة  

الحسين مقتل  مقرّم در  ميرزا،  ۳۰ص  ۳ج  حماسه حسينيدر    عالّمه شهيد مطهّري،  ۳۶۰ص  موسوي  محمّد ، دکتر  ۵۸۶ص    قمقام در    فرهاد 

تحريف شناسي عاشورا و تاريخ در    سردرودي،  ۷۵۳ص  مهيج األحزاندر   ميرزاحسين يزدي، ۱۴۸ص  بررسي تاريخ عاشورادر   ابراهيم آيتي

داشته بلکه احتماال در اربعين هجري وجود ن  ۶1صفر سال    2۰اند به هيچ وجه امکان بازگشت اهل بيت در  تصريح کرده  ۲۲۶ص   امام حسين

 اندسال بعد به کربال آمده 

 زينب تو پير شد در اين چهل شبانه روز             سوزهاي سينه اي بگويمت ز غصهجمله 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                    مثنویقالب شعر: مهدی مقیمی                شاعر:   
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زجر تازیانه خورد سفر زکشاکش   در            بهانه خورد ات کتک به هر سالهسه  دختر  

اجل شد طبیب او رسید و تا به وصل تو            بغل در فـشرد ات سـرتقـیه آنچنان ر  

سـالۀ تو میـهـمان شـام شد تا ابـد سـه            اش تمام شدغصه  در کنار تو حسین،  

 

 رسـد مـی یک قـافـلـه اسـیـرعـزادار            رسدره وا کـنـیـد قـافـلـه سـاالر می

 رسـددلـبـر بـرای دیــدن دلـدار مـی            حسین سری دست و پا نما یا برخیز

 رسد باشد تو ناز کن که خریدار می              کنیمی عـشق شدم ناز حاال که پیـر

 رسد آری حـقـیـقـت هـمه اسرار می             الحسین سینه سینای زینب است سرّ 

 رسـد می  تـرین زمـانه دیـدارغـم پُـر             امبـاال بـلـنـد بـودم و حـاال خــمـیـده

 رسدبازار میحق زکوچه و   ناموس            آمده عـباس کو که صبـرعـقـیله سر

 رسد می  جانم به لب ز گـریه بسـیار            کـنمپیرهـنت پهـن می روی قـبر  بر

 رسد می نیزه به دست لشگـر اشرار            امپیش دیده ها شده درتکرار صحنه 

 رسـد می  لب یـار  فـریـاد العـطـش ز            شـنوم زیر دست و پامی  گویا هنوز

 رسدبار می  اینام سینه قبرت به روی             نـشد بدنت را بغـل کـنـم آن بار گـر

 رسد می  همه آزارآن  زینب غمین از            شکستدشمنت مرا   غرورهرجا که شد 

 رسددار میاش از آن دل غـم الالیی            1نهـان گـشـتۀ عـلـی   قـبـر آه ربـاب و

 
بيت زير به دليل مستند نبودن تحريفي بودن حذف شد؛ همانگونه که بسياري از علما و محققين همچون عالمه بيرجندي؛ شيخ عباس  .   1

( پژوهشی نو در بازشناسی مقتل سیدالشهدا  ۲۲۹( مقتل تحقیقی )۲۲۴( منتخب التواریخ ) ص ۱۴۱کبریت احمر )ص  قمي و .... در کتب 

ست موضوع نبش قبر و سر به نيزه زدن حضرت علي اصغر صحت ندارد و تحريفي است اين قصة جعلي و .... تصريح شده ا( ۲۴۰)ص 

و ساختگي براي اولين بار در قرن سيزدهم در کتاب رياض القدس آن هم بدون هيچ استنادي تحريف شده است » کتاب رياض القدس 

 توسط علما و محققين تاريخي جزء کتب تحريفي معرفي شده است«؛ 

 رسد دار مي اش از آن دل غـمالاليي             ربـاب و قـبر بـهـم خـوردة عـلـي  آه

مفاعیل فاعلنمفعول فاعالت وزن شعر: غزل                      قالب شعر: قاسم نعمتی                    شاعر:   
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 تـن بـود زینب کـسـای روی پـنـج             اول گـل هـر سخـن بود زینب از

 زیـنب شـکـن بـودبت  بـدون تـبـر            زینب بود مـادرش ممـتحـن چنان

 گهـر بود زینب  زیـنب!بـود  قـمر

 بود زینب  نظـر هـر مـمتـاز از و

 حـقـیـقـت نـدارد آورده بـاشد؟ کـم            کسی مثل این آیه عـصمت ندارد

 جز کربال میل و رغبت ندارد  به             نداردحسین عشق خلوت  با جز به

 کند تا قیامت  سر است اینچنین  خوش

 تـا قــیـامـت کـنـد   بــرادر بــرادر

 1آمد اش خواهربا قلب صد پاره  و            آمـد مــادر بـه گـودال افــتـادی و

 
هاي علما و مراجع تغيير داده شد، در بحث غارت معجرها دو بيت زير به دليل مستند نبودن و همچنين عدم رعايت توصيه .   1

که صورت گرفته باشد با آنچه متاسفانه بصورت ـ موضوع غارت معجر بر فرض بر اين1نکته مهم بايد مورد توجه قرار بگيرد  

اي شود بسيار متفاوت است، الزم است بدانيم در عرب آن زمان قسمتي از حجاب زنان )معجر(، پارچه عام در اشعار آورده مي

بسياري از  که هم اکنون نيز در عراق، عربستان و  گرفته و اين جزء حجاب بوده است؛ همچنان بوده که در مقابل صورت قرار مي

َو أَبْدَيْتَ   اشان در مجلس يزيد فرمودند:در خطبه   علیهااللسالمرو حضرت زينب  گونه حجاب دارند، از اين کشورهاي اسالمي اين 

دختران سول خدا را با صورت باز، شهر به شهر در معرض ديد مردم قرار دادي! لذا ُوجُوهَهُنَّ تَحْدُو بِهِنَّ الْأَعْدَاءُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ؛  

اين روبند صورت  است حذف  مطرح  معجرها  در غارت  بيت کشف حجاب شدآنچه  اهل  باهلل  نعوذ  اينکه  نه  است  بوده  اند  هها 

زينب   اشاره مي   علیهااللسالمهمچنان که حضرت  بر همين موضوع  دردناکي  هم  و  بزرگ  بسيار  نيز مصيبت  اين  کنند که خود 

  ما   خود  اگر  آيا   ـ گفتن و يادآوري غارت معجرها حتي در حد همان روبند صورت شايسته و سزوار اهل بيت نيست!!!2است  

د و... براي لحظاتي نتوانند حجاب خود را حفظ کنند آيا دوست داريم که يکسره به ما  ناموسمان به هر دليلي همچون با  روزي

.... و  برده  باد  را  همسرمان  يا  و  مادر  خواهر،  چادر  روز  فالن  در  که  شوند   ناراحت  حرف  اين  تکرار   از  ما   آيا   متذکر 

 فاجعة تلخ را حتي بر فرض صحت آن بازگو و تکرار کنيم!!! اين نيست شايسته  وجه  هيچ به  پس شويم؟؟نمي 

 روسـري خـواهر آمد کـنار تو بي            بـه گـودال افــتـادي و مــادر آمـد

فعولن فعولن فعولن فعولوزن شعر: مربع ترکیب            قالب شعر: سید پوریا هاشمی            شاعر:   
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 تن درآمـد   با زحـمـت از لباس تو             آمد همینکه تورا بوسه زد لشگـر

 کرد  خونت وضو به  نبّرید خنجر!

 شد تو را پشت و رو کرد رو و دلم زیر

 خـمـیده به اینـجـا رسـیـده خـمـیده            چکیدهچشمش چکیده  گهر از دو

 بــریــده  آیـد بـریـدهمـی  صـدایـش             کـشیـده! چه درد بـدی از کـشیده!

 مـن خـاتـمبی  سـالم ای سـلـیـمـان 

 محـرم من هـم  بـاز مرا بغـل کـن

 بــنـدان کـوفـه  گـذر کـردم از راه            را به مـیـدان کـوفـه کـشـیـدنـد ما

 غـربتی داشت زندان کوفه عجب            1کـوفــه  نــمـودم رســوا شـغــاالن

 دادنـد به تـفـسـیـر قـرآن من اجـر

 دادند نی مرا زجر سرت رفت بر

 بـهــانـه بـی بـهــانـه مــرا  مـرا بـا             کوچه مرا خـانه خانهمرا کـوچه 

 وحــشـیـانـه  کـشـیـدنـد بـیـن گـذر            سـیـلی و تـازیـانه بـه زور لـگـد،

 کـشیـدندمی  کـتک را با  ربـاب تو 

 کـشـیدنـدمی ویـرانه ما سـرک  به

 
؛ ۱۲۱/ ۵الفتوح  بيت زير به دليل انطباق بيشتر با روايات معتبر تغيير داده شد؛ زيرا براساس کتب معتبر تاريخي همچون:  .   1

؛  ۵۹۳؛ جالءالعیون  ۲۰۹؛ مُثیرُاألحْزان  ۲/۴۶؛ مَقْتَل خوارزمی  ۴/۱۱۶؛ مناقب آل ابیطالب  ۱۳۰؛ اللهوف  ۳۸/۳۶۷أمالی مفید  

؛ مقتل مقرّم  ۲۲۳؛ مقتل امام حسین  ۳۵۳المهموم  ؛ نفس۵۱۶؛ قمقام  ۴۸۵اآلمال  ؛ منتهی۱۶۴و  ۱۰۹صص    ۴۵بحاراألنوار ج

 .کردند،در شهر کوفه مردم پشيمان شده و گريه زاري مي ....و  ۲/۴۳؛ مقتل جامع ۲۹۹

 عجب غـربتي داشت زندان کوفه             مـرا دوره کـردنـد مـردان کـوفـه

 چـقـدر آشـنـاهـا مـرا زجـر دادنـد             به تـفـسـيـر قـرآن من اجـر دادنـد
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 را های ارغـوان یـاس کاروان از یک              زیـــارت کـــاروان را  ام بـهــرآورده

 ام پیـش تو این قَـّد کـمـان را بـنـشانـده            فـرقـی نـدارد بـاال سـر و، پـایـیِن پـا،

 تـوانـستـی ببـیـنی وضعـمـان را تا می            بـرادرکـاش نـامحـرم نبـود اینجـا  ای

 هم آن را  بر سینه دارم داغِ هم این و،            من هم آب آور نـدارم نـداری، سـر تو

 های سـاربـان را بسکه شنـیـدم طعـنـه              مویم سفید است مرا،دیدی می کاش  ای

 توان را  من تاب و  ها برده ز این زخم            من هم زخم، ازتن داری نشان   به توهم 

 زخـِم زبان را  دارم نشان روی جگـر            امـا من بـرادر تـو زخـم نـیـزه داری،

 آنـجـا بـرادر نیـمـه جـان را  آوردم از            های کوفه خـیلی حرف دارماز کوچه

 کمان را و  تو هم تیر  نی خوردم،  من کعبِ              تو از روی زین من از نفس افتادم و، 

 کـربـال بـاغ خـزان را  رسـانـدم سـالـم            نـذر سـر تـو هـر چـه بـال آمـد سـرم،

 شمـِر بد دهان را جان ما انـداخت،  بر             ومن گرفت  ازآنکس که تو را  به لعنت

 کوفـیان را  بـخـشم بـرادر هـرگـز نمی            تش گـرفـتـمدر کـوفه با خـیـراتـشان آ

 دخـتـران را  بـالم گـرفـتـم،  زیـر پـر و            گـشتم سپـر پـیـش بـالها اربعـین  یک

 سـایـبــان را  یـادم نـرفـتــه نــاقــۀ بـی             رفت ِگـل فرو یـادم نرفته محـملت در

 یـادم نــرفـتـه یـا اخـی داغ جــوان را              نــرفــتـه داغ پـشـت داغ دیــدی یــادم

 را خیزران   دیدم لب غرِق به خون را،            هم زد روحم را بهاوضاع شراب  بزم

 زد دخـتر شیرین زبان را  خیلی کتک             خیلی زجرمان داد الکردار، این زجرِ 

 آنجـا که دیـدم حـلـقـۀ نـامـحـرمـان را             آورد اشـکــم را در دروازۀ سـاعـات،

مستفعلن مستفعلن فعمستفعلن وزن شعر: قصیده                قالب شعر: رضا باقریان                  شاعر:   
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 بـام دیــدم کــودکـان را  بــاالی پـشـت            هر منـزلی که ایـستـادم سنگ خوردم

 حـاال بـبـین پـای مـِن دامن کـشـان را             دنـبـال رأِس تو ِچـهـِـل مـنـزل دویـدم

 نـالـۀ هـفـت آسـمــان را  آورد آهـم در            کردم خیلی گریه ،یستپنهان ن که   تو از

 خـواست پیش تو بمیـرم خیـلی دلم می             سعی کردم پس بگیرم خیلی سرت را

 

 رسولم خـوان مـقـتل آل من روضه            عـقـیـله، بضـعـۀ پاک بـتولممن آن 

 دیــوار دیـدم من مـادرم بـیـن در و            داغِ غم بسیار دیدم من کوه صبرم،

 آهام… دیده  رالخته جگر  ،خونطشت  در            آه ام…من فرق خونین پدر را دیده

 ها را ضربه  غوغای شمر و ،تل  باالی             را هاصحـنه وای من دیـدم تمام ای

 های حـیدری طوفان نمودمخطبه با             ظلـم شامیان ویـران نمودم من کاخ

 فـتح کردم با چند دخـتر من شام را            فتح کردم  یک بار دیگر من کوفه را

 تـمـام کـافـران را رو بـردم،مـن آبـ            رابساط ظالمان  کردم رو و من زیر

 اما هزاران سنِگ روِی بام خوردم            تا شـام بُـردم  پـیـغـام تو  پـیـغـمـبرم،

 پیش تر از  من زینبم اما کمی نـیـلی            ریشدلی  و خونای من زینبم با سینه 

 بــالگـردان طـفـالن اسـیـرتبـودم             فـقـیرت و  ای عالـم و آدم گـرفـتـار

 شد  زینب سپر ای،جا که آمد ضربه   هر            شد پر بال وبی   بعد توهر چند زینب 

 پایم گشته چون گل پر نشانه سر تا به            کـربـال تا شـام خـوردم تـازیـانه از

 زینب ساالر ام،من زینب شـرمـنـده            زینب  ای یار برخیز و خواهر را ببین،

 ام حـاال ببین اما رقـیه…برگـشـتـه             رقیه این خاک غربت با رفـتـیـم از

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: مثنوی                قالب شعر: وحید محمدی                شاعر:   

 



علیه السالم  حضرت سیدالشهدا ، اشعار  ششمدرآستان وصال؛ جلد   647   
 

000
 

 البنـین  خاطرات گریه در صحن یل اُمُّ             اربعـینکـنم با خاطـرات  بـاید سر باز

 نشـسـتم رو به ایـوان امیرالمومنین می             بـرملذّت می خاطـراتش نیـز مرور از

 امـین  پـای زائـرانت بـاِل جـبریـل زیر            بود پهن که رفتم، موکب خوب یادم هست هر

 نشین که بود گویا با مالئک هم زائری            شمردمی با چه شوقی تاول پاهای خود را 

 آسـتـین  خـدا در گـوئـیـا بـودیم دسـتـان             شدیموبالیت می  دسته وارد کربدسته

 فادخـلوها خالدین  گفت با ما:هاتفی می             برگشتن نداشتکاش تا کربال ای  این سفر

 عاشـقی یعـنی همین  ادعایی هم ندارم،            امت زنده  اربعـیـن با من تـمام سـال را

 خوردم زمین که می  جایی  میان راه هر در            صحبت نکردهیچکس  با زبان تازیانه 

 

 دم گریه کردیم  در هرجا حسین گفتند،            کردیم پـرچـم گـریه آیـد زیریـادت می 

 با هم گـریه کردیم  تا کـربـال رفـتـیم و             خواندیمروضه با هم   تا کربال رفتیم و

 کـردیمآدم گـریه  نـوح و  یـعـنی کـنـار            عـرشـیانـند که روایت گـفـته زائـر  این

 نم گریه کردیم اصغرش خواندیم و نم  از            ما هـم نـم بود،در زیـر بـارانی که نـم

 کردیمای که شد مجّسم گریه روضهبر              سـاله در مـیان راه دیـدیـم چـندین سـه

 یم گریه کرد  قد خم برلحظه بعدش  یک             خـسـتـه شـدیم و با قـد خـم راه رفـتـیم

 گـریه کـردیـم ...  گـفـتـیم که للاُ اَعـلـم            آقای مـظلـوم؟ گـفـتـند تا کی گـریه بر

 های کـربال هم گـریه کردیم عکـس  بر            مقـامش بال و هـر تنهـا نه بر کـرب و

 گـریه کـردیمکم  فـردا پـشیـمـانـیم اگر            وللا به دوزخ، ست برها آبی این اشک 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل     احسان نرگسی                  شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل               قالب شعر: حمید رضا محسنات            شاعر:   
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 1شدم هجـر تو بـبـین چـقـدر پیـرتر  در            شدمدر این سفر  داغ تو  جان زِ من نیمه

 شدم  خونجگـر از داغ هجـر تو بنگـر            ام؟شـناسی میتو مرا  ام!من آب رفـته 

 اگر چه کمی مختصر شدم من زینـبم!            ام؟شـناسی از غصه آب شدم! مرا می

 شدم تو به شام و سحربی  چون شمع، آب،             نکـردم شبی سحـر توکه بی  آن زینـبم

 شـدم  دلـت هـمـسـفـر با قـاتالِن سـنگ            توترین مصیـبـتم این بود بعِد  سنگـین 

 شدم  رهگـذر آماجِ سنگ و طعـنۀ هر            های شام چه گـویم برای تو؟کوچه از

 بـا یـاِد مـادرم تَـنِـشـان را ِسـپـر شـدم            زدندجا که تـازیـانه به اطـفال می هر

 
ر تغيير داده شد! زيرا بعد از زنداني کردن اهل بيت در کوفه ابن زياد  بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايات معتب.   1

منتهی   حاج شيخ عبّاس قمي در؛  ۵۸۹اقبال االعمال صسيّدبن طاوس در  اي از يزيد کسب تکليف کرد؛ به گفته  ملعون طي نامه 

در    ؛۵۲۴اآلمال ص نوري  ومرجان صو محدّث  در  1۷4لؤلؤ  اهلل شعراني  آيت  المهموم ص،  قمقام  ۳۷۵نفس  در  میرزا  فرهاد   ،

روز ميشود؛   4۰کنند که رفت و برگشت آن  روز طي مي   2۰فرسخي را در حدود    1۷۵ها هم اين مسير  ترين پيک تند   ۵۸۶ص

)اقبال  قل سيد بن طاوس  کيلومتر( هم يک ماه طول کشيده است، بنا بر ن   1۵۰۰مدت زمان رفتن کاروان اسرا از کوفه تا شام )

نعمان از علماي قرن چهارم  (    ۵۸۹األعمال ص   بين    (  ۲۶۹ص    ۳)شرح االخبار جو قاضي  روز در شام   4۵تا    ۳۰اهل بيت 

با توجه به مطالب فوق و داليل  بوده  نياز بوده است که اهل بيت از شام به کربال برگردند!!  اند!! حداقل بيست روز هم زمان 

  ۱۰۱ج    بحاراألنوار  در  مجلسيعالّمه ،  ۵۸۹ص  اقبال األعمالهمچون سید بن طاووس در  ريخي ديگر علمايي  متعدد روايي و تا

عالّمه ،  ۵۲۵ص  منتهي اآلمالدر    حاج شيخ عبّاس قمي،  (۱۸۱ )لؤلؤ ومرجان  در    محدّث نوري،  ۶۱۹ص  جالءالعيونو    ۳۳۴ص

الرجالدر    شوشتري  تقي   محمّد  العلوي،  ۲۱۱ص   ۷ج   قاموس  نفس  در ترجمة    آيت اهلل شعراني،  ۴۴ص  بقات األنوارعدر    عادل 

التّواريخدر    محمّد تقي سپهر،  ۳۷۵ص   المهموم التواريخدر    محمّد خراساني،  ۱۰۱ص    ۶ج  ناسخ  الرزاق  ،  ۳۱۸ص  منتخب  عبد 

، دکتر  ۵۸۶ص   قمقامدر  فرهاد ميرزا، ۳۰ص ۳ج حماسه حسينيدر  عالّمه شهيد مطهّري، ۳۶۰ص موسوي مقرّم در مقتل الحسين

آيتي ابراهيم  عاشورادر    محمّد  تاريخ  يزدي،  ۱۴۸ص  بررسي  األحزاندر    ميرزاحسين  تحريف  در    سردرودي،  ۷۵۳ص    مهيج 

هجري   ۶1صفر سال    2۰اند به هيچ وجه امکان بازگشت اهل بيت در  تصريح کرده   ۲۲۶ص    شناسي عاشورا و تاريخ امام حسين 

 اندسال بعد به کربال آمده وجود نداشته بلکه احتماال در اربعين 

 يک اربعـين گذشته و من پيـرتر شدم             جان زِ داغ تو در اين سفر شدممن نيمه 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: رضا رسول زاده                شاعر:   
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 ماندم  پر بال وامسال من در این قفس بی             وقت ضیافـت آمد و در پشت در ماندم

مانـدم لـب آمد اگر این روزها جـانم به            ماندم دربه بال و دروکرب جا ماندم از  

ترین هستم زمـین تنهـاکه روی  انگـار  

کـثـیر اربـعـین هـستم  خـیر مـحروم از  

گوشه است درمانم  ششعکس  خیره شدن بر             مونس نـدارم غـیر این چشـمان گریانم  

جانم کشم من از حسین خیلی خجالت می             راهـی بـهــشـتـنـد و پـریــشـانـم زّوار،  

فراق دوست  ناله از واست  اشک کارم فقط  

اشتیاق دوست از سحرببوسم هر   تربت  

شوق نگاهم را  دیده همیشه خـواهش و            را روی سـیاهـم نـدیـده پـسـتی و اصال  

دانـد صالحـم رامـطمئـنا خـوب می   او            آنچه بخواهم را دعـایم داده هر قـبل از  

بر آنچه که جانان پسندیده ام راضیمن   

شوم هجـران پـسندیـده قـربـانشامسال   

 دستـم به دامـانت آقـا کاری بـرایـم کـن 1            قدری از این درد و  غِم در سینه ام کم کن 

...سائـلت را باز محرم کن فـراهم کن  بـرات کـربـالیـم را سلطان!            و انظر إلیَّ  

دانی می تسکین هر درد و غمی روضه است،  

خوانی؟چند خطی روضه می شبیبم، ابن   

 
  به   کنيممي   پيشنهاد ؛ضعف محتوايي در عدم رعايت شأن اهل بيت وجود بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   1

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

 .کنيد زير بيت جايگزين را آمده

 ام کم کن سينه  غمِ در اين درد و قدري از            دامـانت رضا کاري بـرايم کن دستم به

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلنوزن شعر:           مربع ترکیبر: قالب شععلی سپهری            شاعر:   
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گدا مشهد  وقت غربت دلخوشی هر در            ها مـشهدمـانـده مـلـجأ جـا تـنهـا پـناه و  

جـای کـربال مـشهـد  تنهـا شدم رفـتم به             شاه خـراسـانی صدا زد که بـیا مـشهـد  

 خـیـلی رئـوفـانـه به فـریـادم رسـید آقـا

سرم دسـتی کـشـید آقا خیلی عـطوفـانه   

زد می را صدا زینبالمحروم  فابک علی            زدو پا می جدم دست  فابک علی المظلوم،  

زدپیری با عصا می   ،المغموم فابک علی            زدمیهوا خولی بی فابک علی المهموم،   

علی آن لحظه آنجا بود  خورد و او نیزه می   

زهرا بود دست و پا فرزند  زیرعطشاِن   

 

 چشم ترمان را  خورده و لبهای ترک             برخیز و ببـین عاقـبت و آخرمان را

 را  آمـدۀ پـرپـرمــان کـبــودهـای گـل            ببینیخورده  خزان که از باغ  برخیز

 را  مــادرمـان آمـد نـظـرم ســوخـتـن            مـدیـنه آتـش خـیـمه دل من رفـت در

 طوفان سـتم بُرد زر و زیـورمان را              رفت به غارتبعد از تو و عباس حرم 

 سـر آب آورمان را نیـزه که دیدم  بر             روی ناقـه کم بـود بیـفـتـم به خـدا از

 برمان را  و با نیـزه گرفـتـند که دور            امـنـیت کـامل چـشـمان تو بـودیم در

 راروی نی محشرمان  ازخودت دیدی تو             من خیره به چشمت یک شهر به ماخیره و

 را  معجرمان ست کسیچند نبرده هر            طبیعی استعام   جان دادن ما در مال

 با ضرب لگـد شاخۀ نیـلـوفـرمان را              قـدر بگویم که شکستند از شام همین

 اصغـرمـان را گهـواره چـوبـی عـلی             چه گرفـتـیم  در فکر ربابـیم هـمه گر

وزن شعر: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن                غزلقالب شعر: سید حجت بحر العلومی            شاعر:   
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 گریه کردم رأس تو را دیدم به نیـزه،            گریه کردم بیرون دویدم من ز خیمه، 

 ندیدم   دنیا خوش از یک روز تو بعد از             پـی هـر کـودک تـنـهـا دویـدم مـن در

 ...فـریـاد بود وهـمـه اهل حـرم  کـار            ...تـن سـجــاد بــود و  آتـشه پـرسـتـار

 میسوخت   جان داد و  تو آتش طفل دربین            میسوخت افتاد و به گیسوی یکی  آتش

 داد میـزد دویـد وسـوی مقـتـل مـی  او            یکی فـریـاد میـزد  از درِد کعـب نـی،

 سیـلی به گـوش کـودکانت باب گردید            دستی به رخسار سه ساله قاب گردید

 زمزمه داشت  جان حال ما را"  بنگرعمو"             دم سکینه رو به سوی علقمه داشتدی

 مـاتـم بـگـیـرم کـه نـبـاشـم بـعـد تو تـا"            آقا به تو گـفـتـم "دعـا کن من بمیـرم

 بام خوردم   از ،عدوی مرتضی  از سنگ            بـار غـمـت بر شانـه ها تا شـام بُـردم

 یـاِد آن دشت  طفل سه ساله و خـرابه،             طشت دررأس  وخیزران  وشراب بزم 

 بماند  ،کردیای  جاخوش به نوک نیزه            بـمـانـد... را مـدیـنـه برنـگـرداندی ما

 1زینب دلش زین ماتم عظمی شکـسته            تا که سـِر تو نـوک نـی آقـا نـشـسـتـه

، یک یادگـارت در  2چندین بـرابـر کرد داغـم پیش دشمن             بی من خرابه مانده

 آل پـاک مـصطـفی رحمی نکردند  بر            درکوفه هم برحال ما رحـمی نکردند

 
کتب  .   1 همانطور که در  معتبر حذف شد زيرا  روايات  با  مغايرت  و  نبودن  دليل مستند  به  زير  اآلمال ص  بيت  اربعین  ۴۸۳منتهی  ؛ 

  مقتل   بازشناسی  در  نو  پژوهشی   ،۱۴۱  ص  ۱ج  جامع  مقتل   ؛۲۱۱؛ تحریف شناسی عاشورا و تاریخ امام حسین ص  ۲۳۳الحسینیه ص  

و ديگر کتب معتبر آمده است سر به چوبة محمل زدن و مغايرت با روايت هاي معتبر است ؛ اين قصه اوّلين بار در   ۳۰۴  ص سیدالشهدا

 جعل شده است   اسفرايني منسوب به  نورالعينکتاب 

ـ             تا که سـرِ تو نـوک نـي آقـا نـشـسـتـه  محـمـل شکسته  هزينب سرش با چوب
 .نيستند  قافيه  هم با  رعايت قافيه که رکن اصلي شعر است تغيير داده شد؛ کلمات بي من؛ مي رسم منبيت زير به دليل عدم .  2

 رسم مناما به زودي در کـنارش مي             يک يادگـارت در خرابه ماندْ، بي من

لن مستفعلن فعمستفعلن مستفعوزن شعر: مثنوی                   قالب شعر: وحید دکامین             شاعر:   
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 ولیکن خـم نگـشتمغم دیـدم  روی غـم             غـم نگـشتـم  مـحـزون شـدم اما اسـیـر

 به عـرش حـّق رسیدم قـتـلـگـاه تـو از            چه دیـدم غـیـر زیـبایی نـدیـدم من هر

 

 ام رسم ارمغان آورده، به گلگلستان یک             ام آورده خواستی با کاروان من  ازچه  آن

 ام  پنـاهـان را، بـدیـن داراالمـان آورده بی             بارید و من عالم، فتنه می دیوار از در و

 ام  با فغـان آورده  کـاروان را تا بدیـن جا،            بانگ یاری برنخاست اندراین ره از جرس هم،

 ام آوردهبه جان  چون خود، همرهان خویش را،             ام  درغمت نالیده  منزل،  به بس که من منزل

 ام نهان آوردهسوز  درد وغم و  یک جهان،           تا نگویی زین سفـر با دسـت خالـی آمدم

 ام پیـغام خزان آورده چون از آن گلـزار،             1بهتر است  قصۀ ویرانۀ شام گر نپـرسی،

 ام  جان و جسمی ناتوان آورده پیکـری بی              خـون جگر سپید و دامنی،خرمنی موی 

 ام  این یتـیـمـان را بـه سوی آسـتان آورده            کنی  دیده بودم با یتـیـمـان، مهـربـانی می 

 ام اشـک روان آورده از بـرایـت دامـنـی،            برده بود دیده بودم، تشنگی از دل قرارت،

 ام  یک نیـستـان نـالـه و آه و فـغـان آورده            بهـرت عـزاداری کنم به دشـت نیـنوا، تا  

 ام  در کف خود، از برایت نقد جان آورده            تا نـثـارت سـازم و گردم بال گـردان تـو 

 ام  دهسوی سلـیـمـان زمـان آور ای، هـدیـه           ولی شادم،چو مور نقد جان را ارزشی نبود،

 ام  بر زبان آورده ای ازدرد دل را، گوشه            تـا دل مهر آفـرینت را نرنـجانـم، ز درد

 ام در فغـان، اهـل زمیـن و آسـمان آورده           گفت کز این مرثیت هاتفی پروانه را می 

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

 .متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 ام پيـغام خزان آورده گلـزار، آن از چون           بهتر است شام ار نپـرسي، هويران هقص

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:          قالب شعر: غزل     محمد علی مجاهدی           شاعر:   
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 1من بود  با خون دل چشم انتظاری كارِ              من بود زاری كارِ  افغان و دراین سفر

من بود در شاِم مـاتم غـمگـساری كارِ             پرستاركارون غم بود و من هم یك  یك  

مـن بــود   قـراری كـارِ رقـیـه بـی  بـهـرِ             نــالــۀ دردانــۀ تـــو سـوخــتـم بــامــی  

من بود كارِ فكاری  اضطراب و دل این             زاری یـتـیـمـان من بـودم و افــغـان و  

نثاری كاِر من بود  جان بودم سپر چون             نـشـانـه رفـت دشـمـن تا كـودكـانت را   

من بود چـشم تاری كارِ  گریان شدن با            ضرِب سیلی چشمم از شرارِ سوخت می  

داری كاِر من بود  زنده شب این سفر در            تب در و من بودم و سجاد تو در سوز  

من بود با خواندن آن خطبه یاری كارِ             ام پیـش دشمنت ساكـت نبودملحظه یك  

پاسـداری كاِر من بود  گویی چو مـادر            كـبـودم را بـبـیـنیای جـسِم لحـظـه گر  

 
بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايات معتبر تغيير داده شد! زيرا بعد از زنداني کردن اهل بيت در کوفه ابن زياد ملعون  .  1

نامه کنند که رفت و روز طي مي   2۰فرسخي را در حدود    1۷۵ها هم اين مسير  ترين پيک اي از يزيد کسب تکليف کرد؛ تندطي 

کيلومتر( هم يک ماه طول کشيده است، بنا بر نقل   1۵۰۰مدت زمان رفتن کاروان اسرا از کوفه تا شام )روز ميشود؛    4۰برگشت آن  

  4۵تا    ۳۰اهل بيت بين    (  ۲۶۹ص    ۳)شرح االخبار جو قاضي نعمان از علماي قرن چهارم  (    ۵۸۹)اقبال األعمال ص  سيد بن طاوس  

ده است که اهل بيت از شام به کربال برگردند!! با توجه به مطالب فوق و اند!! حداقل بيست روز هم زمان نياز بوروز در شام بوده

 ۱۰۱ج    بحاراألنوار  در  مجلسي عالّمه ،  ۵۸۹ص  اقبال األعمالهمچون سید بن طاووس در  داليل متعدد روايي و تاريخي ديگر علمايي  

  عالّمه محمّد ،  ۵۲۵ص  منتهي اآلمالدر    ي حاج شيخ عبّاس قم،  (۱۸۱ )لؤلؤ ومرجان  در    محدّث نوري ،  ۶۱۹ص  جالءالعيونو    ۳۳۴ص

الرجالدر    شوشتري   تقي  العلوي ،  ۲۱۱ص  ۷ج   قاموس  األنواردر    عادل  شعراني ،  ۴۴ص  عبقات  اهلل  ترجمة    آيت  المهموم در    نفس 

  عبد الرزاق موسوي مقرّم در ،  ۳۱۸ص   منتخب التواريخ در    محمّد خراساني ،  ۱۰۱ص    ۶ج  ناسخ التّواريخدر    محمّد تقي سپهر ،  ۳۷۵ص

در    محمّد ابراهيم آيتي ، دکتر  ۵۸۶ص    قمقامدر    فرهاد ميرزا ، ۳۰ص ۳ج  حماسه حسيني در   عالّمه شهيد مطهّري ، ۳۶۰ص  مقتل الحسين 

عاشورا تاريخ  يزدي ،  ۱۴۸ص   بررسي  األحزاندر    ميرزاحسين  امام  در    سردرودي ،  ۷۵۳ص    مهيج  تاريخ  و  تحريف شناسي عاشورا 

به  تصريح کرده  ۲۲۶ص    حسين در  اند  بيت  اهل  بازگشت  امکان  در   ۶1صفر سال    2۰هيچ وجه  احتماال  بلکه  نداشته  هجري وجود 

 انداربعين سال بعد به کربال آمده 

 يک اربعين چشم انتـظاري کارِ من بود             يک اربعين افغان و زاري کارِ من بود 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: حسن ثابت جو            شاعر:   
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بخشید «سر» حوصله! با نه با  هرچه را داشت             سراسر بخشید عاشق حضرِت حق بود و  

بخشید به خـواهر متمایل به حـیا کرد و            کـشـتـی نـجـات خـود را تـا ابـد لـنـگـرِ   

بخشید   »پر«  سپس داد؛ إذِن پرواز به او             که اوضاعِ زمینگیرِی فطرس را دید تا  

بخشید که به ما رتـبـۀ نوکـر آن زمـانی            رویشمحض طواِف   خداچین کرد دست  

بخشید مـادرش آمد و با گـریه به مـادر            ما را متـولّـد شده بـودیـم چه گـریـان...  

بخـشـید  زنـان را به پیـمـبـرهـمۀ سیـنـه             بـرای اثـبـات  زیـنت دوش نـبـی بـود و  

بخشید ـشرمح ای را وسـِط صحـنۀ عـده            توبه ای را وسـِط روضه و بعـد ازعده  

بخـشـید  بـرابـر زائـراِن حـرمـش را دو            کَرمش عام شد و زیِر قبّه، شب جمعه،  

بخشید! خـیل زّوار خودش را به برادر            غــریـبـِی حـسـن افـتـاد و اربـعـیـن یـادِ   

 

بـنـد وباری بارها گفتم حسین با همه بی              صـفا گفـتم حـسین امتا بگـیرد زندگـانی   

را روی پا گفتم حسین  تا نهادم دست خود             خوردم زمین کجا هایم را گرفتی هردست  

ها گفـتم حسین گـریه ها ودر میان خـنده            آن خنده دادی جای اشکهایم را خریدی،  

گاهی با ریا گفتم حسین   و گاه با اخالص            دادی جوابرا   نیّتی خوانده تو  هرکه با هر  

صدا گفـتم حسین عـزایت بی  بزم گاه در            را نـالـه زدم ام نـام تـو گـاه در تـنهـایـی   

حسین  گفتم هوابغضم شکست وبی  ناگهان              شدند یک به یک زائرنوکرانت  تاکه دیدم   

اربعین، من از وطن تا کربال گفتم حسین             حسین" "ازحرم تا قتلگه زینب صدا میزد  

انـتها گفـتم حـسین  و ابتدا گفـتم "حسین"            نـده هایم راخواهی جواب گریه می حال  

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   مرضیه عاطفی                  شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     محمد حسن بیات لو          شاعر:   
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حسناتى چنین نوشت تا روز حشر از             برکـاتى چنین نوشت از باید نشست و  

عرفاتى چنین نوشت بهتر از از شور            کـشتـى وسیع نجـاتى چـنین نوشت از  

گردن جهان تـشیـع چه دیـنى است بر  

 این شور بى مقایسه حج حسینى است 

تربیتى اینچـنین بگو  شعـور و و شور            است جمعـیتى اینچـنین بگـو کى دیـده  

کى دیده است تـسلیـتـى اینچـنین بگـو             اهـمیـتى اینچـنین بگـو یک مکـتـب و  

کیست؟ دل صحرا به شوق  پیاده در پاى  

 گر خـوانمش قـیـامت دنیا بعـید نیست

شناسى است  مجرب انسانمکتب یک              است عام که درسى حماسى  رستخیزاین   

استریشه ایست پیامش اساسى  کار این            است عبـادى سیـاسى رزمایش بزرگ  

است  ترین تجمع روى زمین شده سابقهبی   

است اربعین شده مدال وحدت ما حاال  

یک پرده از نمایش یوم الجهاد ماست             اتحاد ماست این اربعـیـن هـمایشى از   

اعـتقاد ماست اى از  این اربعین نشانه            مقـیـاسى از تالطـم مـردم نهاد ماست  

کـفن شدیم ما سالهاست عاشق یک بی  

شدیموطن  از عاشقى است که دور  تاثیر  

جـامــى بـزن ز بـادۀ مـسـتـانـۀ عـلـى             ـۀ عــلـىاول نـجـف مـقـابـل مــیـخـان  

زآنـجـا سـپـس زیـارت دردانـۀ عـلـى             اذن دخــول پـشـت در خــانــۀ عــلـى  

گذشت  به کف جان ولى شناخت سپس باید  

 باید براى کرب وبال از نجـف گذشت

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مربع ترکیب         قالب شعر: محمد جواد پرچمی            شاعر:   
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لب پیمانه باده زد موکب به موکب از            زدطلبـد دل به جـاده  وصال مى وقت  

بـوسـه بـه روى تـاول پـاى پـیـاده زد             اراده زد بایـد در این مـسیـر قـدم بـى  

است شدن وسیـلۀ آواره بـودن عـاشق  

 آوارگـى نـتـیـجـۀ بیـچـاره بودن است 

برند آهمی سوى تن رامست ى ها جان             بـرنـد آهسـوى قـرن می دلى به مـردم  

بـرنـد آه زن می  دنبـال خـویـش بچه و            بـرنـد آهسـر را براى کـشته شدن می  

اند خـدا که غذاى فراوان رسانده شکر  

اند زّوار شـاِه تـشنـه که تـشنـه نـمانـده  

کـم نـداشتـند  چـیـزى براى طى سـفـر             نـداشـتـنـدآبـلـه غــم مـرهــم  پـاى پُـر  

خود هم نداشتند دل  لحظه ترس دریک             نـداشتند روى غـم هـاى این پـیـاده زن  

نشد یک زن جدا  از سر لحظه چادر یک  

 یک گـوشـواره دردسـر گوش ها نشد 

هرشب شروع شد گریۀ که ریخت خونش            شروع شدجوشش مکتب  حسین بعد از  

اربعین رسالت زینب شـروع شد  یک            در بین دخـتـران حـرم تب شروع شد  

شد  عـریان سوار گرچه به روى ناقـۀ  

 حـیـدر شد و خـطـبۀ او ذوالـفـقـار شد 1

رفت  وسنگ خورد ولى خطبه خواند   او            رفت کوفه رساند و به وادى مرثیه را  

جـایش نشاند و رفت ابن زیـاد را سر            رفت وتکاند  خود را کوچه چادر  بین در  

 کـاخ یـزید را به سـر او خـراب کـرد

یک تـنـه به جاى همه انـقـالب کرد و  
 

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

 حيدر شد و همش سخنش ذوالفقار شد           گرچه به روى ناقـة عـريان سوار شد               آمده را جايگزين بيت زير کنيد.
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 یاحسین   یاحبیبی  رضوان رشک حریمت ای              جان یا حبیبی یاحسین مــزارت کعبۀای 

 حـسین  ای تنت اوراق قرآن یا حبیبی یا             نور آیات رخت  ای  قاری برنیزه سرت ای

 چـشم گریان یا حبیبی یا حسین  آمــدم با              امآورده  جابـرم بر تربتت عرض سالم

 سربه نی،تن دربیابان یا حبیبی یـاحسین               گرچـه چشم سرندارم دیدمت باچـشم دل

 سر بود در شام ویران یاحـبیبی یاحسین              درکربالست تنت  می دانم گرچه ده پاسخم

 ،عطشان یاحبیبی یاحسین ای به کامت آب              بر قلب من تـا قیامت داغ لب هایت بود

 حسین مهمان یاحبیبی یا غلطیده به خون ای              نهر  دو بین لب تشنه    دیده که را نحرمهمان

 پیکرت شد تیر باران یا حبیبی یاحسین               ونماز جنگ و در صحنۀ ومقـتل درفرات

 مرهــم زخــم فراوان یا حبیبی یاحـسین               بود زخـم روی  زخم روی زخم روی زخم

 بر روی داغ جوانان یا حبیبی یـاحسیـن              داغ روی داغ روی داغ روی داغ بــود

 خاک بودوجسم عریان یاحبیبی یاحـسین              سنگ بود و صورت و تیر جفاو قلب تو

 خار بود وبرگ ریحان یاحبیبی یاحسین              شعله بود ویاس بود وسیلی و رخسارگل

 بر سر خار مغـیالن یـا حبیبی یا حسین               کعب نی بودو تن اطفال و پای زخم دار

 مثل ذبـح عید قـربان یا حبیبی یا حسین              در محّرم روز عاشورا بریدند از تو سر

 بر توچون ابر بهاران یاحـبیبی یاحسین               کـربالاز مدیــنه گریــه کردم تــا زمـین 

 درطواف کعبه ی جان یاحبیبی یـاحسین              پوشیدم به تن غسل کردم جامه ی احرام

 ای به درد خلق درمان یاحبیبی یاحسین              دردمندی همچو میثم ازتو میخواهـد دوا

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل     غالمرضا سازگار               شاعر:   
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 ها رااز شوقش تمام سرزمین  کرده که خالی            را هادرکویت که دارد بهترین اعجازیست چه 

 ها راای گوشه نشین جمع بودن داده با دل           عازم یارند ها بیرون زدند وخانه  همه از

 ها راجمع کردی زیر قُبّه کل دین  یکجا تو            هستند میان زائران ارمنی هندو، مسیحی،

 ها راازل بُرده دل عرش برین  همان روز           آسـمان هم مشتری دارد زمین کـربال در

 را هانگـین  رکاب کـج ندارد فـیض دیدار           مدال کربال رفتن به روی سینۀ ما نیست

 ها را به گریه آستین   زنم دیگر پائین می  و            مام کـارهـایم جـور بـود اما نـشـد آخـرتـ

 ها راعکس شش گوشه نشستم اربعین   کنار            یک بغض هرساله  ماندم و دوباره آخرش من

 ها رااالمین  روح ابد مست کرده تا خیالش           عین معراج استنجف تا کربال پای پیاده  

 ها رااحسان کنی این دل غمین سر نگاهی از           را تو بنویسیاسمم که  آمدم شاید روضه به 

 

 هاستبیکرانه سفر، حرم اربعین،   من،            هـاستعـاشـقـانه قـلـبـم قـلـمـرو هـمۀ 

 هاستبر نشانه  تو جواب زائر ُشکراً؛            ” است ” تفضَّل لبهای خادمان تو گرم

 هاست نوری به خانه مسجد چراغ دارد و             شما طعـم عاشقی خانه به خانه شـور

 هاستدل تنگش بهانه آن زائری که در            رودزند به وسعت دریـا و می دل می

 هاست فصلی پر از شکفتن شوق جوانه            جوان دیدیم طفل در بغـل و کودک و

 هاستتـرانه  با یـاد دوسـتان نـفـسم از            بـا یـاد شـاعـران بـه لـبـم آمـده غـزل

 هاستآن جـاودانـه جاری  جنون اینجا            رسد ولیخـط می خراینجا ستون به آ

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:          الب شعر: غزل    قسید پوریا هاشمی            شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: علی پور زمان                شاعر:   
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 مـونـس و یـاوِر تـوأم برخـیـز             من پـیـام آوِر تــوأم بـرخــیــز

 زیـنـبـم، خـواهـِر توأم برخـیز             سرمـیـزبـانی کن، ای تـِن بـی

 مـانـده از لـشـکـِر توأم برخیز             غــروِب عـاشــورا از یـادگـار

 مـنـبِر توأم برخـیز   یا حـسـین،            جـا بـود نـاِم تـو بـه لـبـم هـمـه

 پـرپـِر تـوأم بـرخـیـز  نـیـلـی و            هـایخـواِن تـمــاِم گـلروضـه

 ها خـمـیدم منغـّصه گرچه از

 تـا کـربـال رسـیـدم من شـکـر،

 تا به روز آخـر مـاند  پـای تو،             خواهر ماند ای تو اگر چه،رفته

 مـاند  مکـتِب پـیـمـبـر تا به جا،             شدم  من اسیـر  شدی کـشته، تو

 او درماند  خطبه خواندم چنان که،            در مـجـلـِس ُعــبـیـدللا کـوفـه،

 به سِر تو قـسم که معجـر ماند             !نـه مـعـجـرم را دادم عـبـاس،

 چــادِر یـادگــاِر مــادر مــانــد             خاک رنگین شد خون و گرچه از

 زمین تر شد گریه کردم ز بس،

 هـایـم شـبـیــِه مـادر شـدچـشـم

 من حـرام حسین  زندگی شد به            شـام حسین تا رسیـدم به شهـرِ 

 حسین لطف و احترام  کمی جز            دیدم شهرشان شد بههرچه می

 روی بـام حسین  به سـِر من زِ              بود که ریختسنگ و چوب  آتش و

 حسینالدَّوام بود َعلَی سوی من             کوچه چـشم آن اوباش سِر هر

 حسین  بَِدهـم شـرحی از کـدام؟             !یا خـرابۀ سـرد مجـلـِس بـزم!

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                    ترکیب بندقالب شعر: رضا رسول زاده                   شاعر:   
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 خارجی به ما گـفـتـند  به خـدا،

 ناسـزا گـفـتـنـد   پیـش چـشِم تو،

 آب شــدم پــنـجــاه سـال،بـعـد              گــالب شــدم زهـــرایـم و گـلِ 

 1عـذاب شـدمبس   در فـراقـت ز            صـبـر را مـن ِز پـا در آوردم

 حـسـاب شدم بـی  زیـِر این بـارِ             مادرخمیده چون   خیز و بنگر،

 شــدم غــِم ربــاب انــیـِس  هــم            دخـتــران بـودم هـم نـگـهــدارِ 

 وارِد مـجــلــِس شــراب شــدم             که خاطـره همین بسبـدتـرین 

 !خوردمی که روی لبت  خیزران 

 !خوردچشِم زینبت می  بر  کاش

 
بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايات معتبر تغيير داده شد! زيرا بعد از زنداني کردن اهل بيت در کوفه ابن زياد  .   1

منتهی   حاج شيخ عبّاس قمي در؛  ۵۸۹اقبال االعمال صسيّدبن طاوس در  اي از يزيد کسب تکليف کرد؛ به گفته  ملعون طي نامه 

در    ؛۵۲۴اآلمال ص نوري  ومرجان صو محدّث  در  1۷4لؤلؤ  اهلل شعراني  آيت  المهموم ص،  قمقام  ۳۷۵نفس  در  میرزا  فرهاد   ،

روز ميشود؛   4۰کنند که رفت و برگشت آن  روز طي مي   2۰فرسخي را در حدود    1۷۵ها هم اين مسير  ترين پيک تند   ۵۸۶ص

)اقبال  است، بنا بر نقل سيد بن طاوس  کيلومتر( هم يک ماه طول کشيده    1۵۰۰مدت زمان رفتن کاروان اسرا از کوفه تا شام )

نعمان از علماي قرن چهارم  (    ۵۸۹األعمال ص   بين    (  ۲۶۹ص    ۳)شرح االخبار جو قاضي  روز در شام   4۵تا    ۳۰اهل بيت 

با توجه به مطالب فوق و داليل  بوده  نياز بوده است که اهل بيت از شام به کربال برگردند!!  اند!! حداقل بيست روز هم زمان 

  ۱۰۱ج    بحاراألنوار  در  مجلسيعالّمه ،  ۵۸۹ص  اقبال األعمالهمچون سید بن طاووس در  دد روايي و تاريخي ديگر علمايي  متع

عالّمه ،  ۵۲۵ص  منتهي اآلمالدر    حاج شيخ عبّاس قمي،  (۱۸۱ )لؤلؤ ومرجان  در    محدّث نوري،  ۶۱۹ص  جالءالعيونو    ۳۳۴ص

الرجالدر    شوشتري  تقي   محمّد  العلوي،  ۲۱۱ص   ۷ج   قاموس  نفس  در ترجمة    آيت اهلل شعراني،  ۴۴ص  عبقات األنواردر    عادل 

التّواريخدر    محمّد تقي سپهر،  ۳۷۵ص   المهموم التواريخدر    محمّد خراساني،  ۱۰۱ص    ۶ج  ناسخ  الرزاق  ،  ۳۱۸ص  منتخب  عبد 

، دکتر  ۵۸۶ص   قمقامدر  هاد ميرزافر، ۳۰ص ۳ج حماسه حسينيدر  عالّمه شهيد مطهّري، ۳۶۰ص موسوي مقرّم در مقتل الحسين

آيتي ابراهيم  عاشورادر    محمّد  تاريخ  يزدي،  ۱۴۸ص  بررسي  األحزاندر    ميرزاحسين  تحريف  در    سردرودي،  ۷۵۳ص    مهيج 

هجري   ۶1صفر سال    2۰اند به هيچ وجه امکان بازگشت اهل بيت در  تصريح کرده   ۲۲۶ص    شناسي عاشورا و تاريخ امام حسين 

   انداحتماال در اربعين سال بعد به کربال آمده وجود نداشته بلکه 

 اين چهل روزه بس عذاب شدم             صـبـر را مـن زِ پـا در آوردم
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 رسیـدن چـقـدر کـم دارم برای تا تو            ام دارمسیـنه اگرچه شعـر برایت به 

 عـدم دارم ام رنگی ازکه آمـده مـنی             محضی ،نهایتیبی  وجود پُری،  از تو

 که در هـوای شما باد در سرم دارم            است های بارانی حوالی آن کوچه  از من

 کرم دارم خـوب که ارباب با چـقدر             امآمـده خـانــۀ تـو گــدا شــدم بـه در

 حسرت یک لحظه بازدم دارم چقدر             دلـتـنگـم ام افـتـاده بازنفـس به سیـنه 

 نیست که ایمان به پا قدم دارم عجیب              چشم من آشیانۀ توست رواق منظـر

 ام دو دم دارممیان شور غـزلخوانی             من گرفته است هیاتی در دسته اشک دو

 درون سیـنه عـشـاق هـم حـرم دارم            امیر قافـله عشق گـفـته است که من

 

 همۀ هستی من كرب وبال مدفون است             من خون استمبریدم به مدیـنه كه دل 

 استخون  غرقه به خونش بدنچون كه دلم              روی خـاك حـسیـن بـمانـم به بگـذاریـد

 محزون است دلم  هست  تاكه جان در بدنم            داندخدا می جان من خفته دراین خاك،

 استهمه شب گردون  شاهد آه دلم شب            پـیـداستنفـس سوخـتۀ من  حال من از

 دلم دشت بال گلگون است گركه ازخون            هـای جـگـرم ریخـتـه دراین وادیپاره

 است هامون  غم ومن دشت   خیمه ومنزل            غسل وكفن، الله صفتبه همان پیكر بی 

 است  عـنان دل من بیرون كف صبر از             شام سفـر كوفه و بعد از اُسوۀ صبرم و

 سپردن به ره عشق و وفا قانون است  جان            این  جان بسپارم پس از عجبي نیست اگر

 نریزد به جهان مغبون است اشك  هركسی            امبه عـزای ُگـل پـرپر شده  «وفایی »ای

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   غالمرضا سازگار                  شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل   سید هاشم وفایی                  شاعر:   
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به مو گویم غم خود را برادر مومی  با تو            بر آن گلوكه من بوسه زدم  یاد آن روزی  

رو تو قبرِ  گیرم ازمی همچو زهرا مادرم             دین خدابسكه خوردم كعِب نی از دشمن   

به كو  رمق گشتم به دنبال سِر تو كوبی             تو پیشرسانم می كشم خود را به خاك ومی   

برخـیز بهِر گـفـتگو   ای دلیِل صبِر من!            عـددهایم بی غـصه شـمار وهایم بی گفته   

های حنجر از غم خنجر بگو با رگ  خیز و            زمین زین بر ازباالی مقتل خوردی  دیدم از  

رو  به  حیایش روچشِم بی  چشم من شد با دو             به سوی قتلگاه   شمر آمدوای از آن وقتی که   

لیكن احـواِل رقـیـه دخـتـر زارت مجـو            بخواه از من عزیِز مادرمخواهی می چه  هر  

 

هـر آشـنـا گـرفـت آری دل غـریـبه و            هوا گرفتدلمان بی گـفـتـیم کـربال…  

گرفت نـاله زدیـم پـای تو تا این صدا             هاداغ روضه دهه از یک بخیر،یادش    

شما گرفت  ازبرات حال آنکه  بهخوش ای             و  به حال آنکه نگاهت گرفتش خوش ای  

گرفت  بالواربـعـین زیارت کرب  یک            فاطمهدستان   حال آنکه ز خوش به ای  

دعـا گرفت گـریـه کرد که آخـر آنقدر            آمـد بـه زیـر قــبّـه و پــائـیـن پـای تو  

مریضش شفا گرفت  بُرد و  گرفت و   تربت             پاهای زائران زآنکه به حال  ای خوش  

گرفت  را  تو  که مسیر آن کسی  لعنت بر            تو کردرحمت بر آن کسی که مرا نوکر   

گرفت  چنین دل خـیـرالنـسا افـتـادی و            چنان که دل مصطفی شکست خوردی زمین  

قـفـا گرفت موی عزیز فـاطـمه را از            بعد   سینه نشست وکه به   آن کسی  لعنت بر   

جسمت عبا گرفت آمد کسی و زود ز            داشت توانگشتر آمد کسی که چشم به   

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل     حسن ثابت جو                شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: وحید محمدی                  شاعر:   
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چشم ترم آتش زد  بر و اشک آتش شد            جگـرم آتـش زد جـرس بـرآوای  بـاز  

سـوز دل بیـشتر از پیش ترم آتش زد             زد برم آتش  برگ و بر  و ناله آتش شد  

آیـد بیرون  چـشـم تر های دلـم ازپـاره   

آید بـیرون  وز نـیـستان وجـودم شـرر   

حبـس دل آزاد کـنید  آه را با نـفـس از             فـریاد کنید دوستان با من و دل ناله و   

زخـم تن حضرت سجاد کنید  گریه بر            شـهــدا یـاد کـنـیـد  اربـعـیـن آمده تا از  

بال   و  پرشهیدان  سوی شهر به زد مرغ دل  

 پـیـش تا از حـرم للا کـنـیـم استـقـبـال

هر طرف سیر کنی جلوۀ مصباح هداست             محترم خـون خداست اینجا حرم جابر  

پیکر صد پاره جداست دست است که از سر و            شهداست کن که مزار  خون جگر غسل از  

جامۀ احـرام بپـوش  پیرهن پاره کن و  

للا بکوش حرمطواف ریزان به   اشک  

آل بـزن   ـه بـا سـوز درون عـلی ونـال            جابرا هم چو ملک پر بگـشا بال بزن  

بوسه به گودال بزن  سجده کن و و خم شو            بزناحوال همه  سینۀ خود در و سر بر  

حسین که دهد بوی   به خاکی  چهره بگذار  

روی حسین  و سر   روی آن خون ز ریخته بر  

بـنی فاطمه کنگریه با فاطمه از داغ             کنزمزمه فشان ناله بزن  جابرا اشک  

سوی علقمه کن گودال روی از گوشۀ             همه کن حـریم پـسر فـاطمه یاد از در  

کندریایی دیدۀ  به رخ ازجاری اشک   

 دست سقا ز تن افـتاده، تو سقـایی کن 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:         مربع ترکیب   قالب شعر: غالمرضا سازگار              شاعر:   
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غم افزا آید  و سوز ای سخت جگرناله              آیدصحرا دل  از  بانگ جرس کن گوش  

کـبـرا آیـد سـفـر زیـنـب بـه گـمـانـم ز             ــتــر زهــرا آیــداســرا دخ پـیــشـبـاز  

الحـرمین آوردند  حـرمی روی به بین  

نـالـۀ ای وای حـسیـن آوردند  سفـر از  

للا دوبـاره به حـرم بـرگـشـتـنـد  حـرم            گـشتـنـد ها همه پرپـربلبـالن آمده گـل  

گـشتند اکـبر عـلی  مـزار هـمگـی دور            سر گـشتـندبـی زائر پـیکـر صد پـارۀ   

دیـدنـد می عـلـقـمه را گـودی قـتـلگه و  

دیدند اشک فشان فاطمه را می  طرف هر  

شد آب سوخت از شرم  شرم شد و عرق            رباب تصویر سینۀ خود دید چو آب بر  

خواب  علی اصغر در ینه مادر، س در شیر             گشت کبابجگرش  سوز  بحر ز جگر  

افـتـادمی  یـاد شش ماهه و گهـوارۀ او  

دادهای خیالی می  حرکتدستش  به دو  

شداش بار دگر خـم میقامت خـم شده            شدنـفـس دخت عـلی شعـلـۀ مـاتـم می   

شد میمجسم پاره  تن صدچشمش پیش             شدکم می داد ز کف طاقت اوتاب می   

آمد نظرش می  حنجر غرقه به خون در  

آمـد پـدرش می  بـوسۀ جـد و  یـادش از  

دیــد اللـۀ پـرپـر مـی بـاغ آتـش زده و            دیـدمی هـم داغ روی داغ مکـرر بـاز  

دیـد می فـرق بشکـسـتـۀ عـباس دالور            دیدمی برادرتن صد چاک لحظه لحظه   

نظرش  همه پیشرفت مصائب می  رژه  

ها بود که شد تازه درون جگرش داغ  

ها را خستهکرده فریاد درون حنجـره            بـسـته را گـریه آزاد شده بغـض گـلـو  
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ابــتـا پـیـوسـتــه  ذکـرشـان یـا ابـتـا یـا            آهـسـته زنـنـد داغـداران هـمـه فـریـاد  

 اشک اطـفـال دل فـاطـمه را آتـش زد

را آتـش زد  زینـب کـبری هـمهگـریۀ   

ای سالمم به جراحات تنت باد حسین            گفت ای همدمم از لحظۀ میالد حسین  

آتش عشق تو زد بر جگرم باد حسین              که چشمم به تو افتاد حسین  از همان روز  

بغـل فـاطـمه با هـم بودیم  در تو من و  

غم بودیم  هر  وشادی  به هر همدم و یار  

در بـیـابـان بـال بُــرده رهـایـم کـردی            خویش جدایم کردی  گو چه شد از ال برح  

گاه بر نـوک سنان گـریه برایم کردی            گـوشـۀ گـودال دعـایـم کـردی در گـاه  

نیزه به اشک بصرت  چشمم افتاد سر  

قرآن سرت خواندن  جگرم پاره شد از   

دیده خضابم کرده دل سرزده از خون            بـم کـردهتـا  داغ سـراپـا تب و کـثـرت  

کـبابـم کرده  چهـره بنـمـای که داغ تو             سخنی گـوی که هجـران تو آبـم کرده  

اشک گالب آوردم خاک تو از  سر بر  

آب آوردم  تو گرچه خود آب شدم بهر  

تـوأند  ظالمان تا ابد الـدهـر سیـه روز             توأند روزگذرد چه زمان می   روزها هر  

تـوأنـد  که پـیام آور فـریـاد ستـم سـوز            توأند هـمه لشکـر پیروز اهـل بیت تو  

حسین  گشتند حقیر تویکسره سرکشان   

حسین  شـام شد پایگه طفـل صغـیر تو  

کـوفه به سـوی شام خرابم بردند  بعـد            کـویت به شـتابم بردند سر دشمنان از  

بـزم شـرابم بـردند  با سـر پاک تو در             عذابم بردند  نه که با رنج و اسارت به   
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دیـدمتر از کـربـبال می  شام را سخـت  

دیـدمطشت طال می  سر خونین تو در  

رقصیدند تو  کوچه به دور سر هر سر            شامـیان روز ورودم هـمگی خـندیدند  

زلـزلـۀ خـطـبـۀ من لـرزیـدند  با لـیک            پوشیـدند عـید بگـرفـته همه جامـۀ نـو  

شام درریخت به جانم  گرچه باران بال  

 کار شمـشیر عـلی کرد زبـانم در شام 

آنچه گـفـتـیم و شنـیدیـم برای دین بود            همگان سنگین بود به دوش  گرچه این بار  

این بود  شرف ما بود شهادت، ارث ما            پنداشت عدو تلخ به ما شیرین بودو آنچه   

 میثم ابیات تو چون شعلۀ ظالم سوزند 

حـزب خـدا پـیـروزنـد  خـدایی خـدا تـا  

 

 آیند للا خلـق للا میبه سـویت ای امیـن             آیندمی  راه این از کجا باشند هر از همه

آیند خیل خاطرخواه می  عوالم، به عشقت از            هستندقدم ملک با زائرانت هم  صف جن و  

آیند زائرانت راه میزمین و آسـمان با            ما راه آسان شد  بر زمین سرمست راه افتاد و  

آیند هـمراه می پا، به شوق دیـدن تو پابه             ببین شانه به شانه هم سفید و هم سیاه اینجا  

آیندخوان، با سیل اشک و آه میروضه  گروهی           مدح چشمانت مست غرق توصیفند و گروهی  

آیند و نم نم تا دم درگاه می  بغضند از  پُر           ست  بارانی   شهر و روز  حال رسند و به شهرت می   

آیند آنجا به اذن ماه می سـوی آفـتاب  به            از اوستطواف  آغاز مدار عاشقی سقاست،  

آیند شاه می   گدا و هم نزدت دوشادوش که            محشرای، انگار تصویری است از قیامت کرده  

آیند می   لطف گوشه چشمت آخرش کوتاه به            گیرندمی چشم  زهر گرچه من از منکر و نکیر  

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفشعر: وزن             قالب شعر: غزل    محمد مهدی شفیعی          شاعر:   
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 هاجامانده گـریه باید کـرد بر اقـبـال ما             هاجامانده حال ما ازسنگ هم آتش گرفت 

 هاجامانده آمده دنبال ما فـطرس امروز            کنددیگری حس می  جور درد را همدرد،

 ها شد عادت هر سال ما جامانده  دگر این             از راه دورروز اربعین و یک سالم  ظهر 

 هاجـامـاندهزبـان الل ما   داده یـاری بر            آن رفـیق کودکی باز هم قـربان گـریه،

 هاامثال ما جامانده  دم به دم، این چند روز،            زنـنددیـگر داد از داغ رقـیـه می  جـور

 

چشماِن ترت را  دو لب خشک و            رایـــاد آمـــد وداع آخــرت  بــه  

را هـای خواهـرتچـشم  گرفـتـند            بـا آب  زمـان شـســتـن قــبـر تـو  

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

خولی و جفا نیست  خبر از زجر و            نیست ها نیزه اینجا سرت بر دگر  

ما نیست  رقـیـه دخـتـرت هـمراه            توستزیـنـبت شـرمـندۀ   بـرادر،  

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

شـدتـاب مـی عـلـقــمـه بـی  کـنـار            شدمی ناله جـسمش آب رباب از  

شد؟می  گـلـم سـیـراب کجا بودی            عطشان گفت با سقـایبه لب می   

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

بـود  آشـنــا دلـم مـهــمـان یــاری            بودکه سال بخت ما  خوشا سالی  

بود   نجـف تا کـربـال مـسـیـرم از            بـا پـای بـرهـنه دوش و عـلـم بر  

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

شـد سـرا ام مــاتـم سـرای سـیـنـه             تـنم درمانـده، روحـم مـبـتـال شد  

شـد نـرفـتـن قـسـمِت امـسـال مـا            دلاین  وای از رسیده اربعـین و  

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلقالب شعر: غزل          وزن شعر: محمد حسین رحیمیان            شاعر:   

 

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                         دو بیتیقالب شعر: حسن ثابت جو               شاعر:   
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 رگ بریده به خواهـر سالم کن از باز              سـر قـیـام کنزینب رسیـد کـشـتـه بـی 

 االقـل بـه پـیـری مـن احـتـرام کـن  تـو            1من را نداشـتند این سفر که حرمت  در

 مـرا مسـتـدام کن  صبـر و دستی بـرآر            دلـم بود از آن نخست آغوش تو قـرار

 جام کن  بهخواهی   افکن وشیشه  خواهی به             امکرده گرم خویش حالل تو من خـون

 کـار نـیـمه خـود را تـمام کن  و برخیز             آن غروب درای از من نیمی زجان گرفته

 برخیز و یک نظر به رخ نیل فـام کن            امنـداده ام ولـی نــخ مـعـجـرجـان داده

 ربـابت حـرام کن را بـرای خـورشـیـد            شــو را بـلـنـد سـایـه نـدیــده ســایـه او

 هـای مـرا الـتـیـام کـن و زخـم برخـیـز            ام خـودمنـدهمـرهـم شدم برای هـمه ما

 بـازار شـام کن گـریه بر من و  ایـنـبار            ولی راضی شـوم هرگز نشد به اشک تو

 
بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايات معتبر تغيير داده شد! زيرا بعد از زنداني کردن اهل بيت در کوفه ابن زياد ملعون  .  1

نامه کنند که رفت و روز طي مي   2۰فرسخي را در حدود    1۷۵ها هم اين مسير  ترين پيک اي از يزيد کسب تکليف کرد؛ تندطي 

کيلومتر( هم يک ماه طول کشيده است، بنا بر نقل   1۵۰۰مدت زمان رفتن کاروان اسرا از کوفه تا شام )روز ميشود؛    4۰برگشت آن  

  4۵تا    ۳۰اهل بيت بين    (  ۲۶۹ص    ۳)شرح االخبار جو قاضي نعمان از علماي قرن چهارم  (    ۵۸۹)اقبال األعمال ص  سيد بن طاوس  

ده است که اهل بيت از شام به کربال برگردند!! با توجه به مطالب فوق و اند!! حداقل بيست روز هم زمان نياز بوروز در شام بوده

 ۱۰۱ج    بحاراألنوار  در  مجلسي عالّمه ،  ۵۸۹ص  اقبال األعمالهمچون سید بن طاووس در  داليل متعدد روايي و تاريخي ديگر علمايي  

  عالّمه محمّد ،  ۵۲۵ص  منتهي اآلمالدر    عبّاس قمي حاج شيخ  ،  (۱۸۱ )لؤلؤ ومرجان  در    محدّث نوري ،  ۶۱۹ص  جالءالعيونو    ۳۳۴ص

الرجالدر    شوشتري   تقي  العلوي ،  ۲۱۱ص  ۷ج   قاموس  األنواردر    عادل  شعراني ،  ۴۴ص  عبقات  اهلل  ترجمة    آيت  المهموم در    نفس 

مقرّم در  عبد الرزاق موسوي  ،  ۳۱۸ص   منتخب التواريخ در    محمّد خراساني ،  ۱۰۱ص    ۶ج  ناسخ التّواريخدر    محمّد تقي سپهر ،  ۳۷۵ص

در    محمّد ابراهيم آيتي ، دکتر  ۵۸۶ص    قمقامدر    فرهاد ميرزا ، ۳۰ص ۳ج  حماسه حسيني در   عالّمه شهيد مطهّري ، ۳۶۰ص  مقتل الحسين 

عاشورا تاريخ  يزدي ،  ۱۴۸ص   بررسي  األحزاندر    ميرزاحسين  امام  در    سردرودي ،  ۷۵۳ص    مهيج  تاريخ  و  تحريف شناسي عاشورا 

در  اند  تصريح کرده  ۲۲۶ص    حسين بيت  اهل  بازگشت  امکان  هيچ وجه  در   ۶1صفر سال    2۰به  احتماال  بلکه  نداشته  هجري وجود 

 انداربعين سال بعد به کربال آمده 

 االقـل بـه پـيـري مـن احـتـرام کـن  تـو            يک اربعين که حرمت من را نداشـتند 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: موسی علیمرادی                شاعر:   
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 كـوچ پُـر دردسـرم چـیـزی نگـویم  از            از پـرم چـیزی نگـویم بالـم شـكـسـته، 

 هـای پـرپـرم چـیـزی نـگـویـم  از اللـه            را زیرورو كردطوفان سختی باغ مان 

 چـیزی نگـویم  از آنچـه آمد بر سـرم،              امـا بـرادر ام؛  دهـم نـشـنـاسی  حـق می

 شـیـون اهـل حـرم چـیـزی نگــویم   از             هم ریخت عـالم به آخرت، وداعِ وقت 

 از دامـن شـعـلـه ورم چـیـزی نگـویـم               آتش گرفتن گرچه رسم وسنت ماست

 ماجـرای مـعـجـرم چـیـزی نـگـویم   از            هـایم بگـذار سـر بـستـه بمـاند روضه

 هـای مـادرم چـیـزی نگـویم  از گـریـه            زهراست من،چشمانچشمان  تراز  كم سو

 های سهمگــین یادم نرفـتـه  آن صحنه

 روی زین یــادم نــرفـته  افـتـادنـت از

 از آن غـروب پُـر بـال چیــزی نگویم             از نعـل اسب و بوریـا چـیزی نگـویم

 غــارت خـلـخـالـها چـیـزی نگـویم از            الـنگــوهام گـم شدعاشـورا  عصر در

 حیــاء چیزی نگویم  از ســاربــان بـی            انگـشـتـرت را در بـیـاور! گفتم به تو

 هـای نـخ نـمـا چیزی نگویم  از جـامـه            عـلی نشناخت بانوی خـودش را شهر

 توست  از ر لبم بي حس ت اي خیزران خورده،

 از خاك برخیز و بگو كه این سر از توست؟ 

 حتی به شکـل مخـتصر چیزی نگویم             خـاطراتـم هـمـسـفـر چـیزی نگویم  از

 سر چیزی نگویم  از سنگـهـای خـیـره            تیررس بود محملم در به منزل، منزل

 نگویم  چیزی كه…!؟بیشتر هم مني  آن            بـردندحـتـماً خـبـر داری مـرا بـازار 

 هـایـم تا سحـر چیـزی نگویم  از گـریه            برد ای خوابم نمی  درد پهـلو لحـظه  از

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: ترکیب بند               قالب شعر: وحید قاسمی            شاعر:   
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 از كاخ شام وطشت زر چیزی نگویم             من در مدیـنه طشت دیـدم، سر ندیدم!

 كـنم این بار اگر چیزی نگویم  دق می            سكینه داشت جان میداد ازترس  طفلي

 چیزی نگـویم  -باشد بـبر -از جـمـلـۀ             یزید است آن شامی، از دیدم كه ملعون تر

 ام كه درد و دل كردم بـرادر شـرمـنده

 تـو چـگـونه خـانه بـرگـردم بـرادر بی

 

 التهاب  غرق ودلش ست زمزمه سرگرم            زینب رسیده ازسفری پر زاضطراب

 قطره قطره آب زغمت شمع دلم شده            ازمن به غیر این تن تیره نمانده است

 این جای سیلی است و قدم های آفتاب             ـکه بود بر جمال منپوشیه نیست اینـ

 این مانده بود پا بــزنم مجــلس شراب            تنهائی وغـریبی و در به دری و داغ

 اّما قسم به جان تـو وای از دل ربـاب             خودش داغ دیده است به قدرآه هرکس

 کنج خرابه کرد عــدوی تو را خـراب            زیارتــتات به هوای طفل سه ســاله 

 کـباباّمــا فقــط غــم تـو مرا کرده دل            خنده به درد بی کـسی ما چه تلخ بود

 کــردم بـه دشمنان تو از محملم عتاب             لرزه بیفتد به پای من  یک دم نشد که

 جمله خجل شوند به وللا ازین خطـاب             ام از این اسارتمنـدیده  مــن جــز خدا

 با دست بـسته خواهر تو کرده انقـالب             کــارم تمام شــد همــه جا شد حسینیه

 بوتـرابغمت یَابن  خاک تاجان دهم به            حاال بــده اجـــازه بــمانــم به کـــربال

 به مزارتو مستجاب  این دعا شود کاش            دارم شبیه فـاطمه مرگ از خدا طـلب

 لشگر برای کشتن تو جملـه در شتاب            یــادم نرفـــته لحـــظۀ افـتادنت حسین

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل              قالب شعر: مجتبی روشن روان                شاعر:   
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 رسد به حـسیـنم نـشان بده كه می  آن ره            بدهای ساربان به خیل اسیران تو جان 

 بـه دسـت قـافـلـه سـاالرمـان بـده  ما را            را صـدای زینب قـامت خـمـیـده بشـنـو

 خاِك اصغـِر شیـرین زبان بده  مشتی ز            لب گوید ربـاِب زار و پریـشان به زیرِ 

 اكـبـِر تـازه جـوان بـده  دل نـشـان ز  بر             مـشـاِم مـابـال بـر   آیـد شـمـیـم كـرب و

 عـمـویـم تـوان بـده گویـد مـرا بـه قـبـر            اشَعــمـی  دارد سـكـیـنـه زمـزمـۀ أیـنَ 

 یك بـاغِ یاس و الله و برِگ خـزان بده            های آببهِر خطابه، بزِم عـزا، روضه

 کـاروان بده  را به دست صاحِب این  ما            دشت کربالست طش،اینجا همان دیاِر ع

 

 غرق غم و،دشت مبهمی دارد فضای            دوباره کرب وبال، حال درهمی دارد

 حـال درهـمـی دارد کـنـار قـبـر پـدر،            با دلی خـونـین سـید سـجاد،بـبـین که 

 شبنمی دارد هر گل این باغ، اشک، ز            به دشت کرب وبال رسیده قـافـلۀ غم،

 زمزمی دارد فرات زان لب خشکیده،            حسین شرمنده است هنوز آب فرات از

 خود عـالـمی دارد عزیز که باحـسـین            زیـنـبـش داردکه  بـیا به بـزم عـزایی

 دل خـویـش هـمـدمی دارد بـرای درد            آغـوش سکـیـنه قبر پدر را گرفته در

 ای و ماتم و غـمی داردنشـسته گوشه             رباب قـبـر علی را نـدیده است هنوز

 بزم مـاتـمـی دارد  کـنـار زینب خـود،            سـیاه پوشـیـده خدا گـواست که زهـرا

 برای درد دلـش، فـرصت کـمی دارد             اختیارش نیست گریه وفایی در عـنان

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: حسن ثابت جو                 شاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   سید هاشم وفایی                شاعر:   
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 شــرار از سـیـنـه، آه از دل بـرآیـد            درآیدسحـر چـون پیک غـم از در 

 آیـد   بـه گـوش جـان ز دیـوار و در            وطــن دور نـــــدای کـاروانـــی از

 آیـد کـه ســوی کـعــبـۀ دل بـا ســر            بــیت اسـت گــمــانم کــاروان اهـل

 کـه عــطر عــتـرت پـیـغـمـبـر آیـد            جاری است هر آالله،گالب ازچشم 

 آیـد هــمــان ریــحــانـۀ پــیـغـمــبـر            همان خواهرکه غوغا کرده درشام

 جـا آفــریــده مــحـشـر آیـد  بـه هــر             همـان خـواهر که با ِسـحر بـیانـش 

 آیــد هــای پـــرپـــر بــه بــاغ اللــه             همان خواهر که کس نشناسد او را

 پـیـکـر آیـد  پـوش و بـنـفــشـه   سـیـه             همــان خـواهر ولی خاطر پریشان 

 تـر آیدکنـون از َگـرد ره، غـمگـین             اگر از کـربال، غـمگین سفـر کـرد

 صــدای »هــای هـای« حـیـدر آید             نـوای »وای وای« از جـان زهـرا

 هـمــه خــون دل از چــشم تـر آیـد            سـوز مـا را از ایـن دیـدار طـاقـت

 بــال و پـر آیــدکـبــوتـرهــای بــی             آهــنگی به استـقـبال یـک فوج غـم

 کـه شـام غــم سـرآیـد: سـرودی را             بـیـا بـا ایـن کـبـوتـرهـا بــخـوانـیـم

 مــرا انـدر مـــشــام جــان بــرآید«             فــزای کـوی بــابـم م جـان شـمـیـ »

 که بـوی ُمشـک ناب و عنـبر آید«             عّمه! نـزدیک  »گـمـانم کـربال شد،

 صدای اصغر آید«  در این صحرا،            از گـهوارۀ گور عـّمـه! »به گوشم،

 اکــبـر آیـد« کـه اســتـقــبال لــیـال،            داردم نـگه  »مـهـار نــاقــه را یـک

 آیــد« قــبـول خـــاطـر زارت گــر             »ولـی ای عـــّمه! دارم الــتـمـاسی

 آیـد« دوبـاره شـمر دون با خـنجـر             که ترسم  منزل »دراین صحرامکن

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                  قالب شعر: غزل    محمد جواد غفورزاده            شاعر:   

 



علیه السالم  حضرت سیدالشهدا ، اشعار  ششمدرآستان وصال؛ جلد   673   
 

000
 

 ام پــیــراهـن و انـگــشـتـر تـو آورده            چهل منزل رسیدم محضر تو بعد از

 تو ام سـمـت سـرِ بـوده آنـقـدر خـیـره             1اسارات احـساس دلـتـنگی نکردم در

 تو وجـود خـواهر جوشـید خونت در            نگـیـرد پـایـان رفـتم که راه سرخ تو

 ای کـاش بود ایـنجـا امـیـر لشکر تو            آرام گفتم خوردم به خود کتک هرجا

 هـای پـیـکــر تـو زخــم آمـد بـه یـادم             هـرجا کـه آمـد تـازیـانـه بـر تن مـن 

 تـو  بـیـاید هـمـسر تـرسـیدم از پـا در             غمت گریه نکردم از من یک دل سیر 

 تو  ای حـرمـله آتش بگـیـرد حـنـجـر            :گفتمی  دستش را تکان میداد و دائم دو

 تـو ـیـایـد دخــتــرکـه بـ امـا نـشـد تـا            آوردم تــمــام کـــودکـــان را داداش،

 قـدش کــمـانـی بـود مـثـل مــادر تـو             طـفـلـی تـمـام راه را بـا گــریـه آمـد

 
بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايات معتبر تغيير داده شد! زيرا بعد از زنداني کردن اهل بيت در کوفه ابن زياد ملعون  .  1

نامه کنند که رفت و روز طي مي   2۰فرسخي را در حدود    1۷۵ها هم اين مسير  ترين پيک اي از يزيد کسب تکليف کرد؛ تندطي 

کيلومتر( هم يک ماه طول کشيده است، بنا بر نقل   1۵۰۰مدت زمان رفتن کاروان اسرا از کوفه تا شام )روز ميشود؛    4۰برگشت آن  

  4۵تا    ۳۰اهل بيت بين    (  ۲۶۹ص    ۳)شرح االخبار جو قاضي نعمان از علماي قرن چهارم  (    ۵۸۹)اقبال األعمال ص  سيد بن طاوس  

ده است که اهل بيت از شام به کربال برگردند!! با توجه به مطالب فوق و اند!! حداقل بيست روز هم زمان نياز بوروز در شام بوده

علمايي   تاريخي  و  روايي  متعدد  در  داليل  طاووس  بن  سید  األعمالهمچون    ۱۰۱ج    بحاراألنوار  در  مجلسي عالّمه ،  ۵۸۹ص  اقبال 

  عالّمه محمّد ،  ۵۲۵ص  منتهي اآلمالدر    حاج شيخ عبّاس قمي ،  (۱۸۱ )لؤلؤ ومرجان  در    محدّث نوري ،  ۶۱۹ص  جالءالعيونو    ۳۳۴ص

الرجالدر    شوشتري   تقي  العلوي ،  ۲۱۱ص  ۷ج   قاموس  األنواردر    عادل  شعراني ،  ۴۴ص  عبقات  اهلل  ترجمة    آيت  المهموم در    نفس 

عبد الرزاق موسوي مقرّم در  ،  ۳۱۸ص   منتخب التواريخ در    محمّد خراساني ،  ۱۰۱ص    ۶ج  ناسخ التّواريخدر    محمّد تقي سپهر ،  ۳۷۵ص

در    محمّد ابراهيم آيتي ، دکتر  ۵۸۶ص    قمقامدر    فرهاد ميرزا ، ۳۰ص ۳ج  حماسه حسيني در   عالّمه شهيد مطهّري ، ۳۶۰ص  مقتل الحسين 

عاشورا تاريخ  يزدي ،  ۱۴۸ص   بررسي  األحزاندر    ميرزاحسين  امام  در    سردرودي ،  ۷۵۳ص    مهيج  تاريخ  و  تحريف شناسي عاشورا 

هيچ وجتصريح کرده  ۲۲۶ص    حسين به  در  اند  بيت  اهل  بازگشت  امکان  در   ۶1صفر سال    2۰ه  احتماال  بلکه  نداشته  هجري وجود 

 انداربعين سال بعد به کربال آمده 

 رِ تو سـ سـمـت امبـوده خـيـره آنـقـدر            احساس دلتنگي نکردم اين چهل روز

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: پوریا باقری                   شاعر:   
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 بـشنو نوای زینــب هــیهات مناالذله              زینبای آشـنای زیــنب ای مقتدای 

 امــا نه بــا حــقارت هیهات مناالذله             بازآمدازاسارت زینب حدیث غربت

 ایــن ذکر شد شعارم هیهات مناالذله               آرامــش و وقــارم گــردیـد افتخارم

 هـیهات مناالذله   فــریاد می کشــیدم             رسیدمگرچه زغم خمیدم هرمـنزلی 

 بــا خـون سر نوشتم هیهات مناالذله              بهشتم کوفه ایعشق توسرنوشتم در  

 ابــن زیــاد مــلعون هیـهات مناالذله              قلب پرخون به  گفتم دربندکوفی دون 

 ای ابن سعد بی دین هیهات مناالذلـه             کین  فرقۀ به  گفتم  گلچین  بود و دست  گل

 ای خصم حـق ذلیلی هیهات مناالذله             سیلینیلی باروی خورده  جسم به گفتم

 گفتم به قلب سوزان هیهـات مناالذله              این قوم نامسلمان گردسرتو رقصان

 ت مناالذله بزم شراب و زینـب هیها              وزینب زینب قلب کبابو رباباشک 

 اما مبیــن حقــیرم هــیهات مــناالذله              هرچندمن اسیرم این داغ کرده پیرم

 من دخت مرتضایم هــیهات مناالذله             ایــوب کـــربالیم دلــخسته از جفایم

 از پا نــشسته بــودم هیـهات مناالذله              وخسته بودم محزون گردست بسته بودم 

 از بام سنـگمان زد هـیهات مناالذله              زد رنگمان که زدازخون چنگمان خصم   سب

 هیــهات مناالذله   گوید سرشک دیده             بین چهره ها تکیده رخسارها دریده

 کردند جانفـشانی هیـــهات منــاالذله             گل هـای اغوانی طـفالن استخوانی

 گل هــای تو لگد شد هیهات مناالذله              شد عدد بی شددرشام زحد برون کینه

 پیغمبران عشقــنـد هیهــات منــاالذله               عشقند ایـن دخـتران عشقند نیلوفران

 از ناســزای شــامـی هیهات مناالذله              ای وای ازحرامی ازظلم وبدمرامی

 هیهات مناالذله   داغ تـــو شد نصیبم              بـمای که تــویی حبیــبم آوارۀ غـریـ

نمفعول فاعالت نمفعول فاعالتوزن شعر: قطعه                قالب شعر: محمد میرهاشمی            شاعر:   
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 اسـت جانـگـداِز وفـات پـیـمـبـر یـا روز            ایّـام اربـعــین تو یا صبح محـشـر اسـت

تـر اسـت فـزا از اربـعـیــن اّول تـو غـم           اربعین وسال گذشته است هزار  بیش از  

تا صبح محـشر است  از ابتـدای خلـقت،           تو روز است و دور دو دوران هرحماسه،  

جابراست شکسته در آن بزم، هر پیِر دلِ            جا حریم توستهرجا عزای توست، همان   

کوثراست  فرات است و مصیبت تو،اشک            احـرام مـا لـبــاس سـیـه، کـعـبـه کـربـال  

سر است مزار بدن های بی  سرزمین کاین           جـابـر بپـوش جـامـۀ احـرام و غسل کن  

خون خداوند اکبر است این جا نه خانه،           طوافاین جا کند  این جا نه کعبه، کعبه در  

استجا نکوتر ازعرفات است ومشعر  کاین            وقـوف کن این زمیـن مـقـّدس، در جابـر  

پـائـین پـا بـیـا کـه تـن پاک اکـبـر اسـت            بـدن  که سـری نیست در باالی سر مـیا،  

قـبـر دیـگر است  دور از تمـامی شهـدا           قـبـر بگـرد و نـظاره کـن به دور  جـابـر  

آری، حبیب، نوِر دو چشم مظاهر است           مـزار  خـاک آن  وزد از بوی حـبیب می   

نالۀ زهرای اطهر است  کان جا به گوش،           قـتــلـگـاه  جـابـر بـیـا به جـانـب گـودالِ   

است  سرداِر لشکرحسین را، سِر  کان جا           جـابـر ز قـتـلگـاه بـیـا ســـوی عـلـقــمـه   

با سرشک فاطمه، خاکش مخّمر است  چون           مزار حضرت عباس را بـبوس جان، از  

گاهی حسین، گاه حسن، گاه حیدر است           صبر به حلم و آن که به رزم و عبّاس کیست؟   

وچراغ دو مادراستچشم  عبّاس کیست؟           سرِو روان دو فـاطـمه عـبـّاس کـیـست؟  

سـالِم مـکـرر است  حـسین،  در روضـۀ           بـاد بـه جـابـر که بر لـبـش میـثـم ســالم  

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: غالمرضا سازگار                شاعر:   



 676  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 

 سـرت بـالیـایی که آمد برتـازه شد داغ            کـنار پـیکـرت آمدم! زانـو زدم گـریان،

 برت و دور ها، سنگ ،سرشکسته  هایی نیزه           هنوز افتاده است خاک و  تو بر خون ازرّدی 

 چندین بوسه مثِل حنجرت قـفایت نیز از           داشتمایکاش برمی  دلم مانـده حسرت بر

 انگـشـتـرت دیگـری افـتـاد دستِ نـمی تا              دسِت رباب ،دسِت خودت کاش با سپردیمی 

 بغِض آخرت  داشت حسن را حالت بغِض            آتشی در سینه دارم بس که هنگام وداع

 سعی کردم که نباشم از سیاهی لشکرت           دهم روز یا که نه؟! خواهری کردم برایت؟

 رقصیدند پیـش خواهرتبیشتر آنجا که            گذشت بد  ساعـات خیـلی راستی دروازهٔ 

 ترت چشم  نیزه از ستونِ  قطره اشکی بر           تا جریان گرفت نگاهم اشک، از سرازیر  شد

 !دخترت نمیگیری سراغ از ندارم که شک           هم تو هیچ از حال پـسرهـایم نپـرسـیدم،

 

 جارو زد  ، خیسهای پلک  را با  تمام جاده            سوی قبله زانو زد به رو فقط باید نشست 

 علی بر هرکسی رو زد   بن  حسین نباید جز            کسی چیزی طلب کرد و کریمان از نباید جز

 زد  آن سو و سو اینهمه یک زیارت اینبرای            اینگونهکه  ارزد،گوییم میکه می به لبیکی

 زد  موای عابس ذره جون و و زهیر نباید با            نوکرهاست! رسم این حرف تو، نتها حرف من یانه

 زد طاق ابرو  برشود تربت می  شبیه مهر           رازائرانش که خاک زیر پای  چه آقایی؟

 او زد اکـبر شـمارهـای بی گـره بر زخـم           دل رافقط باید به پایش ارباً اربا شد، فقط 

 به دارو زدزائرت طعنه  خاک پای غبار            عاشق ُکند میرا هم بارگاهت سنگ نسیم 

 شوق حرم باید فقط هو هو و یاهو زد  که از           حیرت این وادی هم راه دادی کربال مرا

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل     مرضیه عاطفی               شاعر:   

 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل    احسان معبودی            شاعر:   
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آمــدم عــزادارم و خــون جـگـر            خــبــر آمــدمســِر خـاِک تـو بـی   

آمـدم بـه شــوِق تـو امـا بـه ســر            آمـدم پـر  بـال وُدرست اسـت بـی  

دوری بس است سرآمد غِم هجر،  

است  بسصبوری صبوری صبوری   

زیــارت کـنـم ســـرم راشــِه بـی             صحـبـت کـنم رسـیـدم که با یـار  

اگـر اذن دادی شــکــایـت کــنــم             نـگـاهـی کـنـی و نـگـاهـت کـنـم  

زار قـلـبـم جـز آتش نـبـود  به نی  

نبود  رسمش وست،رفتی ای د سفر  

لحظه هر جا به من بد گذشت  َو هر            تو رفـتی و دنیا به من بد گذشت  

گـذشت بـد  که آقا به من  خـالصه            شبها به من بد گذشت  این روز و در  

صبرت کجاست   نگو گریه کافیست،  

دلم سنِگ قـبرت کجاست؟ عزیزِ   

 در هجران به یاِد تـنـت سـوخـتـم1             به یـاِد زمین خـوردنت سـوخـتـم 

سـوخـتـم بـا کـهـنـه پـیـراهـنت  وَ             داغِ بـه نـی رفـتـنـت سـوخـتـم ز  

 
زيرا  .   1 شد!  داده  تغيير  معتبر  روايات  با  مغايرت  و  نبودن  مستند  دليل  به  زير  علمايي به  بيت  ديگر  تاريخي  و  روايي  متعدد  داليل 

در   طاووس  بن  سید  األعمالهمچون  محدّث ،  ۶۱۹ص  جالءالعيونو    ۳۳۴ص   ۱۰۱ج    بحاراألنوار  در  مجلسي عالّمه ،  ۵۸۹ص  اقبال 

  ۷ج   قاموس الرجالدر    شوشتري   تقي   عالّمه محمّد ،  ۵۲۵ص  منتهي اآلمالدر    شيخ عبّاس قمي حاج  ،  (۱۸۱ )لؤلؤ ومرجان  در    نوري 

  ناسخ التّواريخ در    محمّد تقي سپهر،  ۳۷۵ص  نفس المهمومدر ترجمة    آيت اهلل شعراني ،  ۴۴ص  عبقات األنواردر    عادل العلوي ،  ۲۱۱ص

  عالّمه شهيد مطهّري ،  ۳۶۰ص  سوي مقرّم در مقتل الحسين عبد الرزاق مو،  ۳۱۸ص  منتخب التواريخ در    محمّد خراساني ،  ۱۰۱ص    ۶ج

ميرزاحسين ،  ۱۴۸ص بررسي تاريخ عاشورادر    محمّد ابراهيم آيتي ، دکتر  ۵۸۶ص   قمقامدر    فرهاد ميرزا، ۳۰ص   ۳ج  حماسه حسيني در  

اند به هيچ وجه کردهتصريح    ۲۲۶ص    تحريف شناسي عاشورا و تاريخ امام حسيندر    سردرودي ،  ۷۵۳ص    مهيج األحزاندر    يزدي 

 اندهجري وجود نداشته بلکه احتماال در اربعين سال بعد به کربال آمده ۶1صفر سال  2۰امکان بازگشت اهل بيت در 

 به يـادِ زمين خـوردنت سـوخـتـم             چـهـل روز، يـادِ تـنـت سـوخـتـم

فعولن فعولن فعولن فعولوزن شعر: مربع ترکیب            قالب شعر: سید پوریا هاشمی            شاعر:   
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 همـین که دلم سمِت گـودال رفت 

حال رفت  غم زینب از دوباره ز  

نی پریشان شدم؟  بر  چو موِی تو            شدم؟حیران که  داری اصالً  خبر  

شدم خـنـدید گـریـان به من ِشمـر             ایـن یـتــیــمـان شـدم مــادر پــدر  

فـراِق تو خـم شد حـسیـن قَـَدم از  

حـسـیـن  اسـارت تـنـم شـد لـبـاِس   

راه  بـین سـرت نـشـسـتـم به پـایِ             خـواهـرت بین راه چـه آمـد سـرِ   

دویــدم پـی دخـــتــرت بـیـن راه             راهتـنه لـشـگـرت بین  شـدم یک  

قـافـله باز ماند  از زمین خورد و  

 ِز سـنـگـیـنِی سـلـسـلـه بـاز مـاند 

شد  بـال من گـیـر زنـجـیـر پـر و            نـبــودی و اشـکـم سـرازیـر شـد  

شد  پیـرها خواهـرت ازین غصه            شد کوچه در کوچه تحقـیر حرم،  

خورد سـنگ  مـاه شبت غـریـبانه  

سـنگ خورد به پـیـشـانی زینبت  

امکــربــال دیـده  از غــمـی بـدتـر            امهـا دیـدهمن از شهـِر کـوفه چه  

ام دیـده  بـگـوشـت رسـیــده که را             امعـجـب لـطــفـی از آشـنـا دیـده  

ــتــاد کــنــیــز قـدیـمـِیّ مـن ایــس  

خـرماِی خیرات داد نان و  به من  

مـیـان حـرامـی خــطـر ازدحــام             ازدحـام در گـذشـتـیـم از شــهــر  

ازدحـام مرا نـیـمه جان کرد اگر            ازدحام نه یکـجا که در هر گـذر  

هـمه سـوی ما خـیـره بـود نـگـاه  

 بـه ذریـۀ مـصـطـفی خـیـره بـود
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استبامش بد  پشت و هر  شلوغی            است م از شام، نامش بدگـوینمی   

انـتـقـامـش بد است محـل یـهـود،            است بداحترامش   سالمش بد است،   

احـوال من پـرسی از حال ونمی   

حـرفی بـزن  تو را جان عـبـاس،  

نیست   انـظارپریشان شدن، پیِش             نیـست  بگـو حـِقّ زیـنب که آزار  

نیـسـت  گـل خـنـدۀ خـار  سـزاوارِ             نیست هـیاهـوِی بـازار  عـبور از  

 تو بودی و  دیدی که با خـطـبـه ام1

م اهکـرد  زبـون چـسان دشمنت را  

ها؟ خـانه آمـد ازبـوی نان که می              ها؟خـبر داری از َضعِف ُدردانه   

هـاویــرانـه  پـذیـراِی مـا بـود بـه             هـا؟کــبــودِیّ شــالق بـر شـانــه  

عـوام  هـمه دست بسـته به پـیـِش   

 بــدون تـو رفــتــیـم بــزم حــرام

شــراب  نـگــاه حــزیـن ربـاب و             شراب و شراب شراب و شراب و  

شراب  بود در پیچ و تاب و سرت            شرابعذاب و   سنِگ چوب و دل  

 فـرود آمد و ناگهان خـون چکـید

خیزران خون چکید  دیدم از خودم  

کرد چشِم ترت گریه به اشِک دو              ز داغِ سـرت مـادرت گریه کرد  

کرددخترت گریه  غمت  چقدر از            تـابِی خـواهـرت گریه کردبه بی   

کند م مـریضشحـق بده غـ به او  

 کسی خـواست آنجا کـنـیزش کند 

 
 ولي دست من جـايِ پـوشـيه بـود          در اين شهر غـوغايِ پـوشيه بود   بيت زير دليل حفظ بيشتر شأن اهل بيت تغيير داده شد..  1

 هـا پـذيـايِ مـا بـود بـه ويـرانـه             هـا؟ کـبـوديِّ شــالق بـر شـانـه  بيت زير دليل سکت در وزن مصرع دوم تغيير داده شد.
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 جهان گشت پدید  از نـور جـمالشان،            کـه کـشـیـد تـن را  للا جــمـال پــنـج

 اربعـیـن را بخـشـید تنها به حـسـین،             ذات خــدا  انـبــیــا، ائــّمــه،در بـیـن 

 خود به گودال شهـید اسیر وناموس              در راه خدا گذشت از هستی خویش 

 عـظیمش بشنید  هرکس که مصیبات            غـم او خـون ریـزد در جا دارد اگر

 ای که بر خـار دویدبا یـاد سه سـاله             ـدعـّشـاق، پـیـاده سـوی اربـاب رون

 شود هرآن که نـتـواند دید( )تا کـور             است این جمعیت از موسم حج بیشتر

 هـرآنکه به سـوی حـرم یـار رسـیـد            با مـدد فـاطـمه بـود  شائـق، تو بگـو

 

 کمترین لطفش به دشمن دادِن پیراهن است       خود حتّی به فکِر دشمن استجاِی  دوستان که

 استعیب پوشی کردنش از نارفیقان روشن       کرد خاموش همان شب که چراغِ خیمه را  از

 احسن است  شـیـوۀ ُحـر سـازِی آقا به نـحـو       بَردمی ما دل ازتََشرهایش شک نکن گاهی  

ق کـرده  خـطبه خـطبه من  مردان یک زن است گاه الگـوِی تماِم شـیر       ام تـاریخ را تَـَورُّ

 افکن است  ن شراِب کهنه تا روِز ابَد مردای        هاست رسوِل تُرکچاِی روضه رمِز مستِی 

 ها را مرتّب کردن است زن هاِی سینه  کفش       هرکـسی را بَهِر کاری ساخـتـنـد و کـاِر ما

 های من است بوِی خوِب خاطـراِت کودکی        زن  های سیـنهبـوِی اسـفـند و گـالِب دسـتـه 

 است ازاین هم میهن  تبارم بعد  ایل و  و با من       کربالست هرکجایی اربعین در هرکسی از

 تر از آن در کربال جان دادن است  آه شیرین        میخورم موکب چاِی شیرین  به اربعین موکب

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:                         غزلقالب شعر: محمود اسدی                   شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     محسن کاویانی                 شاعر:   
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 پِِی دوا نرویم   عـشق تـوأیم و مـریـض            خـدا نـرویم  بدون واسطه در محـضـر

 کربال نرویم گـران شدنش سمت که با            مگر به دینار استبهای دیدن صحنت 

 نرویم برای خـوردن و نوشیدن و ریا             را مابرد   می  عشق ،قسمبه اشک روضه 

 کنون که پنجره باز است پس چرا نرویم؟             ست فکر پروازیم عمری آسمان تو در

 نرویم «بیا»  به هر کجا که به ما گفته شد            شتافـتیم حسین با سر فقـط به سوی تو

 ها برویم  نیاز نیست که در بطن روضه            ست برای عرض توّسل عبارتی کافی

 رقـیـه گـفـت بـدون تو ما کجـا برویم؟             گـودال افـتـاده بـود در غـریـب تو تـن

 

 الحجج دارم مناین لطف ز ثـامن             هر لحـظـه دعا بهر فرج دارم من

 در هـر قـدمی ثواب حـج دارم من            بـالوبا پـای پـیـاده می روم کـرب

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

 هر نفـسم فـقـط تـوأم هم نفـسی در            با تـو نـبـود مـرا نـیـازی به کـسی

 رسـی فــریـاد فـردای قـیـامـتـم تـو            خسته شدم عیبی نیست اگر امروز

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

 حضرت زهرائیم از نسل غـدیر و            عـاشـورائـیـم مـا زائـر اربـعـین و

 سـپــاه زیـنـب کـبــرائـیـم ســربـاز            بـال و بـا پـای پـیــاده عـازم کـرب

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

 رب بـاشم بـر حـاشا به ِشـکـِوه در            باشـمدرد لـبـالـب  خـسـتـگـی و از

 لحـظـه شبیه عـمه زینب باشم یک            شاید من را بـسـوزان تن خـورشید

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   علی اصغر یزدی                  شاعر:   

 

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:                      رباعیقالب شعر: میثم داودی                    شاعر:   
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 کاروانی مضطر آوردم  برایت زائران از            آوردم سر توبرای   سر ازبی  اال سردار

 دیدارت تکیده خواهر آوردم بهر کنون از            1ی غّرا اخطبه و کوفه را با نمودم فتح شام 

 آوردم  برایش مـادر بگو اصغر بیاید از            اصغرعلی  کند بهرمی قراریربابت بی 

 به دیـدار مـزار خـاکی تو دخـتر آوردم            نی خورده  کرد و کعبسکینه در غمت خون گریه 

 آوردم  وعنبر مشک  کفن با عطر  برایت یک            حسین من خاکی  کفن خوابیده درشنیدم بی 

 آوردم  یاورکودکان را از برایت  و زنان             من معینت خاطرم مانده هنوزم نالۀ هل

 خبر از چـیدن آن نوگـل نیـلـوفر آوردم             شام جا ماندهتو رقیه  کشم ازمی  خجالت

 چشم تر آوردم   برای استجابت قلب خون،            دعا کن تا که زینب هم بیاید پیش تو جانا

 
تغيير داده شد! زيرا بعد از زنداني کردن اهل بيت در کوفه ابن زياد  بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايات معتبر  .   1

کنند که روز طي مي  2۰فرسخي را در حدود    1۷۵ها هم اين مسير  ترين پيکاي از يزيد کسب تکليف کرد؛ تند ملعون طي نامه 

ر( هم يک ماه طول کشيده  کيلومت  1۵۰۰روز ميشود؛ مدت زمان رفتن کاروان اسرا از کوفه تا شام )  4۰رفت و برگشت آن  

اهل   ( ۲۶۹ص   ۳)شرح االخبار جو قاضي نعمان از علماي قرن چهارم (  ۵۸۹)اقبال األعمال ص است، بنا بر نقل سيد بن طاوس 

اند!! حداقل بيست روز هم زمان نياز بوده است که اهل بيت از شام به کربال برگردند!! با  روز در شام بوده  4۵تا    ۳۰بيت بين  

علمايي   ديگر  تاريخي  و  روايي  متعدد  داليل  و  فوق  مطالب  به  در  توجه  طاووس  بن  سید  األعمال همچون  ،  ۵۸۹ص   اقبال 

حاج شيخ عبّاس ،  (۱۸۱ )لؤلؤ ومرجان  در    محدّث نوري،  ۶۱۹ص  جالءالعيونو    ۳۳۴ص  ۱۰۱ج    بحاراألنوار  در  مجلسيعالّمه 

اآلمالدر    قمي محمّد،  ۵۲۵ص  منتهي  الرجالدر    شوشتري  تقي  عالّمه  العلوي،  ۲۱۱ص   ۷ج  قاموس  األنوار در    عادل   عبقات 

در    محمّد خراساني ،  ۱۰۱ص    ۶ج  ناسخ التّواريخدر    محمّد تقي سپهر،  ۳۷۵ص   نفس المهمومدر ترجمة    آيت اهلل شعراني ،  ۴۴ص

التواريخ الحسين ،  ۳۱۸ص  منتخب  مقتل  در  مقرّم  موسوي  الرزاق  مطهّري ،  ۳۶۰ص  عبد  شهيد  حسينيدر    عالّمه   ۳ج  حماسه 

مهيج در    ميرزاحسين يزدي ،  ۱۴۸ص  بررسي تاريخ عاشورادر    محمّد ابراهيم آيتي ، دکتر  ۵۸۶ص    قمقامدر    فرهاد ميرزا،  ۳۰ص

حسيندر    سردرودي،  ۷۵۳ص    األحزان امام  تاريخ  و  عاشورا  شناسي  کرده   ۲۲۶ص    تحريف  امکان  تصريح  وجه  هيچ  به  اند 

    اندهجري وجود نداشته بلکه احتماال در اربعين سال بعد به کربال آمده ۶1صفر سال   2۰بازگشت اهل بيت در 

 تکيده خواهر آوردم  کنون از بهر ديدارت            رت با توـواه ـراق خ ـيني از فـته اربع ـ ذشـ گ

 به ديـدار مـزار خـاکي تو دخـتر آوردم             سکينه در غمت خون گريه کرده اين چهل روزه

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل    اسماعیل تقوایی           شاعر:   
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 کردممی ستاره جاری مژه دامن از به            کردممی اشاره به زخمهای تنت چون

 کردم اسـتخاره میبه مـصحـف بدنت              داشـتـم تـردیـد بـرای رفـتِن تا کـوفـه،

 کــردم االمـاره مـی  دار خـراب پــایــۀ            سیل گریه لـرزان خـویش در کوفه ز

 کردم به قـصد منزل دیگـر شماره می             منـزل کـبـوتـران حـریـم تو را به هر

 کردم نـظاره می من به تحـیّـر  یزید و،            زدمی  خیزران به لبت چوب به طشت زر

 کردم یـاد تشنـگی شیـرخـواره می چو            رباب بهشدم میسینه چنگ زنان خیره  به

 کـردمدل سنگ خـاره می هـماره آب،            تائب قـطره اشکم ازین سفـر به قطره

 

 حـال مسـافـراِن به درد آشـنـا ببـین             ای کـربـال به قـافـلـۀ کـربـال بـبـین 

 خـون خـدا بـبـین  بر کـاروان زائـر            زائـران خـون خــدائـیـم کـربـال مـا

 ببین   وضع پـریشان ما احـوال ما ز            ماست  ارمغان جگر  خون  وسوغات درد 

 در هر نگـاه شعله چـندین بـال ببین             من زینبم که درد چکد از نگـاه من

 یـاس کـبود گر که ندیـدی مرا ببین              بدن کبود  ودست کبود رویم کبود و 

 آثـار تـازیــانـه و بـنـد جــفـا بـبـیـن            پا دست و  اطفال را به گردن و بازو و

 نـوا ببـین  هر بلـبـلی کـنار گـلی در            شهیدی کند فغان هر یک کنار قـبر

 بـیا ببین  سـتم را ایـم پـشتبشکـسته              های روزخطبه وهای نیمه شب سجده از

 بود هر کجا ببین  وین رسم تازه نیست،             گذارند یک سفیر هر جا کنند فـتح،

 پا ببین   کـند سفـارت عـظما به تا او             ما نیـز بر رقـیه سپـردیم کـار شـام

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                       قالب شعر: غزل   تائب                      شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                        قالب شعر: ناشناس                       شاعر:   
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 ببویم  راصحنت   همین جا عطر توانم ازمی            سویم شوق واکردی به قدم یک پنجره از هر

 اقیانوس نور تو بشویم  روم خود را درمی            دارم دوبـاره دریـا شدن  ام اما سرِ قـطره

 آبرویم  خالی است اما نریزددستم  گرچه           کاش گردم ایشاه برمی سمت به دارم و  ُحّرم

 رویم  به راها مرحمت کردی نیاوردی بدی            گرفته من شرم را ازمجال حتی   تولطف 

 ها سبویم عراقیشیرین قطره چای  قطره           جام عشقم دوم سوی تو مست ازپابرهنه می 

 آیی به سویم؟ می   آیم یا تومی  من به سوی تو            اصال پرسممی  خودم  گاهی از که  مستمآنقَدر 

 گردد به جویم می  با تو اما آب رفـته باز           جوانی  غفلت، حیرت ومیان   شد در  سر تو بی 

 

 آوردم های پرپر گـالب اشک بهـر اللـه            نیـلی و قـّد خـم و چـشم تر آوردم عـذار

 تر آوردمدلی زخمی  ،شهیدانت جسم که از           تماشا کن گل! از تر  ای صد پاره زجا برخیز

 آوردم برایت یک چمن نیلوفر برگشتم چو           کربال بُردم به شام از هایت را  تمام یاس

 آوردم دخترساله  شام بال داغ سه من از           سوغـات آورد اما از برای یـار مسـافـر

 آوردم  برای اصغر چشمان خود آب از با که           اشکم کن سیل نگه بر نداری یک اگرچه سر

 آوردم سر از خبرهای فراوان من برتو  که            !دل ده ای عزیز خبر سرمن از تن بی   بر  تو

 آوردم  زر  طشت  و  لعل لب از ازچوب و  خبر           برگشتم  شام و کردم به شهر  چهل منزل سفر

 آوردم های پیکر زخـم همانا مرهمت بر           دل سینۀ مجروح وخون سوز  زاشک چشم و

 آوردم  مادر بود کزمیراثی به رسم هدیه            رخِ نیلی تِن خسته،  موِی آشفـته، قـِد خم،

 میثم بـرآوردمسیـنۀ  هـا ازبه آهـم شعـله           چشم محبان راام کرده زسیل اشک دریا  

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتوزن شعر:         قالب شعر: غزل     محمدجواد الهی پور         شاعر:   

 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:            قالب شعر: غزل    غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 پـایـم یا نه؟   به درگـاه تو شـود بـازمی            دل تو بغض صدایم یا نه؟ رسد برمی

 بهـایم یا نه؟  خـانه  این دهد صاحبمی             هیـئـتای آمـده با روی سیاهـش بـنده 

 شهدایم یا نه؟  وقت مرگـم که رسید از            بگو غـالمـان تو بودم هـمـۀ عـمـر از

 علقـمه جایم یا نه؟  ای ازمیدهی گوشه            دادی روضه پناهم این رست د که عمری تو

 و بـالیم یا نه؟ اربـعـین در سفـر کرب            نـدیـده برومو بـال را که  نکـند کـرب  

 

 ام برگشته  خزان برگِ  رفتم مثل یک سبز            امکمان برگشته  قد کنارت، رفتم از َسرو

 امحـاال زیر چـتِر سایـبان برگـشـته  باز،            آفـتـاب نـور سـایۀ تـو زیـرِ سـوخـتـم بی 

 امسوی آسـمان برگـشته  از زمیِن پست،            عرِش خداست  حیثیت تو روی قبر خاکِ 

 امبرگشتهناتوان ببین که   به چشم خود  یا             هم مثل همیشه حال زینب را بپرس باز

 ام حاال نیمه جان برگشته  جاِن من بودی و            نیم روزی ُکـشتنت در نیمۀ من بودی و

 ام درک کردم روضه خوان برگشته راها روضه             …مقـتـلی مِن زینب نبـاشد مستـندتر از

 امنشان برگشته  اینجا با نشان رفتم از بی             بستپیکرم رنِگ کبودی نقش  بر رفتی و

 اماستخـوان برگشته   من شبیه پوستی بر            !حسین اتدوریکرده داغ  آب را پیکرم

 اماز دیـاِر نـذری خـرما و نـان برگشته             دهمرا می زمین  وها آسمانمن که رزق 

 امنامـحـرمان برگـشته  مـیان مجـلـس از            شد من ُخردغیرت اللهم! تو رفتی ُحرمت 

 امبرگشتهخیزران چوب  کناِر تشت و از            …بـزم شـراب قـارِی قـرآنـم و داغـدارِ 

 اممن بدون دخـتِر شیرین زبان برگـشته              آخر هم نشد …  خواستم باشم امانت دار

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                      قالب شعر: غزل   ناشناس                       شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل     رضا قاسمی                 شاعر:   
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 ام«  آب آورده تو  بهر تشنه از ای لب »خیز،            ام« آورده شام خراب از سویت  گریان »چشم

 ام ای بهر جواب آورده قامت خم گشته             خواهر چه کرد با سینه تو گر بپرسی داغ 

 ام آورده خراب از شام سوغات همه این             سفید تن سیاه ومو  و زرد وچهره  ،سرخاشک

 ام  گرچه پرپر شد گلت باخود گالب آورده             داغ چار سـاله دخترت بارم ز می اشک

 ام  بزم شراب آوردهجان و تن مجروح از              الـعباد این حجت دادار را هـمرهـم زین

 

 اعـزام پـیاده ام سـوی تـوشـده هـم  من            احـرام پیاده ست در آنگونه که حاجی

 بـر خویـش سـوارم ولی از نـام پـیاده             حـلـقـۀ عـّشاق  در آیم وطـوفـانم و می 

 گـام پـیاده  کـس طرفـت آمـده یک  هر            عـرش سوارش بکـنی روز قیامت بر

 عـام پـیاده مـالء خـاصان طـرفـت در            آیـند دوبـارهمی  ای خاص ترین عـام،

 پــیـاده  یـک شـاعـر ایـرانـی نــاکــام،            ای کاش بگویند که در راه حـرم ُمرد

 بـر تـسـلـیـتـش لــشـکــر ُخـدام پـیـاده            نـاقـه پـیـاده که بـیـایـنـد زینب شده از

 سـرانجـام پـیـاده بــاران شـود از ابـر             حال شده از ناقه پیاده که به هرزینب 

 نــاقــه شــده آرام پـیــاده یـک روز ز            افـتاد به سـرعتنـاقـه اگر  امـروز ز

 جا که شـرابـی شده از جـام پـیاده  هر            بـازوی پــیــالـه قــدح بـوده و زانـوی

 شـام پـیــاده بــال آمـده از تـا کــرب و            بال رفـته پیاده طرف شام از کـرب و

 بـام پـیاده هـر خـورشیـد شـده بر سـر            "بر"نی سرِ پِس هفده   آن از شامی که در

 اســالم پــیــاده بـیـن خـالیـق شـود  تـا            زمین خورد  بهناموس خدا،زینب کبری، 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل     علی انسانی                 شاعر:   

 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                قالب شعر: غزل     مهدی رحیمی                 شاعر:   
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 حـسـیـن خادم نـاقـابـل این آسـتـان بـودم            زبان بودم حسینبی  طفلی آن موقع که  از من

 گرچه زیان بودم حسین  تو!پیش سود کردم               !خرج کردبرایم کردم و زهرا روضه خرج 

 جوان بودم حسین پیری داشتم وقتی  شوق            از جـوانی خـوبـتر پـیِرغـالمی شماست

 کران بودم حسین لطفی بی  قدم مدیون هر            !راه افـتـادم بــرایـت! پـیـشــوازم آمـدی

 بودم حسین کاروان چون سگی در انتهای              !بخـر را هـم آبـرومن بی  بـین خـوبـانت

 !حسینکاش آن زمان بودم  !شدممیکاش یارت             شدیراهی مقـتل می  که بودم دیرتر  من

 حسین سایبان بودم  عفو کن هروقت زیرِ              !مسیر  درخوردم راحت آب هروقت  عفو کن 

 حسین موکب به موکب یادشان بودم  بخدا             !پــای دخـتـرهـای تـو  تـاول پـایـم فـدای

 تو بین مجلس نامحـرمان بودم حسین بی             1زد شام برگشته چنین فریاد خواهری از

 
بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايات معتبر تغيير داده شد! زيرا بعد از زنداني کردن اهل بيت در کوفه ابن زياد  .   1

کنند که روز طي مي  2۰فرسخي را در حدود    1۷۵ها هم اين مسير  ترين پيکاي از يزيد کسب تکليف کرد؛ تند ملعون طي نامه 

کيلومتر( هم يک ماه طول کشيده    1۵۰۰مدت زمان رفتن کاروان اسرا از کوفه تا شام )روز ميشود؛    4۰رفت و برگشت آن  

اهل   ( ۲۶۹ص   ۳)شرح االخبار جو قاضي نعمان از علماي قرن چهارم (  ۵۸۹)اقبال األعمال ص است، بنا بر نقل سيد بن طاوس 

ده است که اهل بيت از شام به کربال برگردند!! با  اند!! حداقل بيست روز هم زمان نياز بو روز در شام بوده  4۵تا    ۳۰بيت بين  

علمايي   ديگر  تاريخي  و  روايي  متعدد  داليل  و  فوق  مطالب  به  در  توجه  طاووس  بن  سید  األعمال همچون  ،  ۵۸۹ص   اقبال 

عبّاس حاج شيخ  ،  (۱۸۱ )لؤلؤ ومرجان  در    محدّث نوري،  ۶۱۹ص  جالءالعيونو    ۳۳۴ص  ۱۰۱ج    بحاراألنوار  در  مجلسيعالّمه 

اآلمالدر    قمي محمّد،  ۵۲۵ص  منتهي  الرجالدر    شوشتري  تقي  عالّمه  العلوي،  ۲۱۱ص   ۷ج  قاموس  األنوار در    عادل   عبقات 

در    محمّد خراساني ،  ۱۰۱ص    ۶ج  ناسخ التّواريخدر    محمّد تقي سپهر،  ۳۷۵ص   نفس المهمومدر ترجمة    آيت اهلل شعراني ،  ۴۴ص

التواريخ موسوي  ،  ۳۱۸ص  منتخب  الرزاق  الحسين عبد  مقتل  در  مطهّري ،  ۳۶۰ص  مقرّم  شهيد  حسينيدر    عالّمه   ۳ج  حماسه 

مهيج در    ميرزاحسين يزدي ،  ۱۴۸ص  بررسي تاريخ عاشورادر    محمّد ابراهيم آيتي ، دکتر  ۵۸۶ص    قمقامدر    فرهاد ميرزا،  ۳۰ص

حسيندر    سردرودي،  ۷۵۳ص    األحزان امام  تاريخ  و  عاشورا  شناسي  کرده   ۲۲۶ص    تحريف  امکان  اند  تصريح  وجه  هيچ  به 

    اندهجري وجود نداشته بلکه احتماال در اربعين سال بعد به کربال آمده ۶1صفر سال   2۰بازگشت اهل بيت در 
 تو بین مجلس نامحـرمان بودم حسین بی             خواهری بعد چهل روز آمد و فریاد زد 

نفاعلفاعالتن فاعالتن فاعالتن وزن شعر:           قالب شعر: غزل     سید پوریا هاشمی            شاعر:   
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 یک فصل دیگری به محرم اضافه شد            شد اربـعـین و بر دل ما غم اضافه شد

 آبـروی کـوثـر و زمـزم اضـافه شد  بر            زمزم چواشک ما و به کوثر   تشبیه شد

 شـد اربـعـیـن دمــادم اضـافـه نـزدیـک             بـیـقـراری این قلب عـاشـق الـحـرم بر

 تا برشمار موکـب و پـرچـم اضافه شد             تر شد و تیرش به سنگ خورد دشمن شکسته

 بر اعــتـبـار عــالـم و آدم اضـافـه شـد            که گفتحـسین زمین و زمان  لبیک یا

 هم اضافه شد گـویا که رستـخـیـز دگر            است محتشم واین چه شورش  خالیست جای

 

 ذارید فقط ـبـه هـمین حال مرا وا مگ              طـدلــم داغ حـرم را مگــذارید فقبه 

 ر مرا جا مگذارید فقط ـبیـن ایـن شه              بریـدم ببــریدم شده حتی در خوابـب

 ا مگذارید فقط ـدر مـزارم تک و تنه             همه رفتند وشده قبرمن این شهرمرا

 ذارید فقط ـبه دلــم داغ حــرم را مـگ             یه ولیـبـ ن همه تنمیـزنیدم بــزنیـد ای 

 ذاریـد فقطـبا دلــم وعــده فــردا مـگ             حرم امروز دهیدم به خدا خسته شدم

 روی این خواهش ما پا مگذارید فقط             بــگذارید کــه سر بر قدمش بگذاریم

 حســرتش را به دل ما مگذارید فقط              کرببالپــای پیــاده نـجف و اربعــین  

 آب را تــشنه دریـــا مـــگذاریـد فقط              تشنه روضه ام و آه فـرات است بلند

 پا براین مـصحف زیبا مگذارید فقط             استگل  برگچقدرقرآن الی هربرگه 

 چیزی از پیکر من جا مگذارید فقط             حلق من وسینه من  ایندادزداین سرو

 پـا ســوی خــیمه زنها مگذارید فقط              مــرد باشـید ولی، تـا که نکـشتید مرا

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: میثم میرزایی                  شاعر:   

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل   موسی علیمرادی                  شاعر:   
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 آیممـغـان می  بـوسی طرف پـیـردست            آیمُمشک فشان می من ُچنان باد صبا،

 آیمگاه چنان می  گاهی اوقـات چـنـین،            !درد فراق از گهی   گاه با شوق وصال و

 آیممی به امیدی که دهم پیش تو جان،             راه پابـوس عـلی اولِ  جان گرفـتـیم ز

 آیـم مـی  پـیـاده عـوض دخـتـرتـان  مـن            اگر قسمت من بود طریقامسال  گفتم:

 آیممیگریه کنان   روضه دارم به نظر،            دهـن وا کــرده آبـلـه در راه، چــقــدر

 آیمخـوان می  بال مرثـیهوتا خود کرب             تـوان افـتــاده پـای مـا خـار نــدیـده ز

 

 این قـامـتـم خـمـیـد ولی عـّزت تو مـاند             ماند پرم شکـست ولی نهضت تو بال و

 تـو هـیـبـت تـو مـانـد تـا پـرچـم والیـت              کـبود روی من من سپـید شد و گـیسوی

 چـون با دعای مـادرمان تـربت تو ماند             مرا دشمنـت گرفت تو  عـیـبی نـدارد از

 عـلی حـرمت تـو مـانـد  اّمـا قـسـم به آل            رسـول شـد چـه به آل حـرمـتی اگـربـی 

 هـای قــافـلـۀ غــربـت تـو مــانـد فـریـاد            بـرای بـعـد هـای شـام بـمـانـدنـاگــفــتـه 

 از مـقـتـل تو تا به ابـد دولـت تـو مـانـد             شـام امـامـمـان های کـوفـه وبا خـطـبـه 

 ها نَـفَـس حـضرت تو ماند در بـیِن نسل             من  الحزین" "صوت هل من معین تو شده

 ماند  غـم محنت تو درد و حشر، تا روز             ام کـنـدیـک آشــنــا نــبــود اگـر یــاری 

 گـوشۀ خـرابـه ُگـل زیـنت تـو مـانـد  در            تـو ام زاسارت و شـرمنـده برگـشتـم از

 ماند  یک کاروان اسیـر پِـی نـصرت تو             اکـبـر و عـبـاس و قـاسـمـتجـای عـلی 

 مانـد  َعـلـَم قـدرت تو خصمت فـنا شد و            دیـارات را به هـر بُـردم پـیـام فـاطـمی 

 دین زنده مانـد و رایحۀ عـبرت تو ماند             بـا این هـمه مـصائب سنگـین این سفـر

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   علیرضا وفایی                  شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: محمود ژولیده                شاعر:   
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عـزیزت بیا مرا دریاب   را به جان تو             ارباب حضرت حـرم کرده هـوایدلم   

مهتاب  ،زمزمه  گریه، حرم، شبانه سوی            پیـاده روی به سر دارم دوبـاره شـور  

شـود اسـبابمهـیـا نمی  رسیـده! سفـر،            نه خـرج راه و نه ویزا و نه گذرنامه  

خوابدیدۀ بی تاب و بی  سزای این دل            پایان بی های آشوبهدل  چشم سرخ و دو  

مرا بـبر که نـمانـم اسیـر این مـرداب            خـروشـان زائـران دارم هـوای سـیـل  

خورشید و ماه عالمتاب حضرت  سالم            است حرف  اینجواب من آرزوی تمام   

را به جان رقـیه مـرا بخـر اربـاب   تو            زیـارتـم گـردان شهـیـد راه ظـهـور و  

 

 چشِم گریانتنهاترین    مانده به راِه برادر،           باران و باد از تر  غمگین ،طوفان و ابر از تر دلخون

 فشاردمی  اشسینه  بر  را، خون غرقِ  پیراهنی            که جانی ندارداست،چشمی درموجِ خون نیمه باز

 شماره جان دادِن بی  ،ام رااین مرِگ تدریجی            دوباره بنگر باز آ و ای رفتنت قاتِل من،

 تو ِچسان زنده هستم بی  ، ماتم ورفتی  تو اما           بستم تو عهدی که من با  یادم نرفته برادر،

 آری بـرادر بُریـدم  آری برادر شکـستم،           تا قـتـلگاهت دویـدم  یادم نرفـته چگـونه،

 کردی  چهاستخوانم با آتشت ُکن تماشا،با            چه کردیبا دودمانم   رفتی ندیدی ِز داغت،

 خوردسنگی که ُکنج لبت  فتاد و در پیِش طفلت،اُ             بُرد هانیزه ومن   دل از رفتی ندیدی لوایت،

 شد  با قاتلت همسفر منزل پیاده، منزل به           شد ها دربه درکوچه  در رفتی ندیدی که زینب،

 اما رکـابـم نـیـامد  من بـودم و ناقـۀ غـم،           اضطرابم نیامد در یادم نرفته که عباس،

 توانی می  ...  بِبَر  مثل رقیه برادر، من را           خیـزرانی آه ای لِب  آه ای تِن بـوریایی،

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   محمد میرهاشمی               شاعر:   

 

مستفعلن فاعالتن مستفعلن فاعالتنوزن شعر:                 مثنویقالب شعر: حسن لطفی            شاعر:   

 



علیه السالم  حضرت سیدالشهدا ، اشعار  ششمدرآستان وصال؛ جلد   691   
 

000
 

 !زهـرای اطهـر زینـبم  حیـدر و یادگـار             مظهـر صبـر خـدای حـّی داور زینـبم!

 1  !آمدم همچون علی از فـتح خـیبر زینبم!            سنگر به سنگر زینبم شام را کردمفتح 

 گرچه آهی نیست از آه تو ظالم سوزتر 

 بازگـشـتی از همه سـردارها پیـروزتر 

 ام چشم گریان بر تو آب آورده  بحر بحر از            امهایت گالب آوردهباغبان از بهر گـل 

 امشـام خـراب آورده پرچم پیروزی از            امآوردهخضاب خون  گیسوی از  روی نیلی 

 آه دل را آتش فـریـاد کـردم یـا حـسـین 

 حسین  آباد کردم یاحسین  شام ویران را

 شدینیلوفر صحرا یاس بـاغ وحی من             این سفر فریاد عاشورا شدی خواهرم در

 بینم شبیِه مادرم زهرا شدیهر چه می             آرا شدیجـهـان رخت مهـرِ  با کـبـودی

 تر گـشتی بیا بارها جان دادی اما زنـده

 برگشتی بیا  دست بسته رفـتی و پیروز

 سفر بودم حسینهم  با سرت تا شام ویران            ظفر بودم حسین  را آیت فتح و من خدا

 سپـر بودم حسین پناهت رادختران بـی             حسینبر دل دشمن ز خنجر تیزتر بودم 

 تنم  جانب بر نی از چار بس که آمد کعب

 تر از پیـراهـنم گشت سر تا پا تنم نیـلی 

 را  نـبــرِد ابــتـال دیــدم تـو فـاتــح روز            میـدان بـال دیـدم تو را پـیـروز زیـنبـم،
 

کنیم به منظور انتقال بهتر معنای شعر بیت اصالح شده که در متن  میبیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما پیشنهاد  .   1

 .شعر آمده را جایگزین بیت زیر کنید

 !آمدی همچون علی از فتح خیبر زینبم            !فتح کردی شام را سنگر به سنگر زینبم

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           مربع ترکیبقالب شعر: غالمرضا سازگار          شاعر:   
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 در طشت طال دیدم تو را قرآن وام خوانده             را  کربال دیــدم تو لحظه لحظه قهرمان

 بر لبم زد تو نگه کردی و دشمن چوب می 

 نگاِه درد خیزت گریـه کـردم زینبم  بـر

 هم دل مجروح من آزرده بود  هم لب تو،            افسرده بود طایرچندین طشت  کنار در

 مرده بود زینب  قرآن توصوت کاش پای              بود  لب من خورده بر کاش چوب آن ستمگر

 حسین  خریدم یا برجان  غمتمن که با صبرم  

 حسین  کـنار طشت پیـراهن دریـدم یا در

 ام شمـع شبـستـانت شـدمببهریـده سـر بـا             شدممهمانت آن شب که در ویرانه خواهرم 

 خجل از چشم گریانت شدم  چشم خود بستم،            چشمانت شدم  با اشکشستشو از گرد ره 

 جان داد دیدم خواهرم زد و دخترم پرپر

 نفـس افتاد دیدم خواهـرم زد نفس تا از

 امدیده اشک جاری شد سیل خون درورنه می            امکردی با سر خود یاری  یا اخا آن شب تو 

 امُمردم من آن شب زین امانت داریکاش می            امزاری و آهسینه  بغض گلو در ماند چون

 زینب دفن شددست  با  ات مظلومهدختر 

 حیف او هم مثل زهرا مادرت شب دفن شد

 شدم های شب چـراغ کاروانت می نیمـه            شدمبانت مینی سایه  من سر جان خواهر

 شدمعنانت می گه هم   گه پشت سر، گه جلو،            شدمساربانت می  های چشمم،با اشارت 

 جبین  بام، خصمم بر یاد داری سنگ زد از

 از فـراز نی سرم افتـاد بر روی زمین 

 سوخت جان و پیکرم  تا سرت افتاد از نی،            خون ریخت از فرق تو و چشم ترم یا اخا،

 شد سرم آن ظالم سپر می  کاش پیش سنگ            مادرم  سیلی زد به صورت، من زدم بر سینه،
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 قصۀ سنگ و جبین، بار دگر تکرار شد

 رأس تو افتاد از نی، چشم زینب تار شد 

 بود دوست پیش پای  گر سرم افتاد از نی،            بودرضای دوست در مصائب این خواهر جان 

 از برای دوست بود  ،شهادت ایـن اسارت، این             هوای دوست بود فراز نی مرا حال و بر

 تا در اطراف سر من طایر دل پر زند 

 شعله فریاد تو از نظم »میثم« سر زند

 

 شیِب گودال  ام ازکـنم افـتـادهحس می             ناخوش احوالصبوری   پیری زمین گیرم،

 قــرارتیــادم نــرفـتـه دخـتــران بـی                سـوارتنـرفــتـه ذوالـجـنـاح بـی  یـادم

 ات خوردسینه  ای بر یادم نرفته چکمه            ات خوردآئـیـنه  یـادم نـرفـته سنگ بر

 شـدبـه پـایـم آب می طـفـلـی رقـیـه پـا             شدام سـیـالب میگـریـه یـادم نـرفـتـه 

 هـا آتـش گـرفتمخـیـمـه  از من زودتـر            زهـرا شـدم، در تـنـگـنـا آتـش گـرفتم

 گـودال رفـتـم هـایـی تـار از بـا چـشـم             بـال رفـتمکـربـالیت زخـمـی و بی از

 خولی هـمـسفـر بودم برادر با شمر و             خـبـر بودم بـرادروزم بیر حال و از

 رفـتــم بــازار خـاکـی ســرِ  بـا چــادر             رفـتم با دست خـالی جنگ آن اغـیـار

 ای آویخـت کوفه شاخه خورشید را از            بر سر من ریخت کوفه خاکستر غـم،

 بـا آسـتـیــنـی پـاره شـهـر شـام رفـتـم             مــانـدن اســالم رفــتـمبـرای  رفـتــم،

 دروازه را هـم دیــد زیـنـب  سـرِ  آخـر             های سـاربـان رنجـیـد زینب از خـنـده

 طشت رفـتم  هـایی بـسـته پـایدست با             بـرگـشت رفتمهای سخت و بی از راه

 ات را پس گرفـتمخوِن دل عـمـامـه  با            پس گـرفـتم  سـوخـتـم تا پـیـراهـنت را

 مـیـرم بـرادرمی  دارم به قـتـل صـبـر            زمـین گـیـرم برادر در قـتـلـگـاه غـم،

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: مثنوی                   قالب شعر: وحید قاسمی               شاعر:   

 



 694  

 

جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 

 نـدارم ایـنجـاست  و دار ام،زنـدگی هـمـۀ           اینجاست بهارم  ام باغ وگر خـزانی شده

 بـگـذاریـد بـمیـرم که مـزارم ایـنجـاست             است؟  شام  در حرمش زینب که  گفته کسی  چه

 اینجاست نگـارم  این قـبر، که بـپاشم سر           بدهیدزینب  کمی آب به ای گـل وشاخـه

 ام صبح قـرارم اینجاست من ز شام آمده           خاک سر آرد بیـرون  نشیـنم مگر ازمی

 عـلـمـدار و ندارم اینجاست  به خـدا قـبر           نیستاصغر  علی قبر کوچک است آه ولی 

 کارم اینجاست  و هم کس ،دلم و جان هم من که           با چه حالی بروم سـوی مدیـنه چه کنم؟

 

 ها به دیـدارت رسیدم بعـد از جدایی             ای کـربـال ای کعـبه عـشق و امـیدم

 ها خـمـیدم رنج دوری  من زینـبم کز              بگـشا زینب آمـدای کـربـال آغـوش  

 کـویت رسیدم سـر ای کـربـال تا بر             ای را روز دیـدم کـربـالی تـازه هـر

 اینجا کشیدم ام تا رخت در  جان کنده            فزون شدداغم   منزل به منزل داغ بر

 ام من زنـدۀ هر دم شهـیدم گـر زنـده             مانـدماز بهـر انـجـام رسالـت زنـده 

 گـویـمت با دیـدۀ گـریان چه دیـدم تا             ای کـاروان سـاالر زینب دیده بگشا

 چنـدان که درهر جا شهـامت آفریدم             با آنکه با دستت به قـلبم صبر دادی

 بیخود زخود گشتم گریبان بر دریدم            اما دو جا دست غـمم از پا در آورد

 جا سرت چون بر فراز نیزه دیدم  یک           میزددشمن برلبانت چوب جا که  یک

 هـم شنیدم نی آن نشنـیده بودم من ز             قرآنت بسی لیکصوت بشنیده بودم 

 دهد مــوی سپیدم  این را گواهی می           کمتر از زخم تنت نیستداغ دل من 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل   سید محمد جوادی               شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: سیدرضا مؤید            شاعر:   
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 بُـت شکـنت ریـز آمـده اشک              آمـده سـرشـکـسـتـه مـحـنـت

 هـزار زخـم تنت  از چه خبر              بـدمــاء الـســالم ای مـرمــلٌ 

 کـفـنتچه خبـر از سپـاه بـی               من چه خبرهای اللهتا  دو از

 حسنت؟ حیدر دو  چه خبر از              است؟ حرم خوب ماهه  شش حال

 زنـت  اولـیـن کـاروان سیـنـه              اوضاعبنگر به حال و  و خیز

 پیـرهـنت پرچـم ماست کهـنه              مـا شـکـسـتـه گـهـواره عـلـم

 شکـنت نـوحۀ ماست نـام دل              خواهدنمی  خوان روضه ما  جمع

 بـدنت  نـدارد از  وضع بهـتـر              چـند عـزادارت تن هشتـاد و

 خیز و بنگر به موسفـیـدانت

 بر سـپـاه کـبـود و گـریـانـت

 امشـدهقـد کـمـانی حـنجـرت               امکه پرپـرت شده یـاس بودم

 امآمـد پـیـمـبـرت شـده وحـی              قـتلگـاهـت عجب حرایی شد

 ام لـشکـرت شده آخـرین تیـر              کردماقراء اقراء رسید و حس 

 ام چه قدر شکل مـادرت شده              سفید سیاه و من موی و پیکر

 امدخـتـرت شـده من عـزادار              سرت سالمت باد سر،بی  یار

 ام که دلـواپس سرت شده بس              بـستـه شبـی هـایـم نـشدچـشم

 ام حـنجـرت شده طالب خـون              و شبصبح خون  اشک بانی 

 امخـیـبرت شده  جـنگ حـیدر              هـای یـهـوددر مـیان مـحـلـه 

 شـدم امـا کــمـانرفــتــم  آب

 هاخو لی  پس گرفتم سرت ز

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                ترکیب بندقالب شعر: محمد حسین رحیمیان            شاعر:   
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 اسیـر شد ای وای  تو خواهر              وای شد ای  زیر به سرآسمان 

 های حصیر شد ای وای تکه               هـای پـیکـر توقـسـمت پـاره

 1شد ای وای  پیرچه  در اسارات              مـن هـســتـم نـگــران ربـاب

 شد ای وای  شیر طفل تو سر              ناکس کس و رفت عباس و هر

 شد ای وای سیر لگدی خورد و              سـالـه تــو شـکـم خـالـی سـه

 غدیر شد ای وای  ها ازعقده              خـرابـه ملـعـبـۀ حـوریت در

 شد ای وای  پـنـیـر هایلـقـمه               سهم طفـالن وحی خیرات و

 مردمانی حـقـیر شد ای وای               هـامان بسـاط تـفـریـحاشک 

 من  شعله گشت یاور رفتی و

 من  ببـیـن بـرادر معـجـرم را

 
بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايات معتبر تغيير داده شد! زيرا بعد از زنداني کردن اهل بيت در کوفه ابن زياد ملعون  .  1

نامه گفته  طي  به  کرد؛  تکليف  کسب  يزيد  از  در  اي  طاوس  االعمال صسيّدبن  در؛  ۵۸۹اقبال  قمي  عبّاس  شيخ  اآلمال   حاج  منتهی 

ترين تند   ۵۸۶، فرهاد میرزا در قمقام ص۳۷۵نفس المهموم ص، آيت اهلل شعراني در  1۷4لؤلؤ ومرجان صو محدّث نوري در    ؛۵۲۴ص

روز ميشود؛ مدت زمان رفتن کاروان   4۰کنند که رفت و برگشت آن روز طي مي  2۰فرسخي را در حدود  1۷۵ها هم اين مسير پيک 

و قاضي (    ۵۸۹)اقبال األعمال ص  يک ماه طول کشيده است، بنا بر نقل سيد بن طاوس  کيلومتر( هم    1۵۰۰اسرا از کوفه تا شام )

اند!! حداقل بيست روز هم زمان روز در شام بوده   4۵تا    ۳۰اهل بيت بين    (   ۲۶۹ص    ۳)شرح االخبار جنعمان از علماي قرن چهارم  

همچون  ب فوق و داليل متعدد روايي و تاريخي ديگر علمايي  نياز بوده است که اهل بيت از شام به کربال برگردند!! با توجه به مطال

األعمالسید بن طاووس در   در    محدّث نوري ،  ۶۱۹ص   جالءالعيونو    ۳۳۴ص  ۱۰۱ج    بحاراألنوار  در  مجلسي عالّمه ،  ۵۸۹ص  اقبال 

،  ۲۱۱ص  ۷ج  رجالقاموس الدر    شوشتري   تقي   عالّمه محمّد،  ۵۲۵ص   منتهي اآلمالدر    حاج شيخ عبّاس قمي ،  (۱۸۱ )لؤلؤ ومرجان  

ص    ۶ج  ناسخ التّواريخدر    محمّد تقي سپهر،  ۳۷۵ص   نفس المهمومدر ترجمة    آيت اهلل شعراني ،  ۴۴ص  عبقات األنواردر    عادل العلوي 

خراساني ،  ۱۰۱ التواريخدر    محمّد  الحسين،  ۳۱۸ص  منتخب  مقتل  در  مقرّم  موسوي  الرزاق  مطهّري ،  ۳۶۰ص  عبد  شهيد  در    عالّمه 

ميرزاحسين  ،  ۱۴۸ص  بررسي تاريخ عاشورادر    محمّد ابراهيم آيتي ، دکتر  ۵۸۶ص    قمقامدر    فرهاد ميرزا،  ۳۰ص   ۳ج  حماسه حسيني 

اند به هيچ وجه تصريح کرده  ۲۲۶ص    تحريف شناسي عاشورا و تاريخ امام حسيندر    سردرودي ،  ۷۵۳ص    مهيج األحزاندر    يزدي 

   اندداشته بلکه احتماال در اربعين سال بعد به کربال آمدههجري وجود ن ۶1صفر سال  2۰امکان بازگشت اهل بيت در 

 در چهل شب چه پير شد اي واي               نـگــران ربـاب هـســتـم مـن
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 کـنم بـاور نداشـتم که به قـبـرت نـظر             کنم سر بهچه خاکی  خاک زیرای خفته 

 کنم با تو نه بـلکه با سـر تو من سفـر            رسیدخیالم نمی  به خواب وهمسفر  ای 

 کنم جان محـتضر لطمه زنان کنار تو            با یاد روز واقـعـه جـا دارد از غـمت

 کـنم  با اشک تر  حتی نشد که حلـق تو            اخـاتو یا  ام ازبا کعـب نـی جـدا شـده

 کـنـم هـای شــام بـال مـن گـذردروازه            که مـبـادا دوبـاره از بـهـرم دعـا نـمـا

 کـنم طـشت زر صد آه تا که یـاد تو و            لبت بین گوش من ومانده صدای چوب 

 کنم  چگـونه شـرح غـم آن سحـر آخـر            به زیر سر پیش تو  وسرفرازم رنجیده 

 چـارۀ داغ پـدر کـنـم بـایـد بـه مـرگ،            طفـل سـه سالـۀ تو میان خـرابه گـفت

 جا دارد از خجالت تو جان به در کنم            با دست خـسته زیر لحـد جای دادمش

 

 سـپـر بــودم بــرای دخـتـر تــو             سـفـر کـردم به دنـبـال سـر تـو

 به جرم این که بودم خواهر تو             چهل منزل کتک خوردم برادر

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

 ام جـسـم کـبــودمزیـارت نـامـه            نم واحسین گـفت و شنـودمحسی

 یـاد تو بودم  خـوانـدم ودعـا می             ویرانۀ شام چه درچه در زندان، 

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

 چو کوهی روی پـا استاده بودم            بـــرای هــر بــال آمــاده بــودم

 ات جـان داده بـود نـیـزه کـنـار            خـوانـدی برایمنـمـی اگر قـرآن 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: مجتبی صمدی                شاعر:   

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                     دو بیتیقالب شعر: غالمرضا سازگار                 شاعر:   
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 آب سوخت  از خشکی لبت جگر نهـر            ُهـرم آتش عـطشت آفـتاب سـوخت از

 ام دل زار ربـاب سوخت نالـه  سوز از             امماتـم تو نـوحه خـواندهبس برای  از

 حرف و سطر و صفحه میان کتاب سوخت  هر            بیـن مـقـاتـلت هـای توشرح روضه  با

 سوخت   حـساببی  مقـتـل تو  قـلبم کنار            آهـم به لـب رسد مهـلـت نـداد داغ تـو

 به وقت جواب سوخت  های گردن تو  رگ            می سرت کجاستای تن زخ تو ازپرسیدم 

 شراب سوخت  بزم به خواندن تو هنگام            حسینحال لبت  به  های خشک چوب،لب

 خون خضاب سوخت  که شد محاسنت از وقتی              دلـم غـم تو ولی بیـشتـر ُمـردم پس از

 بین خواب سوخت  تو  خواهر حتی وجود            رفـتـنتتـنم بعـد   آتـش گـرفت جـان و

 

 شام بال با حال مضطر خواهرت  آمد از           سرت نی شد بر و خاک برای حسینی که تنت 

 رخم چون مادرت  ، بستهمن دست مثل بابا            من ببین کوچه را درماجرای خوب بنگر  

 آب آورت تو وداغ  که خم شد از با قدی            حال برخـیز و تمـاشا کن که زینب آمده

 من وای از بـال و پرت  پـر  بـال و آه از           پا دست و من به زیر  و  دست و پا تو به زیر

 حنجرت   خنجر  ببوسم جای شد تاکاش می            خویش به حنجرت گفتم ه خنجر بوسه زد برتا ک

 ؟ انگشترت دیگراندست  دیدم به چرا پس           زنان از که زینـتها بگـیرم گفـتی آنجا تا

 های پـرپرتحال زار نوگـالن و غـنچه            شام بازار تو دردیدی می  گمان از نیزه  بی 

 دخترت  خرابه دفن شد جسم سه ساله در           شـرمگـیـنـم از رخـت آمـدم امـا بــرادر

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: امیرحسین حیدری            شاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل     ناصر شهریاری                  شاعر:   
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 ساختنت   سوختن و بجز نیستای چاره            بیاد آورم اینک سخنتاینگونه با خود 

 تنت عهد و وفایت که بخون خفته  دیدم از            استکشته مرا خواسته  خداآنروز: گفتی

 بـدنت  سـِر دور از دیـدم ایـام اسارت،            اسیرت بیند خواست گفتی آنروز:خـدا

 حسنت  ما و تو واست نصیب  قتِل صبر            بایدمصیبت   کمی صبر و گفتی آنروز:

 پیرهنت  سفرم، این سوغات من از همه            قـامِت خـم شـده و مـوی سپـیـد آوردم

 1مـاند یـکی پـاره تنت  کـنج ویـرانه بجا            همه را از سفر آوردم و شرمنده شدم

 تن بی کـفـنت  خاک،قـاتـلم در دل این             های کبود به تن هست ای حاصلم قافله

 دهنت  آن نیزه چه بد بوسه گرفت از دیدم            یـاد گـودال تـو هـرگـز نـرود از یـادم

 نِی پیش َمنَت  افتاد زکه سرت  آن زمان            خضاب ریش این دلم از ریش است هنوز ریش

 سوختنت  این برادر من ازسوختم جان             بودُرخت سوخته  آمدی آنروز و، تنور از

 َکنَت قبر بوریا پاره شد و چاره شد از            آنـروز نبودم که به دفـنـت بـیـنم بهـتر

 عـزا عید گرفـتـند ز کـشتـه شدنت در            شام  به هلهله بردند را به دف و چونکه ما

 تو شد انجمنت   جازاع مجـلِس کـفـر ز            قرآن خوانت خیزران بوسه زده بر لب

 محنت  غم، این از شدفراوان بعد عباس             اَنـظار نـاموس خـدا در  چشم بیگانه و

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

 .جايگزين بيت زير کنيدآمده را 

 کـنج ويـرانه بجا مـاند کمي پـاره تنت             همه را از سفر آوردم و شرمنده شدم

قرآن خواند سر مطهر امام در مجلس يزيد و در حال جسارت آن ملعون نبوده است بلکه در سطح شهر بوده است لذا بيت زير به جهت  

 انطباق بيت زير تغيير داده شد 

 مجـلسِ کـفـر ز اعجاز تو شد انجمنت             خوردي و آيات لبت قطع نشدمي چوب 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   محمود ژولیده                  شاعر:   
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 اهـِل حــرم شـد مـدِد مـؤتـمـنـت  یـاورِ              گرچه دستاِن جسارت به اسارت دیدم

 سخنتهم  سجاد که شد،خطبۀ سپس  و            کرد حنجر پارۀ تو کار خودش را می

 این تِن بی پیـرهنت  و به شـهـیـدان تو            نـاقـابِل ما هـدیـۀ چـهـل مـنـزِل ما این

 زنت  سینه از شود قیامت َحَرمت پُر تا             از اینجا اما  روم نـوحـه کـنان بـازمی

 

بـالیی برسد کرب و حرمی،  اربعینی،             هـم به نـوایـی برسد دِل ما کـاش پـایِ   

دوست نـدایـی برسد  که از دارم امـیـد            آری آقـاتر از آنی تو که راهـم نـدهی  

غباری است که از تازه هوایی برسد  این             چـشممروی   خـاک پای همه زّواِر تو  

برسد الطاف کـریـمی به گـدایی مگـر            در دل این همه جمعیّت مشتـاق ُگـمـم  

حنجـر بُـبـریـده صدایی برسد  شاید از            ُگـل گـمـشـده دارم آقـا من هـم انـگـار  

نـشـد مـرهـم پـایـی بـرسد  تو  به یـتـیـم            پـیـشکـِش زّوارت این همه مـرهـم پا،  

حکم والیی برسد  بال، و کرب یا که از             بال کاش از کعبه بخوانند مرا کرب و  

لب خشکـیده نـدایی برسد  از که هنوز            هـمـه آمـادۀ لـبـیـک به اربـاب شـویـم  

که زمـان طلِب خـون خـدایـی بـرسـد             یـالـثـارات! مـهـیـای قــیـامـی بـاشـیـد  

به جایی برسد دلخسته عاشق  ِکی شود            حسین است الهی  عرش گوشۀ تو  شش  پای  

مشهـدتـان اذن رضایی برسد کاش از            این فرصت دیـدار نشد روزِی ما اگر  

 نیـمه شبهای بقـیـع نـیـز   صفـایی دارد            کاش بر قبر حسن صحن و  سرایی  برسد 1

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

 آمده را جايگزين بيت زير کنيد. 

 کاش بر خاک حسن صحن و سرايي برسد            صفـايي داردنيـمه شبهاي بقـيـع نـيـز 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   محمود ژولیده                  شاعر:   
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 ام از پـا اخاالغـریبتو دگر فـتـاده بـی             یا اخـاالغریب ام بـه کـربـبـالبرگـشتـه 

 به دنیا اخاالغریب  بعد از تو نیست خیر            های تو شد تا اخاالغریبغـصه قـّدم ز

 1دیده خواهرت  بال  تو از پس نازنینای 

 بال دیده خواهرت  تو  از جبین پس ای مه

 ام انـگـشـتـر تو را از سـاربـان گرفته             مـــزارت سـر تـو را ام کــنــارآورده

 را  همه جا خـواهر تو بس زدند در  از            انـد بـی صـفـتـان مـادر تو رادادهدق 

 یک دم نظر نما که تن من شده کـبود

 دربر من محرمی نبود  رفتم به شام و

 ام بـعـد تو چـه بـالیی کـشیده رفـتـی و            امدوریـت حـسیـن گـریـبـان دریـده  از
 

بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايات معتبر تغيير داده شد! زيرا بعد از زنداني کردن اهل بيت در کوفه ابن زياد ملعون  .  1

نامه گفته  طي  به  کرد؛  تکليف  کسب  يزيد  از  در  اي  طاوس  االعمال صسيّدبن  در؛  ۵۸۹اقبال  قمي  عبّاس  شيخ  اآلمال   حاج  منتهی 

ترين تند   ۵۸۶، فرهاد میرزا در قمقام ص۳۷۵نفس المهموم ص، آيت اهلل شعراني در  1۷4لؤلؤ ومرجان صو محدّث نوري در    ؛۵۲۴ص

مدت زمان رفتن کاروان  روز ميشود؛  4۰کنند که رفت و برگشت آن روز طي مي  2۰فرسخي را در حدود  1۷۵ها هم اين مسير پيک 

و قاضي (    ۵۸۹)اقبال األعمال ص  کيلومتر( هم يک ماه طول کشيده است، بنا بر نقل سيد بن طاوس    1۵۰۰اسرا از کوفه تا شام )

اند!! حداقل بيست روز هم زمان روز در شام بوده   4۵تا    ۳۰اهل بيت بين    (   ۲۶۹ص    ۳)شرح االخبار جنعمان از علماي قرن چهارم  

همچون  ده است که اهل بيت از شام به کربال برگردند!! با توجه به مطالب فوق و داليل متعدد روايي و تاريخي ديگر علمايي  نياز بو

األعمالسید بن طاووس در   در    محدّث نوري ،  ۶۱۹ص   جالءالعيونو    ۳۳۴ص  ۱۰۱ج    بحاراألنوار  در  مجلسي عالّمه ،  ۵۸۹ص  اقبال 

،  ۲۱۱ص  ۷ج  قاموس الرجالدر    شوشتري   تقي   عالّمه محمّد،  ۵۲۵ص   منتهي اآلمالدر    ي حاج شيخ عبّاس قم،  (۱۸۱ )لؤلؤ ومرجان  

ص    ۶ج  ناسخ التّواريخدر    محمّد تقي سپهر،  ۳۷۵ص   نفس المهمومدر ترجمة    آيت اهلل شعراني ،  ۴۴ص  عبقات األنواردر    عادل العلوي 

خراساني ،  ۱۰۱ التواريخدر    محمّد  موسوي  ،  ۳۱۸ص  منتخب  الرزاق  الحسينعبد  مقتل  در  مطهّري ،  ۳۶۰ص  مقرّم  شهيد  در    عالّمه 

ميرزاحسين  ،  ۱۴۸ص  بررسي تاريخ عاشورادر    محمّد ابراهيم آيتي ، دکتر  ۵۸۶ص    قمقامدر    فرهاد ميرزا،  ۳۰ص   ۳ج  حماسه حسيني 

به هيچ وجه اند  تصريح کرده  ۲۲۶ص    تحريف شناسي عاشورا و تاريخ امام حسيندر    سردرودي ،  ۷۵۳ص    مهيج األحزاندر    يزدي 

   اندهجري وجود نداشته بلکه احتماال در اربعين سال بعد به کربال آمده ۶1صفر سال  2۰امکان بازگشت اهل بيت در 

 اي مه جبين پس از تو بال ديده خواهرت             يک اربعين پس از تو بال ديده خواهرت

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مربع ترکیب         قالب شعر: مهدی علی قاسمی         شاعر:   
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 امتر از یهـود به حـیـدر ندیـده  مبغض            امرا شـنـیـده دشـمـن زهـ  من نـاسـزا ز

 آتش یـهـود به سـرهـا نـشانـه است  از

 بر گـونـه هایـمـان اثـر تـازیـانه است

 اتتاب سه ساله گریان شدیم از تب و            اتساله سه به خواب تو  آنشب که آمدی

 اتساله خرابه سهکنج ُمرد  دق کرد و            اتدادنـد با سـر تو جـواب سـه سـالـه 

 زدیممی  در شهـر شام نـام تو را جـار

 زدیـممی وقـتی رقـیـه رفت فـقـط زار

 را  جای طـناب دسـت او کـبودی و بر             حال رباب را خـیـز و کن نگـاه تو بر

 قـلـب حـزین و کـبـاب را آرام کن تو             راشراب طشت  دیده رأس خونی و او

 کشد او نـالـه از فـراق تو ای شـاه می

 کـشد گـهـواره را گـرفـتـه فـقـط آه می 

 جـانـم شـود فــدات بـرادر بــلـنـد شـو             بـلـنـد شـو ای سـایـۀ بـلـنـد تو بر سـر

 بلـند شو  جـبـیـن من شده بـهـتـرزخـم             1بـلـنــد شـو  مــادر ام چــادرحفـظ کرده

 ام غـم تو سالخـورده بنگـر چگـونه از 

 امخـیـز تـا کـنـار مـزارت نـمـرده بـر

 مـن نـالــۀ بُـنـیَّ شـنــیــدم ز روی تـل             رود که چه دیدم ز روی تلیـادم نمی 

 دویدم زروی تل  و ات نشستبر سینه              فـریـاد یا حـسـیـن کـشـیدم ز روی تل

 آن نانجیب خنجر خود را برون کشید 

 رأس تو را مـقـابـل من از قـفـا بُـریـد 

 
 تغيير داده شد که مهم ترين وظيفه هر مداح مي باشد بيت زير به جهت حفظ بيشتر حرمت اهل بيت.  1

 بلـند شو  بـهـتـر شده من جـبـيـن زخـم            انـد چــادر مــادر بـلـنــد شـوپـس داده
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 یـزید، سـرم خـم نـشد حسیندر مجـلس           حسین هرچه زدنـد شوکـِت من کـم نشد

 فـراهم نشد حسین که داشت، ای آن نقشه          ام ای که من سِر بـازار خـوانده با خطبه

 یک مرد از آن قـبـیله حریفم نشد حسین           زدم آنجـا چـنان شـبـیـه پـدر حـرف می

 محـّرم نشد حسین!که  های من خطـبه  بی          هم زده اصال محـّرمت که جهـان را به

 اما حـجـاب از سـر مـن کـم نـشد حسین          آتش گرفت معجر من سوخت موی من

 "در مجلس یـزیـد سرم خـم نـشد حسین"          هرچـنـد قـد و قـامت من خـم شـده ولی

 

 می ریزد  باز از چشم حرم ُدّرِ گران              کاروان آمده و بـرگ خزان می ریزد

 درد از عاطـفه های نگـران می ریزد              می گردد هرکه دنبال گــل گمشده ای

 ریزد  قدکمان میسوزهجراست که از              راه بگــشای کــه بــانوی حرم می آید

 می ریزد  زنان سرسینه روی غم خاک             دست ها باز شده تا که به سرها بزنند

 بوسه هایی است که برجای سنان می ریزد             صــاحب پــیرهــن کهــنه کــجا افتاده

 می ریزد  جوان داغ از که دلهاست خون             هر یتیمی به شهیدی گلـه ای می گوید

 تَه گودال به سرخاک، نهان می ریزد              مادری در پی گهواره شش ماهۀ خود

 به روی قبر عمو آب روان می ریزد               چوطفل است  سکینه ازآب به دستان َمشکی 

 از لــب سیــد ســجــاد اذان می ریـزد              گوئــیا وقـت نماز است که با یاد علی

 گوئیــا گــوشۀ ویرانه زبـان می ریزد              هستنـد ولی دختر ُدردانه کجاستهمه 

 می ریزد  هرزمزمه جان که مانده  خواهری             نه بجامانده خیامی، نه امامی، نـه دلی

 می ریزد  فغانو  با آه  که است  شوق  اشک             آری یــک قـافلۀ فاتح و پیروز رســید

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: داود رحیمی                    شاعر:   

نالتن فعالتن فعالتن فعلفاعوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   محمود ژولیده                   شاعر:   
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را کن دل بیچـاره ما نگـاهیکن  نگاهی            ام یـارا  دارد دل بیچـاره اربـعـیـن هوای  

را جان زهرا برجاری به لب آقا قسم  کنم           نه  رسم تا کـربال یا دانم دوبـاره می نمی  

را فردا بینم طلوع صبح تضمینی ست تا چه            کربالی خودبهشت ما را  حاال ببر همین  

آن وادی ببینم صحن دریا را  در  که چون قطره           ولی آقا قـبولم کن نیَـم قـابل،  نـیَـم الیـق،  

غوغا را  و شورمن دوباره کربال آن  ببینم           دنیا دراینکه تا هستم در این دنیا  اذنی  بده  

سر و پا را قدیم احسان نمودی بی  وگرنه از           غرض این بود یا موال نگاهی سویم اندازی  

 

امگوشۀ هـیأت من غـمدیـده تنها مـانـده            امقـافـله جا مانده  هم از اربعـین شد باز  

امشب آقا مانده و از روز خوراک و خواب و  از            مانده ونگاهت گوشه  کربالیم گیره یک  

امپا مانده  آنچنان مستم که ره نارفته از            وزدها می حوالی حـرم عطر سیـبی از  

ام؟ من چگونه تا کنم با این دل وا مانده           ...حـرم باشد برای اربعین با دلم گـفـتم  

 تشنـۀ یک جرعه از جـام شراب دلبـرم1           تـشـنـه کام بـادۀ دلـچـسب سـقـا مانـده ام

اممثل برخی دوستانم لنگ امضا مانـده            کنی  اینکه امضایش  ام تاآورده برگه را  

امپس یک ُمهر ویزا مانده انقدر دورم،           روندبا تو نزدیکان، حرم پای پیاده می   

اممانده گرچه زیر بار این زخم زبانها،           کـنـمدلـم تا می  ایـرادی نـدارد بـاهـیـچ   

ام مانده  ،آرا مجلسپای   زیر در حق، شکر           استخاک پای مادرت باشم بس  دم در من  

ام مانده  ،زهرا دست انتظار در سبب زین           است بهتر مادر دست اخذ مزد نوکری از  

 
 و انتقال بهتر معناي شعرتغيير داده شد.  بيت اهل حفظ بيشتر حرمت و شأن  به منظوربيت زير .  1

 ام تـشـنـه کام بـادة دلـچـسب سـقـا مانـده            دلبرمدر کف يک جرعه از جام شراب 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل    ناصر شهریاری            شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     جعفر ابوالفتحی                 شاعر:   
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 ها کردم هادیدم،چهودیدی چه  توبرنی بودی            ازآن ساعت که خودراناگزیرازتوجداکردم 

 زیـارت را تمــنّا از خدا کردم ض ـیـولی ف            بردمگمان بر ماندن و قبر تو را دیدن نمی 

 ها کردم تنت پیدا به زیر سنگ وتیرو نیزه             جستم تراامابه یادم مانده آن روزی که می 

 کردم   برای حفظ اطـفالت، تو را آخر رها            تن چاک تورا چون جان گرفتم در برم اما

 کردم  وا  چـشم هایچشمه   اگرچه تشنه بودم            آب توگ آبـع، آبــم کــرد بـانـبســان شــم

 نماز خود نشسته خواندم و بر تودعا کردم             های سوخته همچون دلم آن شبمیان خیمه

 مرتضی کردم   چون  میان دشمنان سخنرانی             ولی هرگز ندادم عجز را ره در حـریم دل

 

 جــان بـر لب رســیـده آوردم             خون دل، اشــک دیـده آوردم

 بهــر گل هــای چــیـده آوردم              این گالبی که ریزد از چشمم

 آوردم   از ســــران بــریــــده             بـربدن های چاک چاک، خبر

 آوردم  داغـــدیـــــده  لــــالــۀ             خــیـز ای بــاغبان بـه استقبال

 جــامه بــر تــن دریـده آوردم             دســتــه گل هـای گلستانت را

 پــریــده آوردم رنــگ از رخ              هـایت رانــازنــین نــازدانـــه 

 ســـرو قــــّد خــمــیــده آوردم             بردم بار هجرت بدوش خـود

 داغ طــفــل شــهـیــــده آوردم             دســت خــالــی نـیامدم ز سفر

 ز آن بـــه خاک آرمیده آوردم             بینیاین سیـه جامه را که می 

 اشــک بــر رخ چکیده آوردم              بـَدَرت"میــثــم" رو سیــاه را 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل    علی انسانی                شاعر:   

 

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                         غزلقالب شعر: غالمرضا سازگار                  شاعر:   
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 رسـیدنی که مپرس سرخاکت رسیده ام              پریده ام به هوایت پریدنی کـه مپرس

 که مپرس   کشیدنی به دوش بارغمت را              کشید شانه من اگــرچه خــم شدم امــا 

 به ذوالفقار حجابم، بریدنی که مـپرس              نفـس بریــده؛ بــریدم امــان دشـمن را

 که مپرس غربت چشیدنی  چشیده ام غم              سنگ وتازیانه شاننی وبه طعم کعب 

 زچنگ گله گرگان،رمیـدنی که مپرس              غــروب بــود و رمــیدنــد بچه آهوها

 شکسته خسته دویدم دویدنی که مپرس              مــپرس از چه نماز نشسته می خوانم

 شنیدم آنچه نباید، شنـیدنــی که مپرس              نه اینکه دیده فقط دید،آنچه کـس نشنید

 

 بی پیكرت كنم؟ یا آن كه گریه بر سر             بــابــا سـالم بـر بــدن بی سـرت كنم؟

 سـرت كنمآنگه ســالم بــر بــدن بی               بگــذار تا كه چهـره گذارم به خاك تو

 حنجرت كنم جان و دل و شرار یاد از              وقتی نـظـر به شعله خـورشید می كنم

 هر گه نظــر به قبر علی اكبرت كنم             شود دلم ز تن پاره پاره اش  خــون می

 اشــكی نـــثـار تــربت آب آورت كنم             همرنگ خــون دسِت ز پیكر فتاده اش

 گـریه به یـاد لعـل لب اصغــرت كنم             ده است به شط فــرات و بـازچشمم فتا

 دخترت كنمهجر رخ  هر شب فغان ز             از آن شبی كه خواهر من از نفس فتاد

 بگذار نـاله ها بــه دل خــواهرت كنم              باباچه گویمت چه كشیده است عمه ام

 گر خون دل روانه به خاك تـرت كنم            درد می كند بــابا سـرم، تـنــم، جگـرم 

 وقتی كه التـفات به نـوحه گــرت كنم            پیدا كـند مقــام »وفائی« به روز حشر

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   محسن عرب خالقی            شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: سید هاشم وفایی               شاعر:   
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 كندمی احساس خویش را به تو ابراز            كندمی تو پـروازبه شوق  عـاشق اگر

 كنددرهـاى بـسـتـه را به دلـم بـاز می            ُمهِر "زیارت" است كلیدى كه عاقبت

 كـندمی  به نـام تو آغـاز این دل، سفـر            قـرارترگـذشت ولى بی  یك "اربعـین"

 كـند! می چه اعجـاز "لبـیك یا حسین"،            شـوممیهـمـسفـر جـاده  با یـاد تو كه،

 كـند می بُعـد مـسـیـر را به تو ایـجـاز              چـكـدهـمـقـدم ناله می  وقـتى كه اشك،

 كندساز می  هر موكبى كه بغض مرا،            زنمسیـنه می  جـاى "مـدافعـان حـرم"،

 كندمی تا این غزل به سوى تو پرواز            نوكـریست" آمـدنم،"مشقِ  "پاى پـیاده"

 كندمی "عـرش خـدا" ناز گـویی كـنار             ست پا گذاشته هر زائرى به كرب و بال،

 

 حسین  کرد آخـر کـبـابم یا آتش داغ تو            حسین آفـتابم یاچرخ وجودی  که در ای

 شب از داغ تو در التهابم یاحسین و روز            مـعـرفـت ای آفـتـاب زندگی ای بهـار

 حسین  انـقـالبـم یابـعـد تو من پـاسدار              عشق ساالر ای و ای سردارشهید شاهد  ای

 عذابم یاحسین خشکت داغ لب دهدمی             بگرفته است   تو سبو  گرچه به سویآسمان 

 تابم یاحسین  و صبر دل من جان و از برده             عطر آن  راپیراهنت  عدو  گرفتم از من

 رکابم یاحسین صبر خدمت کرد هرجا در             گل ولی گلستان بود داغ یک  گرچه مشگل

 ات شمعی مذابم یاحسین از غم پروانه             ام جان دادن پروانه رادیده  من به چشمم

 دخترت در اضطرابم یاحسین حال من ز            را تو قبرات نموده غنچه که گلریزی  بس

 یاحسین بوس آستانت کن خطابم  خاک            مدام گویدکه می کن التفاتی« وفایی »بر

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل              قالب شعر: محمدمهدی عبداللهی           شاعر:   

نفاعلفاعالتن فاعالتن فاعالتن وزن شعر:           قالب شعر: غزل     سید هاشم وفایی                شاعر:   
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 دل به جاده آمده است  عطش رفعِ  برای            که دنـبال بـاده آمــده است شبـیـه جـام،

 اراده آمــده اسـتای و بـی اراده کــرده           تسـلیـمششـوند دلی که اهـل نـظـر می 

 ساده آمده است  وصاف   طریق اگر این در           همه چیز شد گذشته از طریق که می  به هر

 استفـاده آمده استکه بی  بگو به کفـش،            زنـم شبـیِه کـلیـمبه سمت طور قـدم می 

 خـانـواده آمـده است  کسی که در پی او           خـانوادۀ توستای از درِد شـریک ذّره

 زاده آمده است طایفه چون بـنـده هـزار           سمت نجف ببـین ز بزرگ زادۀ عـالـم،

 !دست داده آمده است ازمسِت دل  چه قدر           ای شاه ،کربالتدسِت  بیساقِی  عشق به

 چه قدر “بّچه سه ساله” پیاده آمده است            مبه جای طفلک جا مانده در خرابۀ شا

 

 بخیر   یادش وعون وزهیروجعفرت قاسم           لشگرت یادش بخیر؛ آمدم اینجا دوباره

 شد رکابم ســاقی آب آورت یادش بخیر            هست؟ که یادت اینجا آمدم که باری  اولین

 بــا اذان دلــربای اکــبرت یــادش بخیر             اولین باری که اینجا پهن شد سجاده ام

 قامت مانند سرو خواهرت یــادش بخیر           قبل من برگشته ام اما نه مثل بار حال،

 بچه های من فدای دخترت یـادش بخیر            دارم خجالت مـی کشمام  از امانتداری 

 یادش بخیر  اصغرت مادرمن عروس ای           رباب بی  بی  بود با  این روضۀ دیروزمان

 دســتباف یــادگــار مـادرت یادش بخیر            ام پوشانده پیرهن جسمت به اینجا خودم من

 ای برادر آن وداع آخــرت یــادش بخیر             راهایم بدرقه کردم تو  رفتی وباا شک

 بخیر  یادش  پیغمبرت  عـمـامه ی من وای            مثل جدم میشدی در پیش چشمان همه

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                      قالب شعر: غزل   محمد قاسمی                  شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل     مهدی نظری                  شاعر:   
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 ما حـسیـنـیون همیشه زیر پای زینبیم             قـبـیـله ما گـدای زیـنـبـیممیان این  در

 زینبیم  بالی  و درد غم و های گریه کن            وقف محبوبش نمود  سراسر را اش زندگی 

 های زینـبیم  ما همه ممنون تیغ خـطبه             اوست بسیار زحمت  از ایم گشته  حسینی   گر

 زیـر دین انـقـالب و مـاجـرای زینبیم             نمودجمعش  تنه   یک را ماجرای کربال

 زینبیم وفای این   للا ما شگفت از طیب            :گفت نوش و  عیش میان بزم حتی  دشمنش

 عزای زینبیم   سینه بوده در تا نفس در             شاهدندروز قیامت  ها همه این عالمت

 ثـنـای زینبیم  ما قـیامت هم خـدایی در            ستمرتضامحشر دست دخت  کارو بار روز

 کـربـبـالی زیـنـبـیم  اربعـیـن مـا زائـر            رسد همه دست عـقـیله می کربالی ما

 

 فـدایم کردند در همان گوشــۀ گودال             بود دمی کزتوجدایم کردندمرگ من 

 دشمــنانم هــمگی گــریه برایم کردند             دوستــانم کــه نبــودند بگریند به من

 سـر خونــین تـو را راهنــمایم کـردند             من که خود راهنمای همه عالم بودم

 کودکان دست گشودند و دعایم کردند             ی درافتم دیدمهر کجا خـواستم از پا

 خنده هابود که بر اشک عزایم کردند             گریه هاداشتم ازدوری روی تو ولی

 همه در خــاک فـتادند و رهایم کردند             هــمرهانـم که گرفتند غبار از محمل

 وفایم کردند به دشمنان یکسره تحسین              تادم مرگ طرفدارتوبودم ای دوست

 کــه پــیام آور خــون شــهدایـم کردند             من بودحسین این اسارت همه جاعّزت

 سرفرازم که دراین کوی گدایم کردند             همه عالم زده ام)میثمم(کوس شهی بر

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل     حامد جوالزاده                 شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   غالمرضا سازگار                 شاعر:   
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 ام تـرین پیـمبـر غمگیـن جـاده زخـمی             ام  بـرگـشـتـم از رســالـت انــجــام داده

 ام  انـد به پـای پــیــاده تـبــریـك گـفـتـه              نا بـاورانـه از ســفـرم، خـیـل خـارهـا 

 ام  یـا بـر مـزار بـاور خود ایــسـتـاده             ای  كه در این خاك خفتهنیست باورم   یا

 ام سـالـه از دست داده شـرمـنـده ســه            ام  بـام خــرابــه چــكــیــده  ز بــارانـم و

 ام  هبـر شـانـه كـجـاوه تـو ســر نهــاد            ام  زیر چـراغ مـاه سرت خـواب رفــته

 ام ها بپـرس كه پـروانه زاده خـیمه از             زدم به آب بـر آتــش بـرای تـو  دل می

 ام اراده ای خــلـل نــرســد بـر تـا ذره             شـدم از آفـتـاب شـام  چون ابـر آب می

 

 را بـبخـش عـزیـزم که زنـده برگـشـتم            چه پـای فـراق تو پـیـرتـر گـشـتم اگـر

 خـاکت ولـی به زانـویـم ام سـر رسـیـده            شبـیـه شعـلـه شـمعـی اسـیـر سوسـویم

 برای روضه مـان در عـزای یکـدیگر            یکـدیگـربیا که هر دو بگـریـیم جـای 

 تو هم به زخم سرم   من ازجبین تو گریم؛            چشم ترم تو هم ز گلوی تو نالم؛  من از

 و از نگــاه یـتــیـمـت به نـیـزه عـبـاس             احساس  من از اصابت آن سنگهای بی

 تو از جسارت آن دست های نامحــرم             هم من از شکـستـن آن ابروی جـدا از

 ضرب دست سنگین است  من ازوگوشهای              استتسکین که زخم بگویم بس است همین 

 بـیـنـم  به سمت خـیـمه نگــاه حــرام می             بـیـنـم هـنـوز گــرد تـنـت ازدحـام مـی

 مرا ببخـش که دیـر آمدم سـرت بُـردند             بُـردندپیکـرت  آنچه بود کـشیـده ز هر

 کـنار مــادرم انـگـشتـر تـو غـارت شد             مرا بـبخـش نبـودم سـر تو غـارت شد

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: رضا جعفری                 شاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                     مثنوی قالب شعر: حسن لطفی                    شاعر:   
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 من است آقای برکت از ام گونه این که این            است من ها جای مرتبه ازاینتر پایین گرچه

 عـلِی اکـبر اربـاب، مسیـحای من است             ای در پـی اعـجاز مـسیـحا هـستند عـده

 »یاحسین بن علی«کل الفبای من است            ام و روضۀ او مـدرسه  مکـتـبم نهضتش

 فردای من است درعوض مادراو شافع             روضـه گرفـتـند برایش رفـتمکـجا  هـر

 است فاطمه مبنای من های پسر روضه           از همان روزکه از مادرخود زاده شدم

 است ثانیه رویای من به خداوند که هر            زنی دور ضریح حرم وسینه شب جمعه

 هرشب روضۀ آقا شب یلدای من است              نهده بار نه،صد بارم   سالی یک بارنه، 

 بازهم چشم ترم درپی ویزای من است           اربـعـین آمـد و مـن باز نرفـتم به حـرم

 

 شــام جــان برآید ـمـرا انــدر م             فـزای کوی بابمشـمــیم جــان 

 که بوی مشک وناب وعنبرآید              گمانـم کربال شد عـمه نزدیک

 دراین صحراصدای اصغرآید              بگـــوشم عـمه از گهواره گور

 بــکویت زینــب غــم پرور آید               ازشامرا ای صبابرگوکه حسین 

 قبــول خــاطــر زارت گــر آید              ـی ای عمــه دارم الــتماسیول

 تــو را از گــریه کام دل برآید               که چون اندر سر قبر شـهیدان

 دوباره شمـر دون با خنجـر آید             دراین صحرامکن منزل که ترسم

 اگــر در حشر ما این دفتر آید             محشرمحشرازنوبه  کند جودی

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   مهدی نظری                   شاعر:   

 

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                         قطعهقالب شعر: جودی خراسانی                شاعر:   
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چادر خاکی سرش  گرد غـم ریخته بر            هوای سفرش حال و چکد از می دردها  

برش  پدر افتاده فـقط دور و کودک بی             چند تا چشم کبود وتا  تک و تنها و دو  

هیچ کس باز نـفهمید چه آمد به سرش            اّمـا اهـراً خـم شـده از شــّدت مـاتـم،  

اثر سوخـتگی مـانـده سر بال و پـرش              روزهـا از گـذر کــوچــه آتـش رفــتـه  

 یاس نیلی شدی فاطمه با آن همه زخـم1           طرف علـقمه ای کـاش نـیـفـتـد ُگذرش

 بغُـض ایّـام اسـارت به دمی شد خـالـی 2            همۀ کـرببـال گریـه شد از چـشم ترش

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

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

 کـاش نـيـفـتـد گُذرش  طرف علـقمه اي            با چنين موي پريشان و بدون معجر            .کنيد زير بيت جايگزين را آمده
بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايات معتبر تغيير داده شد! زيرا بعد از زنداني کردن اهل بيت در کوفه ابن زياد ملعون  .  2

نامه گفته  طي  به  کرد؛  تکليف  کسب  يزيد  از  در  اي  طاوس  االعمال صسيّدبن  در؛  ۵۸۹اقبال  قمي  عبّاس  شيخ  اآلمال   حاج  منتهی 

ترين تند   ۵۸۶، فرهاد میرزا در قمقام ص۳۷۵نفس المهموم ص، آيت اهلل شعراني در  1۷4لؤلؤ ومرجان صو محدّث نوري در    ؛۵۲۴ص

روز ميشود؛ مدت زمان رفتن کاروان   4۰کنند که رفت و برگشت آن روز طي مي  2۰فرسخي را در حدود  1۷۵ها هم اين مسير پيک 

و قاضي (    ۵۸۹)اقبال األعمال ص  يک ماه طول کشيده است، بنا بر نقل سيد بن طاوس  کيلومتر( هم    1۵۰۰اسرا از کوفه تا شام )

اند!! حداقل بيست روز هم زمان روز در شام بوده   4۵تا    ۳۰اهل بيت بين    (   ۲۶۹ص    ۳)شرح االخبار جنعمان از علماي قرن چهارم  

همچون  ب فوق و داليل متعدد روايي و تاريخي ديگر علمايي  نياز بوده است که اهل بيت از شام به کربال برگردند!! با توجه به مطال

األعمالسید بن طاووس در   در    محدّث نوري ،  ۶۱۹ص   جالءالعيونو    ۳۳۴ص  ۱۰۱ج    بحاراألنوار  در  مجلسي عالّمه ،  ۵۸۹ص  اقبال 

،  ۲۱۱ص  ۷ج  رجالقاموس الدر    شوشتري   تقي   عالّمه محمّد،  ۵۲۵ص   منتهي اآلمالدر    حاج شيخ عبّاس قمي ،  (۱۸۱ )لؤلؤ ومرجان  

ص    ۶ج  ناسخ التّواريخدر    محمّد تقي سپهر،  ۳۷۵ص   نفس المهمومدر ترجمة    آيت اهلل شعراني ،  ۴۴ص  عبقات األنواردر    عادل العلوي 

خراساني ،  ۱۰۱ التواريخدر    محمّد  الحسين،  ۳۱۸ص  منتخب  مقتل  در  مقرّم  موسوي  الرزاق  مطهّري ،  ۳۶۰ص  عبد  شهيد  در    عالّمه 

ميرزاحسين  ،  ۱۴۸ص  بررسي تاريخ عاشورادر    محمّد ابراهيم آيتي ، دکتر  ۵۸۶ص    قمقامدر    فرهاد ميرزا،  ۳۰ص   ۳ج  حماسه حسيني 

اند به هيچ وجه تصريح کرده  ۲۲۶ص    تحريف شناسي عاشورا و تاريخ امام حسيندر    سردرودي ،  ۷۵۳ص    مهيج األحزاندر    يزدي 

   اندداشته بلکه احتماال در اربعين سال بعد به کربال آمدههجري وجود ن ۶1صفر سال  2۰امکان بازگشت اهل بيت در 

 کـرببـال گريـه شد از چـشم ترش  ههم          شد خالي  او  بـغـض چـهـل روزة ههم

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   علیرضا لک                    شاعر:   
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 امـانـتی که تو دادی، به منـزل آوردم           به کربالی تو، یک کاروان دل آوردم

 چون مـرغ بسمل آوردم نجات داده و            کبـوتـران حــرم را ز چنگ صیــادان

 مـنـزل آوردمتـمـام اهـل حــرم را به              پا فـتاد پیـش سـرت رقـیـه که از بجـز

 ها من از آن شمع و محفل آوردم حدیث           شمع ما سرت شدشبی به محفل ویران 

 ببین چه بـر ســر حکـام باطـل آوردم            ها کردند به جرم اینکه سرت را به نیزه

 فـتـح کـامل آوردم خـبـر کـزین سـفـر            حکـایت سفـرم از دل شکـسـته بپـرس

 حیات خصم تو را در سـالسل آوردم            اگـر به سلـسلـه بـستـنـد بـازوی مـا را

 تـنی رهـا شده از چـنگ قـاتـل آوردم            به جـسـم کـبودم بکـن که دریابی نظر

 

کردندمی  غـارت اشاره به یکـدگر پی             کردندتـمام دشت به حـالـم نـظاره می  

کردندحرامیان به خـدا گوش پاره می            بـرای بـردن یـک گـوشـوارۀ نـاچـیـز   

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

غـــم خـم اسـت  قـامـتـم از کـولـه بـار            اسـتســفـر کــوه غــم  رونــمـایـم از  

کـم اسـت دخـتــر شـیـریـن زبــان تـو            یــتــیــم طـفــل ایـن هــمـه مــیــان از  

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

مشـوگـریـۀ زیـاد چـه بـد حـال می از            شـومبـال میبـبـیـن کـبـوتـر بی  تـوبی   

شـومگـویا دوبـاره وارد "گـودال" می            نهـم به روی هم حسین منپلک می  تا  

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   سید رضا مؤید                  شاعر:   

 

فعلن اعلن فعالتن مفاعلنمفوزن شعر:              دو بیتیقالب شعر: محمد حسن بیات لو            شاعر:   
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 ما غمین نبود لحظه طی نشد که دل یک              جبین نبود  داغ غمت بر را که غیر ما

 ما را غـمی نبود کـه اندر کـمین نبـود             هرچند آسمان به صبوری چو ما ندید

 آفرین نبود  این همه شور رنج اسارت،           راهـی اگر به مـنـزل آزادگی نـداشت

 چین نبود از خرمن زیـارت تو خوشه             ای آفتاب محمل زینب! کسی چـو من

 ازاین نبود  در این سفـر،مقّدر من غیر            هـمسفـر شـوم بود بـا سـِر تـو تـقــدیر 

 در شام و کوفه، خطبۀ من آتشین نبود            نشـست  در من نمی گـر آتش نگـاه تو، 

 د نبو  ، چنیناّولتو بستم از عهدی که با               ام تو چرا زنده مانـده  حـیرتم که بی در

 

 زیـنب نـشـسـتـه بر سـر قـبـر مطهرت           خواهرتای غایب از نظر، نظری کن به 

 رو نیست باورت چه  من زینب تـوأم ز           نـشـنـاخـتی مـرا ز پـس این چـروکـهـا

 او کیست؟ نجمه است عروس برادرت            خودش  زن که لطمه میزند این گونه بر این

 یـعـنی کجـاست قـبـر عـلمدار لشگـرت            سکیـنـه جملـۀ اشکش سـؤالی است آقا!

 مـادرتکش است نالـۀ مـحـزون  زینب           کـنـد کـربـال هـنـوز زنـی گـریه می در

 بـقـایـای دخـتـرت دست مـن بگــیـر از           دستت بـرون بیـار پیـغـمـبری نما و دو

 تـا متـصل کنم سـر پـاکـت به پـیکـرت             بگـرفـتـم از امام زمان ُحکم نبش قـبـر

 هرت اذنـی بده که دفـن شود با تو خـوا           ُکـشته شدم روز واقـعـه با تـو من نـیـز 

 چـشم ربـابـه بـاز بـیـفـتـد به اصغــرت           تـو  دلـشـوره داشـتــم کـه مـبـادا کـنــار

 بس که بر تو هست وفادار همسرت  از           کـند نـذرش قـبـول سـایـه نـشـیـنی نـمی 

 خورده است؟!گوید به ناله! اصغرمن شیر            اش امـان مـرا نـیـز بُـریده است الالیـی 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل             قالب شعر: محمد جواد غفور زاده            شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: سعید توفیقی                  شاعر:   
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 ام مادر نسیم سردم و بوی خـزان آورده            مادرام گرمی ارمغان آورده اشکچه  اگر

 ام مادرجان آورده  ای کز سوزشعله ز هُرم            سوزدکه می نیاید کس به استقبال من زیرا 

 ام مادر آشیان آورده در چه باعث شد که رو            دانمبالی نمی  پر ودست و پایی بی به این بی 

 ام مادر صدها مرگ تدریجی نشان آوردهز             هاشهادت صحرای من زنده برگشتم ز اگر

 مادر ام آورده برادر کاروان که اینک بی             ها کـاروانی رارهـانـیدم ز طـوفان ستم 

 ام مادرخونین و چشم خون فشان آوردهدل             داغ جانسوزش از حسینت را نیاوردم من و

 ام مادر دل آن را ارمغان آورده خون که با            خونین پیراهن ماندست یک  یوسفت جا از به

 ام مادر که مانند تو جسمی ناتوان آورده            پیغـمبر کمک کن زینبت را تا کنار قبر

 

 آیـــد کـــاروانـــی ز دور مــی             نـبـی های شهـرسـوی دروازه

 آید حضور می  عـطـر عشق و            کــاروانـی کـه از مــیــانـۀ آن

 جـانـبــشـان  قـاصـدی آمــده ز            زآن که قـافــلـه بـرسد زودتـر

 اش گـریان دیـده پـریشان و مو            پـوشـیــده  کـه سـیــاه قـاصـدی

 مــردم زنــد:مــی دود دادمــی             مــیــان مــدیــنـه بـا نــالــه در

 کـیـسـۀ گـنــدم" عــوض چـنـد            خـدای را کـشتـنـد "پـور شیـر

 اسـت  ــده آمـدهدی حــاجـی داغ            ها بـرون آئـیـدخـانـه  هـمـه از

 بـاال خـمـیـده آمـده اسـت قـد و            دخـتــر سـیــد زنــان جــهــان

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                   قالب شعر: غزل    ناشناس                  شاعر:   

 

نمفاعلن فعل فاعالتنوزن شعر:                   چهار پاره      قالب شعر: مجید خضرایی                  شاعر:   
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 لـبت آمد مادر جان بر زینب خـسته و            مادر بـبـین زینـبت آمد  دیـده بگـشـا و

 زینـبت با خبـِر داغِ حسیـنت برگـشت             عـینت برگـشت دو سفـر قافـلۀ نورِ  از

 رفت می  با چند برادر   تنها كه نه، تك و            رفتمی  كه خواهر این شهر  ازیاد داری كه 

 عباسی داشت  ورفتن به برش قاسم  وقت            داشتچه احساسی   یاد داری كه عزیز تو

 اكـبـِر لـیـال رفـتـمعـلـيِ  بـا حـسـیـن و            اینجا رفتم؟  من ازچگونه كه داری یاد 

 بود  خواهر و بر  به خدا دورشش برادر             اصغـر بود  عـلیِ  بین این قـافـله مادر،

 حـزیـنه مانده  تا بانـوی دلخـون و چند             مانده؟ مدینه   گـلـزار ولی اكنون چه ز

 سكـینه مانـده  لـیال و زینب و فـقط این             پرسیمی ز زنها هم اگر مردها هیچ،

 خاك پسرت نیز عروست جا ماند   سرِ             ات گـوشۀ ویـرانۀ غـربت جا ماند نوه

 یك دل سـیـر برای شـهـدا گـریه كـنـد             بال گریه كند و در كربكه  ماندوفا با 

 دلسردم جهان بعد حسین  دیگر از جان و            دردم شرحِ فـراق و ولی اكنون منم و

 گردممی خاطـره بر بنِگـر با چه قَـَدر            حـرف برایت دارم آه...مادر چه قـَدر

 ـن نـیـلـی و این قـّد كـمـان آوردمبـا ت             خون دلِ  و موی سفید ،جای سوغات سفر 

 شد  سایۀ آن سـرِو روانم كم سـر كه ز            شد زمـانی خـم یـاس تو ساقۀ این گـل

 اسبـان افـتاد سـمِ  به زیر جای تـشیـیع،            افتادعریان  سر وتنش بی  كربال بود و

 كفنشریِگ بیابان خون گلو  غسلش از            1صحرا روز رها بود به خاك  دو شب و

 
عصر بيت زير به دليل مغايرت با روايت هاي معتبر تغيير داده شد؛ همانگونه که در تمام مقاتل معتبر ذکر شده است سيدالشهدا در  .   1

روز دهم به شهادت رسيد و در روز دوازدهم دفن شدند و نتيجه آنکه در شب يازدهم و دوازدهم پيکر مطهرش بر روي خاک ها باقي  

                         ماند

 خون گلو ريگِ بيابان کفنش از غسلش            سه شب و روز رها بود به خاک صحرا

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                مثنوی قالب شعر: غزلعلی صالحی               شاعر:   
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 قطعات بدنش  شد همه سمتیپخش می              تنش  خورد به گلبرگمی آمد وباد می 

 یوسف و از پیرهـنش   از كه ندیدم اثر            انداختگرگ چنان زخم به رویش  پنجۀ

 ه گل تشنه و پرپر شدنش اشك ریزم ب            گـودال برش در بنِـشیـنم به   خواستم تا

 تنش  خونین و به اعضای حنجر به رگِ              بوسه دهم خواستم تا بنِـشینم به برش،

 سِر من دعوا شدسیلی نی و  كعب بین               غوغا شد از گودال پُرافسوس كه  ولی

 را بردند اسرا  ماپشت سرش به كو  كو            محـبوب خـدا را بُردند روی نیزه سرِ 

 گرفت دامن من طشت طال جای  عوض            كجا جای گرفت یار بگویم كه سرِ  چه

 خوردَسنایایش  دندان چه قََدر چوب به            خوردلبهایش  سنگ به پیشانی و قََدر چه

 ها راكه مـعـلـوم كنم ظـلـم یـهـودی تا            ها راشد كه نشان داد كبودیكاش می 

 دادندمی  ِدقِمان طعنه عوض شام ز  در            دادندكوفه گرچه صدقـه لقـمۀ نان می 

 دادندمیكوچه همه با دست نشان  كوچه            را مرُدم ما زاده صدا كرده وخارجـي

 دادنـد میزنان سنـگ  گوئیا جـایـزه بر            هـا به اهـالـِی لـب بـام رسیـد غـارتـی

 كه مرا زخـم زبانها ُكـشتـند  آخ مادر،            از تیغ و سنانها ُكـشتند پسرت را اگر

 

 خویش  بر در  مگیرلباس سرخ علی را              خویش سر بر خاک داغ بیابان مریز ز

 خویش  علّیِ اصغر سراب ای ومانده تو             کن کن این سبـد گـاهـواره را بس رهـا

 خویش  وداع تـلـخ عـلـی را میان بـاور            علی تمام شد.....تو بعـد از این بگـذار

 خویش   چهره معجر بهسوزان  شعله  بکش ز            فـاطمه رویت کـبود شد برگرد عروس

 خویش  سردوام عشق تو با آن امـام بی            خـودش کرده  پی عـمـیـق ذهـن مرا در

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                     قالب شعر: غزل   علی آمره                     شاعر:   
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 سالم مدینه جگر خون خسته و             مـدیــنـه سـالم آمـدم از سـفـر،

 رفـتم من حـال ای بـا چـهدیـده             جـالل رفـتـم مـن بـا شـکـوه و

 مـن دیــدی  شـکــوِه عـبـورِ  آن            وقت رفـتـن غـروِر من دیـدی

 یادت هستنداشت  جای دستی            هست؟داشت یادت محملم پرده 

 مرا حـسیـن بود چـون دلـبـری            مــرا عــالــمــیـن بـود ثــروت

 اکــبــرم کــنــارم بــود  عــلــی            دسِت عــبـاس پـرده دارم بـود

 قاسم داشت  چوای نجمه مه پاره            ُمالزم داشت زنی یک نفر هر

 داشت  اصغر روی دامان رباب            داشت های کـوثـرآیـه  کـاروان

 کـاروان را چنین که برگـشـته             حال بنگـر غریب و سرگـشته

 امحـسـیـن آمـدهبـی   کـن نـظــر            امآمـــده غـــِم عــالــمــیــن  بــا

 محنت کـشیـده بر گشتم زار و            مـدیـنـه خـمـیـده بـرگـشـتـم ای

 دسـت پــیــرهـن دارم  سـرِ  بـر             دارم  خــدا سـخــن بــا رســولِ 

 چـادرم خـاکـی اسـت یـا جـّداه             جـّداه  مـن شـاکـی اسـت یـا دل

 پـیـنـه بسـته بـبـیـن به دستـانـم            گـریـه چـشـمانـم نـدارد ز سـو

 سر تو را صدا کردم دست بر            کـردم هاهست نـالـه  خـاطـرت

 ست دیـدم من  چه نـادیـدنی هر            حـرم سـوِی او دویــدم مـن از

 پـا دیـدم  دسـت و شـاه را زیـر            بــال دیـدم من غـروبـی پُـر از

 پـا زدن دیـدم  صحـنـۀ دست و            چه را کـس نـدیـده من دیدم آن

 تَــه گــودال پــیــکــری دیــدم              خـنجری ُکـند و حنجـری دیدم

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                   مثنویقالب شعر: قاسم نعمتی                    شاعر:   
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 بــنــیــن  جـمــلـۀ آخــرم بـه اُمّ             آه َجـّداه امان ز صوِت حـزین

 مـرد بـود و سپـاه زیـنـب بـود            گـاه زیـنب بود پـسـرت تکـیـه

 دستش داد  عمود کار هایِ ضربه             پـسـر تـو ز زیـن اسـب افـتـاد

 سـِر او روی نـیـزه بـنـد نـشـد             بـلـنـد نـشد او زمین خـورده و

 

 نظـر پهـنـۀ بیـابـان را  و داشت زیـر            جـوانان را  نـشـستـه بود ببـیـند مگـر

 بـلـنـد شـد بـتـکـانـد غـبـار دامـان را             دور ازرسید که می سپاه زینب کبری  

 بـشیـر بود که آورده بود طـوفـان را             همه جـلـو آمد بشیـر بود که قـبـل از

 دل گـرفـتـۀ ایـن مــادر پـریـشـان را             بلـرزانـدرسیده بود که با یک خـبـر 

 گریـبان را؟  چرا دریـد به یکـباره او             الـبنـین ز پـا افـتاد خبر چه بود که اُمِّ 

 به آه و گریه درآورد هر مسلمان را             میزد سرحسین گفت و زمین خورد و روی 

 رسید زینب و سوزاند قلب کنعان را             یوسف گفتچشمهای  از رسید زینب و

 بــریــدۀ آن آفــتــاب تــابــان را  سـر            بردندمیگفت که بر روی نیزه   رسید و

 البنین که جریان را  شنید حضرت اُم            گفتعلم و مشک ودست سقا  نشست از

 بلـنـد شد که بـبـیـند مـتـاع پنـهـان را             وغات کربالی حسینـرسید نوبت س

 کـشیده بود به چـشم مدیـنه بـاران را             زمان گذشت و کمی بعد مادری تنها

 نشانده بود کـنارش زنان حـیـران را             سکـیـنه و زینب رباب و دوباره بـاز 

 کند کودکان عطشان را  که تا مـرور            میشد خوان  روضهعباس  غروب مادر

 را شاه عریانکشیدند خون که   به خاک و            آخررسید می به گودال  غروب روضه 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   حجت بحر العلومی            شاعر:   
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 آیـد مـی  نـگــاهــی صـبــور  بـا             آیـدمی دور ز کـیـست این زن

 رود یـا روحجـسم او راه مـی            خـستـه و مـجـروح آبـلـه پـا و

 ست رد سیلیصورتش گل گل              ست نیلی  اشجامهکه  زن این کیست

 ست فاطمهشبیه زن   عجب این             ست  همهمه وای و وای طرف هر

 شیـون و شور و شین دارد او             بـوی حسیـن دارد او رنـگ و

 محرم چشم اشک ریزم نیست            نیست عزیـزم  مردم این زینب

 نبودپریده  رنگ و رو این قدر            زینب من که قـد خـمـیـده نبود

 فتنه پاشیده است  چه کس این بذر            خراشیده است او روی وای من

 !عــقــیـلـۀ طـاهـا زیـنـب مـن!            !آفـــتـــاب قــبـــیــلــۀ طــاهــا

 !مــیــوۀ زنــدگـــانــی زهـــرا            !آســـمـــانــی زهـــرا دخــتــر

 !عـلـی وارث سـیــنـۀ صـبـور             !عـلـی  آمــدی، آمــدی غـرور

 زیـنـب دوش مصطـفی بـودی             بـودی کـه مـحـبــوبـۀ خـدا تـو

 چرا؟ همه خسته خسته خسته این            شکـستـه چـرا؟ آمدی زیـنـبـم،

 کـوه دردی ولـی شـکــیـبـایـی             !تــنـهـایــی آه زیـنـب چــقــدر

 !ای کـبــودای تــازیــانــۀ مـن            ز سنگ یا آهن ز چه هـستی؟

 

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                   مثنوی      قالب شعر: پروانه نجاتی                    شاعر:   
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 دهـان شهـر شـنـیـد  ورود قافـله را از            کوچه دوید  انداخت سمت به روی سر عبا

 خـنـدیـد بـهـار می  میان گـریه چو ابـر            آیـنـدمـیراه  عـزیـزش ز مـسـافــران

 لغزید می  کوچهاش روی حوصله  عصای            فرسا جـان تحـمـل یک انـتظار  پس از

 پرسید می  گـذشت وها می همهمه میان            نشان قـافـله را با نگـاه مـضـطـربـش

 چه نـبـاید شـود کـمی ترسیـد  برای آن            آمدها بوی مـرگ مـی  مـیـان زمـزمـه

 ماه و ستاره فدای یک خورشید هزار            دانیاز حـسین می  حرف بزن! بشیـر! 

 ترکید  کران  این سوگ بی  در شهر بغض و             رفتمی  هاکوچه ز او از تر سریع خبر

 خون بارید   و  شد ابر نشست،  خاک روی  به             طوفان شد  دست به پهلو، شکست، گرفت

 

 ندارداحساسی  و که با خود شور            کـاروان یـاسـی نـدارد ایـن دگـر

 نـدارد  ولـی افـســوس عــبـاسـی             الـبـنـیـن برگـشـتـه زیـنب ام بـیـا

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

 مخوان از ماِه َمـقُطـوع الیـَدیـنـم             مزن آتش به جان ای نور عـینم

 حـسـیـنم وا حـسـیـنم وا حـسـیـنم            چه شد در کـربال هستِی زهـرا؟

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

 نـگـاه تـار زیـنـب قـاتـلـش بــود              زهـرا ِگـلش بود سرشته از غـم

 ...اگر چه داغ سقـا بر دلش بود             نـیـفـتاد از لـبـش نـام حـسـیـنـش

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

 خواندآن بُهـبـوهۀ حساس می  از             خواندمی احساس  ولی زینب چه با

 خوانداز غیرت عباس می  چقدر            قـبــر زهــرا نـیـمـۀ شـب کـنـار

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   پروانه نجاتی                    شاعر:   

 

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                         دو بیتیقالب شعر: یوسف رحیمی                 شاعر:   
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 ست  ثـبـات مدینه، وادی صبر و            ست مات  عشق و عقل که اینجا  بشیر!

 ست نجات مدینه، ساحل عشق و            شهادتمدینه، شهر خون، شهر  

 که چشمم تا ابـد شط فـرات ست             ام مـن کـربــالئـیدیــده  مـدیـنـه!

 ست  خاطرات  مرا یک سینه رنج و            با هزار انـدوه و حـسرت  مدینه!

 هاش؟  غم حدیث هجر و چه گویم از 

 1  !کاش کمی کوفه مرّوت داشت ای

 جــهــان ســوزد ز آه آتـشــیــنـم             من که با غـم هـمـنـشـیـنم مدینه!

 ســیــنــم یـا و زارشـکـوه اللــه              هــایــم  شـمـیــم بـوسـتــان طـا و

 جـبـیـنم بخـوان شوق شهادت از            نـگـاهـم  ببـین شـور حـسیـنی در

 الـعــابـدیـنـم پــنـاه خـلــق، زیـن              زهــرای مـظـلــومفـروغ دیــدۀ 

 هاش؟  غم حدیث هجر و چه گویم از 

 !کاش کمی کوفه مرّوت داشت ای

 مـکـه هـسـتـم که فـرزنـد مـنـا و            آسا به هـمت بت شـکـسـتم خلیل

 پـرستم  من یکـتـابه جرم این که              !من چه آوردند این قـوم به روز

 که روی نـاقـۀ عـریـان نـشـستـم             سـتـم بود فـضا پـوشـیـده از ابـر

 
و مغايرت با روايات معتبر؛ پيشنهاد  مستند نبودن و يا تحريفي بودن مطالب محترم است اما به دليلبيت زير سروده اصلي شاعر  .   1

منظورمي  به    زير   بيت  جايگزين  را  آمده  شعر  متن  در  که  شده  اصالح بيت ائمّه؛  سخان  تحريف  يا  تدليس  گناه  از  اجتناب کنيم 

زائيد در   که فرمودند: اي کاش مادر مرا هر گز نمي  السالم علیه سجادموضوع طلب مرگ کردن و انتصاب اين سخن به امام    کنيد؛

اميرالمؤمنين  از  معتبر  احاديث  و  روايات  مغاير  و  است  نيامده  معتبري  کتاب  امام  السالم علیه  هيچ  خود    زين   و 

 استنادي آورده شده است است، اين تحريف براي اولين بار در قرن دهم در کتاب منتخب طريحي بدون هيچ  السالم علیه  العابدين

 شـزاد از ازل کا مرا مـادر نـمي              هاش؟ غم و حديث هجر چه گويم از

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:        ترجیع بند             قالب شعر: محمد غفورزاده            شاعر:   
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 دسـتـم غـل و زنـجـیـرهـای پـا و             هائی که با من گریه کردند چه شب

 هاش؟  غم حدیث هجر و چه گویم از 

 !کاش کمی کوفه مرّوت داشت ای

 داغـم  به  صـحـرا نـشـسـتـه اللـۀ            سراغم  غم، از نگرفت غیر کسی

 بـلور اشک زینب شب چـراغـم            من آن مرغ شب آهنگم که باشد

 هـای بـاغـم پـوش غـم گـل سـیـه             چید غنچه راگلچین که  آن روزی از

 داغـم  شهـادت نـامـۀ من، درد و            شـاهـدم من ام من،شـهـیـد زنــده

 هاش؟  غم حدیث هجر و چه گویم از 

 !کاش کمی کوفه مرّوت داشت ای

 کرد؟  علم صبوری قد در  کی  من  چو            غم کردخود را وقف  ،اللهاگرچه 

 کم کرد اش را گریه،فروغ دیـده            یعقوب  هجر یک فرزند، اگر از

 پشت خم کرد وروزگار پریشان             داغ جگـر سوز مرا هفـتاد و دو

 گلچین قـلـم کرد به شمشیر ستم،             چه گـل بود به گلزار والیت هر

 هاش؟  غم حدیث هجر و چه گویم از 

 !کاش کمی کوفه مرّوت داشت ای

 کسی گـل را ز من بهـتر نبوسید            نبـوسید تر کسی گـل را به چـشم

 کسی چون من گـل پرپر نبوسید             خون در گلش نشکفت چون منکسی 

 نـبـوسید سـر  به تـنـهـائی تِن بـی            آن دشت درزینب  من و  از غیرکسی 

 به آنجائی که پیـغـمـبر نـبـوسیـد              به عزم بـوسه، لـعـل لب نـهـادم

 هاش؟  غم حدیث هجر و چه گویم از 

 !کاش مرّوت داشت ایکمی کوفه 
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 او را  برگ یـاسمن بـوسیـدم چو            خون دیدم او را بستر گل در چو

 شاخـۀ غـم چـیدم او را   از سحـر            آسان نیامد گل حسرت به دست،

 کــنـــار گــلــبــن امــیــدم او را             دل نـشـانـدم به سـروستـان سبـز

 بـوریـا پـیـچـیـدم او را   خودم در            ن بودکف  گل صد برگ زهرا بی

 هاش؟  غم حدیث هجر و چه گویم از 

 !کاش کمی کوفه مرّوت داشت ای

 ملک بر صبر زیـنب آفـرین زد            فـلـک، کـوس وداع آخـریـن زد

 به تصویر گمان، رنگ یقین زد              صاحب که آمد بی  اسب میدان، ز

 قـرین زد؟  که آتش در دل آن بی            چه رمزیگوشش  درسکینه گفت 

 ها سر بر زمیـن زد خـیمه کـنار            دارم که آن اسـب وفــادار خـبـر

 هاش؟  غم حدیث هجر و چه گویم از 

 !کاش کمی کوفه مرّوت داشت ای

 در گریه کردمغم خود را نهان             مـدام ار گریه کردم مکن منعـم،

 گـریه کردم های پرپر به آن گـل             گالب اشک من گلگون اگر بود

 به داغ شـش بـرادر گـریه کردم             بـه بـاغ کـربـال بـا هـم سـرایـان

 سـر گریه کـردم آن تنهای بی  بر            شب تنهائـیـم در خـلـوت خویش

 هاش؟  غم حدیث هجر و چه گویم از 

 !کاش کمی کوفه مرّوت داشت ای

 قـصـۀ دلـخـواه مـا بود   شهـادت،            سـعـادت، مـنـتـهـای راه مـا بود

 آه مــا بـود  نــالــه و در  اثــر در             شد زبـر کـاخ سـتـم زیـر و اگـر

 بودمـاه ما   ســر فـرزنـد زهـرا،            کـوفه تا شـام پی روشنگـری از

 !خـلـوتـگـاه ما بود گهی ویرانه،            !گهی دیر نصاری، مجلس انس
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 هاش؟  غم حدیث هجر و چه گویم از 

 !کاش کمی کوفه مرّوت داشت ای

 هـای زیـنـب یـاورم بود   محـبـت            اگر خونـیـن، دل غـم باورم بود

 سـرم بود  سایـۀ او بر به رأفـت،            گــرفــتــه مـیــان خـیــمــۀ آتـش 

 بـستـرم بود  دور هـمین پـروانه،            تب سوختم من ازچون شمع اگر 

 نه تنها همسفـر، هـمسنگـرم بود             زیـنـب  شـهـیــد زنــدۀ تــاریــخ،

 هاش؟  غم حدیث هجر و چه گویم از 

 !کاش کمی کوفه مرّوت داشت ای

 او بـود غـمـدیـده، من پـرسـتــار             اگر با صد مصیبت روبـرو بود

 حـضـور او بـهــشـت آرزو بود             بــاغ امــیـــد  نــگــاه روشـن او،

 مپـنـداری اسیـر رنگ و بو بود             امـا بـهـارش را خـزان کـردنـد،

 بود  گلو درعقده  چون غنچه، گهی            شبنم غرق گریه  ز گهی چون گل،

 هاش؟  غم حدیث هجر و چه گویم از 

 !کاش کمی کوفه مرّوت داشت ای

 را رهبری کردکاروان به همت              دین یاوری کرد اززینب نه تنها 

 مـادری کرد ها به مهـر نـوازش             بـا یـتـیـمـان بـه دوران اسـارت،

 آوری کردپیغام   که در هر راه،            ابـالغ پـیـغـام کـوشـیـد درچنان 

 !به روی ماه نو، نـو آوری کرد            که باید را، افشان کرد محمل گل

 هاش؟  غم حدیث هجر و چه گویم از 

 !کاش کمی کوفه مرّوت داشت ای

 بود زن  مصیبت پیش چشمش موج              نه سروستان بجا و نه چمن بود

 محن بود  وزدم رنج  سر به هرجا            چـه از دیـار کـوفـه تا شـام اگـر
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 چشم من بود  که آنجا خون روان از             !از شام خاطرم از شام،پریشان  

 !زدن بود شادی کار مردم کف  هب            دم دروازۀ ســــاعـــات، دیــــدم

 هاش؟  غم حدیث هجر و چه گویم از 

 !کاش کمی کوفه مرّوت داشت ای

 سخـتـست  فـراق مهـربان خوب،            سختـست محبان را غم محبوب، 

 سختست  ،محبوب ازکندن  دل ولی             نیست مشکل  زهستی دل بریدن،

 سخـتـست کردن ایوب صبـوری              شـنـیـدی سخـتی دوران  اگـر در

 سختست و چوب،حسین لب لعل              که پیـش چـشـم زیـنب خـدا دانـد

 هاش؟  غم حدیث هجر و چه گویم از 

 !کاش کمی کوفه مرّوت داشت ای

 بــیــاریــد درای کـاروانــهــا را             ز صحرا، سـاربـانـهـا را بیارید

 که خـلـخـال جـوانهـا را بـیـارید             یغماگران خواهش نکردم من از

 بـیارید   جـانـهـا راخـسـتـه   امـیـد            به تـاراج آنچه را بُـردید، بردید

 آنها را بیـارید  که زهـرا رشـته،            هائی به غارت رفته از ما جامه

 هاش؟  غم هجر وحدیث  چه گویم از 

 !کاش کمی کوفه مرّوت داشت ای

 عـشق پـیـمـودیم و رفتیم  طـریق            و رفتیمجبین سودیم   غم، به خاک

 آسا، نـیـاسـودیم و رفـتـیم نـسیـم               تـیـغ خــارهـا در ســایـۀ گــل ز

 افـزودیـم و رفـتـیمبـه داغ اللـه             تا قـیـامت  به بـاغ سبـز هـسـتی،

 گـران بـودیم و رفـتـیـم   اگـر بـار          به روی مرگ خندیدیم و گفتـیم:  

 هاش؟  غم حدیث هجر و چه گویم از 

 !کاش کمی کوفه مرّوت داشت ای
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 این مـادر پسرها را گرفتند  از            قـمـرها را گرفتند این بانـو از

 به روی نیزه سرها را گرفتند             هایش جـان سپردند شنیده بچه

 آهـش گـذرها را گرفتند  که از            تنها میان کوچه میرفت  تک و

 زینب خبـرها را گرفـتـند  از و            زدحسینش را صدا  بشیر آمد؛

 و بعدش هم کمرها را گرفـتند            خبر آمد عمو دستش قـلم شد..

 

 پا به  دلم روضه صحن  در هست            بال و  کرب از امگشته که بر من

 امبه مـدیـنه چـه غـریـب آمـده             امحـبـیب آمده و یـار  که بی من

 خـونجـگـران ام هـمسـفـرشـده             ام داغ هـمـه هـمـسـفـراندیـده

 عـریـانـند روضه خوان بـدنی             غـم گـریـانـنـد دیـدگـانـم کـه ز 

 شده چهـره کـبـود  پای آن سـر            نـی بـود بـدنـی که سـر او بـر

 ها دید  مرکبسم  و داغ از زخم            که مـوی من کرد سپـیـد بـدنی

 را خـنـدان  کرد عـدو اشک او             آنکـه شد پـیـر غـم این دوران

 اغ یک غـافـلـه یـوسف دیـدم د            هـمه من رنـجـیـدم بیـشـتـر از

 داغ بـر دوش مـحـرم گـشـتــه             قـامت من خـم گـشته قـد و گر

 خود زهـرایـم مـادر  خـجـل از            عـاشـورایـم کـه پـیـغـمـبـر من

 در کفم هست فـقط پـیـرهـنـش             خونین بدنشیوسف  چونکه از

 خونرنگ است  سفرسوغات  آه             غصه یـارم تـنگ است دلم از

 مردم کاش در کرب و بـال می             منکه از داغ حـسیـن افـسـردم

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                     قالب شعر: غزل    حامد جوالزاده                  شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                مثنوی          قالب شعر: جواد حیدری                     شاعر:   
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 مـدیـنـه  راهــم نـدهـی دگـر           مـدیـنـهبـاز آمـدم از سـفـر 

 بر جـگـر مـدینه  آتـش زده،           دو داغ روی داغـم هفتاد و

 بـال خـبـر مدینه  از کرب و           که دارم به خودندهی راهم 

 مـدیـنـه؟  بـر قـبـر پـیـامـبـر           چون کنم رو با داغ حسین،

 ام از سـفــر مــدیــنـه آورده           عزیزمهیجده  ز یک جامه، 

 هـم خـطـر مدینه  پشت سـر           قـدمم به پیش رو بود هر با

 مـدیـنـه  هـفـتـاد بـریـده سـر           بودند مـواظـبـم به هـر گام

 مدینه   طشت زر لب و چوب و           وللا به چـشم خـویش دیـدم

 دائـم به دلــم شـرر مـدیـنـه            زدمی دو داغ اگرچه  و هفتاد

 مدیـنـه  خـم کرد مرا کـمـر،           وللا که داغ آن سـه ســالـه

 مدیـنه  سنـگ شدم سـپـر بر            بـودم اّما شمشـیـر حـسیـن،

 مدینه کردم شب خود سحر           گه خرابه گه در دل حبس،

 روی بــدن پــدر، مــدیــنـه            گـودالبه   کشتند سکـینه را

 دادم، دو نکـو پـسـر مدیـنه            دوستره  در، اینکه از خورسندم

 تر مدیـنه بود از همه سخت           همه غم، مصیبت شامبا آن 

 مـدیـنـه  به ما نـظـر کـردنـد           در شام بال به چشم تحـقـیر

 گـر مدینه بر ما همه، نوحه            «م میث» همچوشوند  کاش ای

مفعول مفاعلن فعولنوزن شعر:                  قالب شعر: غزل    غالمرضا سازگار                    شاعر:   
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 دیگـر نداری  سـر داشـتی؛ تو سایه بر            سوزی و خاکستر نداریهر روز می

 سر نداری  ای برسایه  دیدی به جز او            بسوزیداری  حق ونی بود   خورشید بر

 نداری  این را خودت باور ای؛برگشته            کردنمی این را کسی باور ای؛برگشته

 ای بـهـتـر نـداری الیـی واژه  الیـی از            بغض گلوگیرت بگویی خواهی ازمی

 نداریکه علی اصغر  این سوزی ازمی            افـتـیهـر بـار یـاد غـربت مــوال مـی 

 نداری  هر از تر آری سختاست  سخت             ست غم که طفلی که بغل داری خیالی  این

 الیی برنداری  الی یک وقت دست از             عمری گریه کردیمگهواره پای این   ما

 

 به هـمرهـم دل پُـر از شـراره آوردم              مدینه رو به سـوی تو دوبـاره آوردم

 کوی عشق غمی بی شماره آوردم ز            مکن دربه روی من زیرا مدیـنه بـاز

 آوردم گـاهـی سـواره  گـهـی پـیـاده و            این کاروان عاشق را نه سوی تومدی

 ز مـوج خـیــز بـال تـا کـنـاره آوردم            خودخون نشسته را با   این سفینۀ در من

 خاره آوردم سنگ و  تیغ غم و  زیر ز            را های پرپر مدیـنه این چمن غـنچـه

 سـتـاره آوردم  شب بی کنون خـبـر ز            خفتند من به خون  افروزهای شب   ستاره

 خبر ز کودک و از گـاهـواره آوردم             گرفتۀ عشقشکفتن لبخند خون   پس از

 به پای خـطبـۀ خود بر نظاره آوردم             در این رسالت عظمی، تمام عالم را

 پـاره آوردم  نـشـانـه پـیـرهــنـی پـاره             طلبی یـوسف زهـرا نشانه می اگر ز

 ز صد هزار سخن یک اشاره آوردم             سخن گفتم  ازغم و دردم اگر«  وفائی»

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: حسن بیاناتی            شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   سید هاشم وفایی                 شاعر:   
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 داغ دلـم شـد تــازه تـر مــدیــنـه            عـمـر سـفـر آمـد به سر مـدیـنـه 

 برگـشتـه زیـنـب از سفـر مدینه              فــریـاد زن اعـالم کـن خـبـر ده

 ام خـون جـگــر مــدیــنــه آورده           از کربال و شام و کوفه سوغات 

 ام داغ پــسـر مــدیــنـه هـم دیــده            ام از دست شـش بـرادرهـم داده

 مدیـنـه  الـبـنـیـن را کـن خـبـر اُمُّ             حـسیـن و عـباس از کـاروان بی

 تـر مدیـنـه  از قـلـب زیـنب پـاره           گـردیـده جـسـم یـوسـف پـیـمـبـر

 مـدیــنـه  زهــرا بـبـربـر مـادرم             مـن را بـگـیــر از پـیــراهــن او

 بر یـوسف زهـرا ز سـوز سیـنه 

 قرآن بخوان، قرآن بخوان مدینه 

 خون کشیدند هجده عزیزم را به           بریـدند  جان مرا لـب تـشـنـه سر

 اش را از سنان دریـدند  هم سینه           پـاره کردند هم پیکـرش را پـاره

 با کـعـب نـی دنـبـال ما دویـدنـد             گه به دور مـقـتـل گه دور خـیمه

 در پیش چشمانم چو سر بریـدند            هـیجـده عزیزم با کام خـشک از

 نـیـزه دیـدنـد رأس حـسینم را به            از کـربال تا شـام لحـظـه لحـظـه

 لـبـش شـنـیـدنـد  آیــات قــرآن از             اعضای او گـردیده سوره سوره

 ره کاروان رسیدند  اکنون که از            به پـایـان  که آمـد این سفـر حـاال

 بر یـوسف زهـرا ز سـوز سیـنه 

 قرآن بخوان، قرآن بخوان مدینه 

مستفعلن مستفعلن فعولونوزن شعر:                      ترکیب بندقالب شعر: ناشناس                      شاعر:   
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 عـبـدللا و عـبـاس و اکـبــرم را            هـای پـرپـرم را دادم ز کف گـل

 را ای پــرپــرمام گـل هـنـآورده            راهـم مـده راهـم مـده که با خود

 عـطشان ذبح اصغـرم را  با کـام             دیــدم بـه روی شــانـۀ ذبــیــحـم

 را دیـــدم لـب گـــودال مــــادرم           تـا سـر بـریـدنـد از تن حـسـیـنـم

 را کــردم صـدا جــد مــطـهــرم           وقتی سکـینه تازیـانه می خـورد

 را دیــدم بـه نـی رأس بـــرادرم             ـانـی شـکـسـتـهدردا که بـا پـیـش

 را  از دسـت دادم یـار و یــاورم           شدخزان یک باغ گلم یک روزه  

 بر یـوسف زهـرا ز سـوز سیـنه 

 قرآن بخوان، قرآن بخوان مدینه 

 بود  پیراهـنش گـیسوی دخـترش           خون شناورش بود تن درعریاِن  

 آن یم خون اشک مادرش بود  در            شستقتلگه را به زخمش که  آبی

 بود حنجرش زخم  من بر  های  لب           وقتی که جسمش را به بر گرفتم

 دست برادرش بود  یک سوی او           یک سـوی او نعـش عـلی اکـبـر

 زهـرا به کـوفه زائر سرش بود            من زائر جـسـمـش کـنار گـودال

 نقش سم اسبان به پـیکـرش بود           پیـشانـیـش را جـای سنگ دشمن

 بود  نوک نی چشمش به خواهرش کز            بـا من بـنـال از داغ آن شهـیـدی

 بر زخم دیگر زخم دیگرش بود           خنجر  و و تیر نیزه و شمشیر از

 بر یـوسف زهـرا ز سـوز سیـنه 

 نه قرآن بخوان، قرآن بخوان مدی



علیه السالم  حضرت سیدالشهدا ، اشعار  ششمدرآستان وصال؛ جلد   733   
 

000
 

 الـزهـرا مدیـنه  سـالم ای جـنّـت            سالم ای روضـۀ طاهـا مـدیـنـه

 زخـم سینـۀ دل حـکـایت کـن ز             ای هــم نـالـۀ دیــریــنــۀ دل تـو

 شـرار و قـنـفـذ و مسمار دیـدی             تو درد و غصه ها بسیار دیدی

 بگو با ما سخن از غصۀ عشق              کن قصۀ عشق سر ولی این بار

 جهان را از غـم زینب خبر کن             کن سخن از خستگان عشق سر

 شام  به خون بنشسته ازدلهای  ز            بـگـو از کــاروان خـسـتـۀ شـام

 اسـتـخـوانـی  ز اطفال نحـیـف و            هـای ارغــوانــی  بـگـو از یـاس

 حسیـنـش  که زیـنـب آمـد اما بی            شینش  کاروان و شور و از بگو

 سـوزانـدنـد قـرآنـت مـدیـنـه  کـه             جـانـت مـدیـنـه شـرر افـتـاد بـر

 وفا را در یم خـون سر بُـریـدند             پـیـغـمـبـر بُـریـدنـدهـمانا که ز  

 هـمـانـا بر حـسـیـنـش آب بستند             به باب الـعـلـم شبها باب بـستـند

 جـدا دست از تن عـبـاس کردند             یاس کردند جـفـا آن فرقه که بر 

 اد محـسن آن گهـواره دیدی به ی            مـدیـنـه رشـتـه دین پـاره دیـدی

 آتش قوم مجـنـون را ندیـدی  در            ولی گودال پُـر خـون را ندیدی

 عشـق  زد بلبل کـنارش نـاله می            عشق زد گل میپا  ندیدی دست و 

 دیـد زیـنـب  بـال پـشـت بـال مـی            چید زینب ثـمـر از بـاغ غم می

 درد اسـارت  امـان از زیـنـب و            اســـارت دورۀ ســرد امـــان از

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                         مثنوی   قالب شعر: ناشناس                       شاعر:   
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 آید  ز راه شام و کوفه عابِد خونبار مى           آید  مى که اینک یار ها ساکت   سینه صدا در

 آید  مى به چـشـم آیـیـنـۀ ایـزد نمایى تار            ماهش  چون  رخسار بر  بنشسته  بس  راه غبار

 آید  دار مى طبـیب دردمـنـدان با دل تب           صد حسرت با دو دردمندان مدینه اى  اال

 آید  مىغمخوار برادر با دل که زینب بى           آئـید یثرب پـیـشواز اال اى بـانـوان اهل

 آید مى که اردوى حسینى بى سپهساالر           الـبـنـین با دیـدۀ گریـان تمـاشا کن بیا ام

 

 كـمـال خـداستچـشـمـۀ جـاری            خــداسـت زیـنـب آئـیـنـۀ جــالل

 هایش سفیر عـاشـوراست خطبه           رّد پـایـش مـسـیـر عـاشوراست

 گـشـتـه  وه چـه بـا افــتـخـار بـر            گــشــتـه مـثــل كــوِه وقــار بــر

 مشكی محـمـلش پـیـداست  رنگ           غـّصـه و مـاتـم دلـش پـیـداسـت

 خـــواهـــر بــی بـــرادری آمــد            آمــد پـشـت دروازه خــواهــری

 رنـگ پـیـراهـنـش كــبــود شـده           خـواهـری كه تـنـش كـبـود شده

 با خودش چند نـیـمـه جان آورد            جـانـی كـه كـاروان آورد نـیـمـه

 گوش هایی كه گوشواره نداشت           خـواره نداشت كاروانی كه شیر

 حـسیـن شده چند ماهـی ست بی            خـورشید عـالـمـیـن شدهگر چه 

 بـر سـرش سایـۀ بـرادر نـیـست            اش ابری ست دیدهاست  ماه چند

 رقـیــه پـیـرش كــرد  خـاطـرات           غـم اسیـرش كرد  آسـمـان بود و

 ضـل یـك سـپــر آورد از ابــالـفـ            الـبــنـیــن خــبــر آورد بـهــر اُمّ 

 چــنــد تـا تــّكــه پـیــرهــن آور            از حـسـیــنـش فـقـط كــفـن آورد

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل    علی شجاعی                 شاعر:   

 

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                   مثنوی     قالب شعر: علی اکبر لطیفیان                   شاعر:   
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 ره آوردم بود اشکی که دامن دامن آوردم          آوردمکـاروانی سوی تو با شیـون  مدیـنه!

 تنها من آوردم ،با خود کسی  ارمغان نیاورد         ماتم  جهان مکن چون یک به رویم وا در مدینه!

 گلشن آوردم آن  اکنون گالب حسرت ازولی           یک گلستان ُگل اگر در کربال بُردم مدینه،

 آوردم گواهی روشن مظلومیت خود را که          غم ولی شادم موی سیاهم شد سپید از اگر

 آوردمپیروزی به کف در رزم با اهریمن که           به جان دوست خرسندم  ،دشمن اسیرم کرد اگر

 های خود به روز دشمن آوردم  خطبهبا  ها چه         رهـم بنگـر ها نشد سـدّ  این اسارت مدیـنـه،

 او پـیـراهن آوردم از اگر او را نـیـاوردم،          اکنون عـلی را بُـردم و یـوُسـف آل مدیـنه،

 آوردم  تن دور از کوفه پیغام سرِ  که من از          از بنی هاشم نگردد با خبر یک تن مدینه،

 من این نیمه جان را هم به صد جان کندن آوردم  که           مکن عیبم سویت زنده برگشتم به گر مدینه،

 

 شـراره برگـشتم دل پُـر با            مدیـنه دوباره برگـشتم ای

 با هـمان گاهواره برگشتم            عباسبی  رقیه،بی  علی،بی 

 برگشتم  ،استخاره میگرفتند            زدن سنگ که بهر مسیری از

 گـوشواره برگشتمولی بی             هـمرهـم بـود زیـور آالتـم 

 چـشم ستاره برگشتم با دو            شد ای که غارتخیمه  آه از

 بـدن پـاره پـاره بـرگـشـتم             مـال و کـنـار تـن لـگـد از

 از دل هـر نظاره برگشتم            1آتش سوخت  میان که با تنی 

 
 تغيير داده شد که مهم ترين وظيفه هر مداح است بيت زير به جهت رعايت بيشتر شأن اهل بيت.  1

 از دل هـر نظاره برگشتم             سوخت آتش بين که حجابي با

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:         قالب شعر: غزل    محمد جواد غفورزاده           شاعر:   

 

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                       غزلقالب شعر: رضا باقریان                       شاعر:   
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 معرفی اجمالی بخش های سایت جامع آستان وصال 
تخصصی  عنوان  به  وصال  آستان  جامع  جامعسایت  و  سال  ترین  از  کشور  مداحی  علوم  سایت  ترین 

کنند که  هزار نفر از این سایت بازدید می   10تا    3شروع به فعالیت کرده است و روزانه بین    1393

بخش شامل:    16اند؛ این سایت درل گذشته بیش از شش میلیون نفر از سایت بازدید داشتهطی چند سا

اهل  زندگانی  و  مقتل  و  اشعار؛  شعر  آموزش  احکام،  آموزش  قرآن،  آموزش  مداحی؛  آموزش  بیت، 

های موسیقی، احایث، منویات بزرگان و بصیرت مداحی، پاسخ به  های شعری، آموزش دستگاهآرایه 

گالری عکس، نرم افزارهای مذهبی، شهید و شهادت، کتاب و ماهنامه تخصصی مداحی   شبهات دینی،

گانه موارد کامالً بصورت تخصصی و    16های  پردازد که در هر کدام از این بخشبه ارائه خدمت می 

 .آیداند که شرح آن در زیر می کارشناسی مورد توجه قرار گرفته

اشعار:1 هزار ش  ـ  از هشت  بیش  اکنون  و  هم  ائمه  شهادت  مدح و  عر گلچین در خصوص والدت، 

-های مختلف شعری و موضوعات و سبکدیگر موضوعات مرتبط با مداحی و زندگانی ائمه در قالب

های مختلف » مدح، مرثیه، روضه، سرود، زمزمه، سینه زنی، ذکرهای سقائی و ....« بر روی سایت  

در کشور است که » تا جائیکه ما بررسی کردیم«    بارگذاری شده است؛ این سایت اولین و تنها سایتی 

سایت تمام  متأشفانه  است؛  داده  قرار  کارشناسانه  نقد  و  بررسی  مورد  را  شده  بارگذاری  های  اشعار 

اند و همین امر  موجود » تا جائیکه ما بررسی کردیم« تنها به گپی اشعار از روی یکدیگر بسنده کرده

ئی، شعری، روائی، محتوایی و ... همراه باشد اما در این سایت کلیه  باعث شده اشعار آنها با اغالط امال

با روایت  الف(اشعار بر اساس   رعایت اصول و    ب( بیت و مقاتل معتبر  های معتبر زندگی اهلتطابق 

تطابق با موازین شرعی،    د(رفع ایردادات محتوایی و ابهامات اعتقادی    ج(فنون شعر و صنایع شعری  

بیت، بررسی شده و مهم تر از آن اصالحات ضروری  نظرات علما و مراجع و آموزهای معارفی اهل 

 . صورت گرفته و با توضیحات الزم در معرض دید بازدید کنند گان قرار گرفته است

ویژگی  دیگر  سایت از  سایر  از  را  سایت که آن  این  شعر  بخش  بفرد  منحصر  متما های  می ها  کند  یز  

به عنوان اثر    1392پرداختن به اذکار سقائی است، ذکر سقائی به عنوان شیوۀ عزداری همدان در سال  
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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  

بح  است،  نگرفته  صورت  کشوری  عرصه  در  آن  ارتقاع  و  معرفی  برای  با  اقدامی  سایت  این  مداهلل 

های سقائی اقدامی بزرگ و ماندگار در تثبیت و معرفی  سبک زیبا از سبک  130بررسی و شناسائی  

ها همراه با صوت و اشعار پر محتوا  سبک از این سبک  50ذکرهای سقائی نموده است که هم اکنون  

 و اصالح شده بر روی سایت در اختیار  عالقه مندان قرار داده شده است.

تاریخی:2 روایت  ویژگی   ـ  دیگر  به  از  پرداختن  وصال  آستان  جامع  سایت  فرد  به  منحصر  های 

بیت آن هم بر اساس منابع دست اول تاریخی و معتبر است و تا جائیکه  های معتبر زندگانی اهلروایت 

ه  ما سراغ داریم هیچ سایتی تا بحال به این امر مهم و ضروری به صورت تخصصی و گسترده بپرداخت 

اهل تمام  برای  اکنون  تا  و  است.  کرامات  مصائب،  شهادت،  والدت،  مورد  در  متعددی  روایات  بیت 

بارگذاری شده   بر روی سایت  اسناد آن«  با  متن عربی روایت، ترجمه روایت همراه  آنها»  معجرات 

بار    است؛ به عنوان مثال در خصوص سیدالشهدا و واقعه عاشورا هم اکنون بیش از پنجاه روایت معتبر 

باشد، مثال در خصوص شهادت  تر هم می گذاری شده است، در مواردی نیز خدمات ارائه شده گسترده

جوانان اهل بیت عالوه بر ارائه روایت معتبر، روایات نامعتبر، و تحریفات موجود هم مستند به کتب  

به  های مختلف آنان از کتب مختلف ذکر شدمقاتل معرفی شده است و در گام بعدی روایت ه است 

عباس، حضرت   اکبر، حضرت  علی  اصغر،  شهادت حضرت علی  روایت  ترجمه  و  اصل  مثال  عنوان 

قاسم و .... از کتب ارشاد شیخ مفید، لهوف سید ابن طاوس، اعالم الوری طبرسی، تاریخ األمم طبری،  

ر کنار یکدگر  جالء العیون و بحار األنوار مجلسی، منتهی آلمال و نفس المهوم شیخ عباس قمی و .... د

توانند با مقایسه روایت شهادت هر یک از این بزرگواران در  قرار داده شده است و مراجعه کننده می 

 ها ببرد. کتب مختلف پی به تحریفی بودن و مستند نبودن بعضی از روضه

مداحی:3 آموزش  مداحی؛    ـ  عملی  و  تئوری  آموزش  تخصصی  مباحث  ارائه  به  بخش  این  در 

-های مداحی، راهدا سازی، تمرینات صوتی و تمرینات الحان؛ اقسام مجلس، شیوههمچون؛ مباحث ص

   های حفظ صوت و دیگر مباحث مورد نیاز مداحان پرداخته شده است.
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بخش    ـ آموزش قرآن:4 این  قرآن کریم در  قرائت  به  تسلط کامل مداحان  به ضرورت  توجه  با 

نی بصورت کتبی و صوتی در اختیار کابران  مباحث روخوانی، روان خوانی؛ تجوید و اطالعات قرا 

 سایت قرار داده شده است.

ها در بخش آموزش احکام به بحث بایدها و نبایدها و احکام واجب در مداحی   ـ آموزش احکام:  5

در   موسیقی  آالت  از  استفاده  زنی،  قمه  منع  در  مراجع  فتاوای  و  نظرات  همچون:  عزاری  مجالس  و 

 دن و سینه زنی، مداحی خانم ها و .... پرداخته شده است. ها، احکام برهنه شعزاداری

با توجه به اینکه شناخت اشعار صحیح و نادرست مستلزم آشنایی با قواعد شعری    ـ آموزش شعر:  6

های آن است، بخش آموزش شعر نیز به سایت اضافه شد که در این بخش مباحثی چون قواعد  و آرایه

 ری، انواع اوزان شعری و ....ذکر شده است.  ردیف و قافیه، انواع قالب های شع

-ها یکی دیگر از مهمشناخت نغمات مورد استفاده در مداحی   ـ آموزش دستگاه های موسیقی:7

های موسیقی توسط اساتید رده  های مختلف ستگاه ترین نیازهای مداحان است که در این بخش گوشه

 یک کشوری در اختیار مداحان قرار داده شده است.

به    احایث:  ـ  8 مختلف  موضوعات  در  حدیث  هزار  از  بیش  ترجمه  و  عربی  متن  بخش  این  در 

با مداحی و عزاداری  مباحث مرتبط  ثواب  خصوص  ثواب مرثیه سرائی،  ها همچون ثواب عزداری؛ 

مباحث   دیگر  و  مذهبی  های  مناسبت  با  مرتبط  احادیث  بیت،  اهل  از  هریک  و شأن  زیارت؛ جایگاه 

از اخالقی  و  این    اجتماعی  از  استفاده  با  بتوانند  مداحان  تا  است  شده  آورده  آن  اسناد  ذکر  با  ائمه 

 احادیث مجالس عزاداری را بیشتر مزین به سخنان اهل بیت کنند.  

گیری از سخنان و منویات بزرگان دین همچون، شیخ عباس  در این بخش با بهره ـ بصیرت مداحی:9

ها بیان  ها و عزاداری .... که در خصوص نحوۀ مداحی قمی، شیخ جعفر شوشتری، مقام معظم رهبری و  

ها و رهنمودهای الزم در رعایت آنچه مورد نظر علما ومراجع است  اند؛ سعی شده است توصیهفرموده

 ارائه شود تا مجلسی مورد نظر و رضایت سیدالشهدا و حضرت ولی عصر )عج( داشته باشند.
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دینی:10 شبهات  به  پاسخ  اس  ـ  مدتی  اهل متأسفانه  دشمنان  شبه ت  طرح  با  از  بیت  تاریخی  های 

بیت دور کنند که وظیفه مداحان در خنثی سازی  بیت سعی دارند مردم را از اهل زندگانی و سخنان اهل 

توطئه در  این  بتوانند  تا  باشند  آشنا  شبهات  این  با جواب  خود  ابتدا  است  الزم  لذا  باالست؛  بسیار  ها 

بخش مستند با کتب تاریخی و مقاتل معتبر پاسخ این شبهات داده شده  مجالس رفع شبهه نمایند، در این  

 است.

باشد، در بخش  این بخش شامل سه زیر گروه الف( عکس ب( صوت ج ( ویدئو می   ـ گالری: 11 

از   بیش  ائمه و طرحعکس زیبا و فوق  500اول  از حرم  به تفیک هر  های مذهبی و مناسبت العاده  ها 

استفاده  ائمه جهت  از  مراجعین قرار داده شده است؛ بخش صوت خود شامل چندین زیر بخش    یک 

همچون سبک های مداحی، الحان قرآنی؛ اذکار سقائی، مقتل صوتی، اصول و فنون مداحی، دستگاه  

های صوتی بارگذاری شده  ها است که در هر بخش بصورت تخصصی فایلهای موسیقی و سخنرانی 

ترین بخش صوت بخش مقتل صوتی  ترین و منحصر بفرد کاربردی   که قابل اجرا و یا دانلود می باشد. 

شود که این خدمت نیز  مقتل در این بخش ارائه می   100است که مقتل سیدالشهدا مستند به بیش از  

.... قرار داده   ائمه و  با حرم  فیلم های مرتبط  مختص سایت آستان وصال است. در بخش ویدئو هم 

 شده است.

نرم  بی:ـ نرم افزارهای مذه12 از  این بخش تعدادی  افزارهای کاربردی در خصوص زندگی در 

 بیت و مباحث دینی قرار داده شده است که بصورت رایگان قابل دانلود است. اهل

شهادت:13 و  شهید  ویژگی   ـ  و  نامه  وصیت  نامه،  زندگی  بخش  این  از  در  تعدادی  رفتاری  های 

 بزرگواران قرار داده شده است. شهدای مداح جهت آشنایی بیشتر مردم با این 

از  ـ کتاب:14 بیش  این بخش  معرفی کتب: در  زیرگروه است. الف(  بخش خود شامل دو    70این 

هجری بصورت کامالً تخصصی مورد    14جلد از کتب تاریخی و مقاتل اهل بیت از قرن سوم تا قرن  

گرفته قرار  معرفی  و  موارد  بررسی  به  معرفی  این  در  که  نویسنده،  اند  شخصیت  و  جایگاه  همچون، 

های کتاب، شیوه نگار کتاب، منابع و ماخذ کتاب و .....بصورت مشروح بازگو شده جایگاه و ویژگی 
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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   تا  ل   14قرن سوم  مفید،  ارشاد شیخ  الوری طبرسی،  هجری همچون  اعالم  ابن طاوس،  هوف سید 

بهائی، جالء   کامل  ابن جوزی،  الخواص  تذکرۀ  نیشابوری،  فتال  الواعظین  روضة  طبری،  األمم  تاریخ 

األنوار عالمه مجلسی، منتهی آلمال و نفس المهوم شیخ عباس قمی و ....  و دیوان اشعار  العیون و بحار

 ن قابل دانلود است. مذهبی بارگذاری شده است که بصورت رایگا 

مداحی:15 تخصصی  ماهنامه  جرعه  ـ  تخصصی  ماهنامه  نیز  بخش  این  برای  در  که  معرفت  های 

های مذهبی تدوین و چاپ شده است قابل دانلود  مداحان گرانقدر بر اساس ماه های قمری و مناسبت

 و استفاده می باشد.

های مذهبی هر روز  ی شده مناسبتدر این بخش نیز سع  های تاریخی و اعمال هر ماه:ـ مناسب 16

اختیار   در  و  یادآوری  روزانه  بطور  مرتبط  احادیث  و  آیات  با  همراه  مرجع  و  معتبر  کتب  به  مستند 

مراجعه کنندگان سایت قرار گیرد؛ ضمنا اعمال و اذکار هر ماه نیز بطور مستند با متن عربی و ترجمه  

 باشد. برداری مراجعین سایت می آن در دسترس و آماده بهره

 این سایت بطور مستـقـل توسط 

 ان و  ـداح ـم شعـرا، تعدادی از  

 دوستداران اهل بیت در   همدان 

 شـود راه انـدازی و  اداره می 

 و وابـسـته یا تحـت نظـر هیچ 

 باشد. نـهـاد یا ارگـانی نـمی 
 

 

 


