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 ؛ بِسمِ اهللِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ! اَعُوذُ بِاهللِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم

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

 سَاعَةِ وَلِيـَّاً  وَفِيکُلِّ ذِهِ السَّاعَةِ ه فِيهِ آبائِ صَلَواتُکَ عَلَيهِ وَعَلي نْنِ الحَسَبْلِوَليِّکَ الحُجَّه ا نْ اللّهُمَّ کُ

  !يها طَوِيالًمَتـِّعَهُ فِتُعاً وَ طَو ضَکَرْوَحافِظاً وَ قائداً وَ ناصِراً وَ دَليلًا وَعَيناً حَتَّي تُسکِنَهُ اَ

 ویت عصمت هل بایق و لیاقتمان بخشید تا در زمرۀ محبیین حمد و سپاس خدایی را که توف              

لَّهِ حَمْدُ لِالْ، السالم قرار گرفته و در حد بضاعت مزجات خود قدمی هر چند کوچک برداریمطهارت علیهم

ي جََعلَ کَمَالَ دِينِهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِ ،مُالَلَْيهِمُ السَّعَ ئِمَّةِ لْأَاالَّذِي جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِينَ بِوِالَيَةِ أَمِيرِالْمُؤْمِنِينَ وَ 

ت گان ساید تعدادی از بازدیدکنندهمدتی بو لسَّالَملَيْهِ ا عَتَمَامَ نِعْمَتِهِ بِواِلَيَةِ أَمِيرِالْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

ی که در وظایف پروری نسبت به انجامرّههای جداگانه ضمن ابراز محبت و ذآستان وصال با ارسال پیام

رگذاری ل باسایت داشتیم تقاضا داستند که در قسمت کتاب سایت، در کنار کتب تاریخی، روایی و مقت

 های تخصصی شعر مربوط به هر یک از اهل بیت را تدوین و در اختیارشده در سایت؛ کتاب

اشعار  شی ازاین عزیزان بر آن شدیم که بخبازدیدکنندگان سایت قرار دهیم؛ لذا در پاسخ به دستور 

جائیکه فضای تدوین و بر روی سایت قرار دهیم اما از آن pdfبارگذاری شده در سایت را بصورت کتاب 

ایت در س های لحاظ شدهتوانستیم تمام ویژگیمحدود صفحات کتاب با فضای سایت متفاوت بودند نمی

ایت تند در سداش توضیح یا اصالح اشعاری که نیاز به اصالح را در کتاب رعایت کنیم! به عنوان مثال در

ان این امک د کهمتن کامل روایات تاریخی با ارجاعی ساده برای خوانندگان در دسترس و قابل مشاهده بو

ود؛ معتبر ب ایاتدر کتاب مقدور نیست، در قسمت نقد و بررسی اشعار نیز بعضی از ابیات که مغایر با رو

اب ممکن در کت کردیم که این امکان نیزشده و دلیل و استنادات حذف آن را بازگو می ها اشارهبه آن

رای ه داکنبود لذا در تدوین و جمع آوری این کتاب به ناچار بدون هیچ توضیحی بعضی از ابیاتی 

به  هبیاتی کایا  وایرادات روایی، تاریخی یا محتوایی بودند حذف شدند و تنها ابیاتی که مشکل نداشتند 

قدیم فحه تصاند با اشارۀ مختصری در پاورقی همان دلیل یکی از ایرادات ذکر شده تغییر داده شده

-وزش میار پخوانندگان کتاب گردیده است که از این بابت پیشا پیش از شعرای سراینده اینگونه اشع

 یرد.گقرار  السالمطلبیم؛ انشاهلل که این خدمت کوچک مورد قبول ایزدمنان و اهل بیت علیهم

                                                 
 .28الي   24. سوره طه؛ آيات  1
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 فـا را طـرفـه مـعـمـار آفـریدندو            یـار آفــریـدنـد  سـپــاه عـشـق را

 رنـگ و بـوی دادار آفـریـدند به            گـلـی خـوشـتـر ز بـاغ آفـریـنش

 یـط عـشـق و ایـثـار آفـریدندمحـ            سپهر عزم و ایمان خـلق کـردند

 آفــریـدنـد س عـلـمـدارکـه عـبــا            خــدا را بــشــارت بـاد انـصــار

 آفــریـدنـد ـارب مــحــمـد را دگـر            زهی خو زهی حسن زهی خلق و

 انـصـار آفــریـدنـد ـدا را مـیـرخ            علی دست خـدا را دست و بازو

 ه نـقـد جـان خـریـدار آفـریـدنـدب            یـگــانـه یـوسـف مـصـر بـقـا را

 ک گل بلکه گـلـزار آفـریدندنه ی            توحید فلک خورشید یک مه صد نه

 ا هم جـنّـت و نـار آفـریـدنـدکه ب            زهی قهر و تعالی اله زهی مهر

 ـنده رخـسـار آفـریـدندبه یک تاب            راصفا  عشق را صدق و ادب را

 الـنـاس آمـد فــروغ چـشـم خـیـر

 ادب عـــبـــاس آمـــد خـــداونـــد

 زاد ت و ایمان قـمـرسپـهـر عـفـ            محیط عصمت و تقوی گهر زاد

 زاد رامشب پـس که نامـوس خـدا            تـبـریک رسد آوایخلـقـت می ز

 زاد اجـالل پـدر و بـا قـدر ـرپـس            که امشب سـالم حق بر آن مادر

 تـر زاداکـیزه جان پاکـیزهپ زهر            شدآفرین شور آفرین  به هر شور

 زاد سر چشم و دست و پی ایثار            خـــریـــدار بـــالی کــربـــال را

 خـدا شـیری دگر زاد ه بر شیرک          زن را  خـدا این شـیـر تـحیـت از

 یا بشر زاد؟ لک آورده این زن،م            آسـمـانـی زمـیـنـی خـوانـمـش یا

 زاد رای ظـهـر عـاشـورا ثـمـرب            رزوی مــرتـضـی راآ  درخــت

 او مــرآت حــّی دادگـــر زاد که            را را بین خـدا را بـین خـدا خـدا

 زاد فــتـح و ظـفــرـدا را آیـت خ            عــلـی را ســورۀ انــا فــتــحـنــا

 تـمـام کـربـالهـا گـشـتـه گـلـشـن

 روشن حـسین بن عـلی چـشم تو

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:        ترکیب بند            قالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 هوای یک وصالی دارد امشب گویا            مدینه حّس و حالی دارد امشب شهر  

 ی ما رزق  حـاللی دارد امشبمـوال            های عـبـاس  دالورلـب بـا بـوسـه از

 هـاـنــاه  آسـمــانآمـد پ آمـد قــمــر...

 هاکـمـان دلـبـر  ابـرو گـاه وشد قـبـله

 پُر نـورتر از آفـتاب  مـشرقـین است            عالـمین است آمد عـزیزی که عزیز  

 گمان ذُخرالحسین استآمد گلی که بی            دارد صـالبت مـثل  صد کوه  تـنومند

 جهان هـمتا ندارد این گل که آمد در

 سینـۀ زهـرا نـدارد از ی به غـیرجای

 را امیـرالمومنین عکـسی شود مـوال            آمـد که تا مـعـنا دهـد مـاه  جـبـین را

 الــوفـای نُـه فـلـک اُّم الـبـنـیـن را اُمّ             خود شـاداب کـرده با جـلوۀ رخـسار  

 شـادمـانی بیت  حـیـدر شد از لبـریـز

 رط  شادی چشم  مادرفـ مـّوآج شد از

 انداین فرزانه جمع دور  مالئک گویا             انداوالد  زهـرا دور این پروانه جمع

 انددلی جـانـانه جـمع محـبـت با اهـل              تـبـریک بـایـد گـفـت بر شـاه  والیت

 را بـایـد کـه بـشـنـاسـیـم دریـای وفـا

 فـا راهـر صـ او بـایـد بـیـامـوزیم از

 از فرط  گناهان ما شکـستـیم بدجـور            که پستیمجشن  میالدت  ما را بخر در

 شرایط پیـش  تو دامن بدسـتیم هر در            حضرت عشقخود  در   ما را مرانی از

 دستی بگیر ای بهترین باُب الحوائج

 شـما قـطـعـاً نـتـایـج باید بـگـیـرم از

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: مسدس            قالب شعر:    محسن راحت حق         شاعر:   
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 عصوم، مست  وصف مقام بلند توستم            ت اسالم بند توستکه ُحرمکـیـستی  تو

 تـیزد شـاه الفـ ه به روی مـاه توبـوسـ            اتـی بـدو تـولـدت چـه شـد ای مـاه هـل

 محاسبه است ستت به دست فاطمه روزد            عین واجب استمعرفتت کیستی که  تو

 ماورای عرش در تو ذکررفت گرفعت             منتهای عرشصالحی که شدی ای عبد 

 ایـدادهپـا ن« دو» به گـفـتن« اََحـد» نـزد            ایبه کسی جا نداده «علی» در دل به جز

 حسن شدی لحظه جان فدای حسین و ره            تـن شـدی بـدل پـنـجمـمـسـوس ذات بی

 دیـهـــم زجــمــل را بـ رایـش ســپــاهآ            روز جـمـل کـنـار حـسـن تـا قـدم زدی

 خورندغبطه می ات جایگاه اُخـروی بر            تـحـیـرند شهـدا در شـودمی یک عـمـر

 ایکفیل عقـیله ن بس است،فخـرت همی            ایشـب ایـن قـبــیـلـه مــاه بـلـنـد نـیـمـه

 رف حسین را روی چـشمت گذاشتیح            حـرفی نـداشـتی تسلـیم محـض بودی و

 خـوار عـطـایـت، ارامـنهسـتـند ریـزهه            وصـف و دامـنـه ای قـلـۀ کـرامـت  بـی

 الـدخـیـل  هـمـۀ خـلـق،بـاب الـحــوائـج              شـوم ذلـیــلگـوهــر والیت تـو مـیبـی

 ای مــاگـرفــتـارهـ ی آخــریـن امــیــدا            هـای مـاگـشـای هـر گــره  کــارعــقـده

 زمـان ماست ـی دل صاحـبنامـت تسل            ماست امانکهف  صحنت همیشه ملجأ و

 امنـامـه دیــده هـای امـانپـاره در تـّکـه            امهر وصفـی از وفـا و مرامت شـنـیده

 کـنندچـوب سـالـم عـلـمت گـریه می رب            کنندها به پای غـمت گریه میمعـصوم

 دشنه ماند یر وتجسمت میان لشکری از             هات تـشـنه ماندلب رفـتی و بین فـرات

 عمود خورد هت،علقمه به چهرۀ ما در            های ناز تو چشم حسود خوردبر چـشم

 تمشک جا گرف در حرمله،قتی که تیر و            تـمـام وجـود تو را گـرفت شـرمنـدگی،

 البنـین شدی یک عمر فخـر مـادرت اُم              پای حسین مانـدی و نـقـش زمین شدی

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مثنوی             قالب شعر: محمدجواد شیرازی            شاعر:   
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ـــمـــانم            ُگـل بـریـزیـد عـزیـز  جـان آمد  آمــد ــاه  زیـــبــای آس 

ــ ّر  دُ             این ُسـَخـن همه آفـاق شد از پرُ   ـدـران آمـگــنــجـــیــنــۀ گ 

 کـران آمد تـد و بـیلـطـف  مـمـ            آمـد آن دلـبـری کـه بـا قـدمـش

 الــلّـه  خــان ــدان آمــد ــیــرتغ            مستی بخـوان سـائـل از سر تو

 پـهــلــوان آمــد عـلـمــدار   ـکت            یــل  اوالد شــیــر حــق حـیـدر

 استلکرم ذواکه  آمد آن دلبری

 میـر میدان و ساقی حـرم است

 شـب پــیــدایـش وفـــا امــشـب            شب صـفا امشب چه شـبی شـد

 یـم  عـطـا امـشـب و کـوه  خـیـر            دست خدا خـلـق گـردیده شد به

 دعا امشب عرض  هرحاجت و            قــاطــعــاً بــرآورده شــودمــی

 مــژده آورد بـرای مـا امـشـب            آمــد امــل خــبــرهــاتــفـی حــ

 کــربــال امـشـب شـهـر ســفــر            در شـب عــیــد عـیـدی ما شـد

 حق غرق این چنین بذلیم شکر

 1مـسـت و دلــدادۀ ابـاالـفـضلـیـم

 پدر فضل و نامش عباس است            درخـشد نگـین الـماس استمی

ـثـلَـش تـحــیّـر ز شـأن  بـیمــ  است الیاس خضر و نوح و یوسف و            م 

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

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

 مـسـت و ديـوانـة ابـاالـفـضلـيـم            شکر حق غرق اين چنين بذليم

نلن فعلفاعالتن مفاعوزن شعر:                   ترکیب بند    قالب شعر: رضا آهی                 شاعر:   
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 یک جهان رافت است و احساس است            محـتـاجان دسـتـگـیـری کـنـد ز

 الناس است مثل  بابایش اشـجـع            مـقـابـل  دشـمـن لحـظـۀ جـنـگ

 کر زیبای حضرت یاس استذ            وقـت  نـبـرد نـقـش سـربـنــد او

 بدل است قـربانش که بی ای به

 است عـشـق  قـلب  فـاتـح  جـمـل

 کـرم باشد ـشـمـۀ بـخـشـش وچ            قـدم باشد دلنشین است و خوش

 با جـنـم بـاشد اسـت و ـا وقـارب            زاده باک است حیدری شیر بی

 ـحـتـرم بـاشـدم بـس کـه آقــا و            دنـیــا بــســی گــدا دارد دو در

 ی از هر نـمـونه غـم باشدخـالـ            بر دلی گـر نـظـر کـنـد عـباس

 باشد ای حـرمشب  جـمـعـه کی            آرزوی گـــدای او ایــن اســت

 روا شود عشق است گرحاجتم 

 است عشق قـسمـتـم کربال شود

 و دربــاریــم مـیــراخـادم ایـن             یـملـلّـه کـه عـاشــق یـار حـمــد

 ه مـسـت جـام دلـداریـمکـه هـم            این نـشـان باعث مباحات است

 باریمدو دیده می شک شوق ازا            دنـــیــا آمـــده صـاحـب الــواء؛

 ی داریمغـیـر او کـس ما مـگـر            گـاه و امــیـد مـا بــاشـد تـکـیـه

 ادم هـــیـأت عـــلــمــداریــمخــ            کـرم کـرد و روزی مـا شـد او

 النـاسیم این حیث اشـرف ما از

 چـون گـدایـان کـوی عـبـاسـیـم
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 ابسته است طبـع همه شاعـران به توو            پـرداخـت جـوهر قـلـم عـاشـقـان به تو

 وسـت تــوسـل هـمــه آســمــان بـه تـد            اى ماه شب به شبکند می عرض نیاز

 جان به تو اى ماه، دهدوصال می وقت            از شوق هر غروب خورشید عاشقت شده،

 تـو ــایــد ســالم داد دم هــر اذان بــهب            بـار اى پـسـر ســوم عـلـى روزى سـه

 مـان بـه تـوکـرده امـام ز ـتـخـارهـم اف            ه تـوالبـنـیـن ب کـنـد اُم  هـم افـتـخـار می

 خـدا کـارمان به تو ـکـرشافـتاده است             به ناسازگـارى است حاال که روزگـار

 ام عبـاس جان به توـشم امـید بـسـتـهچ            حاجت زیاد و درد زیاد است و غم زیاد

 ند و بسدلیکها همگی مستالجرعه 

 بـس ند وهای ابـوفـاضلمـدیـون چـشـم

 راسلـمان کنى م نظـر ابـوذر و با یک            مـرا مــسـلـمـان کـنـى ام دوبـارهآمــاده

 مرانى سلیمان ک یعقوب و خضر و نوح و            نیست های ذاتی چـشمت بعـیدجلـوه از

 مرا چندان کنى طاى دوقـتـش شده عـو            ام دو بـرابـر گدا شدهکـشـکـول خـالـی

 ى مراسامـان کن و سـرمـبـاد بی رگزه            دسـت مـرا ز دسـت جـدایت جـدا نکن

 قـربان کـنى مرا ـم بگـیـرى وپـاى عـل            کـند دسـتـه به هـیـات خـدا وقـت ورود

 اندپـا پس کـشـیـده آنانکه از سـرای تو

 1انــد مــریــدت نــدیــدهوالـلـه  ارمــنــّی  

 تـحـت لـواى پـرچـم حــیــدر بـایـسـتى            تـو آمــدى کـه پــاى بــرادر بـایـسـتـى

 یـکـبـار از حـسـیـن جـلـوتـر بـایـسـتى            بـخـدا هیچکـس ندید تو در طول عـمر

                                                 
 با توجه به سخنان مقام معظم رهبري در مورد عالمت و نبود چنين چيزي در مکتب اهل بيت بيت زير تغيير داده شد.  1

 انــدش نــديــدهلـم کـوالـلـهِ ارمـنـي عــ            اندآنانکه از سـراي تو پـا پس کـشـيـده

 ضمنا موضوع خطبه خواندن حضرت عباس بر بام کعبه در کتب معتبر و منابع دسته اول تاريخي نيامده است

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند         قالب شعر: محمد جواد پرچمی         شاعر:   
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 ـنـاست بر روى مـنـبر بایستىوقـتـى ب            کنىخطـبه می روى وبر بام کعـبه می

 بایستی فـراتـر حـق اسـت که فـقـط تـو            مـقـام تو حـق اسـت غـبـطـه شـهـدا بر

 بایستى وقت شـفاعت از صف محشر،            دهدسـوگـند می هاى توزهـرا به دست

 گـر بـایـسـتـىتا یک تـنـه مـقـابـل لـشـ            بس است در بین معرکه غضب چشم تو

 دائـم کـنـار مـحـمـل خـواهـر بـایـسـتى            البـنـیـن چـقـدر سفـارش نموده است اُم  

 بـیـت هـسـتـى امـامـزاده مـأنـوس اهـل

 تـرین محـافـظ ناموس اهل بیتمـحـرم

 ـتنـداش رقـیـه غـمـى نـه تـوتا بود شـا            حـرم مـاتـمـى نداشت تا بود پـرچـم تو

 اشتـمـى نـدفـاطـمـه قـد خ خـاتـون آل            امـان بـود خـیـمه را تـا بـود قـامـت تو

 داشتدژ مستحکمى ن هاخیمه تو عد ازب            بیخود نبود سنگ به پاى سکینه خورد

 نداشت محرمىبه شام رفت ولى  ینبز            تو ناقه عـریان سوار شد زینب پس از

 دهـیـم پیـرهن و خاتمى نداشتق میح            مـانـده بـود ـاب مـا بـدون عـلـمـدارارب

 نداشت بـالـدمـا مـرهـمى خـم مـرّمـلز            بـوریـا بـپـرس چه آمـد سـر حـسین از

 تـرجـمـه کـنـى آمـدى دل هــمـه را تـو

 آب و عـلـقـمه را ترجـمه کـنى سـقـا و

 

 بوتـراب از امشب اباالقـمـر شده استا            شده است سحری جای شب رسیده ماه، ول

 شده است علی پدر ،اتل محسنقبگو به             شـاد چـنـیـن بـعـد فـاطـمـه مـوال نـبـود

 تشده اس صیب حضرت صدیقه یک پسرن            بنین گـشت مـادر و خـوانـدیم نوشت اُّم  

 این قوم بیشتر شده است ازدشمن راس ه            زور بازوییچه چه هیبتی چه شکوهی 

 ه استدرد سـر شد کـرار ه آل حـیـدرب            ازین به بـعـد خـیـال نـگـاه چـپ کردن

 خویش سیر اگر شده است جان و سر کسی ز            بـه اخـم نـگـاهـش، نـگـاه انـدازد بـگـو

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل   محمدحسین رحیمیان             شاعر:   
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هذ            رومیا میرود تا آغـوش در ام باقـطره  رومام تا دامـن خـورشـیـد بـاال میّر 

 رومـخـانه مـسـتـان موال میبـاز تا مـی            رومام تا التـمـاس مشک سقا میتـشنـه

 1آفرین برق شمشیرش ز خیل دشمنان بید            آفرین رزم اوست توحید شّدت ایمان و

 روماینجا می ازگوهر  سنگ بودم آمدم،            آفرین چون نگاه نافذ سقاست خـورشید

 مهتاب راخواهد داد چشمش صورت  ورن            فهمید حسی ناب راشود مینگاهش  از

 رومتمنّا می یضش باف پس برای کسب            را دین خود محراب نمازش برده زیر با

 هاشدست از شوق دارد ساز و دف بر برئیلج            هاشدست رسم آنجا که زد بوسه نجف برمی

 رومقربان آقا می …هایم خالی ودست            هاشدست برهدیه داده حضرت حق هم شرف 

 اشدل تاریک شب بشناسی درباشد ماه             اشها با ادب بـشناسیمثَل آمد آنکه در

 روما نگاهی بر قدش تا عرش اعال میب            2اشالعرب بشناسی را پور سلطان باید او

 بریزد محضرش باید پر زرائیلشخص ع            بریزد محضرش باید سرروم آنجا که می

 رومن ماه زیبا میبوسی ای پس به ساغر            بریزد محضرش چند اقیانوس از ساغر؛

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

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

همانگونه که مقام معظم رهبري و ديگر مراجع نيز تاکيد کرده اند امتياز و شأن اهل بيت به چشم، ابرو و صورت زيبا و قد  کنيد؛

 شان استباالي آنچناني نيست بلکه ويژگي آنان در شدت ايمان

 ينعطر زلفش دست باد افتاد شد بيدآفر            مژّه و ابرو و چشم اوست توحيد آفرين

 رومفيضش با تمنّا مي کسب براي پس            ابروانش برده زير دين خود محراب را

ود؛ صفت قتال العرب صفتي بود که بيت زير به دليل ايراد محتوايي تغيير داده شد زيرا اميرالمومنين قتال الکفار و منافقين ب.  2

دشمنان حضرت و بني اميه ناجوانمردانه براي ترساندن و پراکنده کردن مردم از دور اميرالمومنين به او دادند و شايسته نيز ما هم 

 آنرا تکرار کنيم و در واقع اين عمل همان مدح شبيه به ذم است

 رومبا نگاهي بر قدش تا عرش اعال مي            اشبايد او را پور قتّال العرب بشناسي

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مسمط   قالب شعر: ایمان کریمی             شاعر:   
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 شودورشید پنهان میفـذش خنگاه نا از            شودتوفان می که مست باید دید رزمی را

 رومبعد رزمش شوخ و شیدا می بودم، ستم            شودمیپشیمان  آید به جنگ اوهرکه می

 آه آه های قـدر بر تـقـدیـر بـاشد،ـشـمچ            آه آه شـمشـیر باشد،آه از رزمی که بی

 روممحابا میب دارم بیخوا ام دریدهد            آه آه تکـبـیر باشد، کار دشـمن خـنـده و

 کنده دریا را تماشا میک سمت آن رودی            کندکه دارد غنچه را وا می سمت آن داسی

 رودمی زهرا ست بر داماند دید دیگر            کندمی قامتی خـم که غزل را بیت پیدا

 

 حشرمش بر پا شده اگهواره بر و ورد            آغـوش عـلـی از ماه زیـبـاتـر آمـد در

 گوهربر تن « دخیلک»رسیم شد ذکر ت            هـاشم ذکر لب خـورشید شد؛ ماه بـنی

 زینب خبر آورده، شد أم البـنـین مادر            اشـتـیاق امشب پناهـش آمده با پشت و

 بـاور شد برایش اولین« والیت» اصل            1اش دور سر اربابـمان چرخیدقـنـداقـه

 ای دیگرمرضیه ندارد غصه زهـرای            مـبـادای حــسـیـن آمـد دلـگـرمی  روز

 سرور پیش حسین بن علی؛ آن سید و            کردرّب األدب بود و سر  تعظیم خم می

 ست یک عباس و یک لشکرکافیمعرکه در             دو عالم در شجاعت نیست مانندش هر در

 ست حتی لحظۀ آخـرکرده حاجت روا            سائل به بار آورد الحوائج بودنش باب

 از با وفـایان  جهـان شد برتر و سرتر            عـلـمدار  سـپاه حـق سـاقی  با غـیـرت،

                                                 
يت زير مستند نبوده و در عالم واقعيت اتفاق نيفتاده است و اگر هم اشاره به آن داستان جعلي و تحريفي باشد که گفته شد از ب.  1

ان کامال تحريفي وقتي حضرت عباس به دنيا آمد ام البنين به فرزندان حضرت زهرا توجه نمي کرد و .....بايد عرض کنيم اين داست

سال داشتند و ازدواج کرده بودند و چنين توجه اي معنا ندارد که چنين  24است زيرا در هنگام تولد حضرت عباس سيدالشهدا 

 خيالبافي هايي صورت پذيرد

 شد برايش اولين بـاور «يتوال»اصل             اش دور سر اربابـمان چرخيدقـنـداقـه

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلنوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   مرضیه عاطفی            شاعر:   
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 نه به سرچشمۀ احساس رسیدیملب تش            رسیدیم وسواس عشق به هرچند که در

 ـدیـمرسـی خـانـۀ عـبـاس قـتـی بـه درو            اشک به الـماس رسیدیم با شبـنـمی از

 دخـیـلـیم به لبـخـند ملـیحت ای عـشق!

 تـمنای ضـریحت کشم امشب بهمی پر

 ستاقاقی خوش یاس و حساستا در دلم ا            ستباقی عشق تو و تا هستمتا بودم و تا 

 ستز حضرت ساقیا من ستیم سرمستم و            ستحجازی و عراقی من شور سر تا در

 مستم از مـی  سـقّای تو سـاقـی نـجـف!

 عـلـقـمه هـستم مابـیـن دوراهی نـجـف

 بـنـیـن است مـان اُّم  ـت  اسـد  امـشـببـن            گلین است همین بیت امشب حرم کعبه

 تهـمـین اس  اسـدهللا هـمـین استوهللا            عـلـی نام ابالفـضل قـرین است نـام بـا

 کـه عـلـی آمـده از راه دوبـاره یـعـنـی

 بـنـت اســـد آرد اســـد الــلــه دوبــاره

 این ماهطلعت  شب از استکه بلند  وقتی            راه از سحرنیاید خوب است که من بعد 

 روی تو کوتاه نگـاه حسد از ای دست            مـاهـی که درخـشـیـده به دسـتان یدهللا

 دل چـشمان سیـاهت ای درشب بارقـه

 بــه نــگــاهــت الحـــول وال قـــوة اال

 اندخـط دفـتـر بـنـش ـو را بـرتا مـدح ت            بـتـوانـد قـلـمـی هـسـت کـه روزی آیـا

 ا دارد اگر عـالـمی از شوق بخـواندج            بایـد به جـنـونـم بـرسـانـد اوصـاف تو

 م میـر و وعـلـمدار رسیدهای اهل حر

 سـاالر رسـیده سـقـای حـسـین سـیـد و

 وار کافیست بگیری به کفت تیغ، علی            دل پیکـار ست قدم رنجه کنی درکافی

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:          مربع ترکیبقالب شعر: محمد علی بیابانی         شاعر:   
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 ی آیـنـۀ تـیـغ تـو گـیــرد رد زنـگـارک            بیزار تو شمشیردشمن شود از ضربۀ 

 غّرش خشمت و ای معرکه مغلوب تو

 چشمت جسم همه با تیغ دو ن شدهجابی

 ضربان را دیـدم طـپش هر شـتاق توم            در وصف تو در کام گرفـتیم زبان را

 سحـور خودش کرده دل ارمـنیان رام            برانگـیخـته ادیـان جـهـان را عشق تو

 جان خوانمت ازمی چون آذریان امشب،

 قربان قربانون اولوم عباس جانیم سنه

 ن سـائل هر روز و گـدای سر  سـالمم            وصـالـم دریــای ن قــطـرۀ وامـانـدۀمـ

 خـیــالـم ام بـیـنـشـتـاق زیـارت شـدهم            نام تو به لب دارم و بهـتـر شده حـالـم

 دل به دل اشک سپردم حـسرت تو در

 غـم هـجـر تو نمردم مانـدم که چرا از

 

 استلفضل پیغامش اباا وقت رزم که دوتا ابرو            آمده نامش اباالفضل است دوتا بازو به دنیا

 امن وامش اباالفضل استوامی گرفته ض اگر            رجزهای علی اکبر قاسم ازبه وقت رزم 

 استباالفضل ااکبری که نسخۀ خامش  لی  ع            ُخلـقاً شده مانند پیغمبر همان که َخلقاً و

 استاباالفضل مش های نا به هنگاربهض علی در            چون حسین است وهای مستقیمش ضربه علی در

 اباالفضل است علی خاصیت عامش بن حسین            علی اصغرخاصیت خاصش علی  بن حسین

 است فضلاباالآن شیر که رامش  رعباس است شی و            صلحاباالفضل است معنای ابوالق رَبه به وقت 

 تکس تَه جامش اباالفضل اسکه ع خودش هم دیده            شد در خود بر عکسفرات این فالگیر کهنه چون 

 استاباالفضل شناسم ُکل اسالمش را می سیک            میان مـردمان من هم شبـیه او شبـیه تو

 اباالفضل است آرامشانوس اقی که زینب نیز            دل شیعه است درکوهی به دریا تکیه دارد  اگر

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل    هدی رحیمی            مشاعر:   
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 مدآ آمد سحر ه شب منتظران را سحرک            از گـلـستان والیت خـبـر آمد خـبرآمد

 آمد آمد گهر وفـا را گهـر ـم ایـثـار وی            آمد آمد قمر افق فـضل و ادب را قمر

 آمـد آمـد اثـر شـاهـکـار ازلـی را اثـر

 آمد آمد پـسر فاطـمه اُّم  بـنـین را پـسر

 حـیـدر کـرار مبارک ـندۀ فـاطـمه وخ            مبارک رخ یار به همه صبـح تجـالی

 بـازار مبارک گـر سرجلوۀ یوسف دی            مبارک ایثار غیرت و شرف و جشن خون و

 مبارک عید میـالد ابوالفضل عـلـمدار

 سبز امید علوی را ثـمر آمد نخـل سر

 شرف و صدق و صفا را شق و ایثار ووفا وع            خـدا دید خدا را رشی او شب میالد در

 را یم ال له گون کرد ز خون تا صف محشر،ال            را داده به میـدان شهـادت شهـدا آبـرو

 کرد و بلی گفت بال را بیشتر سینه سپر

 آمد چه بر پیکر او تیر بال بیـشتر هر

 امیرشوانند خ همهبلکه شیران شجاعت             شیرشآمد آن کودک شیری که بود صولت 

 تیرش شیر بود وعدۀ زخم سر وشتر ازخ            زلف اسیرشسلسلۀ  سلسله در دل هر

 منیرش رخسارکه با دیدن  عباساوست 

 آمد را پدر اوپیشانی و  زن بازو بوسه

 ضیاهاخورشید ر دل رخ او د از و مرق            رخ آیـنۀ طلـعت طاها عـلـوی زاده و

 صفاهالشن دین یافت گانفاس خوشش  که ز            از کیست باین رنگ و باین بوی الها؟ این گل

 بفداهافاطمه روحی که بََرد مژده بر آن 

 آمد جلوه حسینی دگر این فاطمه در که از

 خدایش یرخدا ش رنه عجب خواند اگر شی            شمس ضحایش که فرموده قمر این همان است

فاعالتن فعالتن فعالتن فعالتنوزن شعر:                  مسمطقالب شعر: غالمرضا سازگار             شاعر:   
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 حیرت زدۀ حج وفایش واله واجیان ح            آدم بفـدایش جان من جان همه عالم و

 خون سعی صفایش عطش مروه و عشق میقات و

 آمد حجرعمودش  علقمه گردید وزمزمش 

 وجودششیدای  دو جهان عاشق شهدا در            به دریای وجودشسرخی است کربال گوهر 

 زمزمۀ نام وجودش ازای گوشهنیـنوا             وجودشه دنیای است ب نعمه شوری آخرت

 سراپای وجودش زخم تا گلستان شود از

 آمد وجودش سپرسراپای  شمشیرپیش 

 خوناب گلـویت فا سبز زای گلستان و            رویت و سر خدا بوسه به دست و ای زده دست

 تاطفال جگر سوخته به سوی چو ه خلقیدد            حـلـقۀ مـویت عـشق تـمام شهـدا رشته

 گدای سر کویتمن نه مداح توأم بلکه 

 آمد آنم که سر کوی تو عمرم بسر شاد از

 

 یرحیدر شچشمان  از ین شیربنوشد با نگاه ا            پیمبر شیرانگشت  نوشید از حسین آری اگر

ک   این کاسۀ تا ه برضافه کردا            های پسر، بابالبریزد به میکه  و با اشکی  شیر ر،نیمه ش 

 یرش مادر به حلق شیرموقع گریه کانده چ            وقتی که؛مثال محکمی شد بر جناس تام 

 یرخواهر ش شیر مادر شیر شیر حیدر برادر            هاشمبه دور بسترش جمعند شیران بنی

 رباالی منبر شی ست براو رفته  نشسته آهو            مسجد رویش چشم و نگو ابرو بگو در نگو

 شیر حلقۀ یک گلۀ نر کنم درمی تصور            آهو رابرای شرح چشم و ابرویش یک جفت 

 شیر ند باهم این دو لشکرآمدی دار ورفت چه             این پل محکم از گره خورده ست ابرویش به هم،

 کفتار،آخر شیر شت هرگی شیر زخمی برا            اوج نامردی دراین است که تمام درد من 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفن شعر: وز            قالب شعر: غزل    مهدی رحیمی            شاعر:   

 



   19 سایت جامع آستان  وصال   astanevesal.ir جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان
 

000 
 

ل نـمـی اگـر  کردنـمـی ـظـم تـغـّزلاسـم  اع اگـر            کـردنـقــطـۀ بـا تـنــز 

ل نمی اگر بر  کردیجهان ُگـل نم عالم نبود و دو            کردظـهـورش تـفَـعـ 

 علی دید خلقت سراسر علی بود و

 علی دید گمانم خدا عکس  خود در

 لفـقـار و نمازش یکی بودعلی ذوا            بودرازش یکی  رمز وعلی با خدا 

 بود بازش یکی روی   لی گریه وع            جانمازش یکی بود عـلی جـبهـه و

 عـلی شد پـیـمـبر خـدا شـد عـلی و

 علی شد علی در علی در علی در

 هـای مـنـاجـات  او شـدـلـوهخـدا ج            شد اواوقات  حق َغرق  اینکه که هست 

 شد شد عـلـی مات  او دا مـات  اوخ            شد کـه زمـان  مـالقـات  او هـمـیـن

 گـفـتم اباالـفـضل هربار دلم بُـرد و

 سی و سه بار گفتم ابالفضل و صد

 هادهـن مـانـده نـظـرهـا ـبـین بـازب            هـاها سـخنبـبـیـن بـنـد آمـد نـفـس

 هـابـه ایـن آمـدن نـبـاشـد نــیــازی            هازدن این پس تمام است این در از

 زدن را بـیـند امشب دلم پـرکه می

 بـینم امشب دوباره حسن رامی که

کـب شـود بــاز اگـر  میـن از غـزلـهـا لـباب شـود بازز            آب  دریــا مـر 

 باز ده است جا پای  زینب شود؛رسی            ازب پیـش  مدحش مـؤّدب شود ادب

 جان من تو که ایبگوید که زینب 

 الحسن تو که باب الحسین و که بابُ 

 این مـعـرکـه یک قـدم برندارد در            عــلَـم بـرنـدارد کـرد مـیــدان دعـا

فعولن فعولن فعولن فعولنوزن شعر: مربع ترکیب                  قالب شعر: حسن لطفی             شاعر:   
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 غم برنداردخاک   از سر ه لشگرک            دعــا کـرد تــیــغ دو َدم بــرنـدارد

 بریزد فـقـط یال و کـوپـال یـکـسر

 بـریزد فقـط سر بـریـزد فـقـط سر

 شدمی های تو تـکـثیرچنان ضربه            شدعـلی بین میدان که تصویر می

 شدمی گیرکه لشگر به خاکت زمین            شـدمـی هــمــه دیــر زمـان فــرار  

 تآور  تـوس پـنـاه حــرم دسـت آب

 توست دعاهای  زینب به پشت  سر  

 ارمنی کرد ر از دست خالی پُر ازپُ             خدا این حرم را عجب دیدنی گرد

 کرد زلف تو پـیـوسـتـنی لم را بهد            درد مرا گـفـتـنی کرد لـطـف تو وَ 

 کـنی نهخـالـی رهـا می دسـت مرا

 کـنـی نـهکـربـال مـی از مــرا دور

 الــبَــنــیـنیاُم   سـحــرهــای عــاید            الـبَــنــیـنیقــمـرهـای اُم   ـورتــو نـ

 الــبَــنــیـنیرهـای اُم  نـ یــل شــیــر              الــبَــنــیـنـیشـاه پــسـرهـای اُم   تـو

 عـزیزم روی بالت فـقـط بوسه زد

 عـزیـزم حالت فـقـط گـفـت شـیـرم

 خود را بپوشان این تیر اَبروی از            را بپوشان ری روی  خودمیخو نظر

 تیع بازوی خود را بپوشان از این            بپوشان خود راپهلوی این نیزه  از

 خوریزمین می تاخورم میزمین 

 خوریبه روی زمین با جـبین می

 است ن این سپاهخصم پایانتا ه ایک            خار چـشمانتان این سپاه است اگر

 است دشمن جانـتان این سـپاه قـطف            سپاه است ایندورانتان که کابوس 

ـتان استکه ایرانی سـپاهی  اش بَّس 

ّتان استفقـط یک سلیـمانی  اش بَس 
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 راغ از عــالـم بــاال نـگـــیردسـ            جـا نگـیرد دلی که عـشق در آن

 ـه دامـن مــوال نـگـیـردک کـسـی            یستاصال بین ما ن را شکر خدا

 خـدا عــبـاس را از مـا نـگـیـرد            باشیم درماندهیک لحظه هم نشد 

 !نـگـیـرد؟ ما دسـت دعـای چـرا            ابالـفـضل یا بـه لـب داریـم ذکـر

 نگـیـرد جـنّـت االعـال سـراغ از            1پـرچـم او که رفـت زیـر کـسـی

 سـقّـا نـگـیرد نشد که حاجـت از            چه گنهکار ؛مومناین دنیا چه  در

 وفـا تـنهـا شود معـنی ابالـفـضل

 ابالـفـضل یعـنی کـسیرفـیـق بی

 غـم امشب هر هان آزاد شد ازج            ما همدم امشب سعادت گـشت با

 بد را درهم امشب یده خوب ورخ            ای جانم ابالـفـضل عـلی با ذکـر

 عـالم امشب یک بالـفـضلی شدها            بیا صاحب زمان وقـتـش رسیده

 امشبرقص پرچم  استماشاییت            عــالـم روی گــنــبــد اربـاب بـه

 دم گـشت و دم امشب ـوای بـازن            لفضل ابالفضل یا ابالفـضل یا ابا

 ز خدا خـواهی کم امشـبمبادا ا            لحـوائجرسـیـده حـضـرت باب ا

 هـاسـت عـبـاسامـیـدی امـیـد نـا

 دنــیـاسـت عـبــاس پــنــاه آخــر

 رسـیـده مـعـنـا بـهـتـرین ادب را            الـزهـرا رسـیده جـان بـنی دل و

 رســیــدهیـل بـا غـیــرت مــوال             را لـرزانـده جـان دشـمـنـان خدا

                                                 
 م معظم رهبري و ديگر مراجع در مورد عالمت بيت زير تغيير داده شدبا توجه به سخنان مقا.  1

 سـراغ از جـنّـت االعـال نگـيـرد            کـسي که رفـت زير اين عالمت

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:        ترکیب بند     قالب شعر: محمد حسین رحیمیان          شاعر:   
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 عـــلـی عــالــی اعــال رســیــده            به ما عـیدی بده زهـرا، دوبـاره

 حـسـیـن روز تـاسـوعـا رسـیـده            بـیـارید مالئک فـطـرسی دیگـر

 که امشب حـضرت سـقـا رسیده            ها حـاجـت بگـیـریدسـقـاخـانه ز

 ها رسـیـدهکس و کـار حـسـیـنی            زمـیـن کـربـال چـشـم تو روشن

 رسـیـده حــیـدر گــردان اربـاب

 اربــاب بـالگــردان هــمـان اول

 و نـور چـشم عـشـاقی ابالفضلت            اال یـا ایـهـا الـسـاقی ابـالـفـضـل

 دون هـیـچ اغـراقـی ابالـفـضلبـ            ز سـر تـا پـا عـلـی مـرتـضـایی

 گونه شدی باقی ابالفضل ه اینک            محـو گشتی در حسـینت چگونه

 ر تو مـرد انـفـاقی ابالـفـضـلاگـ            پادشاهی است از فـقـیری بهـتـر

 ابالفضلاست مشتاقی ه تو داده ب            چه کردی که خدا از هر نژادی

 ـاقی ابالفـضلس کـربال شدی در            آن زمان که بهشت افتاد از چشم،

 پیمانه داری ای ساقی چه در تو

 داریدیوانه کردی یک جهان  چه

 است دن اوج کـمالابالفـضلی ش            اسـت مـدال غـالمـیت بـرای مـا

 مـثـال است هـر ـبـّرا تا ابـد ازم            چه باید گویم از تو که وجـودت

 مثال است اهـش مبـّرا ازمعلی             فخرماه خود دیگر نکن  فلک بر

 مـحال است تو،سینی بودن  بیح            مـا را نـوکـر اربـاب کـردی تـو

 الل است وتالطاف شکر  زبان از            !بگـویم از کـدامین مهـربـانیت؟

 هـات باشمدعا کـن محـو خـوبی

 شـهـیـد  روز تـاسـوعـات بــاشـم
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 ات چـه مـاجـراییشـده سـقـایـی            الییهـای کـربـتـو اوج روضـه

 هـایـیهـمـه شـرمـنـده کـه اّمـیـد            1ترین مـرد جـهـانی که لب تـشنه

 وفـاییحقّت چنـین شد بی که در            از وفا از تو چه دیدند غیر مگر

 د صـداییدسـتـیت هـم داربی تو            یک دسـت امـا نـدارد که صـدا،

 هـواییعـمـود بـی تو را تـا زد،            عرش زهرا از فریادت رسید به

 حیاییبی ظلم، غارت، جسارت،            وا گشت راه   دو چشمت بسته شد،

 هـنـوز از عـلـقـمـه آیـد صـدایی            انـتـظارت اهل حرم چـشم هنوز

 عــلــمــدارم نـیــامــد خــداونــدا

 یــارم نــیــامــد و گـانـه یــاوریـ

 

 افتدمی ام عکس قـمـرنـهآیـ که در بس            افتدمی سر زامشب از بخت خوشم شانه 

 افـتـدمـی پـسـر بـنـین است، ـرعـۀ اُّم  ق            فهمیدیم چرخۀ عشق علی چرخ زد و

 افتدمی خـصم جگر رویش ازاب با خم            وال اهل از بردکیست که دل می این پسر

 افـتدمی قـامت او تا که نـظـر ه قـد وب            ذکر تکبیر علی و حـسنـین است بلـند

 افتدعرکه پر میم این درسیمرغ  چون ز            نیست پشه جایمعرکه این  شو مدعی دور

 افتدمی د به سقره با شعله در افتک هر            است بسی سوزاناباالفضل آتش خشم 

 افـتدمی ست عـلـمـدار مگردعـلـم از             عباس دست زینب کـبراست به پرچـم

                                                 
پيشنهاد  وجود ايراد 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 فع ايراد موجود و حفظ بيشتر حرمت و شأنکنيم به منظور رمي

 .کنيد زير بيت جايگزين را آمده شعر متن در که شده

 هـايـيکـه امّـيد هـمـه شـرمـنـده            که لب شرمنده ترين مـرد جهـاني

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل                 امیر عظیمی شاعر:   
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 چون ُخلد برین است سزسبز وی زمینر            است همنشین ما دلشادی اکنون که با 

 است االمین روح غمات قدسی گویی ازن            بــاز آســمــان آواز قــدسـی آیــد و از

 است زمین فـلک سرگرم دیـدار ـشمچ            والیت بس که تـمـاشایی است گـلـزار

 ـشـمان من محو امیـرالمومنین استچ            گفت ای، حیران که پرسیدم از خورشید،

 است البـنـین تا که این عطر گـل اُم  گـف            کیستگفتم که این بوی بهشتی چست وز 

 است یقین اخالص و خورشید او فتا کهگ            ذّره از فضل و کـمالش گفتم بگو یک

 است اهل عـشق این من بر گـفـتا نوید            والیت اهـل گـفـتم چـه داری مـژده بر

 یـاس دارد امشب نـسـیم عـشق عـطـر

 مـقــدم عـبـاس دارد از با خـود خـبــر

 مــدصـفــا عـبــاس آ صـدق و آئـیــنـۀ            ـدگـنـجـیـنـۀ عـشـق و وفـا عـبــاس آم

 عــبــاس آمــد بــقــا ۀ آبسـرچــشــمـ            آزادی بـیـائـید ای تـشـنـگـان عـشق و

 آمــد ُهـــدا عــبــاس ۀ شــمــعپــروانــ            بـهـر فـداکـاری به بـزم حـق پـرسـتی

 آمـد عـبـاس ـومـه خـورشــیـدهـامـنـظ            بمانـیدحال و هـوای او  چـون ذّره در

 ــدعــبــاس آم روح حـیــا، جـان ادب،            شبـنم شرم گونۀ گـل، چکـد ازگـر می

 عــبـاس آمــد کــربــال ــقــای دشـتس            شورا بگوئـیدهـای سرخ عـابا غـنچـه

 مـدآـون قـبـلـۀ حـاجـات مـا عـبـاس چ            الحوائج حاجـت طـلـب کن از در باب

 یاس دارد امشب نـسـیم عـشـق عـطـر

 مقــدم عـبـاس دارد از با خـود خــبــر

 زدـمـومـنـیـن لبـخـند میامـیـرال بر او            زدجـبـین لبـخـند می علی این مه تا بر

 زداالمـیـن لبخـند می از آسـمـان روح            والیـت خــنــده نــورانـی شــمــس بــا

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: ترجیع بند          قالب شعر: سید هاشم وفایی          شاعر:   
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 زدهای خود زمین لبخند میا غـنچـهب            گـاهی گه آسـمان با قـدسـیـان خـنـدید،

 زدمی ن به فردوس برین لبخندرضوا            مـقـدم عـباس خـنـدیـد هرگه حسین از

 زدنـد میالـبـنـیـن لـبـخـ اُم  ـر چـهـرۀ ب            که زهرا که زینب شاد شد گوئی وقتی

 زدمی رش خیرالمرسلـین لبخـنـدع در            ـشهــای آفـــریــنـشـــادی ُدردانــه از

 زدیچـرخ چارمین لبخـند م یسی بهع            آن گاه پیـغـمبر رحـمت تـبـس ـم کرد و

 زدند میهای دین لبخ و با گل گفتیم            مـحـبت این خـبـر را بـلـبل به گـلـزار

 یاس دارد امشب نـسـیم عـشـق عـطـر

 مـقــدم عــبـاس دارد از با خـود خبــر

 تاسـ وقـار مـیـالد مـردّی و ـیالد اوم            است عباس ایمانش چو کوهی استوار

 است ترین روز بهـار رنگـین یالد اوم            است ترین صبح امـید روشن میـالد او

 1مـیـالد او زیـبـاتـریـن روزگـار اسـت            هاست مـیالد او فصل شـکـوفـایی گـل

 تاس عشق و افـتخار سرلوحه ایثار و            ایـمـان نـور میـالد او در مـصحف پُر

 تاس اقـتدار مشق آزادی و شور وسر            بــهــر تــمــام پــاســـداران مـیــالد او

 است ـزول رحمت پـروردگارنفـصل             تـقـوا آن سـرچـشمۀ اخـالص و الدمیـ

 ـدار استآغـاز شوری پـای پایـان غـم،            فـضـیـلـت آئـیــنـۀ عـشـق و مـیـالد آن

 این شعاراستنتظاران انقش لب چشم             در مـقــدم آن گـلـبـن گـلـخـانــۀ نـــور

 یـاس دارد شـق عـطـرامشب نسـیم عـ

 مقــدم عـبــاس دارد از با خـود خـبــر

 زدخال لـقـایـش بوسه می خورشید بر            زدمه بر رخ ایـزد نـمـایش بـوسه می

                                                 
 اري تغيير داده شدبيت زير به جهت جلوگيري از کلمات و جمالت تکر.  1

 هـار استميالد او رنگـين ترين روز ب            مـيالد او فصل شـکـوفـايي گـل هاست



حضرت عباس علیه السالم ، اشعار هفد همدرآستان وصال؛ جلد   26 

 
000 

 زدضیایش بوسه می نور و پُر ویر بر            خورشید هاشم لقـب بگرفت و مـاه بنی

 زدخاک پایش بوسه می قتی ادب برو            ریخت چون اشکاش میشرم وحیا ازچهره

 زدبوسه میسرایش  برشجاعت رکه گ            او مظهر عشق و فـتـوت بود و ایـثار

 زدمی یـش بـوسهدعـا روح جبریل بر            رفت گوییفـلک می هرگه دعایش بر

 زدوسه میهای حـق نـمایش ب شمچ بر            مـاتم بین اشک شوق و علی در گاهی

 زدخـاک پایش بوسه می انی چرا برد            بـا نـســیـم آرزوهـا «وفـایـی»ای دل 

 یـاس دارد نـسـیم عـشق عـطـر امشب

 مـقــدم عـبـاس دارد از بـا خـود خبــر

 

 کـندتا سـحـر فـرمـانـروایی می           کـندامشب خودنمایی می عشق،

 امـیــر رسـد فـرزنـد دلـبـنـدـیم           نـظـیـریآمـده مـیـالد مــاهـی بـ

 ـی مانـنـد پیـغـمـبر رسیـدکـودک           رسیـد حـیـدر ای مسلـمانان گـل

 عـبــاس دنــیــا آمــده ـضـرتح           دنـیا آمـده بـوی یـاس، عـطـر و

 یــاری کــنـد ـشـکـر اسـالم رال           عـلـمـداری کـنـد آمـده عـمــری

 صلوات کن از را پُـر ما جـلسم           دین خود را برجهان اثبـات کن

 ابوالفضل علیستباال  وش قد وخ           ابوالفضل علیست این گـل زیبا،

 رای اهـل ایـمـان آبـروستاو بـ           جـلـوۀ مـاه بـنـی هـاشم نکوست

 شب و ـالم روزعخدمت موالی            بـا مـرام و بـا کـمـال و بـا ادب

 پیمان با حسین بستی عهد و که ای           مـاه عـالـمیـن حضرت عـبـاس،

نعالتن فاعالتن فاعلفاوزن شعر:                     مثنویقالب شعر: ناشناس                 شاعر:   
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 اندرا ازلی بـاید خو تـبۀ اوربه علی،             به خدا دادی  سـقـّا غـزلی باید خـوانـد

 داید خوانلفـضل  علی بکه ابا مچنانیه            پسر فـاطـمه خوان پـسر اُّم  بـنـیـن نه،

 َمثلی باید خواند عصمتبه  واست برترین             درجات  معصوم درولی  نیست معصوم،

 خواند ستـبـوسـش هـمۀ پنج ولی بایدد            ادب ومواسات  روح ،علَم و تیغ صاحب  

 اندیـلی باید خو ا شیـر  ه وسط  معـرکـه            به فرارها  یَل همه گیرد، قبضه چو دست بر

 ندعسلی باید خوا قضا لعل لبش را زا            ولی در جـنّات ساقی  تشنه لبان است،

 عین  دو ها نورفاطمه آمده بر عـلی و

 1حامی زینب کبری و عـلـمدار حسین

 ری راـه بـنـامـم یـل مــیــدان وفـاداچ            چه بـخـوانم عـلَـم  ُملک عـلـمداری را

 ـرف اول بـزنـد روز فــداکـاری راح            شجاعـت نه به وهللا نـظـیری دارد در

 ارـل ثبت کـنـد یاری به میدان عـم او            همه در خدمت دوست قّوت و عزم و اراده،

 آری را نـگـویـد سـخـن   به دلـدار ـزج            چه انبوه  أمان نامه به پایش ریزند گر

ی  جاری را ُکند وصل،بکه به دریا             لفضل همین یک نَم بس اباکرامات   ز  م 

 را ـه َدم  تــیـغ بـگـیـرد نـفَـس  نــاریب            دل  نوری را دور جذب  حق میکند از

 عین  دو ها نورفاطمه آمده بر عـلی و

 حامی زینب کبری و عـلـمدار حسین

 به هر درد گـشایش دارد ر عـنایات،د            عجب دست  نـیایش دارد در مناجات،

                                                 
يت زير به جهت رفع نقص به شعر باال افزوده شد، زيرا شعر فوق را يا بايد شعر ترکيب بند و يا ترجيع بند خواند و شعر ب.  1

شود که در شعر فوق ميل با يک بيت برگردان با رديف و قافيه متفاوت تشکيل ترکيب بند و ترجيع بند شعري است که از چند غز

 .بيت برگردان سروده نشده است

 حامي زينب کبري و عـلـمدار حسين             ها نور دو عين آمده بر عـلي و فاطمه

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                ترجیع بندقالب شعر: محمود ژولیده            شاعر:   
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 کر زهراست که هر لحظه ُسرایش داردذ            ـر  الــهـی امــاافـتـد ز لــبـش ذکنـمـی

 عباس همایش دارد رداحساس  عشق و            ولی ،جمع او همه اوصاف  الهی است در

 ارددنـاز گـرایش  ـقَدر او به حسن،چ            وقتش ولی در است، حسینمبهوت  گر چه 

 ور تا دور  حـرم، مـاه نـمـایـش داردد            هـاشم چیستاصل  مأموریت  مـاه  بنی

 بک جـنـگـیدن او باز ستـایـش داردس            رزمـیدن  موالیی  او هر چه گوئـیـم ز

 عین  دو ها نورفاطمه آمده بر عـلی و

 دار حسینحامی زینب کبری و عـلـم

 ددشـمـن ریـز ا تـا به صف  آخـر  ابـتـد            به عقب لشگر دشمن ریزد ز هجومش،

 دشمن ریزد ـیکـرپ  ـاکـلـۀش لـرزه بر            به زمین کوبد چو پای مرکب  راهورش،

 ریزددشمن  سر برای صاعقههمچنان             جنبدرگش می تا به جوشش  غیرت او

 ریزد دشمن ها پَـر  هـمه یَل یـش چشمپ            خدا ین و دالور پسر  شـیـرشیـر  صـفّـ

 دشمن ریزد بر و پاهاست که دور ست ود            روی به میدان بکند تا به آهنگ  علی،

 شمن ریزدخنجر د سپر و ،که ز تیغش            إذعان دارندیکسره  از عرب تا به عجم،

 عین  دو ا نورهفاطمه آمده بر عـلی و

 حامی زینب کبری و عـلـمدار حسین

 

 کرددنیا می دو نظر به هر یک لحظه            کردا میو دو چشم حیدریموال که 

ـیـر قامـتـت یـا عــبـاس  امـا  کردگردش سر، تو را تماشا می با            گـه  س 

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

 کـرداش مجـسم میصویر جـوانیت            کرداو با تـو که تـمـرین منـظم می

 کردهای تو سر خم میپیش غضب رد            حـیــدر کـه ذوالـفــقـار عـجـبـا امــا

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:                    رباعیقالب شعر: قاسم نعمتی                  شاعر:   
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 رت ست ولی بنده از آن باال رش باالع            تر آن زیبا عـشق زیـباست خـداوند از

 تـر ا آقـاود بـین خـالئـق بـه خـدشـیم            کـسی سـائـل درگـاه خـداونـد شود هر

 تر دلـبـاخـتـه اوست شود لـیـال هر که            سینح حـسین است درگاه خـداونـد در  

 تر شـیدا عـباس کسی نیست به او یرغ            که بـگـردی هـمۀ عـالـم را خدا گر به

 اترآن زیب ابالفـضل ازـشق زیباست ع            اینچـنـین شد که خـدا کرد تجـلّی آری

 پاست عشق  ابالفـضل به تا قیامت علم

 خداستآری آن عشق که فانی نشود نور 

 افتاد ناب ـوئـیـا روی لـب من عـسلگ            کـه آمـد دهـنـم آب افـتـاد نـام عــبـاس

 ادقاب افت ماه تو در تاکه تـصویر رخ            اندچه فراوان شدهزدگانت دریا  دل به

 ادتاب افت در عشق تو ازام فرهادی دل            شیرین است نمک بین نگاهـت چـقدر

 مر به محراب افتادعهمۀ  کرد و سجده            ایـمان دیدبی را کافـر طاق ابـروی تو

 گشته جهان وا که چشمت به ازهمان روز

 ساقی عشق در این معـرکه سقا گشته

 ه خدا از صدف عرش گوهر آوردهک            بـر آوردهروز مـیـالد تو جـبـریـل خـ

 آورده زهـراست پـسر وئـیا حضرتگ            شـعـف خـانه مـوال دارد انـقـدر شـور

 آورده ـق برای دل خـورشـیـد قـمـرح            است مهتابی این ازآسمان شب موال پس 

 وردهآ سر مـدهآکـاشف کرب حـسـین             به همه خود دارد اشاره خندۀاین که با 

 آورده ین که در سینه خود کوه جگرا            پـاسـبــان حــرم زیـنـب کــبــری آمـد

 بـنـیـن بـود که عـباس شود زحـمت اُّم  

 سوی معـراج رود مرد از دامن مادر

 این شد پس ازبا دست تو آبرویم همه در            بـنـیـن پـسـرم گوش بـده حـرف دل اُّم  

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:              ترکیب بندقالب شعر:   موسی علیمرادی          شاعر:   
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یـر را تو ایـستاده است فلک قـد  موال بنشینمحضر روی ادب  لی ازو            کـند س 

 زمین لی چـشم بـیـنـدازعـ محـضر آل            سما مشتاق شده ارض و گرچه برچشم تو

 هست نگین ه اوک عباس، بشورکابش  تو            سوار ناقه هرکجا خواست که زینب بشود

 همینجا هست  تو غالمش همه ن کنیزمم            حسین بگـویی به را تو د لفـظ اخانکـن

 شـدنـد آنـقـدر خـاک نـشـیـن قـدم یــار

 شدند دربار صاحب جهان دو هر در دو هر

 ترسیدیم خواندن او دشمن از طرز رجز            لـرزیدهای ابالـفـضل زمین می با قـدم

 غـریدمی که کمی اتشاه شمشاد قـدان             بشود حشررفت که موسط معرکه می

 میچرخید کسی غضب سوی اکه چشمش بهت            هول وال گم میشد اش ازراه و بیراهه

 رقصیدابالفضل کمی می شیرکه شم تا            خواندندمی لب همه آهنگ عقب گرد به

 پـاشیدا هـجـومی همه لـشگـریان میب            رفت برونمی میسره میزد از میمنه از

 کرده است نگاه قد و برجنگ تو هرکسی بر

 ال قــوت اال بــاهلل گـفـتــه: ال حـول و

 وفــا یـدبـخـوانـ ـنـویـسـیـد عــلـمــدارب            حـیـا ابـالـفـضـل بخـوانـیـد بـنـویـسـیـد

 د رواحـاجـات بـخـوانـیـ ـنـویـسـیـد زب            ابالفضل نگـیـرد دستی هـیچکـس مثل

 1آن چـشـم بخـوانـیـد خـدا بـنـویـسیـد از            انـداخـتدیدۀ او همه را یاد جـنان می

 ـد امــاسـت کـه آبـی بـرسـان ـول دادهق            که سـقـاسـت بخـوانـیـد خـجـل بنویسد

 پا ای گهـواره طـفـلـش زنی افـتاد ازپ            ارباب افتاد و افتادی تو مشک افتاد و

 بعد تو دشـمن تو اهل جـسـارت بشود

 بعـد تو زینب تو سوی اسـارت بـرود

                                                 
؛ مطالب و مغايرت با روايات معتبرمستند نبودن و يا تحريفي بودن  بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به دليل.  1

 بيت جايگزين را آمده شعر متن در که شده اصالح بيت اجتناب از گناه تدليس يا تحريف سخان ائمّه؛ کنيم به منظورپيشنهاد مي

 ـالبـنـويـسيـد از آن چـشـم بخـوانـيـد ب            انـداخـتاو همه را ياد جـنان مي هديد                .کنيد زير
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 رود گه کـربالستدیـنه میگه م            نواست و شور از پُر دلم امشب در

 امگـشـته وال ُکـر قـطـره بـودم با            امامشـب از جـام وال پُـر گـشـته

 لـم افـتـاده شــور حــیــدرید در            حال دیگری سر آمد شـور و در

 پـاک کـبـریـا عـرش روم تـاـیم            آل مـصـطـفـی من مدد گـیـرم ز

 بـیـت والیـت دوخـتـم ـشـم بـرچ            دلـم تـا سـوخـتـم رفـت بـاال ایـن

 ـرصۀ جـوالن پـاکان خـداستع            بپاستغوغایی  و دیدم آنجا شور

 البـنـین، شاه نجـف ـنـده زن اُم  خ            شعـف شادی و پُـر شده عـالـم ز

 جلیست ز نورادنیا پُر  زین سبب            علیستآغوش  کودکی چون گل در

 ـینامـیـرالـمـؤمن لبـخـنـد زنـدیم            البـنـین غـرق شـادی حضرت اُم  

 فـلک گـردان شده چـرخ و یـنـهآ            خـیـل مـلـک ده جــبــریـل بـاآمـ

 ک تـمام هستـشانکود گـشته این            غلمان دسته گل در دستشان حور و

 امـیــرالــمــؤمـنــیـن مـده جــانآ            جای زمین کـرده هر این نـدا پُر

 آمـده عـبــاس اشـیـدشــادمــان بـ            عـاشـقـان عـطـر گـل یـاس آمده

 حسین هـمسـنگر به موالنا و اری            فـضـای مـشـرقـیـن آمـده زیـنـت

 دشـت کـربالست طـیـار ـعـفـرج            عـباسـت نـور چـشـم خـامـس آل

 صفا از ره رسید نشاء عشق وم            ره رسـیـد وفـا از و روح ایـثـار

 کـرد فـتـّوت را دوبـاره زنـده وا            را بـا وفـا شـرمـنده کرد او وفـا

 است ُخلق نکویش کوثری سیرت و            حیدری است شجاعت ذوالفقار در

 ست عـلی حـلم عـباس جـتـبـاییم            ست عـلی مرتضایی عـلم عـباس

 بود او ـلـعـت جـمالـاشـمـی طه            بود خـصال او ُخـلق و فـاطـمی،

 حسین هـستی مـوال جـان زینب،            عـین هـاشـم بود نـور دو بـنی بر

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مثنوی       قالب شعر: رضا یعقوبیان                       شاعر:   
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 زنـندخاک پـایش می ها بربوسه            زنندمیصدایش دشمن  دوست و

 زنـنددسـت او تـوّسل می دو بـر            زننددر گـرفـتاری به او پُـل می

 اوست ن مـدیـونبدا شیعـگـی ما            مفتون اوستموسوی  عیسوی و

 گـشاست ام عـباس علی مشکـلن            شیعـیان مـرتضی را مـقـتـداست

 حاجت رواست اور که آید سوی ه            دواست او را دردمـنـدان جـهـان

 ـاجـات تـمـام انـبـیــاسـتح بـاب            سراست آن جهان و این دستگـیر

 ـا اسـیـــر دانـــه و دام تــوأیــمم            جام تـوأیم مـست می از هـمه ما

 ایـمهچــار پـی درمـان درد و در            ایمبـیـچـاره مـا هـمه درمـانـده و

 کـوی تـوأیم در ست خـالـی بـرد            مـا گـدایــان سـر کــوی تــوأیــم

 یدرمـان کـنـ درمـان مارد بـید            ره احـسان کـنی نگـاهـی از گـر

 امر دو دنـیــا بـا والیـت بـیـمـهد            امبـا نـگـاه تـو در عـالـم شـیـعـه

 ی کن ز من روز جـزادستگـیـر            نوکر پـیـر تو هـستم من) رضا(

 

 است ـتاب افـتادهچـشم مالئـك آف زا            تا از رخ مـاه  ما نقـاب افـتاده است

 تی نجات ما به آب افـتـاده استكش            برخیز گرداب گـناهان مـانده به ای

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

 ه از پی خـورشیـد ز راه آیـد مـاهك            از سـوره "والـشـمـس"دلم شد آگـاه

 ـلــهة اال بـــالـال قــــوّ  حـــــول و ال            حـسین عـبـاس آمد پس از یك روز

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

 بن عـلی حسیـن بـن ـسـجـود عـلیم            عـلـی بن بـن حـسیـن معـبـود عـلـی

 بن عـلـی بـن حـسیـن ـرمود عـلـیف            گـفـتم به خـدا زینت ُعباد تو كیست

فعول مفاعلن مفاعیلن فعموزن شعر:                 رباعیقالب شعر: محسن عرب خالقی            شاعر:   
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 است مبین خداوند نگرم نور سو ره            برین است ُخلد تر اززمین خوب گلزار

 ماه جبین استبیت والیت پسری  رد            االمین است گه روح دامان زمین سجده

 است بنین گل اُمّ  علی دسته این نجل            است دینفروزان حرمخانۀ  شمع این

 یاس مبارک در باغ وال عطـر گـل

 عباس مبارکحضرت  جهان به آمد

 یت گهـر آمدخـروشـان وال از بحر            آمد رهـاشـمـیان را قـمـ بـنی امروز

 آمـد ـسـربـنـیـن را پ مّ اُ یـا فــاطـمـۀ             گـلـزار امـیـد عـلـوی را ثـمـر آمـد

 آمد ـنـی دگرحـسی کـّرار، حـیـدر بر            آمد به شکل بشر بود وملکی گویی 

 استحسین  گل رخسار لبخند حسن بر

 است حسین د علمدارخیزید که میال

 جمالش َملک محوگردیده که  عباس            جاللش و قدر که شد فوق بشر عبّاس

 خالش خط و ون ُحس به قامت رعنا و بر            هرگز نرسد دست به دامان کمالش

 باغ خصالش دمد ازنبوی می عطر            آلـش و احـمد دائم صـلـوات نـبـی و

 نرگش مستش خدا رشی بر چو شد باز

 1دستش ولب  وزد بوسه به پیشانی و چشم 

 مویش بهاطمه با خنده بزن شانه فای             رویش خدا بوسه بزن بر سرو ای شیر

هرای   به سویشزگردون بگشا دیده ای ماه             کویش سجده به خاک سر ببر م 

                                                 
موضوع بوسيدن چشم و دست حضرت عباس توسط حضرت علي در هنگام تولد و داستان هايي که از سخنان حضرت در مورد .  1

 علت بوسيدن دست ها نقل مي شود در هيچ کتاب معتبري نيامده است و صحيح نيست

 زد بوسه به پيشاني و چشم و لب و دستش            شد باز چو بر شير خدا نرگش مستش

 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:       مسدس ترکیب  قالب شعر: غالمرضا سازگار          شاعر:   
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 گلویش آبرو از خون بگیر ای بحر            لب جویش آب بقا از ای خضر ببر

 جانش چو گیر بر به عشاق سیّد ای

 دهانش به گه بزن وچشمش به  بوسه گه

 حسین است علمدار و سپهدار سقّا و            است حسین فداکار نه سرباز طفل این

 حسین است به رخسار شمش همه دم بازچ            حسین است پیوسته خریدار جان بر کف و

 است حسین یارخون  لزمق پیداست که در            حسین است دیدارلبخند به لبهاش ز

 بنوشته به پیشانیَش از روز والدت

 عـاشـق ایـثار و شهـادت بَُود عباس

 شهـادت روز ـرعـبـاس بود مـنـتـظ            والدت روز عبّاس حـسیـنی بَُود از

 رشادتان درس گ همه بردهد  عباس            عـبـادت دستکـند با تن بی عـبـاس

 این کوی سعادت گرفته است در عباس            ارادت عباس سراپا به حـسین دارد

 غـمـی جز غـم دلـدار ندارد عباس،

 نداردحسینی است به کس کار  ،عباس

 بـستم اطـمـهفـ من دل به والی پسر            گـسـستم ازل رشـتـۀ آمـال من روز

 را نپـرستم دوعـ دیـنار من درهـم و            هـد الـستممن عاشق و دل باخـتۀ ع

 دستم و سر چشم و نی وپیشا سینه و این            هـستـم بـال بودم و من منتـظـر تیـر

 ام تشنۀ دردممن در طلب شیر، نی

 نبردم ام مردگهـواره نی من کودک

 هـای امـامـم بـگـذاریـدقـدمدر زیر             ام از دامن گهـواره بـرآریدقـنـداقـه

 ـونم بـنگـاریدخ بر دامن گهـواره ز            بیارید شیرم به چه کار آید شمشـیر

 سپاریدبشیرین  دل این نکتۀ گوش بر            نشماریدحسینی است حقیرش  عباس،

 گشاید جهان چشم که عاشق بهلحظه  آن
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 از لعـل لبـش زمـزمـۀ عـشق برآید

 عباس تو حیرانوفا آمده  وق عشای             عباس لب عطشان تو از ل،خج بحر ای

 عباس ان توای دین خدا عاشق ایـم            عباس تو به کف جان دلدارره  ای در

 عباس شأن تو شرف و ،شهیدانای فوق             عباس ای عالم و آدم همه قربان تو

 یاد حسین است پیوسته دلم یاد تو و

 شب میالد حسین استهمچون  تومیالد 

 ـمری توث نخـل والیت ثمری تو بر            قمری تو قمری تو در برج والیت

 توری شر توشرری سینۀ عاشق  در            گهری تو گهری توفضلیت بحر  در

 تو و پسریترا پسری  الحق که علی            بر خلق دو عالم پدری تو پدری تو

 مه و چار امامییـوسف دو فـاط تو

 در بـیـن تـمـام شـهـدا مـاه تـمـامـی

 شد جدا ورصحنۀ عاش چند که در هر            ازل دست تو تقدیم خدا شد از روز

 ُهـدی شد برنی سرت آئینۀ مصباح            جسمت به زمین قبلۀ جان شهدا شد

 فدا شد اربصد  جان تو یکبار نگو،            ادا شد شمشیرکه حّق تو به  افسوس

 ای ماه مدینه تولحظه شدی کشته  آن

 خشک سکـینه کافتاد نگاهت به لب

 ینده توئی توتا هست جهان بر پا پا            توزنده توئی  دل ما درکشتۀ حق ای 

 تو ر فـزایـنـده توئینو سینۀ ما، در            سیّـد عـّشـاق نـمـایـنـده توئی تو بـر

 روزنده توئی توقلزم خون ماه ف در            ـشایـنده توئی توگـره بسته گ هر بر

 بـایـد و لطف تو وجـود تو الهـام تو

 سراید چهبگوید تو میثم چه فیض بی
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 دهید زبان مانده به دل راحرفهای  ینا            به بـیـانم تـوان دهید رسیـده تا وقـتـش

 هیددعری به قلب این قلم از آسمان ش            هـاجـبـرئـیل وقـتـش رسیـده روی پَـر

 یدتکـان ده تـان را واژۀ دری درختق            تا مـیـوۀ رسیـدۀ مـضمـون به ما رسد

 دهید به من امشب نشان نه راماه مدیـ            ارزانـی ســتــاره بُــَود مــاه آســمــان

 داین و به آن دهیثواب هست به  رچهه            شما را نخـواستـم من از شما به غـیر

 جان دهید نیمهمن دست  آب کاسه یک            او عشقمشک  که ساقی آمده از امشب

 در بـرکۀ نگـاه عـلی خوش دمیـده است

 که ماه هم مـثـلـش را نـدیـده است ماهی

 ست شدهین زیباتر وترین رسیده  وسفی            ست ترین شده که مـاه آمـده پـیـدا حاال

 ست مبری ندیده مسیحـاترین شدهپـیغـ            الحوائجی است به باب گشته منصوب

 ست تـرین شده و نیامده یـلـدااگیسوی             نـیـامـده مـحـراب عـاشـقی ابـروی او

 ست باالترین شده و امت کشیده خوش قدق            قـامتـند ای که هـمه سـروبیـن قـبـیـلـه

 ر شهر لیلی آمده لیـالترین شده ستد            این پسر… لیال میان شهر مجانین نه

 ست ترین شده سقا هک کربالست سردار            این خـاندان ولی ساقـی زیـاد بوده در

 نـیـل تـا فــرات عـبـاس روح جـاری از

 عـبــاس راه  رفـتـن  در کــشـتـی نـجـات

 رطب از یارم شهد  لباست  تر شیرین            از رجب ترشعبان برای ماست گوارا

 ادب شب غیرت ووفاست امشب شب             ست امـشب شـب تـولـد روح دالوری

 مستحب امر او واجب است محضر چون            باید به پیـش ابـروی او سـجـده آوریم

 هـارده از قـلب نـیـمه شبماه شب چـ            امـشـب شـب چهـارم مـاه اسـت آمـده

 استـعـاره است از نامش پُر از کـنایه پُر

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند        قالب شعر: محسن عرب خالقی            شاعر:   
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 سحرها ستاره است و مهر روزشب ماه و 

 اخـتـیــارهـاـرده مـرا به جـرگـۀ بـیبُ             ارادتـم به ابـاالـفـضـل بـارهـا عـرض

 ن گونه کارهاز ایاست  عاشـقـی آثـار            زنممی صخره هر به سینۀ سر موج، چون

 تـبارها نده ریشه به ایل وعشقـش دوا            شودقـبـیـلـه نمی یـکـی دو مـحـدود ما

 هـزارهـا مـن گـدای نـگـاهـش ـانـنـدم            نـیـامـده دیـگـر به روزگـار مانـنـد او

 ســـوارهــا وــدم اق انــد درادهدســـر             صــاحــبــان دل انــد در ره اودلــداده

 تــری ام بـه خـــدا دادرساز او نــدیــده

 تـری تـری، هـم نـفـس تـری، کـریـم آقـا

 کـنـیمبیت تـوسـل نمی لبه اهـ ما جـز            کنیمخـدا به غـیر تـوکـل نمی مـا جـز

 کنیمنمی ُگل ه به هیچ جای جهانن ور            بود مـدار بـایـد در این زمـانـه والیت

 کـنـیـمیکـرد تـأمـل نم وقـتـی که امـر            همه سـربـاز رهـبـریم نه، ما ذاکـریم؟

 کنیمخواست تعلـل نمی که م اگره سر            رویم آتـش به سـر روید در گوید اگـر

 کنیمنمی تحمـل هر لباس و پُـست، رد            مـقـابـل آقـا بـایـسـتـد کس کـه در هـر

 عـبـاس مـانـد چون که مـطـیـع امام بود

 !بود به حرف امامش حرام «چرا» او در

 بودخانواده چون رعیّت این  عمر یک            زاده بود ارباب با این که با اصالت و

 ایـستاده بود قـامت او سـرو، حـاال چو            بـذر ارادتـی که به دل کاشت مادرش

 اراده بــودایـن ارادت او بــی انـگــار            بود نسبان سر به زیر پیش فاطمی در

در پیش پای فاطمه از زین فـتاده بود             مـحـبـتـش در آخـریـن سـجــود نـمـاز  

 1بودنهاده  زهراحضرت  سر پیـش پای            ی او«ادرک اخا» جـملۀ معـلوم شد ز

                                                 
 بيت زير به جهت انطباق بيشتر با اصل روايت صحيح و حفظ بيشتر شأن حضرت زهرا تغيير داده شد.  1

 سر روي پاي حضرت زهرا نهاده بود            انـد نـوشـتـنـد عـاقـبـتهـا کـه ديـدهآن
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 کـشـدمـی گـیـر زهـرا کـنـارش آه  نـفـس

 1کـشـدقلبـش ز داغ این پـسرش تـیـر می

 

 ینالمت شد صاحب  حبل نینچون امیرالموم            تاج  وفاداری نگین حق گل کرد بر امر ز

 نینالب خود اُم  آغوش  در اشت دماه  کامل             زمینشادمانی شد  غرق در جشن و سرور و

 ت  سحروق بسکه زیبا بود یوسف آمد و

 اش زد ُمهـرۀ چـشم و نظرگوشۀ قنداقه

 هایش نافذ و عمق  نگاهش مهربانشمچ            آرام  جان دور تا دورش شلوغ و نام  او

 وسه زد بر دسـتهای او پدر وقت  اذانب            عـرشیان رسد دائم صدای  هلهـله ازمی

 مشکل شده واسطه حاّلل  هربیاینچنین 

 در واقـع ابوفـاضل شده !ظاهراً عـباس

 اربابمان حرفی نزدحضرت وی  حرف  ر            را بلدوالیت راه  کودکی چونکه بود از 

 خود سند نام همین را زد به وعلمدار د ش            وفـاداری  او چـشـمـان  بـد بـاشد از دور

 علی حیدر مدد مکتوب شد ؛شمشیرشروی 

 یا خوب شدتا ملقَـب شد به سقّا حال  در

 سـبب آرامش ینب  کبری درزشد برای             تمثال  ادب حضرت  باب الحوائج بود و

 ا قیامت وصف او کار شبانه روز  لبت            شب به طعنهاش زد بارها مشکی  عّمامه

 دلـیلبی کارم سـریع و تا گـره افـتاد در

 حاجتم را بر پر  کـنج  علـَم بستم دخـیل!
                                                 

؛ طالب و مغايرت با روايات معتبرمستند نبودن و يا تحريفي بودن م بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به دليل.  1

 بيت جايگزين را آمده شعر متن در که شده اصالح بيت اجتناب از گناه تدليس يا تحريف سخان ائمّه؛ کنيم به منظورپيشنهاد مي

 موضوع تير به چشم حضرت عباس خوردن در هيچ مقتل معتبري نيامده و از تحريفات عاشوراست .کنيد زير

 کـشـدبا دست خود ز ديدة او تـير مي            کـشـدـس گـير ميزهرا کـنارش آهِ نـف

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            ترکیب مربعقالب شعر: مرضیه عاطفی          شاعر:   
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 مبهـوت نظاره تماشـا مهـر سرگرم ـاه،م           ریزد ستارهدامن جای گل  ن امشب زآسما

 پاره یک مـاه نه! دوباره ماه، ماه آوردی           ماه آوردی دوباره ماه شعبان، ای مرحبا

 هللا خـرم، چـشم خـیـرالـناس روشنقلب آل

 روشن خـانۀ مـوال شده از طلعـت عـبـاس،

 نییـر ثـارهللا را در دامـن حـیـدر ببـیـش           که وجه خالق اکبر ببینیچشم دل بگشا 

 ببـیـنی ـی عـترت کنار ساقـی کوثـرساق           حیدر دیگر ببینی آغوش حیدر، بلکه در

 الـیـقـیـن راچـشـم شو تا بنـگـری آیینۀ حـق

 امیـرالمـؤمنـیـن را شیـر ثـارهللا و شمـشیـر

 ر زادیدست خدا شمشی مادر که بر !رحبام           زادی بنـین! شیـرخدا را شیرالفاطمه! ام

 ر زادیدشت کربال را میـ شکر پیروزل           فـتحنـا را بهیـن تفـسیر زادی سـورۀ انـا

 است این حیدر سر پای تاشیر  شیر داور است این 

 است این گویم که زهرا را حسین دیگرفاش می

 نزولش همعودش ص هم معراج الهی سیر           خوی رسولش حیدر؛ خصلت و تداور؛ دس روی

 فرزندی قبولش؟ به زیسرافرا اوج درکرده            بتولش زهرایکیست این ریحانةالحیدر که 

 است حسین یارکه این  نقش پیشانیش باشد این

 حسین است سقـا و علمدار حضرت عباس،

 ماه تمامش ام خوانم اگرتمامش خواندهنا           را جزامامش که کس نشناخت او عبدی اوست آن

 المـشاولیـا بــادا سـ انـبـیـا و از خـدا و           نامش ها افکنده بر پشت سپاه کفر،لرزه

 دست کرامت شـأن امامت دست او شأن او

 قامت سایۀ قـدش قـیـامت تا قـیـامت راست

 دستش و چشم گاه مرتضی روی و جبین وبوسه           کستشش باشد مدح او بگوید علی هرکس جز

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتوزن شعر:       مربع ترکیب   قالب شعر: غالمرضا سازگار        شاعر:   

 



حضرت عباس علیه السالم ، اشعار هفد همدرآستان وصال؛ جلد   40 

 
000 

 عهد الستش شست در جان سر و دست و دست از           هستش و شهادت بود روزگشت تقدیم خدا 

 !بر وفای عهد خـود تا پای جان استاد، آری

 !هم شعار بذل جان سرداد هم سر داد، آری

 جدایی تن دست از سردار الم وع دستگیر           خداییخون  وکه با خون خدا ممزوجی  ای

 شهیدان مقتدایی لکه در روز قیامت برب           الهداییمصباح مصباح چشم فاطمه، نور

 تو عـلـمـدار حـسـیـنـی تـا ابـد یـار حسیـنی

 شیر عاشورای خون و مرد ایـثـار حـسینی

 ثنایت لب ذکررا باشد به  عصومم ردهچا           جدایت پیکر دست از زهرابازوی فرزند 

 فدایت؟ جان منگفت  کیستی تو که امامت           شیر حق دعایت بلکه هنگام والدت کرده

 آقــایــی تـو هــمـه آزادمـــردان شـاهــد ای

 خـضـر با آب حـیـاتـش تتشـنـۀ سـقـایـی تو

 وشیبج دریات باید چون دل گفمی یرتتغ           بنوشیای از آن آب دریا نعره زد تا جرعه

 بکوشیباید  عطش خط آخرین تارحبا! م           ننوشی دریا تشنه باشی آب دریـا را بین

 چـراغ مکـتب تو تـشـنـگـی نـور ای شـرار

 بـحـر سـوزان تـب تو آب عـطـشـان لب تو

 1بارتاشک مچش زکرده  عطشرفع  علقمه           قـرارتدلـت آرام امـا آب دریـا بـی تــو

 عذارت گشت جاری بر خون جبین و ب شدآ           مزارتگرد  بر ها گردیدهبلکه دریا قرن

 تو تشنگان پا تا سر آب روان بر سوخت در

 تو مادر راشک ندارم اینکه زهرا خوانده خود 

                                                 
انطباق مطالب با روايات مستند و معتبر  منظور به کنيممي پيشنهاد  بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما 1

 .کنيد زير بيت جايگزين را آمده شعر متن در که شده اصالح انتقال بهتر معناي شعر، بيت و

 بارتبحر، رفع تشنگي کرده ز چشم اشک           قـرارتـت آرام امـا آب دريـا بـيتــو دل
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 یـان جانانی و با جانت خریدار حسینج           دل گرفـتار تـو امـا تـو گرفـتار حـسینی

 حسینی عـلـمدار ی قـیامت هـمبلکه فردا           حسینی از والدت تا شهادت محو دیـدار

 عطش آب بقایت ای کیستی تو؟ کیستی تو؟

 وقت جـان دادن پیـمبـر آب آورد از برایت

 امامت یارجان خویش هم  ایثار از ی پسا           تا قیامتهای خشکت لبای سالم آب بر 

 کرامت جـود و ـو آقـایی وتسائل درگاه            سالمتخون بازویت  از وفا و عشق یافته

 این تویی موال! که منت بر سر میثم نهادی

 کرامت آب دادینخل خشکش را ز بحر بی

 

 

 ای دیگر به دنیا آمدهـزهکه امشب حم یا           به دنـیـا آمده خـانـۀ حـیـدر حـیـدری در

 بـه دنـیــا آمــده ـامـی اوالد پـیـغـمـبـرح           بیت شمـنـان اهـلجان د لـرزه افـتـاده به

 به دنیا آمده لشکر سروشن که رچشمتان            مـجـتـبـی ای فـدائـیـان دربـار حـسین و

 به دنـیـا آمده ـشـنـگـان سـقـای آب آورت           سیراب شدعالمی  رفت دوران سراب و

 هـائـل ایـن در به دنـیـا آمـدسپـنـاه  ســر           جا به عالم بعد ازین درمان نداردبیدرد 

 فقیر ای گرفتار، ای ای گرسنه، ای پریشان،

 بگیرخواهی می چه هر الحوائج، باب آمده

 الـبـنـیـن های سـادۀ اُم  ـح سـفـرهای مـسی           الــبــنـــیــن الـــســـالم ای زادۀ آزادۀ اُم  

 ـیـنالــبـن سـجــادۀ اُم   آن دعــاهـای ســر             مستجابکردی به دنیا عاقبت شد  وا شمچ

 الـبـنـیـن آســمـان دلـداۀ اُم   مـیـن وشـد ز           که گفت تو از میالدت علی آن قدر روز

 البنین دۀ اُم  با ازگشتی مست مست که  بس           گشا کردی ساقی مشکلمست عالمی را 

 الـبـنـیـن زادۀ اُم   ـا بـه تـو گـفــتـیـم، آقـات           شد الّدعوه بودن روزی ما نیز مستجاب

نوزن شعر: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعل        ترکیب بند  قالب شعر: محمد حسین رحیمیان        شاعر:   
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 درت ازبرنگشته خالی  هم دست دشمنت

 مادرت وهست  تورسد لطف می خوبی هرچه

 تـو ـیـرانهـم اولـیـا هـم انـبـیـا ح ابـد تا           دستان تو که علی زد بوسه بر که هستی؟ تو

 تو جان من قربان فته وقتی که امامت،گ           کـنیم ارادت رو ما چه باید وقـت ابـراز

 توسامان  وسر کردی ارمنی شد بی چه تو           شکست عالم عشقت را چه کردی مرزها تو

 توان دام که گره خورده است بر کس هر دست           فرشته بوسه بر هر روز محشر تازند می

 تو گـردان ب من بـالگـردان زیـن بـال تو           ساختندکاری  بین عالم هر کسی را بهر

 عـلقـمـه امیر ابـالقـربه، ای ابالغـوث، ای

 همه از نیازمبی پس را دارم فقط، تو من

 ای یار نایاب حسین ،علمصاحب  حضرت           حسینقرص مهتاب  ای ای ستون کربال،

 اصحاب حسین ینب در تر محبوب همه از           شدی زد امامت تو ادب کردی،ن قـَدر آن

 سینگشته نقش محـراب ح نام زیبای تو           شویمیالکرب امامت  که کاشف ای کسی

 تاب حسینبی تو مثلزینب نیست کس  بعد           کنیمیخواهی حسینی  که را با نگاهی هر

 می ناب حسین الم ازع درنوشیده که  هر           کرده است ای خداوند کرم با تو رفاقت

 است محشر که روز بَُود فردا ایناعتقادم 

 است تر کس ابالفضلی غم ندارد در دلش هر

 الزهـرا شدی مّی  بنیبا همه نیروت حـا           شدی دنیاسقای این  ترین که لب تشنه ای

 ـاالر لشکر بودی و سـقا شدیس تو سپه           شیعـیان ای درس ادب برتا قـیامت داده

 خـرین ساعـات هـم گـریه کن آقا شدیآ           پهـلـوان با وفـا !ای حـاللت شیـر مـادر

 شدیعاشورا  زرو در تر همه شرمنده از           راکرده مشک پاره  که پارهدستی بشکند 

 فـیل زینب کـبری شدیمانی که کـتو هـ           جانت گرفتعاقبت فرداهای زینب  فکر

 هاخـیـمه پـیچـیـد افـتاده عـموی تا خـبـر

 هاحرمله با لشکرش آمد به سوی خـیمه
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 رسید امشب سمان را قـمـرآ            رسید امشب را سحر شام ما

 رسید امشب ه علی را ثمرک            رسید امشب به ما بیشتر می

 ـدعـشـق ایـنـجـا قـدم قـدم آم

 عـلـم آمـد حـضرت  صاحـب  

 سبب استتمام ما  ه خلقب او            ألدب است بنـویـسـیـد او ابـا

 استحیدری نسب ّران غُ  شیر            است عجب درمسیح  او دم از

 کار او بذل استکرمخانه  در

 ابالفضل است که با هر مرحبا

 دوا ابــوفــاضــلرا  ردهــاد            روز ما ابـوفـاضل هـر ذکـر

 کاشف الکـرب یا ابـوفـاضل            شاه مـشگـل گـشـا ابوفـاضل

 باد جمال تو غرق در عالمی

 باد الـبـنـیـن حـالل تو اُم   شیر

 ر او اثـر دارددرزم حـیـدر             دارد جـگـر مـرد مـیـدان مـا

 قـاب بـرداردکـه نـ اگـر وای            دارد مالک از خـشم او خبر

 علیست مثال اینقدر او؟کیست 

 جالل علیست عزت و او که در

 مـار کـنـد تـار و کـفـر شگرل            کــنــد یــار آمـده اقــتــدا بــه

 کند خـشم او فـرار زا لشگـر            کند به یک صید را شکاریک 

 غـوغـا بـیـن میـدان رزم شد

 ـثـامانده بود ابوشـع پـسربـی

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                   مربع ترکیب   قالب شعر: امیر فرخنده                   شاعر:   
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 اه کـربـال عـباسغـیـرت شـ            ای دلـیــر نـبــردهـا عـبـاس

 یـا عـبـاس سـت مـا بـگـیـرد            سـاقـی عـلـقـمـه ااَل عـبــاس

 تن تو گرچه دستی نمانده بر

 دستـهـای هـمـه به دامـن تـو

 

 

 را خودمرهای قدوانده ردت گ   به            را وا کرده درهای خودتو  با خدا

 نرهای خود راهخدا رو نموده             پسرهای خود راجمع دیده  علی

 و وزیریعظیمی چه شاه  نور چه

 االمـیـری نعـم امـیـری حـسیـٌن و

 شدمی که لشگر سرازیر زمانی            شدمی گیر که میدان نفس زمانی

 شدتکثیر می ی توهافقط ضربه            شدمی کمی شیردشمن که  زمانی

 میدان درآن َزمهریری سلطان تو

 االمـیـری نعـم امـیـری حـسیـٌن و

 خـدای  مجـّسم به پا شد ه با توک            پا شد عالم به ورسیدی میدان  به

 پا شد ـقارت جهنّم بهکه با ذوالف            به پا شددمادم  محشر به پیش تو

 تو مانـند موالیـی و در غـدیـری

 االمـیـری نعـم امـیـری حـسیـٌن و

 هـم دستـگـاه سـتـم را بکـوبـیبـ            دیـگـر قـدم را بکـوبی اگر بـار

 گـر زیـنـبـیـه َعـلَـم را بـکـوبیا            سر کافـران کـاخ غم را بکوبی

 عـیـنی و بـدرالـُمـنـیـری اال نـور

 االمـیـری نعـم امـیـری حـسیـٌن و

فعولن فعولن فعولن فعولنوزن شعر: مربع ترکیب                 قالب شعر: حسن لطفی               شاعر:   
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 لطف دعا راز و نیاز است هنوز هترینب            است هنوز جـادۀ دل وقت نـمازس سر

 هنوز است باز که است عشق خانۀ در ینا            هنوزاست  راز چوارباب  عاشقّی  من و

 شویم کـرم یار پس بیا عـاشق جـود و

 شویم همگـی مست می نـاب عـلـمدار

 است آیـنـۀ هـیـبت بـابـا شده ـمـراین ق            هویدا شده است ماهروی دست علی  به

 است ارباب چه غوغا شده دل زینب و رد            استتماشا شده  به رخش شمس خدا محو

 آیـدمـی گـفت اربـاب به زیـنب قـمـرم

 آیـدحـرم می دلـت آسـوده کـه سـردار

 1داردچیدن لبش بَه که چه  گل  بوسه ز            چهره خریدن دارد خوش این دلبر ناز

 اردد این ثانیه دیدن خورشید در اه وم            لعل لـبـش میل مکـیـدن دارد حیدر از

 انداخت خودش لرزه به دنیا با شیر شیر

 بوسه به روی بازوی سقا انداخت گل

 یـدآمی چـه بـه او اژۀ یـاس مـعـطـرو            آیدمی به او چه ای دوخـته مادر،جامه

 آیـدمی ـرمـانـده لشگـر چه به اوفنـام             آیدمی رفـته بر شانه حـیـدر چه به او

 به جهـان باب کند آمـده درس ادب را

 آب کند َزهره دشمن خود را به رجـز

 اردد ابرو به طفل کجی این تیغ چه هبَ             حـلـقـۀ دار جـنـون بر سر گیسو دارد

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

 شعر آمده را جايگزين ابيات زير کنيد.

 بوسه از لعل لبش بَه که چه چيدن دارد            يدن داردناز اين دلبر خوش چهره خر

 ردماه و خورشيد در اين ثانيه ديدن دا            حيدر از لعل گـلش ميل مکـيـدن دارد

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                کیبمربع ترقالب شعر: مهدی نظری            شاعر:   
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 را نقش به بازو داردفاطمه ونکه یا چ            درت و نیرو داردعلی ق بازوانش چو

 والیت دارد روی پـیـشانـی خود نـور

 داردشجاعت که این گونه موالست یل 

 تاب بده کمی پـیـش پـدر یغ بـردار وت            بده می ناب خودت جامدست  ساقی از

 ّوت قـلب تو به زینب و اربـاب بدهـق             بدهخواب بیدیده  دل و بهخواب راحت 

 را قبلۀ حاجـات کنند عجـبی نیست تو

 شان بر تو مباهات کنند هاشمیون همه

 حسین اسرار بشوی محرمحظه لحظه ل            حسین همه جا یـار آمدی تا بشوی در

 حسین دارای عباس عـلمط گشتهتو فق            حسین قبل اکبر تو شدی یوسف بازار

 لرزندسما می و عرض بکوبی همۀ پا

 ترسندمی غضبت از که همه چه کردی تو

 ست کافیی سیاهت مو شود والیل که تا            ست کافی ماهت چو روی زمین سیاهی در

 ست کافی نیمه نگاهت مینز تیغ بگذار            ست کافی هست سپاهت که بَرت اکبر علی

 را صد خنجر دو برق چشمت بکند کار

 کـنـی واژه یـا حـیــدر را مـدی زنـدهآ

 غیرت داریم شما درس وفاداری و زا            غـالمـی شما بـوده که عـّزت داریم با

 ور ایـوان شـما مـیـل زیـارت داریـمد            داریمچشمت هرچه داریم ازین گوشۀ 

 توأیم گرفتار ست گرفتار که عمری ما

 تـوأیم ربـبـنـیم که زّوا کاش یک روز

 وهللا گــدای دسـتـت ت بـهپـادشـاه اسـ            دستـت عـالـم بـشود کـاش فـدای جـان

 دستت برای ای یارام خوانده هاوضهر            باب حـاجـات شده نـام عـطـای دستت

 نزد زهراست توشود دست که  محشر روز

 دست تو روز قیامت که شود شافع ماست
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 ایآورده د والیـت را ثــمـرنـخـل امــیــ           ایهـاشـم! قــمـر آوردهـنـیمــاه ب مــادر

 ایآورده نع کـبـریـایـی را اثـرکـلک ص           ایبـحـر مـّواج کـرامـت را گهـر آورده

 ایآورده ـمـؤمنین زیبــا پسـربـر امیـرال           ایآورده ترخوبهرچه در وصفش بگویم 

 است عترت پیغمبر پسر شمشیر و شیراین 

 است حیدر است و حیدر است و حیدر پای تا سر

 مصباح الهداست اراین پسر یک مطلع االنو           علی دست خداست علی دست دست این پسر

 تداستاب قربانی کوی حسین از ین پسرا           این پسر تا حشر ثاراللّهیان را مقتداست

 ست«روحی فدا» لیع ابن حسینروح  پسر این           جداست پیکردست از  دست خدا با این پسر

 بین دو مهر  فاطمه این پسر ماهی است در

 این بـود باب الحـسین و باب حـاجـات همه

 توست عباس تن، به آزادی جان غیرت، روح           عباس توست ، یاسمن،جنّت باغ ،موال بیت

 توست عباس بوالحسن، دست و شمشیر ارثو           توست عباس چراغ انجمن، هاشمیّون را

 توست عباس لشکرشکن: موالعلی، شکن:بت           عباس توست زن، و مردالمراد  باب و ملجأ

 عـبد خـداوند است و بس  این خـداونـد ادب،

 کس نیست نظیرش وفاداری، در درشجاعت،

 موی اوست دکمن دل در همه هاشم را آل           هللا محو روی اوست آنکه وجه عباس کیست

 خم ابـروی اوست فاتـح خیبـر، ذوالفقـار          1یقیناً خوی اوست زهرا؛ و همچو خوی حیدر

 آبـروی آبـرومندان ز خاک کوی اوست           اوست دلجوی والیت قامت نخل سرسبز

                                                 
بيت زير به دليل مستند نبودن بوسة حضرت علي بر دستان حضرت عباس در وقت والدت و داستان علت بوسيدن و... تغيير .  1

 داده شد

 ذوالفقـار فاتـح خيبـر، خم ابـروي اوست           دست خدا بازوي اوست هق گل از بوسغر

نوزن شعر: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعل           مسدس ترکیبقالب شعر: غالمرضا سازگار          شاعر:   
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 از دل گهـواره تـا امـواج خون در عـلـقمه 

 نگردید از حسین فـاطـمـهای غـافـل لحظه

 حسین! تکـرار دیـدار او، یـدن رخسـارد           حسین! آفتاب طلعـتش خورشیـد رخسار

 حسین! بازار به سرگردان و دست در جان قدن           گرفتار حسین! از شب میالد بودش دل،

 حسین! علـمدار و و سقّا سردار حامی و           حسین! تن خریدار چشم و با دست و و با سر

 سـوز بودکه خود مظلوم ظالم با وجـود آن

 مثل حـیدر عابد شب بود و شیـر روز بود

 خوانـد حسیـن دیگـرشـیـدرکـّرار میح           خود را مادرشمادر سادات زهرا خوانده 

 رشمحضـ حتّی ادب در یستـاده با ادبا           بالد که باشد خواهـرش عّمـۀ سادات می

 خاک درش شیده است ازجو کونین حاجت           کام ساغـرشآفـریـنش تـا قـیـامت تشنــه

 کردن به یک حاجت کم استاکتفا حریمش در 

 که او باب المراد عالم است او کم مخواه از

 سایی کندجبین سرافرازی خاکشو که بر ا           آرایـی کنداو که بــا مـاه جـمـالـش عـالم

 ـندیـل شهیـدان نیـز آقـایی کخ او که بـر           تنهایی کند احساس هم عشقبی وی  که او

 های زهرایی کندرا وقف بر گل خود ونخ           آل عصمت را ز اشک دیـده سقایی کند

 دین راه در دهد سر و دست و چشم جان و و جسم

 گــل کـنـد تـقــدیـم ثـارهللا از زخــم جـبـیـن

 هم به صحرا سوخته ،دریابه  آتش م زدهه           آغوش دریا سوخته که در سقایی اوست

 ب گشتـه در میـان آب و تـنهـا سـوختهآ           سراپا سوخته دل شرار شمعی در همچو

 لب  فـرزند زهـرا سـوخته ثـل تصویـر  م           سوخته سقا اشک آن لْب تشنه هم از مشک

 او به یاد صبر جـوشداشک صد ایّـوب می

 گـردد به دور قـبــر اوتـا قـیـامـت آب مـی

 بیت کنام اهل ای علی را شیر غّران در           بیت! ای خدا را تیـغ بُـّران در نیـام  اهل
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 بیتمقام اهل صف محشر ی مقامت درا           بیت به رخسـارت تجـالّی تـمـام اهل ای

 بیت ه شمشیـرت نوشته انـتـقـام اهلب هم           بیت امام اهلدت فرمو« انت نفسی» هم به

 هم یاری کنی که حق را باز رسد روزیمی

 بـاز، بـازآیـی و بـر مهـدی عـلـمـداری کنی

 ل روی  دل در حریم با صفایت ریختهد           ای و چـشم ما دریـا به پایت ریختهتشنه

 دعایت ریخته اران استجـابت ازب همچو           یختهرسرایت  وصحن  هللا در فیض روح

 1بال حورالعیـن بَـر پـای گـدایت ریخـته           ریـخـته هـایتهللا روی دست اشـک ثـار

 جوشد از خـاک درت اشک منـاجـات همه

 بیشتر باشد به کویت عرض حـاجـات همه

 است هـای پیکـرت آیـات قـرآن منزخم           است من ایمان ،من آیین ،من دینمهر تو 

 ستاایمان من  ز والدت دین وا بودن با تو           پای تا سر دردم و خاک تو درمان من است

 است غلطان من مدحت ُدر ّ  خالی و ست مند           است جان من یا عبّاس درمان تن و ذکر

 کوی تـوأم« میثم»نـیـستـم قـابـل که گویم 

 ابـوفـاضـل ثـنـاگوی تـوأمهر که هستـم یا 

 

 دارد امشب طافت مثل کـوثـربـاران ل            دلهای عاشق حلقه بر در دارد امشب

 دارد امـشب ـرآیـد عـلـم بس مـیعـبـا            دارد امشب میان خـانه حـیـدر حـیـدر

 آیــدـلـی سـقـا مـیع بـن حـسـیـن بـهـر            آیـدـا مـیهـمـتـایـی  دریمـردی بـه بی

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

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

 ـتهبال حورالعيـن رويِ پاي گدايت ريخ           هـايت ريـخـتهاشـک ثـار اهلل روي دست

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: چهارپاره                قالب شعر: وحید محمدی          شاعر:   
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 «آیـدهـا بـاال مـیکـفـر تـمـام نـیــزه»            آیـددست این آقـا مـی وقـتـی عـلـم در

 است راه باز هابه سوی آسمان امشب            است و نماز امشب شب شور و شب ذکر

 ساز است هدست توسل چاردامنش بر             است جنس نیازخواهشش  که جنس هرکس

 ریزد این مردهایش راه شب می زلف از            1ریزد این مردمی از رأفتش رحمت همی

 این مرد ریزدهایش رطب می کنج لب از            ریزد این مردباالیش ادب می و قد از

 ا بلکه تـندیسی خود از ایـمان بسازدی            بـایـد خـدا در وصف او قـرآن بسازد

 ای تعجب نیست که سلـمان بـسازدجـ            کافیست تا باران بسازداش مهچش یک

 آرزو کـرد هـاا آسـمـانرمـاه رخـش             آبــرو کـردمـهــتـاب را بـی آمـد و او

 کـرد ـایـد بـرای مسـح نـام او وضـوب            در عرش باید نام او را جستجـو کرد

 ارباب یاس هایـرد یعنی شاخـهم این            الص ارباباخصورت  یعنی مرد این

 ین مرد یعنی حضرت عـباس اربابا            مرد یعـنی جـلـوۀ احـساس ارباب این

 فضلجان ابال علی بسته است بر انج            زده دنـیـا به دستـان ابـالفـضل تـکـیـه

 ام، دستـم به دامـان ابـالفـضلبـیچـاره            خان ابالفضل نان خورده عمری نوکر از

 ات رو کرده امشب را فقیریخانه بر            نظیریهمیشه بی الکـربی، تو کـاشف

 یرا نگـیر نـدارد دست نوکـر مکـانا            نعـم االمیری وقـتی پس از اربـاب تو

 بود هـایت دیـدنیگـلدستـه ن گـنـبـد وآ            صفـایت دیـدنـی بود خـیلی ضریـح با

 دبو وفایت دیدنی …هم که را ن روزآ            بود خـدایـی کـربـالیت دیـدنـی خـیـلی

 آبی نخوردی …ات لبریز غمشد سینه            نخوردیآبی  …علم با مشک و آن روز

 آبی نخوردی …هایت شد قـلم تا دست            آبی نخـوردی …حـتـی مـیـان آب هم

                                                 
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

 .ه را جايگزين بيت زير کنيدآمد

 ريزد اين مرداز زلف هايش راه شب مي            ريزد اين مرداز گوشة چشمش غضب مي
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 قتـی حـسیـنی است تـمام خـصائلـتو         بــایـد حـسیـن دم بــزنـد از فضـائـلت 

 رح بی کرانی اوصـاف کـاملتدر ش          تعبیرهای ما همه محدود و نارساست

 ـتی اگـر بــگـذاری مـقـابلا آئــیــنــه          بی شک در آن به غیرجمال حسین نیست

 بری ز قـلب همه با شـمائـلت ـم میغ          ـزان فـاطمهالکـروب عزیـ ای کاشف

 تسـائـلـ شـده بـاز یـدن تـوددلتـنـگ           در آسـتـانــه تو گـدایـی بـهــانـه اسـت

 لـت ایم حـوالـی سـاحـ هــلـو گـرفـتــهپ          های سـال با زورق شکـستـۀ دل سـال

 شک خدا سرشته تو را از گل حسین بی

 دل حـسین سـقـای با فـضیـلت و دریـا

 و زهرا نسب شدیز جنس نور بودی ا          تو آمدی و روشنی روز و شب شدی

 گـوی بـنـدگی و وقـار و ادب شدیال          قـیامت ظهـور داشت چه در قامتت اگر

 یشکوه وغضب شد و هم صاحب جالل          های روشنت آئـیـنة رجـاست هم چشم

 به شیر خدا منتسب شدی که تو وقتی          ه ذوالـفـقـار حـمـایـل کـنی فـقطباید ک

 شدی  حبیب و َوهب و اسوۀ زهیـر تو          رزم و رشادت و جنگاوریهیبت و  در

 عـرب شدی ـرزند الفـتـایـی و شیـرف          ست تالطم شمـشیر دیدنی در دست تو

 ینفـرمـانـدۀ سـپـاهـی و آب آور حـسـ

 تـرین یـاور حسین ای نـافـذ البـصیـره

 ای چیرهه ظلمت این شام بخورشیدی و           ای تیره روشن شبهای شک توصبح بی

 ای هقمراین عشیر تونیست که  خودیب          تـسخـیر کرده جـذبـۀ چـشم تو مـاه را

 ای ـاعت ذخـیـرهوقتی برای امـر شـف          قـدر تو را کسی نشـناسد در این مقـام

 ای پـود بـیـرق تو دستگـیـره و از تار          از پل صراط ما را بس است وقت عبور

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند                قالب شعر: وحید قاسمی              شاعر:   
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 چـشم امید عالم و آدم به دست تـوست

 هستی و پرچم به دست توستالحسین  باب

 نگـاه آیـنه مـحـو جـمـال تـوست حتی          خـیال توست اسـیرهمیشه فردوس دل 

 زالل توستهای  آب نیست زمزمه ینا          لطـف و اجــابـتی تو سـاقی کرامت و

 نها بیان مخـتصری از کمـال توستت          ایـثار و پایمردی و اوج وفـا و صبـر

 خـصائل تو امتـثـال تـوست واالترین          محـضی و در محـضر امام تو تسلیم 

 مام عرش خـدا زیر بال توستت فردا          خورند منزلتت غبطه می فردا همه به

 عالـم هستی مجال توست نها بخـواه،ت          باب الحـوائجی و اجـابت به دست تو

 ای آفـتاب علـقـمه: روحی لک الــفـدا

 روحی لک الفـدا ای آرزوی فـاطـمه:

 رو رشید خوش قـد و باالی عـلقمهس          هـای عـلـقــمـه ای آفـتـاب روشن شب

 ی آبـروی آب، مـسـیـحای عـلـقــمـها          مشک تـشنـۀ تو آب را بـهـا داده ست

 دریـای علقمه ست خاک پای تو ردهک          که چند مـوج عـلـیل شریـعه را وقـتی

 ـمهای به تـمنـای عــلــق ری نـگـفـتـهآ          هات مانده است لب تشنـۀ زیـارت لب

 دل صحـرای عـلقـمه ا پا بگـیـرد ازت          ـاکهای تو افتاد روی خ امروز دست

 ـشم امـیـد ماست به فـردای عـلـقمهچ          های مـادرت آسوده خـاطریم با وعـده

 ز سمت کربـالی تو، سـقـای علقـمه ا          وزد زهراست می این عطر یاس حضرت

 هوالی دریـای عــلــقـمآیـد از حــ ـیم          های جمـعه نالـۀ محـزون مادری شب

 اُم  البـنـیـن و فـاطـمه با قـامـتـی کمان

 خوان آب روضهشده  اند و اینجا نشسته

 مشک آرزو ماه حرم، ارد به دست،د          فرصت نـداد تا که لـبی تـر کـند گـلـو
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 وت راه را به حرم لشکر عـدس بسته          وار آیـد از کـنـار شـریـعـه شـهـاب می

 اال شـنـیدنی شده با مشک گـفـتگو:ح          هـا وزد از بین نخـل طـوفـان تـیـر می

 آب نه که تـویی جـام آبـرو تو مشک          جان توبه  طفل صغیری جانست  بسته

 «مـا تو آب را بـرسـان تـا خـیـام اوا          من به فـدای سر حسینای مشک جـان 

 سبوسبو ست خون ز بادۀ چشمش جاری          دست رفت ز ساغر و ساقیاما شکست 

 بـرو رو ـا امـام خـود نـشـود بـازبتـا           حرم نرفت پاره پاره به سوی با مشک

 عمو بـارد از نگـاه سکـینه: عـمو یم          تنـهـا پـناه اهـل حـرم بر نگـشته است

 شود احساس می کسی بی اوجخیمه در 

 شود ها سر عـباس می خـورشـید نیـزه

 

 

 ییتـمـاشا زهـرا ت با نگـاه یـوسفجـمال           آقایی تا قـدم ایـثار و بنفـسی انت ای سر

 زیبایی تو ماه رخسار از کشدمی خجالت           حیا از گردش چشمت تا صف محشر حیا را

 آرایی ُحسنت عالمشید خورتو با کردی میه ک           کاش بودی چارم شعبان روزها ایتمام 

 زهرایی والدت هست ه عباس من از روزک           دم گوید به بـنـیـنت دم گرفـته در بغـل اُّم  

 م غیرت گشته دریاییچشکه بر لبهای خشکت            دل دریا درکردی چه غیرت تا قدم  ای سر تو

 ـایـیـداری و عـلـمداری و سـقسمـقـام پا           هیچ فرمانده ای علی خصلت ندارد تو جز به

 ییکرده راهپیما رت خورشیدس به دنبال           آن ماه دل افروزی که در جمع بنی هاشم تو

 الناسی واشجع  همالمراد عالمی  بابهم  تو

 عباسی توعباسی  تو عباسی عباسی تو تو

عیلنامفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:              ترکیب بندقالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 توخاک زمین بر سجده آوردست  جاعتش           آستـین تو بنفـسی انت ای دست علی در

 ـنـفـسی انت فـرمـوده امـام راستـیـن توب           در وصفتکه  گردم ای کیم من تا فدایی تو

 ین توای روح عبادت بر جب نقشش مانده که           محشر سجده میبالد به خود تا دامن آن رو از

 مله فتح المبین توتیغ و ح وبه یاد دست            عاشورا ظهرقیامت  تا خود ببالد سزد بر

 یمین تو شجاعت در یسار تو رافت درش           آیدپشت سرت  ادب خیزد رو امامت پیش

 وتابن عـلی بـودست دین  ـوالی حـسینت           گهواره دامان عبد خداوندی که در آن تو

 تو زین صدر ازت گذش میدشت کربال خون  به           گرفتی از امام خوداگر اذن شهـادت می

 درود تشنگی بر لب سالم آب بر خاکت

 پـاکت تربت دور بحر، گردد تا قیامت که

 اطهر شیعـیان صدیقۀ کند ازفاعت میش           محشر صف دستی که با آن در برهللا  سالم

 غمبرکرده پی قبولت م به فرزندییقین دار           خود خوانده تو را فرزندمرضیه  زهرای اگر

 درالحـی جگـر پیوسته فریاد هو از رآردب           عاشورا ظهر ل هنگام نبردتسزد جبری

 درما همان اول ادب را ارث از ازردی بُ  تو           راامیرالمومنین ارث شجاعت  داری از تو

 ثـراقـی کـوسـ سـقـای بـیـابـان بال او ـوت           تو و بابت امیرالمومنین هستید دو ساقی

 سر و چشم و دست داده دوست راه به لحظه یک که           از تو که سر نشناختی از پا به موج خونبه غیر 

 تر عاشق تو دیدم عاشقی را ازخدا داند ن           خود عمردوران همه  درعاشق شنیدم بسا 

 یـبرخـ آورده رو در قلعـۀ المومنین امیر           گرفتی چون علم بر دوش خود انگار میدیدم

 یک لشکر رصف پیکا گریزد در یک تن از هک           نـدیـده دیـدۀ تـاریـخ جـز روز نـبـرد تـو

 گویت شد ثناچگونه حمله آوردی که دشمن 

 بر دست و بازویت پا ودست بی سالم میثم
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 پخش است جلوۀ خدا زا نوری           است پخش صفا ها سینه در باز

 است پخش درفضا است عطریاس           استنـور انـوار کـربال پخش 

 باز دنیـا سرای احـساس است

 عـبـاس است همه جا گفتگوی

 الــبــنــیــنــی و زهـــرا ـل امی           ای خــدا از جـمـال تـو پــیــدا

 پـرچــمـت بــاال ـا وفــایـی وب           دریـا حضرتت عالـمی قـطره؛

 1ـوال شـدروی تـو بـوسه گـاه م

 خنده کردی و گل شکـوفـا شد

 2اقــتــدار اربـابـی ای ز گـوشـه           اربـابـی ای که عـمـری قـرار

 ذوالــفـقـار اربــابــی و ـیـدرح           جــلــوۀ کــردگــار اربـــابـــی

 تـو مـکــرر عــلـــّی  کــّراری

 آمــدی تـا کـنــی عــلــمـداری

 خـدا ابوالفضل است شیر یر  ش           دوا ابـالـفضل استدردهـا را 

 ـربـال ابـالـفضل استک حـیـدر           است مرتضی ابالـفضل نجـف

 ای سراپای تو پُـر از بـرکات

 بر جـمـال خـدایـیـت صلـوات

                                                 
 حضرت علي بر دستان حضرت عباس در وقت والدت و ... تغيير داده شد هبيت زير به دليل مستند نبودن بوس.  1

 شکـوفـا شد خنده کردي و گل           دست تو بـوسه گـاه مـوال شـد
 بيت زير ايراد محتوايي دارد و به نوعي محدود کردن صفات و ويژگي هاي سيدالشهداست لذا تغيير داده شد.  2

 تــو هــمــه اقــتــدار اربــابــي           اي که عـمـري قـرار اربـابـي

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                   یبمربع ترکقالب شعر: ناصر شهریاری            شاعر:   
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 کند جاری میدرسینه ای نور را ه چشمه         کند می را بهاری خدا دل عطری از سمت

 کنـد کاری می شب سینه را آئیـنهدارد ام         فوق کل نور  چهـرۀ خـورشید و ماه نور

 کند خـنـدد ماه او لحـظه شمـاری میبتا           حضرت خورشید امشب ماه کامل دیده است

 کند میسرمایه گذاری  خورشید ضرتح          بر روی این مـاه سیـما از برای کـربـال

 کند والفقار از شوق دارد بیـقراری میذ         ین زیبا پسر گیرد قراردستان ا تا که در

 ماه دید جمال را درخود حضرت خورشید 

 مرتضا شـیر خـدای دیگـری در راه دید

 خرینآیست چون او خلق را از اولین تا ن         محـو روی دلـربایـش آسـمـانها و زمیـن

 آفـرین عـلمدار بـایـد که گـفـتا بر آفـرین         نیست جای هیچ تردیدی که اندر خلقتش

 ـنـینبـار بر اُم  الـب ر آمـده اینبــاز حـیـد         بلیکعبه جا دارد  بردارد امشبگر ترک 

 آستـیـن ر یـدهللا است او دست خـدا درب         گر یداله فوق ایدیهم علـی شیــر خداست

 المـومنـین ـجـا و جـلـوۀ نـور امـیـراو ک         ستبها افـتاده ا یوسف ازجمالش نرخ با 

 به به امشب بر حسین بن علی یـار آمده

 آمــده بر سـپـاه یـوسف زهــرا علـمــدار

 فردای حسین شود آرامش امـروز و یم         خنده را آورده امشب روی لبهای حسین

 المی مهتاب شبهای حسیندر هرع وستا         نــور او روشنگر راه حسین بن علیست

 سیناوست شیدا اوست لیالی حمجنون  وستا         شود فهـمید که از بنـفـسی انت مـؤال می

 یست دریای حسیننکس  او را غیر کربال         هانکربال عشق است آری کربال اوج است 

 ینای حسدالر الکربیست بر روی اشفک         دیــدن روی خـدایــی ابــوالـفضل عــلـی

 کند با نگاهی او دو عـالـم را سلیمان می

 کند کافران را با نگاهی جمله سلمان می

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              ترکیب بندقالب شعر: ناصر شهریاری            شاعر:   
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 ـرواز هـست بـامـی هـستپبـال              تا نـفـس هست تا سـالمی هـست

 لــیــال بُـود پـیـامی هـسـت تا كه            عاشق شدكه  است آن كسی َمحرم

 قـط این گـوشه احـتـرامی هستف            مـیـدیمایــم و فـهـ همه جا گـشـتـه

ـرد تو غــالمـی هـسـتت            ما اویــسیــم و از قَــَرن بــا مــا  ـا ابــد گ 

 جــبــرئـیــالن  بــام  عـــبــاســیــم

 تــا ابــد مــا غــالم  عـــبــاســیــم

 اــكــن رمـــرد  مـــرادن  مــرد اف            با تــو دیــدیــم صد تَـَهـمـتــن را

 ـشـی تا به شـانه جـوشن راك می            ریـزد یــال و كـوپــال  شـیـر مـی

 ر شــور آور مــطـنـطـن راشــو            رجـزی خـوان هـمه بـیـامـوزنـد

 را ی ایــن اســب كــوه  آهــنرو            با زره خــود و بـیـرقـت دیــدیـم

 نه كه بر خــاك ها َعــلــم بـزنی

 وای اگــر یك نفس قــدم بــزنـی

 ـدمــان ســمــا نـمی ــائــقــه درص            مــانـد هـا نـمـی شیــر در بـیـشــه

 مــانــد ـه به جــز رّد  پــا نــمـیك            لشكـر آنگـونه هست گـرم  فـرار

 ـدمــان ــلــوئــی صــدا نـمـیگ در            هـا ــدانزنــی به مـی تـا قــدم مـی

 دمــانــ به جــا نـمـی ّدی از تــور            تــازی آنــچنــان بـا شـتــاب مـی

 مانــد دست و پا نـمی ـز سـر وج            بـیــنــی جگــر  ســالــمــی نــمـی

 لشكــری بود و نیست با عبــاس

 كــیست یا عبــاسو خــدا مست 

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                   ترکیب بند  قالب شعر: حسن لطفی                شاعر:   
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 ــروری كـن امـیــر  ســرورهـاس            ســر فــراز از تـمـامی ســرهــا

 یـك شــاخــصـنـد بــاورهـا ا تـوب            حضــرت نــافــذ البـصـیــرۀ مـا

 مــادرهــا سـبـــزی نــذر   ــان ون            ای در روضــه خــورده چــقــدر

 ـوش به حـال  تمـام  خــواهـرهاخ            فت پـیـش  تـو زیـنـبچــقــدر گــ

 ای پــرهـا ها گــرفـتـه وی گــلر            هـمه در ســایــۀ تو خــوابـیـدنــد

 ای تــمـامــی  غــیــرت حــیــدر

 شرف الشمس  حضرت حــیــدر

 ـفـتـنـی داریــمی نـگـهــا حــرف             با تــو ای مــاه روشـنــی داریـم

ــره هامان  ست وقـتــی بـه دامـنــی داریــمد            چه خیـالی است از گ 

 ن  خــود چنــد اَرمنــی داریــمبـیـ            شب  میــالد  تو ســر  ســال است

 ه قــلــبــی شـكـســتــنــی داریــمآ            هـایت سـیـنــۀ مـاست جــای غـم

 ــان  ام الـبـنـیـن مــرا دریــابج

 پشت ما، سـرزمین  مـا دریــاب

 

 آیـدریک  سه نور، با شعـف میتـبـ            آیــددریــای  ُدر از دل  صـدف مـی

 آیـدصـلـوات از نـجـف مـی ـطـر  ع            و َمه و ستاره یکجا جمعندخورشید 

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

 ـدــیــالد ســه آزادۀ عــالــم بــاشـم            صـفـای خـاتـم باشد شعـبـان َمـه با

 ـدصـلـوات  مــا دمـــادم بـاشـ کــرذ            عـلـی عـباس و قـدم حـسیـن و نـذر

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:                 رباعیقالب شعر: محمود ژولیده            عر: شا  
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 ال عــبـاســمــرهــاشـمـی  عــالـم بــاق           عــلـم افــراشـتـۀ قــلــۀ دنـیـا عــبـاس

 1حـضرت زهـرا عباس شیر مرد  دگـر           ل پـسـر اُّم  بـنـیـن و حــیـدراولـیـن گـ

 حـسن حضرت سقا عباس انش آموزد           همۀ عشـق حسـین وارث هیبت موال؛

 ـارکـاب قــدم زیـنب کـبـری عـبـاسپ           صاحـب پـرچـم فـرمانـدهی عـاشـورا

 صاحب دریـا عباس ی لـبت آب بقـا؛ا           پدر تشنۀ مشک ٬علی اکبر عموی ای

 عباس عیسیحضرت دم صد  دم تو یا           ُمرده دلی زنده شود هر های تو بانفس

 با ادب هست هرآنکس به شما منتصب است

 روز میــالد تو میـالد خــدای ادب است

 آباد است ه علییالد تو هر سینروز م           مـتـولد شـدی و اُّم  بـنـین دلـشـاد است

 ست دهای پُر با دلـشده اسۀ خـالی هرک           ســاقـی کـربـبـال هـسـتـی و با آمـدنت

 حسین امداد است بهر جا؛ همه در ین پسرا           گویا گفتبخودش روزمیالد تو حـیدر 

 وسه زد برلب شیرین شدهٔ آقا دست؟ب           بوسه زد دست خـدا دست تو را آقا یا

 رهاد استف ازتر  تو فرهاد عاشق روی           نام زیبای تو هر ذائقه را شیرین کرد

 آیـد به عــلـی حــیـدر  کـرار شـدن می

 آیـد به تـو عـبــاس  عـلـمـدار شدن می

                                                 
کنيم پيشنهاد مي ي در عدم رعايت شأن اهل بيت؛وجود ايراد محتواي ت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه بهابيا.  1

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

 .کنيد زير بيت جايگزين را آمده شعر

 را عباسسومين شير نر حضرت زه           اولين گــل پــسر ام بنيــن و حــيــدر

 پسرت سخت تر از فوالد است بازوان           روزميالد تو حيدر بخودش گفت علي

 هستي بـرادر تو زينب به ارباب مثل           تو جـگـردارترين زادة حـيـدر هستي

 جنگاوري ات بي همتاست که بعدفهميد          با غضب کردن تو مالک اشتر ترسيد

 اباالفضلي و ويرانگري ات بي همتاست تو          همتاستتو ابوفاضلي و دلبري ات بي 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                ترکیب بندقالب شعر: مهدی نظری            شاعر:   
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 حق دارد خواب شود بی وت ماه از نور           حق دارد تاب شود بی عالم ازعشق تو

 ر تـمامی جهـان باب شود حـق داردد           ب داشتنتدرس اد سالی یک دوره اگر

 اولوااللباب شود حق داردصحنت در             دری ازصحن تو باز است سوی صحن حسین

 شود حق دارداقی ارباب س چون توئی           پس غـیـرتـی و آقا؛ باادب هستـی و با

 اک پـای تو زر  ناب شود حـق داردخ           بـنـیـن پـسـر شـیـر خــدا ای ُگـهــر اُّم  

 ق داردشود حضریح تو پر از آب  پس           مشک تویی آب بفـرمان تو است پـدر

 دارتـرین زادۀ حـیـدر هـستی تو ّعـلَـم

 هستی بـرادر مثل اربـاب به زینب تو

 همتاست یات ب آب آوری نه که تنها ادب؛            همتاست ات بی دلـبری ابوفاضلی و تو

 همتاست بی ات جنگاوریهمید که بعد ف           دشمن ابـتر ترسید با غضب کردن تو

دوش  بودی و نوجوان  همتاست بی ات مه دیدند که سرلشگریه            تو بودپرچم به سر 

 همتاست ات بی مادریتـربـیت ا به خـد           آفـرین؛ اُّم  بـنیـن چه پـسـری پـرورده

 همتاست ات بی باوری ا اباالفضل خدای           صـالح شـدنت بـنـدۀ اللـهـم کردعـبـد 

 گـرهی بسته نـدارد به تو دلبـسته شده

 وابسته شده دل آنکه به تو بحال خوش

 چـشـم ترت افـتاد زمین رس اشکها از           برت افتاد زمین کربال رفتی و ماه از

 ازوی آب آورت افتـاد زمینبناگهـان            به فدای سرو دستت که علی میبوسید

 یشه عـمر علی اصغرت افتاد زمینش           خورد به مشک ها تیری آمد وسط هلهله

 افتاد زمین هرتخوا زمین خوردن توبا            خبر آمد به سوی اهل حرم وای عمو

 زمین ین مـادرت افـتـاد بـنـهـوا اُّم   بی           در مـدیـنـه خـبـر پـرچـم سـقا پـیـچـید

 کن احسانعموجان  حرم، باز به من ای 

 جمعه مرا کرببال مهمان کن یک شب
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 مشب گشوده شد همه درها یكی یكیا            آیـد از بـهـشت خـبـرها یـكی یـكی می

 یشـوند نظـرها یكی یك ـبـهــوت میم            زند به خاك عـلی دوباره قدم می وقتی

 یكی یكی شوند كوه و كـمرها ـم میخ            بـاال بـلــنــدی آمـده و پـیـش قــامـتـش

 ــربـانـیـش كـنـنـد پـسـرها یـكی یكیق            تنها خـلیل نیست كه یعـقوب هم رسید

 یدرنـد جگـرها یكی یك ل نَه كه مید            جالل یك قوم از جمالش و یك قـوم از

 یكی ـیـران ُكـنَـد نگـاه قـمـرها یكیح            ز قـبیـلۀ هــاشـم دمـیـده تاخورشیدی ا

 زند نامش حـماسه را به غـزل بند می

 زند اُّم البـنیـن به فــاطـمـه لبـخـنـد می

ّ مـرتـضی  ـیمــرتـض ـبـاس نَـه تــمـام جـوانی ّ ع            ای جـامع جـمـیــع نـشـانـی 

ّ مرتضیاب            ۀ جان امیـرعـشقگیسوی توست رشت  ـروی توست طـاق كـمانی 

ّ مرتضیب            هـای تو رسد از دست وقت ركوع می  ر دسـت ما عــقـیـق یـمـانی 

  مرتضیدار سـفـرۀ خوانی ّ  ای سـفـره            بـا تـو گــدا مـیـان مـدیــنــه نـیـافــتـــم

ّ مـرتـضیح            ـرده ازوقت نـبـرد بــازوی تو ارث ب  ال و هـوای ضـربـۀ آنـی 

 توحید، رستگاری  از تو شنـفـتن است

 آمـوزش نبـرد فـقط از تو گـفـتن است

 صحن سماواتی  شماستز آب و خاك ا            شماستخراباتی  ست بس كه ما را دلی

 تها همه سوغاتی شماس قطره قطره این            دهم این اشك چـشم را به امـیـری نمی

 ماستشعـنایت سـاداتی  ها هـم از نای            انـد مردم مرا به چـشـم غــالمیت دیده

 ستایم كه خـیـراتی شما رسیـده ا سرب            كنی شاید شـبی به كوچـۀ ما هـم گـذر

 دست مرا به پـای غـمت بسـته علـقمه

 دسـت  عـلقمه دستم بگیــر حضرت بی

علنمفعول فاعالت مفاعیل فاوزن شعر:               ترکیب بندشعر: قالب شاعر: امیرحسین وطن دوست              



حضرت عباس علیه السالم ، اشعار هفد همدرآستان وصال؛ جلد   62 

 
000 

 

 انسان ساخته شکل تمام شوکت خود را ب           دوباره حیران ساختا زمین و زمان را خد

 ختها سپاه مـژگان سا رای غارت دلب           کـشیـد قـامت او را قـیـامتی بـرخاست

 ای هرسـر زلفش دلی پریشان ساختر           ز اوج شـانـه او آسمـان به خاک افـتاد

 اختباد وطوفان سخورده  تیغ گره ز آن دوا           گره انـداخـت اومیان طاق دو ابـروی 

 خــدا بــرای حــمــاســه دالوری آورد

 برای شیــر خــدا شیـر دیگــری آورد

 های دنـیـا شـد در کـوچـه بهشـت در به           زمین شکـوفـا شد تو وزید و از نسیمی

 ر ازدحـام مـالئـک دوبـاره دعـوا شـدد           بزنند برای این که به پای تو بال و پر

 مـسیحـا شد عـالـم پُـر از دی ونگاه کـر           هست رسیدی مدینه یادشکه  همان شبی

 نــگـاه کـن که تــمـام دلـم طــال گـردد

 که گر اشاره کنی خـاک کـیـمـیا گردد

 ـــردبمـدنـت آبـــروی دریــــا اللــی آز           سر گـلها برد  شکوه چشم تو هوش از

 ـشـیــد عـکـس تو و دودمان لیـال بردک           بهانه تو به صـحـرا کـشید مجـنـون را

 زلیخا بـرداز  دلگفت و  روی تو دیثح           دید خوابشبه  یوسف شبیتو  شمایلی ز 

 ازتمام صحرا برد و صبره گرد راه تک           ــشـمــان مـسـت آهــوهــاچقـســم بـه  

 سی که نـام تو را در کـنـار دریـا بردک           کافت سـینه امواج سهمگین را بـازش 

 همتاست بی دلت کهقسم به مشک قسم به 

 زهراستخوشا به حال تو آقا که مادرت 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    ترکیب بندقالب شعر: حسن لطفی            شاعر:   
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 چمن هیچ گلی نیست به زیبائی تو رد            ای دل هر دو جهـان محو فریبائی تو

 ـا بـبـیـنـنـد دمی روی تـمـاشـائـی توت            بستند ادب صف ها به گلستان گل همه

 وهمه جا فصل شکوفائی ت رق گل شدغ            را تا پراکند خـدا عطر دل انـگـیز تو

 نغـمـۀ شیـدائی تو ب مـرغ سـحـرل بر            بود عقده گشائی تو نسیم سحری چون

 کـنـد دست خـداونـد پـذیـرائـی تـو می            1ت مه چو رویبه  بوسه با تو میالد شب

 ر شد از شرم و ادب دفـتر دانائی توپُ             ادب آموز جهانی و به دانشگه عـشق

 وـنـائی تهمه جا سـرمـۀ بی ه خـدا درب            غـبـار قــدم نـور دل فـاطــمـه بـود از

 دعـا شد دل دریائی تو رق ایـمان وغ            عشق ادۀسجّ  سر برهمه شب تا به سحر 

 دست تـوانـائی تو اخـالص تو و ورش            تکیه بر بازوی خیبر شکن حـیدر زد

 ـائی توادب تو، به شـکـیـب فـریـن بـرآ            چشمۀ علقـمه شرمنده ز ایـثـار تو شد

 ـدا شـد همه دارائی توره دوست ف در            جانت بود و سر دست و هستی تو همۀ

 م دارند بر آن مـعـجـز عیسائی توچش            جهان خلق توئی و حاجات خالیق باب

 شده شیدائی تو« وفائی» شور ل پُـرد            داردهوائی  و شورخود  سر بر هرکسی

                                                 
مستند نبودن و يا تحريفي بودن مطالب و مغايرت با روايات  بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به دليل.  1

 را آمده عرش متن در که شده اصالح بيت اجتناب از گناه تدليس يا تحريف سخان ائمّه؛ کنيم به منظور؛ پيشنهاد ميمعتبر

 موضوع بوسة حضرت علي بر دستان حضرت عباس در وقت والدت و ... در هيچ کتابي نيامده  کنيد زير بيت جايگزين

 کـنـد دست خـداونـد پـذيـرائـي تـو مي            شب ميـالد تو با بوسه زدن بر دستت

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل   سید هاشم وفایی            شاعر:   
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 است شده برادره سرگرم نگاه دو ک چون           شده استدو برابر امشب روزی شعرمن 

 هخـاک قـمـر آورد ا کـن، پـدرچــشـم و           چـون کـه بـانـوی کـالبیه پـسـر آورده

 ـدهظـرش خـیـره به گهـواره سـقـا مـانن           هـر که از قـافـلۀ فطرسیـان جا مـانـده

 ـواهد شدخاســد  بنین، اُّم   عد از این اُم  ب           عدد خواهد شدو  حدزور بازوی تو بی 

 عبـه جـا دارد اگـر بـاز تـرک برداردک           با وجـود تو زمیـن حـیدر دیـگـر دارد

 م هرگزتر از عباس ندید ون حـسیـنیچ           از در خــانـۀ او پـا نـکـشـیـدم هـرگـز

 تویی! «پدر آب» عـلی و« پـدر خـاک»           تویی؛ خنده ارباب تویی «کاشف الکرب»

 تو بین الحرمین ما بین دو ابرویست ه           حسینحسن جای جای روی چشم تو بود 

 تو پائین استر محضر زینب سر د لیک           استپیش خورشید و قمر سایه تو سنگین 

 دـنـویـسـیــد رقــیـه چـه عـمـویـی دارب           ساقی ما چه شرابـی چه سبـویـی دارد

 قـاسـم بود ـام تو در دل میـدان رجــزن           ی تو کار بنی هاشم بودمردصحبت از 

 آمده میدان، هیچ است رنزد تو گ لشگری           ای وپیش توطوفان هیچ است تیغ چرخانده

 ای؟! شیر زنی را ز که آموخـتهفـن شم           ای دوخـته را به زمانوسط جنگ زمین 

 ـگـــوب« أشــهـــد أن عـلــیـاً ولـی هللا»           ن شاه بگو؟کیست ازآرهت  پیر جوان! ای

 دح او کار حسین است ببخـشـیـد مـرام           او عـلمـدار حسین است ببـخـشـید مرا

 

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                    مثنوی قالب شعر:                    مجید تال  شاعر:   

 



   65 سایت جامع آستان  وصال   astanevesal.ir جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان
 

000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:دومبخش   

  مد    ح  اشعار

حضرت عباس
علیه السالم    



حضرت عباس علیه السالم ، اشعار هفد همدرآستان وصال؛ جلد   66 

 
000 

 

 ؟یعـنا نشوهـاشمـیان باشـی و ر ـمر  ق            دریـا نـشوی؟ بـنـین بـاشـی و پـسـر  اُّم  

 فـاتح  دلهـا نشوی؟ شـود مـحـترم ویم            ایادب آمـوخـتـه مطـمـئـنم که ادب را

 باال نشوی؟ و شود باشی و خوش منظرمی            و شورست پُر از هیبت  قامتت سرو  رشیدی

 !یتو سقّا نشو ا ندارد که به لب تشنه،ج            رفع  عطش نوکری و پیشۀ تو شغل  تو

 نشوی؟ شود آیاحسین می ربک کاشف              ایرچـم  کـربـبـال را َعـلَـم افـراشـتـهپـ

 نشوی؟ مـوال شود آخرش آقا که تومی            بـا غــبـار  در مــیـخـانۀ اربــاب شـدن

 شوی؟ن عـنـایـات  خـدا مثـل  مسیـحـا اب            بعد دگـران باشی و شود مرهم درد  می

 یفـردا نشو باشد که شفاعـتگـر   حـیف            دست  خداست دست  تو در وفادارترین! ای

 حضرت  زهرا نشوی وکری کن خجل ازن            همگان ثـابت کرد بر زندگی کردن  تو

 

 سـتـان مـا را مـادرت، زهـرا گـرفتهد            این دلها گرفته جا درعمریست مهرت 

 گـرفـتـه امـن دریــاقـطـره هـمـیـشـه د            هـای شـمـائـیـمکـنهاز روز اول گـریـ

 ر زیر پـرچـم نـوکـری مـعـنا گرفـتهد            حـسیـنـیـم هـایزنخـدا ما سـیـنه شکر

 حـسـیـنی پا گـرفـته شـور ا لـطـف اوب            الحسین است بابحضرت الحوائج  باب

 فـتـهگـر کـارمـان بـاال ی درتا مشـکـلـ            گـرفـتـیـم ـوائـج رامـا دامـن بـاب الـح

 آقـا گـرفـته ـحی حـاجـت ازحـتی مـسی            هـاکـه اَرمـنـی دارد تـعـلـق بـه هـمـه،

 ر که ُمـراد از حـضرت سقا گـرفـتهه            که شد عبد ابالفضل پس خوش به حال هر

 گرفته ته است قـبلـش علـقـمه امضارف            د برات کـربال راگـیـرهر کس که می

 گـرفـتـه از حـضرت عـباس تـاسـوعـا            چه بخواهد این نبوده نوکـرش هر جز

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل   محسن راحت حق                شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                قالب شعر: یف زاده            مهدی شرشاعر:   
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 فـصـل دلـم بـهـاری شد چـار            غم فراری شد گفـتم عباس و

 ذکـر کـاری شـدـام عـبـاس ن            خوردکارم کجا که گره به  هر

 بسکـه از او جـواب آری شد            آرزوهـای مـا بـزرگ شـدنـد

 شد عـباس دست یـاری دست            رفــیـقــانــم از بـیـن دنـیـایـی

 روزگارم چه روزگـاری شد            تا که بر نوکـری قـبولـم کرد

 من اعـتـبـاری شداین بـرای             ام زدم ورا به سیـنه او سنگ

 سـایـۀ عـلـمـدارم مـن کـه در

 بـدهــکــارم بـه مــددهـای او

 شفا سخت است رها،نه فقط کا            کارها سخت استابالفضل بی

 غم شما سخت استیبزندگی             نــوکـرهـا بــرکـت زنــدگــی

 ما سخت استعزای تو حال بی            ات داریمما که عادت به روضه

 سخت است شود روا؟حاجتی می            الکـربت ذکر کـاشف تو وبی

 گدا سخت است این هر روز کار            مــدد از دم ابــوفــاضــلبــی

 کـربال سخـت است روم بازن            زائــر اربـعــیـن هـر ســالــم

 پـنـاه عـباس است در جان ما

 است عباسمـسـتـمـنـد نـگـاه 

 گــاه ســتــرونـی دارمتـکـیـه            بـا تـو تـقـدیـر روشـنـی دارم

 گـلـشـنـی دارم زیـر پـای تـو            که رافرش راهت کن این دلم 

 دامــنــی دارم پـــاک مــــادر            مـن کـه دلـدادۀ تــوأم یـعـنـی

 بـر تن خـویش گـردنـی دارم            ات شدن استمن به شوق فدایی

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                   ترکیب بند    قالب شعر: حسن کردی                   شاعر:   
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 دارم عـلـم هـسـت مـأمـنـی تا            سـار دلـم بـود عـلـمـتسـایـه

 یک جهان حرف گفتنی دارم            لـب زدم ولی با تو بـر ُمـهـر

 ابــوفــاضـل ســاقـی کــربـال

 حضرت عـشـق یا ابوفـاضل

 

 شخصیت عباس من است سایۀ شق درع            خصلت عباس من است ،هنر ،اهل عالم

 من استباس دولت عرچه دارم همه از ه            بـنـین منم آن یـار امـیـن حـامی دین، اُّم  

 است منصولت عباس  مردان وله از یرش            خـدا و پـسـرانم هـمه شیـر همسرم شیر

 رخ صورت عباس من است نیماز  کسیع            است نورتر ماه که پُر در شب چاردهم،

 است منطینت عباس ر است که د آن هنر            کویر بهبمیری تشنه  هنر آن نیست که لب

 ای از همت عباس من استاین همان قطره            عطشان برگشت تشنه لب داخل دریا شد و

 اس من استعب من غـیرت دل غـیرتب            فتبـدل است، اما گغیرت هللا عـلی بی

 صحبت عباس من است جا کرده کاری همه            نه فقط یثرب و شامات و نه ایران و عراق

 تاس عباس منشهرت  حقیقت قسم این هب            حـوائج گـفـتن کسی را نـتـوان بـاب هر

 ستمن اعجب از قامت عباس  روها درس            ثـبـات قـدمـش هـا شـد مـتـحـیـر بهکـوه

 که از عّزت عباس من است ،ستین بزرگیا            شدشمشیر جفا کوچک  چه ز اش گرجثه

 ـزلی قـدرت عباس من استی قدرت لَـم            قدرت آن نیست به یک حمله سپاهی بکشی

 است ساحت عباس من زادین فروشی بری             دشمن نگرفت نامه ز یا علی گفت و امان

 تاس بب حالـت من حـالت عـباس منس            بـنـیـن پـیـر شـده ـد چـرا اُّم  هی نـگـوئـی

 باس من استعمحنت  از صفحۀ سینه پر            آب لب های پـسـرم گـشـته قـلم دردست

 است حسین غربت عباس من غصه قلب            غـریـبـم مـوال این شـنـیـدم زده فـریـاد،

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلن شعر: وز            قالب شعر: غزل   ولی اهلل کالمی               شاعر:   
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 فاضلای پـهـلـوان ابو وت سـالم  من به            ابوفاضلان بر تو جان سالمم از دل  و ج

ُضـل  ایـن خـان ـیَ             عــلـی ُکـن نـظـر گـدایـت را اُمـیـد  آل    لدان ابـوفــاضــم  تَـفـ 

 فـاضلمـه  آسـمـان ابـو ش وعـلـم بـدو            نــدارم فــدایـت آقــاجــان تـمـام دار و

ـر  بـاغ  جــنـان ابـگ            انگـیز است شمیـم  نام  دل آرای تو دل
 وفــاضـلـل  ُمـعَـط 

 ضلاالمـان ابوفـا به حق  شـاه نـجـف،            نوکرتانننگ است برای  مدد زغیر تو

 ضلزبان ابوفا تویی عظیم و حقیر است            1تـوان ما نـبـود مـدحـتـان کـنیـم انـشاء

 ـاضلشیـر ژیـان ابـوف لـیر جنـگی ود            بـدلی میان خـلـق  خـدا چون عـلـی بی

 شود از هم دهان ابوفاضلـشوده میگ            بس که جـنگ تو زیبا بَُود یَل  حیدر ز

 زمـان ابوفـاضل را هر صدا کرده تو            شـده هـمـه حـاجـات نـوکـرت آقـا روا

 بوفـاضلدیده مثـل  تو هر دو جهـان ان            تَـَجـلّـی  عـشــقـی ـی  ادبـُی وتـو مـعــن

 

 «جهان است جایترین علمت امن زیر»            است عیان روزچون  در هیأت دل نقش تو

 است مثـل ضـربـان د نفـس الزم وماننـ            در کـالـبـد عـاشـق مـا مـهـر ابـالـفـضل

 مـافـوق بیان است عـریف سجـایـای توت            معـصوم ستایـشگر فضلت ای حضرت

 تجریان اس روح علوی در ر جان تود            شمشیر تـقـدیر تو مـأنـوس به سجـاده و

 ستازبان  ا رب به ابالفضل فقـط وردی            سـوگـنـد به کـعـبه که به هـنـگـام بـالیـا

 انگیز حرم راحت جان است رؤیای دل            ـدیم از غـم دنـیاآشـوب ش هر جا که دل

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

 .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 ضلتويي عظيم و حقير است زبان ابوفا            کجـا کسي که تـواند به مدحـتان گـويد

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   رضا آهی                  شاعر:   

 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                قالب شعر: غزل     حسن کردی               شاعر:   
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 را نم چـشـمۀ عـبـادتز چگـونه نقـش            را چگونه وصف کنم یک جهان شجاعت

 رسم غیرت را کنم راه و گـونه رسمچ            را طاعتهای چگونه ثبت کنم لحـظه

 دقــلـم بـزنـنـ تـو تـمـام ادیـبـان ز اگـر

 دم بـزنـنـد تو به اذن حـیـدر کـرار از

 یفضل منتها هـست ویی که درادب وت            هـمۀ خـلـق مقـتـدا هـستی تویی که بر

 سقای کـربال هـستی ویی که ساقی وت            هستی که قـّوت بازوی مرتضی تویی

 ایعـشـقی و شاه علقـمه کـشور وزیر

 ایمهعزیز فـاطـ چشم عـلی و نور تو

 و حیرانت یم من آنکه که همیشه اسیرک            احسانتخوار  کیم من آن که شدم ریزه

 دامنت دست من به یم من آنکه که بودک            آنکه کـنم جان خویش قربانت کیم من

 کــردی حــوائـج هـمـۀ خـلــق را روا

 شـمـا دعــا کـردی بــدو تـولـد مـرا ز

 امـه شـوق دیـدن نــیـمـه نـگــاه آمـدهب            امآمــده پــنــاهأم بـیتــو گــدای کــوی

 امـتـه بـبـین روسـیـاه آمـدهدلـم شـکـس            امبـوسی تو سـر به راه آمـدهبه خـاک

 روز قـیـامت مرا شـفـاعت کن بـیـا و

 عـنـایت کن دوبـاره مـثل هـمیـشه بـیا

 عـلمت بـیرق و زنی زیرهـوای سیـنه            حرمت هـوای آن کرده دلـم هـوای تو

 های غمتگدازه و شمع آب شوم ازچ            بازوی قلمت روضه آن دست و هوای

 کـلـید تویی ها فـقـطقـفـل بـسـته دل به

 هـمه امـید تویی شفـیع محـشری و بر

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    مربع ترکیبقالب شعر:          رضا مشهدی   شاعر:   
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 را پـیدا راه وسف  گمگـشته کرده با توی            نگـاه  دلـنـشـیـنت کـاه را سـازدکـوه می

 ارردی ماه کاه  هفتاد و دو تن! شرمنده م            هللا را کـنـدعـشق در ذات  تو مـعـنا می

 داشتی خوب عهدی با برادر ای دالور!

 داشتی جای دست از تیر دستان روی پیکر

 توست قدسّی و دل جوالنگه  پرواز   ایر  ط            توست آسمان طنّاز   چشم   جـذبۀ ماهی  و

 توست لقب اعجاز   درلحوائج ا واژۀ باب            توست زینبت دمساز  شهادت والدت تا  از

 محترممقامت بس رفیع است و جایگاهت 

 کـربـال نام  تو سـقّـای حـرم شود درمی

 ـداروی خـ آئـیـنـۀ مــقــام  بـــنـدگـی رد            اسوۀ عشق و ادب هستی و تـندیس  وفا

 بالا بریـزد خـون  پاکـت در زمین  کـرت            آمدی سـاقـی شـوی در خـیـمـۀ آل  عـبا

 مستجار عبدصالح، صّدیق، لقب سقّا و در

 خشم  سخت  ابروانت مثل  تـیغ  ذوالفـقار

 نگشت و مضطرود بیچاره تمام  عمر  خ در            نگشت برهر که کوبیده در  تو دست  خالی 

 نگشت شیده، عاشق  دیگرهر که از عشقت چ            نگشتهست بیچاره هر آنکه سائل  این در 

 جان  ما که صدایت نشکفد در نیست روزی

 ایـمان  ما ماه  ما گنجـینۀ عشق است در

 حسن م عـلـمدار حـسین و هم وفـادار  ه            دهن حیرت برانگشت  دشمن نهند  دوست و

 بدن برشقاوت ز اهل  که دارد زخم ا او            کـفنشهـیـد  بی هـمپای اربـاب و ربالکـ

 نشد بـال جـان داد و اّما بـنـدۀ کـافـر در

 نشد اصغر تا ابـد شـرمـنـدۀ روی علـی

 کندمی اینگونه غوغا نامش مگر چیست در            کندبلوی می و اعماق  جانش شور عشق در

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:       مربع ترکیب    قالب شعر: هستی محرابی          شاعر:   
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 کـندیماد را با عـشق بیـنا ز کور  مادر            کندمی چشم  خود وابسته را با  هرچهقفل  

 استرحمت آفتاب  ابَاالفضل که نام  یا  بس

 حرکت است در گرد  او فلک بر وخورشید  ماه و

 تخورشید داش هم َمه و آسمانش  در نگاه              داشت خوشا آنکه به لطف  درگهش امید ای

 توحید داشت ساغر   عشق را در جرعهجرعه            تایید داشت ازدست حسینش لوحی  زاو که ا

 تا که تصویرش دل  آئینۀ آب آمده است

 !تاب آمده است تب و جان او از آه  طفالن در

 

 م توصالحی که بَُود حق کال ی عبدا            گـفـتم توسـلی کـنـم امـشـب بـنـام تو

 الـسـالم تو هـا به عـلـیکدارم امـیـد            من یشه سالمهم همراه فطرس است

 بـنـین هـست مام تو مّ اُ  بابت عـلـی و            همین بس استوشجاعت نور  داری نصب ز

 عنی که شامخ است به عالم مقام توی            تـوأند شهـیدان راه حق خـور غـبـطه

 ام شد بـنام توکه زنـدگی ایـنگـامهه            معـامله با من نموده عشق دگر جور

 جام تو زنم لب خود را به گرلحظه ک ی            حشر تا به روزنشوم  مست می  دگر

 م تودلم شد غال آن زمان که جان و از            امتـخـت پـادشـاهی  عالم نـشـسـته بر

 ـمیشه مـدام توهرسیده لطف  بر من            املحـظـۀ گـذر زنـدگـانـی لحـظـه در

 اب الحـوائـجی و کـنـند احـتـرام توب            هـستـند مـلـتـمس تو حـتی ارامـنه به

 زادگـی و درس مــرّوت پــیــام تـوآ            روزگار دارد برای خـلـق  هـمه اهل

 هتمام تواس کوشـش و آن اپآنهم به             دست هدیه نمـوده دوبال را جای دو

 قـیام تو ود نـظاره کنـد برخبا چـشم             تا حشر تمام قـد شده در روز محشر

 آبم کـشد خجـالت از ُحـسن مـرام تو            هم بر لب دریـا هـنوز تـشنه لـبی تو

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن وزن شعر:غزل                   قالب شعر: میالد یعقوبی               شاعر:   
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 ریدیگ ها دارند شورت عشقدر کنار            دیگری نسبت داشتن دارد غـرور تو با

 های کوه نـور دیگریرزده از شـانهس            اما ماه تو صوم یک نورند،مع چهارده

 دیگری طهـور جام ت ازیا شرابت هس            یا هـوای مـسـتی تو فـرق دارد با همه

 دیگری طور بار این د کنددست وپا بای            مـوسی بـرای دیـدنت ای خـداوند وفـا!

 دیگری دهـد فـرمان  صـورمئنم میمط            خـدا باشد،پای دستان تو وقتی درمیان 

 دیگری سـتت دارند جـورها دو ارمـنی            ولیخودت کردی گرچه عالم را گرفتار 

 صبور دیگری سنگ هباحتیاجی نیست             حـسـین برای سـیـنۀ تـنـگ باوجـود تو

 

 ـاهـد مـکـتب یـقـیـن عـبـاسش            ای فــدایـی راه دیـن عــبــاس

 آسـتـیـن عـباس ـد بـیـضـا دری            عــاشــورا قــیــام داشــتـی در

 سـپــاه مـجـاهـدیـن عـبـاس در            فـضـل الـلـهـی عــلــمــدار تـو

 کیست سـردار راستـین عباس            مذهـب وفـا داری چون تو در

 الناس رچه بگویم که گفت خـی

 هللا عـــّمــی الــعــبــاس رحــم

 همه حال هست در وجود تو در            رنگ و بوی علی و احمد و آل

 خصالحسین  حسن سیرت و ای            ای کــتــاب مــکــارم اخــالق

 بال ات پـر وهای بـریـدهدست            عـوالـم مـلـکـوت شـود درمـی

 کـمـال رسد بهمی با سـالم تـو            که نماز همان عبد صالحی تو

 آسـتـین داری دست یـزدان در

 جـبـیـن داری سـجــده بـر اثـر

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل     عالیه رجبی                  شاعر:   

 

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                   ترکیب بند    قالب شعر: ناشناس                شاعر:   
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 سـالهعـموهـای سـه حـرم مـاه ارسرد            سـالهآرای سـهطـاهـای  دل ای سـورۀ

 عـودمو َدم طاووس حرم مهدی طرع            علی حاصل آرامی هر رود ای سرو

 عالی واعلی ”ال حول وال “ ی محرما            اسرا ده سـورۀ دو عـالم صد و کـرار

 وای سـحــرهـا و َمــه کـامـل مـــوالآ            مــوال ای روح دعـــاهــای مــدام دل

 هـالۀ احساس کرم و م وای گوهر عل            آاللـۀ آل الـلـهـی و ســـودۀ الـــمــاس

 دلـدادگـی و روح وصـالـی ـم اسـوۀه            کـمـالی راه هـمی ه صراطـی وهم را

 دم صدوده دور دگر دور حـرم راگر            سـرم را که دهـی آمال مسـرورم اگر

 مرد علمدار معرکه کی سر َدَهم ای در            دلـــدار ام ای دل وآمـــادۀ دلـــدادگـی

 

 لفوق دستها یعنی ابالفض دست و یب            ا یعـنی ابالـفـضلفـتـحـنـای خـد انـا

 اراالدای قـرض ما یعنی ابالفضلد            هرکـس گـرفـتـار آمده آسـوده باشد

 مـز قـبـولی دعـا یـعـنی ابالفـضلر            است ما کلیدکاشف الکرب الحسین یا 

 ی ابالفضلسخا یعن مع شجاعت باج            استوقف حسن نیمی حسین  نیم دلش

 غریـبه آشـنا یـعـنی ابالفـضل ا هرب            ها هم ندیـدند دست ردش را ارمنی

 عنی ابالفضلوفا ی هرجا که شد حرف از            جان کرم یعنی حسن هرجا که شد حرف از

 ابالفـضل یـشـیـن اولـیـا یـعـننبـاال             شأن او کل شهیدان غبطه دارند بر

 ئـیـنـۀ حـیـدر نـمـا یـعـنی ابالفضلآ            اصال علی را در وجودش جمع کردند

 ضلیعنی ابالـفـ کـربـال قای دشتس            ها دوبـاره دم گـرفـتـیم قـدیـمـی یـاد

 عنی مـقـام شـافـع مـحـشر بگـیـردی            بگیرد پر ودستش جدا شد تا که بال 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:               قالب شعر: غزل                مجید قاسمی      شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                   قالب شعر: سیدپوریا هاشمی           شاعر:   
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 ین حمله به تنگزدشمن شده لشکر  عرصه بر           صف جنگ دریدان شده عباس و حسین وقت م

 سپه کوفه برند طرف بر دو هر مله ازح           ورند حـمـله رجز هـاشـمیان روی لب و

 داصل و نسبـن می زادۀ با غـیرت وهاش           مـرد مـیـدان نبـردنـد و غـیـور عـربـنـد

 1سازندمی صد دو کار خود،ضربه  حین یک          تازندسوی عـدو می کف وتیغ حیدر به 

 ط مـعـرکه گـردیـده مـبـارز بـطـلـبوس           عربحضرت سلطان  عطشان جهان شاه

 وفه دماراین ک تنه تشنه درآورده از کی           َعـبـُدودها همه از یـورش او پا به فرار

 پی او ازونی به زمین گشته روان خ جوی           عدو پای سر و ودست  روی زمین فکند

 به نگاه همه استنگاهش بسته  این زبان           2اسب او شـاهـد رزم پـسر فـاطـمه است

 ردپـیکـر سپـ تـیغ دو یگری میـسره برد           یک برادر به صف میـمنه یـورش ببرد

 فـکـندها با نگـهـش میحـرمـله لرزه بر           شکندمی صف شکن از ضربت او پشت هر

 زم سـردار حـسیـن ارزش دیـدن داردر           تـشـنـه شـنـیـدن دارد رجـز ســاقـی لـب

 ردهتـنـه غــوغـا کـ ـان بـال یکدر بـیـاب           مثل حـیـدر به سـر زین فـرس جا کرده

 او جا یـاور همه ول عمرش به وفا درط           او آور هـم عـلـمـدار حـسیـن باشد و آب

 به دو قاب بدنینشسته  کهروح  ثل یکم           و نگـویـد سـخـنی بـرادر نخـوَرد آببی

 ـبَُودنبـرادر  حـسین یار و مثل عـباس و           نَــبُـَود کـس جـلـودار ابـالـفــضـل دالور

 بـشود پنـجـۀ دسـتان شریـفـش پـنجـه در           یک سپاهـی نـتـواند که حـریـفـش بشود

                                                 
 . بيت زير به جهت انتقال بهتر معناي شعر و تبيين روح حماسي بيشتر رزم حضرت تغيير داده شد 1

 سازندحين يک ضربه خود، کار دو تا مي           تازندحيدر به کف و سوي عـدو ميتيغ 
کتاب روضة الشهدا آمده است  با توجه به اينکه نام ذوالجناح در منابع معتبر نيامده و اين نام براي اولين بار در قرن دهم در.  2

 بيت زير تغيير داده شد

 بسته نگاهش به نگاه همه است زبان اين           ذوالجـناح شاهـد رزم پسر فـاطـمه است

نتن فعالتن فعالتن فعلفاعالوزن شعر:                مثنویقالب شعر: محمد رضا سروری            شاعر:   
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 رودواپس بشده هراسان ناخورده ربه ض           که آیـد به مقـابل، به نگـاه پس برود هر

 بزنندپایش به ضربه ر فرس یا که از زی           سمت کمـینگاه به قـفـایش بزنند مگر از

 اشیـاوریآبـی و بیـان از غــم بـیماال           آوریش لشکـری غـرق تحـیّـر شده رزم

 شیون و شین وسروری گو به کنار الم            حسین ویورش عباس  شرح جنگ آوری و

 

 ادعـای خـلـق خـانـۀ تو ای نـوکـری            رهـنـمای خلق ای چـهـرۀ مـنـّور تو

 و مـاورای خلققدس تاای نور ذات             اصالً شـبـیه نیـست به ما آفـریـنشت

 را حق برای خلق رسان رسانده تو وزیر            علت خلق تو این بَُود یک در هـزار

 خلق هوایروی زمین هم  به ارد قمرد            زمین دید آسـمان هنگـام رفـتـنـت به

 پای خلـق ـعـه به خـدا ردوقت مراج            کعبه بیـشتر سر کوی تو دیده شد از

 گشای خلق ازوی حیدری تو مشکلب            هاـوائج هـمه حـاجت گرفـتهالج باب

 دن دستهای خلقش دست شماست پر            شودخالی نمی که شد دخیل تو دستی

 ا ُحّب تو محاسـبه گردد بهـای خلقب            توست خدا حد عشق به قرب مامیزان 

 رجای خلق مأمن خوف و وخاستگاه ای             است اخم شما دوزخ من وچشمت بهشت 

 ـستم گدای تو که نباشـم گدای خلقه            فقط زدممن هر چه خواستم به شما رو 

 لقخجای  توحریم  جوار من است درا            کـربـال چـقَـَدر با تـو راحـتـنـد زّوار

 لقخپای وضۀ خونبار ر شود بها میو            ستدیـدنی پـیـش فـرات رفـتن زّوار

 خلق یکری رشید چه کرده جفایپ با            چه شد؟دست علمدار ما  ای فرات آه

 نفس نینوای خلق غضی شکست درب            رودمی هرز های عدوپاشو که چشم

 لقخچکیده شد اشک عزای ها دیده زا            تا که عـلم ز دست تو افتاد بر زمین

 خلق اب گرفـته صـدایرب مثل خـود              عطشانده شده روضۀ خوکه مجلسی هر 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: عماد بهرامی                شاعر:   
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 ستعشق راه به جایی نداشته تو زقبل ا            ستتـو صدایی نداشـتهعـشق بی آواز

 ستصفـایی نداشته هـیچ تـونـیای بید            ستنـایی نداشـتـه جـان ادب بـدون تو

 دندادب را رقم ز طلوع عشق و با تو

 های مـحـبـان قـلـم زدندقلب غـم را ز

 هـات مـحکـم استشبـیه قـدم یمان توا            اولـیـن قـسـم پـاک عـالـم اسـت نام تو

 ستهم کم ا بازشنوم هرآنچه میتو  زا            لبهای زمـزم است حسرت لبان تو در

 نامت ز کـودکی به لب ما تـرانـه بود

 ها بـهـانه بودـلـمع عـبـاس عـشق بود

 هــامــرام ــقــتـدای قــاطــبـۀ بــاای م            هاای سر به زیر پـیـش تو واال مـقـام

 هـاـالممـقــابـل مـدحـت کـ انـد در الل            هـابــاالسـت پـرچــم تـو کــنــار امـام

 شدیمحاصلی به بی چیرهعشق  راه در

 ابـوفـاضـلی شدیـم حـسین و گـفـتـیم یا

 ر شهر درد کوچۀ باب الـشـفـا تویید            گشا تویی در شرق و غرب حضرت مشگل

 ادعـا تـویییصـالـح بـ عـبـد تـفـسـیـر            مــرتـضــی تــویـی آئـیــنـۀ تــمـام قـد

 کام ما کار جهان شد به ایم و ما شیـعه

 اهر نـمـاز سـمت تو باشد سـالم م در

 شدی با هـنر اهـل هـنـر لـبـری زد در            شدی قرص قمر شهره به مهد نور در

 جگـر شدی المثل برای دل پر ربض            جا نبـرد بود تو مرد خـطـر شدی هر

 شودمصداق با شـکـوه ابـالـفـضل می

 شودلـفـضل می پـژواک لـفـظ کـوه ابا

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مربع ترکیب               قالب شعر: حسن کردی             شاعر:   
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 ـالحـمـاسی است مـزامـیـر کـرب وت با            الدل تـقـدیـر کـربـ هـست در جای تو

 السـایـۀ تـأثـیـر کـربـ ست زیـرکعـبـه            است با تو تـصـاویـر کـربال زیـبـاتـر

 که دستهای تو باب شفاعت است محشر

 قیامت است را چه خیال از تو زنسینه

 شودطل خواهـش نمیمـعـوقت عـطا             شوددست کـریم خستۀ بـخـشـش نـمی

 شودنمی نگارش به صد کتاب فضلش            شودبه نـور سـتـایش نمی عـبـاس جز

 هـاچـرخـیـده کـارها ز طـفـیـل کـریـم

 هـاکـریـم خـیـل عـبـاس بـوده ُمــرشـد

 شما پرچم جوان و گـاه پـیـرهای تکـیـ            شـما عـالـمـیـان پـرچـم سـارسـایـه ای

 ااه بـهـشـت داده نـشـان پـرچـم شـمـر            شـما ابـد به جـهـان پـرچـم بـاالست تا

 شد رسیـد صحـن تو و رستگـار زائر

 شد َحـرمت آشـکـار بهـشـت در شهـر

 شد نـیـازوزگـار سـفـلـۀ دون بـیراز             شد درازضریحت  به رواین دستها که 

 شد سـازباس گـفـتم و همه جا چـارهع            شد در بـسـته بـاز نـامت کـلـیـد بود و

 ایمالکروب ببـین دل شکسته یا کاشف

 ایمآسـتـان شـما چـشـم بـسـتـه تـنهـا به

 های خون زدۀ پر جـراحـتتچـشم بر            خجـالـتت خروش فـرات و سوگـند بر

 حـمـایـتت بـهـوت مـانـده کربـبـال ازم            بـر گـریـۀ حـسـیـن زمــان شـهـادتـت

 روح القدس به خامۀ خامـم نگـاه کرد

 راه کرد به حال مرا رو مدحت دوباره
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 در سر که تو باشی ی،از سر نپرد مست            که تو باشیساقی و ساغر  اند همه،مست

 شـیبـا ه تـوکالرام و دالور دلــدار و د            هـیـچ دلـی هـیـچ غــمـی راه نــدارد در

 تو باشی که مادر،آموخته ذکری به من             تـکـرار اباالفـضل اباالفـضل اباالـفـضل

 باشی که تو یـوسف این قـوم، برادر بر            از گـرگ هــراسـی بـه دلـی راه نـدارد

 باشی که تو ین و سوی دیگرکه حس ین سوا            است جای جهان تـرینامن الحـرمینبین

 

 ضلغـزل شد یا اباالـف ذن ورودم درا            آغاز كردم شعـر خود را با اباالفضل

 ـشكـل گـشای مـردم دنـیـا اباالـفضلم            هست تاهرمشكلی از دید  من سهل است 

 هـمـتا اباالفضلیب مانند،بی نقـص،بی            مثـل محـّمـد، مثـل حـیـدر مـثـل خـدا،

 اباالفضل برجا هست پا وقتی برپاست،            مستی و شور این مجلس و این پرچم و این

 ساحـل دریا اباالفضل كـشتی حسین و            نجـاتـیم اهـل با این مـراعـات نـظیـر،

 الـفضلهـستی كـفـیل زینب كـبری ابا            امـامـش تو كـیـستـی كه بـا وجـود دو

 كه كردی عشق را معنا اباالفضل روزی            شرمگین شدلیلی  مجنون خجل گردید و

 بـاال ابـاالـفـضل از بـاالتـر از بـاالتـر            عــالـم دو ای پـرچـم نـام بــلـنـدت در

 اباالفضل یا ذكر   ست مفتاح این روزی            استحسین  برگریه كردن  رزق  حقیقی،

 "اباالفضل ا الّ  ،الُحَسینالكرب   كاشفَ  ال"            است خلوت این توّسلهای من در ذكر

 تـا آبـروداری كـنـی فـردا ابـاالـفـضل            آب روان راحت گـذشـتـی دیـروز از

 اباالفضل خاك پای حضرت زهرا، بر            ضرب الَمثَل شد تا ابد طرز ُسجودت

 یك قـوم را انـداخـتی از پـا اباالـفضل            َدستای مست  بیات گونه با رفتن  این

 دیـدی عـلمداری زینب را ابـاالفضل؟            :گفترأس شاه می رأس تو شام با در

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            قالب شعر: غزل       محمدحسین ملکیان          شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: محمد قاسمی            شاعر:   
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 کندد دور پرچـمت یاحـق و یاهو میبا            کندماه در کـنج شبـستان تو سوسو می

 کندمی جارو را آب وئرت زازیر پای             صحن تو در حرس روح با دیگر مالئک هر

 کندهـای ابـرو میـادم تـو با اشـارتخ            انجام دادن عاجزند آنچه را یک عالم از

 کندین که بین جمعیت دارد هیاهو میا            زیارت الل مادرزاد بود ساعتی پیش از

 کندهـلـوان با نـام تو انگـار جـادو میپ            معرکه ولی درمردافکن است و سنگین وزنه 

 کندگو می غزل کمترین را هم طف تو اینل            !مـثـال معـرفتبیت بی الجرم ای شـاه

 کندست خویش را رو میدتازه  روز محشر            ستفضل اباالفضل علی همه یک ذره از این

 

 ســمـا ض وـظـم سـیـد ارهللا مـع آیـت            قــیـام کــربــال  یآیــۀ انـّـا فــتــحــنــا

 المرتضی ال العرب یابن عـلییابن قت            الحسین آیینۀ لطف خـدا حضرت ذُخر

 الـبـنـیـن آقـای کـل مـاسـوا یـوسـف ام            دشت نـیـنوا مرد هـاشمی سردار شیر

 ای امیر علقمه سلطان عرش و کبریا            حیا و رساقی لب تشنگان دریـای ایثـا

 هم قـالـو بـال ادنی و بهترین تفسیر أو            حضرت باب الحـوائج قـبـلۀ اهـل وال

 ای مصداق والشمس والضحی قیامت قامت ای            هادل ای امید اهل خـیـمه دریـا تـشنـۀ

 صاحب لوا حرم سرلشکر ای علمدار            صفا الحسین ای کوه تقوا و حضرت باب

 ای فـروغ سرمدی ای چـشمـۀ آب بقا            گشا ادب یاساقی مشکل مظهرعشق و

 جدا پـناه پـادشاه سـر حضرت پشت و            سلطان مصباح الهـدی لشکر ای امیر

 د مبطالباش وادی عـشق تو عالَمی در            عـزت همای دلربا غیرت و ای سپهر

 گدا بر لطف و رحمت از چشمی نما گوشۀ            خلقت تویی ای شافع روز جزا محور

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     سعید مرادی                شاعر:   

 

نعالتن فاعلفاعالتن فاعالتن فاوزن شعر:             قالب شعر: غزل     علی سلیمیان              شاعر:   
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 !بـیـدل اباالفضل ـاه شاعـرگ ای قـبـلـه            !اباالفضل مزّمل! والشمس! یا والقمر!

 !لفضل  عـلـی السائل اباالفضلا یا دائم            !دامنت ساحل اباالفضل الفاظ موج و،

 من تنهـا رعیت تو صاحـبم هـستـی و

 نیـت ام با شعـرات را کـردهپـابـوسـی

 مـعـنـا اهـل ای دسـتهـایـت دسـتـگـیـر            هاای حـضرت عـیسی مـسیح ارمنـی

 الـعـبـاس  فــرزنـدان زهــرا یـا َعـّمـی            الـکـرب تـمـام اهـل دنـیــا یـا کـاشـف

 بـاب الحـوائج ها،ـمـانهای رّب این پـی

 بـاب الحـوائج هـا،ای پـیـر سـقـاخـانـه

 از قــیــامـت عـبـور   ای بــرگـۀ سـبـز            تـنـدیـس تـقــوا و وقـار و اسـتـقـامـت

 نگـاهت آری قـسـیـم الـنـار و الجـنّـه،            اسبـاب شـفـاعـت دست بـلنـد تـوست،

 است آب حیات توانگشت  سر زجاری 

 استواجبات  از تودست  زدن بر بوسه

 معبود تو هر شب قراریست بین تو و            یـادگـاریـست ایـن پـیـنـۀ پـیـشـانی تـو

 هـای جـاریست مـی ساغـر سجـادۀ تو            داریست ماه عـشیره معـنی شب زنـده

 داده استمهتاب رخ  جلوه بر تو روی

 ا را آب داده استبوده نخـله اشک تو

 است ابـروی تو تکـرار تـیغ ذوالفـقار            خشم حضرت پروردگار است اخم تو

 است فرار لشگر در أنا العباس، گفتی:            است یک حمزه تبار این چرخش شمشیر

 قـیـامت میـمـنـه کـردی مـیـسره تـا از

 کوالک کردی یک تـنه کردی قـیامت

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: مربع ترکیب             قالب شعر: محسن حنیفی          شاعر:   

 



حضرت عباس علیه السالم ، اشعار هفد همدرآستان وصال؛ جلد   82 

 
000 

 زهـرا رسید و بـیـرق روضه علم شد            قـلـم شد دست تو تـاد وتـا که عـلـم افـ

 خـم شد قـد حـسین بن عـلـی پـیـش تو            ذره بـه ذره از قــد و بـاالت کــم شـد

 را داده خـبـر تـا مـشـک پـاره داغ تو

 وا شد ز گـوش اهل خـیـمه گـوشواره

 

 شودب ُرَخت منتخک قلم به وصف  ی تا            ـودرب ش بـایـد دخـیـل بـارش  الـطـاف  

 د!هـایـش ادب شــومـام  قـافــیـهتــ بـایـد            ُحسن  توستپی  اوصاف   که شعر در وقتی

 تو ُمنـتـسب شود فته بهشعرم وضو گر            الـکـروب  عـزیـزان  فـاطـمه ای کاشف

 شود لـب طـفی نـمـا که عـاقـبـتـم خـال  ل            بـولای سیـاه در این آستـان، قـمن لّکه

ـنَب س روزی فرات،            دستت به آب  علقمه خورده عجیب نیست  ودشـرزده مـاُءالع 

 ـودشیالَـلعَجـب  که ذکـر  ُصنـع  تو شاید            در ُصنع  ما خدا به خودش گـفته آفرین

 شاه ای سرسـپاه   گفـتم چگونه خوانـمت

 نــاب  مــاهاخـتـیـار بـر لــبـم آمـد جـبی

 شـودپـیـدا نـمی از  ُحـسـن  تـوواژه طـر            شـودمـعـنـا نـمی این لـغـات َشـأن  تو با

 شـودخـر غــالم ایـن هــمـه آقـا نــمـیآ            ای غـالم  حـسـینی به هر نَفَـسفرمـوده

 شـودحـضرت  دریـا نمی حـتـاج  رود،م            ن کنی به خلقعلقمه اعـال تافـتی ز رو

 !شودنمی ضرت  عـیسی؟حگـفتند جای             ولیضریحت شود  مقیم   خواست دلمی

 شود! نـمیا الّ  لـطف  توست وَ  ین هم زا            تـو خـادم حــسـیـنـی و مـن خـادم  تـوأم

 ه  شاهای سرسـپا گفـتم چگونه خوانـمت

 اخـتـیـار بـر لــبـم آمـد جـنــاب  مــاهبی

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ع بند                ترجیقالب شعر: بهنام فرشی              شاعر:   
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 وجـودت ی روح ائـمــه درا            هــمــه انـبـیـا درودت ای از

 ابوالـفضائل! لــی!فرزنــد ع            سـائـل تـو در عـالـم همه بـر

 ـربـه قـدم حسیـن دیگ تا سـر            حـیدر شیـر شمشیر حسین و

 یـر سـپـاه آل هـاشـمخـود مــ            مــاه آل هــاشـم تـو ررخـسـا

 گرفته ـون از ُرخـت آبـروخ            عشق از نفست وضو گرفته

 وز تـو را شـب والدتر هر            عـبادت بهـترین اوصـاف تو

 امـامـت ـوحـیـد و نـبـوت وت            قـیـامت تـوست تـا پـایـنـده ز

 لب تو انـش زده بـوسـه بـرد            ـار، چــراغ مـکـتـب تـوایــث

 سیـنـۀ تو جاری با شـیـر بـه            دور شیـرخواری شد عـلم ز

 ت ازلـــی مـــعـــلـــم تـــوذا            ای چـــار ولـــی مـعــلـم تـو

 کــمـالـتـرفـی نـزدنـد از ح            در پـیـش تـجـلّــی جــمـالـت

 دا زمیـنـه داریتا عـرش خـ            تو علم پـدر بـه سیـنـه داری

 ـنــۀ کــبــریــا جــبـیـنـتآیــی            ای دست عـلـی در آستـیـنت

 اح سـفـیـنـةالـنـجـاتـیمـصـبـ            آب را حـیـاتـی تـو تـشـنـه و

 تـو ا شب جـمـعـه زائـررزه            تـو ای قـلـب حـسـیـن حـائـر

 عـلـقـمه اباالفضل ازد به تون            فـاطـمه اباالـفـضل فرزند دو

 ــو پشـت ولــی کـبـریـایــیت            تـــو آیــنــۀ خــدا نــمـــایــی

 بــود هــزارۀ تــو ــر روزه            عــالــم هــمــه یــادوارۀ تــو

مفعول مفاعلن فعولنوزن شعر:                 مثنوی       قالب شعر: غالمرضا سازگار                    شاعر:   
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 باد مبارکت شرف و ین قدرا            ام سـجـّـادمــدح تـو کـنـد امـ

 هاآسـمـان خـیـل مـلک در اب            هاهمــه زمان پـرواز تـو در

 تو هـمـه بـصیـرت رمشـقس            تــمـام سـیــرت تو تـوحـیــد،

 ـشـنگـی گشـودیتلبخـنـد به             آب بـودی کـه مـیـان وقــتـی

 گفت چنیناین آب، وصف تو رد            گـفت وفـات آفـرینبـه  دریـا

 آبـی تـشنـۀ تـشنـگــی درلـب            حـقـا کـه تـو نجــل بوتـرابی

 ه قلب آب استبداغ لب تـو             تاب است غمت به پیچ و ز دریا

 گذشتی جان و سر ک لحظه زی            آب درگـذشـتـی تـنهــا نــه ز

 طور قبلۀ ،سرات و صحن وی            آیـــۀ نــــورســورۀ آیـــه ای

 ورق تــن تــوق قــــرآن ور            تـو دامـن هـمـگـان بـه دست

 مــــادر بــــود ز رث ادبـتا            حـیـدر میـراث شجـاعـتت ز

 گـرفت ز حیله راه تو تنگب            نیرنگ و رنگ به هزار دنیا

 جان جهـان کـنـد جـدایت زک            آورد خـــط امـــان بـــرایـت

 فشاندی جاندوست اری ی در            راندی درت به خشم را ز او

 استی ا حشـر بـر او بـرادرت            پـیـوستـه حسین را تو دستی

 جدا شد بدن سرت از وست د            ات فدا شدکه هـستی هـرچند

 ره فـرج گـشـایـد ـر خلــق،ب            آیـد کـه امـام عـصـر روزی

 علمـدار ن روز تویی بر اوآ            ا یاربـیـنمت ای حسین رمی

 عـلم امـام عـصـری حبصا            بـا لوای نصری تـو آن روز

 از خــاک تـو آبـرو گـرفـتـه            به ثـنات خـو گرفـتـه "میثم"
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 است عباسبه نام عالم  درهمیشه دب ا            عـشق ُمـرید مـرام عباس است جهان

 باس استعبام  جـلد شـفـا ـبـوتـرانه،ک            تــمــام مـذاهـب عـــالــم طـبـیـب درد

 مقام عباس است این در از ه جمله بهترچ            انت خود به نفسی موالیلب  شنیده از

 ی زیر گام عباس استا بهشت باغچه            تردیداست بی سررها قیامت از همه س

 تغـالم عباس اس هرآنکسی که غالم            "خدا به طالع او مـهـر پـادشاهی زد"

 ستا عباس عشق قـیامت قـیام سم بهق            پایـش قـیـامـت کـبـری قـیـام کـرده به

 است طیع محـض امامت پیام عباسم            نـدحـسین بـنـشـیـ کـسـی نـدیـده کـنـار

 گرد امام عباس است بیت به که طوف            اش فرمودکـعـبه بـلـندای خـطبه فراز

 است عـباس مستـمـنـد  جـواب سالم و            دوبـاره سـائـل هر سـالـه آمـده بر در

 

 ـیمحسین سامان ابالفضل و سر ویب ما            حسینیم که گریان ابالفضل وعمریست 

 محـسـیـنـی ی قـوم مسلمان ابالفضل وا            هـمـه دنـیـا گـویـیم بـه آوای جـلـی بر

 حسینیم ـا در پـی درمـان ابالفضل وم            زخـم بشود این دل پُـر تا اینکه مـداوا

 حسینیم شان ابالفـضل ود شکر پریص            شده دلدادۀ یاریست که پریشان دل هر

 ر سفـرۀ احسان ابالفضل و حـسیـنـیمب            همه اوقـات با یک نگـه مـادرتـان در

 ا در یم غـفـران ابالفـضل و حـسینیمم            دیـدیـم که اشک غم او شست گـناهان

 ـسیـنـیمّوار خـراسـان ابالفـضل و حز            در مشهـد سلطـان همه در کـربـبالیـم

 ا زائر و مهمان ابالفضل و حسیـنـیمم            جمعهِ  یک شب کاش ببـینـیم که در ای

 حسینیم و لب عطشان ابالفـضل و کام            لطمه زنان، مویه کنان   ما سینه زنان،

فعلنعلن اعلن فعالتن مفامفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل   حسن کردی                شاعر:   

 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            قالب شعر: غزل     ناصر شهریاری                شاعر:   
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 دهدی به دنیا میگاهی شکـل زیبای درد،           دهدتوفان به دریا میآشوبی که یک  مثل

 دهدمی باران را به صحراقطره  یک سرتح           یـا ولـیبـرد تـا سـیـنـۀ دربـرهـا را میا

 دهدخودش را در دلت جا می باشی همنگ س           کندهـفـتاد خوانـش امتحانت می عشق با

 دهـددای ماجـرا وا میابـتـ در یک نـفـر           بردمی آخرعهدش را به  یک نفر مثل تو

 دهدمی «های تنهاآدم» دست عشق کاری           ای!مرد میدان بوده تنها ،تو اولهمان  از

 دهدقتی به زهرا میو مثل تو را یک پسر           کندغـربت این روزها کم می مادرت از

 دهدخدا را می امشب یک نفس بوی دشت           کنندها از دلهره رم می روی و اسبمی

 دهد!یرا هم به سقا ممردانگی یرت و غ           که زمـانی تـشـنگی را آفـرید یآن خـدای

 

 !حیـدری عباس حسینی و و ذوالفـقارت            خـداونـد اکـبری عباس! تو شیـر شیـر

 یشه دیـده و دسـت بـرادری عباس!هم            حسینفدای  شددستت که  و قسم به دیده

 ز تمام شهیدان حق، سری عباس!اتو             حسینباب  لمراد واباب حاجت و تو باب

 حسیـن مکـرری عباس! ه در جالل،ک            کندخطاب  به تو زهرا پسر عجب نه گر

 عباس! محشری دارعلم علی تو پس از            صـف محشر دردوش توست لوای حسین به 

 تـرین دسـت داوری عـباس!پـایدار تـو            دستـیچه بـیاگـر تو دستیـار حسینـی،

 عـلمدار لشکری عباس! میشه میر وه            عـاشورا حسین را نه فـقـط ظهر روز

 وند را دری عبـاس!خون خدا تو شهر            سوگندصورتت  و دست سر وفرق خون  به

 س!عباکوثری فرزند  تو رات چیست؟ف            روا بـَود کـه بــه آب فـرات نـاز کـنی

 پـیــمـبـری عـبـاس!ـه تـو فــدایـی  آلک            هـزار مرتبـه"میثم" فـدای خاک رهت

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 عر: غزل   قالب شغالمرضا سازگار              شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل     رویا باقری                 شاعر:   

 



   87 سایت جامع آستان  وصال   astanevesal.ir جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان
 

000 
 

 جاریزالل  جان  دل و ی درو            عـظـیـم رسـتـگـاری ای نــور

 کــرده نـگـاه سـوی ُعـلـیــا وا            دنـیا ای بـستـه دو دیـده بر دو

 ـم ُخـلـد برین َهـمـی ت توسته            ـیــم نـیـّت تـوسـتجـنـّات نـعـ

هر از نگه  تو شرمسار            است تو وامـدار سـحـر ماه از  است م 

 پـلک تو صد ستـاره ریـزد زا            شب از پر گـیـسوی تو خـیزد

 ــو داردد والیـت تخــورشــیــ            بـبــارد چـشــم تـو تـوحــیـد ز

 بر عـرش خـدا کـند مـبـاهـات            کـنی مناجـاتمی وقـتی که تو

 ـهـا شــود از نـمــاز تـو آبدل            هـنـگـام قـیـام تـو به مـحـراب

 دولـت گـیـسـوی کـمـنـدت زو            از هــمـّـت نـــالـــۀ بــلــنــدت

 ــــه دیــــدن  آفـــتـــاب آیــــدمَ             مـحـراب بـه پـیـچ و تـاب آیـد

 االطاَعـه ی حـضرت واجبو            ای عــال ـم  غـیـب و الـشـّهــاده

 کشان کشان است سّجاده تورا            حاالت  تو از عـلی نشان است

 ک، سـعـادتـت نـداردجـز اشـ            شـب تــاب عــبـادتـت نـــدارد

 قـــدام  عــلــَی الــــّدوام داریا              قــــــوام داری ــدا،در راه خــ

 نـفـوس میـوۀ توست ـطـهـیـر  ت            تـزکـیـّۀ نـفـس شـیـوۀ تـوسـت

 مــرامـت تـحـبـیـب  قـلـوب در            بـر سـاحـت  اقـــدس امــامــت

 ج امــام هــم کــالمــیـا پــنــب            صاحب احترامی ازبس که تو

 یـن پـنـج امــام را تـو دیــدیا            نـدیـدی بـا ایـنـکـه پـیـمـبـری،

مفعول مفاعلن فعولنوزن شعر:                     مثنوی   قالب شعر: محمود ژولیده                   شاعر:   
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 وران امـــام مــجــتـــبــی راد            مـــرتــضــی را ایـــام عــلــی  

 اسـارت عـلـی نـه تـا ــمـرازه            هــمـراه حـسـیـن تــا شـهـادت

 پـنـجـم بـود امـام دوش تـو ـرب            ـو آســمــان انــجــمآغــوش تـ

 َمحـرُم العـشـیـره ـشـمـان توچ            الـبـصـیـره حـضـرت نـافـذ یـا

 و لب تـو درس دادهدجـان را             دل را ادب تـــــــو درس داده

 یـن مـادحـی تـویـرا به حـسـز            چـه عـبـد صـالحـی تو دانـم ز

 گـفـتـن ز رحـمـت کــردگـارو            تـو نــتـوان ز یــار گـفـتـنبـی

 ریختی از لـب تو مییا سیـد            ریختمی مطلب تو صد خطبه ز

 خصایل که تویی علی ین بسا            فـضل تو ای ابـوالـفضائـل در

 ندارد کـسی پـسر مچـون توهـ            نــدارد گــر شـیـر  خــدا سـپـر

 شمشیـر به دست توست بازی            هـنـگـامـۀ جـنـگ سـرفـرازی

 اَمــانـت شـد شـاهــد رزم بــی            بــرای دوسـتــانـت صــفــیــن

 ـایـق اسـت عـزمـتصیّـاد  دقـ            مسبـوق به سابق است رزمت

 درخـشیـد بود خوش فین  توص            ای ماه به پیش چشم خـورشید

 ـمـق  سـپـاه خـصم لـرزیـدع تا            چرخید که طرف هر تو شمشیر

 اتـل مـارقـیـن ابالـفـضلوی قـ            ابـالفـضل قـالـع قـاسـطـیـن ای

 ابالفضل ی خـصـم منافـقـیـنو            ابالفـضل مشرکـیـن دشمـن   ای

 طاعت است و بیعـتا مدح تو            هیبت و شجاعت است وصف تو

 صالـحـانـی بـیـوت ـحـصـولم            مـحــبــوب دل پــیــمـبــرانــی

 ات عجب کـریـمیوز مـادری            از نـاحـیـۀ پــدر عــظــیــمــی
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 سر سایـۀ را چو هـراست توز            بـنـیـن تـو راست مـادر گـر اُّم  

 مـادر تو شکـوه زهـراست رد            یـنکـه کـنـیـز آل طاهـاستبا ا

 کـالب اسـت یفـاطـمـۀ بـنـ از            حساب استآنچه بی هر تووصف 

 ال و پــر تـو َمـلـک نــداردبــ            کـس نـمـک نـدارد مـانـنـد تـو

 بـان خـیــمــهسـتـان تـو سـایـد            چون روان خـیمه ای روح تو

 ـریـم حق نـگـهـدارحبودی ز             تـا لحـظـۀ آخـر ای عـلـمــدار

 نـالـۀ امـان داشت تـو بـهـر از            داشت ات نـشانقـبـیـله آنکه ز

 ست بـوسـت آمداخـالص به د            بـس غـم به رخ  عـبـوست آمد

 م صحبت و هم َجلیس زینبه            اَنـیـس زیـنـب ای ســایــۀ تــو

 ّمــیــد خــیــام اهــل بــیــتــیا            تو عـشـق  تـمـام اهــل بـیـتــی

 ـو کـاشـف  کـرب  کــربـالیـیت            تـو مـاه مـنــیــر هــل اتــایــی

 ـصـم کـه واهـمـه نـداریخ از            حـصاری حـرم چـنان اطراف

 تـشـنـه لـبـان عـنـایـتـی کن رب            ـن سـقــایــتــی کـنآب آور  مـ

 ه خـیـمه برگـردبگر آب نـشد             این هماَورد مشک مرو دربی

 عــمـویـنـد زمــزمـۀ عـمـو رد            طـفـالن همه ذکـر تو بگـویـند

 مـیـنـمـت بــر زدسـت نَـیـُفـیب            که شـرمـگـیـنـم مـاه مـگـو ای

 )آب دیدم را پُـر چـشـمـان تو(            دیــدم را ُمـجـاب افـسـوس تـو

 است واژگون عرش سر از ماه            است خون غرق رخ تو که بس از

 ه کـنـار تـو نـشـسـتـهزهـرا بـ            شـکـستـه غـریب  دل مـیـر ای

 تـوست زهـرای شهـیـده مـادر            مـظلـومـۀ عـشق یـاور توست
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 قــرار شـدات بـیز آبـروی حـیـدریا            شد به وسعـت نگهت چون دچار دریا

 شد س روزگارمه رسید و سپ و خورشید            ایگشوده چشمت ورسیدی  زمین تا بر

 نار شدجـلـوۀ رویت کـ خجـلت زده ز            است نهاده عرصۀ شب پابه  وقتی قمر

 بعـدش مـالزم سر کـویش، شـمار شد            سرشت ما رو زد به ساقی همه عالم،

 شـد تان اعـتـبـار وقـت سـحـر گـدایـی            1دخـانـۀ تو بو شـام و سحر گـدا به در  

 شد مار و تار اتمواجهه در دسته یک            فـرار در ترس هنگام رزم دشمنت از

 شیـرانه تیغ جـنگی تو، ذوالـفـقـار شد            ـظی به حرم یا به اهل آنمردانه حـاف

 ات یـادگـار شداینگـونه کـار عـاشقـی            سر چشمم گذاشتی از آن زمان که پا،

 شـد غـبـار ما پُـر جـرعـۀ لـبت سربـی            یکـبـار هم سقـایت جـمعی خـمـار کن

 شد عطشان سوار رأست به نوک نیزۀ            روضه بگذرمتو بی زشوم راضی نمی

 

 هاهـمه اضـراب نبـود اتای سـایـه            هـاتـالطـم امـواج آب ای دسـت تـو

 هاـرور زمین از شهابغنشکستن             اند جـاذبـۀ توست عـلّت""فـهـمـیـده

 هاـشت سـرت تـمامـی حـّد نصابپ            خورندمی همه غبطه و کنیمی پرواز

 هاکتاب و حساب از این شعور خارج            کنم توییمی اند نظرهرچه گفته در

 هـاربــاب انــتــظـار آمــدن تــو رد            ایگرفتهدستت  سر برآب  مشک پُر

 هاتـو ... آب شـرمـنـدۀ زالل نـگـاه            شوندمی چه زود صحنه به هم خورد و اّما

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

 .شعر آمده را جايگزين ابيات زير کنيد

 دشـي تان اعـتـبـار ر گـدايوقـت سح            وقت سحر گدا به درت رو نهاده است

 طشان سوار شدعرأست به حجم نيزة             روضه بگذرمشوم ز تو بيراضي نمي

یل فاعلنمفعول فاعالت مفاعوزن شعر: غزل                قالب شعر: علی احمدیان                شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: علیرضا لک                شاعر:   
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 هابیان از شرح وای رفتهآنکه فرا  ای            هاجوان و دل پیر به دست توبسته ای 

 هـاکـانمـ قـیـد زمـانـهـا و زاد شد ازآ            آمـد غـزلـم بـال در آورد تو تا عـطـر

 هاریـانه خـونش جـب بخـشید نگـاه تو            عطش عشق بـمیرد رفت فرات ازمی

 هارثیه خوانممستند همه  دست تو از            آب نبوده استمست تو فقط خـیمۀ بی

 هاکـمان تیر و الم به سرخاک همه عـ            که افـتاد دل فـاطـمه لـرزیـد تو مشک

 هاغـم آن چه باید بـکـنـد در این بـیت            سکینهآن گوشه  آب شد، عمواین گوشه 

 هاناین گونه اما براوست  ین دست ردا            چه امان نامه ببیـنید و بسوزید رای ه

 

 کندمیموی خود پریشان  جمعی چو خاطر           کندمی میدان آهنگ عشق چون شهسوار

 کندمیعزیزان  واز جوانان  هر زمان یاد           دامان صبر دیده بر چکد ازاشک خونین می

 کندجان مات و حیران می کشور قل را درع           فداکارش که یک عباس او خیل از بشنو

 کندان خویش را تسلیم جانان میگاه وج           دهدمی راه قرآن در را گاه دست خویش

 کندمیل لعل بدخشان د برخون  از عطش           فرات پیش لبش دلش خون و موج زن شط و

 دهدخواهد خدایش باغ رضوان میست مید           دهـدـر میخواهد خدایش آب کوثآب می

 کندکجـا هر مشکـلی داریم آسان می هر           اش دست خـدا دستی برای خـاطر بی از

 کـنددردمنـدان می ما دانی چه بادرد می           ای طبـیب دردمنـدان دردمـنـدم دردمنـد

 کندیـشتر عـباس درمـان میب  ردها راد           تقرب دوسدارالشفای  خلق می دانند در

 کـنـدـانـۀ امیـد ما را اشک ویـران میخ           توئی باب مـراد نزاریم و ما همه زار و

 کندطغیان میآب  آید پی پی در گرا سیل           اشک خیزطوفان  موجبنیاد هستی  کندمی

 کندبیـشتر تعـریف از اشعـار کاشان می           وصف شعر شهری بپرسد از کسی حداد، گر

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            قالب شعر: غزل     محمدرضا سلیمی               شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزلعباس حداد                 شاعر:   
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 عـباس ه مردی شهرۀ دنیاست،ب            عـباس هاست، مشكـل كـلید قـفـل

 عباس ،معناست و صورت فتّوت،            خوار خوان لطفشریزه مرّوت،

 عـباس مـاسوا موالست، لی برو            بن عـلـی را عـبد صالـح حـسین

 عـبـاس برای زیـنب كـبـراست،            كــربــال، آرامـش دلبـه دشـت 

 عباس ،زیباستز هر  ه زیباتر،ك            بـود بــدر مـنــیـر هـاشـمــیــون

 عباس ،آقاستسخا  جود و ه درك            دامـنـش دسـت تـوسـل بـزن بـر

 ادرش زهـراست عباسلیكن مو            اگـر چـه زادۀ اُم  الـبـنـیـن اسـت

 

 ر پَرتُو نور خویش دریاب جماعت راد           عشق است شعاعت را هاشمای ماه بنی

 را ـنگـام عـطـا کردن بگـذار قـنـاعته           تـو عـبـد حـسـیـنی و ما بـنـدۀ درگـاهت

 را ضاعتب مورآوردیم چون  ر کوی تود           تو َسـرور و سلطانـی اربـاب سلیـمـانی

 گونه َمتـاعت را محتاجـیم هر پس سائل             مستیم و تهـیدستیم کـشکول تهـی هستیم

 دریاب جماعـت را ای ساقـی جامی بده           ما تشنـۀ یک جـامیـم شایـستـۀ اکـرامـیم

 ائت راـرـر دشـمـن تـو داریـم اعـالم بب           نـام تو حـّسـاسیـم ما پـیـرو عـبـاسیـم بر

 ـطـاعـت رامُ  ــرمـاناجــرائـیـم ف آمــادۀ           آقـائـیم فـرمـانـبـر مـوالئـیـم جـانـبـاز تو

فّینت کافیسردار           یَـل  لشگـر ای شیـر نر  حـیـدر وی میـر    راشجاعت است  ی  ص 

ی  شرمنده کردی  که نیست کش           ای جام می باقی خون گریه مکن ساقی  را طاعت م 

 را سـپـه دشـمـن دیـدنــد دفـاعـت ـتـیح           دست چها کردی بیکردی  ادا حق را تو

 ز تو ادب آمـوزیـم َمـردیم اطـاعـت راا           بارانیم گریانیم با اشک تو چون مشک  تو

 عت راگیرت کافی است شفا دستان علم           در شـأن تو ای آقـا فرمود چـنین زهـرا

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                     قالب شعر: غزل    ژولیده نیشابوری             شاعر:   

 

مفاعیلن مفعول مفاعیلن مفعولوزن شعر:             قالب شعر: غزل      محمود ژولیده               شاعر:   
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 کندست چون جـام الـستم میم           کندعباس مستم می ذکـرت ای

 کندتاسـوعا پـرستم می ـشق،ع           گرچه اهل عـقل تکـفـیرم کنند

 کندهر نشستم می دب درپس ا           ادب درس تاسـوعا مواسات و

 کندیم  اعـتـت یکـتـا پرستمط           درس بندگیاست  عباس درس

 کـنـدز بـاال و پـسـتـم میاآگـه            روح اقـدام بـصیـرت سـاز تو

 کـنـدمی را تـعـلـیـم دستـم ـارک           شیوۀ خـوب عـلـم بگـرفـتـنـت

 کـندمـسـتـم می ام زیـبـای تـون           بازهم میگـویم ای مـوالی من

 المـومـنـین امـیـر سـاقـیـا جـان

 الـبـنـیـن نـی ای یــل  اُمّ اکـفــیـا

 صـفـا ارگـاه بـاصـاحـب آن بـ           وفـا حـریـمـت قــبـلـۀ اهـل ای

 شـبـســتـان وفـا ـا بــمـانـم درت           ای از آن حـرم جایم بده گوشه

 جـفا شـویم اهـلمی تو، از ورد           را هم بدستانت بگـیر دست ما

 خفا یان یا درع محرمم کن در           رسدمی سائلبه  سلطان زانچه از

 قـفـا ـاشقانت هم مـریـدت ازع           رهـبـرت نهـادی جـای پـای پا

 زانکه تو بودی غـالم مصطفا           انت گفتبنفسی را موال  تو گر

 هـا دادی به اُردوی وفــا درس           روحی فداکمصطفی  غالم ای

 المـومـنـین امـیـر نسـاقـیـا جـا

 الـبـنـیـن اکـفــیـانـی ای یــل  اُمّ 

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                ترجیع بند     قالب شعر: محمود ژولیده                  شاعر:   
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 اباالفضلصف پیکار  ی دست علی درو           اباالفضل سردار و سر حق را ای لشکر

 ایـثـار اباالفضل ر پـیـکـرهم روح تو د           عـلـی در تن پـاکـت هم خون حسین بن

 ضـلاالــفــرام دل حــیــدر کـــّرار ابــآ           مـاه سه خـورشیـد  فـاطـمه و ریحانۀ دو

 باالفضلاـرمـانـده و سـقّـا و عـلـمـدار ف           ارتـش اســالم کـه دیــده مـانـنـد تـو در

 اباالفـضل و اللـۀ عـبـاسـی و مـا خـارت           تو مـاه بـنـی هـاشمی و ما شب تاریک

 اباالفضل ـیـل بنی فـاطـمه را یـارخهم            هـستی فـاطـمـه هم کـاشف کـرب پـسر

 ر خـسته دلی نام تو تکـرار اباالفضله           نوبتحاجت خود کرده صد وسی وسه  بر

 لاباالفض عـلـقـمه بـازار و مـشتـری وت           یـوسف زهـرا در مصر والیت شده بر

 ات اقـرار ابـاالـفـضلایـیکـردنـد به آقـ           شهادت و ایثار غیرت و ادب و عشق و

 اباالفضل گرفـتـار ـشق توعخـلـقـنـد به            حسینی گرفتار خویش و ای ازتو رسته

 اباالفضل شـرربـار شمـشیـر پیـوسته به           خنده ما بهر تو گـریـان و زند زخـم تو

 اباالفضل مش به کف و اشک به رخساراج           توست سکـیـنه به حـرم منتظر برخـیـز

 گـذار بـگـریـد به حـرم زار اباالفضلم           عطش آب شده طفـل سه ساله از سـوز

 اباالفضل علقمه بردار لحظه سر ازیک           تا آن که بـبـیـنـنـد بـه تـن دست نـداری

 اباالفضل ست برون آرد علی، ی دستا           به اسـیـری رود زیـنب کـبـری مـگـذار

 ـردیـده تو را فـاطـمـه زّوار اباالفضلگ           علقـمه تنهاست کی گفته تن پاک تو در

 اباالـفضل انـد خـریـدارحـسیـن هـرا وز           عـزایـت که شده اشـک خـون دل ما را

 ر اباالفضلچشمی که بگریم به تو بسیا           "مـگـذار شود خـشک دمـی دیـدۀ "میثم

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            قالب شعر: غزل     غالمرضا سازگار               شاعر:   
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 هستخبری  ،که علم رفته به باال جا هر            هست سایه سری سر، هست به قمر تا نور

 هستو نظری  سرش چشم و نگاه دنبال            ابروستو قامت  قد و وخال  وکه خط  جا هر

 ل زهـرا ثمری هستیعنی که برای د            الغـوث نوشتـند ابا را پور وقتی که تو

 هست؟ صه اثریغ غم و از تو بودن با            گـفـتند تو را کـاشف کـرب دل ارباب

 کمری هست ،کنارش تا هست علمدار            پناهش تویی قامت نکند خم تا پشت و

 یـناً سپری هستیـقـ عباس اگر هست،            یک لحـظه کـنار تو دل خیمه نلـرزید

 

 موال ا توای فضیلت ر کن، به من گوشۀ چشمی           ادعا رادل بیاین  کردم، نـذر چشمان تو

 زیبا«  غزل لبخند » یک گویم من برایت،ب تا           چشمم نذریک تبسم  دلم کن، غزل نذر یک

 شکوفاکنی گل را می نم نم، هایا نوازشب           تودهی رحمت می بوی ،بهاریمثل باران 

 زادگـاه رود و دریا های مهربانت،دست           باران وخورشید ۀ خان های نازنینت،چشم

 !آمـد و شـد داری آقـا ـنـش،با تـمام آفـری           جمعند کوی تو سر بر ،گیتی دو ساکنان هر

 هاـبـلـۀ اهـل زمیـنـی، مقـتـدای آسـمـانق           بر زبان آفرینش ذکر خیرت هست دائم،

 را هاآب آبـروی عـاشورا خـریدی، وزر           عـاشـورا خریدی وزر ها را، آبروی آب

 دریا دو روح هفتاد و مشکت، نوشد زآب می           را آب دادی کربال مشک خالی، مهربان، با

 اغ عاشورا شکوفاشد ز خون دست هایت، ب           هایت آسمان دست خون شد، فرصت پرواز

 معنا عشق را کردی تو شفق با لهجۀ خون، ونچ           هایشالله با کـربال دهد فردا شهادت،می

 را معصوم شما نور سرودم،شد میمیکاش            !روح مقدسوارث  اسم اقدس، ای ظهور

 موالتوانم نیست  در رار کمالت،کشف اس           ای اسطوره رنگیاسوه یک معمای رشیدی،

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:               شعر: غزل      قالبحسین ایزدی                شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتوزن شعر:           قالب شعر: غزل     رضا اسماعیلی                 شاعر:   
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 اش را نداشتهدرک عـاشقـی س تابک            نداشتهکه هـمتا  عـاشقی است عـبـاس

 شتهصحـن  مصال ندا گـیرم که شهـر،            ابالـفضل قـبـله است محـراب  ابـروان

 نجـوا نـداشته ا بجـز عـبـادت وه شب            است روی جبینش مشخص ُمهر  جای  از

 اشـتـهدست به فــتـوا نـد ـزد حـسین،ن            ولـی آیـت حـق بـود او عـالمــه بـود،

 آقـا نـداشـتـه ســوی مـنـزل اهـی بـهر            او طریق کس جز گشته والحسین  باب

 کـبـری نـداشـته یـنـبزجـز نـوکـری             که منصبی هم است اگر همین بس مدحش

 تـهنـداش ـن به وصف  ادب تـایالـبـنـ اُم              است معرفتش ارث مادری مرام و و ُخلق

 ثــل پــدر ز واقـعـه پــروا نـداشـتـهمـ            جنگ وقتبود رجزش علی  مرتضی یا

 نــداشـتـه قـت تـقــالو یـعــنـی شـکـار            زدهمی کفر بین جنگ سر   چون رعد،

 بـفـرما نـداشـته غـیـر اش بهخـانـه در            زده است به کویش نوشته است هرکس که سر

 عـیـسی نداشته داُرالـشـفـای حـضرت            اشخـوان نـذری نـان سـر تأثـیر تّکـه

 حـاشا نداشته گـرفـته که طـوری شـفا            ارمنی بپـرس نمیکنی... از اگر بـاور

 شـتـهحـیـا نـداشب ا دار در ب زنـدهش            گـدایـان کـوی او قـدر حـتـی خــدا بـه

 نداشته معـرفـت به دوست تقـاضا زج            دستان باده ریز سائلی که ز بهرحمت 

 ـرفـم برای مـنـقـبـتـش جـا نـداشـتـهظ            مـدح او خواستم زبـان بگـشایـم بهمی

 !ـه؟نـداشت ه قـامت رعـناک سـقـا مگـر            !پس چرا؟تنگ است و قبرش چقدر کوچک 

 است که هـمتا نداشته عـباس عـاشـقی            گفـتند تشنه بود حسین و...نخورد آب

مفاعیل فاعلنمفعول فاعالت وزن شعر: غزل                قالب شعر: محمد جواد شیرازی            شاعر:   
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 اغراقی از تر اندیشه فراوان از تر افزون تو           عشاقی آواز نه درتوصیف شاعرها  در نه

 اقیدهیچ مص دیگر تو ها جز ن صفتای ندارند           سقایی شـیـدایی عـلمداری و وفـاداری و

 یالساق ایهـا یا گـویـد االزید آنجا که میی           ودند بدخواهانب حتی معترف خوبّی  تو به

 آفاقی چه تو باالی دوش پیداست از مگر            کردندمیمعراج را توصیف  کودکان تمام

 ای مرگ مشتاقیسست از بس برگ هم رکاب از            ماند جا رفتنت از اتسایه که حتی رفتی چنان

 قیآن بخوانندت هوالبا از چنان رفتی که بعد           عرصۀ میدان شود درتو فراری می از فرار

 قبراقیبرای جنگ  اما هنوز زخمی از رپُ            از دستت گریزانند آیی وبدون دست می

د تی(به سوی خیمه  دست رّزاقیبی یی که تومشک سقابی که تو           برگرد ها یا )ُعد تی فی ش 

 ام بـاقـی ماند باقی روضه درون سیـنـهب           جان را کشدمی گریه به آتشبیبغض  شنیدم

 

 کند می اشک را سـقـا چراغان یـدۀ پُـرد           کند خوب گـریـان می ها را نام سقـا دیده

 کند یمارباب مهـمان  ا بر درری عـالـم           الحسین عبدالحسین او بُود باب الحسین ذُخر

 کند ل سینه زنـان لطف فـراوان مید بر           او بر بگشاید آغوش حسین میگوید هرکه

 کند یم احسان و لطف برما است اباالفضل ینا           افتاده را دست داده تا بـگـیـرد دست هر

 "کند یشتـر عباس درمـان میردها را بد           بهداری قرب حـسین دانند در خـلق می"

 کند می خندان شاد و را یامت شیعیانق در           عشاق اوست ضامن هم البنبن مادرش ام

 کند محبان می یی ازمشکل گشا دست او           ست دیدنی روزمحشر زهرا دست بر او دست

 کند می ریشانپ و رزا را عباس سخن این           معجر زینب سخن گفتن خطاست پیش او از

 کند می را نمایان او لطف مهدی گفتن از           عباس گفت سی شب مـاه محـرم باید از

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:           قالب شعر: غزل    حمید رضا برقعی          شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل     جواد حیدری                 شاعر:   
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 استاباالفضل  حضرت مشکل گشا راکهچ           یا اباالفضل است همیشه روی لـبم ذکـر

 اباالفـضل است ه معنی دست خـداک اگر           عجب وپس چه دودست داده به راه خدا

 ه استجابت صدها دعـا اباالفضل استک           جمله جملۀ یا کـاشف الـکـروب قـسمبه 

 تاباالفضل اس فداچیزش که شدهمه  سیک           مسیر حسین نمونه است اباالفضل و در

 است االـفـضلگـرفـتـارهـا ابـ وای دردد           از ابـتـدا بـه من آمـوخـت مــادرم تـنـها

 ر شفاعت هر شیعه با اباالفضل استاگ           دوزخ آتش ،چه ترس از از ترس داردچه 

 استلفضل یااباا آن ذکر که درمجلسی ه ب           آیـد خـود امــام زمـان گـفـتـه اسـت مـی

 الفضل استابا عزالب صاحب  برکه  بینب           بـگـیـر ذکـر ابـاالـفـضـل با امـام زمـان

 

 طوفـان متصّور ال حـول  تو... از پنجۀ           دراک تو ایـمـان متـصّورکه ز ا ای آن

 ر عـلـقـمـه دریـای خـروشان متصّورد           تـان گـشـت قـیـامت مـتـبـادر بـا غـّرش

 ـتـصـّورمـقّـایـی و بـا یـاد تـو بـاران س           نـمـوده ست جـهـان را ُمـتـرنّـم نـام تـو

 ّورـنـهـا بـه مـقـام تـو شـود آن مـتـصـت           گردن یار است گ جوشیدۀ درر« غیرت»

 شته ست چنان سورۀ رحمان متصّورگ           دسـتـان تو آیـات بریده ست اباالـفضل!

 رـان متصوّ پـرسش تـاریـخ، کـمـا ک رد           نـام تـو کــلــیــد  ادب و روح نـجــابـت

 ـّوریـثــار تـو در یـاد شـهـیـدان مـتـصا           عـالـم مـتحـیّـر ت تودر شـرح تو و دس

 جان متصّور و فـریـاد عـمـودر ذهـن ت           ات عباس منصب  سقّایی َعلَم و و مشک

 آن ذهـن پـریشان متصّور ستی تو دره           ست بیچاره فراتی که به کامش نرسیده

 در پنجـۀ ایـمـان تو طـوفـان مـتـصـّور           َعـَرصـاتـی غـّرش پنهـان عـلـی در تو

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 ر: غزل   قالب شعمجتبی خرسندی             شاعر:   

 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            قالب شعر: غزل     علی کفشگر                  شاعر:   
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 است خم تا کمر او قمان همیشه محضرل           باهم است ادب هردو فضل و پروردگار

 است علقم رسردا ساقی و و خصال حیدر           سخایش َحسن صفت جود و مثل حسین،

 عـالم است کل وکـف ا با این حساب در           پس خودش باب آب، بابـش ابـوتـراب و

 هم کم است نیا به جـنگ او بـرود بـازد           فن رزم معجزه گر گویمش سزاست در

 مبهم استچه  یل حیدر شق بیتعریف ع           معشوق شد مثل و نقش عاشق دو هر در

 زی اوالد آدم اسـتسـبــاب ســر فـــراا           ایده آل و ناب است فوق بشر،شخصیتی 

 اسـتـاد جـنـگ با روش نـامـنـظـم اسـت           1الـحـق کـه شـد میـر و عـلـمدار کـربـال

 ریا به حسرت نگهش غرق ماتم استد           گـذشت دریا دلی که دل به دل یـم زد و

 قـّدم استنیک همیشه م و کار خـیـر در           آب از مشـک او پـیـالـۀ چـشمـم شده پُر

 در این بساط روزی او هم فـراهم است           کـنـد خـود رد نـمـی صیـاد را هم از در

 یلی به رفع حاجت مـردم مصّمم استخ           چون درک کرده حـالت یک نا امیـد را

 

 ز دعای شمادلم روشن است ا           شما هـوای کـشم درنـفـس مـی

 ام خـاک پـای شـمـابود قــبـلـه           ووض عشق دارم چشمۀ از من

 شـمـا ـوش  کــربـالیخ هـوای           آوردچه خوب آسمان را به زیر 

 صـدای شما از ل انـگـیـز ترد           نشد حسای به گوش زمین نغمه

                                                 
کنیم به منظور انتقال بهتر معنای شعر بیت اصالح شده که در می بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما پیشنهاد.  1

 متن شعر آمده را جایگزین بیت زیر کنید.

 اسـتـاد جـنـگ با روش نـامـنـظـم اسـت           مـعـاون مـمـتـاز کـربـالالـحـق کـه شـد 

فعولن فعولن فعولن فعولوزن شعر: ترجیع بند                    قالب شعر: حسن کردی            شاعر:   

 

علنمفعول فاعالت مفاعیل فاوزن شعر: غزل                قالب شعر: علی اکبر نازک کار            شاعر:   
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 تـمـامـی بـرای شما ه سنـگچ           خـدا در تراش جمالت گذاشت

 هـای شماروضه خـلـوت زبجـ           امـنـیـت ایدلــم گـوشـه نـدارد

 ـمــاشـ عــاشـق مـن فــدای دل           شاهد است را دوست دارم خدا تو

 هم انـدیشۀ ما ابالـفـضلی است

 و هم ریشۀ ما ابالفـضلی است

 دلــم مـثـل دریـــا شـده ویــرکـ           شده گـفـتـم نـفـس وا ابـالفـضل

 پـا شـده ابالفضل دل به یک یا           هوس ده بودم به دستزمین خور

 ابالـفـضل زیـبـا شده ـان باجـه           گرفت دل راآمد و دست  جنون

 آقا شده وبه هر جـا رسیدست            اشخـانـه دل از نــوکــری در  

 شده او قـبـلـۀ مـا که چـشـمـان           هـایش قـسـم به آرامـش چـشـم

 هـای دنــیــایــیـم وا شــدهگـره           اشنـام ابـالـفـضلی به اعـجـاز

 هم انـدیـشۀ ما ابالفـضلی است

 هم ریشۀ ما ابالفـضلی است و

 

 عـمـرم بـرای تـو یـن تـرانـۀشـیـواتـر            جـانـم فـدای تو ای ماه هـاشمی سر و

 هوای تو غزل در وعشق  جاریست عطر            میشود تکثیر چشم تو حضور عشق از

 یـنـجـا من و قلم؛ دل من کـربالی توا            کند مرا پـرت می نـامت حـواس شعر

 های تو ن مـؤمـنم به مـعـجـزۀ دستم            آقـا دخـیـل بـسـتـه نگـاهـم به دستهات

 ی تورادتـیـسـت نـثـار صفـاـرض اع            سـالم نـمـاز ما تـو عـبـد صـالـحـی و

 عـطـش از وفای تو رمنده اند آب وش            است به راهت نشسته چشم دریا هنوز

 از حـیـای تو با یـاد ُهـرم لـعـل لـبـت؛            اند هـای من آتش گـرفـته انـگـار واژه

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: حسن کردی               شاعر:   
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 ویی شنیدتان هیاهگوشش از مسـ            بــاز از میــخـانه، دل بویی شنید

 یل را یــاد آمــد از هـندوستانپــ            دوستان رفـت ذکر از دوستان را

 ی توطوطی حقیقت گوی عشقا            ای صبا! ای عندلیب کوی عشق

 گر ُجـستی در آن دارالصفاراه ا            در گشــودندت گر اخوان از وفا

 طریقان را سالم ازمن رسانم ه            شو درآن دارالصفا رطب اللسان

 ـــمتی ایــن یــار بار افتــاده راه            دستی این دست ز کـار افتاده را

 را« گــنجیـنۀ اسرار»ــر کــند پ            تــا که بــر مــنزل رساند بار را

 ان ذکـری ز عباس آورمدر مــی            شــوری انــدر زمـرۀ ناس آورم

 م عباس را بعد از حسینهــم قـد            همتی در نشأتین نیست صاحـب

 دست دو را او دست بود یک را جمله            در هــوا دراّی  آن شـاه الــســت

 ونبر مشک بردوش آمدازشط چون            روزعاشورا به چشم پُر ز خون

  را شــد ســپــرــیــربــاران بــالت           شد به ســوی تشنه کامان رهسپر

 ر حالت اواشک ریزمشک شد ب            بــس فــرو بـارید بروی تیر تیز

 زاشک شدخالی تاکه چشم مشک            مشک چندان ریخت بر وی چشماشک 

 از رشحۀ آن مشک آب میخورد           تــا قــیـامت تــشنه کــامان ثواب

 وز تعیّن بر سر  آن،خاک ریخت           بر زمین آب تعلّق پـــاک ریخت

 جز حسین اندرمیان چیزی نماند           مستی فشاند رادست از اش هستی

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                   مثنوی   قالب شعر: عمان سامانی                   شاعر:   
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 ای نورپبدرخشی به  روشنی، ر لحظهه         هــای نــورای دلــبــر زبـانـزد آئــیــنـه

 رای نورتـوئـی ماجــ شکـوه ای نـور با         دهدهفت آسمان شکــوه تو را جلوه می

 دعـای نـور ز روشـنای هر سـخـن توا         انـد از هــالـۀ وجــود تــو مـاه آفــریــده

 رـرای نـوزمـین تـرانـه بــخـواند ب ـایدب         ای آشـنـای سـبـز والیـت بـه شـوق تـو

 ه نورآی ت زمین با دوچه دیدنی اس آری          پـشـت ســری و سـایــۀ نــور بـرادری

 ای حضرت زالل، وجودت مطـهر است

 ای زاللیت ازحوض کوثر استتو چشمه

 ود تواست به امـواج جــ اران کرامتیب         ای چـشـمـۀ مـحـبـت عــالـم وجـود تــو

 وتجا که بو کـنـیم رسـد بوی عـود  ره         دنـیـا بهـشـتـی است ز شــرح معـطرت

 یـچـیده مـوج مـوج در عـالم سرود توپ         فـضـائـلـتدریـا نـمـایـشی است ز اوج 

 نـبـود تو بــا گـریـلـوهدریـا نـداشـت ج         سـقـا، اگـر نـیـامـده بـودی صـفـا نـبـود

 ود تـوز بـس زیـاد بـوده شـکــوه سـجـا         پـیـشـانی سـپـیـدۀ تـو پـیـنـه بـستـه بـود

 هـر آسمان دهـیبا هر قـنوت جلـوه به 

 عـبد صالحی که خدا را نشــان دهی تو

 ین خانواده مثل تو دیـگر قـمـر نداشتا         برنداشتروی تورا چشم هر کس که دید 

 کوهت خبر نداشتزمین زاوج ش گرچه          ای ای قــلـۀ ادبتا عـرش سـر کـشیـده

 سی ز روی تو این نام برنداشتک رگزه        شانۀ تو پرچـم باب الحوائـجـی است  بر

 لیر دگر نداشتدها به جز تو نگجاین         است  های تو صفین دیگریتکرارجنگ

 پـرتـاب نـیـزه ی تو نـظـیـری نـداشـتـه

 این عـلـقــمـه به جـز تو امیـری نداشته

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند            قالب شعر: امیرحسین مؤمنی          شاعر:   
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 اسلوه از مهـر درخشـان تو دارد عبج           عشق نكهت ز گلستـان تو دارد عـباس

 ایمان تو دارد عباس وحیرت از شوكت           مردی ز ازل تا به ابـد  غیرت و ادب و

 عبـاس دارد آسمان چشم به چشمـان تو          ابر از چـشـم تو آمـوخـتــه بـاریـدن را 

 تا ابـد تكـیـه به دسـتـان تـو دارد عباس           شرف ووایثار عشق وایمان و جوانمردی 

 ان تو دارد عباسآسمـان گـوش به فرم           فرمـانبـر سـاالر شهیـدان بودیای كه 

 هستی و درجان تو دارد عباس رد ریشه           علی شور ایمان و مّحبت به حسیـن بن

 وجدان تو دارد عباس حیرت از غیرت و           شب عاشور چه گفتی توبه دشمن كه جهان

 ارد عـباسعلـقمـه نكهت هجـران تـو د           غم استغم توغرق  شط فرات ازساحل 

 لب عطـشـان تو دارد عباس خجلتی از          حشر آب گرطوف حریم تو كند تا صف 

 از ُرتبه و عنوان تو دارد عباس سرتح          هر شهیدی كه سر از خاك لحد بردارد

 ـم به پاپان تو دارد عـباسهت چشج بی           با شهـادت تو به معراج رسیدی و فلك

 دارد عباس گـوشـۀ ایـوان تـو خـانه در          تـو پـنـاه همــۀ عـالـمـی و هـر دل پاك 

 رد، امـیـّد ز درمـان تـو دارد عـبـاسد          كـعـبـۀ حـاجـت و امیـد دل خـلـق توئی 

 تو دارد عباس ه دامانهر كسی دست ب           دردستچه ندارد  چه به دنیا چه به عقبی

 آبـروئی كــه ز احسـان تو دارد عـباس           شده است«وفائی »سبب خیر دو دنیای

 

 

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل   سید هاشم وفایی               شاعر:   
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 خودش صد مصیبت است تو رجای پیکره            شکایت است از دست روزگار دلـم پُر

 یت استنساقی من اصل  قبول!ات عیس            گـیــرم نـشـد کـه آب بــرایـم بـیــاوری

 استافت مسخیمه تا به علقمه خیلی  زا            تـنـت نـبـاش دلـواپـس نـگـاه حــرم بـر

 ستارقابت ز زخم روی جسم تو اصال ا            سر تو تا به پا نماند یک جای سـالم از

 شجـاعت است ت ازی تنرو باران تیر            شدندتن که حریفت نمی با جنگ تن به

 لم شکـسـتن این قـد و قامت استدداغ             هاچشمت زدند خوش قد و باالی خیمه

 ینب دگر بدون تو فکـر اسارت استز            پشت و پـنـاه اهل حـرم یک نظر ببـین

 

 مانتهارا درآورده به فرداوند آسـمانخ           محو روی تابانتخورشیداست تو آن ماهی که 

 ها هم مسلمانتخوانند خود را ارمنیمیه ک           القمر کردی شقمگر مانند پبغمبر تو هم 

 ربانتجانم به ق ه تو گفته برادر جان  من،ب           که عالمی هستند قربانش علی ابن حسین

 ستانتد رات آن روزرفت در آب ف همینکه           تعلق در جهان شستی هر ازهمه دیدند دست 

 نتماندی پای پیما ردی ودو دستت را فدا ک           بار سنگین امانت را کشیدیبه دوش خود 

 خوانت ز چشمان رجز هراسان است سرتاسر           لشکرنداری دست در پیکر ولی بنگر که این 

 دندانتبه  ا نخواهد شدحتی و است و گره کور           دیدی آمد به سوی مشک می که تیرهمان وقتی 

 تزهراست مهمان البنین، مادرت اَم   ه جایب           دم آخر که درعجب حسن ختامی داشتی 

 جانت؟ زاراحت گذشتی در دل میدان  ه گفتهک           بود تا آخر از اول جـان تو تنهـا بـرادر

 مـانتدا دسـتـم بهی که بمـانـد تا ابـد اله           راه حـسیـن  فـاطمه باشم برای اینکه در

عیل فاعلنمفعول فاعالت مفاوزن شعر: غزل                قالب شعر: سیدپوریا هاشمی            شاعر:   

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل    احمد نوآبادی            شاعر:   
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 ـه آب کــرده درون نــیــام، آهــن راک            هـای دشـمن رانـامـه امـان نـداده امـان

 صحبت من را ین راه،در انخواست که او             که میلش بود نخواست جنگ کند آنچنان

  …ز روشن راهرکه رو ه شب دچار شودب            فهمید عشق راهرکه شود  به غم دچار

 را دشت سوسن پروانه، به دست دستۀ            بخـشیدی که چنین عـاشقـانه کیستی تو

 خوردن را آب ای نکـند فکـرکه لحظه            به خاکریخت و نگو دو دست پُر از آب کرد 

 ارمیهـن  کی بدهـد دست غـیر، ـیورغ            رها نخـواهـد کرد رها نکـرد عـلم را،

 گاه، مأمن را بری از خیمهکه می مرو            خیمه توست هست دورخبری  هردشت ه ب

 را زن حـرمت ـهـمندمکـن که بف گمان            به روی حرم مرو که گلۀ گرگ است رو

 اربست جوشن  که نـبـیـنـند، ه حالـتیب            خواهم گشت که بازطفالن امید داد به 

 ن تن راایـ که تـنـهـا گـذارد وا نـبـودر            دسـت نیـم شده است،رفـیق نیـمـۀ راه 

 دهـم اصـال وبـال گـردن راه بـاد میب            من استقفس برای تن هات بگو دستبه 

 ـرفت آتـش رعـدی امـان خـرمـن راگ            به خاک قطرهقطره  ریخت آبروی آب، و

 گر چه دسـت نـداری، بگـیر دامن راا            باز است که آغوش فاطمه بیافت،به سر 

 

 صاحـبش رها نشودگر شده بیابـنا             ای بنا نشودخـدا کـند که دگر خـیمه

 غـصه تا نشود رادر زکـنار جـسم ب            غـیور قامت یالن خدا کـند که قـد و

 ــودنـش کــربـال ردآیـنـۀ ُخــ شـبــیـه            شکست خدا کند که اگر هر که داغ دید و

 تن جـدا نشود عا کنید که دستش زد            عموی ساقی من رفـتـه آب بـردارد

 عجرم گرۀ کور زد که وا نشودمبه             ام آمدسـتـون خـیـمه که افـتـاد عـّمه

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   مصطفی نصیری            شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزلمحسن ناصحی                شاعر:   
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 یرمنـیـزه لـوایت را بگز دست  سـرا            بـگـیرم عـزایت را اینجـا رسـیـدم تا

 هـایت را بگـیـرمکـتـف که زیر ـایدب            بگـیری بجـای اینکه دسـتـم را حـاال

 ـرموبـالیت را بگـی تـا بـیـرق  کـرب            حـرامی دست  آن مـرد   زود آمـدم از

 ت را بـگـیرمهایهـایجـلـوی  شـایـد            آخـر رسـیدم ای،ام شرمنـدهشرمـنـده

 بگیرم پایت را و اندم چگونه دستم            نیست با منعبایی نیست جانی  دیگر

ک ودز            حنجرت دوختنیزه اما  گفتی برادر،  مبـگـیـر اَخـایَت را آمـدم اَدر 

 ست  که خوود و ردایت را بگیرمد از            وای قـدر سپاهی غـارتت کـردند ای

 جایت را بگـیرم ونه جـایحـاال چگـ            رفـتـه ـاالیت چـرا اینـقـدرقـّد و ب از

 ام تا که کجـایت را بگـیرمن مـاندهم            وای ریزد ایزنم میهرجا که دستی می

 

 لیال آرام مجنون که شود در بر همچو            از ازل یافـت به نـزدت همه دلها آرام

 وی زانــوی تــو دردانـۀ بــابــا آرامر            شدریه تـبـسم میچـشم بر هم زدنی گـ

 آرام موال ی دلحضورت شده قـدر از            کردصحبت عاشورا  قدری که علی شب

 ا وجـود تـو دل خــیــمـۀ طـاهــا آرامب            بود عاشوراچشم حرامی شب  از دور،

 امـو زیـنـب کـبـری آرتوفــا داری  از            بود نیست که نامه روا، به خدا حرف امان

 رامغربت صحرا آ دل این شود دریم            دیـدارت دلش از گر نداد اذن جهادت،

 آب زدی شـد دل دریـا آرام شـک برم            گرچه طوفانی غـم سیـنۀ سنگینت بود

 آرام غوغا شد تبزدی  میدان که پا به            دشمن غوغاست خوانی رجز زمیدان  دل

 رامآدیـدن زهــرا  آخـر شـدی از لـیو            وقت افـتادنت از اسب پـریشان بـودی

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: حسن لطفی            شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل   رسول رشیدی راد               شاعر:   
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 بلند توست مقام مست  وصف عصوم،م            کیستی که ُحرمت اسالم بند توستتو 

 سبه استمحا روز ستت به دست فاطمهد            استتو کیستی که معرفتت عین واجب 

 ماورای عرش ررفعت گرفت ذکر تو د            ای عبد صالحی که شدی منتهای عرش

 ایهبه گـفـتن "دو" پـا نـداد "احـد" نزد            ایجا ندادهکسی به  "علی" دل به جز در

 حسن شدی وحسین لحظه جان فدای  هر            بـدل پـنـج تن شـدیمـمـسوس ذات بی

 رایـش ســپــاه جــمــل را بـهــم زدیآ            حـسـن تـا قـدم زدی کـنارجـمـل  روز

 خورندمی ات غبطهجایگاه اُخروی رب            شـهـدا در تحـیرند شودیک عـمـر می

 ایکفیل عقیله س است،فخرت همین ب            ایمـاه بـلـنـد نـیـمـه شـب ایـن قـبـیـلـه

 چشمت گذاشتی رف حسین را رویح            حـرفی نداشتی و تسلیم محـض بـودی

 ارامـنه خـوار عـطایت،د ریـزههـستـنـ            وصـف و دامـنـهای قـلـۀ کـرامـت  بی

 الـدخـیـل ـحـوائـج  هـمـۀ خـلـق،بـاب ال            شـوم ذلـیـلمـی والیت تـو گـوهــربـی

 مـا ی آخـریـن امــیــد گـرفــتـارهـایا            هـای مـاعـقـده گـشـای هـر گـره  کـار

 امت تـسلی دل صاحب زمـان ماستن            کهف امان ماست ملجأ وصحنت همیشه 

 امهـای امـان نـامه دیـدهتـکـه پـاره در            اموفـا و مرامت شنـیـده وصفی از هر

 کـنندر چوب سـالـم عـلـمت گریه میب            کنندپای غـمت گریه می ها بهمعصوم

 ماندر و دشنه لشکری از تی جسمت میان            هات تـشنه ماندلب بین فرات رفـتی و

 عمود خورد هت،ماچهرۀ در علقمه به             چشم حسود خورد های ناز توچشم بر

 در مشک جا گرفت ،حرمله تیر قتی کهو            را گرفت شرمـندگی، تـمـام وجـود تو

 البنین شدی مادرت اُم   یک عـمر فخـر            پای حسین مـاندی و نقش زمین شدی

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مثنوی            قالب شعر: محمد جواد شیرازی            شاعر:   
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 زار مشک ثل لب شورهخشکـیده بود م            مشک قرارهمه بیرفت روی دست می

 مشک تارگشته همه  تشنگی به چشم از            زخمی است تازه بر جگر داغدار مشک

 از نگـاه مشک کـند کـاش آسـمان شرم

 ها شده عین سراب آبچـشم خـیـمه در            تاب آب بُرده است از حرم نفس و صبر و

 اب آبـاش زودتـر بـرسـد به ربــک ای            آب بـرخـاسـت از دل هـمـه فـریـاد آب

 آب هـم مـضـایـقـه کـردنـد کـوفـیـان از

 دش نفـس باغ چـیره که بر موج عـطش            شـد م شــام تـیــرهمـیــان آه حــر دنـیــا

 ـاال زمـان رفـتـن مــاه عـشـیــره شـدح            دست اباالفـضل خـیره شد چشم همه به

 آن ازبعد  سمت حضرت جانان و آمد به

 دبر شک خجل شده ز حرم را گرفت وم            برد روی دوش علم را گرفت و سقا به

 برد دم را گرفت و روی دست تیغ دو رب            برد قـلب خستۀ همه غم را گرفت و از

 مشک تشنه جان علقـمه و عباس بود و

 که روی دسـت امـیـد حـرم را آوردمی            دریاست توی دست آید از شریعه ومی

 آرزوی دست ن مشکحاال شده است برد            رسد از رو به روی دستناگاه تیغ می

 مشک آبـروی اوست ولی تیـر ناگهـان

 ـرمتـشـنـه بـودن لب دریـا نـکـرد ش زا            سـمـت حـضرت سقا نکرد شرم آمد به

 ـرمشآه فـاطمه حتی نکـرد  فـسوس ازا            از آب آب کـودک مــوال نـکـرد شــرم

 شد پاره مشک و سیـنۀ عباس همزمان

 سـمـش به دست تـیغ بـریده بریده شدج            خون تپیده شد که درخاک عباس روی 

 ـده شـدـیـن خـیـام پـای حـرامـی کـشـیب            پـشت و پـنـاه عـالـم و آدم خـمـیـده شـد

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مسمط                     قالب شعر: عالیه رجبی                شاعر:   
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 آن میان درزینب کبری  حیران شده است

 است بـرادر ارـیـزه کـنـحتی به روی ن            است که منّوررفت سری روی نیزه  بر

 است نگاه تمنای خواهرون جاری از خ            است معجر و سوختن مو شرمش برای

 خورد این سر تکان تکانکه می نی بر روی

 

 سفرش را به سالمت برسان از ویارب ا           دریای دعا پشت سرش دریا زد و دل به

 منتظرشاهل حرم  حرم و ت ازماه رف           رفت کواکب همه سرگردانـنـد ماه اگر

 برش و بکشد دور صف لشکری عهد شکن           میدانست و مهم نیست اگر در  کرده عهد

 جگرش رها که نهان شعله کشید ازچه شر           اوها که عیان بود به روی لب  چه ترک

 ؟خطرش ه باک ازچ این علمدار حسین است،           اما آسـمـان تـیـره شـد از تـیـر به آنی،

 ـسرشپاین هم  هللا عـلی بـوده و که یـد           گشود کار آخر گره از دست عباس در

 ورشتـش بـیـشتـری زد به دل شعـلـهآ           خنک بودن آن ودست در آب فرو برد 

 تـرش دیـدن چـشمان آب هم آب شد از           آهی که کشید ریخت از خاک به سرخاک هم 

 قدرش؟ ه امید ست به دنیا و قـضا وچ           اما افـسوس علـقـمه با دست پُـر ازآمد 

 به دندان ببرشنفس غمی نیست  یگفت ا           پا افتاد؟ رفت از دست دو دستش، مگر از

 سـرش نگـویم که چه آمد به ناگهـان آه           چشمانشاز چه خم شد؟ به گمانم که کمی 

 دوتا دست نباشد سپرش؟ شم وگر سر و چ           سود چه آن غائله آن مشک، ردداشت حکم جان 

 چه دلـیـرانـه وفـا کـرد به عهـد پدرش           حسینیاری  چه غریبانه زمین خورد به

 ها کرده زمین با قمرشدید چهکه می چون           غـم خون بارید ز آسمان تاب نیاورد و

 بنین با پـسرش ـان فـخـر کـند اُّم  بر جه           اباالفـضل گرفتمـادر  را اگر از آبرو

 اما کمرش... به گمانم که حـسین آمـده،           افتاد و شکست قلمناگهان از کف شاعر 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل   سید جعفر حیدری              شاعر:   
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 سینرین کاشف الکرب الحدی با تو دارم عهد           الکرب الحسین یا غیاث المستغیثین کاشف

 الحسین الکرب ن کاشفشیری زندگی شد با تو           الحسیناشف الکرب ای برایم عشق تو دین ک

 حـالل مـادرم بـر شـیـر رحـمـت  الـلـه،

 ساعت به ساعت من ابالفضلی ترم شکر حق

 است ایمان ندارد کافرات آقاییهر که بر            است محشر مسیحا معجزاتتای مسیحای 

 است آب زمزم بهتر و ازت آب دور قبر           است چیزی دیگرتو شأن بین اصحاب الحسین 

 توستسرگردان چهارصد سال است  و آب هزار

 ایمان توست غیرت و غرق دریای وفا و

 استهالل توکارم گشته  اه من یک عمرم           سال تو ماه و و سیدی هستم گدای روز

 ال تومن هر چه دارم م من،مال و ت ریه برگ           تمثال توکند من همان هستم که مستم می

 داغ حسین فاطمه است گریه بر تو گریه بر

 گودال اصال ابتدایش علقمه است روضه

 شددست بی دشمن باز شد تا جسم تو ستد           دست شد همکوفیان با ناگهان این زمانه 

 بن بست شد مفر،ات کردند لشکر هر دوره           مست شداز حال و روزت  پای کوبان لشکری،

 دست توها از مرتضی داده چه کاری کینه

 تو تیری نشسته بین چشم مستآه عجب 

 سر را شکستهوا یبشکند دستش الهی، ب           حیدر را شکستابن ملجم با عمودی فرق 

 شکسترا  قلب مادردوباره ین زمین خوردن ا           شکسترا  ها حرمت سردار لشکرهلهله

 این زندگی پاره سیرت کرد ازمشک پاره 

 ُمردی تو از شرمندگی علم، بر زمین افتاد

 قد کمان جسمت پاییک طرف آقا نشسته            زنان سینه یک طرف زهرای اطهر بر سر و

نوزن شعر: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعل         مربع ترکیبشعر: قالب محمد حسین رحیمیان        شاعر:   

 



حضرت عباس علیه السالم ، اشعار هفد همدرآستان وصال؛ جلد   112 

 
000 

 جان باب نیمهطرف چشم انتظاری ر یک           سنان شمر و حرمله، یک طرف آسوده خاطر،

 احب علمپیچد به خود صترس می یک طرف از

 مـاند که برگردد حرمیعنی آقا زنده می

 صدازد میرا  هرا توز آن هلهله، آه در           زد صدارا می حرم تا علـقـمه آقا تو از

 زد صداتو را می زینب کبری، دل پریشان           زد صدارا می موال تو با پیمبر از نجف،

 نیستآه سرلشکر بمان، اوضاع لشکر خوب 

 خوب نیست حال خواهرالحوائج  بابحضرت 

 نرو تونشین بی شود ویرانشاهزاده می           نرو ،تومعین بیهل من شود میآقا  ذکر

 تو نروزمین بیها زینب کوچه خورد دریم           نروتو شود ناموس دین بیسنگ باران می

 شودها فـراوان میحـیـایینبـاشی بی تو

 شودکـنـیزان می ـندحرم برخورد مان با

 

 است حـیران م مـرکب اوسُ  آسـمـان زیر           است طوفان اوقبضه  جوان کیست که در این

 استگردان سرهیبت این واقعه  شت ازد           پـنجـهٔ آتـش فـکـنـد گـاه نـبـرد پـنجـه در

 است آبـروی میدان ه هـمهک کـوه مردی           مشت دل را در است وفکنده دوش  مشک بر

 رود در دل آتـش به سر پـیمان استیم           تـشـنه نـمانـند غـریـبان امروز که لب تا

 وبرو قـوم جفا پیشه و سنگـستان استر           شرف و ایثار وجوانمردی  طرف کوه این

 ن استشیرا ازتر ست که غرندها آذرخشی           کیش شکند پشت سپاه شبصف می به صف

 گریان است عطش و مامیکه ت کودکی را           نگـردمی خیـره بـر خـیـمه زینب شده و

 اشک افشان است بادیه و ورها شعلهخیمه           عطش سمت در آتش و سمت خون علقمه در

 است ه الرحمنسور هایی است که ازیهآ           او حک شده استصفحه پیشانی  براینکه 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل   جلیل دشتی مطلق            شاعر:   
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 1رفعت داشته است بس شأن و هم رفته از تا خدا           قیامت داشته است جلوۀ روز  ایش هچشم

 ته استخیلی ارادت داش خودخورشید   اه برم            میالد  حسین بعد از روز   آمده یک روز

سادت داشته اسما            استانصافی بی با ماه،اش چهرهاین قیاس    ته هم بر چهرۀ ماهش ح 

خاوت داشته ا ا ازسخ جود ومعدن              زادش بوده است گدای  خانه «طایی حاتم  «  ستبس س 

 ستاس فرزندش رفاقت داشته چون که با عبّا            سعادتمند شد «مالک  اشتر»خوش به حال  

 است داشتهشباهت یاسین هم  خیلی به ین پسرا            سپاه ساالر   و سردار سرلشکر و ساقی و

 اشته استدرقابت  خود  حیدر گاه گاهی با            که اوهایش جنگاوریتوان فهمید از می

 ُشهرت داشته است عبّاس اعت حضرت  شج در            :اندشـجاعت گفـته مشـاهـیر   پهلوانـان و

 شته استابُّهت دارجزهایش که در  قََدر نآ            نَبَرد هایش دراسرافیل دارد نعره صور  

 ت داشته استغیر روی  ناموس  َحَرم بدجور            اش فهمید کهـهتوان از جایگـاه  خـیممی

 ستاحاجت داشته  عبّاس رکسی یک جور ازه            ترند تشنۀ جنگ است اّما کودکان تـشنه

 2استداشته طاقت  کمتر صبر وشیرخواره کودک              هـااشک ها ومـیـان  التـمـاس  َمـشک در

 داشته استهایش شکایت لبدشت   هم از شتد            راتشویش  از رفت تا دریا ُکند دشت  پُر

 اشته استخالی خجالت داز  ک  پُرساقی از َمش            نََزد به دریا رو هرگز دریا زد ولی دل به

 وسعت داشته استکه  بس اش اززمین  سینهسر            آغوشش گرفت هم در حتّی تیرها را آه؛

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

ح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد؛ همانگونه به منظور رفع ايراد موجود و همچنين انتقال بهتر معناي شعر بيت اصال

که رهبر معظم انقالب نيز فرموده اند فضيلت اهل بيت به قد و قامت و زور بازو و قشنگي نيست بلکه بخاطر تقوا ، ايثار و از 

 ا هم رفته از بس قدّ و قامت داشته استتا خد            هايش جلوة روزِ قيامت داشته استچشم             .خودگذشتگي آنهاست
با توجه به اينکه تصريح بر شش ماهه بودن در کتب تاريخي متقدم و معتبر نيامده است و اين موضوع براي اولين بار در قرن .  2

 سيزدهم در کتاب ذخيرة الدارين آمده است لذا بيت زير تغيير داده شد،

 متر صبر و طاقت داشته استککودکِ شش ماهه             اهـها و اشکدر مـيـانِ التـمـاسِ مَـشک

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                قصیده     قالب شعر: زمانی             ابراهیمشاعر:   
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 ستاش تحت  حمایت داشته ارا با سینهشک مَ             نـیـفـتاده هـنوز پـا دستش افـتاده ولی از

 است سبقت داشته له انگارتیرهای  حرم            هانیـزه و هیـاهـوی  ُهـجـوم  تـیـرهــا در

 است خیانت داشته که دست خّطی ازدشمنی            ددشـمن نـدا ها را داد اّما دسـت بادست

 است خون خفته شوکت داشته ردکه ماه   آنَقَدر            سمتش نرفتاّما هیچکس  افتادروی  خاک 

 شوق  شهادت داشته است شاه بیت  کربال            هاشــرم  نـگـاه  واژه کـامال پیـداسـت از

 ته استچه نسبت داش با تو ین غریب  آشناا            غریب؟ ردار  س کیست صدای  یا بُنَی  این 

 ستاُغربت داشته  ا که نگاهش بوی  رمادری             میان  خون ندید هایت درخوش به حال  چشم

 ه استمروارید قیمت داشت هایت مثل  شکا            زد آبـروی  آب راهایت مـوج مـیاشک

 ت داشته استپیش  هم چیدن مشقّ را  دسته ُگل            های پیکرتهکرده غنچ لبریـز دشت را

 است داشتهحکایت هم  این افتادن  سر اعرش            را نداشتنشینی  قُرص  ماهت طاقت  یلدا

 است عقد  اُخّوت داشتهات پیشانی نگ باس            شـوند مجـنـون  نگـاه  تــو تـا تـمام  شهـر

 تد و دو رکعت داشته اسپشت  سر اینبار هفتا           قامت بسته استخورشید رت  پیش  رویت حض

 ُحرمت داشته است های  توعبه از شأن  قدمک            شد «بیت هللا» کعبههایت زیر  پای  خطبه

 است نوبت داشته ارهم انگ بوسی تودست            اندرا بوسیده پنج تن معـصوم دستان  تو

 حاجت داشته است تو هم ازارمنی  چونکه حتی           1توستقدر  ُمحبدارم حضرت  عیسی ن شک

 ُحکم  رعیّیت داشته استَرم حَ این  شاه هم در            »شاه اسماعیل ها»خـاک  پای  زائرانت 

 است داشتهخاک  تُربت آرزوی  سمان هم آ            توست آب  زمزم تشنۀ بوسـیدن  سرداب  

 لیاقت داشته است منهای  چشم یشتر ازب            پای  زائرت حال  آن گـلیم  زیر   ش بهخو

 زیارت داشته است ذوق هم ذوق  شاعر  بی            شودسالی می الحوائج چندحضرت  باب

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

 و فرامين از پيروي و الهي انبياء شأن بيشتر حفظ نيم به منظورکو عدم رعايت شأن انبيا؛ پيشنهاد مي«  وَصَفْوَةَ الْمُرْسَلِينَ

 .کنيد زير بيت جايگزين را آمده شعر متن در که شده اصالح بيت ائمّه، هايآموزه

 اشته استچونکه حتي ارمني هم از تو حاجت د            شک ندارم حضرتِ عيسي مُريدِ چشمِ توست
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 مــدآ عبّاس به میــدان ت  ناگهان حضر            اســتـخـاره زده شـد آیــۀ بـــاران آمــد

 شدعازم  دریـا می ـای  َحـَرم،داشت سقّ             شدداشت که غوغا می ُرخصت  جنگ اگر

 آمــدـمـه دیدند که عبّــاس  عـلـی مـیه            آمدولی می صوت  جـلی پـور   داشت با

 دست ُصراحی در وغزلخوان  پیرَهن چاک و            سرمستساقی شده رجزخوان  دوش و َمشک بر

 خواهدمی م در چشم  علـمدار جگرچش            خواهدمی جگر سردارحضرت  نگ با ج

 ترس زمین افتادند ند تن ازچنعره زد             کمین افـتـادند فکـر   اینچـنین بود که بر

 دافـتـا ــازانـوی  سـقّ  بر و زد وآب زانـ            افــتــاد آئـیـنــۀ دریـــا چـهـرۀ مــاه بـر

 خجلت آب ب شـد ازآ آب بر آب زد و            تابدستش بیدست بر آب زد و آب به 

 استراه  دامان  کمان در زبارش  تـیر             استراه سنان در و تیر کرد ولی َمشک پُر

 بود خواهد هایی قـلم افـتاده زمینتدس            خواهد بودکمین  نخل آنطرف در پس  هر

 گیردنشـان می نـشـسـته و ازحرملــه ب            گیرداو قّوت  جان می َمشک ازآخر این 

 کاشآب نبـیـند ایبی َمشک را پـاره و            1کاشتیر بر جـسم  علمــدار نـشـیـند ای

 شد الـقـمری دیگـر قّ شعـلقـمـه شـاهد              شد پرپر که اوکاش ولی حیف ایکاش 

 فتادکه عبّاس ا ستآغوش گشوده ادرم            ۀ چشمان  ُگـل  یـاس افتادگوش اشک از

 ت اوزخمی شده در گلّۀ کفتار اس یر  ش            دستش افتاده ولی باز علـمدار است او

 ترسندمی او سر   ولی از ن ی رفته روی            تـرســنداز نـفـس هـای َدم  آخـر  او می

 خورد دَحـَرم خواه ن  اهــل  ت تازیانه به            ین قوم رقم خواهد خورداغربت   او بعد از

 اسـارت بردند را به وای نامـوس  خـدا            غارت بردند قافله را زود به او از بعد

                                                 
کنيم به ؛ پيشنهاد ميمستند نبودن و يا تحريفي بودن مطالب و مغايرت با روايات معتبر است اما به دليلبيت زير سروده اصلي شاعر محترم .  1

زيرا قصة تير به چشم  کنيد زير بيت جايگزين را آمده شعر متن در که شده اصالح بيت اجتناب از گناه تدليس يا تحريف سخان ائمّه؛ منظور

 نيامده است و مستند و صحيح نيست، حضرت عباس خوردن در هيچ کتاب معتبري 

 کاشآب نبـيـند ايمَشک را پـاره و بي            کاشتير بر چـشمِ علمــدار نـشـيـند اي

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                مثنوی   قالب شعر: ابراهیم زمانی                 شاعر:   
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 مسرشاری که من دار ،داغۀ از شبیه شان            که من دارم سنگینی باری ازلرزد میزمین 

 که من دارم ب  تاریش بتاب ای ماه  زخمی در           کرد را خاموش خواهد خورشید صورتتخسوف  

 ن دارمکه م علمداری آید؛ا آب میبفقط             مانیمی آری زنده گوش  شیرخوارم گفتم: به

 که من دارم را پشت  اصراری دببین ناموس  خو            !جان من برگرد، ؛خواهرمجان  بیا برگرد،

 رمکه من دادخترآزاری دشمنان   ترس ازب            نترس از آبروی آب، پیش دخـتران من

 ی نخواهد شد طلبکاری که من دارمراض «جان» به           !دانی؟می چه؟ بعدش ولی جانم را؛ طلب دارند،

 باری که من دارمبمان؛ ثابت بکن کذب است، اخ            1تو کنار بـمـان تا دخـترم ایمن بـماند در

 

 طفل است به دستش یا مشک؟مه گفتند که ه            مشکست علم را با دوش گرفته چون که بر

 اال مشک او دگری نیست در نقطه ضعف            همگی گوش کنیدحرمله گفت به لشگر 

 ا مشکنهتافتد به زمین بی مگر آنی که            کار ما نیست که او را ز نفـس اندازیم

 اما مشک سرش خرد شد و دستش افتاد            ترسیدآن می از شد همانی که عـلـمدار

 مشک آقا…گفت عـبـاس فـدای سرتان            سرت ماه حرم؟ چه آمد بهارباب گفت 

 با مشک خود حرم قول دادم برسانم به            بـرگـردم سـکـیـنـه بـروم قـول دادم بـه

                                                 
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

وظيفه هر مداح است؛ بيت اصالح شده که در متن شعر  مهمترين که بيت اهل د و حفظ بيشتر حرمت و شأنمنظور رفع ايراد موجو

در بيت زير مطلب به گونه اي عنوان شده است که گوئي نعوذ باهلل دختر سيدالشهدا را به کنيزي  آمده را جايگزين بيت زير کنيد؛

اهل بيت خارجي هستند چنين درخواستي داشت که با پاسخ محکم  بردند در صورتيکه در مجلس يزيد فردي که فکر مي کرد

 حضرت زينب مواجه شد و بعد از اينکه فهميد از اهل بيت هستند نادم شده و يزيد را لعن کرد

 که من دارم بمان؛ ثابت بکن کذب است، اخباري            بيا تا از کنيزي دور، باشد طفل معصومم

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل    رضا قاسمی            شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   آرمان صائمی                 شاعر:   
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 ستعدش اال علیب که ماکـو ولی،            ستحق با عـلی لـحـق واعلُی مـع

 ستلیخـدا دست  مـوال عـ که کار              ستزهرا علی محمد علی است و

 ام بـارهـاگـفــتــه عــلـی گــویـم و

 کـم بـاشـد اینـگـونـه بـسـیارها چه

 شـد عــازم  قـلـب  پـیــکــارــلـی ع            شد تکـرار ای کرد وعـلـی جـلـوه

 ـلـی شـد جـوان و عـلـمـدار شـدع            کـه کــّرار شـد دیـگـر عــلـی بـار  

 ابـالـفـضل یـعـنی کـه مـوال عـلـی

 سه مـرتـبـه یـاعـلـی سی و صد و

 زنـدو مـانــنــد  حـیــدر َعـلــم مـی            1زنـدَدم مـی بـدان اوسـت تـیــّغ دو

 زندبهـم می راست را ه ـی چپ و            زنـدکه به مـیـدان قـدم می هـمـیـن

 ستعـلی زرد   به پیـشـانیـش نقـش  

 ستکه ایـن دسـتـمـال  نـبـرد عـلی

 دُکـنَـ پـریـشـان ان شـوند وپـیـشـمـ            مـیـدان ُکـنَـد ایـنـچـنـیـن عـزم   اگر

 دیا حـسن جان ُکـنَ نَـد ضـربـه وزَ             ـوان ُکـنَدخ حرم را پ ی  خود رجز

 حـسـن َزنَـد بـا َزنَـد بـا حـسـیـن و

شد یا حـسـین و ـشـد یـا حـسـن ک   ک 

                                                 
ل بهتر معناي شعر و جلوگيري از کج فهمي شعر تغيير داده شد زيرا بيشتر و پيشتر از حضرت بيت زير به منظور انتقا.  1

 .عباس خود سيدالشهدا همچون امير المومنين جنگاور بودند

 زنـدر عَـلــم مـيو مـانــنــدِ حـيــد            زنـدفـقـط اوسـت تـيــغّ دو دَم مـي

فعولن فعولن فعولن فعولوزن شعر: مربع ترکیب                 قالب شعر: حسن لطفی                 شاعر:   
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 ـه مـیـدان ولـی کـوه  آتــشـفـشـانب            مــیــان  حــرم مـرکـب  کــودکــان

 ه مـیدان ولی َمـرد  تـیـغ و کـمانب            مـــیـــان  حــرم خـــادم ایــن و آن

 برنداشت رقـیـه از این دوش سـر

 جـای  بهـتر نداشت دوش  او که از

 بیـچارۀ زینب است ـفـیل است وک            امـیـر است و آوارۀ زیـنـب اسـت

 کـارۀ زیـنـب است ـگـو که هـمـهب            اسـت فـقـط چـارۀ زیـنـب ولـی او

 زنـدبـهــم مـی ه حــرم راهـمـیـشـ

 زنـدبــرد تـا قــدم مـیکـه دل مـی

 ودگـر بــرق  چـشـمــان  آقــا نــبــا            نـبـود خـیـل  مــژگــان  گـیــرا اگـر

 ُشـد که اینـقـدر زیـبـا نـبوده میچ            بـاال نـبود و ایـنـقـدر خـوش قـّد و

 مش زدندچـشـ از دور ببـیـن آخـر

 چـشـمـش زدند چه بـدجـور خـدایا

 سوزان  خود را به آب ب  خشک ول            را به آب نشان داد چـشـمـان  خود

 را به آب ودکـرد دسـتـان  خـ فـرو            آب جـان  خـود را بـهنـوزاد  بـی و

 آورش آب شـد َمـشـک  آب از پُــر

 دست  تََرش دو خـجـالت کـشیـد از

 بـاران گـرفـت ه از بـارش  تـیـرک            ه سـوی  حرم راه طـفـالن گرفتب

 به دندان گـرفت ولی َمشک را او            تـیـغ  بُــران گـرفـت بـازوی  او دو

 کن نَـفَـس زد به تـاب آمـدم صبـر

 که خـانـم ُربـاب آمـدم صـبـر کـن
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 پشتپدیدار  وشک مَ که َخم شد به             شـد از تـیــرهـا خــریــدار پـشـت

 پشت ـقـتل نـوشـتـند شـد خـارمبه             خـونـبـار پـشت شده زیـر  رگـبـار

 نشستتیری به َمشکش ولی حیف 

 1قلبش شکستزمین ریخت چون آب 

 نـشـست اَبـرو ـمـودی مـیـان  دوع            نشـست چه شد حرمله روی زانـو

 نشست او بر به سر خورد و مودیع            نشـست ت  پهـلـوای سمنوک  نـیزه

 سر  زین زمین ریخت ریخت از عمو

 کمین ریخت ریخت سرش از سپاهی

 ـتـنـدرا ب ـَهـم ریـخ به نـیـزه عـمـو            را ب ـَهـم ریخـتـند و وضـع  او سـر

 ـخـتـنـدرا ب َهـم ری مـو نـد وـشـیـدک            ریـخـتـنـد را ب ـَهـم به تـیـغـی گـلـو

 حـرامـی هــمـه پـشـت  هـم آمـدنـد

 ارازل حـــرم آمـــدنــد پـس از او

 شکست تیمی زمین خورد و از پَری            خواهر شکست او دل  زار   پس از

 شکـست دخـتـر ـری  شـی که دنـدان            شکست سیلی چنان خورد که سر و

 ـفـت او را زدنـدیـتـیـمـی عـمـو گ

 را زدنـد کج روی  نـیـزه عـمو چه

                                                 
؛ مستند نبودن و يا تحريفي بودن مطالب و مغايرت با روايات معتبر م است اما به دليلابيات زير سروده اصلي شاعر محتر.  1

در متن شعر آمده را جايگزين  که شده اصالح بيت اجتناب از گناه تدليس يا تحريف سخان ائمّه؛ کنيم به منظورپيشنهاد مي

  ري نيامده است و مستند و صحيح نيست،زيرا قصة تير به چشم حضرت عباس خوردن در هيچ کتاب معتب بيت زير کنيد؛

 و تيـرِ دگر قابِ چـشـمش شکست            ولي حيف تيري به مَشکش نشست

 که تـيرش مـيانِ دو اَبـرو نـشـست            چه شد حرمله روي زانـو نشـست
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 اندهیکـرت را با لباس تـیـرها پـوشـیـدپ            اندرا پوشیده خون چشم تو وقطره اشک  قطره

 اندکجا پوشیده تا خاک میدان را به خونت            شده های پیـکـرت تزئینپـاره علـقمه با

 اندپا پوشـیده مـوج رد هایت را بهزخـم            یافتندنیمت چون غ ات رادستی بیاسبها 

 اندا پوشیدهریک لباسی از تو  ها هریزهن            شد ات تکـثـیرعـلـقـمه رعنایی کنار در

 اندپوشیده ها رخت عزا مت خلخالغ از            کنندراحت مییک خواب  ها بعد توحرمله

 اندحنا پوشیده رنگمان طفالنورت ص            دست شـمرها سنگـینی سـوز بعد تو از

 

 اندت شدهلحـظۀ غـار ها منـتـظررگگ            انددست شدی اهل شجاعت شدهکه بی تا

 اندشمر پس از دست تو راحت شده خولی و            ستسودهاین خاطرشان آ ها پس ازحرمله

 اندصله قسمت شدهبا فا ابروی تو دو هر            یالقمر به سرت خورد که شقعمودی چه 

 اندلم و دست تو این بین غنیمت شدهع            است سهم من دلخون شده خون تو چشم پر

 اندشدت شده به خونخوار هاشان همهیزهن            دست تو دشمن تنهاست با تن بی بروم،

 اندیـش آنها که محـیـای اسـارت شـدهپ            حرم است آن دل من در و یک دلم پیش تو

 برم ریخته است و دورات شدهتا  پیکر            ریخته استضربه بهم  چشم و ابروی تو از

 چـیـدندبس بر بدنت پی کـندنی نیست ز            تیـرها روی هم افتاده به هم چـسبـیدند

 تو ست به پیشانینماندهک بوسه ای یج            نورانی تورخ شکسته بسکه از ضربه 

 خوابیکه در محضر من می باورم نیست            آبیسـاقـی من لـب تو سـوخـتـه از بی

 پـیـشـم ا به امـروز نـدیـدم بـنـشـیـنـیت            که چنین نقش زمینی پیشم؟هستی  این تو

 و شمـشیر تنت پا خورده بیش از نیزه            دسـتـی تو سـخـت مـرا آزردهفکـر بی

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     حسن کردی                شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   حسن کردی                 شاعر:   
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 شد های زینبم زنجیردر حـقـیقت دست            1شد دشمن شیر دین زمین افتاد و شیرمرد

 شد لبهـایت چرا پس نغـمۀ تکـبیر کـر  ذ            ای عـلـمـدار  رشـیـدم مـوقـع  افـتـادنـت

 شد  عـلقـمه سـاالر  تو تحـقـیرمـیان   در            شرور این قوم  خندد میببین  جا و از و خیز

 شد ـدیربا صدای هـلهـلـه تق بین لشگـر            اندکسانی که دو دستانت قلم بنمـوده از

 شد بـین  همه تکـثـیر تو غـّصـۀ پـرواز              ببین قّوت اهل  حرم! از جای برخیز و

 دلت تسخـیر شد ه  مـادرم جان وا نگـاب            بوی زهـرا را گرفته خاک  گرم  علقمه

 شد فـراقت عـّمۀ سادات  عـالـم پـیـر از            در یک کالمکنم خالصه میاین وداعت را 

 شد وقت  غارت شد علمدارم مدد کن دیر            گوش ساعـاتی صدای زینـبم آید به بعد  

 شد زمان درگیر حیاهایا این بیتو ببی            ان  دشـمنانتـنه مانـده مییک خواهر  تو

 

 را لشکـر ستهم ریخـته نگاه بهه یکب            را محشر پا کرده شور به عزم رزم به

 ار ـظـاره کـند مـرتـضای دیگـرن که تا            دوستکشیده دشمن و ز هر کناره ببین صف

 را یدرحبن  أناشنیدن ست خوش ا او از            اشدیـدنی رجـزهای رزم   ستشنـیـدنی

 را تـیـغ تـیـز دهـد پـاسـخ سـتـمـگـر به            ستکه چنین نافذالبصیره شده مجاهدی

 ارنــامــۀ مــکــرر  نـــداد امــانامــان             عدو به کارگره  ابروی خود زد، بهگره 

 را های پـرپـرآب دهـد غـنچـهکه  گرم            پی شـکـسـتـن تـحـریـم دل به دریـا زد

 یـکــاد بـخــوانــیـد ایـن دالور را و إن            آتش است دل اهل خیمه چون اسفند بر

                                                 
ناي شعر و حفظ بيشتر شأن حضرت عباس کنيم به منظور انتقال بهتر معبيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد مي.  1

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

 ش زنجير زينبم هايدست حـقـيقت در            شيرِ بيشه تا زمين افتاد دشمن شير شد

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلشعر: وزن           قالب شعر: غزل     محسن راحت حق            شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   میالد عرفان پور            شاعر:   
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 جنان بدهد قدش سایه برسی که سرو ک            را تکان بدهدعرش  زمین بخورد، اگر

 هداو تـکـیـه آسـمـان بد ه کـوه شـانـۀب            کند زینبهـمـیـشه مـبـاهـات می به او

 ـدهدامـان ب پـرش عـالـمـیـان را ـنــاهپ            بـه بـارگــاه پـرش آسـمـان پـنـاه آورد

 جان بدهد جرعه جرعهخودش بیه مشک ش            خجـالت آب شود از عجـب نبـاشد اگر

 کـمان بدهد را شـیر ـواب کـودک بیج            که مشک نداد جواب العطش خیمه را

 1نـگـین سـرخ بـهـانه به دشـمـنان بدهد            استعقیق سرخ حسین از رکاب افتاده 

 ان بدهدجحسین  پا بزنی و دست و تو            مـیردحـسین می که پس از تو بلند شو

 ـددهآن بـ ه دامـان ایـن وبـریـده ب سـر            دامنش داردتو آن که سرت را به  پس از

 ه به لبهای خیزران بدهدبوسپس از تو             زدلبی که بـوسه روی دستهای تو می

 ارغوان بدهد رخـش را به قیه رنگر            اگر شهـید شـوی گـوشـواره دق بکـند

 

 زنجیر کرده است هم رقیه را غل وس            که سهم دست تو شمشیر کرده است دستی

 ستکرده ا مرا پـیـر وآری مـصیبت ت            قـدم هـم خـمـیده شدمویـم سـفـید بود، 

 کثیر کرده استعلقمه ت را در نیزه تو            شدی پخش روی خاک تّکه! ماه  هزار

 است کرده ررا چگونه زمینگی سردار            که قدرت یک ضربۀ عمودحیرتم در 

 تکرده اس یـیرتغـ اصالً تمام شکل تو            هـم شکـافـته بد جـور بین ابـرویت از

                                                 
و مغايرت با روايات ساربان  مستند نبودن و يا تحريفي بودن موضوع بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به دليل.  1

 جايگزين را آمده شعر متن در که شده اصالح بيت کنيم به منظور اجتناب از گناه تدليس يا تحريف سخان ائمّه؛معتبر؛ پيشنهاد مي

 نـگـين سـرخ بـهـانه به سـاربـان بدهد            عقيق سرخ حسين از رکاب افتاده است                  .کنيد زير بيت

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   محسن حنیفی                 شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر:                علی صالحیشاعر:   
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 اسعـب ای بامـرام یا ـالم مـا به تـوس            سالم حـضرت دریـا سـالم یا عـباس

 یا ابـوفـاضـل تـو  بـنـیـن بـرسـالم  اُّم              کـند نازلنگـاه مـرحـمـتت مـهـر می

 عموی حرم به توام امشب دخیل بسته            ست آبـروی حرمبه آبروی تو بـسـته

 امهای خانگیروضه در به وباره درد            علم شوق دیدن رقص کـتیبه روی به

 راه عـرض ارادت ارامـنـه در برای            هللا نشسته لـذت عشقـت به جان خلق

 تـرحـم تـو ـشـنـۀتزمـیـن  تـمـام اهـل            خـوشـۀ تـبـسم تو چـکـد ازمی بهشت

 سازیذبیح می حیی،یخویش ز  به دست            سازیمیمسیح  مگر نه اینکه ز عیسی،

 گرفـتارت اکه خـد هـای خـدادهنه بـنـ            یـکـی یـکـی هـمـۀ انـبـیـا گـرفـتارت

 یعنی من رحـلـقه به گوش فـقـی اسیـر            من گـیر یـعـنیگـوشه غـالم دربه در

 ه روزی هرساله داد یعنی توککسی             مراد یعنی تو کریم، حضرت رازق،

 وردهکه نزد تو امشب مریض آ کسی            کرده امـیـد رو های عـزا بابه دسـتـه

 کرده توییمریض جواب  مید هرچها            تـویی فـتـح بـاب کـرده بزرگ قـافـلۀ

 داوا کـندرد مـرا مـ ای کـن وشـارها            ا کننـوکـرت و کار گشا گـره از گره

 شـورایـاد زمــزمـۀ کـل یــوم عـا ـهب            تاسـوعا خـوانی ظهـر به یـاد تـعـزیه

 فـر بکـنممـان نـیـت ســیـان روضهم            ها را به گـریه سر بکـنمتـمام ثـانـیـه

 وباره پَر بکـشم تا کـنار شط فـراتد            حیات رمز تومحضر به پای دل برسم 

 سقا نیست سی به غیر تو ای نبض آب!ک            بیرقی که باال نیست پرچم تو به غیر

 هـــرازبـنـیـن مــیــوۀ دل  ــزیـز اُّم  ع            عموی خوش قـد و باالی بچه سیدها

 ـحـشـری رقـم بـزنیم ن کـربـبالمـیا            ات عـلم بـزنیاگر به دوش رفیـعـانه

 دکر هالک خواهی ها رارمـلهح تمام            خاک خواهی کرد ای علوی گرد وبه حمله

 تـن ذوالـفـقـاررا بـردار زره ببـنـد به            برای اینکه ببـیـنـند حـضرت سردار

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:         مثنوی  قالب شعر: غزل علیرضا خاکساری            شاعر:   
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 پریشان کن را همۀ دشت خوانب رجز            کنعلی باز قصد طوفان  بن به یک انا

 رای منـقـبت تو قـصیده کافی نیستب            نیست برای دشمن یاغی کشیده کافی

 رای رزم تو بحـر طـویل باید گـفتب            این قـبـیل باید گـفت از برای مدح تو

 جا روبه راه کرده مرا حـبـتت همـهم            مرا نگاه کرده که زهرا ستچه لذتی

 ستتب روضه سر رحرارتم همه زی            ستروضه شبباشد وسط  م توشبی که نا

 مـقـدمـه گـویـمبـی مـرا بـبـخـش اگـر            سـوی فاطـمه گویم اذن صادره از به

 لـم شده داریدست قـ جـای آب دو به            بـاریشـبـیه ابـر بـهـاری چـقـدر می

 ایپا زده خاک غریبانه دست و ه رویب            ایهآب نه اربـاب را صدا زد چـقـدر

 واندندخ فاتحۀ گوشواره را تو س ازپ            تـمـام اهـل حـرم از غـم تـو افـتـادنـد

 زمین خوردی فاسر باو چه شد که آخر            چرا زمین خوردیشریعه  چه شد کنار

 دا زمین خوردینه اینکه برای خ مگر            خواهی شد این سرفراز بدون شک پس از

 هوا زمین خوردیبی روی مرکب خود ز            ات زهـراپهـلـو شـکـسـته مـادر شبیه

 خوردیزمین ها کنم وسط نیزه مانگ            روی سینۀ تو زخم نشـسـته به چقـدر

 زمین خوردی کجا زیز اهل حرم درع            تـو تن تمام کـربـبـال پُـر شده ست از

 

 من سیر شد از کرد وتماشا ام را کسیبی            شد شیر ات افـتاد دشمنعـمود خـیمه تا

 تأثیر شدریم خیمه بیح ترس دشمن از            نگهـبانی توبی خـیـمه امنی نیست جای

 دش ربه خیمه دی سقابرگشتنت یف که ح            راهت ولی آنقدر چـشم سکـینه ماند بر

 پـنـاهی حـرم با داغ تو تـفـسـیـر شدیب            غارت نامحـرمان راه خیمه باز شد بر

 شد ی عـلمدار حرم داغت به قـلبم تیرا            های زینب استشاهد حرف من اشک و روضه

 گیر شد تو عـالم« انّی اُحـامی»پرچـم             عـلقـمه امیر بوس توای شجاعت دست

نالتن فاعالتن فاعالتن فاعلفاعوزن شعر:           قالب شعر: غزل     جابر عابدی                  شاعر:   
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 ســقــا عــلــیــك یـا الــســـالم            به كربـبـال سیـنه رو دست بر

 قــه دارد ایـن قـد و بــاالصـد            خــورشـیــد خــانــوادۀ قــمــر

 الـزهراسـیـنـۀ بـنی سـت بـرد            ُحــنـیـن چـهـارم  امـیــر پـسـر

 الشهـدا ـاشـف الـكـرب سـیـدك            سپاه حسین ابـروی تو چشم و

، شـیر  سومـین ب            سـیـزده سـالـه فـاتـح صـفـیـن  خدا چـْه شـیر 

 تـاسـوعـا هـایسـفـره ـاهـدمش            تـوأنـد نـام ُمــریـد هـاارمــنـی

جُ چـشـم            هـم ردیـف یـا فَـتّــاح نــام  تـو ّ  ـّمـاءالــغَـ هـایت ُمـفَـر 

 نـده بـر تو عـاشوراشد پـنـاهـ            حـسین هم آخر كه هـستی، تو

ّ زیـنبگپـشـْت             ســایــبــان  ُمــَخــّدرات  حــرم  ُكـبـری ـرمـی 

ـنـی یـا كـریـم،  انا سـائل إعـط 

 مـسـتـجـیـٌر ب ـَك ابــوفــاضــل

 عـرب پــروردۀ امـیــر سـتد            گـیـر  هـمـه خــدای  ادب دست

 و دادیم دْل نََسْب به نـسبْ تبه             نسْل خـاك پـای  توأیم نسْل در

 رطب چو خال  تو، شیر وورتت ص            است پهنسائالن  بهرات سفره

 وقت غضب ات بهپیشانی چین            را كـنـد زنـده یـاد حــیـدرمـی

ن ـشـین             عـــبــاس اســدالـلـه كــربــال،  مـركـب بـر ـا وقـارببـ 

 عـقـب ـوفـیـان كـشـیدك لشكـر            اسب كشیدی هـمینكه روی قد

 روی  این مطلب ا كمی فكر،ب            تجسم كرد شود روضه رامی

 زیـنـب لنگـهــبـان مـحـمـ ای            گذشت تا تو بودی سفر به خیر

 غـب غرق بوسه سپـیدی غب            رباب اصغر داشت بودی تا تو

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                   ترجیع بند      قالب شعر: قاسم نعمتی                  شاعر:   
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 لب گـی كند لبطفلش از تشن            بـودی نـدیـد یـك مـادر تـا تـو

 شب بود هرخواب  ی دوش تورو            داشت تا تو بودی رقیه معجر

 ـیزران بر لببـزنـد چـوب خ            نداشتبودی كسی اجازه  تا تو

ـنـی یـ  انا سـائل ا كـریـم،إعـط 

 مـسـتـجـیـٌر ب ـَك ابــوفــاضــل

 خـیـام بـلـوا شـد در فـتــی ور            كه غوغا شد ایلحظه وای از

 شد عـا دسـت عـمـه بـاالد بـر            آب دسـتت داد دخـتـری مشك

 ـدتـنـهـا ش فـاطـمـه چـه ـسـرپ            شد ها گـمنخـل بـیـن اتسـایـه

 مـقـابـلـت پـا شـد ـلـقـمـه درع            فـرات نـهر تا رسـیـدی كـنـار

 ا شــدهـای آب دریــكـیخــنــ            لبـهـایـت قـیـامـت خـجـل ز تا

 ذكـرت لـبـان آقـا شـد ـكـر وف            جـانـب خــیـمــه راه افـتــادی

 ـهـیّـا شـدكـمـان م تـیـرهـا در            نفر هـزار در كـمـینت چـهـار

 تـنت جا شد در صد تـیـر ندچ            بـاالت كـار دسـتـت داد و قــد  

 اعـدا شد م شـكار  ه دست چپ            دهـوا دسـت  راسـتت افـتـابـی

 مـود پـیـدا شـدبـا عـ یـك نـفـر            سـر  تـو كـاله ُخــود افـتـاد از

 شـد یت واچـیـن  ابـرو سـر تـا            به فرق  سرته زد آنچنان ضرب

 شد اك  صحـراخ سجده گاه تو            زمین خوردی دست بروای بی

 شد جسم  اطهرت جا وب برخ            رفــتـه تـیـرهـای  كـمـی فــرو

 زهـرا شـد تـو ـاقـبـت مـادرع            سـال یا اخـا گـفـتی بـعـد  سـی

 شـد قــامـتـش تـا ـمـه دیـدنـده            از تنت حـسـیـن افـتاد دورتـر

 شد واخواهرم وی  لشگر به ر            كاری كن و گفت عـباس خیز
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 امـضا شد ـف پا به چـادرك با            زهـــرا ســنـد ارث بُــردن از

 پـا شـد سـر وچـند بـیـیـلی س            الـعـبـاس؟ پـاسـخ اَْیـَن عــّمـیَ 

ـنـی یـا كـریـم،  انا سـائل إعـط 

 مـسـتـجـیـٌر ب ـَك ابــوفــاضــل

 

 عباسدریاست دیون کام خشک تو م            عباسمحشر پرچمت باالست  روز تا

 زهراست عباس رتبه باطن ماد اما            استگرچه به ظاهر مادرت اُّم البنین 

 عباس کـبراست مت زینبدلـگـرم نا            یـتی یا اباالفضلبـ پـشت و پـنـاه اهل

 عباس وراسترکن عاش هم یک نام تو            نام حسین است رکن عاشورا اگر یک

 و یک دنیاست عباسلطف و کریمی ت            ها هـم کـرامـاتت رسیـده ارمـنـی بـر

 ماست عباس دخـیلت دستهای رحشم            باُب الحوائج منـسبی شایـستۀ توست

 نه! هم سقّاست؟ عباسکی مثل تو هم تش            است آب فـرات شـرمـنـدۀ لبـهـای تو

 سعلقـمه غوغاست عبا یدند که درد            اهـل حـرم در انـتـظار تو نـشـسـتـند

 ست عباسغ غم تو از رخش گویادا            دیـدنـد که با قـّد  خـم بـرگـشـته مـوال

 پـاست عباس از گریعنی که افـتاده د            ات را واژگون کرد آمد حسین و خیمه

 عباس تو حسین فـاطمه تـنهاست، یب            گفتا؛ از این پس من علمداری ندارم

 تو واویالست عباس ام غریبان بیش            دستت َدرآور از زیور گفتا به زینب؛

 عباسخشکی صحراست لبهاش مثل             1به آغوش رباب و شیر خواره لب تشنه،

 عباس که خواست؟ من اگر را از حال تو            و قولت چه گویم تو من با سکینه از

                                                 
 .با توجه به اينکه تصريح بر شش ماهه بودن در کتب تاريخي متقدم و معتبر نيامده است بيت زير تغيير داده شد . 1

 لبهاش مثل خشکي صحراست عباس            شش ماهه، لب تشنه، به آغوش رباب و

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: رضا رسول زاده            شاعر:   
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 علقمه به لحظه خبر گیرد رباب ازحظه ل            علقـمه بیـارد مشکی آب از رفته سـقا تا

 آید صدای الـتهـاب از علقمهونکه میچ            پیش آمدهمسیرش مشکلی مثل اینکه در 

 هعلقم برگردد به خیمه با شتاب از واستخ            اما قصد جنگیدن نداشتکردند میحمله 

 ـّمۀ سـادات دارد اضطراب از علقـمهع            کربال درهمان روزی که آمد کاروان  از

 عـلقـمه آفـتاب از درخـشـیـدند مـاه ویم            رفتبه باالی سرش خورشید  ماه افتاد و

 علقمه جواب از آیداین دیگر نمی بعد از           »عموجان العطشای»گویند طفالن هرچه می

 ا پدر برگشت با حال خراب از علقـمهت            شد الحسین آوار کوه غـم روی سر بنت

 علقمه رسد بوی گـالب ازمشامم می بر            است؟علقمه مگر در زهرادخترش گفت ای پدر 

 

 گر نظـر نکـنی اشک دیدگـانی نیستا            آسـمانی نیست تـوکه محـفـل ما بی بـیا

 نیست وانیج این تو خیری دردعای بیه ک            گـریـۀ مـایی مـرا دعـائی کـن پـیـر تو

 خزانی نیست ها که ببارم دگربه روضه            های نـمـناک استمن دیـده بـودن بهار

 تو بانی نیست ُجزاین رزق  رای وسعتب            گریه دورم کرد چـقدر دوری از تو ز

شکی شد تو شباهـت من و  گرنه بهـر رسیدن به تو توانی نیستو            این لـباس م 

 نهانی نیستـناهـم غـمم هنوز غـرق گ            گذشت هم رمضان و گذشت هم عرفه

 اَمانی نیست مرا چاره و تو از ه بهترک            دست مرا های عـمویت بگـیر به دست

 یستخوانی ن روضه بخوان جز تو روضه یا وب            سـراسـیـمه قَـلـم به روضـۀ دسـت   بـیـا

 تدهانی نیس ساقی  طفالن لب و ه بهرک            سرش آمد بربوده عمودی که  چه مگر

 کـمانی نیست زدنـد که بـابـای ما داص            کردند آمد حسین َشکعلقـمه که می ز

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل                    آرش براری شاعر:   
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 نیست نیستگزارش و ست برندهمن تیغی  شعر           سرای آزمایش نیست نیست از غیر این جهان

 ولی راه گشایش نیست نیست کردم و رو یرز           احـقاق حق سر نیزه بر تیغ و و تیر غیر

 تنیس که باشد کربالیی اهل خواهش نیست ره           ستعلی بن مرجع تـقـلید من تنها حسین

 نیست ام بال دنـبال سازش نیستتشنۀ ج            نامه زنـمسیـنۀ هرچه امـان دست رد بر

 نیست نیستپژوهش این باره نیازی به  س درپ          حسینزندگی یعنی  در بهترین الگوی من

 یست نیستبال جای نمایش ن و رصۀ کربع            دنیا بُـرید از بال باید کـفـن پـوشـید وکـر

 ستشیعیان را واهمه از تیر و ترکش نیست نی           اندبسته صف جهتبی به قتال فاطـمیون

 نیایش نیست نیست این دلم جزاتیح مف در           شود؟ ام امضانامه روزی شهادت شودمی

 یستنستایش نیست  ستحق این همه مدح وم            جز او اقی کربـبال یعنی ابـوالفـضل وس

 نیست نیستگزینش به  بد را هم نیازی وب وخ           دعوتند امشب روضه ها به بزمتا کلیمی

 دامـان آقـای کـریـم خـود زدم دسـت بـر

 الحـوائج آمـدم دست خـالی خـدمت بـاب

 کنندرم هر دم صدایش میح زائرانش در           کنندنـم صدایش می یۀ نـمعاشـقان با گر

 کـنـندمی آدم صدایـش ـالـم وبا تـوجـه ع           جوان امشب دخیل محضرش مرد و زن پیر و

 کنندش میصدای مرهم دردمندان حضرت           درمان خلق عـالم استطبیب درد بی او

 کنندغم صدایش می رنج و درد و هجوم در           گرفتاران شهر و استکاشف الکرب الحسین 

 کنندها هم صدایش میارمنی نه فقط ما،           آمدندهایش به روضه زن دسته دسته سینه

 کنندزمزم صدایش می ثر وکو سلسبیل و           سقایت شهره است در ساقی است و بن ساقی

 کنندمیصدایش  صاحب پرچم هل خیمها           الستچون لباس رزم پوشد حـیدر کربب

 کننداکـرم صدایش می ـمـبرحیدر و پیـغ            با هـمـراه ها یک صـداآسـمـان ساکـنـان

نتن فاعالتن فاعالتن فاعلفاعالوزن شعر:            ترکیب بندقالب شعر: علیرضا خاکساری        شاعر:   
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 کـنندیممـریم صدایش  و آسـیه و هاجر            البـنـین هم نفـس با فـاطـمه هم نـاله با اُم  

 کـنندمی ماتم صدایش کودکان غـرق در            انـدآشـفـتـه نـبـود او خـواتـیـن حــرم در

 کنندمیصدایش  هم باسوی علقمه  به رو           حسین روی مرکب میان خیمه زینب بر در

 گـرفـت اخـا کـربـبال آتـش اخـا ادرک با

 گرفت ها آتشبچه خیمه گویا پیـش چشم

 کرد جـمع پاره پاره پـیکر پاره پاره ارهپ            ع کردجم را بـرادر چه غـریـبانه برادر

 دجـمع کر با دیـدۀ تـر یـده وبا دلی غـمد            حسین تنهایی نگاه سـرد نخـلستان به در

 ر جمع کردسعاقبت در یک محل پیکرش را           یک طرفدستهایش یک طرف جسم شریفش 

 جمع کرد چشمان مادر را از منظر دو ره           اشاش پهلوی نیزه خوردهبازوی آزرده

 جمع کرد ررا همراه خواهـ عباس خیمۀ            راه عـمـو های چـشم برپیـش چـشم بچه

 جمع کرد معجرال و خلخ غروب کربال در           خون کشید به خاک وناپاکی که سقا را  دست

 کار رباب درعمو کلی گره خورده ست  بی

 رباببیچاره  پاره شد ای وای مشک پاره

 

 سـوزدهـای حـرم میل  زیـنب، دل  زند           سوزدپا تا به سـرم می خیـمه و رفتی از

 سوزدغم سپرم میاین  از غض کردی وب           فقط مشک  خودت را بردار گفتم عباس!

 سوزدگرم میآب نخوردی! ج ایرعهج          اّمـا لـب  عـلـقـمـه رفـتـی بـا لـب  تـشـنـه، 

 سـوزدورم میگـرفـتی و تـن  شعـلـه ـرگُ           ریخت زمینمشک زدند آبرویت  نیزه بر

 سـوزدقـرص قـمـرم می پیـشـانی   و سـر          با صورت! آسمانم به زمین خورده چه بد!

 سـوزد مـحـتـضـرم میبـدن   نـشـیـنـم!می           سرت باالی گفتی و «أدرک أخا» غرق  خون

 سـوزد!لـباس  پـسرم می چوب  گـهـواره!           افـتد به سـتـون  خـیـمهشـعـله می بعـد  تو
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شی بار امانت را تک ودوشت می به  الوثـقی ام یا عـروةه دامانت پناه آوردهب            تنها ک 

ً  یا ایها السـاقی ادر اال»            آورد باالمی اش را پیش توجهان جام  می  «انـاوله و کـاسا

 نیستانسان شگفتا! شرح و توصیف مقامت کار 

 1مسلمان نیست نیاورده ایمان کسی هر به شأنت

 تو آستینی در دست خدادوشی و م بر عل           نشینی تو نویسم با خدایت همبه جرأت می

 باک امیرالمومنینی تویبحْق فـرزند  به            یـل اُم  البـنـینی تو بنـازم هـیـبتت را تک

 کف اقـبـال من باشد یقـین دارم که دنیا در

 پـرونـدۀ اعـمـال من باشد اگر ُمهـر تو در

 تآرای ست لبخند دل ما برده ربابا دل از           خاک کف پایت چینند ازمالئک بوسه می

سر به زیری پیش  تو وجهان پیش تو             تماشایت محوشود وقت جنگ زینب میبه 

 موالیت

 عـالـمیـنی تو آری دسـتگـیـر بـدون دست،

 علمدار حسینی تو چه باید گفت در مدحت؟

 عباس زیستیمی خلق ما سال قبل از زارانه            ایـستی عباسها ثـابت قـدم میشبیه کوه

 بگویی کیستی عباس یایی وبد خودت بای           حسینت نیستی عباس از کسی غیر گرفتار

 شد به درک جایگاهت هیچکس نائل نخواهد

 کامل نخواهد شد توعشق بیکه دین هیچکس 

 زینب دعاگویتشود می روی ومیدان می به            گیسویتست بردهآسمان  دل از اهل زمین و

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

 در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.

 رده مسلمان نيستبه چشمت هر کسي ايمان نياو          شگفتا! شرح و توصيف مقامت کار انسان نيست

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:              مربع ترکیبقالب شعر: احسان نرگسی           شاعر:   
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 مه نیزه به پهلویتعلق هیچکس در زدنمی           ابرویت چشم وشد نمی غرق خونکاش ولی ای

 تاب است یا عباسبرای آب بی علی اصغر

 عباس ذکرت قحطی آب است یا و تمام فکر

 

 عــبـدالـلـه کـنـد بـدرقـۀ راهـت ابـایم            الـلـه ذکــر  ال حــول و ال قـــوه اال بـا

 ـرداریَعـلـَم ب بایـدـشق  مـنـی عهـمۀ             تـو امــیــد  حــرم  فـاطـمــیــونـی آری

 صف شکن  شیر  خدا علقمه رفت سر  پ            مدد فاطمه رفت ذکر   بابرداشته مشک 

 اسـدهللا به چـَنگ آَوَرد این مـیـدان را            روباهان را لشکر  شکند میصف به صف 

 فشآمد طر رسید علقـمـه یا علقـمه وا            که بیاید طرفش خود َکنده اگر هر قبر  

 بـزند تب  او گـر  داغ وج مـَرهـَمی بر            بزند لب  اوخواست خودش را به آب می

 شکست دل  ماه افتاد و دستها ُشل شد و            کف  دست  اباالفضل نشست وجهشی کرد 

 غش کردغم  تشنگی و زغنچه که ا یاد  آن            تـابـش کردفـاطـمه بی لبـهـای  گـل   یاد

 !ا؟سق چه کار   آید بهمیست د این دیگر            دعا مناجات و کرد وخودش زمزمه می با

 دستاینجا بی ازم برگرداین است که  بهتر            است رقیه خشکخیس شده دست   من دست  

 شد والـُرز آمـد سـر  او مثـل  سـر  مـگ            داغ  دل  صحـرا شد ذکـر  یا حـیـدر  او

 ا شده بودعمو واَبروی  تا دم   رق  سرف            عـباس شـبـیـه  سـر  بـابـا شده بود سـر  

 تراه نـشس فاطـمه در ند باری پسر  چ            بسته شد دیدۀ ماه و کـمر  شاه شکست

 شده گیر دیده زمینروی زمین  یر راش            شده اش سیـرفـاطـمه از زنـدگی پـسر  

 شدافتاد و به ارباب جسارت می عمو            شـداســارت مـی زیـنب آمــادۀ دوران  

 خندیدند حرم، سوختمی مو افتاده وع            به زمین خوردن  ارباب کـرم خندیدند

 حیا چنگ چرا؟بی گوشواره ب بَر اما،            !عـمـّۀ سـادات شده تـنگ چـرا؟ نفـس  

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                مثنوی   قالب شعر:          حسین ایمانی         شاعر:   
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 وسعت صحرا نزنید خاک دم از حضرم            از پـاکی دریـا نـزنـیدمحـضر آب دم 

 ف  بـیهـودۀ عاشـق شدن اینجا نزنیدال            که نـدادید ضـرر پـای نگـار تا زمانی

 نزنید تولی سنگ از جز س به سینه بهپ            است آسـیاب  که شدن مسـئـلۀ حـساس

 رچه آمد سـرتان رو به مـداوا نزنیده            نرسد درمانکه به  معشوق چه بهتر درد

 آقـا نـزنـیـد یـد اگـر جـز درمسـتـمـنـد            باشدعزت  خوب است که هم شانۀ فقر

 قـد رعـنا نزنید سیاه و چشم حرفی از            اگر به میان استبصیرت  حرف تقوا و

 بشود رخش نقل منابراست  گرچه خوب

 بشود ظاهر که توصیف بهحیف  عباس 

 زیـاد دلـدار ما محـضر رسکه بیوفـتد             زیاد علـم انـساب به کـار آمده ایـنـبار

 زیاد ه در خانۀ موال شده کـّرارکبس             دم خواهد شد سه دم امروز دو ذولفقار

 اده ایثار زیاین فاطم رث بُردست ازا            هرچه دارد پـسر از دامن مـادر دارد

 زیاد ده از او دم پیکـارمعجـزه سر ز            گرددتنه برمی صد رود وتـنه می یک

 زیاد رکاخواهد شد از این دل گرۀ  ازب            مـعـنـا این خـانـه نـدارد نا امـیـدی در

 یاددیـدار ز تـیغ کجـش مـژدۀ رسد از            دارند اش امشب همه نوبتپابوسی بهر

 که به نقـابش افتاد چشم َصفّـین هـمین

 داد را سر "ال حول وال" پانزده مرتبه

 شوق عبادت دارد طرخ مثل شوقش به            خلوت دارد انس به مرد جنگ است ولی

 1دارد عـصمـت به گـمـانـم که این آیـنه            هم تـابـید نوری از آیـۀ تطهـیـر به او

                                                 
 معصوم وجود دادر بيت زير به جهت جلوگيري از برداشت غلط و ... تغيير داده شد 14با توجه به اينکه .  1

 مطـمئـنـيـم که اين آيـنه عـصمت دارد            وري از آيـة تطهـيـر به او هم تـابـيدن

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                ترکیب بندقالب شعر: سیدپوریا هاشمی          شاعر:   
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 دارد بگـوییم سیادت ای شک نیستج            شده است تن زهرامحرم یا ولدی گـفـ

 معرکه وحشت دارد؟! از مگر آخر یرش            اوستمردانه یک حملۀ بازیچه مرگ 

 ردخجالت دا ازین حال است و د بلندق            از آقـا بود جا دورتر گـامی هـمه چـنـد

 اردوالیـت د هــمـه شــأن نـدتـا بـبـیـنـ            شانه کعـبه به پـایش چـقدر بوسه زده

 چیست زای خواند بگوید شرف کعبه خطبه

 ست کعـبه عـلی خدایی خـدا آبـروی تا

 پرش را بزنند و بال دو طرف از نفر ود            سری شد ثـمرش را بزنند ها درد نخل

 دی اینـنـد سرش را بزنـنهـمه ایـنجا پ            اندچهار جهت روی سرش ریخته همه از

 بزنند را ورش است لب شعله آن وقت            برسد خیمه بهکه  مشک را داده به دندان

 بزنند جـگـرش را ـرورنکند ایـنکه غ            عـلـمدار غـروری دارد این میـر آخر

 زنـندن کـمـرش را بکه اینجـور توا تا            حسین است حسینهدف از کشتن عباس 

 علم افـتاد و کـنـارش بـدنی هـم افـتـاد

 افـتـاد.. مثل آقا وسـط خـیـمه زنی هم

 

 شمانش سروده استوصف چ دریا غزل در            دشمن ستوده است او را دوست و کیست؟ او

 گاهش نسوده است رکس جبین برخاک دره            ت بـاالگـویـد نـخـواهـد رفـمهـتـاب مـی

 روی آئـینه زدوده است مری غبار ازع            یعنی روی ماهشالکرب است  شفاو کا

 بس که چشمش سوگوار مشک بوده استزا            روئـیـد آب بـیـن مــزارش جـای گـل از

 نموده استحفافظت می او طفل از انندم            باید که روی سـینه مـشکـش دفـن گردد

 که سهـم  عـمود است دانـستاصال نـمی            سالمت سـاقـی سـرخـوانـد با گـریـه می

 و روی کبود است دست بسته ز صحبت            ای فــریـاد زد عـبــاس بـرگــردحوریـه

علن مستفعلن مستفعلن فعمستفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   محسن حنیفی             شاعر:   
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 تماشاست فرات محـو ای،ا شکوه آمدهب            غرق تمناست فرات مّواج اگر مست و

 دریاست فرات حضرم خوب حس کرد که در            م کردانداخت خودش را گ چشم تو چشم در

 پای تو به پا خاست فرات ا ادب بود بهب            کـردبدو ورود تو تالطـم می داشـت از

 زد نفـسـش تشنۀ سقاست فراتمی جار            ریختصحرا می دلش عشق بههای تپش از

 فرات والستمخم شدن قامت  خجل از            علقمه سوخت تو از این آب نخوردی جگر

 ت فراتسائل دنیاسترین خوردهرد  دست            ماند به دلش حسرت بوسـیدن لبهای تو

 

 ستیکی پر ولی بال و جداست رهایمانس            ستآماده باش مقـصد ما در سفـر یکی

 ستی دشت بپرسی خبر یکیهر کجا زا            اندصف کـشـیده ها برای کـشـتن مااین

 ستیکی خشک وتر ور بشودکه شعله آتش            هاستبین خیمه ندارمان همه در و دار

 ستیکی نظر هر یامـبر ازبا اینکه با پ            کـشندمن تـیغ می روی اکـبـر حـتـی به

 ستیکی ل که ما را پدراین دلی تنها به            تـنها به این گـنـاه که فـرزنـد حـیـدریـم

 ستیکی اگر ین جا میان این همه لشگرا            مـرا که یـاری کـنـد کـسـی نـمـانـده آیـا

 ستیکی با پدر تو طرز مصاف کردن            چـشـم من مـن نـور عـبـاس من بـرادر

 ستیکی نفر چشم شیر یک نفر وصد رد            بگـو یا عـلی مدد تـنهـا رجز بخـوان و

 ستیکی حـرم بیـشـتر اال دعای اهـلح            انـدشـریـعـه چـشـم انـتـظـار آمـدنت از

 ستیکی همگی ضربدر هاچون جمع تیغ            زنـندتنت حلـقـه می شمـشـیرها به دور

 ستییک جگر ولی خون ونین بدن زیادخ            نشـنود بدان تو زینب اگر من و بعـد از

 ستیکی باالی سر ائـین پـای مرقـد وپ            ستپاکت مقـطعه بس حروف پیکـر از

 ستکـسی من قـمـر یکیدر آسـمان بی            هـنـوز است تن من ولی غـرق سـتـاره

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   ناصر دودانگه                شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: احمد علوی                  شاعر:   
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 محـابا ایـستادهدل دریـای دشـمن بی در            که رو در روی دنیا ایستاده؟ مردیکیست این 

 نبض دنیا ایستاده نهیبش قلب هستی، وز            خروشش دشمن ازجان خیل  افتد بهمیرزه ل

 !ایستاده ست دریا،بشکوه و تماشایی وه چه            هادریا دلی گذارد پای بر فرق شط ازمی

 ادهتا ایست ها،عمود خـیمه کیه کرده برت            تهها از پا نشسداغبار  گرچه زینب زیر

 ایستاده مصاف خصم چون کوهی ز خارا، رد            آئینه حتی تر ازاو که دارد فطرتی نازک

 !مه زشتی، چه زیبا ایستادهپیش روی آن ه            »ال َجمیالا   ما رأیُت ف ی الباَل» با غریو

 دهاال ایستا ظلم را نتـوان ز پـا انداخت،            :درس را آموخت بایداز قیام کربال این 

 !اما ایستاده فرهنگ ما زیباست، مرگ در            :یارانعاشوراست  سوار ظهراین پیام تک

 

 گشایی است گره را وقت واکن دو چشم تر          فزایی است غمخواب  چشمت شبیه بختم در

 ایی استهایت مفـتاح دلگـشژگان چشمم           پلکی بزن دلـم را آزاد از این قـفـس کن

 این جدایی است فریاد از ل بانگ ای برادرگ          چون غنچۀ خموشیُمهر برلب  یک عمر

 حنایی است ان درتن تو مژگـ بر تیر هر          خون غرق درهر زخم بر تن تو چشمی است 

 ستا توتیایی این دستفروغم بی چشم رب           ام کـشـیـدمات را بـر دیـدهدسـت بُــریـده

 ها قـبایی استر قـامت بلـندت از نـیـزهب           روزن زره را این تـیـرها شـمـردند هـر

 آسیایی است سمت درج نیزه تیغ و ارب از          سرخی غـبار غیر از تو چیزی نمانده از

 ی استناخدای شتی شکستگان را چشم توک          بـرخـیـز بـا نـگـاهـت آرام کـن حـرم را

 رزق برهنه پایی است ر صحراخا تو بعد از           را اتدخـتـرم مـگـیری روزی شـانـه زا

 حیای استبی های دشمن سرشار  خنده ینا          رحمی رباب ام نه کن برخـواره شیـر بر

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتوزن شعر:        قالب شعر: غزل           محمدعلی مجاهدی    شاعر:   

 

نمفعول فاعالت نمفعول فاعالتوزن شعر: غزل                قالب شعر: موسی علیمرادی            شاعر:   
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 همسفرم بار سفـر، کن ازشانه خالی م            اهل حرمخوردند زمین  تو زمین خوردی و

 جـگـرم پاشـیده شـبیه ده اعـضای توش            شدیپاشیده خورده که  به تو تیرآنقدر 

 کمرم ست برادر،و شکستهمثل فـرق ت            ست برادر ُمـردهحال من مثل غـریبی

 رمفـتـاده سـپــ مـادۀ ذبـح اسـت،سـرم آ            تو ام بعد ازبه خـداوند که غـارت زده

 ای قــمرم ای،زمین ریخـته تّکه بهّکهت            بـیـنی؟آوار شـده می آسـمـان بر سـرم

 چشم ترم او کن و بر چشم تر حم برر            از تیر شده ست پُردوش تو جای رقیه

 بـبـرم چـگـونه تـنهـا تن پـاک تـو ْتدس            هـاشـم عـلی را بُـردم با جـوانـان بـنی

 ـمه دلـشوره گرفـتـند ز طـرز خـبرمه            را ـین گـره معجـرسفـت کـردند خـوات

 

 غـمت دومین غـم است ام زحال رقـیه            غم است من اولین رفتن  به خیمه  توبی

 این غم است پـناه بمانـند،بی پشت ویب            بعـد تو نـوامـیس، ایـنهـا به یک کـنار،

 ستاغم کمرم را همین  نکه شکسته اینآ            ولـی ـیـبـم شـدهنـص غــم زیـاد امـروز

 یمین غم است سپس از ر ویسا از بار یک            برندهجمه می حرمتو سمت  اینکه پس از

 است تا جبین غم وت که شکافته سر این            ای و بین این همهضربه زیاد خـورده

 ستاالبنین غم  اغ تو خبر شود اُم  از د            کردغم تو ز نزدیک گریه  زهرا که بر

 زمین غم است علم بر خاک و خون کنار رد            دسـت دیـدن  دو طـرفـت آمـدن هـنگـام

 غم است حرم بدترین خوَرند اهل یلیس            از روی نیـزه ایـنکه ببـیـنـیـم ما دو تا

 هللا ضرب سیلی  زجر  لعین غم استو            جای خودش ولیحرمله  و توهین شمر

نّی گذشته از نین دندان اگر که بشکند از            امسه ساله ازمن و وای  س   غم است این س 

نفعالتن فعالتن فعلفاعالتن وزن شعر:                 قالب شعر: غزل   علیرضا وفایی                 شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: مهدی مقیمی                 شاعر:   
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 پیکرشکاشت روی ای مینیزهکه آمد  هر            برش شیر افتاد و هزاران گرگ در دور و

 محضرش ده درزهم زانو اقیانوس او که             افتاده استکارش به مشک  دنیا را ببین کار

 رشساغ که زد بر با تیری رمله نگذاشتح            رساندشد میمی ها هر طورمشک را تا خیمه

 1باشد به فکر رهبرش سقا بیشتر بعد            بود مجبور کوه حیا، همان ،کبریزینب 

 هم لشکرش پاشد ازدر کنار علقمه می            حسین بیندکنار خیمه می روضه یعنی از

 بان خواهرش روزی سایه تا که باشد چند            هانیزه یعنی میرود بر هللا است، غیرت

 

 بـح قـمر هاشـمیـون دعوا شدذ سـر            غوغا شد حرم شیر بر و دورناگهان 

 ـوال حـرم امضا شدغـارت ام نـدس            دشمنان هلهله کردند همین که افتاد

 شد حسین تا دل ابرو وا ردارس سر              بودکوفه شده  مسجد ای از علقمه شعبه

 زیبا شد سقا چـقـدر ین خون چهرۀب            نظـران کـوفه کـوری چـشم همه بد

 بوی زهرا شد عطر و از شت پُردهمۀ             و گفت برادرارباب سال به  سی بعد

 ـشـمـان همه قـامت آقا تا شدچپیش             حسین وخندید به عباس  حرمله لشکر

 عاشورا شد ن روضۀتری غم انگیز این            حرم هم قد قاسم شده بود رعنای سرو

 کـسـی آقـا شـد بـی ـمـۀ غـصـۀ اوه            دادهمه درس وفاداری  به رفتن وقت

 آب شــرمـنـدۀ کـوه ادب، سـقـا شـد            با لب تشنه لب  آب ازین دنـیا رفت

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

 که شده 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

 بعد سقا بيشتر باشد به فکر معجرش            زينب کبري، همان کوه حيا، مجبور بود

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل   محمد حسین رحیمیان            شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              الب شعر: غزل    قاحسان نرگسی               شاعر:   
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 قـتلگـاهی به لب عـلـقـمه بر پا کردی            کردیغـوغـا تـنه یکالبـنـین  اُّم   پـسر

 ب خـشکـیـدۀ خود فـاتح دریـا کردیل            عرب حمله به اعدا کردیسلطان مثل 

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

 و مبارز طلبی یا عباسجزخوان رچه             سادبی یا عبا که اسطورۀ فضل و ای

 رتـر از کـل سـپـاه عـربی یا عـبـاسب            بزرگان داری نشانی ز مرد جـنگی و

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

 صف ماهان داری ه درخشان قمری درچ            داری زین فـرس جلـوۀ شاهان سر بر

 داری راهان سرا دیده بهدل خـیمه رد            یار رعـنای حسین ماه بنی هـاشـمیان

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

 هـایت ز تن کـوفه دمـار آوردهربهض            دشمن از حملۀ تو رو به فـرار آورده

ی حـریـف تو بـگـردد سپه ابن زیاد  آورده مر سـعـد چـقـدر نـیـزه سوارع            ک 

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

 صحنه براند هرگز قدم از یا تو را یک            زکس نـتـواند هرگ پنـجـۀ تو پـنجه در

 هرگزویت زنده نماند ر یک نفر روبه            پیروزی دهی، به آن یک که در نبردی هر

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

 ۀ شمـشیر دو دم بگریزددشمن از تیغ            خیزدمی برمعجزه  هر تو سرانگشت از

 ریزدبه زمین می سر آنان پا و دست و            کنی حمله چنانحیدر آسا به صف کوفه 

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

 صف مردان به نام درات هاشمی رجز            وصف غوغای تو در معرکۀ خون و قیام

 دوره مدام به هرخاطرۀ شیعه  انده درم            کربال عرصۀ جوالن وفاداری توست

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

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                چهارپارهقالب شعر: محمدرضا سروری          شاعر:   
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 جدا که کنید دست نین استچ چارۀ کار            نعـره صدا لب فـرمانـدۀ دشمن زده با

 دست پدر دست خدا پدر، ست تو دستد            داده به ارثبازوی تو را شیر خدا  زور

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

 همه دم گیرا استرزمش عر کوبندۀ ش            حسین زیبا است علمدارصحبت جنگ 

 بـال پـیـدا اسـتومـام گـذر کـربـت در            و سقای حرمابوفاضل  وصفسروری 

 

 ـبـیـن که بلوا شدبسر یک تن             شریـعـه غـوغـا شـد کـنـار در

 این خـسـوف زیـبـا شد رچـقَـدَ             خون ازشد خسوف  قمری بود و

 ـــرای زدن مــهـــیــا شـــدب و            ای آمدحـرمـلـه با سـه شـعـبـه

 1سـرش وا شد عـمـود آمـد و و           اش فـرود آمـد ـیـنـهس بـر تـیـر

 یکی جـا شد ها هـم یکیـیـزهن            خوردآمده به جسمش  هرچه تیر

 چـه دعـوا شد قـتـل او سـر رب            دست و پا بود وُ  پـیکـری زیر

 مـعـمــا شـدنـش کـه تـ آنــقـََدر            زدکه آمد یـکـی دو تـا می هر

 ـلـقــمـه، قـتـلـگـاه سـقــا شـدع            قـطـعـه تـمـام قـرآنـش قـطـعـه

 ـمـر قـدش تا شدکدیگـری از             یک برادر تنـش مـقـطـعـه شد

 بـــروی دریـــا شـــدآبــاعـث             آب لب نزد بر تشنه لب بود و

 دشزهـرا  غـرق عـطر کـربال            مـــادری آمــده کــنــار پــسـر

                                                 
تاب معتبري بيت زير به دليل تحريفي بودن تغيير داده شد زيرا قصة تير به چشم حضرت عباس خوردن در هيچ ک.  1

 نيامده است و مستند و صحيح نيست،

 سرش وا شد و آمد عـمـود که            تـيـر بر چـشـم و خوود افـتاده

ناعلن فعلفاعالتن مفوزن شعر:                   غزلقالب شعر: مصطفی گودرزی                  شاعر:   
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 بود نگاه نافذ ماهی خجـسته ون درخ            بــود دل امـام زمـانـی گـسـسـتـه بـنـد

 ودبـ خـسـتـه دسـت نـامـرّوتـی آب زا            افـتاد در حـوالی مشکـش نفـس زنان

 ودبرا شکسته  پای رفتن او که شکیم            باید تـقـاص پـس بـدهـد مـثـل تـیـرها

 عـبـاس بسـته بود تراه نگـاه حـضر            حیف ها سنان و شد خیره سوی خیمۀ زن

 بود ـاطـمه آنجا نـشـسـتهف امـا هـنـوز            آمد حسین و رفتعکس علقمه  قاب در

 

ک سوز زا           پـناه خـیمه برایت دلم شکست پشت و  شکست مأخایت دل بانگ أدر 

 زدند خـبرویت بیس چندین هـزار تیر           زدند را نظر اتها جـمال حـیدریاین

 عـلـقـمه ام سـویمدهچـشـم خـیـس آ با           من ماندم و مصیبت و غم آن هم این همه

 کنمچـشم ترت پاک می ود خـونابه از           کـنـمتـن افـالک مـی رخـت سـیـاه بـر

 خشک تو کـام دای تـشـنگی وجانـم فـ           عطر ُمشک تو زماندر زمین و  پیچیده

 زنمعلمت بوسه می ست مانده برد بر           زنمهای محـترمت بـوسه میچـشم بر

 اندشان کـمرم را شکـسته هایا خـندهب           اندگسسته شان جگـرت را هاینیـزه با

 ننـظـاره بـه اشـک ربـاب کـ ـداقـلح           ـتجاب کنالتـمـاس مرا مس برخـیـز و

 روم؟! دخترم چگونه سوی صال بگوا           ام چگونه به سوی حرم روممانده من

 ه جان سکـیـنه بلـند شوب عـباس جان،           قـریـنـه بـلـنـد شـو مـثـال وسقـای بـی

 شود نرومی سوی اهل خـیمه نظر بر           شود نـرومی ام بـدون قـمـرمنـظـومـه

 امروی تو کـفـیل عـقـیـلهکه می وقـتی           امقـبـیـله کـنم بـا چه کـار اصـال بـگـو

 نـندکـ گـودال من غـارت ـریـه برایگ           بایـد زنـان لـباس اسـارت به تن کـنند

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: حسین واعظی               شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مثنوی             قالب شعر: محمدجواد شیرازی            شاعر:   
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 خدا یعنی چه ـدم  خـونق بذل خـون در            که بـفـهـمـیـم وفـا یـعـنی چه آمـدی تـا

 چـه ـعـنـی پـنـج تـن آل عـبـا یـعـنـیم            ادب دانـسـتـیـم پـنـجـه سـقـای هـمه از

 هچ صفا یعنی چه بوده است و َمروه معنی            آموخت به ما علقمه از برگشت تو رفت و

 تا یعنی چه ق دوفـر القـمر و شـقّ  راز            به هـمه بعد  عـلـی فـهـمـانـدی آمدی و

 عـالم که حـیا یعنی چه یاد دادی به دو            1چشم کسی حرم، که نیافتد به دست دادی

 آب بقا یعنی چه کسی؟ هست دریا چه            آب فکـنـدی که بدانـند آن قـوم آب بـر

 خـا یـعـنی چهادرک اَ  د فـریـاد اخـادیـ            دستبی که تو را یافت برادر، دم آخر

 

 را زمین بزند شوکـت سبوی تو رکه ب            را عطش نشانه گرفته است آبروی تو

 ه روی خاک کـشیدند ماه روی تو راب            شب هرجاللت تو زمین خورد و کودکان 

 را ای گـلوی تونیـزهبکـند  گر که ترم            نـبـود کـردن تـو فـرات الیـق سـیـراب

 اه عـالـمی نـفـروشـیم تـار موی تو رب            صدا زدی که حسین همه شستی، تو دست از

 را رفـته از سـر تو سـایـۀ عـموی توگ            های عمودضربه خورشید، بگو به دختر

 را وی توسن به عهده گرفته است جستجح            گم شده استیک گوشواره  کنار علقمه

 را ی تـوســاده بـرآورده آرزو ـقــدرچ            چــادر خـاکـی مـــادر ســادات غــبـار

 را بوی توبرند می به صحن شاه نجف            نـیـزه از هـای بـهـاری جـلـوتـرنـسـیـم

                                                 
بيت زير به دليل تحريفي بودن حذف شد زيرا قصة تير به چشم حضرت عباس خوردن در هيچ کتاب معتبري نيامده است و  . 1

 مستند و صحيح نيست، 

 ياد دادي به دو عـالم که حـيا يعني چه            به حرم، چشم کسيچشم دادي که نيافتد 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                   قالب شعر: غزل محسن حنیفی                 شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل   عباس احمدی               شاعر:   
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 ســاغــرم كـردنـد ـاْك مـانـنـدپ            گریـه كردم، ُمـَطـّهـرم كـردند

 گـمـانــم كــبـوتـرم كـردنـد ـهب            دلــم پَـــر زد اســم تـو آمــد و

 ــودم ولـی زرم كـردندخـاْك ب            با نگـاهـی ز چـشـم شـهـالیت

 ــذر  اوالد حـــیــدرم كــردنـدن            پـــدر و مــادرم هـــمــان اول

 ل  آلــوده را، حــرم كــردنــدد            تـا كـه گـفـتـم ُمـحـب ّ عـبـاسـم

 ردندمـردم چه محـترم ك پیـش              آبـرو چـنان من راشخـص بی

 دعــاهـای مـــادرم كـردنـد ـهب            این مـحـبت را شـك نـدارم كه

 ست نـوكـرم كـردنـد الـیـانیس            ســالـیــانـی اسـت آبــرو دارم

  ام  الـبـنـیـن دعــایـم كـنیَـاْبـنَ 

 عـلـقــمـه صـدایـم كـن در بـاز

 ســقـــا ك یــاالـــســالم عــلـیــ            بالوبه كرب سینه رو بر دست

 بـاال ـه دارد ایـن قــد وصــدقـ            قــمــر خــانــوادۀ خــورشـیــد

 الـزهـراسـیـنـۀ بـنـی سـت برد            پـسـر چـهـارم  امــیـر ُحــنـیـن

 لـكـرب سـیّـدالـشهـداكـاشـف ا            چشم و ابـروی تو سپاه حسین

، سـومین بچـهْ             سـالـه فـاتـح صـفّـیـن سـیــزده  خـدا شیـر   شیـر 

 سـوعـا هـای تـاسـفـره شـاهـدم            هـا ُمــریــد نـام تـوأنـدارمـنـی

ُج الـغَــّمـاءـشـمچ            تـو هـم ردیـف یـا فَـتّــاحنــام   ّ  هـایـت ُمـفَـر 

 عـاشـورا ـد پـنـاهـنـده بر توش            تو كه هـستی، حسین هم آخـر

ّ زیـنـب پـشـتْ             حـــرم ســایــبــان  ُمــَخــّدرات    ُكـبـری گـرمـی 

نی یـا كـریـم،  لاَنَـا سائـ إعـطــ 

 ب ـَك ابــوفــاضـل مــسـتـجــیـرٌ 

نفعل فاعالتن مفاعلنوزن شعر:                   ترکیب بند     قالب شعر: قاسم نعمتی                    شاعر:   
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 وردۀ امـیـر عــربدسـت پــر            خـدای  ادب دست گـیـر  هـمـه،

 دادیـم دْل نَـَسْب به نسبْ  ه توب            نسْل خـاك پـای  تـوأیم در نسلْ 

 رطب چو خال  تو، و شیرورتت ص            است پهن سائالن ات بهرسفره

 به وقت غضبات پیشانیین چ            ـده یــاد حـیـدر راكـنـد زنمـی

نـ شـی            اســدالــلـه كــربــال، عــبــاس  مـركـب بـر ـن بـا وقـاربـ 

 ان كـشـیـد عـقبلشكـر كـوفـیـ            اسب كه روی همین كشیدی قد

 مطلب روی  این ا كمی فـكر،ب            را تجـّسم كرد شود روضهمی

 ان مـحـمـل زیـنـبای نـگـهـبـ            گذشت به خیر بودی سفر تا تو

 رق بوسه سپـیـدی غب غبغ            داشت اصغربودی رباب  تا تو

 لب تشنگی كـند لب فـلش ازط            بـودی نـدیـد یـك مــادر تـا تـو

 شب هر بودخواب  تو وی دوشر            داشت بودی رقیه معجـر تا تو

 لب ـزنـد چـوب خـیـزران برب            كسی اجازه نداشتبودی  تا تو

 کـودکـان لـرزیـد رفـتـی قـلـب

 ها پـیچـید خـیـمه هاشان به ناله

 ـیـام بـلـوا شـدرفــتـی و در خ            ای كه غوغا شدوای از لحظه

 ـّمـه بـاال شـدر دعـا دست عـب            آب دسـتت داد مـشك دخـتـری

 ـسـر فـاطـمـه چـه تـنـهـا شـدپ            ها گـم شدات بـین نـخـلسـایـه

 شـد مـقـابـلـت پـا ـلـقــمـه درع            تا رسـیـدی كـنـار نهـر فـرات

 شــد هــای آب دریــایخــنــكـ            تـا قـیـامت خـجـل ز لـبـهـایت

 ذكـرت لــبـان آقـا شـد و ـكـرف            افــتـادی جـانـب خــیــمــه راه

 كـمـان مـهــیّـا شـد در ـیـرهـات            در كـمـیـنت چهار هزار نـفـر

 در تـنت جا شد ـند صد تیـرچ            دسـتـت داد قــد  و بـاالت كـار
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 ا شدـار  اعـددست چپ هم شك            هـوا دسـت  راسـتت افـتـاد بـی

 شـد ـود پـیـدابـا عــم یـك نـفـر            تـو كـاله خـوود افـتـاد سـر   از

 چـیـن  ابـرویت وا شـد رتـا سـ            سرتفرق  زد به آنچنان ضربه 

 اه تو خـاك  صحرا شدگ سجـده            خوردی زمین بردست بیوای 

 شد جـسم  اطهرت جا ب بروخ            رفـتـه كـمـی فــرو تــیــرهـای  

 شـد زهــرا تـو ـاقـبـت مـادرع            سـال یا اخـا گـفـتـی بـعـد  سـی

 ه دیــدنـد قـامـتـش تـا شـدهـمـ            تـنـت حـسـین افـتاد از دورتـر

 به خواهرم وا شد وی  لشگرر            كاری كن و گفـت عـباس خیز

 ا شـدیـك گـوشـواره دعـو سـر              هـاارتَدم  خـیــمـه زمــان غــ

 امـضا شد ـف پـا به چـادرك با            زهــــرا سـنـد ارث بُــردن از

 الـعــبـاس پــاسـخ اَْیـَن عــّمـیَ 

 1بـود سـیــلـی دشـمـن خــنّـاس

 

 ؟صحرای عطش خشکیَده ست این چه نخلی ست به           ست؟صورت او پوشیَده  خون ز  این چه ماهی ست 

 ست؟ جا پیچیَده همهعطرش ست که  این چه یاسی           ش؟ شکسته ساقه ،تبر خوردهست  این چه سروی

 که بازویش علی بوسیَده ست راین علمدا           غـبطه خورند جزا شهدا روز مقامش به

 تن پاشیَده ست زده، هیدرس از راه که هر           به خـاک افتاده این است که سردار درد

 غلطیَده ست زمین روی درد به خون هرچه از           بیـشـتـر تـیـر فـرو رفـتـه مـیـان بـدنـش

                                                 
بيت زير به جهت ايراد در قافيه تغيير داده و اصالح شد، در شعر ترکيب بند بايد بيت آخر هر بند با قافيه اي مستقل .  1

 و متفاوت آورده شود.

 سـر و پـا شد..سيـلي چـند بي            پــاسـخ اَيْـنَ عــمّـيَ الـعــبـاس

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل   رضا رسول زاده                 شاعر:   
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 فتادرود اروی به سروش که سایۀ  مینه           سجـود افـتاد در نگاه عـلـقـمه خـندیـد و

 تـادوجـود افــ پـای مــه   آب بـه ـروسع           موج طوفان شد قـدم به آب که زد موج

 اده یـاد یـار  غـریـبی که تـشـنه بود افتب           عطش ز رنگ نگاه و لبـش نمایان بود

 گـشـود افـتـاددستی که می ـلـور آب زب           هم وا کرد آب را ز دست پر شده از دو

 ـتادشهـود اف ـش که دردب چـشیـد زبانا           ی تر کرد«هللا اکـبر»لـبـان خـشک به 

 آن حدود افتاد که مشکش در لی چه حیف،و           به دل شوق آب آوردن ودست مشک  به

 افتاد که زود ار دست خیس عـلـمدار دو           نخلستان ها که ندیـدند نهـر وچه صحنه

 ُخود افتاد ای به سرش خورد تا کهضربه و           1و جسم صد چاکش آن تیر کمی جلوتر از

 عـمود افـتاد ه خـیـمه نیـامد عـمو،دگر ب           ش جـاری شد«ادرک اخـا» طنـین نالـۀ

 

 شاهد کشف و شهود بود ن روز رود،آ            بود رود خیس علقمه امواج چشمان

 عمود بود دان،ملجم می دست ابن در            علقمه محراب کوفه شد آن روز  سرخ،

 سجود بود ربال د و خاک سبز کرب بر            اسب فراز دین از ده صالحشوق سج از

 صورت مادر کـبود بود آخر هنوز            خون گرفت خدا که راه تماشا شکر

 بودطایفه از بس حسود  نسبت به ماه            ماه شور چشم خورد از آب میقّصه این 

                                                 
مستند نبودن و يا تحريفي بودن مطالب و مغايرت با روايات  بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به دليل.  1

 را آمده شعر متن در که شده اصالح بيت اجتناب از گناه تدليس يا تحريف سخان ائمّه؛ کنيم به منظور؛ پيشنهاد ميمعتبر

ه است و نيامد معتبري کتاب هيچ در خوردن السالمعليه عباس حضرت چشم به تير صةق کنيدزيرا زير بيت جايگزين

 مستند و صحيح نيست، 

 اي به سرش خورد تا که خُود افتادو ضربه           کمي جـلـوتر از آن تـير و چشم شهاليش

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   سیدحسن رستگار            شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:               غزل  قالب شعر: حمیدرضا برقعی            شاعر:   
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 عشـق مـیر ی فـرمـانـروا وکگفـت             بــا ادب آمـد بـه نــزد پـیــر عـشـق

 ومپـی فــرمـان ر فــرمـا کـز مــرا            رخـصـتـم ده تـا سـوی مـیـدان روم

 تـا بـکـی زنـجــیـر بــایـد شـیـر را            پــای مـن زنـجـیـر را بـــاز کـن از

 آبــی اگــر بـسـتــه بـجــانقــطـرۀ             جان انس وبه امرت  کایشاهش گفت 

 فـکــر حـال کـودک بـی شـیـر کـن            کن عـزم جـنگ ای شیر لخـتی دیر

 آه سـردی از دل پُـر خـون کــشیـد            مجمـرهـستـی جهـید چـون سپـند از

 آب تــا کـنــار شــــط رانـد یکـسـر            قـلب لـشـکـر آنگـه بـا شتـاب زد به

 آب کـرد سـوز تـشـنگـی در کف ز            سیراب کرد اخویش ر خشک مشک

 یــادش آمـد زان خـدیـو ذوالـجـالل            خواسـت تا نـوشـد از آن آب زال ل

 شاهت تشنـه لب؟ نـوشـی و آب می           گفت ای عـبــاس کــو شــرط ادب؟ 

 کــوفـیــان گــشـتـنـد او را سـد راه            گـاه از شـریـعه رانـد سـوی خـیـمـه

 خــیــبـری زد بـر آن قـــوم یـهـود            حـیـدری بـر کـشـیـد او ذوالـفــقــار

 کوهـی سـیاه روز دشـمـن کـرد بر            برق تـیغـش شد زماهـی تـا بـه مـاه

 از دل شده صبـر و قرارشـیـر را             فـرار روبهان از ضـرب تیغـش در

 زد بـه لشکــر میــسـره بر میـمـره            تنـه سی هزارش یک طرف او یک

 خشمگین آن شیـردرجوش خروش            بجـوش همچـــو دریـا آمـده لـشکــر

 آسمان گردید دشت زمین شش؛ شد            نهـیـب سـم اسب آن پـهـن دشـت از

 تـر از شـام شـد روز کـوفـی تـیـره            عـام شد ـیـزخـود تـو گـفـتی رسـتخ

 آمــدش در یــاد؛ آن فـــرمـان یــار            شـیـر حـق گردیــده گـرم کـار زار

نفاعلفاعالتن فاعالتن وزن شعر:                مثنوی     قالب شعر: جعفر منصوری            شاعر:   
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 آب کین بگذار رو از بهـر جنگ و            مستطاب کاینچـنـیـن گفت آن خـدیو

 گیـر روبهـان گـشـتـند آن گه شـیـر            دست او شـد بـستـه از فــرمان پـیر

 یــدهللا زاده شـــد قــطـع یـمـیــن از            نـا جـوانمـردی بــرو شـد از کمیـن

 گزید او لب ازغـیرت به دنـدان می            چکـید خـون ز دست نـازنـینـش می

  ک بـــودغــرق عـشـق زاده لــوال            دلـش کی بــاک بود دست داد و در

 دست یسار قـطع شد زآن شیر دل؛           دار  و شد سیه دستی برون زآن گیر

 دل بـرکـشیـد عــاشــقــانـه نـالـه از            دسـت خویش چون افـتاده دید هردو

 مــن ســمــنــدر وار انــدر آتــشــم            ای دست که بی تـو خوشم گفت رو

 دست دادن عشــــق یار انـدوختــن            ـد ز مـن آمــوخـتـنعــاشـقــی بــایـ

 است خوش سـرمستیدست  باتن بی            خوش است دستی بی عشق ای رهت در

 ای قـــول ُمـضـل ره دهـیـدم آخــر            گفــت با آن قـوم دون آن شـیــر دل

 ز عطش طفالن شه گـشته کبابکـ            تـا بـرم در خـیمه گه این مشک آب

 کـنـید بـارانم در عــوض خود تـیـر            احـسـانـم کـنـید زین عمـل مـرهـون

 کنید دل را برمشک  این یکخود از             چــمـشــۀ چـشـم مـرا نـاوک زنـیــد

 دخـری جمله را به جان شیـریـن می            پـریـد تیــرها کز َشصت دشمـن می

 ریز بجانش اشک چشـم مشک آور            آنــقــدر بــاریــد بــر او تـیـر تـیــز

 تابش از تـن بُرد جسم چـاک چاک            خاک روی یک سرریخت آب مشک 

 الـعــالــمــیـن از فـراز عـرش رب            بـــر زمـیـن ســورۀ تــــوحــیـد آمـد

 اخا ک گفت باشـــه یا اخـــا ادرک            د پـاکچونکه عهد خود به پایان بر

 کـمر بـشتـافت بـشکـستـه سـوی او            شـــاه دین همچـون عـقـاب تیـز پـر

 هـسـتـی عــالــم زنــی  آتــش انــدر            این منـصوریا گر دم زنـی بیـش از
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 مر پدیدارعمژه یـک  هر اشکم شود از            تا کی به تمــنـای وصـــال تـو علمدار

 ر کــرب وبال می شنوم از در دیـوارد            شــاپــرکی را« العــطش »آهنگ غم  

 هر کوچه و بازار در سر رچم شده برپ            قلمت باز دودست عکس علم ومشک و

 کرار اس تــرین حــیدرعبــ ســقایی و             بــاید بنــویســیم تـو را یکصد وده بار

 هتــرکه شــود در قــفـس خانه گرفتارب             ست طواف رخ مـاهتهردل که نکرده 

 من مست تـوأم تا که فقـط شـعر بگویم

 وقف تو شدم تا دوسه خط شعر بگویم

 ی وارث تیــغ دوسـر حـضرت حیدرا            تیر غضبت خورده به پیشانـی لشــکر

 ا روز قــیامت نــشود بــا تــو بــرابرت            شید به نی درمثل عشقهفتادو دوخور

 عــنی کــه به دریــا بزن و آب بـیاوری            نگران را چشمی خواهش   غزل  خواندی 

 ر وعــدۀ دیــدار تا با حـضـرت مادرد            پیـچیــده فــقط عطـر گل یـاس واقاقی

 «برادر» ب بگشایی و بگویی که تا ل            اژه کشیدهیک و حسرتعمریست دلی 

 ســقایی و بــاب الــکرم  خــانــۀ امـیـد

 همسـایۀ خورشید توحیدی و هم مظهر

 تدامان همین دسودست به حرم شدم مُ             همین دست طـوفانمانـدیم در انــدیشۀ 

 همین دست غزل خوان ومست  روزمنمام            امــروز اگــر محــتشم شــعر توهسـتم

 ا غیـرت و از قصـۀ پایان همین دستب            مــردانـه گرفتــیم کـمی درس رشادت

 مهمان همین دست یکسرهکه شده  یغیت            بابغض وحسدزوزه کشان میرسدازَره

 ستهمین دزند بوسه به قرآن  ین بـارا            بـعـد پــدرت نـوبت لبهای حسین است

 ام حضرت مهتاب شده مضامینسرشار

 با خود به کجا می بری ام ای پدر آب

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                 ترکیب بندقالب شعر: مجید قاسمی            شاعر:   
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 ــاال شـده ام زائـر دروازۀ چـشـمـتح            تقطــیـع شـدم در غــزل تــازۀ چشمت

 ـرگز نــشود مـاه هم انــدازۀ چـشمته            نگاهت« والیل»در تــابش مــنظومـۀ 

 قتی همه جا شهـره شد آوازۀ چشمتو            ه کند ارمنیان راحــق دارد اگــر شیـع

 ــرواز کـنـم بــر سر دروازۀ چشمتپ            رخصــت بـده تا بار دگر همچو کبوتر

 ازمشــتریان پــروپــا قــرص حـسینیم

 امــروز اگــر زائــر بــیـن الـحـرمینیم

 تنت را ک اعضاییعلم و یک مشک و            غـم نــامه ســرودیــم زوایــای تنت را

 ن دم کــه شــمردیم هــجاهای تنت راآ            آتش این غماز «دل سنگ آب شد»کم کم

 ا ســاده کــند حــل معــمای تـنــت رات            دوش عبایی نه بر درکف نه کفن بود و

 ارـستند مــصالی تــنـت قتی که شکـو            محراب دوابروی تویکباره بهم ریخت

 انــگار کــه فهــمید قضــایـای تـنت را            بــانوی غــزل از تــرک تیـرک خیمه

 فهمیده قلم چــاره مــدهــوش شــدن را

 در محضر قدسی تو خاموش شـدن را

 ــکاده ام و خــاطــرۀ مشیاد حـرم افت            زیبا شده ایـوان تو با گـسـتــرۀ مـشک

 صویر لب خشک تو یا منظرۀ مشکت            ماندم که چه طرحی بزنم سردر قلــبم

 میــد فقط می چکـد از پنجــرۀ مشکا            تبخیر شداعضای توآن لحظه که دیدی

 حنجرۀ مشک؟ زده یا رچشم تو امضاب            آن تیر که می رفت به سـوی تو نشانه

 ر صفحۀ پیشانی و بر پـیـکرۀ مشکب             شــرمندگی آبیکــباره گــل انداختــه 

 جز نام ابالفضل به قلبــم اثــری نیست

 گشتیم ونگردید که جزاو قمری نیست

 ی رارســجده کشــیدنــد قــیام  ســـحرب            در مـعرکه چیــدند غــریبــانه پری را

 ری راگویـا کــه شکســتند غرور کمــ            اینگـونه که شد قامـت خورشید موّرب
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 ن لـحظه که دادند به زینب خبری راآ            زنجیر غل و ای از آمدب ه حرم رایحه

 قتی که به نی دیــد خسوف قمری راو            بخـواند« آیات»جاداشت درایـن واقعه 

 ری رایبـانه سه بــستند غــربــا زاویــ             می دیــد همــانــند غروبــی ســر نیزه

 عمریست اسیر توام و دربــه درعشق

 بــگذار بــسوزم کـه بسوزد پدر عشق

 

 اباالـفـضل است وضـۀ روزه دارر            ابالفضل است مدار چون عطش را

 الـفـضـل است زگـار ابـاســاقی رو            پــاره بـا هــمـان َمـشـک خــالـی و

 الـفـضل است بــین  لـیـل و نهار ابا            یـا عـلـی و ا بـه صبـح،ذکـر مـا تـ

 الـفـضـل اسـت سـورۀ إنـفـ طـار ابـا            سـورۀ فـجـر مـا شـده ست حـسیـن

 الـفـضـل اسـت اّوْل آمــوزگــار ابـا            در مـــواســات و در وفــــا و ادب

 الـفـضل است مـاه  شـبـهـای تـار ابا            ـرف استنـه فـقـط ما که مـاه معـت

 الـفـضل اسـت ابـا تـا ابـد بـرقـرار،            جـــا از ازل بــوده اسـت پـــا بـــر

 الـفـضـل اسـت مـایــۀ افــتـخــار ابا            پــیــش  زهـــرا بـــرای أّم بــنــیــن

 اباالـفـضـل اسـت که عـلـمـدار  یـار            بــیـنـنـدمـی ظـهــور هـمـه بـعـد از

الـَحـْیـدر اسـت یـعــنـی کـه  دست پـروردگـار اباالـفـضـل است            َعــضـُد 

 الفـضل است الگــوی ذوالـفـقـار ابا            قـوس ابــروی  او بـه مـا فـهـمــانـد

 الفضل است زخم بیش از هـزار ابا            ای که بـر تـن اوستَســرو افـتـاده

 اباالفـضل است از یـمـیـن و یـسـار            او آنـکــه بــاریـده تــیــر بــر ســر

 الـفـضـل اسـت ابـا عـلّـت انـکـسـار            بـر جـبـیـن حـسیـن حـک شـده کـه

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                      غزلقالب شعر: محمد قاسمی                    اعر: ش  
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 یـر ندیـدس من! دیدی اّما مانند خواهاعـبّ       ندیدی رفتّی و این ماجـرا را تا فصل آخر

 ندیدی یاور یار ورفت بیمیغریبانه وقتی       را جهان دو هر محبوب مهربان را، صورت آن

 ر نـدیـدیآوردن تـیـر از نای اصغ اّما در      1دشمن عزیزم تیری زسینه داری  چند در هر

 دیابـاوری را در چـشم مـادر ندیهت نبُ یا       دست با نعش نوزاد بر را یک پدر حیرانی

 ندیدی اطراف عشقـت انبوه لشکر ثل منم      نا امیدی تیـر نشسته به مشکت پیش تو شد

 به خنجر ندیدیستی دمن  ناباورچون چشم       گودی سرد گودال خوب است چشمت نیفتاد بر

 ندیدی سربی لیالیا خاک صحر بر تو آخر      من کسی نیست تر ازمجنون مجنونی اّما برادر

 

 ـتهدریـا به تـمـاشـا رف تـازد ومـاه می            مثـل خـبـر  آب به صحـرا رفـته! بـاد،

 هرفـت اشـاقـیـامـت به تـمـ پـرده افـتـاد:            کـشید تـیر سیـنۀ شب، ماه که در خـبر  

 فته!ررود  به دریا  فته چنانر « علی» هب            هـلهلۀ تـیغ به جنگ آمده است با آنکه

 رفته ـاالبکه  قـوم است های  سر  اسـهک            ستـقـبـالـشا آبی  جـهـل آمده عـمـق  بی

 جا رفته ورده به هربه هـمراه نـیا سر            عرصۀ سرخدراین  که پروردۀ زهراست، هر

 ـورشـید به یـغـمـا رفتهخ تن  نـورانـی            گیرد؟میکسی  بازوی فلک را چه زیر  

 رفته! تـنهـا یـاد لب کـودک   عـطش از            که کم کم به دل  خـیمه رسید خبر  ماه؛

                                                 
؛ ن مطالب و مغايرت با روايات معتبرمستند نبودن و يا تحريفي بود بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به دليل.  1

 بيت جايگزين را آمده شعر متن در که شده اصالح بيت اجتناب از گناه تدليس يا تحريف سخان ائمّه؛ کنيم به منظورپيشنهاد مي

 د و صحيح نيست، مستن و است نيامده معتبري کتاب هيچ در خوردن عباس حضرت چشم به تير قصة کنيدزيرا زير

 اي اصغـر نـديـدينامّا در آوردن تـيـر از            دست از ديده سخت استن تير بيآري در آورد

مستفعلن فاعالتن مستفعلن فاعالتنوزن شعر:            قالب شعر: غزل     سم صرافان            اقشاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل   مرتضی حیدری                شاعر:   
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 نیوش طرفه پندم را به گوش دل            دار گوش عاشق صـادق کجائی؟

 سـمـاع بــیانـم در ئـی ازتــا بــرآ            گـوش حـاضر کن برای استـماع

 دست ی دانش بهانهرو بـیـاور ش            وش شعرم اگرپـیچیده است شعر

 تاسصادقی  همشرط اول عاشقی             چون بیان من، بیان عاشقی است

 میتوان گفتش که او عـاشــق بود            آنــکه انـدر عاشـقـی صـادق بود

 چه را فرمان اوستنپیچـد آن سر            ازفرمان دوستکیست عاشق آنکه 

 عالج است اومگرجوید طبیب ال            درد چون گیردز بـیماری شکیب

 یــابـد شــفـا درد او الــبــتـه مــی            را دوا چون طبـیبش دید و داد او

 بهبودی دردش نصیب؟ کی شود            حکم طبیب از ورنه گر پیچد سر

 مجـنـون را دوا لــیــلی بـود درد            ودهان، گرت با عـاشـقی مـیلی ب

 استاد باش ر ره عشق ای پسر،د            ای فرهاد باش روا اگر شیرین نه

 تـا نـگـیری بـر لـب انگـشت ندم            به معنی زن قدم یعنی ازصورت

 حریم اهل راز؟ محرمـی کی در            ورنه تـا هـسـتـی گـرفـتـار مجاز

 بـربـنـد چـشـم احـولـی !ای اخـی            در دلی؟ گـنجد آخر کی دو دلـبـر

 ـاغـر تـوحـیـد باشسنـوش  بــاده            رو مــقــیـم محـفـل تـجـریـد باش

 کــربـال ــانداســت بــنــدد نــقــش            تا بــمــرآت ضمــیــرت بـر مـال

 روی دل کـن سـوی عـباس علی            ــقـلـیســاز مــرآت دلـت را صی

 حـسیـن راه جانـفـشـانـی کرد در            عـالـمـیـن بـین چـسـان آن آفـتـاب

 فالـوش شنیدم زآدمی فرخنده خ            این روایـت رامن ای اهل کـمـال

 تلشکرشد تمام آن پهن دش ز پر            کز محرم چند روی چون گذشت

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مثنوی     قالب شعر: صابر همدانی                       شاعر:   
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 فـوج فوج آمد سپاه خیـل خیـل و            بهـر قـتـل سبـط پـیـغـمـبـر ز راه

 شـرمی شـمر پـلـیـدبــی ـشنـو ازب            مختصر چون شام عاشورا رسید

 مست غرور لت وغف گرم خواب            کز میان لشکـر خـود گشـت دور

 خـفـا عـبـاس را فــریــبـد در ـاتـ            گـمرهـی خـناس را طعـنه زد در

 اه عشقررویـش بود سد  دید بر            کـم کـم آمــد تا خـیـام شـاه عـشق

 روی زمـیـن ـمــانـی دیـد بـرآسـ            برین گاهی دید چون عـرش خیمه

 جــای طـلـوع آفـتـاب ای خـیـمــه            زلف حـورانش طناب ای از خیمه

 اعد غـلمان درونـش را ستـونس            نه طاس نگـون ز ای برتـر یـمهخ

 آن ــاحـت قـدس جـنان مفـتـونس            گـاهـی چنـد پـیـرامـون آن خیـمه

 پـر دالنــی ثـابـت و ســیـار دیـد            هـا را خـالی از اغـیار دید خـیـمه

 در بــــر آنــــان ســلـاح رزم را            دیـد آن اصـحاب راسـخ عـزم را

 گـی در وداعمردان جن با زنان،            دفـاع جـمــلگــی آمـــاده از بـهـر

 کجاست ندجـوان بیـ علــمـدار تـا            چپ به راست از کردهرسو جستجو

 ر دینسـت یـابد سوی پـرچـمداد            تا ز راه خدعه و مـکر آن لـعـین

 علی «عباس»دست  بود آن شب            از قــضا پاس حـــریــم آن ولــی

 حـسین نـاگه عـلـمدار شــد خـبـر            خواسـت ره یابد به دربـار حسین

 سدیأجوج بست بر  چون سکندر            در رهش آن مرتضی را زور ید

 بگوخواهی؟ می چه؟ اینجا کیستی            زدچنین کای زشتخوبانگ بروی 

 حذرکن زین دخول مأذون، یستین            رسـول بـاشد از آل ایـن حـرم می

 این درگاه راه در شیطان را نیست            هــسـت ایـــنجا جـنـت قـرب االه

 یستسوی عرش ن ره به فرشیان را            نیست عرش رحمن است اینجافرش

 شهـاب بـرق تــیـغ مـن بود تـیـر            بــوتـراب ــم آلبـهـر دفــع خــص
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 ازخدا ای دورمن با امشب هست             چونـکــه پــاس خـیـمــۀ آل عـبــا

 ریز رنه خواهی شد زتیغم ریزو            دور شـو تـا باشـدت پــای گـریـز

 ن شریرسـا کرد نرمی آرو بـه آ            عـباس دلـیر چـون شـنـید اینان ز

 رویـت آفـتاب مـاه وی خـجـل از            کای بـه دوران یـادگـار بـوتـراب

 الـجـوشـنـم امـا زادۀ ذو شـمــرم،            دوسـتم، بـا ایـنکه خـوانی دشـمنم

 ام  خـــط امــان آورده بــهــر تــو            ام بــهر ایــثــار تــو جــان آورده

 تیغ شمشیر و پاره پاره گردی از            تـو جــوانـمـردی، مـرا آیـد دریغ

 باش سـاالر در سـپـاه مـا، ســپـه            باش هین بیا چـندی تو بـا مـا یار

 چـشم امـید قـتلت پـوشـد او که ز            را نـزد یـزید شـوم ضـامن تو می

 را پـر مـی عـشرت کـنـد جام تو            ام تو رابلکــه افـزون سـازد انـعـ

 بدن شد سر مویـش چو نشتر در            چون شنیدعـباس ازوی این سخن

 ناگهان زیـن وقعه زینب د خبرش            ور شد بر وی آن شیر ژیانحمله

 نخـدمـت سـلـطـان دی انـدر آمــد            مو پریشان،دیده گریان،دل غمین

 بـا عـبـاس دارد گـفــتـگـو شـمـر            کای برادر، کن بدر از خیمه رو

 دامـانـت جـدا ـازد زسـ دسـت او            خـواهـد آن شـوم دغـا گـوئـیـا می

 بـوسـه زد عـباس آن کـریاس را            خواست شاهـنشاه دیـن عبـاس را

 کجا نایب مـناب هـر ردوی مرا             گفت: کای نـور دو چشم بوتراب

 بشو من گوئیا گفـتت که دست از            گو چهار بـا شمـر بودت گـفتگو؟

 مـونـسـم بی یـاور و بی کـس و بی            کـسم حـال مـخـتاری، اگر چه بی

 را گلو دسـت گـریه بر فـشرد او            غـم فرو زان بیـان عـباس شد در

 گـل رخسـار شـبـنم ریخت او بر            اواشک ماتم ریخت چشمان و از د

 االمـین ی غـالم درگـهـت روحو            کـای فـرزند خـیرالمرسلین گفت،
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 ای ود دلـگـیـر از برادر گشـتهز            ای گـوئـیا سـیـر از برادر گـشـتـه

 خوانی مرا گر غـالم خـویش می            زود بـود از درگهـت رانـی مــرا

 خود مپوشتوهم چشم ازغالم  پس            گوش حـلقـۀ عـشقـت مرا باشد به

 خـی؟را تـنها گـذارم ای ا کی تو            چـشـم امــید از تو دارم ای اخـی

 نـبــودم فـارغ از یـاد تـو من می            سخـن دمـی با شمـر بودم در گـر

 را سد راه دد اوعـالم گر گـر دو            راه مــانـد ز ـادق نـمیعـاشـق ص

 دامـنت؟ طلـب از ستکی کشد د            کی خورد عبـاس گـول دشـمنت؟

 رهت سـازم فـدا در مـی تاخـواه            هر دمی صد جان شیرین از خدا

 و راستفرمان ت ،مبریکی فرمان  من            من امانتدار جانم، جان تو راست

 دست چون تو از یتواند کی کشدم            آنکه شد از بـاده عشـق تو مـست

 بـهـای او بــود جــانـان او خـون            او آنکه شـد قـربـان جـانـان جـان

 دریا خشک لـب ه بود باشد چوب            ور شد آنکه در بحر طـلب غوطه

 بـرویـش بسته باشد این فرات به            آب حیـاتآنکــه بر لب بـاشـدش 

 غم؟ چه کش شدآب مش از گرتهی            آنکه از چـشم آفـریـنـد رود و یَـم

 دارم دگر؟ غمچه  چون تو رادارم،            گـر مرا فـردا به پیـش آیـد خـطر

 چشم رم بهعشقـت را خـریدا تیر            چونکه اعدایت در آرندم به خشم

 عمود که بـشکـافـند فرقـش با گو            آنکه از جـودش بـود کاخ وجـود

 این میدان شوم اندر مرگفتپی ش            خون غلطان شوماربه  باشدم فخر

 شهـید ره عـشقـت شـوم فـردا در            بــهـر اثـبـات تـــو و نـفی یــزیـد

 غــم نـدارد گـر فـتـد روی تراب            بآنکه هسـت از نسل پاک بوترا

 داغ الله چون فتد «صابر» بر دل            پر شود چون از می مرگـم ایـاغ
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 خواهد؟می سیالب چون اشک ینا از شوری سینه چه      خواهد؟می نابهای لحظهاین  از چه اشراقی دل

 خواهدمن آب می خیمه از در ظرکه چشمی منت      دلبیشوم چندان می آفاقی دو سیراین  ازمن 

ً آن سوتر کسی در دست داسی  و  خواهدمی سیراب عطش از ها رامام غنچهت      دارد و حتما

 !خواهد؟میگر درس ادب آموختن آداب م       آمددستم به دست  ادب با دست شستن از دل و

 خواهدمیالباب  دارد که دقّ ای خانه محبّت       دانمگرنه خوب می نمانـده در تـنم دستی و

 !خواهدمیرالب اسط معجز چشم تو فقط از       بیا موسی که هارونت به رغم سامری خواهان

 خواهدها محراب میاین لحظه ،بهترینای  بیا       صحراام سجاده اذان با یا اخا، وضو از خون،

 !البنین مهتاب میخواهد از اُم  شب  دینه هرم       این که بعد ازدارم هاشم یقین  من ماه بنی و

 

 ور  آفـتاب را حس کردشعـله ـضورح            خود الـتهاب را حس کرد کـنار پیکـر

 حس کرد رکاب را ه گرمی  نفس  همک            تـپیدن داشت نبض  نگـاهش سر   هنوز

 حس کرد بوتراب را، ا،ر فاطمه ضورح            دریاببرادرم  آن که بگوید: و پیش از

 کرد تبّسم زهرا جواب را حس ه درک            داشت خـیال پرسـش نگاه ملـتـمـس او

 یۀ بـانوی آب را حس کردصدای گـر            انگارنگفت ولی  وی آمدسراغ عطش 

 حس کرد راخوب زخم گلوی رباب  هچ            فرق سرش دوباره شکفتزخمی  لبان 

 حس کرد سراب را تالطم دریا ه درک            چـشمان او کسی پی بُردبه عمق  آبی 

 ه با تمام وجود التهـاب را حس کردک            کـدام داغ به جـان امام  عـشق نشـست

 ـردحـس ک ـلـم قــلـم شـدن  آفـتـاب راق            همین که ماه به یـاد دو دست  او افـتاد

 انقـالب را حس کرد ور   خروش  شعله            از دورشود میکه سواری  وای شیهه و

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:           قالب شعر: غزل    جواد محمدزمانی         شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            قالب شعر: غزل              مجاهدی  علیمحمد  :شاعر  
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 خورشید خراب است حسین عد از این خیمۀب            آرزوی قمرت نقش بر آب است حسین

 این حفظ حجاب است حسین پس ازگرانی ن            هم دست عباس که افتاد حرم ریخت به

 حسیناست  گوئیا بخت علمدار به خواب            است شدهها  مشک ساقی هدف تیر و کمان

 ـالۀ اهل حـرم وای رباب است حـسینن            ریختآب پاکی به روی دست ابالفضل که 

 حسین است گالبکه گویم رق شرم چه ع            او پـیـشانی عـرق شـرم چکـیده است ز

 ثواب است حسین خیمه غارت این وئیاگ            ر دل لشکر پیچـیدد  حرف تاراج حرم

 ت حسینام بنین خانه خراب اس این عد ازب            سـتونش افـتاد خـورشـید عاقـبت خـیـمۀ

 

 کــّرار تـویـی یـا عـباس ـمـر حـیـدرق            عباس یا تویی سرشارمعجزه  از دستی

 ـبـاسار تـویـی یـا عـنـبـد دوّ کـعـبـۀ گ            نموده است قسم که طوف تو همان نهر به

 عباس تـویی یا بـدل انگـار ـوهـر بیگ            زایـد بـاز نـمی دهـر شـبـیـه تـو مـادر

 تویی یا عباس نقطۀ پرگـار آن که شد            این حلقه فقط در عشق وسیع است و حلقۀ

 عباس یی یاز دل کـفّار توازهره بُرد             آنکه به لشگر حسینی و الکرب کاشف

 باسعـ لـب آب طـلـبـکـار تـویی یا زا            های اباعبدهللا به لب ای بـوسهجـرعـه

 عباس تویی یا زند افسار طش میع به            آب فرات لب کهمشک به دوشی  ساقی

 تویی یا عباس اطمه اینـبارخجل از فـ            آب به خیمه نرسید دستت افتاد زمین،

 عباس نـیـزه قـمربـار تویی یا بر سـر            نشدهسرت کم  نور ،آمد به سرت چه هر

 عباس تویی یا یـوسف رفـته به بـازار            زدندچوب  نرخ سرت را چقدر ها سنگ

 عباس تویی یا که به این قـافـله سـتّـار            حـرم را دریـاب بـازار بـیـا اهـل سـر

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   امیر خورسند               ر: شاع  
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 دریـا افتاد بهای عـلی اصغر ولیاد             و دیدم دلم از پا افتاد علـقـمه گـفـتم

 ورد که از نا افتادخ آنقدر به او تیر            دست علقمه گفتم و دیدم که سواری بی

 افـتاد وسط معـرکه سـقـا اگهان درن            عمـودی آمد دیدم که علقمه گـفـتم و

 ها افـتاد حرم گـذر گـرگ به آهـوی            1شدند ـرشی هـمـگی  اسـدهللا فـتاد و

 زهـرا افتاد به ـلمدارناگهان چشم ع            سنان و شمشیر همه سرنیزه و این وسط

 خوان دست بدون رمق فاطمه بود روضه            علقمه بود روضۀ دست بریده وسط

 

 تو مـبـتـالی دست را ـالـمـیع            کـربـالی دسـت تـو ام دردیـده

 بی مـاجـرای دست تو تو ویب            شیـدایی نداشت کربـال اینـقـدر

 تو صدای دست ـوج پـژواکم            علـقـمه تـکـثـیـر شد علقمه در

 تو دست هایـصۀ خـونگـریهق            آغـاز پـایـانی نـداشت دیـدم از

 ضریـح با صفـای دست تو رب            بندد دخیلمی گریه چشم من با

 وتمیرم برای دست که می نم            که با دست تو دارد عالمی هر

 شای دست توگای خدا مشکل             مشکل گشاست تا همیشه دست تو

 خالی دیـد جای دست تو تا که            عــاشـقـان پـا امــام اوفـتـاد از

 ای به قـربـان صفای دست تو            ریختروی دست آب  پاکی آب

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

ح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد؛ بکار منظور رفع ايراد موجود و همچنين انتقال بهتر معناي شعر بيت اصال

 بردن کلمه شير به تنهاي زيبا نيست و بيشتر بيانگر صفت حيواني است اين کلمه وقتي ارزش پيدا مي کند که منتسب به خدا باشد

 حرم ها افـتاد آهـوي به گـرگ گـذر            شيري افتاد ز پا و همگي شير شدند

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل   محسن عرب خالقی            شاعر:   
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 را ـایـد برود تا که بـبـیـند حـرمتب            راعظمت ببیند خواست هرکس که دلش 

 ـق خـیـر دهـد والـدۀ محترمت راح            بنین است ام الحق که خـدای ادبـت،

 ارـم قـسـمـت ذریـان یـاد گـرفـتآ از            ابالفضل گفتم: قسمی یاد بده، گفت:

 به روی شانه کـشیـدم علمت را ماا            نکـشیـدم گـناهـان خودم را من بـار

 برد فـاطـمه دست قـلـمت رابوقتی             صف محـشر شود در فردا قلم عفو

 غمت را به من داد کهخدایم  ممنون            هستم تو غمخوار کهنیز مقامی است  این

 دمت را که بخوانم دو م کن نفسم راد            بسوزد سینه این ق توعش که در بگذار

 سـاالر نیـامد ن سیـد وسـقـای حسیـ            "ای اهل حرم میر و عـلمدار نیامد

 

 

 بیا ام استخشکی ک سخن ازقطه نقطه ن            ساقیا رنگ عطش نقش خیام است بیا

 بـیا نـیـام است ا اخـا تـیـغ کـشـیـده زی            خشم تو برای دشمن بـرق چـشم تو و

 بیاخواب حرام است  علی چشم در توبی            میدام از آمدنت قـطع اکـرده دیـر شد؛

 یاقـیـام است ب زمـزمـه و رمـز ام تون            برافراشته ساز را تو علم جا و از خیز

 یاکدام است بچیست لب خشک  یتشنگ            تـوأنـد هـمـۀ اهـل حـرم تـشـنـۀ دیـدار

 مـرام است بیا کوفـیان را زدن طفـل،            تو اسـارت زینبتا نـرود بـی نـرو تو

 به نـام است بیا ل  شـمـرخنجـر سنگـد            هجومی نبرند باشی به حسین تو تا تو

 است بیازینب من راهی شام  این زا بعد            حسرت حسین با علم خورد زمین گفت تا

 ست بیالـفـضل تـمـام ا ابا اریـا اخـا کـ            هـمه گـفـتـند بیا در حـرم و گـفـتی تو

 ابی کـوفـه فـراسـوی امـام است گـرلش            عباس خالـق غـیرت، ای خداوند ادب،

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   مهدی مقیمی                 شاعر:   
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 ـَرت  الــــباقیاغــیــوراً وَخْیـی            آبـــرو دار عــــرش اعــالیی

 لســالٌم عــلیــک یـــا ســاقــیا            کــوه مــردانــگی ، ابالـغیــره

 بویش بهار قرآن است و طرع            زلــف او آیــه هــای والـیل و

 ر از نژاد بـاران استاین سوا           پــــدر آب و روح پــاکـــی ها

 هــویــدا کــنــد قــرارش را تا            ددل بــه دریـای نــیزه ها میز

 طعــم ذوالفقـارش را بــچشــد            تا که مرحب دوباره در خـیبر

 خودگم کرددست وپای  اگهانن            علــقمه محو در شکوهش شد

 ـان خاک پـا تیمــم کردبــاهمـ            بوسه زد جا به جــای نعلینش

 ش زمـین خوردهوقت برگشتن            کــه دیدنــدش آه از ســاعتــی

 ـوا زمین خـوردههناگهان بی             مــثل یــاس مـدینه با صورت

 به سمت اوکج کردراه خودرا            تیـری از البه الی نـخـلـسـتان

 ردکوقت بـیرون کشیدنش لج             دبوسه زد روی قـلـبش اما بع

 است هم غریب ومظلوم سرشپ            ـکسوار بدر و اُُحدمثــل آن تــ

 انواده مرسـوم استخبین این             فــرق شــق الــقمر از آن اول

 د پهــلو کــشیــده را دیــدیدر            بــوی یــاس آمــد و تـو هم آقا

 دیـدیمــادری قــد خمــیده را            عــاقبــت حاجـتت روا گشته و

 ضطرب از هجوم مرکب هام           پیــرمـردی غریب و دلخســته

 یــر نــعل مــرکب هازبــرود            نکــند ســوره هــای دســتانت

 رد سینه را حس کردناگهان د           تکیــه بـر نــیــزۀ غــریبی زد

 ا حس کردیا که بوی مدینـه ر          کــمرش را گـــرفتـه از غم تو

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                   چهار پاره     قالب شعر: مجید قاسمی                    شاعر:   
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 ســپاه ابلیس استآن طرف تر           ای عــلمــدار مـــن تـماشا کن

 یره برنوامیس استخچشم بد            نکنــد ایــن عـلــم زمــیـن افتد

 نــاگـهــان غـــلط آمد واژه ای           عذر من را بــه درگهت بپذیر

 اموســتان وسط آمدــرف نــح           شعر من رفته ســمت بازار و

 ــوان قـــبیلــۀ احـســاسپــهــل           عــصر روز دهــم کجا بودی

 ــن عمــی الـعباسعمتــی ، أی           دختری بین دست و پا میگفت

 

 آیی وقت است که باز فتاده ز کف پرچم،ا            غـم سـقـایی ای سید مـظلـومان داد از

 و زادۀ زهـراییت  ن نوکر زهـرایم،م            بود تا ماهخاک  زای شاه ا تو فرق من و

 اییکبرعصمت آن  خساره به کس ننمود،ر            بـرم امـا قـامت خـم زهـرا آمـد بـه بـا

 وقت توانایی" در "دریاب ضعیفان را            دستم بی بالـم و من ساقی سرمـستم بی

 شمشاد خرامان کن تا بـاغ بـیارایی""            افتادپا  فریاد سرو تو زدست خزان  از

 فرمایی طف آنچه تواندیشی حکم آنچه تول            زدی زنجیر شیر بر شمشیر نزنم گفتی

 ی""در گوشۀ تـنهای اد تو مرا مـونسی            غـریبم من مشتاق حبـیبم من مظلوم و

 یـبـاییاوج شکـ تـابم دره که بیده بـاد            تـابمبی عـشق تو آبـم ازبی گر تشنه و

 این دل دریـایی ـفـالنـم باطشـرمـنـدۀ             مشکمبین دیدۀ پر اشکم خالی ست کنون 

 ر دم به مشام آید عـطر گل بطحاییه            افـتاده گـل بستان در مرکـز نخـلستان

 سیحاییم کن ای روح ام امضاندهروپ            هر چند زمینگیرم با عشق تو میمیرم

 تماشایی صحنه د ایناین منظره خوش باش            خون رویم یا فاطمه میگویم سرخ است ز

 ا فـن سخن آراییر  موخت "کالمی"آ            حـافـظ شیرازی بگـشود دلـم رازی با

مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن: وزن شعر          قالب شعر: غزل                  ولی اهلل کالمیشاعر:   
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 کردنضل عـلمداری کس مثل ابوفـا چهی           نکرد کس مانند  عـبـاسـم مرا یـاری هیچ

هستّی  خود آری کشید سر و دست و دست از
 نکرد دینداری کسی اینگونه با ُمواساتش          1

 نکرد رفتاریدشمنش اینگونه س با ک هیچ           خداست امان  من نامه، امانگفت برگردان 

 کردنگرفتاری وقت  لبهای خود ادی ازی           هیچ سـقـایی بـمیـرد تشنه لب کس ندیده،

 دست طیاری نکرد بی سرداری چنین هیچ           امیر هر مقامش غبطه خورده هر شهید و بر

 خون جاری نکرد کس جوی ادب مانند او از           خون گریست عطشان برآن طفالن چشمانش بسکه

 نکرد اختن کاریب جان زبه ج وقت  جانبازی           زمین شد برواژگون  از زینیا اخی را گفت و 

 

 علم بردارد تو نیست که بعد از یچکسه            حرم از داغ تو دیکر دل مضطر دارد

 ـر دارد؟صـد پـاره تو پَ  ـکـرچـقـدر پـی            که تویی که افتاده زمین یا جبراییل است

 اردـرر دبس که جـراحـات مک تو سـر            ریزدسـرت را سر زانـو بکشم می گر

 رددا ـامـتـی بـا قـد یک طـفـل بـرابـرق            که عـلـمدار رشیـدم حـاال به که گـویم؟

 ک نفر گـفت حـسین داغ بـرادر داردی            دست گرفته به کمر گفت چرا یک نفر

 دارد پیش نظـرم دست به خـنجـر مرش            پا نشوی نوبت گودال من است تو اگر

 مـادر دارد کـه عـبـاس دو هـمه دیـدنـد            مـادر من ای وهللا ـت بـه تـوولـدی گـف

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

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

رود و آبرويش هيچ گاه نرفت؛ آبروي افراد با خيانت و ... مي رود نه با وفا داري و  کنيد؛ آبروي حضرت عباس با ريختن آب نمي

 جان باختن در راه امام زمان خود

 ردبا مُواساتش کسي اينگونه دينداري نک           دست از دست و سر و از آبروي خود کشيد

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     محمود ژولیده              شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل   ا هاشمی                سید پوریشاعر:   
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 تش عـشق و جـنون را تـیـز کـنآ            کن ســاقــیـا پــیـمانـه را لــبـریـز

 توان وصف کردعباس راگرچه ن            رب الــنـاس گـویــم ناس را تـا ز

 ای از پــردۀ دل بــر کشید ــرهنـع            یدروز عـاشورا چو آن هنگامه د

 ا منستبه خصاالن ب دفع ایـن رو            نستکاین چو آشوبست و غوغا کرد

 ف و نونمنفصــل شد، اتصال کا            شیر حق از بیشه چون آمد برون

 کنمــق داند که من شیر افشیـر ح            گفت بـا روبـه خصاالن کاین منم

 یربز بـا یک نهیب آرم عــرش را            شیر بـند و شیر صید و شیر گیر

 ـز ایـن تـیر نیستدر کمان ما بج             شیر نیست بیشــۀ مـا هیـچگه بی

 ـار بـا شـیـر اوفتادروبـهـان را ک             چون به دام شیـر، نخجـیر اوفتاد

 و را جـانب محـبـوب کـرداروی             را بخود مجذوب کرد ای او جذبه

 پـــای امــام ویش را افــکنـد درخ            میـدان برون سوی خیـام رفت از

 شب تـاریکتر زروز یــاران شـد             کــای زجـان من به مـن نزدیکتر

 مگمراهان کن ـرصه را خـالی زع            رخـصتی! تـا دفــع روبـاهان کنم

 پاسخش ر ز مرجان ریخت اندردُ             رخش هــا زد از محـبت بر بوسه

 ست مـهر آور بـرون از آسـتیند             کـای مـرا پـشت و پـنـاه راستیـن

 اتــش قـهـرت بــسـوزد دهـر راک            کــن رهــا از دسـت تــیغ قهر را

 ندرین میدان هماورد تو کـیست؟ا            ماسوا را طـاقـت قـهـر تـو نیست

 ـا کــمندت مــاسـوا را کن شکارب            کار؟ شیر را با خیل روباهان چه

 ریف شیر نیستمیدان ح درینکس              کـار روباهان بجـز تزویر نیست

 ذات های تــا عـیــان بــیـنی تجـلی            رو کـن ایــنک جـانب شط فرات

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مثنوی      قالب شعر: محمد علی مجاهدی            شاعر:   
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 ـا شود سیـراب ازو گـلـزار دیـنت            شک را پر کـن ز دریـای یـقینم

 های پاک ا کنـد حـق روزی تــنت            روی خاک ازآن فشان بر ای جرعه

 ـانهای شریف و پاک ریزبـهـر ج            ای هـم جـانب افالک ریز جرعه

 ده ـشـــنــه کــامــان بـــال را آبت            پــس قـدم در حـلـقـۀ اصحـاب نه

 نـیـام خـود را در ـرد تـیـغ قـهـرک            ها را از امام چون شنید این نکته

 روحی فداک رچه گویی آن کنم،ه            چاک چاککای گریبانم زصبرت 

 ریـدی روز قــیامــت آفــ ــسخــهن            چـون خـدا آن قـد و قـامت آفـرید

 آفرین ـریــن بــر قــد مــحشـر،آفـ            شــد قــد و بـاالش مـحـشرآفـرین

 نـگـردد آفــتـاب تــا خـجـل از او             کرد پنهان در نقابروی خود می

 ربود ردون میماه گ دل ز مهر و             گشودچون نقاب از طلعت خود می

 !وا امـهات :ــرخ گــفت آبـاء راچ            تفراسوی  شیرحق چون شد روان

 هـم گسیخت تار و پود دشمنان از            پیشش گریخت چه روبه بود از هر

 کــند رزوی جــانــســپـاری مــیآ            کـند دیــد شـط بـس بیـقـراری می

 کام ما را تشنه پسندبیش از این م            گـوید مـدام: حــال مــی بــا زبــان

 ـطـره آن دریـا نهادقپـا بـه روی              پس درون شط ز رحمت پا نهـاد

 ـیـراب کـردآب خـود س از آب را            مشک را ز آب یقین پر آب کـرد

 یـن دریـای آب از کن کام خود تر            بامرکب خطابپس ز شفقت کرد 

 ـرکـشـیـدبای از پـــردۀ دل  شیهه            مرکب از شط جانـب ساحل دوید

 من مشت واچه خواهی پیش دشمن            پـشـت من کـای تـرا جا بر فـراز

 !تا ترا بر دوش دارم آب چیست؟            نیست سست است گامم خشککام اگر

 ساحـلـم ــانـب دریـا مـخـوان ازج            تـــشــنــۀ آبــم ولــی دریــــا دلــم

 جز توحرفی نیست درقاموس من            اقیانوس من! و ای تو شط و بحر
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 چـارسو بلـند از گ دشـمن شـدبان            چون رکابش بوسه زد بر پای او

 بوی خون آید از او،بوی خون می            کاینک از شط شیرحق آمد برون

 ـربانی کـنـیدقرا بـا حــیلـه  شـیـر            روبـهـان تــا کـی گرانـجانی کنید

 مقصد حاصل استک با تزویر لی            شیـر را از پا فکندن مشکل است

 نـیست تـزویـر دام راه شـیـر جـز            نیست شـیر حـیــله و نـیرگ کـار

 حـق شد عاقـبت نخجیرشان یـرش             الجـرم از حــیـلـه و تـزویـرشان

 رکـوع آمــد تن او در سجـود ـیب             بـر تـنش از بـسکه تیر آمد فرود

 !دسـت شد زهم ز پا افتاد و هـم ا            بس کـه از جـام بال سـرمست شد

 بیک معیار بود« دل»در عدد با             عــمـر او در پــردۀ اسـرار بــود

 مـاند طـپـیـدن بـاز قـلب عـالـم از             یعنی آندم کو بـسوی دوست راند

 طـاقت اظهار نیست بـیـش ازینـم             دیــگرم در خـلوت او بـار نیست

 ن هــم تـهـی از اشک شددیــدۀ م            گر تهی از اشک چشم مشک شد

 گریست ون خواهمکه چ دیدۀ میداند             بعدازین ازدیده خون خواهم گریست

 

 آبـرو شـدهـم بـی رسـو بـازکـوفـی  تــ            شد رو و خواْند میدان زیرمی وقتی َرَجز

 شد وربه  فـّ ْین با تکـبیر  حـیـدر روص              پـاهای  عـلـمـدار لـرزیـد مـیـدان زیـر  

 ـدرو شآسـتـیـنی تـازه  سـت  خـدا درد            چـشمش قّوت  تیغ  علی داشت برق   در

 دشهـو  کـر  لـب  زهـرا دم  یـا حـی  وذ            قـلب  کین زد الـمؤمـنین بر ارث  امـیر

 شد ـّطـی خـمـار  لحـظـۀ ناب  وضـوش            تََرک خوردلبهایش آب  فرات از شرم  

 او شدغمخوار   رسید و مادر و کـوثر            البـنـین لب تشـنه جان داد سرمـایـۀ ام  

 شد گـلـو های  هـرنـدبـه نـدای  روضـه            و زمین خوردفاطمه گفت  علقمه یا در

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعن شعر: وزغزل                     قالب شعر: حسین ایمانی            شاعر:   
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 عباس ریختمیچگونه برسرت  شمند            عباس ریختمیپرت  خودم بال و دیدم

 ریخت عباسیدم دوباره پیکـرت مید            تا خـیـمه آرم جمعـت کنم خـواستممی

 عباس ریختمیمادرت  که اشگ یدمد            رت دست بر پهـلـو گـرفـتهدیـدم کـنـا

 1عـباس ریخـتهـای آخـرت مـی امـیـّد            قطره قطرهخورد و  دیدم که مشگت تیر

 ریخت عباساز دوچشمان ترت می ونخ            دیـدم به یـاد غـربت من گـریـه کردی

 

 بود آب افتاده سـقـا کـنـار نهـر ـضرتح           افتاده بودطراب اض ها دردم خیمه آن آه از

 اده بـودربـاب افـتـ  ــمـام  آرزوهایهـم ت           هم امیـد تشنـگـان هم قـّوت  قـلب حـسین

 روی تراب افتاده بود پـنجه ولیشیر بی           تا زمین خورد آن شغاالن  فـراری آمدند

 ودبیا بـنـد رکـاب افـتاده سـقـا گـویـ پـای           کرد معلوم صورتش در خون و خاک امتزاج

 دمد آنجـایی که پـور بوتـراب افـتاده بوآ           سرور خوبان عالم تا شنید ادرک اخاک

 فـتـاده بـودــاه روی زانــوان آفــتـاب ام           بـیـگـانـه با عـلـم نجـوم اتـفـاقـی نـادر و

 ار دوم بود پیش او به خواب افتاده بودب           انـدی نـوکری مام مـدت سی سال وت در

 ثواب افتاده بود سجده در ز شکوه سجده،ا           جدا هم تک تک تیّمم کرد صورت هادست

 دهود ایـنـگـونه خـراب افـتاب عـلت اینهـا           تکیه گاهبییک تن   اسب و قّد  رعنا،روی

 بود افتاده جواب سوال اّما این عالمی در           !حسینغالمان  اسباب شفاعت بر چیست

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

 در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد.

 ريخت عباسهاي آخـرت مي سرمـايه            ديدم که مشگت تير خورد و قطره قطره

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: زهیر سازگار              شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل     بهنام فرشی               شاعر:   
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 است آمده نـظـرم غـمی در ره دور زا            به سرم آمده استبالیی است خدایا  چه

 تـرم آمده است بـدرقـۀ چـشم شك غـما            دگر بار تا پـذیرای غـمی سخت شوم،

 كه سوی جگرم آمده است استداغی  چه ینا            آب نخـواهیم ولیجگـرسوخـتگـان  ما

 ه اسـته بـا قـّد خـــمـیـده پــدرم آمــدآ            اشكهـا پرده به چـشمان تر من نـزنـید

 ورم آمده است جگرشعله ه غمی برچ            دانم ساقی مـا نـیست ولی می از خـبر

 شت معـلوم بالئی به سرم آمده استگ            اك ا فتادعـلم خـیـمۀ سـقا كه روی خـ

 ز جـنان مادر نیـكو سیـرم آمده استا            علقمه عطرگل یاس گرفت و پیداست

 گـرم آمده است به تـّسـالی دل نـوحـه            1های دلش هـمه غم ام با غـمزده خواهر

 است بصرم آمده م ازهخون همره  اشك و            غـم غصه و اثر بنویس از «وفائی» ای

 

 دلداری کن حرم این جاست تو ل  اهلد            مشک وفـاداری کن من  تشنه لب ا ی با

 خــریــداری کـن ه بـر یــار،آبـرویـم بـ            ریـزدهـمـره آب  درونت بـه زمـین می

 یاری کن مرازمین خورده  مشک ه ا یآ            ـویی کوچکلگ خواهم آبی بـبـرم بهر

 غـمخواری کن و باش توایاد مظلومی             هـرگز های حـسین آب نخـوردمیاد لب

 وی خـیـمه بََرَمت یـاری  بیـماری کنس            با دندان دستم از بازوی من قطع شد و

 اری کـنم خـیـز عـلـمـدرّی تـنـبهـر یـا            سـپـاهـم به زمـین افـتـادم من عـلـمـدار

 لب ای مشک وفاداری کن با من  تـشنه            آبـرویم به بر فـاطـمه رفت از خجـلـت

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

 به تـسّـالي دل نـوحـه گـرم آمده است            غـمـزده ام با هـمه غم هاي دلش هعـمّ       .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل   سیدهاشم وفایی               شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل   ری                 محمد مبششاعر:   
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 صف مـعـرکه سـردار آمد رد            نـوبـت جـنـگ عـلـمــدار آمـد

 آمـد تـشنه به پـیـکـار لب یـرش            پــســر حـــیـــدر کــّرار آمــد

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

 گـوشش حبت شاه مبـین درص            دوشـش پرچـم لـشکـر دین بر

 گشته فـقـط مـدهـوشش المیع            زیـن فـرس با هـیـبـت سـر بر

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

 ـنـه لبان، حـیـدر شدساقی تـش            بال خـیـبـر شـد وادی کـرب و

 یک لشکر شد صف در تنهکی            شـاه عــرب مـثـل پــدر پـسـر

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

 رفتیاش تا لـب دریـا مدیـده            رفتحمله ور جانب اعـدا می

 رفتت او وا میلشکر از هیب            یک حمله ویک تن و یک هدف 

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

 خـوانَــدهــاشمـیـان مـی رجـز            مـانَدعـلی می ذوالـفـقـارش به

 رانَده عـقـب میبلشکـری را             عاشوراییچه ه ضرب درضربه 

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

 ش بـه عـلـم بـرداریافـتـخـار            خـداونـد جـاری لـبـش ذکر بر

 هایش شده الحـق کاریضربه            بر زمین دجلۀ خـون راه افتاد

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

 جهـادی هیبت ر وک عـلـمدای            یک ابالفضل و جهانی غیرت

 شـته برایش هیئتاین جهان گ            با وفـایـش شـده بر تـارک دل

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

نفاعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                     چهار پارهقالب شعر: محمد رضا سروری               شاعر:   
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 اش بوده فقط سوی حسیندیده            سـاقی و افـسـر اردوی حسین

 روان روی حسین آب یده درد            چنان ذوب  ُگـل فـاطمه بود آن

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

 انـده به زیر عـلـمشمذاکران             ه قـدمـشرا تـشـنگـان دیـده به

 سـتـان بـوسی  خـاک حـرمشآ            خـواهـدسروری از ته دل می

 

 وت بر چرا مانـده به دور و ینهمه تیرا            تو چه شده ساغـر ساقی تشنه لبان گو

 تـو اسـم هــمـۀ پـیـکـرــشـده انـدازۀ ق            شد ها خـرج توتیـرهای هـمۀ حـرمله

 تو ریخت به هم لشگرمن، مه گفتند بهه            بخـندند به حـالـم عباس نگـذار خیز و

 تو نی نـشود جـا سر یـم دارم که سرب            هم عباس سرت ریخته از کهاینچنینی 

 تو خواهردست رود  است که از رسم آنت            تا پای حـرامی به حـرم وا نشود خیز

 تو حیدرغضب  شمها سوی حرم کوچ            هللا ببین صحبت سوغات شده غـیرت

 ـوب شد نیست ببـیـند بدنت مادر توخ            قسمتی از بدنت قسمت سر نیـزه شده

 

 آفـتـاب بـردارد خـود از فـلـك نگـاه            اگر شبی ز جـمالـش نـقاب بـردارد

 اهـل جـهـنـم عـذاب بـردارد ـدا زخ            برسد مشك او آب ازای اگر كه قطره

 ینچنین ز دلم اضطراب برداردكه ا            هیچ نامی نیستابالفضل نام  به غیر

 ـد ركـاب برداردخاك عـلـقـمه بای ز            شككسی كه نقش نگینش حسین شد بی

 گـالب بردارد اگـر كه آب بـریـزد،            آنكه معتقد است هربه سنگفرش حریمش 

 یـایـد و ز محـبـان حـساب بـرداردب            محشر كه در اوبازوی قلم شده است دو 

 كـنـد بــتـوانـد كـه آب بـردارد خــدا            زمان زیـاد نـمانده برای شش ماهه

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   محمود اسدی                شاعر:   
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 وتت به امـواج جود س اران كـرامتیب            ای چـشمـۀ مـحـبت عـالـم وجـود تـو

 ر جا كه بو كـنیم رسد بوی عـود توه           دنـیا بهـشتی است ز شرح معـطـرت

 یچـیده موج موج در عـالم سرود توپ            سـت ز اوج فـضائـلت دریـا نمـایـشی

 توبا نبـود  گـریریـا نـداشت جـلـوهد            سـقـا اگـر نـیـامده بــودی صـفا نـبود

 تو ده شـكـوه سـجـودبـس زیـاد بـو از            پـیـشانی سـپـیـدۀ تو پــیـنه بـسـته بود

 با هر قنوت جلوه به هر آسمان دهی

 خدا را نشان دهی تو عبد صالحی كه

 ین خانواده مثل تو دیگر قمر نداشتا            هركس كه دید روی تورا چشم برنداشت

 شكوهت خبرنداشت اوج زمین زرچه گ            قُـلـۀ ادبای ای تا عرش سر كـشیـده

 نام برنداشت و اینهرگز كسی زروی ت            ست بر شانۀ تو پرچم باب الحـوائجی

 نداشت ها به جز تو دلیر دگراین جنگ            ست دیگری صفین توهای تكرارجنگ

 پـرتـاب نــیـزۀ تـو نـظـیـری نـداشـته

 به جز تو امیری نداشته این عـلـقـمه

 عـناتـرین صنوبر باغ آفـریـده استر            دست خدا تو را به بلنـدا كشیده است

 ه از دهانۀ مشكت چـكـیده استك آبی            گرفت جلوۀ دریا شدنو قطره بود یك 

 چـیده است دست تو رآفتاب غنچه زگ            بیهـوده نیست گریـۀ صبح طلـوع تو

 تماً شبـیه روی تو ماهی ندیده استح            ره شده به سمت تو چشمان آسمانخی

 به كعبه رسیده استعاشقانه یگرچه د            شـوق طواف فـرات را موال ببـین تو

 هر روزوشب به گرد مزارت طواف اوست

 پائیـن پای مرقـد تو اعـتـكـاف اوسـت

 پای مشك آب ها زده برباموج، بوسه            های مشـك آبدریا نـشـسته زیر قـدم

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند                قالب شعر: یوسف رحیمی            شاعر:   
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 چـكد ز سراپای مشـك آبونابه میخ            كندگریه می زند اوزخمت كه خنده می

 عطش جای مشك آب رقغ چندین نگاه            ستات اكنون نشسته اهای خستهبر شانه

 تماشای مشـك آب تا تیر گـشت محـو            ت امید ریختهای پارۀ مشكچـشم از

 ـا شـده سـقـای مشك آبه بـانـوی آب            مخورمانده غم  تشنه روی خاك اگر لب

 های شما بر زمین نبود كاش دست ای

 الـبـنـین نـبودآقــا چـقـدر خوب شد اُم

 آب مانده بود ب زده بیتسقای دشت             كه چشم علقمه درخواب مانده بود گویا

 سیـراب مانـده بود وج تشنگی  توا در           تو آب خوردنوازش دست دریا كه از 

 تاب مانده بود آب چه بی چشم انتظار            گرفتعطش تاب میای زدست گهواره

 دمـرداب مـانـده بو حـلـقـۀ دریـا میان            باران تیر بود تـو را دوره کرده بود

 مهتاب مانده بود بر سر زخمی عمیق            ـابگریست کنار تو آفـت آن جا که می

 رشـیـد با یـاد قـبـر کوچکت ای آیــۀ

 آهی بلند بر لب هر سـرو قـد کـشـید

 

 ستابـرو فاصله افتاده ا دو م میان هره           است افتاده فاصله بازو هم میان دست و

 سو فاصله افتاده استهمه عضا ازین اب           به هم پیکر او راکه دوزد  سوزن شد، تیر

 !است فاصله افتاده مو ه بین شانه واینک           برد دوش با خود باد بسته را بر ای سرنکته

 است افتاده هفاصل این رو زخم از دل هر در           شوندبه پهلو می پیکرش پهـلو ها درتیغ

 اده استاین هیاهو فاصله افت ا نفس درب           سیـنه که بین نفـس ازدحـام تـیـر شد در

 یـد بین مشک با او فاصله افـتاده استد           زخم غرق کههمین را کارش ساخت ناامیدی

 مثل دو بـال پـرستـو فاصله افـتاده است           گـویـنـد اّمـا بیـن ابـروهـای اومی شـیـر

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     اکبرزاده                 امیر شاعر:   
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 د خورشید خم شدقداغش  که از ماهی            از نـور  مـاهـی عـلـقـمـه بـاغ ارم شـد

 1غرق خون دستش قلم شد غیورش جسم            خـون نـگـارد عـشـق را با تا داسـتـان

 شـد هـا تا ابـد نـامـش عـلـمآسـمـان رد            دسـتـش عــلـم افـتـاد امـا از چـنـد هـر

 رت مکن گر علـقـمه دارالکـرم شدیح            در خاک هـم دارد اثـر دست کریـمش

 ـمـود خـیـمه خـم شدع مثـل قـد زینب،            عمودی روی مرکبضرب  تا خم شد از

 ـشـانـی دریـا غـرق نـم شدشـرم پـی از            شستمی دست جان از مشک و آب  ریخت می

 ـم شدعـبـاس ک اما پس از ـرتـعـداد تـی            نیـست ایـنـجـا تعـداد تـیـرانـدازهـا کـم

 دنـشــیـنـان حــرم شـ ـردهدلــواپـس پــ            پـردۀ خـون رفت چـشـم نـافـذش در تا

 ها سـر مـشـتی درم شدین پـیـشـتازیا            غـارتش از یکـدگر سبقت گرفـتـند در

 ـده دودم شعـلـی گـا زنها یا ی سـیـنـها            عـلـمـدار حـرم دیـگـر نـیـامـد مـیـر و

 

 کـمـانـت افـتـاده ه رویو رد نـیـزه ب            خجـالت افـتاده روی لبت از ترک به

 هلـکـنت افتاد خـیـمـه رقـیـه به روند            چند لحظه تاخـیرت پس از نیامدن و

 بت افـتادهصال ـرم ازحببـین چگونه             من تو آبـروی حـرم بودی ای دالور

 ـقـدر؛ نـیـزه به قـصد اهـانت افتادهچ            بغـل بگـیرم من چگونه تورا در بگو

 ه چـند ساعت دیگـر حسیـنت افتادهک            فقط همین یکبار برادر تو به من بگو

 هاستـقـامـت افـتاد از بـیـن حسیـن توب            آید از سپـاه یـزیدصدای هـلـهـلـه می

 و رد نـیـزه بـه روی کـمـانـت افـتاده            خجـالت افـتاده ترک به روی لبت از

                                                 
تير به چشم حضرت عباس خوردن در هيچ کتاب معتبري نيامده است و  هشد زيرا قص تغيير دادهبيت زير به دليل تحريفي بودن .  1

 چشم غيورش خون شد و دستش قلم شد            خـون نـگـارد تا داسـتـان عـشـق را با             تند و صحيح نيست، مس

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعزن شعر: وغزل                     قالب شعر: میالد حسنی            شاعر:   
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 اعـلـم ر نگـهـدار باش و عـباس فـقـط            دم را بیرون نکش از جای خودش تیغ دو

 نکن خون به جگر اهل حرم را و رگردب            هـمه برگرد به خـیـمهپناه  ای پشت و

 ارـد قـدم تـمـاشـا کـنـم این چـن ا سیرت            مـاه از این منـظـره بـگـذر ای ترآرام

 این قـامت خـم را ی من وتنها بگـذار            امیـدم به کـسی نیست مبـادا تو بعد از

 را جــنـم گـذار بـبـیـنـنـد کــرم را وبـ            تو شمشیریک دست تو مشک است و به یک دست 

 عجم را ن را و عرب را وتاریخ جها            اگر هرچه بگردیمنیست  تو کسی مثل

 ...ی قـوم به آخـر برسانـیـد سـتـم راا            «که آرام نگـیـریم زنـده به آنـیـم مـا»

 کم را؟این فرصت کند باید چه اندست م            به زمین زد یکی را خواند، عباس رجز

 د انداخت قلم راشخشک دهنش  شاعر            زمین خورد علمدار وهوا رفت  گرزی به

 «نیامد عـلـمدار رم میرامشب به حـ»            نـیـامـد دست قـلـم کـار که از ای وای

 

 ال تویی مو منم عبد و سقّا، شدم تو به اَمر          ها همه گلخشکیده آبی که  دراین غوغای بی

 به نام من قلم افتد باد از دفـتر عشقت،م          ه از دستم علم افتدک چه غم دارم،علمدارم 

 سجده افتادم بر و به سر نماز آخرم بود،           ای یادم ، نداده قبلهخدای کعبه جز رویت

 دستی افتاده راهت  تو گیرد،بهدامان  مگر          به میدان مستی افتاده ببین از بادۀ عشقت،

 فقط خاکستری مانده بیا بنگر ز پروانه،          میان لشگری ماندهست، د امیر لشگرت بی

 به دورمادرت گردم  کمک کن تاکه برخیزم،          جا نیاوردم به تو شرط وفاداری اگر بر

 پر زخون دیدم گرفته دست برپهلو به چشم             ببین احسان یک بانو، سرم بگرفته بر زانو

 آتش به دریا زدبه دریا پا نهاد اما، لبش           لب پا زد دریا تشنهس، به البنین عبا گل اُم  

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                 قالب شعر: غزل     حسن توکلی                شاعر:   
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 ستتا به ابد گریان ا علمت و تیر و شکم           دست تو سقا به خدا حیران است آب از

 شکنی کین طرق شیران است نگه صف اب           بـنـازد زیـنب تو یـل حـیـدری و بر تک

 بنیان است ا زتو ای جان اخا،رمعرفت            درس ادب را دیـدهمـکـتـب تـو  ادب از

 ات دلخوشی طفـالن استیبت حیدریه           دلـگـرمـنـد هـمه اهـل حـرم از بودن تو

 چندان استصد  به خدا داغ تو ی برادرا           گیر شوی زمیناینگونه باورم نیست که 

 زان استبـدنم لـر نیست به پـایـم، رمقی           ی؟دم آخـر چه شده بـانگ اخـا سـر داد

 1گشته جدا، فرق سرت اینسان است تودست            بـاور نـشدم بـیـنم وای عـلـمـدار چه می

 است به خـدا پیـمان تو ازل بین من و ز           کنم عـباسم چه حـال با غـربت خود گـو

 است آتش زدنش آسان غـارت خـیـمه و           تو بـعـد از پـاسـدار حـرم و لشـکـر من،

 غم من خندان است عدو بر اینکه خت ترس           سخت است بشکـستی کـمـرم داغ برادر

 

 دشـو ردی بُــود مـرا که مــداوا نـمید            شود دلـبـر کسی به مثـل تو پـیـدا نمی

 شود میننیست دیده چو دریا  لحظه یک            ام دریـا بُـود گـواه کـه از اشـک دیـده

 شود فـسوس این دو دیده دگر وا نمیا            را ای که تـمــاشا کنم تو ره رسیـده از

 شود سقا نمی برای برای تو ـقـا دگرس            دست ونه علم مانده باقی ونهنه مشک 

 شود من جا نمی ه پیـکـربدگر تـیـری             که تیر آمد و بر پیکرم نشست از بس

 شود س مثل من که زائـر زهرا نمیک            ام یـاسـم و لـیک زائــر یــاس مـدیـنـه

                                                 
بيت زير به دليل تحريفي بودن حذف شد زيرا قصة تير به چشم حضرت عباس خوردن در هيچ کتاب معتبري نيامده است و  . 1

 دست تو گشته جدا تير در اين چشمان است           بـيـنم و بـاور نـشدمار چه مياي عـلـمـد          مستند و صحيح نيست، 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: سید محسن حسینی            شاعر:   

ناعالتن فعالتن فعالتن فعلفوزن شعر:             قالب شعر: غزل   علی بهرامی نیا                شاعر:   
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 ـتـادبــال افنـجـفـم بـیـن کــر ـلـی  درع            گـشا افتاد پُـر از گـره شده کـارم گره

 صدا افتادبی غربت من بود و ه فکرب            ناله نکرد باز وبه تنش بود  چه زخمها

 هوا افتاد رش را و بیپکسی شکست             تمام هوش و حواسش به خیمه بود و به مشک

 به چـند جا افتاد ه استـخـوان سـر اوک            کرداصابت  سرش فرق چنان عمود به

 تـادپـا افـ زیــر ـد مـرتـبـه سـرداربـلـن            بلند مرتـبه شاهی قـدش خـمیـده شد و

 رسیـد تا افـتاد ی زهـرابه دست بـوسـ            فـهـمـیدم خـوب کرد که صـدا بـرادرم

 ها افـتادخـیـمـه رسیـد زنـی بین ـبـرخ            رسیـد کـه امـنـیـت حـرم رفـتـه خـبـر

 

 1انم را گرفتدگـخون تو نــور دی جسم پر        پرچمت افتاد و این قصه توانم را گـرفت

 ا عـمودت بر زمین زد آسمانم را گرفتب        رحمی میان  ابروانت را شکافت دست بی

 فتامیــد کـودکــانم را گر شک افتــاد وم        زمین برافتاد یک یک  ها دست ها از کاسه

 را گرفت جــانمطعه قطعه دیـدن عباس ق         اربــاً اربا دیــدن اکبــر امــانــم را بُــرید

 رفتگجوانم را  من علمدار این چنین ازک         طفیل ای الــهی بـشـکـنـد دست حکیم ابن

 رس از سیـلی وجود دختــرانم را گرفتت        زمین ات را بر عمود خیـمهتا که خواباندم 

 گرفتزینب که دشمن پاسبانم را  بر وای        چپ نکردحرم دشمن نگاه  سمت این از قبل

 ا گرفتر استخـوانم اذن مـرکب تاختن بر        منـت ای بــرادر دشمن تو با گــرفتــن از

 گرفت راخون دهانم  هوا و یزه خوردم بین        حـاصلش این میشود ماندن آخر بی برادر

 زبانم را گرفت دندان و ای از نیزه، گوشه        ای از نیزۀ دشمن لبــم را پاره کرد گوشه

                                                 
با توجه به اينکه قصة تير به چشم حضرت عباس خوردن در هيچ کتاب معتبري نيامده است و مستند نيست بيت زير تغيير داده .  1

 چشم پر خون تو نــور ديدگــانم را گرفت            پرچمت افتاد و اين قصه توانم را گـرفت                       .شد

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     مهدی مقیمی                شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                     قالب شعر: غزل   ناشناس                   شاعر:   
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 به هم پرش ریخت زمین، بال وستش افتاد د          ریخت به هم قمرش عكس   علقمه موج شد،

 ه همبپدرش ریخت  د،پدرش از نجف آم           كــه بـرادر بـرسـد بـالـیـنش قــبـل از آنی

 ه همببه سرش ریخت مه آمد عوضش فاط           به سـرش بـود بـیـایــد به سـرش ام بنـین

تـ  ه همب ریخت كمرش، ذاشت به روی  دست بگ          حسیـن افتـاد و ف ها را كـه تكان داد،ك 

 ریخت به هم رش،خیمه نب مادرش گفت به          خیمه رساند، بغلش كرد، ولی خواست تا

 هم به ریخت شپشت  سر سرش، فرق   بر خورد          رو وا شدنـه فقط ضرب عمـود آمـد و اب

شـنه، ولــتبتیـر بـود و   1ریخت به هم جگرش كه رّد شد، تیر از سینه          ادر دیدی مر و د 

 

 دارد فـرق ما اصالً تـب تو چون بیـن            فرق دارد ها شب تو در بیـن این شب

 فرق دارد که منـصب تو ـعـلـوم شـدم            میکرد فخرکه روی دوشت  از پرچمی

 ر سجـده یـارب یـارب تو فرق داردد            مـرد دعـایـی ا؛مـثـل عـلـی مـرد خــد

 فــرق دارد مـکــتـب تـو آقــا اصــول            شنـاسندبه بصیـرت می عـباسیـون را

 ارددفــرق  عــالـم مـذهـب تـو ـا کـلب            عـشاق الحـسینی عـشقی میـر تو پـیـر

 ــرز بـیــان مـطـلـب تـو فـرق داردط            دیبا دست دادن عـشق را اثـبـات کر

 فـرق دارد ی رکــاب زیـنـب تـویـعـنـ            پـای محـمل میزنی در وقتی که زانـو

 ز تـشـنـگـی زخـم لـب تو فـرق داردا            در دست هایت آب بود اما نـخـوردی

 آسمـان جبـرئیل فـوراً مرحبا گفت در            آقا به نـفسی انت را گفت وقـتی به تو

                                                 
 بيت زير به جهت انطباق با مقاتل معتبر تغيير داده شد؛  . 1

 ت به همنيزه از سينه که ردّ شد، جگرش ريخ            تيـر بـود و تبـر و دِشـنه، ولـي مـادر ديد

نفعالتن فعالتن فعلفعالتن وزن شعر:                    قالب شعر: غزل         حسن لطفی         شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                  قالب شعر: سیدپوریا هاشمی            شاعر:   
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 هابیان و شرح ای ازرفته آنکه فرا ای            هاجوان و دل پیر به دست تو بسته ای

 هامـکـان ها وزاد شـد از قـیـد زمـانآ            آورد آمـد غـزلـم بـال در تا عـطـر تو

 هاـاه تو به خـونش جـریـانخشید نـگب            عشق بمیرد عطش می رفت فرات از

 هامستند همه مرثیه خوان دست تو زا            فقط خیمۀ بی آب نبوده است مست تو

 هاکـمان و مه عـالم به سر تیرخاک ه            مشک تو که افـتاد دل فـاطـمه لـرزید

 هار غـم آنه بایـد بـکـند دچاین بـیت             سکینهآن گوشه  آب شد، گوشه عمو این

 هاناوست بر این گونه اما ین دست ردا            بسوزید چه امان نامه ببیـنید و ای هر

 

 ـا گلی از گـلـشن آل عـبـا افـتاده استی          پـا افـتاده است علقمه سروی ز کنار در

 است تـادهادرک یـا اخا اف الۀ جانـسوزن          آه و در فضای رزمگاه نـیـنوا بـا شـور

 تتـاده اسانـدام شـاه نـیـنوا اف ـرزه بـرل          گان سـاقی لب تـشنـه از نـوای جانگذار

 ستعـبـاسش کجا افتاده ا تا ببیند جـسم          شه سواراسب شد با سربه میدان روی کرد

 ستاه خاک سیه صاحب لوا افـتاد بر یدد          علـقـم بـوی عباسـش کشید نهـر تا کنار

 شنه لب سقای دشت کربال افتاده استت           خون ماه بنی هاشم غروبدردریای کرده 

 دوتا افتاده استهجرانت زمن پشت گفت           وآهی برکشیدرا برکمربگرفت  خوددست 

 ه استخاک این قد  رسا افتاد روبره ازچ          حـرم خیز بر پا کن لوا آبی رسان اندر

 تاده استها اف عطش بنگرچه شوری خیمه از          حرم طفالن من در انتظـار بهر آبی در

 سما افتاده است او سوی وحدید مرغ ر          نداشت هرچه شه نالید عباسش زلب لب بر

 اعضایش سوا افتاده است دید هرعضوی ز          گاه را برم درخیمه جسم برادرگفت بس 

 افـتاده است ست عباس علمدارش جداد          چون شنید شه عالمه از حال زینب را مگو

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل     محمد عالمه                 شاعر:   

 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            قالب شعر: غزل     محمد رضا سلیمی            شاعر:   
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 ای ام چیرهوبه ظلمت این ش خورشیدی           ای های تیره شک توصبح روشن شب بی

 ای قمراین عشیره خود که نیست تو بی           تسـخـیـر کرده جـذبـۀ چشم تـو مـاه را

 ای جـز بندگی ندیده کسی از تو سیـره           1حکـمـت دخـیل تـار عـبای تـو از ازل

 ای قـتی برای امـر شـفـاعـت ذخـیرهو           قدر تو را کسی نشـناسد در ایـن مــقام

 ای پـود بـیـرق تو دستگـیـره و راز تـا           است وقت عبورازپل صراط ما را بس

 چــشم امید عـالم و آدم به دست توست

 دست توست باب الحسین هستی و پرچم به

 تـی نگـاه آیـنـه محـو جـمـال تـوستح           فردوس دل، همیشه اسیر خیال توست

 توست زالل های نیست زمزمهآب این            تو سـاقی کـرامت و لطـف و اجـابـتـی

 کـمـال توسـت ن مخـتصری ازتنها بیا           ایثار و پـایـمردی و اوج وفـا و صـبر

 امتـثـال توسـت ـصائـل توواالتـرین خ           تو تـسـلیم محضــی و در محضر امام

 یر بال توستفردا تمام عـرش خـدا ز           خورند همه به منـزلتت غـبطه می فردا

 ستی مجال توسـتتنها بخواه، عالـم ه           باب الحـوائـجی و اجـابت به دست تـو

 ـفـداروحـی لک ال ای آفـتـاب علـقـمـه:

 روحی لک الفدا جـبین فاطـمـه: ای مه

 سـرو رشـید خوش قـد و باالی علقمه           هـای عـلـقــمـه ای آفـتاب روشـن شـب

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

 معصوم است 14در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد، ضمنا عصمت مختص 

 جـز بندگي نديده کسي از تو سيره اي          عصمت دخيل تــار عباي تــو از ازل

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند                قالب شعر: یوسف رحیمی            شاعر:   
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 ی آبــروی آب، مـسـیــحـای عـقـلـمها           آب را بهـا سـت مـشـک تـشـنه تـو داده

 دریای علـقمه خـاک پای تو ست ردهک           وقـتی که چند مـوج عـلـیـل شریـعه را

 مهی عـلـقـای بـه تـمـنّــا ری نـگـفـتـهآ           لب تـشـنـۀ زیـارت لبهـات مانـده است

 دل صحـرای علـقـمه ا پا بـگـیـرد ازت           روی خـاکافـتـاد  توهای  دسـت امروز

 قمهست به فـردای علـامـیـد مـا ـشـمچ           مـادرت آسـوده خـاطـریم های با وعـده

 سـقـای علقمه بالی تو،از سـمـت کـر           وزد زهراست میحضرت این عطریاس 

 ـمـهحــوالـی دریــای عـلـق آیـد از ـیم           های جـمعه نـالـۀ محـزون مـادری شب

 ام الـبـنـین و فـاطـمه بــا قامـتی کـمـان

 خوان اند و شده آب روضه این جا نشسته

 ارد به دست، ماه حرم، مشک آرزود           ـرصت نـداد تا که لـبـی تر کـند گـلـوف

 دوع ست راه را به حـرم لشکـر سـتهب           وار آیـد از کـنـار شـریعـــه شهـاب می

 مشک گـفـتگو: ـنـیدنی شده بـاشحـاال            ها وزد از بیـن نخـل طـوفـان تـیـر مـی

 و مـشک آب نه که تـویی جـام آبـروت           به جان توطفل صغیری  بسته ست جان»

 «وآب را بــرسـان تا خـیــام ا مـا تـوا           ای مشک جان من به فدای سر حسین

 سبوسبوچشمش  خون زبادهست  اریج           اما شکست ساغر وساقی زدست رفت

 بـرو ـا بـا امـام خـود نـشـود بـاز روت           پاره به سوی حرم نرفت با مشک پاره

 ـمو عموبارد از نگـاه سکـیـنه: عـ یم           تـنـهـا پـنـاه اهل حـرم بـر نگشته است

 شود کسی احساس می خیمه اوج بی در

 شود ها سر عبــاس می خورشـید نـیـزه
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 مـنـاجات مـا ســبـیح ویـاد تـو تـ            حـرمـت قـبــلـۀ حـاجــات مـاای 

 ست عـلـی، مـاه بنـی هـاشـمید             تــاج شــهــیــدان هـمـه عـالـمـی

 قـی عشـاق و علمـدار عشـقسـا           ســاالر عـشـق  هـم قــدم قــافــلـه

 سر و دست بـه راه حـسیـن داده            سـرور و ســاالر سـپـاه حـسـیـن

 الـسالم عـبـاس عـلـیـه حـضـرت            ابـــن امـــامعــّم امــــام و اخ و 

 ــرچــم اســالم بــر افـراخـتـــهپ           ای عــلـم کـفـر نگــون سـاخـتــه 

 صدق و صفاست تو رس الفباید            مکتب تو مکتب عشق و وفاست

 مـوخـتــــــهوح ادب را، ادب آر            آب شـــده، سـوخـتـه شـمع شـده،

 چشـم فـرات وج زنـد اشـک بهم           آب فـرات از ادب تـوسـت مـات 

 آن لـب خـشـکـیـدۀ طـفـالن او و           یـاد حـســین و لـب عـطـشـان او 

 بـالست ار تو سـقـایی کـرب وک           ساقی کوثر پدرت مرتضی است 

 سه بار د و سی وصاگر یک  گوید            غمی شد دچار هرکه به دردی و

 ـا کـاشف کرب الحسیـنیاکشف              ای عـلـم افــراشـته در عـالـمیـن

 شــنــه اگـــر آمـده آبـش دهـیتــ            لـطـف جـوابـش دهـی کـرم و از

 ار بـدانجــا که تو دانـی کـشـیدک            محــرم رسـیـد چــون نـهــم مــاه

 اه فــلک جــاه مـلـک آشـیـانشــ            عـقـب خـیـمـۀ صـدر جـهــاناز 

 ـفـت کـجـائــیـــد بــنـو اخــتـنـاگ            شــمـر بـه آواز تــو را زد صـدا

 ات ـهـشــان خـط امــان نــامن داد            ات تــا بـــرهــانــنــد زهـنـگـامـه

 ـرزه بــیـفـتــاد بـر اعـضای تول            ـای تورنـگ پــریــد از رخ زیـب

 ؟امان از دم شمـشـیر و سنان بی            جـان جـهان من به امان بـاشـم و

مفتعلن مفتعلن فاعلنوزن شعر:                           مثنویقالب شعر:   محمد علی ریاضی          شاعر:   

 



حضرت عباس علیه السالم ، اشعار هفد همدرآستان وصال؛ جلد   182 

 
000 

 پـاکـت جـدا تـا که شـد از پیـکـر            نــامـه را دست تو نگـرفت امـان

 ر باخـتنست سپـر کـردن و سد            مزد تو زین سوخـتن و سـاخـتـن

 ـط تــو شــد خـط امـــان خــداخ            دست تـو شد دسـتــه شـه الفـتـی

 رفـــتــنـــت ویـــن ادب آمـدن و            ای بـه فـدای سـر و جـان و تنت

 ه شــهــیــدان و امــام زمـانشــا            و جان که شه ملک این بس تومدح 

 ــان بــرادر بـه فــدای تـو بـادج            نـژاد االگـفـت بـه تــو گـوهــر و

 که فدایت شود ریاضی" "کیست            رود شـه چـو بـه قــربـان بـرادر

 

 هللا عـلیک یا ابوالفـضل ـالمس            سقا ابوالفضل عـلمدار و یل و

 ضلابوالف ه فرزندی زهراب تو            امروز من از شدی نائل عزیز

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

 ـانـدی عـلـمـدار سـپاهـمکجا م            به سمت علـقـمه مانـده نگـاهم

 گاهم ود ویران ستون خـیمهش            ات وقـتی بخـوابدخـیـمه عمود

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

 قـتـلگـاهـم ازدحـام است ـنارک            نگاه دشمـنم سمت خـیـام است

 کارم تمام است که بعد تو مرو            سد بوی اسیـریرز خیمه می

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

 لـشگـرم شـد گـر پـایـان کـارد            نخـستـیـن زائـر تو مـادرم شد

 ـنـش را باورم شداسیری رفـت            خورد زمین زینب تو وخوردی زمین 

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

 م افتادساقی محک روی خاک به            فتادبعدش پرچم ا دست افتاد و دو

 مـلـجـم افـتـاد دوبـاره یـاد ابـن            خواهر من تو شکـسته شد سر

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                         دوبیتیقالب شعر: مهدی مقیمی                شاعر:   
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 ی گودال مگردیـد کــه گودال اینجاستپ          علت رحــلت اربـاب کهنسـال اینجاست

 استازامسال اینج لگوداخنجر و وضۀ ر          علقمه منطق تاریـخ بــه هـم می ریــزد

 رسانیـــد خبر ســـاقی اطفــال اینجاستب          کودکان در پی همبازی خود می گردند

 ولین مرحله ی غارت خلخـال اینجاستا          عمومنشاء تاریخ عزاست ضربه برفرق

 وسم ریختـــن کعبه ی آمـــال اینجاستم          بعد عباس، حـرم امنیـــتش کامل نیست

 ستبی حال اینجا و مادرمان خستهاطمه ف          رچه افتاده ای از اسب، برادر برخیزگ

 

 ـد شوـم بـلـنالـحـوائـج هـمـه عـال ابب            دریــا دل سـپــاه مــحــرم بـلـنـد شــو

 بلـند شو ـاشـف الکـروب بـرادرای ک            بلـند شو ای تکیه گاه خـیـمۀ خـواهـر

 رسد اخـاام به کجا مینالـه تو بعـد از            رسد اخاهمه جا می مصیبت از دارد

 اندهپرت را شکست وبال  ،مرغ عشق ای            اندباور نمی کنم که سرت را شکسته

 شویعـبا جـا نمی ا این حـساب بیـنب            شوی؟پـناه اهـل حـرم پـا نمی پشت و

 ـشت و پـنـاه زیـنب کـبـری بـلند شوپ            زهـرا بلند شو پرچـم به دوش لشکـر

 زندبـند می تو هـرهـای خـوا دست بر            زنـدسپـاه حـرمـلـه لـبـخـنـد مـی دارد

 ام کنیل زخـم دل کاریفکری به حا            ام کنیکه مرا یاری تانیست که  دستی

 البـنـیـن نرو شـود دل اُمـاره میپصد             ن نـروپـناه خـیـمۀ ما ایـنچـنـی پشت و

 امحرم است همسفر خواهرت، بمانن            دستی بگـیر زیر پَر خـواهرت، بمان

 روده غـارت نمیخـیمه ب نـدار دار و            رودبـاشی کـسی بـرای اسـارت نـمی

 زندکسی که حرف کنیزی نمی باشی            زندنمی چیزی دست به کهباشی کسی 

 پـشت و پـناه غـربت خـواهر بلند شو            ای غـیـرت هـمیـشۀ حـیـدر بـلـند شو

نالتن فعالتن فعالتن فعلفاعوزن شعر:                 قالب شعر: غزل               عباس احمدی    شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:                 مثنویقالب شعر:             وحید محمدی     شاعر:   
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 ندــواب همه را بعد تو برهم زده بودخ            مــاتــم زده بودند طفـالن حــرم بعد تو

 ـودنـدـالــم و آدم زده بـعـ آتــش به دل            با حــال پــریشان و دل شعله ور از آه

 ه از تو فقـط از تو فـقـط دم زده بودندآ            بود عمو بود و عمو حرف خیمه فقط در

 ر صورتشان سیلی محکــم زده بودندب            بنویسمچه سخت است بخواهم  از تو بعد

 ده بودندالئک همگی غــم زمآن روز             آن روز غم انگیزترین روز جهان شد

 ودندخیمه دو پرچم زده ب هر در سر رب            نام تو پس از نـام حسین بن عــلی بود

 یقای حــرم میر و علــمـدار تو بودس            انگــار علــی بود نه انـگــار تو بودی

 

 هیارب عبورکرد این دشت، زهرا مگر از          این کیست کربال را، چون کوه طورکرده

 کرده کسب نور خود خورشید، ز آری قمر          این جلوه حسین است بر روی ماه عباس،

 رپا هزار محـشر، تا نـفـخ صور کردهب          شد کربال قیامت آراست چون که قامت،

 ـردهکآمال دشـمـنان را یکسـر به گـور          آسـایـش بــرادر چــون بــوده آرزویـش 

 ین مـاه کـربـال را، دریـای نـور کـردها          پاسدهد  تا صبح می بر گرد خیمه عباس

 حضـور کرده ینی درکخلـوت حـس در         از اوج فـکـر انسان، بـنهـاده پـا فـراتـر 

 ضمیرش فکری خطورکرده گه که در ره          جز خدمت بـرادر، نـبـوده رأی عـبـاس

 ـردهاین حد جـسور ک قدان او عدو را،ف          ـکنتا زنده بود عبـاس، غارت نبـود مم

 کرده رب چه با شهـیدان، سـم ستـور یا          غارت افتاددرفکردشمن پس ازابوالفضل 

 کرده با خشم و زور ین سر جدا ز پیکر،ا          از رأس اطهـر او، پیـدا بود کـه دشـمن

 و کردهما را حسان گناهان، زین قبله ر           با قلب ماست نزدیک کعبۀ عشق، پیوسته

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                قالب شعر: غزل                 احمد علوی      شاعر:   

 

نمفعول فاعالت نمفعول فاعالتوزن شعر:                 غزل  قالب شعر:             حبیب چایچیان   شاعر:   
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 سـمز بـغــض گـلــوگـیـر دقـایـق بـنـویـا          رخصـت بـده از داغ شـقـایـق بنـویسـم

 م نـم به خـروش آیم و هـق هـق بنویسمن          می خواهم از آن سـاقی عاشق بنـویسم

 دل خون شد و از معرکه دلدار نیامد

 علمدار نیامد" " ای اهل حرم میر و

 صــف تو فراتر ز شعور کلمـات استو          درهر قدمت هر نفست جلـوۀ ذات است

 الم همه از این همه ایثار تو مات استع          درحسرت لب های تولبهای فرات است

 از علقمـــه با دیــدۀ خــونــبـار نیــامــد

 " ای اهل حرم میر و علــمــدار نیامد"

 ل ها همـــه مست رجـز گاه به گاهتد           یی و اهــل حرم چشـم به راهتسقا تـــو

 لـــواپس طفـــالن حــرم بـــود نگـاهتد           هرچند تو بودی وعطش بود و جراحت

 سقای ادب جــــلوۀ ایـــثار نیـــامــد

 " ای اهل حرم میر و علمدار نیامد "

 تریخــ قتی به دل آب زدی آب دلـشو             ریخت افتاد نگاه تــو به مهتـــاب دلـش

 تزسجدۀ خونیـن تو محراب دلش ریخـا           فرق تو شکوفا شد وارباب دلش ریخت

 صد حیف که آن یار وفـــادار نیامد

 " ای اهل حرم میر و علمدار نیامد"

 ه آریــعه بر پــا شــدــن واقـخونبارتریـ             انگار که در علقـــمه غوغا شده آری

 ه آرییـــگر پســـر فاطمـه تـــنها شـــدد             در بزم جنـــون نوبـــت سقا شده آری

 این قافله را قـــافله ســــاالر نــیامد

 " ای اهل حرم میر و علمدار نیامد "

 یز بـــرادرای قصه دست تــو غم انــــگ          ای علقمه از عطر تـــو لبــریز برادر

یل مفاعیل فعولنمفعول مفاعوزن شعر:       مربع ترکیب    قالب شعر: حسین عالءالدین         شاعر:   
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 ــرادرـــیز بـز حسیـــن آمده برخیــــرخب           د ازتو بهارم شــده پاییــز بــرادرـعـب

 عبــاس تریـــن حـــیدرکرار نیامد

 "ای اهل حرم میر و علمدار نیامد "

 

 دــوبت مــاه عــلـی بن ابــی طالــب شـن           الب شدپارچه در معرکه ای غــشور یک

 برها را همه پس زد طرف میدان رفتا           طلب بــاران رفت ه از خیـمه خود درما

 را« لهی یـدال» کند خـشــم  ا که ابــرازت          ریشــه خود خــواهی را رفت آتش بـزند

 رفت عـلی بود که با هیبت سقــا می این           رفت میصحرا  بود و به خدا نور از مملو

 ارددیــدن مــاه عــلـی ســجــدۀ واجـب د          یـد که این ارثیــه صاحب داردآب فـهـمـ

 دب خود را به کـف پــاش تبــرک میـداآ          ُهرم لبهاش کمی عـلـقـمـه را ُشک میداد

 شک انگار که لب تشنه تر از سقّـا بودم          عـطـش از زخــم تـرکهـای لبش پیدا بود

 ودبــوب فهمید که ســاقــی پــدر دریا خ           گــل بوسـۀ بر لبهــا بود آب در حسـرت

ـر میشد  میشد؟ حرم پُرمشک چرا  ب اوخشک ول          عـلـقـمـه یـکســره در بُهت تحـیـ 

 سابق رفت از تشنه تر سمت اطفال حرم           رفت عاشق تن لب تشنه ترین ازخستگی 

 ـکــارــرگها آمـده بــودند به میــدان شـگ          از شد از گوشه کناربـارش تیــر که آغــ

 عــرش به پابــوسی مــادر افـتاد مـاه از           1دالخود که از سر افتالب و کــتیـر در ق

 کرد لقمه کــرب و بال را مـتحـیّــر میع          کرد یــاس در یاس فضا را متـغــیّـر می

 میریزی؟ زمین روی فاطمه کن، رم ازش           حزین میریزیچرا اشک  ای مشک گفت

 «من دگر دست ندارم تو مرا یاری کن »          کاری کن من عرصه تنگ آمده ای یاور

                                                 
 داده شد بيت زير به دليل مستند نبودن تير به چشم حضرت عباس خوردن تغيير.  1

 عــرش به پابــوسي مــادر افـتاد از مــاه            تيـر در چشم و کــالخود که از سر افتاد

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                مثنوی   قالب شعر: مجید قاسمی                شاعر:   
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 بهانه داشت که دریا دلش شکست یگرد           وقتی کـنار عـلـقمه سقا دلـش شکسـت

 کرد تا کمی خنکا را دلش شکست سح           زند خیمه دیده بود عـطش موج می در

 نه، دریا دلش شکست یک لحظه یک امید           هاش تـشنه بود دریا برای بوسه ز لب

 دید خـدایا دلش شکست ما چه شد چها           ها خیمهشدبه کرد و روان  مشکش پرآب

 شکستدلش نجا آمشک هم  ،رسیدتیری            از بس که کرده بود تمنا ز مشـک، تا

 رش شکسته وزهرا دلش شکستسسقا            ناگه عمـود آمد و بـر فـرق او نشسـت

 شکست آیا قـدش شکـست خـدایا دلـش           راکه دید ین صحنهبرره واچشم حسین 

 با یـاد روزهـای مـبـادا دلـش شکـست            نگاه کرد زینب خودرایک لحظه خوب 

 

 روا نـشد ب الحـوائـج هـمـه حاجـتبا            این گـره بـستـه وا نشداز کار عشـــق 

 ی خواست تا حرم ببـرد آب را نشدم             بـسـتـنـد راهـهای حـرم را به روی او

 لحظه مشک ازکف سقا رها نشد کی            دسـتان او جـــدا شده از پیـکـرش ولی

 ا نـشـدـعــنی فـرات قـسـمـت آل عـبی             زدنـدنـاگاه مـشـک آب اباالـفـضـل را 

 ها نشد دل شکـسـتگـی بچه راضی به            پاره به سوی حرم نرفت با مشک پاره

 ـرق کـسی شـبـیـه سـر او دوتـا نشدف             ضرب عمود تا دل ابروش را شکافت

 گشا نشد شـده مشکل بـازوی قـلـمآن              با صـورت آفتاب حرم، بر زمین فـتاد

 ـامـال نـعـل تـازه غـروب بـال نـشـدپ            شکر خـدا که پـیکر او در شریعه ماند

 دیگر نصیب اهل حرم خسته حالی است

 بزم شراب... جـــای علمدار خالی است

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: مهدی چراغ زاده            شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر:             یوسف رحیمی    شاعر:   
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 نیستسی حسین  علی را چنین برادر ک           اگر چه مـادر تو، دخـتر پیـمبر نیست

 نیست شبیه حیدر هرگز نان که توکسی چ           ست کنارعلی در انگار پیش تو حسین،

 تـر نیـست ات، های تفـتهکنار آبی و لب           سـوزدمی در حسرت تو زالل علقمه،

 آور نیست؟آب است که دست تو،گفته که            بود آورحـدیث غـیرتـت آری شگـفـت

 حسین مانده و مقتل، عـلی اکبـر نیـست!           آه پشت حسین فاطمه، شکست بعد تو

 1که دیگر نیست ای شیرخوارهو مانده  حسین           حسین مـانـده و قـنـداقـۀ عـلی اصغـر

 گلی که پرپر نیست تو،دریغا! پس از گلی           هانمانده است به دست حسـین از گـل

 نیست هنوز روضـۀ جانـبازیَت، مکـّرر           گذردغ میهزار سال از آن ظهــر دا

 اگر چه مـادر تو، دخـتـر پـیمبر نیسـت           2البنـین! عزیزی تـو قسم به مادرت امّ 

 

 تابی روی خـاضعانه میکه هر کجا ب          تـو از عـشـیـره نوری ز ایـل مهـتـابی 

 و از طـوایـف پـیـغـمبـران گـردابـیت           م وحـشی امـواج رام دسـت تـوأندجـاـل

 تو پـیـر مـعـنـوی بـاد و خاکی و آبی           خوردنخواهد آب هم  بدون اذن تو خاک،

 بیقـا و از قـبـیـلـۀ تـصـویرهـای بـیت          به علقـمه که تو با بـال پَـرزدی گـفـتـم 

 از آن زمان همه گفتند ُمهر محـرابی          افتاد  خم شد به سجده و حسین روی تو

                                                 
 با توجه به اينکه تصريح بر شش ماهه بودن در کتب تاريخي متقدم و معتبر نيامده است بيت زير تغيير داده شد، .  1

 اي که ديگر نيستمانده و شش ماهه حسين            حسين مـانـده و قـنـداقـة عـلي اصغـر

 با توجه به اينکه ممکن است بيت زير مورد سوء تعبير و سوء استفاده قرار بگيرد تغيير داده شد.  2

 تـيمبر نيسپاگر چه مادر تو، دختـر            امي تـوالبنين! ام قسم به مادرت امّ

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:              غزل   قالب شعر: مرتضی امیری اسفدقه          شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل                   یوسف رحیمیشاعر:   
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 خشکیده استکباب است و زبان  زعطش دلهاا     یا لب دریا دالن خشکیده استبر لب در

 کز سموم تشنگی این بوستان خشکیده است      ای دریغ عشق است و شهامت  کربال بستان

 ان خشکیده است جو رطرف بینی لب پیر وه      سوزبی آبی اثر کرده است بر اهل حرم

  یزبان سیراب و کام میهمان خشکیـده اســتم     آه از مهمان نوازانـی که در دشـــت بال

 م ماهی بـــر لب آب روان خـشکیـده استکا     استماهی  دامن مادرچودریا اصغرش چون

  هم چنان خشکیده استبردوش است و لبها  آب     که عباس آید از دریا ولیهمت نازم این 

  تجان خشکیده اسشمۀ چشم رباب از سوز چ      ک تــا آبی به لبهایــش زندگر ندارد اش

 شکـیده استیان خـطبع من از سوز ب ـۀلـنخ       از غم آل علی« موید»سوزم  بسکه می

 

 حرف اّول دفتر دودست توست شقع در           دو دست توست توّسل ما برامشب شب 

 کنان بر دو دست توست ریهگ رزق تمام           ـر ز اشک ماتا مشک خالـی تو شود پُ 

 المراد تا خود محشر دودست توست باب           ای دست انـبــیـاء و مالئـک دخـیـلـتان

 وستامـید بـرادر دو دست ت یبا قـمر،ز           ای مسـتجـار حضرت اربـاب، الّدخـیل

 ست توستددو  های نذری مادر گلدسته           ای مسجدی که وقف شـدی بـر حسینیه

 لفقارحضرت حیدردودست توستچون ذوا           شمـشـیر زن بیا و به نیــزه بـسـنده کن 

 گوشۀ معجر دودست توستقتی دخیل و            کشد احــدی از ســر کسی معـجـر نمی

 تبرابر دو دست توسشگری همیشه ل با            شـوی حتماً در علـقـمه پــدر مشک می

 ودست توستات آخرد مبهوت کار جنگی           چپدست راست ونیزه به دست  مشکت به

 اراید که خوانــــد فاتحـۀ طـفـل خـیمه ب          وقتی که از بدن شود این دست ها جـدا

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل     سیدرضا مؤید                شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: سعید توفیقی                  شاعر:   
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 دثـار زخــم را به جـگـر آشـکـار کـرآ           وقتی عـطش مشام حرم را دچـار کرد

 کرد ید و صاحب خود را سواراسبی دو           رامشک  در کف خود جانشیری گرفت 

 ردمقابلش آمد شـکار ک کس که در ره          آن قدر نـافـذ است نگـاهـش که با نگاه 

 بـایـد بـه این دالوریـت افـتـخــار کـرد           1تو لـرزه به جان ستـم نشـستاز هیبت 

 قـرار کرد ستی که نهر علـقمـه را بید          از ســر بـازو بـریــده شـد بـاورانـه  نـا

 مرا شام تار کرد روز وفان گرفت وط           خـسوف شد پشتم شکـست و مـاه دچار

 ار کرددشت را به راه تو چشم انتظ کی           ای مـاه مـن امـیـد به خـیـمه رسـیـدنت

 ها نصیب عدو گـوشوار کرد ز گـوشا           طـنـاب شدها به جای النـگـو  در دست

 

 رویش خضاب شد سرخ تو اشک ریا زد          آب از خجـالت لـب خشک تـو آب شــد

 ب شــددلـت دل دریـــــا کــبــا ر آتـشد         وقتـی که آب را بـه روی آب ریـخـتـی 

 قتی چکیـد اشـک تو در آن گـالب شدو         آب فــرات آبــــرو از دســت داده بــود 

 ـر جـرعه یک تلّظـی  طفـل ربـاب شده         هر موج، پیش چشم تو چون کوه آتشی 

 که پیـکـرت سپـر مشـک آب شدز بسا         در پیش تیـرها چو کـمان قـامتت خمـید 

 ت آفــتــاب شــدود در نـظــردمـانــنــد          وقـتی برای غربت تو مشک گریه کرد 

 به کوفی ثواب شد؟ این گناه چون شد که         آخـر نـه منـع آب ز مهـمـان بـود گـنـاه 

 حسـاب شدسـتـم بـی بـیت،زیرا بـه اهـل          حساببریز خون دل از دیده بی !"میثم"

                                                 
کنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر و حفظ بيشتر شأن حضرت عباس يبيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد م.  1

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

 بـايـد بـه اين دالوريـت افـتـخــار کـرد           با نعـرة تو لـرزه به جان ستـم نشـست

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: هادی ملک پور              شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:                 غزلقالب شعر: غالمرضا سازگار               شاعر:   
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 دارد دنـمک عشق ابـاالـفـضل چـشیـن         نـاز این دلبر خوش چهره کشیدن دارد 

 ات یوسف شدن انگشت بریـدن داردم         ترنج از سر راهم بردار  تیغ کافیست، 

 ید تـو ظـرفـیـت درد کـشـیـدن داردص         کن گیرم  زمین بیفشان وام! زلف  راضی 

 ست دویدن دارد الـحـرمیـن صحن بین         یاد تو انداخت مرا  هروله سعی وصفا، 

 ن داردخمید ست، داغ تـو داغ بـزرگی         بُردحسین  وی کمرشدست به سحق بده، 

 ـریدن داردرنگ پـ عـلـمـدارشــدن، بی          نیستتو  اضطراب حرم ازتشنگی مشک 

 

 ـشـت و پـنـاه قـافـله روحی لک الـفداءپ          دله روحی لک الفداء سوار یک ای تک

 قل تکمله روحی لک الفداءو عبر عشق           ات لحـظـه به لحـظه سیرۀ ناب حـسینی

 رم طواف و هروله روحی لک الفداءگ          گرد لـب تـو کوثـر و تـسنـیم و سلسبیل

 داءروحی لک الف شور و ولوله رپاستب          حاال بـبـیـن مـیـان حـرم از تب عـطش

 ءالفدا لکحوصله روحی  بشته قلگ خون          ای بـا مشـک تـشـنـه اذن سـقایت گرفته

 گله روحی لک الفداء او کرد از توشک ا          حس کـرد دست تـو خنکای شـریعه را

 الفداء صد دلـه روحی لـک سمت خـیام         ای  سیراب گشت مشک تو و پر کـشیده

 الفداء خت است طّی مرحله روحی لکس          اند حـاال سـپاه روبـرویت صـف کـشیده

 الفداء ود را به این مقـاتله روحی لکخ          اند نـیزه و عمود و سه شعبـه رساندهبا 

 الفداء خاست بانگ هلهله روحی لکبر         یمـیـن قُـّطعـت یـداک  ناگـاه از یـسار و

 لفداءا اهل قـافله روحی لک بـعد از تـو         رفـتـند تا که رخت اسارت بـه تن کـنند 

 ی میـان سلـسـله روحی لک الفداءدستـ          توچشم را به م حسرت خود چشمیدوخت 

 الفداء این معادله روحی لک است سخت         آن قـامت رشید!  و این قـبر کـوچک تو

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل                  وحید قاسمی  شاعر:   
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 ا من بیا به خیـمه نیـازی به آب نیست ب          نیستبرخیز ای ستون حرم وقت خواب 

  نیست یک قطره هم نبود و دیگر رباب          بگـواین مشک را بگیر و ببر خیمه و 

 های پاره عزیزم کتاب نیست ین برگا          ام ات کـجـاست مفـاتـیـح پـاره شـیــرازه

 حساب نیست هر کار نیمه کاره به جانم          1ای ولی کردهتوشروع این کارعشق را 

 نـاقـۀ زیـنب رکـاب نیـست  برای ـردیگ          علـی قـاسـم و وقـت غـروب بعد تــو و

 لنـگـو طناب نیست رحم جـانـشـین ا بـی          آن لحظه الاقل تو زجا خیز وخود بگو

 اره برایم جواب نیستاین مشک پاره پ               دلم دق نـده مـرا حـرفـی بــزن عــزیـز

 

 شد عـلی تـنـهـا بن سینـفـتند:حــهمـه گ           بر سر نعـش گـل اُّم  بنـیـن غـوغـا شد

 یوسف من یک اثری پیدا شد فـتـم ازگ          دیدم دستت  که حیرت زده دردشت دوتا 

 شد برپالشگریان که درشوریست چه  این           ها صوت ادرکـنی تو گم شده در هلهله

 حسینت تا شد جا و ببـین پشت از خیز           تا که دیـدم بدنت را، کمرم درد گرفت

 جــا شد؟ وکجـای بـدن ت این همه تـیـر           از بلندای قدت جای دو لب باقی نیست

 که ز فـرق سـر تـو تا بـه ابـرو وا شد           خدا میداند زده این ضربه،بغضی  باچه

 شدقـدم زهــرا  گـوئـیـا سـجـده تـو بـر           چـادر خـاکی دارد اثـر از صـورت تو

 زیـر پـا خـطـبـه تـرویـه تو امـضا شد           اند گوئیا لشگـری از پـیکـر تو رد شده

 دریا شد صحنه قـتـلـگـهت علـقـمه نه،           علمم صاحبتنت ریخته  یک دشتبین 
                                                 

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

 آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 نيست حساب جانم نه کاره نيمه بازي         بازي عشق را توشروع کرده اي ولي 

نلفاعالتن فعالتن فعالتن فعوزن شعر:                    قالب شعر: غزل               قاسم نعمتی    شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:               غزل      قالب شعر:             علی زمانیان      شاعر:   
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 انگیـز یا اخاست ز ندای غـمصحرا پُر ا          آمد صـدای نـاله، صدائی کـه آشنـاست 

 ین عطر غم ز علقمه پیچیده در فضاستا           به اشک دید حسین نشست و دل غم بر

 درد مبتـالست امـید ایـن حـرم به غــم و          1زد شتاب کن صدا براسب خود نشست و

 جاستو تنت ک خاکاست به  ستت فتادهد           در بـیـن راه نـالـه زد ای سـاقـی حـرم

 ن تشنـه را که لعل لبش چشمـۀ بـقاستآ           روی خـاک دیـد آمـد کـنـار عـلـقـمـه و

 ستی به تن ندارد و فرق گلش دوتاستد          دستی گرفت بر کمر و گریه کرد ودید 

 درعزاست و فرش ازایـن ناله عرشدید  یم          نـاگـه صــدای نـالـۀ زهــرا بـلـنــد شـد 

 استجان عمو کجـ ای که پدر شـنید نالهب           لـیآمـد به سـوی خیمه، خمیده کمر، و

 سترهاروی زمین  ای که به یدند خیمهد           رو کـرد سـوی خیـمـۀ سقـا و تشـنگان

 قلـم فتاد« وفائی»شک آمـد و ز دست ا          دل اهــل حـرم فـتاد  باره شعلـه بـر یک

 

 مـه وادی طـور شدعـلـقـ مـادر رسیـد،           وقتی بساط گریه ی مشك تو جـور شـد

 اغ مـدیـنـه بـر جـگــر من مـرور شدد          پهلـوی تو شكست و دلم تا مدیـنه رفـت 

 شد ر جوشن تو نیزه رسید و به زورد           ضـریح جـوشن تـو جا نـمانده بـود دور

 شد دشمن جسور قد تو،عد از شكست ب           حسین سر بعد از تو شرط بسته شده بر

 جور شد در قبر كوچكی تن تو جمع و           بزرگ بودداغ تو ازبس  سه روز بعد از

                                                 
کتب نفس المهموم است همانگونه که در بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايات معتبر تغيير داده شد! الزم به ذکر .  1

و ... آمده است تا قرن  ۲۷۰، پژوهشی نو در بازشناسی مقل سیدالشهدا ص ۵۰۷، ناسخ التواریخ ص ۴۵۹، وقایع االیام ص ۳۳۱ص 

 دهم هيچ نامي از ذوالجناح نيست و اين نام براي اولين بار در کتاب روضة الشهدا آمده است، 

 امـيد ايـن حـرم به غــم و درد مبتـالست           شتـاب کنبرذوالجناح خويش صدا زد 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:                 غزلقالب شعر: سیدهاشم وفایی               شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                     قالب شعر: محسن حنیفی                شاعر:   
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 سین آمد به بالینت تو ازجا بـــرنمی خــیزیح        چرا ای غرق خون ازخاک صحرا برنمی خیزی

 ؟ـمـی خیزیاز جـا بر ن ود وقت نماز عـصرب         نمـاز ظـهر را بـا هـم ادا کـردیـم در مـقـتـل

 را سقای من از پیـــــش دریا بر نمی خیزیچ         خیام کودکان خالی ز آب است و پرازافغان

 را آخر برای دفــع اعدا بـــر نمـی خیـــزیچ         عدو از چار سـو آهنگ یغمـــای حرم دارد

 یـزیخاری فرزند زهــــرا بر نمی را بر یــچ         های عزیزانم به خون غلطان منم تنها و تن

 میدانم دگر از خاک صحرا برنمی خیزی که          برادرمرگ تو ُکشتمشکست از مرگ تو پشتم 

 ومی بینم زبی دستیست کزجا برنمی خیزیچ         به دستم تکیه کن برخیز با من در بر زهرا

 

 راز تو به گرداب گرفتا ریا شده بعدد            ای در شب چشمان تو مهتاب گرفتار

 نـاب گرفتـار تـوست می   در ُهـرم لب            ور تـوست از نفـس شعله گیرایی می،

 رفتارپیـشـۀ در خـواب گ ممـردان ستـ            عـالـم بـه نـوا آمــد و بـیـدار نـبـودنـد

 گرفتار ب به الـقـاباین لشکـر مغلـو                  یک مشت فـالن بن فالن بن فـالنـنـد

 گرفتار یتاب،مصیبت زده، ب لب تشنه،            این ظاهر امر است ببین اهل حرم را

 قفس قـاب گرفتار کسی کـه شده درع            لب  تشنۀ اصغر و رباب است تصویر

 ـون مـاهـی افـتاده به قـالب گرفتارچ            علی را تیریست که گردانده چه این تیر

 ر بـرکـه دسـتـان تو شـد آب گرفتارد            ندیدند ب تـشـنه لبـهـای تو شـد آب ول

 محراب گرفتار ای در خـم ابروی تو            مژگان تو تعقیب نماز شب قـدر است

 ترسم که شود شعر به اطناب گرفتار            از بس که بلند است حدیث تو ودستت

 رغــم حضرت اربـاب گرفتا ر بـنـدد            ونه بماندمثل تو کسی نیست که این گ

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            قالب شعر: غزل     احمد حسین پور               شاعر:   

 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل    سیدرضا مؤید            عر: شا  
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 بـرم آب در این کـاسـه چـشـمان تـرمب         گر نـشـد مشـک ولـی مانـد امـید دگـرم 

 ا هـوایـی بــه سـر از آب مبـادا ببـرمت         هم فرق سرم  هم شکستند همین کاسه و

 دم ستـم داد امـید ز اینـچـنین شـد که من 

 با سر از روی بلـنـدی به زمـین افـتـادم

 هایی که شکست است دگردردسر است اسهک          تراستچه کنم مشک وسرودست ودوچشمی که 

 است تر خدا درد خجـالت زحرم سخت هب          نـتـظراسـتم تیغ وشمشــیر بیارید تـنم 

 گر نـشـد آب بـرم کاش خـودم آب شـوم

 ی خیمه ارباب شومتا کـه جاری به سو

 از زنهاست نیست زنی بن علی نه حسین          ای از دور... مبـادا آقاست ای خدا سایه

 زهراست تا بشناسم سرم گفت به من،پ          نکـند زینب کبراسـت خـدا یا تــنهـاست

 گـفت گر مـادر تـو نیست منـم مـادر تو

 آمـدم گـریــه نـکـن آب فــدای ســر تـو

 آرزویـی بـه سـرم بـود که آخـر گـفـتم          دادنـد که بــر فـاطـمـه مـادر گـفـتم اذن

 قی هقی کردم و با گریـه مکرر گفتمه          جـان من شد همه یک آه و بــرادر گفتم

 چـقدر لفـظ اخا مثل عـسل شـیرین است

 ام سرمن پایین است دست تهی گرچه از

 آید تـار دیـدم کــه حـسیـن بـن علی می          آیـد فـظ بـلـی مـیبـه اخــا گـفـتـن مـن لـ

 آید ـسته و تـشـنه و درمـانده ولی میخ         آیـد  ای از رّب جـلـی مـی گـوئـیـا جـلـوه

 زیر لب زمزمه کردم به فدای تو حسین

 بخورد بر سر من درد و بالی توحسین

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:         مربع ترکیب   قالب شعر: موسی علیمرادی           شاعر:   
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 اش میشد که به جان ازتو کنم دلجوییک          روییچشمم  دیدن چشمت به دو نیست بر

 ـا بـه چـشمـم بنـشـینی به کنـارجوییی           یـا که بر راه تـو با مـژه زنـم جـارویی

 1نـدارم آقـادست ولــی افـســـوس دگـر 

 هر چه را داشت ابالفضل، گرفتند آنـرا

 ای شدهبه صحرا پخش ای  شدهقاسم قد           ای تا رسید او به سرم گفت چرا تا شـده

 ای سقا شده که تو خوش بحال لب اصغر         ای  ای آب بیاری خود تو دریـا شده رفته

 ای زد که چنان درد به پهلوش نشست ناله

 به گمانم کمرش بود که از غصه شکست

 بوسید تـنم می ز هایی که جدا شد دست          چـرخید با همان قامت خم دور سرم می

 خندید می به او هلهله میکرد وشمنش د          گریـید زد به من و وضع تنم می له مینا

 زنندگـفـت با گریه مرو تا که زمیـنم نـ 

 کوفـیان سنگ دگر سوی جـبـیـنم نـزنند

 اقل رحم کن عباس برآن طفل ربابال          مرو از دست حـرامی نکـشـم مـنّت آب

 رتب وتابکمین دشمن من مانده ببین دبه           عـذاب بعد تو زنـدگی اهل حـرم هـست

 بیشتــر آب شـدم گفت همه لـشـگــر من

 میروی بعد توسقا چه کند خــواهـــرمن

 رفتن جان آمده بود س ازپ وقت تشریح          روان آمده بودصحبت از نیزه و آن تخت 

 مده بودآبه میان  معجر زینب زاحرف          هایم همه از غم به زبـان آمده بـود  زخم

 ای اباالفـضل؛ فـدای نخی از معجـر تو

 نیـزه شـود سـایـه روی سـر تو سرم از

                                                 
با توجه به اينکه قصة تير به چشم حضرت عباس خوردن در هيچ کتاب معتبري نيامده است و مستند نيست بيت زير تغيير داده .  1

 ل گرفتند آنراهرچه را داشت ابالفض            ولي افسوس دگر چشم ندارم آقا                       .شد
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 کشم ه فـقـط شـیـر میککـنم  بـاور نمی            کشم وقـتـی برای نـام تـو تـصـویر می

 کشم یر میعـباس را به صفحـۀ تـفـسـ            1قحق بُدی و برای جـواب خـل تو شیر

 کشم مشیر میشچون دشمن است دست تو             دائم نـگـاه مـهـر تـو بـا دوسـتـان بـَود

 کشم سـیر می ا حـسین از ته دل،ییک             تنها به لطف چـشـم تو باید اگر شـبـی

 کشم نجـیر میزهای کـوچک  با حلـقـه            ام عکس یک علم از خاطرات کودکی

 کشم ای تو هرچه مانده به تبخـیر میپ            آفتاب ر وجـود من اشک است،سرتاس

 کشم شک و لبان تشنه و یک تیر میم            کـنم وقتی زبان اشک تــو رادرک می

 کشم یمثـل غـروب واقـعـه دلـگـیـر م            ای که از روی زین واژگون شدی آن صحنه

 

 !قدرغصه وغم خوردم ازاین غم که نشدچ        ـانـم کـــه نشد آمـدم آب به خـیـمـه بـرس

 یشد این آب شود چشمه ی زمزم که نشدم          تیر  نامرد اگر یـــاور مشکــــم می شد

 دعی کـــــــردم بدنم را بکشـــــانم که نشس         حیف شد چیز زیادی به حرم راه نبود 

 شدواستم حفظ شود بــیرق و پرچم کـه نخ           پا بود تا دو دستم به بدن بود عـلـم بر

 ربه آنقدر شتابان زد و محکـــم که نشدض          سعی کردم که نیفتم ز روی اسب ولی

 شدن اقل روی تـــــو را سیر ببینــــم که ال           گفتم این لحظۀ آخر که درآغوش توام

 آمــدم آب به خیـــــمه برســانــــــم که نشد          دبگو از من بــــــه رقیه که حاللم بکن

                                                 
در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد  وجود ايراد يا ضعف محتوايي و معنايي 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 آمده را جايگزين بيت زير مي

 ه اهل بيت به حيوانات به صورت عام شايسته نيستزيرا تشبيکنيد

 عباس را به صفحه ي تفسير مي کشم             تو شـير بيشه اي و براي جواب خلق

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:    غزل             قالب شعر:             محسن عرب خالقیشاعر:   

نفعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل   داود رحیمی                شاعر:   
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 کربالی تو یکند، کعبه بهمعرض سالم         تـربت با صفـای تو بـوی بهـشت آید از

 ر نی اسـتـخـوان من نالـۀ نـیـنوای تـود        صدای من در قطرات خون تو گریۀ بی

 رای توبگریه کنم  اشک بده، که روزوشب       آه بدم، که دم بدم نـاله بـر آرم از جگـر 

 های تو ند گریه به زخمک نیزه و تیر می        ها زند خنده به تیر و نیزهزخم تن تومی

 گشای تو ا چه گنه بریده شد دست گرهب       بغض غمت گره شده  به گلوی فاطمه،ای 

 دل ماست جای تو تو،درماست شور  رسرد        توتن ماست زخم  در بر لب ماست ذکر تو،

 شدت عطش، سر شکند به پای تو بحر ز        اتشود، یـاد گلوی تشنهآب شراره می 

 صدای تو گوش شده که بشنود از سرنی،         اشزخطبه وبال کرب شد،کوفه که علی دخت 

 زچه خضاب شد به خون،صورت دلربای توک        سنگ به گریه آمده زده، کوه به سنگ سر

 

 ـماشـن آفـریـده شـدم تا كـنـم سـالم م            به نـام آب، به نـام فـرات، نـام شـمـا

 ما غـالم حـسـین و منـم غـالم شـماش            اند به روی جـبین مـا دو نفــرنوشتـه

 ماگهی به بـام ش بام حسین و هي بهگ            بال این كـبوترها خوشا به حال پـر و

 اه قـامتـی كه گـرفـتـیـم بـا قـیـام شمب            همیشه امامی و ما همان مأموم آن تو

 ـمام عـلـقـمـه پـا شد به احتـرام شمات           ها كه شدی  مـاه بودی و نزدیك آب تو

 شكست جام شما رسید و كه تیر مینه            روئـید هـزاران پیـاله می هـزار بـاده،

 ـكـست قـامـت طوبـائـی امـام شـمـاش            اخـایـتان پیـچـید ـۀ ادركهمین كه نال 

 كالم شما؟! رمقی بود در ه حس بیچ            نـكسار گرفتامسیر علـقمه را بوی  

 تمام  شما تـمـام عـلـقـمـه پر گـشته از            به حال و روز بلندای تو چه آوردند 

مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلنوزن شعر:                   غزلقالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   لطیفیان            علی اکبر شاعر:   
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 تاب شدی خوب علمداری کن رچه بیگ           دگر یاری کندستی افتاد ز تن، دسـت 

 مرا یـاری کن عـرکـۀ درد،متو در این            نیست تا به حرم راهی مشک! نومید مشو،

 ساکت منشین با دل من زاری کن! عشق           نشست بر این جگر تشنه بر مشک نه، تیر

 تو در غربت من جاری کن اشک، طرۀق           به خاک افتادندمشک و علم  دیدی !چشم

 الاقـل بهـر من سـوخـتـه دل کـاری کن           1است عباس این خواهش لبان! بانوی تشنه

 دسـت عـزاداری کن ر من بیبعـد آن بـ           آب را تا به در  خـیـمۀ اصـغـر برسـان

 

 همه سر تا به پـات آقایی و راست ایت          و سقــایی داری و سـرلـشکـریطالیـه

 آرایـیسـر تا قدم خود گرچـه داشت زا          گذشتی از سـر و دادی طالق، دنـیا را

 ات چـشم مـاست دریـایییاد تـشنگی به          روز هنوز هم شب و چهارده صده رفت و

 ــاییتـنـهـمـام در تـو تجـلـی کـنـد بـه ت          شجاعت و ادب و عشق وغیرت و ایثار

 پیـمایی راه نـد چـو فاطمه در حـشـر،ک         گیرد میفقط دو دست تو را روی دست 

 ردسالـی خود بوده است زهرایـیخ ز           ـاسـشالـبـنـیـن کـه عـبسـالم بـاد بـه ام

 بــایـیـــالـت تــمـام زیـآفــتـاب جـم در          به کارقمر به روی تو خندید و گفت رفته 

 کـنـند سقــاییـه چشم اهـل حـرم مـیک           مگـو کـه آب نداری بیـا به خـیمه ببین

 عجب نه، گر دم "میثم" شود مسیحایی          به فیض بردن نام تو ای مـسیح 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

 زير کنيد چرا که در حالت قبل بيشتر مدح شبيه به زم بود آمده را جايگزين بيت

 ل کــــاري کنه دـتـالاقل بهــــر من ســـوخ             نه لبان! دست روي ســينه مَنِهـشـبانوي ت

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل   سید محمد جوادی              شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفن شعر: وز                قالب شعر: غزل               غالمرضا سازگار  شاعر:   
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 ســمــان کـــبــود عــاشــوراآ             ای بـلـنــد هـمـیـشــه در بــاال

 دریـا غرش مشک خشک تو             نگـاه تو طـوفان رعـد و برق

 ای کن به کـسوت سـقـا لـوهج             دل گـهـواره از طـپـش افـتـاد

 هـای تـشـنگـان آوا ی به لبا             را خـواند ها تو اشک گهـواره

 راـشـده گـل صـح تـو پـیـکـر             گـویـد هـای فــرات مـی نـعـره

 ل بـکـن از تـبـسـم زهــــراد             سـوی خــیـمـه بـیـا و آب آور

 

 هــا ی مــهـــربــان آبآشــنــا            هــا ای بـزرگ خــــانــدان آب

 هــا آیــد زبــان آب مــی ـنــدبـ            ات در مـقــام شـامـخ ســقـائـی

 هـــا ــــدا آمــد اذان آبختـــا             واز فــراز مــأذن چـشـمـان تـ

 هـــا ــتــاده دهـــان آبآب افــ            ات بـا تـمـاشـای لـب دریــائـی

 ها شك خـشـكی را نشان آبم           دهی  دریـایـی ولـیكـن می مثـل

 هــا ــیـســوان آبگالــتـمـاس             اند ضریح دست تو پیـچـیده بر

 ها ـــقــا بـــمان  آبسجــمــله             حـرم رسید از دور بر اهل می

 ها سـتخوان آباخورد گردید             زیآر بـار تـیـرهای مـشـك تـو

 ها ین تـصـور در گـمـان آبا            مشک و ختم فاتحه هرگزنبود

 هـا ه افـتـاده به جـان آبـریـگ            های تـبـسـم ریـز تـو بـعـد لـب

 هـا ـای پُـر تـكــان  آبه دسـت            كـنـد وداع تو حـكـایـت مـی از

 هــا فــردا، از آن  آب گــریــۀ            گـریـۀ امـروز مـال چـشـم تـو

 هـا شـعــرهـای شـاعـران آب           شود؟  میتو چه رنگی  بیراستی 

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                          غزلقالب شعر:             علی اشتری      شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل                 علی اکبر لطیفیان        شاعر:   
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 ـاش از این سـفـر دور خـدایـا بـرسـدک           راهـند که سـقـا بـرسدکودکان چشم به 

 به دریا برسد؟ ،علم و مشک چشم و دست و           نـگـرانـنـد کـه بـا بـارش تـیـر و نـیـزه

 ایـنـجا بـرسـد ـمــونـکـنــد آب بـدون ع           شده است دشت هم ملتهب ازغصه طفالن

 ا قـد خـم اگر از علـقـمــه موال برسـدب           شودزاهل حرم دور رنگ و بوی خوشی ا

 این مشک به دریا برسد قطره از کاش یک           ریزد دستی او می هم اشک به بیمشک 

 ا برسدطرف حضرت زهر تا که اذن از           بر اخا خواندنش آنقدر صبـوری کرده 

 برسد«  منّا» ا که از جانب تو مژدۀ ت            در شب قدر دو چشم تو اسیریم هـنوز

 امضا برسد به وتبه دست  که این شعر تا           ها پـشت سر هم به تو رو آوردند واژه

 

 این حوالی جا، همین در پیش نگاه شریعه،           مشكی كه خالی خالی ،بلندیافتاد دست 

 های سفالی ای ظرف ،فهمید اهیدنخو هرگز           ظرفیت چشم او را، كیفیت این سبو را

 ا در آورد از خود فرات خیالیر ها این حرف           ندارداین واقعیت  اینجا همه تشنه هستند،

 مشك  خالی لب تشنه از ردد،گدیده سیراب  كی           این میوه آبی ندارد بگوئید،خوردن ندارد 

 ا چشم خود را بمالیدستی نمانده برایت ت           بخیزیات تا  دیگر نمانده عمودی در خیمه

 بالت ببالی د باید بههایت گـرانـن پس بال           یك ُمشت  پُر را خریدیجایش  دست دادی و تو

 سؤالی های جملهگیرند این ب شاید جوابی           گفتند گفتند و آنقدر آیا عمو رفت، گفتند:

 های زاللی د از دستاینجا همه آب خوردن          گفت: د وچشمی به حرف آمدیدم قیامت بپا شد 

 خشكسالی بارد این آسمان،بباید  تو بعد از           تو باید بخشكد اندام هرچه كه دریاست بعد از

 روز دنبال نان حاللی ما غافالن باز هر           نباشیمتو سفره كردی دلت را تا ما گرسنه 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل    گائینی                روح اهللشاعر:   

 

مستفعلن فاعالتن مستفعلن فاعالتنشعر: وزن            قالب شعر: غزل     رضا جعفری             شاعر:   
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 ا آب دیدگان، تن خود شـستـشو کـنندب           ـوق رو کنندعشاق چون به درگه معشـ

 ر روز حـشـر رتـبـۀ او آرزو کـنـنـدد           قربان عاشقی که شهـیدان کـوی عشـق

 ـنـنـدک خـاک کـوی او طـلـب آبـرو زا           که شــاهــان روزگــار عـبـاس  نـامـدار

 گلو کنند ب کوثرش اندرخواست آ می            سقای آب بود و لب تشـنه جـان سـپـرد

 آنانـکـه منکـرنـد بـگـو روبـرو کـنـند            دست خود به اودست ماند و داد خدا  بی

 ز شاه تا گدا همه روسوی به او کنندا           چراست پس  دست او نه دست خدائی گر

 نـندجا گـفـتگـو ک لحـوائجش همهاب اب           درگـاه او چو قـبلۀ ارباب حاجت اسـت

 

 شد خجل مادر هم ازطفل، ، طفل وزمادرهم            صدف از رنگ گوهر شد خجل قحط آب است و

 ر پیش پیمبر شد خجلدبه پیش افکند و  سر           کافرى ازبس که زان مسلم نمایان دید، دین

 خجل ز هاجر شدزمزم  ى حاصل شد وبسعى            هاجرى زمزم پدید آورد و طفلش تشنه بود

 رباب از روى اصغر شد خجل سر فرازم کن،           مى گفت طفل تشنه کام خود ولیک عموبا 

 وز رخ بى آب و رنگش، آب آور شد خجل           پر از امید آورده بودمشک خالى و دلى 

 شد خجل فلک فر، نسعى آ ز ،کوششعاقبت            آبرو کوشید لیک سقا بهر آب و، سخت

 وز لب خشکـیدۀ او، دیدۀ تر، شد خجل           آب مایه آن پایه همت، گشت نومیدى ز

 وز رخ ساقی کوثر، حوض کوثر شد خجل           فــرات از کام پور ساقی کـوثـر نشد تر

 دید آن فتوت، از برادر شد خجل وآمد            سو،حسین زان طرف،عباس ازطفالن خجل،زین

 شد خجل خاتون محشر از قیامت قامت، و آن           ، برخیزد به پا بهر ادب، دستى نبودخواست

 ُدر و گوهر شد خجل سخن زین درفشانىبى            سان سخن این ریزش اشکت کند انسانیا

تفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالوزن شعر:              قالب شعر: غزل                 علی انسانی   شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: عباس جوهری               شاعر:   
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 دب شـریــعــه تـشـنـۀ کـام امــیـر بــوآ            دریا بـه موج زلـف کـمندش اسـیر بود

 بود تّی فـرات پـیش نگـاهـش حـقـیـرح            به عمق دید حرم روی دوش داشت مشکی

 بود یش یلی که اصل و تبارش چو شیرپ            یـک آبـگـیـر غـلغـلـه از روبهان پست

 یر بودمـنجی طـفـلی صغـ ـاقی نبود،س            بــا آرزوی خـنـدۀ اصـغــر بــه آب زد

 نـظیر بود هـمـیـشـه هیـبت او بی مـثـل            شست و تالطم فرو نشستدریا عقب ن

 بود خود موج گیر لقمه،عمـوسای نیل             نوحانه پا به عـرصۀ طوفان خون نهاد

 غــدیـر بـود ـژاد بــرکـۀ سـبــزاو از ن            به مشک دادمردانه دست بیعت سرخی 

 چـشم و دلش هم مسیر بود شک آب،م با            سپرد یهمراه آب جان به کف مشک م

 بود نمانده بود و زمان دیر  دیر فرصت             1رسـیـد بـایـد به داد  تـشـنۀ گـهـواره می

 زیر بود خت سوی خیمه ولی سربهتا یم            ـا عـزم راسخشب  مـرد رشـید عـلـقمه

 بود مـشک  عــمـوی دلـیر ر انـتـظـار  د            ساله به شوق آب از آن طرف نگاه سه

 بود زخـم دشـنۀ خشک  کـویر مجـروح            لـب کـودک رباب های دخترک چو لب

 

 ـه او هـم پـسـر زهـرا بودک  َهـُد اَن  اَشـ            روی پـیــشانی او، باب تـشـّهـد وا بـود

 سـمت افـق اعال بود ـهبهایـش که  چشم           تریـن صحـرا را  داد عـطـشناک آب می

 ه در او کیـفـیت  جـلوۀ صـد دریـا بودک            ؟یا رب، این مشک طالیّی کدامین سقّاست

 ددور از ما بو ع عـلـم دست تـو،ارتـفـا            استقسمت اعظم مشک تو پر از معرفت 

 کـبـوتـرها بود  ـدنـت کـعبـۀ تـسـبـیـحب             دست تو هـمـهمـۀ بـال مـالئک را دیـد

 آن که باید بزند بـر تو لـبش، دریا بود!            که خود اقیانوسی لب به دریا نزدی چون

                                                 
ماهه  6ريح تصبا توجه به اينکه تصريح بر شش ماهه بودن در کتب تاريخي متقدم و معتبر نيامده است بيت زير تغيير داده شد، .  1

  دير بودرِفرصت نمانده بود و زمان دي            درسي اهـه ميشـشم هبايد به داِد تشـنآمده است           13اولين بار در قرن 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: مصطفی متولی                  شاعر:   

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل                 رضا جعفری   شاعر:   
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 ای حال لب اصغر! که تو سقّا شدهب خوش           ای ای و راهـی دریـا شده ای داده وعـده

 یا موسی شدهحضرت  ای، عصا آمده بی           لـرزد آب از هـیـبـت عــبـاسـی تـو مـی

 ای وه که چه زیبا شده ی؟ا زدهخجالت  یا           اند؟ زدهعمودت ای یا که  به سجود آمده

 ای شده را غـرق تمـاشا شده مکـمر خـ           یا اخا گـفتی و ناگـه کمـرم درد گـرفت

 ای ـّما شدهمثل مع ای عــلـمـدار حـرم!           ام با تن گــلگـون تو آخـر چه کنم مانده

 ای ی چه کسی پا شدهچنین حال به پا با           من آمـده است؟ مــادرت آمـده یـا مـادر

 1ای چسان جا شده این قبر شگفتم که در در           طوبی بود از واین قّد رشیدی که پُر تو

 

 سی رکـابت را گرفت و رفت باالـیع           از چـشمه سارت آبرو پُر کرد موسی

 اپـ تـو افـتـاد از قـتی سـتـون عــمـرو           ریخت سقف آسمان زمین خوابید و پشت

 ین و چـروک واضحی از داغ سقـاچ           صـفحه پـیـشـانی خـیـمـه نـشـسـتـه  بر

 ن دست عطش راقطع ک یغی بیاور،ت            ها خـشـکـید، برگـرد آب حـیـات بچـه

 ای خـشـک طـفـل مـادر مـاداغ صـد            فـشـارد هـا را می دارد گـــلوی بغـض

 مـالبـت شـرمـنـده ا نهـر برگـشـت از            تـو لـبـاس علـقـمـه پـوسـیـد بـر تن بی

 ریخت، دریـا س تیرها میچشم خی از            سر خواند دیدم عمودی روضۀ بـاالی

 ر مجـلس ترحـیم آب مشک، زهـراد            زد می هـایت زار پـای ضـریـح دسـت

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

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

 در شگفتم که دراين قبر چرا جا شده اي         تو و اين قدّ رشيدي که پر از طوبي بود

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                 قالب شعر: روح اهلل عیوضی            شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل   مصطفی متولی                 شاعر:   
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 ست به خون و تنم ازتاب تهی جگرم غرق          ست  من از آب تهی ومشكچشمم از اشك پر 

 ست تهی از آب منچشم  بود ابخون پر ز            گفـتم از اشـك كـنم آتش دل را خاموش

 ست تهیاز آداب  ره عشق است این نماز           روی خاك سجود م بهروی اسب قـیام به

 ست ام غرق در آبی كه زگرداب تهیشتيك           مشك چکدكزین آن آب برد  جان من می

 ست ات از خواب تهیتشنه لب اصغر دیده           به خواب است حسینسرگشته هرچه بخت من 

 ست ز این همه اسباب تهیا دست عباس تو           تعلمم الزمه هرسقا اس دست و مشـك و

 تس تهی اگر مشك من از آبسبب نیست  بی           ریزددسـتی من ميمشك هم اشك به بي

 تس تهی نعت و القابگیرم از قافیه و ص           شعـر آن است شـهابا كه زدل برخـیـزد

 

 گیرم آتشتو  سوز جان غصۀ از هر دم            بر لب آبــم و از داغ لبت می میــرم

 ن تو آمیخته شد با شیرمعشق شیـری            مادرم داد به من درس وفـــاداری را

 یرمش س حرمت گشت زنان، چونگه به پا            گاه ســردار علمدارم و گــاهی ســقـا

 ا نــدهــد تغییرمتش غـم هآدیگر این             بوتۀ عشق تو کرده است مرا چون زرناب

 و دگر ای گل زهـرا پیرمتخـزان  از            جوانی و بهار عمر است گر مرا شور و

 گیرم ان مـطـاع تو شود پالـیک فـرم            جا برخـیز غیـرتم گاه نـهـیـبم زند از

 رمز لب شـمـشـی بـیان شد، آیت قـهـر            تا که مأمور شدم عـلـقمه را فتح کنم

 د عطا دولت عـالم گیرمعشق تو کر            سایه ی پرچم تو کرد ســرافراز مرا

 قبلۀ عشاق دو تا تقصیرم شد در این            است ومن اندر احرام کربال کعبۀ عشق

 از آن آب روان تصویرم دچشم من دا            که نصیب تو نشد دست من خورد به آبی

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل   سید شهاب موسوی              شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل   حبیب چایچیان                 شاعر:   
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 تقـصیرم یل شود حج من وتا که تکم            دهم قربانی باید این دیده و این دست

 ـده فــدا، چـشم به راه تیــرمتا کنم دی            زین جهت دست به پای تو فشاندم بر خاک

 ام عبادت ز وجـودت گیرمای که اله            من« قدقامت» ای قد و قامت تو معنی

 یرمرکوع است نماز من و این تکب بی            وصل شد حال قیامم ز عمودی به سجود

 شیرم که خجالت زده زان تشنه لب بی            اصغر نبرید جسدم را به سوی خیمۀ

 

 ر فـرات نفـسم گام بزن، دم با توستد           هـمۀ حیـثـیـت عـالـم و آدم بـا تــوست

 شبهای محّرم با توست شورش !ماه من           این جذر ومد سینه زنانت خواندم من از

 خشم خدا هم با توست وای  آلودهغضب           هم نزند مژه بردشمن از ترس تو هرگز 

 پرچم باتوست این قافله که در ا زمانیت           با حضورت حرم آل عـلـی آرام اسـت

 ستزمزم با تو ای و چشمۀ ای داده وعده           سـوزد علـقـمه زیر شتـاب نـفـست مـی

 راشتن این کـمر خـم با توستقد بر اف           حسینبشکست  دست زد برکمرو پای تو،

 مشک شد پاره و تنها غم عالم با توست           از وعدۀ خود آب نشد هیچکس مثل تو

 

 غرق در نیل غمت حضرت موسی شده است            ای که آوارۀ چشمان تو دریا شده است

 راه تو پیدا شده است با عمودی به سر             پس نخلکسی از  رسی دست نداری و می

 ه استدگر جا شد بغل تیر ا چه زوریی            هـمه دیـدنـد به روی بـدن تو هـر تـیـر

 کـسی زیـنـب کـبـری شده است ّول بیا            رفتی و باد سـیاهی طرف معجر رفت

 ده استشتا  کمرم تو ای پشت و پناهم بی             رفتی و با همۀ غربت خود حس کردم

 پُر طرفدارترین روضۀ دنیا شده است             عــطر نفـس علـقـمه هـم مادرم آمــد و

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل            علیرضا لک        شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل   علیرضا لک                 شاعر:   
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 عـاشـقـان بـپـیوند بـرخـیز و به            ای تـشـنۀ عـشـق روی دلـبـنـد

 ود وضو کنخـون خ وانـگـاه ز            جـاری مهـر، شسـتـشو کن در

 سـبکـتـر آیی «دست دهی»گر             زان پا که در این سفر درآیـی

 کـربـال کـن ـری بـهبـا دل ســفـ            رو جــانـب قــبــلــۀ وفــا کــن

 ن تپیده در خاکخورشید به خو            بـنـگـر بــه نــگــاه دیـدۀ پـاک

 ـرآن به زمیـن فـتـاده در خونق            افـتـاده وفــا به خاک گـلـگـون

 ل خــانـۀ عـشـق کـرده مـنـز در            عـبـاس عــلی ابــوفـــضــائــل

 ـانوی قُـمـری شـاخـسـار احـس            ایـمـان بـــلـنـد بــاغ  ای سـرو

 عشق سیراب ود گشتی از آبخ            رفتی که به تشنگـان دهـی آب

 آورد ــــشــیــن بـــرآه از دل آت            آورد فـــرات تــا لـب  آبـــی ز

 دیـده با وی آمـیخـت ب دوآ وز            غمین فرو ریختزکف، آب، آن

 بش از عـطش رسیدهجان بـر ل            غـم خـمـیـده بــار   بـرخـاست ز

 نـــدن آبـــادل در گـــــرو رس            تاب سب نشست و بـود بیا بـر

 بـُرد ـد کـه شـیــر، آب مـیدیـدن            نــاگـاه یـکـی دو روبــه ُخــرد

 تـاب و تـالش بـی وز دغـدغــه            آن آتـش حـق خـمــیـده بـر آب

 قـامـت حـیـدری دوتــا شـد وآن            دسـتــان خــدا ز تـن جـدا شــد

 ود به دندانخآن مشک زدوش             نچون جـا بگـرفت به ناگـزیر

 ت او دو نـیـزه کـم شـدوز قـامـ            خـم شد وانگـاه به روی مشک

 ساخت ا زخم هـزار نـیـزه میب            تـاخت می جان دربدنش نبود و

 ای کـودکــان هـسـتآبـیـش بـر            دلشاد که گر زدست شـد دست

 آه! تـیـر آمـد و مشک بـردرید،            کـوتـاهچون عمرگل این نشاط 

مفعول مفاعلن فعولنر: وزن شع      مثنوی      قالب شعر: سیدعلی موسوی گرمارودی            شاعر:   
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 نگـهی به خیـمه هـا کرد تـنـهـا            ها کرد او چهاین لحظه چه گویم 

 ز دست شـدم کـنون ز سرگیـرا            کنون مرا به بر گیر ای مرگ!

 ز سـیـنـه تـفـتـه بـر لب آهـشو            وبرآب وخون نگاهشگفت  می

 خاک میریخت زمشک و بدن بهو            آمـیخت ـابـه و آب بـر میخـون

 مـلکـوت بـود هـمـراه ـرش وع            زمین خمیـد آن ماه چون سوی

 ــد کــفــۀ کــایــنــات مــایـــلش            تـنـهـا نـه فـــتـاد بـو فـضـایــل

 پـدر شد لت عـشـق بـیـم خصه           قـمـر شـد هـم بـرج زمـانـه بـی

 انـدکـام زمـانـه تـشـنـگـی م بـر            خواند حق ساقی خویش را فرا

 بـگـذاشت ز آب و فـرو نهاد وا            که برداشت حسرت آن کفی در

 ـر آب رونــده در پی اوســته            و درتکاپوستکف بر لب رود 

 را به هرسنگخویش وبد سر ک            هرموج به یاد آن کف و چنگ

 ریــا بـه گـــمان فـراتــر آیـــدد            آیـد چـون مـه شب چــارده بـر

 یـن مــاه کــجـا و بـوفـضـایــلا            بـهــل خـیـال بــاطـل ای بـحـر

 ریـایــی؟!حـریـــم کـبـ کـو حــدّ             ـرتـر آیـیسـه گـام ب گـیـرم دو

 

 خم روی زخم می آمد دلم زاری نکردز           نکردتاب من جز تیغ غمخواری  تن بیاز 

 کردام یاری ن ار خیمهدست حتی تا کن           تـشـنگـان کـربـال تـا رسـانم آب را بـر

 نکردآبروداری یر خون دیده از من غ           آبرویم مشک بود و ریخت آب و هیچ کس

 کاری نکرد ام سوزد لبان تشنه دید می           فرات امایدمش نوش نمی جرعهگرچه یک 

 نکرد کس از این دل تنها پرستاری هیچ           در غریب آبـاد دشت کربال جز فاطمه

 رفع گرفتاری نکرد کس به غیر او زمن           عـشق حسین رشتۀ اسیر بودم ای یاسر

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل     محمود تاری               شاعر:   
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 ت میکردرا حال تو صحرای قیام دشت          خدا غم زده رؤیت میکرد صحنه را چشم

 کردیـر با تیـر، سر بوسـه رقـابت میت           از بس که سراپای تو بوسیدن داشت ماه!

 قناعت میکرد سه ضربه دو کاش تنها به           رسیددست تو هرکس که  درمصاف تن بی

 دقربت میکر نیّت ضربه زدن یش ازپ           جهلشان تا به کجا بود که هر مـلعـونی

 مه عادت میکردهتنت داشت به درد  که          قدر هزاران، آن صدها و سه و زخم یک دو

 دداشت حسادت میکر لبتهای  ترک هب           تـریـن روز ازل تـا بـه ابـد آب در داغ

 ردمت بیا، آب اطاعت میکبه این س که:           دادی از همان خیـمه تو دستور اگر می

 داللت میکرد جان دادنت از عشق تشنه           !ساقی مشک به دوشی، به دل آب زده

 یبت میکردبار خدا ذکر مص کاش این           داغت آن قدر بزرگ است که کم آوردیم

 

 اش آب كـند دریـا رافت تا تـشـنگير            مشك برداشت كه سیـراب كند دریـا را

 كه مهتاب كند دریا را خواستمي ماه             فتاد در آبعكس قمرا آب روشن شد و

 را اپس ننـوشـید كه سیـراب كند دریـ             خـواست ببـیند لب او را دریـاتشنه مي

 ـاه افـتـاد كه مـحـراب كـنـد دریا رام             كوفه شد علقمه، شق القمری دیگر دید

 را اكند دریخوناب  خورد كهزخم مي             تا خجالت بكشد، سرخ شود چهـره آب

 د دریا را كنآغوش خودش خواب  تا در             ناگهان مـوج برآمد كه رسید اقـیانـوس

 درتوان داشت كه مرداب كند دریا را            آب مهــریـه گـــل بـود واال خـورشـیـد

 كند دریا را ون خدا خواست كه نایابچ            دریا را ندیـده است كسی روی دست تو

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   رضا جعفری                  شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل          علی اصغر ذاکری     شاعر:   
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 معرفی اجمالی بخش های سایت جامع آستان وصال

ز سال ترین سایت علوم مداحی کشور اترین و جامعسایت جامع آستان وصال به عنوان تخصصی

کنند که ید میهزار نفر از این سایت بازد 10تا  3شروع به فعالیت کرده است و روزانه بین  1393

 بخش 16اند؛ این سایت درگذشته بیش از شش میلیون نفر از سایت بازدید داشته طی چند سال

موزش آبیت، آموزش مداحی؛ آموزش قرآن، آموزش احکام، شامل: اشعار؛ مقتل و زندگانی اهل

 مداحی، های موسیقی، احایث، منویات بزرگان و بصیرتهای شعری، آموزش دستگاهشعر و آرایه

نامه گالری عکس، نرم افزارهای مذهبی، شهید و شهادت، کتاب و ماهپاسخ به شبهات دینی، 

ارد کامالً گانه مو 16های پردازد که در هر کدام از این بخشتخصصی مداحی به ارائه خدمت می

 .آیداند که شرح آن در زیر میبصورت تخصصی و کارشناسی مورد توجه قرار گرفته

 ور گلچین در خصوص والدت، مدح و شهادت ائمه هم اکنون بیش از هشت هزار شع ـ اشعار:1

-بکسهای مختلف شعری و موضوعات و دیگر موضوعات مرتبط با مداحی و زندگانی ائمه در قالب

وی سایت بر ر....« مدح، مرثیه، روضه، سرود، زمزمه، سینه زنی، ذکرهای سقائی و » های مختلف 

« یمرسی کردتا جائیکه ما بر» در کشور است که بارگذاری شده است؛ این سایت اولین و تنها سایتی 

های تسای اشعار بارگذاری شده را مورد بررسی و نقد کارشناسانه قرار داده است؛ متأشفانه تمام

ن امر د و همیانتنها به گپی اشعار از روی یکدیگر بسنده کرده« تا جائیکه ما بررسی کردیم» موجود 

لیه کین سایت ادر  ئی، شعری، روائی، محتوایی و ... همراه باشد اماباعث شده اشعار آنها با اغالط امال

 وت اصول رعای ب(بیت و مقاتل معتبر های معتبر زندگی اهلتطابق با روایت الف(اشعار بر اساس 

رعی، ازین شتطابق با مو د(رفع ایردادات محتوایی و ابهامات اعتقادی  ج(فنون شعر و صنایع شعری 

روری ضبیت، بررسی شده و مهم تر از آن اصالحات جع و آموزهای معارفی اهلنظرات علما و مرا

  .صورت گرفته و با توضیحات الزم در معرض دید بازدید کنند گان قرار گرفته است

کند ها متمایز  میهای منحصر بفرد بخش شعر این سایت که آن را از سایر سایتاز دیگر ویژگی

به عنوان  1392ذکر سقائی به عنوان شیوۀ عزداری همدان در سال پرداختن به اذکار سقائی است، 
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اثر معنوی ملی ثبت شد اما متاسفانه تنها به ثبت کلی آن اکتفا شده و تا کنون به غیر از این سایت 

هیچ اقدامی برای معرفی و ارتقاع آن در عرصه کشوری صورت نگرفته است، بحمداهلل این سایت با 

های سقائی اقدامی بزرگ و ماندگار در تثبیت و معرفی سبک زیبا از سبک 130بررسی و شناسائی 

ها همراه با صوت و اشعار پر سبک از این سبک 50ذکرهای سقائی نموده است که هم اکنون 

 محتوا و اصالح شده بر روی سایت در اختیار  عالقه مندان قرار داده شده است.

ن به ر به فرد سایت جامع آستان وصال پرداختهای منحصاز دیگر ویژگی ـ روایت تاریخی:2

 ست و تاابیت آن هم بر اساس منابع دست اول تاریخی و معتبر های معتبر زندگانی اهلروایت

ترده و گس جائیکه ما سراغ داریم هیچ سایتی تا بحال به این امر مهم و ضروری به صورت تخصصی

ب، ، مصائت متعددی در مورد والدت، شهادتبیت روایابپرداخته است. تا اکنون برای تمام اهل

سایت  بر روی« متن عربی روایت، ترجمه روایت همراه با اسناد آن» کرامات و معجرات آنها

پنجاه  یش ازبارگذاری شده است؛ به عنوان مثال در خصوص سیدالشهدا و واقعه عاشورا هم اکنون ب

، مثال باشدتر هم میارائه شده گسترده روایت معتبر بار گذاری شده است، در مواردی نیز خدمات

موجود  یفاتدر خصوص شهادت جوانان اهل بیت عالوه بر ارائه روایت معتبر، روایات نامعتبر، و تحر

ختلف مهای مختلف آنان از کتب هم مستند به کتب مقاتل معرفی شده است و در گام بعدی روایت

ت هادت حضرت علی اصغر، علی اکبر، حضرذکر شده است به عنوان مثال اصل و ترجمه روایت ش

، برسیعباس، حضرت قاسم و .... از کتب ارشاد شیخ مفید، لهوف سید ابن طاوس، اعالم الوری ط

 وباس قمی یخ عتاریخ األمم طبری، جالء العیون و بحار األنوار مجلسی، منتهی آلمال و نفس المهوم ش

ر یک از ههادت شتوانند با مقایسه روایت کننده می .... در کنار یکدگر قرار داده شده است و مراجعه

 .ها ببرداین بزرگواران در کتب مختلف پی به تحریفی بودن و مستند نبودن بعضی از روضه

در این بخش به ارائه مباحث تخصصی آموزش تئوری و عملی مداحی؛  ـ آموزش مداحی:3

احی، های مداقسام مجلس، شیوههمچون؛ مباحث صدا سازی، تمرینات صوتی و تمرینات الحان؛ 

  های حفظ صوت و دیگر مباحث مورد نیاز مداحان پرداخته شده است.راه
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خش ببا توجه به ضرورت تسلط کامل مداحان به قرائت قرآن کریم در این  ـ آموزش قرآن:4

ران ر کابمباحث روخوانی، روان خوانی؛ تجوید و اطالعات قرانی بصورت کتبی و صوتی در اختیا

 ایت قرار داده شده است.س

 در بخش آموزش احکام به بحث بایدها و نبایدها و احکام واجب در ـ آموزش احکام: 5

 ز آالتاها و مجالس عزاری همچون: نظرات و فتاوای مراجع در منع قمه زنی، استفاده مداحی

 ه است.ته شداخها، احکام برهنه شدن و سینه زنی، مداحی خانم ها و .... پردموسیقی در عزاداری

واعد قبا توجه به اینکه شناخت اشعار صحیح و نادرست مستلزم آشنایی با  ـ آموزش شعر: 6

باحثی های آن است، بخش آموزش شعر نیز به سایت اضافه شد که در این بخش مشعری و آرایه

  است. چون قواعد ردیف و قافیه، انواع قالب های شعری، انواع اوزان شعری و ....ذکر شده

ز ها یکی دیگر اشناخت نغمات مورد استفاده در مداحی ـ آموزش دستگاه های موسیقی:7

ید وسط اساتهای موسیقی تهای مختلف ستگاهترین نیازهای مداحان است که در این بخش گوشهمهم

 رده یک کشوری در اختیار مداحان قرار داده شده است.

 از هزار حدیث در موضوعات مختلف به در این بخش متن عربی و ترجمه بیش ـ احایث: 8

ثواب  ها همچون ثواب عزداری؛ ثواب مرثیه سرائی،خصوص مباحث مرتبط با مداحی و عزاداری

حث ر مبازیارت؛ جایگاه و شأن هریک از اهل بیت، احادیث مرتبط با مناسبت های مذهبی و دیگ

ین ده از ااستفا مداحان بتوانند بااجتماعی و اخالقی از ائمه با ذکر اسناد آن آورده شده است تا 

 احادیث مجالس عزاداری را بیشتر مزین به سخنان اهل بیت کنند. 

شیخ  گیری از سخنان و منویات بزرگان دین همچون،در این بخش با بهره ـ بصیرت مداحی:9

 ها وعباس قمی، شیخ جعفر شوشتری، مقام معظم رهبری و .... که در خصوص نحوۀ مداحی

نظر  نچه موردآها و رهنمودهای الزم در رعایت اند؛ سعی شده است توصیهها بیان فرمودهعزاداری

( ر )عجعلما ومراجع است ارائه شود تا مجلسی مورد نظر و رضایت سیدالشهدا و حضرت ولی عص

 داشته باشند.
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از خی های تاریبیت با طرح شبهمتأسفانه مدتی است دشمنان اهل ـ پاسخ به شبهات دینی:10

نثی ان در خبیت دور کنند که وظیفه مداحبیت سعی دارند مردم را از اهلزندگانی و سخنان اهل

توانند ند تا بنا باشها بسیار باالست؛ لذا الزم است ابتدا خود با جواب این شبهات آشسازی این توطئه

بهات ین شااسخ در مجالس رفع شبهه نمایند، در این بخش مستند با کتب تاریخی و مقاتل معتبر پ

 داده شده است.

خش باشد، در باین بخش شامل سه زیر گروه الف( عکس ب( صوت ج ( ویدئو می ـ گالری:11 

 به تفیک هر هاهای مذهبی و مناسبتالعاده از حرم ائمه و طرحعکس زیبا و فوق 500اول بیش از 

 ر بخششامل چندین زی یک از ائمه جهت استفاده مراجعین قرار داده شده است؛ بخش صوت خود

، همچون سبک های مداحی، الحان قرآنی؛ اذکار سقائی، مقتل صوتی، اصول و فنون مداحی

های صوتی ها است که در هر بخش بصورت تخصصی فایلدستگاه های موسیقی و سخنرانی

 وتصن بخش تریترین و منحصر بفردبارگذاری شده که قابل اجرا و یا دانلود می باشد. کاربردی

شود ئه میمقتل در این بخش ارا 100بخش مقتل صوتی است که مقتل سیدالشهدا مستند به بیش از 

حرم  که این خدمت نیز مختص سایت آستان وصال است. در بخش ویدئو هم فیلم های مرتبط با

 ائمه و .... قرار داده شده است.

ندگی اربردی در خصوص زافزارهای کدر این بخش تعدادی از نرم ـ نرم افزارهای مذهبی:12

 بیت و مباحث دینی قرار داده شده است که بصورت رایگان قابل دانلود است.اهل

ی از های رفتاری تعداددر این بخش زندگی نامه، وصیت نامه و ویژگی ـ شهید و شهادت:13

 شهدای مداح جهت آشنایی بیشتر مردم با این بزرگواران قرار داده شده است.

 70بخش خود شامل دو زیرگروه است. الف( معرفی کتب: در این بخش بیش ازاین  ـ کتاب:14

هجری بصورت کامالً تخصصی  14جلد از کتب تاریخی و مقاتل اهل بیت از قرن سوم تا قرن 

اند که در این معرفی به موارد همچون، جایگاه و شخصیت مورد بررسی و معرفی قرار گرفته

ب، شیوه نگار کتاب، منابع و ماخذ کتاب و .....بصورت های کتانویسنده، جایگاه و ویژگی
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مشروح بازگو شده است. ب( دانلود کتاب: در این بخش نیز بیش از پنجاه جلد کتاب زندگانی اهل 

هجری همچون ارشاد شیخ مفید، لهوف سید ابن طاوس،  14بیت و مقاتل معتبر در قرن سوم تا قرن 

، روضة الواعظین فتال نیشابوری، تذکرۀ الخواص ابن اعالم الوری طبرسی، تاریخ األمم طبری

األنوار عالمه مجلسی، منتهی آلمال و نفس المهوم شیخ جوزی، کامل بهائی، جالء العیون و بحار

عباس قمی و ....  و دیوان اشعار مذهبی بصورت کامال تخصصی و مختص هر یک از ائمه علیهم 

 قابل دانلود است. السالم بارگذاری شده است که بصورت رایگان

ی های معرفت که برادر این بخش نیز ماهنامه تخصصی جرعه ـ ماهنامه تخصصی مداحی:15

ابل قهای مذهبی تدوین و چاپ شده است مداحان گرانقدر بر اساس ماه های قمری و مناسبت

 دانلود و استفاده می باشد.

هر  های مذهبیشده مناسبت در این بخش نیز سعی های تاریخی و اعمال هر ماه:ـ مناسب16

در  وری وروز مستند به کتب معتبر و مرجع همراه با آیات و احادیث مرتبط بطور روزانه یادآ

ربی ا متن عتند باختیار مراجعه کنندگان سایت قرار گیرد؛ ضمنا اعمال و اذکار هر ماه نیز بطور مس

 باشد.برداری مراجعین سایت میو ترجمه آن در دسترس و آماده بهره

 

 این سایت بطور مستـقـل توسط

 تعدادی از شعـرا، مـداحـان و  

 دوستداران اهل بیت در   همدان

 شـودراه انـدازی و  اداره می 

 و وابـسـته یا تحـت نظـر هیچ

 باشد.نـهـاد یا ارگـانی نـمی 
 

 


